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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM
TÜRKBĠLĠM 2010 Sonbahar sayımızla birinci yılını tamamlamıĢ
bulunuyor. Bunu baĢarmanın gururunu hep birlikte yaĢıyoruz. Çünkü
Türkbilim‟e giderek artan ilgi ve destek bizleri son derece mutlu ediyor.
Türkbilim Türk Devletler Birliği olarak çizdiği yolda ilerlemeye devam ederken
bazı gözden kaçan eksiklikleri olabilir. Bu nedenle gerek okuyucu ve
yazarlarımız ve gerekse dergimizin editör ve hakem kurulları Türkbilim‟in daha
iyi ve daha güzel olabilmesi düĢüncesiyle destekleri ve yaptıkları uyarıları
titizlikle dikkate alınıyor.
TÜRKBĠLĠM farklı bir yol izleyerek disiplinler arası bilimsel çıkarımları
ve çalıĢmaları destekliyor. Çünkü, Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel,
teknolojik, ekolojik, bilgisel ve iletiĢimsel alanlar insan davranıĢlarını, kurum
ve kuruluĢları hatta devlet aygıtını da doğrudan ve dolaylı etkisi altında tutuyor.
TÜRKBĠLĠM 2010 Sonbahar sayısı ile ülkemizin ve tüm kardeĢ Türk
Cumhuriyetlerinin yeni yılını kutluyor. Daha huzurlu, Ģiddetten uzak, insanın
insanı yok saymadığı, her ülkenin refah ve mutluluğunu bir insan hakkı sayarak;
kendi erdem ve değeriyle örtüĢtürmesi gereğine inanıyor, buna tüm devletlerin
ve ülkelerin saygı duymasını ön koĢul kabul ediyor.
TÜRKBĠLĠM uluslar arası bir yayın politikasını hedeflemektedir. Bu
bağlamda disiplinler arası bir bakıĢ içinde; sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik,
teknolojik, ekolojik, bilgisel ve iletiĢimsel alanlardaki çalıĢmalara yer vererek
farklı bir çizgi izlemekte; daha yararlı gördüğü ve bütüncül yaklaĢımlarla ele
alınan konulara yer vermektedir. Çünkü bilimsel çıkarımlar açısından böyle bir
yöntemin insanlık ailesine daha yüksek düzeyde bir katkı yapabileceğine
inanmaktadır.
TÜRKBĠLĠM birlikte bir dünyayı sürdürülebilir kılabilmek için çıkar
duygusunun ve düĢmanca duyguları pekiĢtiren önyargıların ortadan
kaldırılabilmesini diliyor, bu bağlamda iĢbirliği ve dayanıĢmanın
artırılabilmesini temenni ediyoruz.
Son olarak TÜRKBĠLĠM hedeflerinden olan “Halk gibi yaĢa öyle gel
baĢa” sözünün önemini içselleĢtirerek Atatürk ilkeleri doğrultusunda ulusal
mensubiyet bilincini pekiĢtiren her türlü kültürel, tarihsel ve dilsel geliĢmeleri
dikkate alarak siyasal yöneticilerin kendi ulusal değerlerini ve hedeflerini doğru
tayin etmesini bekliyor; Türkbilim‟e desteklerinize teĢekkür ediyor ve saygılar
sunuyorum.

Editör Yrd. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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KIRGIZĠSTAN’DA MEDYA:
Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan Medyasında GeliĢmeler ve
Sorunlar
Leyla BUDAK
ÖZET
Kırgızistan‟daki medya komĢu Asya ülkelerine göre daha fazla editoryal
anlamda özgür olabilmeyi baĢarmıĢtı. Ancak son yıllarda Kırgızistan medyası
siyasi baskılarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Siyasi gerginlik ve etnik kutuplaĢma
Kırgızistan medyasını olumsuz etkilemektedir. Kırgızistan özel medya sektörü
mali zorluklarla karĢı karĢıyadır. Kırgızistan da radyo, televizyon, gazeteler,
haber ajansları, internet, dergi yayıncılığı geliĢmektedir. Televizyon ise en çok
tercih edilen kitle iletiĢim aracıdır. Sovyetler Birliği‟nin çöküĢünden yirmi yıl
sonra bile Rusya‟nın etkisi görülmekte ve Kırgızistan Rusya için önemli bir
ülke olmaya devam etmektedir. Rus ORT ve RTR kanalları ülkede
seyredilmektedir. Ekonomik açıdan Kırgızistan‟ın Rusya ya bir çok yönden
bağımlı olduğu da bilinmektedir. Batılı ülkelerin özellikle de ABD için de
Kırgızistan‟çok önemli bir ülkedir.
Anahtar Sözcükler: Kırgızistan, Medya, Basın Özgürlüğü, Demokrasi

ABSTRACT
The media in Kyrgyzstan have traditionally enjoyed greater editorial
freedom than theirneighbours in Central Asia. However, in the recent past,
media in Kyrgyzstan have been subjected to growing politic pressures. The
political tension, polarisation and disorder have undermined media freedom.
Especially the media have suffered during the ethnic and politic conflicts in the
past years. Kyrgyzstan private media agencies often have to face difficult
financial situations. Kyrgyzstan media agencies include television, press
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agencies, newspapers, radio, news service,internet, publishing and journals;
among these agencies, television dominates media of Kyrgyzstan. Twenty
years after the collapse of the Soviet Union, Russia is still regarded Kyrgyzstan
as an historical partner. Russian ORT and RTR are widely watched in Bishkek
and have a significant audience. Kyrgyzstan depends economically on Russia
in many ways. Western countries specially USA also has powerful interests in
Kyrgyzstan.
Key Words: Kyrgyzstan, Media, Press Freedom, Democracy

GĠRĠġ
Orta Asya‟da yer alan Kırgızistan, 1924 yılına kadar Türkistan Özerk
Sosyalist Cumhuriyeti‟ne bağlı olarak varlığını sürdürmüĢ, 1925 yılında Kara
Kırgız Özerk Oblastı adını almıĢ, bir müddet sonra isminden Kara sözcüğü
kaldırılmıĢ ve 1936 yılına kadar da bu statüsünü korumuĢtur. 1936‟da
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak Sovyetler Birliğini meydana
getiren on beĢ cumhuriyetten biri haline gelmiĢ, Sovyetler Birliği‟nin 1991
yılında dağılmasından sonra 3 Ağustos 1991‟de bağımsızlığını ilan etmiĢ ve
Bağımsız Devletler Topluluğu‟na katılmıĢtır.
Kazakistan, Doğu Türkistan, Özbekistan, Tacikistan ile komĢu olan
Kırgızistan‟ın nüfus dağılımına bakıldığında Kırgızlar, Ruslar, Özbekler,
Ukraynalılar ve diğer ırklardan vatandaĢların genel nüfusu oluĢturduğu
görülmektedir. 1991 yılından beri pazar ekonomisine geçiĢi hedefleyen
Kırgızistan, bağımsızlıktan sonra büyük bir sosyal değiĢim ile karĢı karĢıya
kalmıĢtır. Bağımsızlıktan sonra 1994 yılında yeni ekonomi politikaları ıĢığında
yapısal reformlara giriĢilmiĢ, 5 yıl süren bir üretim düĢüĢünden sonra yeniden
bir canlanma yaĢamıĢ, 1998 yılında Kırgız ekonomisi %2 oranında büyümüĢtür
(www.tika.gov.tr). Bağımsızlığının ilk yıllarından beri Kırgızistan, Merkezi
Asya ülkeleri içinde daha demokratik bir ülke olarak gösterilmiĢ, batılı ülkeler
için gerek stratejik gerek siyasal boyutları ile dikkat çeken bir ülke olmuĢtur.
Bağımsızlıktan 2005 yılına kadar CumhurbaĢkanlığı görevini Aksar
Akayev yürütmüĢ, 2005 yılında parlamento seçimlerinde muhalefetin üstün
geleceğinin düĢünülmesine rağmen Devlet BaĢkanı Akayev yanlılarının
seçimleri kazanması ülkede gerilimi tırmandırmıĢ, muhalefet seçimlerde hile
yapıldığını iddia ederek CumhurbaĢkanının istifasını talep eden büyük çaplı bir
ayaklanma baĢlatmıĢtır. Kırgızistan‟ın güneyindeki Osh Ģehrinde baĢlayan
ayaklanma sonucu 24 Mart 2005 tarihinde BaĢkent BiĢkek‟te baĢkanlık
sarayını göstericiler ele geçirmiĢ, CumhurbaĢkanı Akayev ülkeyi terk etmiĢ ve
baĢbakanlığa muhalefet lideri Kurmanbek Bakiyev getirilerek geçici hükümet
kurulmuĢtur. Daha sonra gerçekleĢtirilen CumhurbaĢkanlığı seçimi sonucunda
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ise Kurmanbek Bakiyev CumhurbaĢkanlığı koltuğuna oturmuĢtur. 2006 yılında
yeni bir Anayasa CumhurbaĢkanı tarafından imzalanarak kabul edilmiĢtir
(http://turkkazak.com) Ancak Kırgızistan‟da yaĢanan siyasi karmaĢa ve
istikrarsızlık dönemi sona ermemiĢtir. 2005 yılında ülke yönetimini ele geçiren
Bakiyev, 2010 yılında benzer bir ayaklanma ile devrilmiĢ ve ülkeyi terk etmek
zorunda kalmıĢtır. Bu sürecin sonunda büyük bir kaos ortamına giren
Kırgızistan‟da etnik kökeni farklı gruplar arasında büyük çatıĢmalar
yaĢanmıĢtır. Ülke içinde yaĢanan ve Kırgızlarla Özbekleri karĢı karĢıya getiren
bu ayaklanmaların arkasında çok çeĢitli sosyal, politik, etnik ve uluslar arası
nedenler mevcuttur.
2004 ve 2005 yıllarında batı destekli devrimler, Gürcistan ve
Ukrayna‟nın ardından Kırgızistan‟ı da etkilemiĢtir. Askar Akayev yönetiminin
devrilerek Bakiyev‟in baĢa gelmesi, Kırgızistan üzerinde ABD nüfuzunun
artmasına zemin hazırlamıĢtı. Çünkü devrik lider Akayev döneminde
Kırgızistan, ABD taleplerine olumlu yaklaĢmamıĢ, ilk olarak, ABD‟nin Irak
iĢgaline destek vermemiĢ; daha sonra da ABD‟nin Kırgızistan‟da bulunan askeri
üssüne erken uyarı uçakları konuĢlandırma talebi, Akayev yönetimi tarafından
uygun görülmemiĢtir. Bununla da kalmayan Kırgız yönetimi, Rusya ile
Kırgızistan‟daki Rus üssüne daha fazla silah konuĢlandırılmasını sağlayacak bir
anlaĢmaya imza atmıĢtı. Bu geliĢmeler, ABD yönetiminin Kırgız muhalefetiyle
iliĢkilerini yoğunlaĢtırmasının zeminini hazırlamıĢtır. 2010 Nisan ayında
Kırgızistan‟da muhalefetin harekete geçmesinin ardından Bakiyev‟in ülkeyi terk
etmesi ile baĢlayan dönemde baĢa gelen geçici yönetim, ülke içinde huzuru
sağlamakta baĢarısız kalmıĢ, ülke içinde zaman zaman yaĢanan çatıĢmalar,
Kırgız-Özbek halkları arasında etnik bir iç savaĢa dönüĢmüĢtür (GülĢen, 2010).
Aralık 2010 itibariyle olayların geçici de olsa durulduğu ancak siyasi
istikrarsızlığın hala devam ettiği ve yeni bir hükümetin kurulamadığı
Kırgızistan‟da medya bu süreçte çok olumsuz etkilenmiĢtir. Basın ve ifade
özgürlüğü bağlamında değinileceği üzere Kırgızistan medya alanında
günümüzde zor ve sıkıntılı bir dönem yaĢamaktadır.
Ülkedeki siyasi ve etnik sorunlar, uluslararası kamuoyu açısından
gündemdeki önemini de korumaya devam etmektedir. Türkiye ile Kırgızistan
iliĢkileri ise bağımsızlıktan sonraki dönemde baĢlamıĢ ve giderek geliĢmiĢtir.
Günümüzde Türk iĢadamlarının Kırgızistan‟da çok çeĢitli yatırımları mevcuttur.
Ülkenin telekomünikasyon alt yapısı Kırgız Telekom tarafından kontrol
edilmektedir. Devletin telekomünikasyon alanında radyo sistemini, televizyon
teknik alt yapısını iyileĢtirmek ve çeĢitli alanlarda özelleĢtirmeler yapmak gibi
projeleri söz konusudur. Bağımsızlıktan sonra kitle iletiĢim alanında önemli
reformlar gerçekleĢtirmiĢ bir ülke olan Kırgızistan basın yayın alanında devlet
kontrolünü kaldırmıĢ, sansürü yasaklamıĢ, kitle iletiĢim kanunlarını
yayınlamıĢtır. Ancak son yıllarda özellikle etnik karıĢıklıkların ve siyasi
arenada yaĢanan değiĢim ve gerginlik atmosferinin etkisi ile ilk yıllardaki
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pozitif tablo yerini daha sıkı bir denetim ve basın mensuplarının çalıĢma
koĢullarını yakından etkileyen bazı uygulama ve düzenlemelere bırakmıĢtır.
Kitle ĠletiĢim Sisteminin Yasal Dayanakları
Kırgızistan Cumhuriyeti‟nin ilk Anayasası medya alanının özgür
olduğunu belirlemiĢ: Anayasa‟da: “ Kitle iletiĢim araçları özgürdür ve devlet
kitle iletiĢim araçları için gereken koĢulları oluĢturmalı ve bunlar için gereken
önemi sarfetmelidir” (Madde 36) Ģeklinde bir ifade yer almıĢtır. Yeni bir
anayasayı referandumla kabul etmiĢ olan Kırgızistan‟da (2010) medyanın özgür
olduğu ve sansür edilemeyeceği ifadeleri yine yer almıĢtır.
Anayasa‟nın dıĢında kitle iletiĢim alanını ilgilendiren çeĢitli yasalar
yayınlanmıĢ (www.internews.kg) ve bu yasaların hemen hepsinde sansürün
olmayacağı vurgulanmıĢtır. Kırgızistan‟ın medya alanını düzenleyen ilk yasası
1992 tarihli “Kitle ĠletiĢim Yasası”‟dır. 1998 yılında bu yasa yerini yeni bir
Kitle ĠletiĢim Yasası‟na bırakmıĢtır. Yeni yasada da bazı düzenlemeler ve
eklemeler yapılmıĢtır. Kitle ĠletiĢim alanını düzenleyen yasada basın ve ifade
özgürlüğü konusu hakkında düzenlemeler mevcuttur. Kanunu ikinci
maddesinde kitle iletiĢim araçlarının meydanının özgür olduğu belirtilmekte,
kitle iletiĢim araçlarının anayasaya ve ilgili yasalara aykırı yayın yapamayacağı,
basın mensuplarının da kanunların kısıtladığı durumlar müstesna olmak
kaydıyla özgürce enformasyona ulaĢma, dağıtma ve araĢtırma hakları
bulunduğu belirtilmektedir. Yasal durumlar dıĢında bu haklar üzerinde kısıtlama
yapılamaz ifadesi yer almakta, ancak basılan ve dağıtılan enformasyonun
doğruluğundan basın mensupları sorumlu tutulmaktadır. Kanun sansürün yasak
olduğunu belirtmektedir:”Sansür için hiçbir yol kabul edilemez, kitle iletiĢim
alanında sansürün her yöntemi yasaktır” (Madde 2). Kanunun üçüncü maddesi
ise devlete veya ticari hayata ait gizli bir bilgi veya belgenin açığa vurulmaması
istenmekte, savaĢ propagandasını, Ģiddeti teĢvik eden, ırklar veya dinler arası
çatıĢma yaratabilecek enformasyonun basım ve yayınının kabul edilemeyeceği
belirtilmektedir. Doğru olmayan, kiĢilerin Ģeref ve onurunu zedeleyebilecek
basın yayın faaliyetlerine de izin verilmemektedir. Yasanın temel saptamaları
kitle iletiĢim alanı ile ilgili genel çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kitle iletiĢim
faaliyetlerinin hem Kitle ĠletiĢim kanununa hem de ilgili diğer yasalara uygun
olması gerekliği belirtilmektedir.
Bağımsızlık sonrası dönemde kitle iletiĢim alanı ile ilgili olarak baĢka
yasalar da yayınlanmıĢtır. Bunlar arasında “Gazetecilerin Profesyonel
Faaliyetleri Hakkında Kanun” ve “Enformasyona Özgürce UlaĢım ve
Teminatları Hakkında Kanun” yer almaktadır. “Gazetecilerin Profesyonel
Faaliyetleri Hakkında Kanun” da da sansürün kabul edilemeyeceği
belirlenmekte: „Hiç kimsenin basım ve yayından önce gazetecinin basacağı
veya yayınlayacağı materyali talep etme, değiĢtirme veya alma hakkı olmadığı‟
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ifade edilmektedir (madde 49.). Yine bu kanunun beĢinci maddesinde
gazetecinin hakları yer almakta; gazetecilerin enformasyonu toplamak,
incelemek, yaymak, vatandaĢlardan, devlet kurum ve kuruluĢlarından, kamusal
dernek veya organizasyonlardan (yasal açıdan korunan ve sınırlı ulaĢıma açık
bilgi belge dıĢında kalan) materyal, belge vb her tür bilgi istemek hakkı olduğu
belirtilirken, bu madde içinde yayınlanacak her tür enformasyonun
doğruluğunun kontrolü için uzmanlara baĢvurulabileceği, gazetecinin kendi
rızası dıĢında veya kendisinin hazırlamadığı veya çarpıtılan hiçbir belgeyi
imzalaması için zorlamanın kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Uluslararası
organizasyonlar da dahil olmak üzere gazetecilerin çeĢitli kamusal derneklere
girebilme, üye olabilme hakkı bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca uluslar arası
bir antlaĢma imzalanmıĢsa ve Kırgızistan bu antlaĢmayla kanunlarda yer
almayan veya olmayan bazı düzenlemeleri kabul etmiĢse söz konusu
uluslararası düzenlemelere uyulacağı da belirtilmektedir. “Enformasyona
Özgürce UlaĢım ve Teminatları Hakkında Kanun” da ise enformasyona
özgürce ulaĢım konunsun kapsam ve sınırlıkları ortaya konmaktadır.
Gazetecilerin enformasyona özgürce ulaĢım hakları olduğu ancak
enformasyonun nesnelliğinden ve doğruluğundan gazetecilerin sorumlu olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca yine bu kanunda anayasal veya yasal düzenin
değiĢtirilmesine yönelik düzenin değiĢtirilmesi için Ģiddet kullanılmasına
yönelik faaliyetler ve Kırgızistan Cumhuriyeti‟nin bölgesel bütünlüğünü veya
diğer devletlerin bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemler kabul edilmemektedir.
SavaĢ, Ģiddet propagandası, dini veya ulusal açıdan hoĢgörüsüzlük yaratacak
giriĢimler, pornografik yayınlar ve ahlaka aykırı yayın yapılması , bayrak ve
ulusal marĢ gibi devlet sembollerine yönelik saygı sınırını aĢan davranıĢlar
yasaklanmaktadır.
2002-2006 yılları arası dönemde Kırgızistan Medya alanını ilgilendiren
çok sayıda kanuni değiĢiklik veya yeni kanunlar tartıĢma alanına gelmiĢ, 2
Nisan 2007‟de Ulusal radyo ve Televizyon kurumu için yeni bir kanun
hazırlanmıĢ, bu kanuna göre 15 üyeli bir Radyo Televizyon Komisyonu
oluĢturulması gündeme gelmiĢ, bu 15 üyeli komisyonun 5 üyesi BaĢkan, 5 üyesi
Parlamento ve 5 üyesi ise sivil toplum kuruluĢları tarafından atanacaktır.2008
yılında da Radyo ve Televizyon için yeni bir yasa kabul edilmiĢtir. Ancak
Konsey üyelerini seçimi ve yeni yasa ile ilgili tartıĢmalar hala devam etmektedir
(International Media Support :The Media in Kyrgyzstan:, 2010, 14).
Özetle ülkenin bağımsızlığının ilk yirmi yılı içinde kitle iletiĢim alanı
üzerinde etkili olan söz konusu kanunlar genel olarak basın ve ifade
özgürlüğünü desteklerken, bazı belirsiz veya geniĢ ifadelerin sınır veya
kapsamları çeĢitli tartıĢmaları da gündeme getirmiĢtir. Basın ve ifade özgürlüğü
bağlamında değineceğimiz üzere son yıllarda yapılan diğer bazı yasal
değiĢiklikler çeĢitli sorunlar da doğurmuĢtur.
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Yazılı Basın KuruluĢları, Ġnternet ve Haber Ajansları
Sovyetler Birliği‟nin son yıllarında Kırgızistan‟da 30 Rusça, 15 Kırgızca
gazete yayınlanmaktaydı, 1999 yılının Ocak Ayı rakamlarına bakıldığında
Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen izin dahilinde çıkarılan 400 dolayında
gazete basılmaktaydı (Martin,1999). 2001 yılının Nisan ayında ise Adalet
Bakanlığı tarafından onaylanan ve izin dahilinde çıkarılan basılı yayın sayısının
525‟i bulduğu görülmektedir. Bakanlık bunlardan 322 tanesinin özel giriĢimin
elinde olduğunu belirtmiĢtir (Media Report From CIS, 2001). Ancak
gazetelerin düzenli olarak yayınlanmamaları söz konusudur. Ülkede Mart
2005‟te Adalet Bakanlığı‟nın verdiği verilere göre toplam 921 kitle iletiĢim
aracı mevcuttur. Bunların 631‟i gazete, 191‟i dergi, 35‟i radyo, 39‟u televizyon
kanalı ve 25 televizyon ve radyo Ģirketi olduğu belirtilmiĢtir. Resmi verilere
rağmen, ülkede ancak 200 üzerinde medya kuruluĢu faaliyette bulunmaktadır.
Ancak bu sayı da kesin değildir (Petrov,2005:5).
Kırgızistan‟da hem devlete ait hem de özel giriĢimin sahiplendiği
gazeteler basılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin yayın organı olarak çıkarılan
gazeteler de mevcuttur. Bunlar genellikle yüksek tirajlı olmayan gazetelerdir.
BaĢkent BiĢkek, gazetelerin basımı açısından en önemli merkez konumundadır.
Düzenli basılan ve dağıtılan gazetelerin önemli bir bölümü BiĢkek‟tedir.
Devlete ait gazeteler Kırgızistan‟ın bağımsızlığı kazandığı ilk günlerden beri
yayın hayatındadır. Özel giriĢimin elindeki gazetelerin en önemli sorunu finans
sorunudur. Özellikle yerel düzeyde çalıĢan basın kuruluĢlarının önemli finans
sorunları mevcuttur. Reklam gelirleri oldukça kısıtlı olan yerel basın
kuruluĢlarının uzun dönemde ayakta kalabilmeleri konusu Kırgızistan‟ın
bağımsızlığının ilk yıllarından beri önemli bir sorun olmuĢtur. Reklam
gelirlerinin kısıtlı olması bir tarafa bırakılırsa genel ekonomik durumun ve son
yıllarda yaĢanan gerginliklerin ekonomi üzerine yansıyan olumsuz etkisinin
birçok Kırgız vatandaĢı için bir gazete satın almayı lüks bir tüketim Ģekline
dönüĢtürdüğü belirtilmelidir. Belirtildiği üzere özel giriĢimin elindeki
gazetelerin baĢta gelen gelir kaynağı reklam gelirleridir. Ancak gazeteler çeĢitli
vergiler ödemektedirler. Özellikle basımevlerine ödenen çeĢitli vergiler veya
maddi kaynak gazetelerin basım masraflarını artırmaktadır.
Basım maliyetlerini yüksek olmasının dıĢında bir baĢka sorun da
dağıtımla ilgilidir. Kırgızistan‟ın coğrafi yapısı her alanda olduğu gibi kitle
iletiĢim alanında da çeĢitli sorunlar doğurmaktadır. Ülkenin yaklaĢık %90‟ı
dağlıktır. Dağların iki alana böldüğü ülkenin kuzeyinde Chug Vadisi ve baĢkent
BiĢkek, güneyinde Fergana Vadisi yer almaktadır. Her iki bölge arasındaki
ulaĢımın zor olması iletiĢim hizmetlerinde aksamalara yol açmaktadır. Ülkenin
dağlık arazi yapısı ve ulaĢımın güç olması büyük Ģehirlerin dıĢında gazetelerin
dağıtımını olumsuz yönde etkilemekte, Chug Vadisi‟nde gazeteler günlük
olarak dağıtılabilmekteyken diğer bölgeler için aynı durum geçerli
olamamaktadır. BiĢkek‟te basılan gazetelerin ülke geneline dağıtımı sınırlıdır.
6
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Devlet gazeteleri bile bağımsızlık sonrası dönemde Kırgızistan‟ın geneline
dağıtım sorunu zaman zaman yaĢamaktadırlar. Gazetelerin basıldıkları Ģehir
veya bölge dıĢına dağıtım sorunu yaĢamaları haber takiplerini de etkilemiĢtir.
Örneğin BiĢkek‟teki gazetelerin Güney Kırgızistan‟daki olayları ele alıĢ Ģekliyle
güneydeki gazetelerin BiĢkek haberlerini ele alıĢ Ģekli birbirinden farklı olup
(Mould, 2000) her bölgenin kendi haber ve yazılarına önem verildiği diğer
bölgelerdeki haberlerin gündeme az geldiği ve dolayısıyla Kırgızistan‟daki
vatandaĢlar hangi bölgede yaĢıyorlarsa o bölgeden daha çok haberdar oldukları
ve Kırgızistan genelinden haberleri takip etmek için daha çok televizyona
yöneldikleri bir süreç yaĢamaktadırlar.
Ülke genelinde etkili olan yazılı basın kuruluĢları arasında Slovo
Kyrgyzstana Plus (devlet tarafından sahiplenilen haftada üç kez yayınlanan bir
gazete), Vecherniy BiĢkek (özel giriĢimin elinde günlük yayınlanan), MSN
(özel giriĢimin elinde günlük), Respublica ( Özel giriĢimin elinde günlük), Delo
No ( haftalık özel bir gazete), Liberalnaya Gazeta ( haftalık yayınlanan ve özel
giriĢimin elinde), Times of Central Asia ( BiĢkek‟te yayınlanan, Ġngilizce ve
bölgesel ağırlıklı yayın yapan bir gazete) , Erkin Too , Kyrgyz Tuusu (Kırgız
dilinde yayın yapan ve devlete ait) sayılabilir.
Etnik veya kültürel farklılıklar gazetelerin içeriklerine de yansımaktadır.
Bağımsızlık sonrası dönemde Rusça basılan gazetelerin daha analitik, daha
kapsamlı haber içeriklerine karĢılık Kırgız dilinde basılan gazetelerin tümünün
olmasa da önemli bir bölümünün magazin içerikli konulara daha çok yöneldiği
görülmektedir. Okuyucu profilinin gazete içeriklerini etkilediği söylenebilir.
Rusça basılan gazetelerin hedef kitlesi daha çok yüksek eğitimli kiĢiler olup
genellikle Ģehir merkezlerinde yaĢamaktadırlar. Kırgızca basılan gazetelerin ise
kırsal alanda okuyucu kitlesi daha fazladır. Eylül 2009‟da ülkede 850.000
civarında internet kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Ġnternet kullanımı giderek
artan ülkede internete iliĢkin bazı yasal düzenlemeler de yapılmıĢtır. Ülkenin
devlete ait haber ajansı Kabar , özel sektöre ait önemli haber ajansları ise AKĠ
Pres ve 24.kg‟dır. Kırgızistan‟da internette kullanılan blog Ģeklindeki sitelerin
sayısının da 2000 civarında olduğu bilinmektedir (Kyrgyzstan, BBC Country
reports, 2010).
Kırgızistan, bağımsızlığının ilk dönemlerinde daha özgür bir ülke olarak
tanımlanmaktayken son yıllarda yaĢanan etnik gerginlikler ve siyasi çatıĢma
atmosferinin yansıması ile yazılı basın alanında önemli sorunların yaĢandığı bir
ülke olmuĢtur. Basın ve ifade özgürlüğü bağlamında değinilecek bu sorunlar
ekonomik sıkıntıların yanı sıra yazılı basının geliĢimini olumsuz yönde
etkilemektedir.
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Radyo Televizyon Yayıncılığı
Kırgızistan, bağımsızlık sonrası dönemde devlete ait yayın tekelinin
kırılması ve yasal olarak özel radyo televizyon yayıncılarının alana girmesine
olanak tanıyan düzenlemeleri ile dikkat çeken bir cumhuriyet olmuĢtu.
Günümüzde de ülkede hem devlete ait hem özel sektöre ait radyo-televizyon
kuruluĢları faaliyetlerini sürdürmektedir.
Devlete ait Radyo Televizyon Kurumu‟nun ülke geneline yayınlarını
ulaĢtırabildiği bilinmektedir. Rusça ve Kırgız dillerinde yayın yapan Devlet
Yayın Kurumu‟nun dıĢında Oblast olarak bilinen daha çok yerel yönetimlerin
faaliyetlerini halka aktarabilmek için yararlandıkları ve haftada belli saatlerde
yayın yapan yerel televizyonlar da mevcuttur. Ülkede Piramida Tv, KOORT,
NBT gibi özel televizyon kuruluĢları bağımsızlık sonrası dönemde etkin rol
oynayan özel yayın kuruluĢlarındandır. Özellikle Piramida TV en önemli özel
televizyon kuruluĢlarından biri olarak bağımsızlık sonrası dönemde ön planda
yer almıĢtır. Gelirinin büyük bölümünü reklamlardan bağlayan kuruluĢ, özel bir
basımevine de sahiptir.
Yayınları son derece güçlü olan ve ülke genelinde izlenen Rusya
Federasyonuna bağlı Devlet televizyonu ORT ve RTR ile TNT kanalları da ülke
genelinde Rusça yayın yapabilmektedir. Kırgız Resmi Radyosu ile Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi‟ne ait “Radio Manas”, Piramida, Almaz, Europa
Plus, Ruskoye Radyo, özel radyoları da radyo yayıncılık faaliyetlerini
yürütmektedir. 56 kanalın bulunduğu ve içlerinde TRT yayınlarının da yer
aldığı ALA TV ülkenin kablolu yayın kanalıdır (www,tika.gov.tr).
Özel radyo televizyonlar genel olarak BaĢkent BiĢkek ve çevresine
yayınlarını ulaĢtırabilmektedirler. Ülke geneline özel televizyon kuruĢlarının
yayınlarını aktarabilme olanaklarının sınırlı olması ülke genelinde Devlet
Televizyon kuruluĢlarının baĢlıca enformasyon kaynağı olmasına neden
olmuĢtur. 2001 yılı verilerine göre özel giriĢimin elindeki yayın kuruluĢu sayısı
124 iken („Kyrgyzstan‟, Media Report From CIS, 2001)
günümüzde bu
sayının daha az olduğu belirtilmektedir.
Özel televizyon yayıncılığı
Kırgızistan‟ın ekonomi sektöründeki geniĢ dalgalanmalardan etkilenmektedir.
Kırgızistan‟da ekonomi sektöründeki sorunlar ve dalgalanmalar
sermayenin riskin daha az olduğu, daha fazla kar getirebilecek alanlara
kaymasına neden olmakta ve özellikle yatırım yapmak isteyen yatırımcıların
kitle iletiĢim alanına yatırım yapmasını engellemektedir. Bankalardan, finans
kuruluĢlarından ve özel sektörden destek alamayan kitle iletiĢim kuruluĢlarının
çoğu, özellikle de yerel basın yayın kuruluĢları, ticari açıdan güçlü ve politik
sahada aktif olan kiĢilerden destek görmektedir. Bu kiĢilerin kimileri kamuoyu
tarafından bilinmemekte ve kimilerinin kimlikleri konusunda da tam veya net
bilgi bulunmamaktadır (Mould, 1999).
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Ulusal düzeyde yayın yapan televizyonlar ile yerel düzeyde yayın yapan
televizyonlar arasında da mutlaka kaynaklar bakımından farklılıklar mevcuttur.
Kırgızistan‟ın güneyindeki bölge özel televizyonların kaynak bulması açısından
daha sorunlu bir alanı oluĢturmaktadır. Ancak bağımsızlığın ilk on yıllık
döneminde özellikle bu bölgede etkili olan OSH TV ve Keremet TV gibi özel
televizyon kuruluĢları önemli faaliyetler de yapmıĢ ve habercilik açısından diğer
kanallara göre mesleki standartlarda profesyonel yayınlar da hazırlamıĢlardır.
Ancak BiĢkek dıĢında genel olarak özel televizyonların teknik ve finansal
yeterliliği önemli bir sorun oluĢturmaya devam etmektedir.
Kitle iletiĢim alanında çalıĢan basın mensuplarının genel olarak hepsinin
ve televizyon yayıncılığı alanında çalıĢanların da öncelikle teknik mesleki bilgi
ve becerilerini geliĢtirebilecekleri meslek içi eğitim olanakları da ülke genelinde
yeterli değildir. Çoğu yayın kuruluĢu az sayıda personel çalıĢtırmakta ve bu
kiĢilerin kendilerini geliĢtirebilecekleri meslek içi eğitim olanakları da yayın
kuruluĢlarının kendi bünyelerinde sağlanamamaktadır. Siyasi ve etnik
gerginliklerin radyo televizyon yayıncılığına etkisi (aynı yazılı basın kuruluĢları
üzerinde olduğu gibi) son derece sıkıntılı bir sürecin yaĢanmasına neden
olmaktadır.
Basın ve Ġfade Özgürlüğü ile Ġlgili Temel Sorunlar
Kırgızistan Cumhuriyeti‟nin Anayasası ve kitle iletiĢim alanı ile ilgili
diğer yasal düzenlemeleri basın ve ifade özgürlüğünün yasal açıdan teminat
altına alındığını belirlemektedir. BaĢka bir ifadeyle Kırgızistan‟da kitle iletiĢim
alanı ile ilgili yasal düzenlemeler oldukça sağlamdır (Kasbekyov, 2001). Ancak
Kırgızistan Anayasası ve ilgili yasal düzenlemeleri basın ve ifade özgürlüğü
açısından pozitif ve destekleyici bir tablo ortaya koyarken uygulama alanında
ve özellikle etnik gerginliklerin yaĢandığı ve siyasi değiĢimler sonrası ortaya
çıkan ortamda basın ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli sorunlar
yaĢanmıĢtır. Merkezi Asya ülkelerinin çoğuna göre Kırgızistan‟da gazeteciler
özellikle bağımsızlığın ilk dönemlerinde daha iyi çalıĢma koĢullarına sahipti.
Kırgızistan‟ın bağımsızlığını kazandığı ilk dönemde yazılı basın, hem
hükümeti hem hükümetin politikalarını eleĢtiren makaleler veya yazılar
yayınlamıĢ, hatta devletin sahip olduğu önemli bir gazete olan “Slovo
Kyrghzstana‟da bile hükümetin ekonomik reformlarını ve bazı politikalarını
eleĢtiren yazılar yer almıĢtı (Martin,1999).
Siyasi ve etnik gerginliklerin yaĢandığı dönemlerin dıĢında muhalif basın
ve radyo televizyon kuruluĢlarının çeĢitli Ģikayetlerine karĢılık resmi sansür
örneklerine rastlamak ülke genelinde kolay değildir. Asya‟nın diğer genç
cumhuriyetlerine göre Kırgızistan özellikle ilk yıllarında bu açıdan Ģanslı bir
ülke olarak dikkat çekmiĢtir. Ancak kontrol farklı yol ve yöntemlerle olsa da
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medya üzerinde devam etmiĢtir. Kırgız gazeteciler, gayri resmi kanallardan
çeĢitli baskılarla uğraĢtıklarını, eleĢtirel yazılardan sonra vergi denetimlerinin
gerçekleĢtirildiğini veya kimliği belirsiz kiĢilerden gelen bazı tehdit telefonları
aldıklarını belirtmiĢlerdir. (Martin, 1999). ġüphesiz telefon yolu ile gelen
tehditlerin resmi kanallardan mı yoksa resmi olmayan kanallardan mı geldiği
konusu da yanıt beklemektedir.
Basın ve ifade özgürlüğü bağlamında ülkenin ilk on yıllık bağımsızlık
dönemi siyasiler ve basın arasında yaĢanan bazı gerginliklerin doğrudan basına
yansımasına da sahne olmuĢtu. Örneğin 1993 yılında özellikle CumhurbaĢkanı
ve basın arasındaki gerginlikler basında geniĢ Ģekilde yer almıĢtı. 1990‟lı
yılların baĢlarında gerçekleĢtirilen bazı ekonomik reformlar sonrası basının
tutumu siyasi çevreler tarafından eleĢtirilmiĢ; “Kırgız Basınının
CumhurbaĢkanı‟nın reformlarında destekleyici olmadığı ve bunun halk
üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu” vurgulanmıĢ, “gazetecilerin sorunlu
olmayı öğrenmeli gerektiği ve her konuda uzman olduklarını düĢünmekten
vazgeçmeleri” Ģeklindeki eleĢtirilere karĢılık muhalif olarak bilinen basın
çevreleri de yönetimin “Glasnost öncesi döneme dönmeyi istediğini ve ülkede
otokratik bir kontrol kurmak için çaba sarfedildiğini “ (Martin, 1999) ileri
sürmüĢlerdir. Ülkede medya üzerindeki kontrolün önemli bir örneği 15 Ağustos
1994‟de Parlamento mülkiyeti altında yayın yapan „Erkin Too‟ gazetesinin
kapatılmasıyla gözlenmeye baĢlamıĢtır. „Erkin Too‟ gazetesi diğer kitle iletiĢim
araçlarına göre toplumsal sorunları daha keskin biçimde yansıtmakta ve
hükümeti eleĢtiren yayınlarıyla dikkat çekmekteydi.
BaĢka bir önemli geliĢme 1998 yılında yaĢanmıĢ, Kırgızistan‟da
yayınlanan bir yasa ile Kırgızistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı‟nın Ģeref ve
haysiyetinin korunması bağlamında bazı yaptırımlar kabul edilmiĢ; bu yeni
düzenleme özellikle gazeteciler açısından çeĢitli tartıĢmaların da odağını
oluĢturmuĢtur. CumhurbaĢkanına hakaret ettiği gerekçesi ile ceza alan
gazetecilerin minimum aylık gelirinin oldukça üstünde bir para cezası ödemeleri
gerekmekte, gazeteciler de bazı konularda eleĢtirel sayılacak haber veya yazı
yazmalarının bu tür yaptırımlar karĢısında azalabileceğini ifade etmekteydiler
(„Kyrgyzstan Country Reports‟,CPJ Reports,1999 ) .
Kırgızistan‟ın bağımsızlık döneminde en sorunlu periyodu özellikle
seçimler öncesi dönemler oluĢturmuĢtur. Bu dönemlerde muhalif gazetelerin
çeĢitli davalara konu olduğu bilinmektedir. Örneğin Vecnernii Bishkek, çeĢitli
davalara konu olmuĢ, Delo No ve Asaba gibi diğer bazı gazeteler de politik
baskılarla karĢılaĢtıklarını belirtmiĢ, yine yerel basında seçimler öncesi
dönemlerde sık sık davalara konu teĢkil etmiĢ; örneğin ġubat 2000 seçimlerinde
gazetecilere yönelik birçok dava açılmıĢ ve yerel gazetecilere göre, açılan
davalar muhalif basını güçsüz bırakmak için planlanmıĢtı. Ancak bir diğer
yandan da Kırgız kamuoyu yoklamaları, “halkın olayların haber olarak
sunumunda basından objektif davranmasını istediğini” ortaya koymuĢtu
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(Ġbrahimov,2000). Bir diğer sorunlu dönem 2000-2003 yılları arası yaĢanmıĢtır.
Ülke Anayasası‟nda sansürün açıkça yasaklanmıĢ olmasına rağmen bu dönemde
gazetecilere karĢı açılan davalar hızla artmıĢ; bu olaylar gazetecilerin otosansür
uygulamalarına neden olmuĢtur (Birismanova, 2008).
Diğer yandan bazı gazetelerin “yerel anlamda güçlü veya etkisi olan
kiĢilerin belli bir finansal destek karĢılığı basmalarını istediği haberleri
yayınladıkları “ (Ġbrahimov,2000) Ģeklinde eleĢtiriler basının etik değerlerini
tartıĢma gündemine de çekmiĢtir. Bazı gazetelerin daha çok okuyucu elde
etme çabaları basının bir bölümünü magazin içerikli veya sansasyonel
haberlere yöneltmekte bu da ayrı bir sorunu doğurmaktadır.
Basın kuruluĢlarının genelinin çeĢitli siyasi ve ticari çıkar gruplarının
etkilerine açık ortamlarda çalıĢmaları gerçeğinden hareketle özellikle yerel
düzeyde yayın yapan yerel televizyon kanallarının bu alanda daha önemli
sorunları olduğu görülmektedir. Ulusal düzeyde yayın yapan televizyon
kuruluĢları ile yerel düzeyde yayın yapan televizyon kuruluĢları arasında gerek
programcılık kaynakları gerekse finans kaynakları açısından önemli farklılıklar
vardır ve bu durum reklam gelirleri kısıtlı yerel düzeyde yayın yapan televizyon
kuruluĢları açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle
haber içerikli programların alınıp satılan bir meta Ģekline dönüĢmesi söz konusu
olabilmekte, baĢka bir ifadeyle bazı çevrelerin belli bir haberin yayınlanması
için
belli bir miktar para ödemesi gibi sonuçlar doğurmasına neden
olabilmektedir. (Martin,1999) Basın etiği Kırgızistan genelinde çeĢitli
değerlendirmeler yapılması ile daha farklı noktalara taĢınmıĢtır. Bu
tartıĢmalardan ilki radyo ve televizyon kuruluĢlarının öncelikle birer iĢletme
olarak görülmesidir. Bu yaklaĢım yayın zamanının parasını ödeyene yayın
zamanının satılması sonucunu doğurmuĢtur. Ġkinci tartıĢma Kırgızistan‟da
hemen her yayın kuruluĢunun bu yolu izlemesi , alıĢılmıĢ bir durum olmasına
neden olmuĢ ve basın çalıĢanlarının mesleki tecrübe eksikliği etik standartların
geliĢimini olumsuz etkilemiĢtir (Martin,1999).
Basın ve ifade özgürlüğü bağlamında özellikle ikinci on yıllık dönemde
farklı sorunlar basın çalıĢanlarını etkilemiĢtir. Öncelikle siyasi ve etnik
gerginlikler, Kırgızistan‟ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sorunlar basın alanına
yansımıĢtır. Kırgızistan‟ın güneyi farklı etnik grupların yer aldığı bir bölgedir.
Özellikle Özbek asıllıların yoğun olarak yaĢadığı bir bölge olan Güney
Kırgızistan‟da Merkezi Asya‟nın ilk özel televizyonu olan OSH TV, Kırgızca,
Özbekçe ve Rusça yayınlar yapmıĢ, muhalif nitelikli haberleri ile gündeme
gelmiĢtir. OSH TV. Kırgız askeri güçleri ile Özbekistan sınırındaki Batken
Bölgesi‟nde dinci militanlar arasındaki çatıĢmaları haberlerine taĢıyan birkaç
yayıncılık kuruluĢundan biri olmuĢ, bu haberin ardından yayın lisansı iĢlemleri
için çeĢitli sıkıntılar yaĢamıĢtır. Birçok özel televizyon kanalı yedi yıl için yayın
lisansı alırken OSH TV. bir yıl için yayın lisansı alabilmiĢtir. Muhalif basına
göre bu durum hükümetin bu gerginliğin haber yapılmasından duyduğu
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rahatsızlıktan
kaynaklanmıĢtı
(„Kyrgyzstan
Country
Reports‟,CPJ
Reports,1999). Bir diğer yandan OSH TV nin Özbek dilinde yayın yapması da
resmi kanalların bazı eleĢtirilerine hedef olmuĢtur. Kırgız bürokratları OSH TV
nin Özbekistan‟ın global stratejik çıkarları için kullanılan bir araç olduğunu
ifade etmiĢlerdir (Mambetaliyev,2000).
Kırgızistan‟da basın kuruluĢlarının objektifliği ile ilgili sorgulamalar
yeni değildir. Kırgızistan‟ın bağımsızlığın ilk yıllarında baĢlayan bu tartıĢma,
günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Gerek batılı kuruluĢların finansal
desteği ve mesleki-teknik yardımları (USAID, Internews vb..) gerekse
Rusya‟nın Kırgızistan medyasının bir bölümü üzerindeki etkisi ve kontrolü bu
tartıĢmaları uluslararası bir boyuta da taĢımıĢtır. Kırgızistan‟da gerçekleĢen
“Sarı Devrim”in bölge ülkelerinde gerçekleĢen diğer devrimlerdeki (Ukrayna,
Gürcistan vb.) gibi Sivil Toplum Örgütleri‟nin desteği ile olduğu birçok kez
belirtilmiĢtir. Özellikle ABD‟nin ülke içinde kitle iletiĢim araçlarını kullanarak
propaganda ile devrime zemin hazırlamak yeni stratejisi olarak
değerlendirilmiĢ, bu çerçevede Orta Asya ülkelerinde gerçekleĢtirilen bu
devrimlerin temelini de ABD‟nin bu eylemlerinin
hazırladığı ifade
edilmiĢtir(Bozkurt, 2006;158). Uluslararası aktörlerin bu bölgedeki toplumları
etkilemek için kullandıkları farklı yol ve yöntemleri mevcuttur
(Schatz,2006;268). Kırgızistan‟da bu genellikle aydınlar ve medya olmuĢtur. Bu
süreç SSCB dağılmadan önceki dönemde baĢlamıĢ baĢka bir ifadeyle Batı
ülkeleri özellikle ABD., SSCB dağılmadan önce ilk olarak Doğu Avrupa
ülkelerinde baĢlattıkları bu süreci Orta Asya ülkelerinde aydınlar, sivil toplum
kuruluĢları ve etkileyebildikleri medya yoluyla devam ettirmiĢlerdir.
SSCB dağıldıktan sonra ABD baĢta olmak üzere batılı ülkeler tarafından
bölge ülkelerine ayrılan maddi desteğin önemli bir bölümü de bu amaçla medya
sektörüne yönlendirilmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle bu tür devrimlerin hazırlıkları
için medya sistemli bir Ģekilde kullanılmıĢtır. “Batı tarzı gazetecilik” veya
“demokrasiyi yerleĢtirmek” gibi çeĢitli isimler altında yönetilen bu projelerde
harcanan maddi tutarın kapsamı kadar sayısız yabancı gazeteci veya
gazetecilere eğitim veren kiĢilerin bu ülkelerde görev yapması da bir tesadüf
değildir. Harcanan maddi tutara kısaca değinilecek olursa USA‟nın ve
USAID‟in 1989‟dan beri en az 760 milyon doları Merkezi Asya ve Doğu
Avrupa ülkelerine medya konusunda destek vermek için yönlendirdiği
görülmektedir. Avrupa Ülkeleri‟nin ve organizasyonlarının da bölge ülkelerine
çok büyük maddi desteği olmuĢ, en büyük miktar maddi desteği de George
Soros Vakfına ait “Open Society”‟ yapmıĢtır. Soros Vakfı‟nın 1991 yılından
beri yaklaĢık 595 milyon dolar kadar maddi desteği yine aynı bölgelere medya
için aktardığı belirtilmiĢtir (Kenny&Gross,2008;516).
Avrasya ülkelerinde radyo, kitap, televizyon, fon, burs ve çeĢitli
akademik ödüllerle ülke aydınlarını ve halkını kazanmaya yönelik faaliyetler
yoluyla yeni bir aydın tipi ve liderler yaratılmaya çalıĢılmıĢ, bir yandan uzun
12
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süredir yatırım yapılan genç liderler iktidara taĢınmaya çalıĢılmıĢ, diğer yandan
hedef ülkelerin iç dinamikleriyle sürekli oynanmaya baĢlanmıĢtır (Bozkurt,
2006;164) . Bu yapılırken „güvenilir, sorumlu bir kitle iletiĢim sistemi
oluĢturmak, demokratik ve sivil topluma hizmet etmek ve geliĢtirmek, AngloAmerikan Tarzı batılı standartlara uygun gazetecilik anlayıĢını geliĢtirmek‟
(Freedman, 2007) gibi ifadelerle yapılan eylemin içeriğinin tümüyle
demokrasiye katkı sağlayacak bir süreç olduğu izlenimi yaratılmaya
çalıĢılmıĢtır. Özellikle eski dönemin izlerini taĢıyan veya etkisini sürdürme
eğilimi gösteren bu ülkelerde, gerek geçmiĢten gelen liderlerin otokratik yapısı
ve gerekse muhalefetin kendini ifade edecek kanallara ulaĢma Ģansının sınırlı
olması gibi nedenler de batı için gereken zemini hazırlamıĢtır. Bir yandan
ekonomik göstergelerin oldukça sorunlu olduğu bölge ülkelerinde ilgili
kesimler tarafından ekonomik destek sağlanması da medya sektörünün içine
sızılmasını çok kolaylaĢtıran bir baĢka faktör olmuĢtur.
Sonuç olarak son yıllarda iki siyasi devrim ve ayaklanmaya sahne olan
Kırgızistan‟da medya üzerindeki kontrol artırılmıĢ, medya mensuplarına ve
binalarına yönelik Ģiddet eylemleri artmıĢ, ülkenin zaten sorunlu olan medya
sistemi, halk ayaklanmalarını tahrik edebilecek ve kan dökülmesine yol
açabilecek bir sürecin tetiğini çekmekle suçlanmıĢ, gazetecilere yönelik sayısız
dava ve suçlama kamuoyunda yer almıĢ, bazı medya kuruluĢlarının yayın
lisanslarının iptaline kadar giden ve yayının durdurulmasına yol açan bir
dönem yaĢanmıĢtır. Bu dönem tam anlamı ile sonlanmıĢ değildir. Bu
çalıĢmanın gerçekleĢtirildiği Kasım 2010‟da Kırgızistan‟da siyasi istikrarsızlık
devam etmekte ve siyasi arenada hükümetin hala kurulamamıĢ olmasının
getirdiği sıkıntılar sürmektedir.
SONUÇ
Diğer Merkezi Asya ülkelerine göre Kırgızistan, bağımsızlığının ilk
yıllarında demokratik süreçler açısından öne çıkan bir ülke olmuĢ, Askar
Akayev, 1990‟ların baĢında parlak bir geleceği olan Kırgızistan‟ı Merkezi
Asya‟nın Ġsviçre‟si olarak tanımlamıĢtır. Bağımsızlığının ilk yıllarında
demokratik geliĢmeler ile basın ve ifade özgürlüğü açısından önemli
geliĢmelere sahne olan Kırgızistan, Anayasası‟nda ve ilgili medya yasalarında
sansürü yasaklamıĢ, basın ve ifade özgürlüğünü teminat altına almıĢ, devlet
tekelini kırmıĢ ve özel giriĢime izin vermiĢtir. Ancak Kırgızistan‟da medya
alanındaki sorunlar sonraki yıllarda artıĢ göstermiĢtir.
Ġlk olarak 1993 yılında siyasiler ve medya arasında kendini hissettiren
gerginlik, daha sonraki yıllarda daha farklı boyutlar kazanarak ve artarak devam
etmiĢtir. Dönemin Kırgız Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Kuban Mambetaliev‟e
göre bağımsızlığın ilk yıllarında bir arada varlıklarını sürdürebilen siyasi sistem
ile basın ve yayın kuruluĢları aynı hoĢgörü ortamını uzun süre devam
13
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ettirememiĢlerdir. Mambetaliev‟e göre (Mambetaliyev,2000) Kırgızistan‟da
basın alanında yaĢanan problemlerin asıl nedeni bağımsız bir yargı sisteminin
oluĢturulamamıĢ olmasıdır. Kırgızistan kamuoyunda medya ile ilgili sorunların
bağımsız mahkemeler yolu ile değil
hükümetin müdahaleleri yoluyla
çözümlendiğine veya geçiĢtirildiğine yönelik yaygın bir düĢünce mevcuttur.
Diğer yandan okuyucularla ilgili kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan
sonuçlara bakıldığında Kırgız basını taraf tutmakla, önyargılı davranmakla
veya güvenilir olmamakla suçlanmıĢtır.
Etik kodlar ve profesyonel ilkeler, basın sorumluğu açısından yol
gösterici niteliktedir. Basın etiği, alana girmek ve çalıĢmak isteyenlere yol
gösterebileceği gibi alanda çalıĢanların da kendilerini değerlendirmelerini
sağlayabilir, etik davranıĢlara uymayan gazeteciler sistemin kendi içinde
belirlediği yaptırımlarla karĢılaĢabilir. Eğer profesyonel bir gazeteci kendini
etik kodlara göre uydurabilirse dıĢ siyasi müdahalelerin önünü alabilir veya
asgari ölçütlere çekebilir. Etik kodların oluĢturulması ve hayata geçirilmesinde
önemli bir konu, profesyonel gazetecilik örgütlerinin oluĢturulmasıdır.
Kırgızistan‟da mevcut dönemde önemli bir profesyonel gazetecilik örgütü
Kırgızistan Gazeteciler Birliği‟dir. Kırgızistan Gazeteciler Birliği‟ nin finans
kaynaklarının kısıtlı olması çeĢitli sorunları da gündeme getirmiĢtir. Eğer
profesyonel etik kuruluĢlar, devlet desteğinde veya kontrolünde ise geçmiĢten
gelen uygulamaların devamı niteliğindekiyapıları, asıl iĢlevlerini yerine
getirmelerini engelleyebilir. Bu kuruluĢlar uluslararası finans ve çıkar
gruplarından destek alırlarsa da bu baĢka tür bir bağımlılığın ve uzun vadede bu
grupların çıkarlarının savunulduğu oluĢumların önünü de açabilir.
Kırgızistan‟da gerek halk gerekse gazeteciler, çeĢitli platformlarda
profesyonellik açısından genel mesleki etik kodların önemine dikkat çekmiĢ,
doğru olmayan haberler, sansasyonel içerik, rüĢvet veya politik baskıların basın
açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını belirtmiĢ, siyasi müdahaleleri de
bu durumun kolaylaĢtırdığını ifade etmiĢlerdir (Mould,1999). Kırgızistan‟da
profesyonel mesleki kuruluĢların güçlendirilmesi acil bir gereklilik olup, bu tür
örgütlerin tüm kesimlerin katılımın adil veya dengeli sağlandığı bir Ģekilde
sağlandığı ve devlet kontrolünden bağımsız yapılarda tasarlanması önem
taĢımakta, ayrıca iç siyasi çıkar grupları kadar, dıĢ siyasi-ticari çıkar gruplarının
da müdahalesinin önüne geçmek gerekmektedir.
Kırgızistan‟ın en önemli özelliği, içinde bulunduğu jeopolitik konumdur.
Bu jeopolitik konum Kırgızistan‟ı ABD-Rusya-Çin üçgeninde sıkıĢtırmıĢtır.
Kırgızistan, ABD için son derece önemlidir. Çünkü ABD ordusunun
Afganistan‟a sağladığı lojistik desteğin % 90‟ı, Kırgızistan‟da konuĢlanmıĢ olan
ABD üssünden sağlanmaktadır (GülĢen,2010). Bölgedeki etkisini kaybetmek
istemeyen Rusya da her yol ve yöntemle Kırgızistan‟da etkisini artırmaya
çalıĢmaktadır. ABD‟nin ve Rusya‟nın Kırgızistan medyasında hakim olma
çabaları da bu sürecin medya alanına yansıması ile iliĢkilidir.
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Sonuç olarak “bir dönem Orta Asya‟da demokrasi adası olarak anılan,
2005 yılında bölgedeki Turuncu Devrimlerin son durağı olan, diğer Orta Asya
cumhuriyetlerinden farklı olarak petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip
olmayan, ancak stratejik su kaynaklarına yakın olan ve Rusya ile Çin‟in
kesiĢtiği noktada bulunan Kırgızistan” (Oğan, 2010) bağımsızlığının ilk
yıllarındaki medya ortamını aynı ölçüde sağlayamamakta; ülkede iç veya dıĢ
kaynaklı politik müdahaleler ile kitle iletiĢim alanında yaratılan karmaĢa ortamı
düzeltilememekte, yasalarla uygulamalar arasındaki sorunlar, etnik ve siyasi
gerginliklerin medya alanına yansımalarının izleri giderilememektedir.
Kırgızistan‟da daha özgürlükçü, demokratikleĢmeye daha fazla yönelmiĢ ve
yönelmek için çaba sarfeden bir kitle iletiĢim ortamının yapılandırılması her
yönüyle bir gerekliliktir. Bu ortamın oluĢabilmesi için her Ģeyden önce ülkedeki
siyasi gerginlik ve etnik çatıĢma ortamının acil olarak çözüm bekleyen
sorunları olduğu görülmekte, siyasi istikrarın en kısa sürede sağlanması
gerekmekte ve tüm bunlar gerçekleĢmeden kısa vadede Kırgızistan‟ın medya
sisteminin
sorunlarının çözülebileceğini söylemek ise
pek mümkün
gözükmemektedir.
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ALMAN DĠLĠNDE ÖZEL ĠSĠMLERĠN ESTETĠĞĠ
Fidan GURBANOVA
ÖZET
Makalede isim verme sırasında, isim seçerken Ģahıs isimlerinin estetik
mahiyetinin gün geçtikçe daha da önem arzettiği dikkatlere sunulmaktadır. Ġsim
verilirken Almanların temel aldığı ölçütlerden temellendirilmiĢ biçimde
bahsedilmektedir.
Almanların diğer dillerden alınma isimlerle birlikte evlatlarına kadim
Alman isimleri, geniĢ yayılmıĢ ve sık sık karĢılaĢılan isimler, sıra dıĢı, ender,
orijinal isimler, morfolojik değiĢikliğe maruz kalan isimler yahut ona karĢı
duran isimler verdiğinden bahsedilirken, yeteri kadar örnek verilmektedir.
Alman ebeveynlerin çağdaĢ dönemde modaya uyma hatırına çocuklarına basit,
çok fazla yaygın olan isimler değil, orijinal, sıra dıĢı isimler vermeği
yeğliyorlar.
Alman kökenli, zamanla değiĢmiĢ isimlere kısmen az baĢvurulmaktadır.
Bunun yerine diğer dillerden alınma isimlere çok fazla yer verilmektedir.
Makalede bu temayülün dıĢında kalan meyillere de rast gelindiği
dikkatlere sunulmaktadır. Aynı Ģekilde insanların isimlerle iliĢkili birçok faktöre
dayanan sübjektif tavrının da temel alınması ile bağlı düĢünceler de yansımıĢtır.
Anahtar kelimeler:ġahıs isimleri, Alman isimleri, SıradıĢı isimler.

ABSTRACT
It has been indicated in the article that aesthetic essence of person names
is gradually assumes an importance while choosing a name . The main criteria
taken by Germans is justified substantiated.
It‟s been given information about Germans giving names different from
received names, such as German names, extraordinary and widespread names,
rare, original and did not exposed to morphological changes or names those
are opposite to it, simultaneously, it has been given sufficient examples.
German parents prefer to give an extra-ordinary, original names, instead
of simple and widespread names, because of to keep up with fashion in
contemporary period.


Dr. Azerbaycan Diller Üniversitesi.
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They use names received from other languages instead of
German names and names those changed overtime.

original

The article indicates inclinations out of this tendency also. As well as
people‟s name in connection with the taking of a number of factors based on
the subjective attitude is reflected in the reflected in the article
Key Words: Person names, German names, Extra ordınary names.
Bilindiği gibi özel isimlerle genel isimlerin en önemli farkı, özel ismin
herhangi bir objeye verilmesi ve onunla birlikte “mevcut” olmasıdır. ġahıs
isimleri –antroponimler insanlara özgü, onlara ait olmakta ve insan ismi
kendisinde yaĢatmaktadır. Ġsimler insan hayatına tanımlayıcı sözlerden
(appelyativer) tam farklı yollarla girer. Ġnsan kendisi de isimlere karĢı
düĢüncesini ortaya koyar. Sonuç itibariyle ismin estetik yönden derki önem
arzetmektedir. Estetizm, genelde antroponimlerde açık bir Ģekilde kendini
göstermektedir. Toponimler ve oykonimler de belirli coğrafi objelere has
isimlerdir ve insanın bunlarla identifikasyonu da mümkündür. (herkes kendisini
belirli yerleĢim yerinin, sokağın, mıntıkanın vs. sakini saymaktadır.) Ġsmin
estetik öğeleri, onun kendine özgü semantiğinin bir parçasıdır. Ġnsanın ismi
derketmesi, ona “güzel olup-olmaması, kulağa hoĢ gelmesi yahut
kokofonikliği” yönünden düĢüncesi ile ilgilidir.
Ġsmin kulağa hoĢ gelip gelmemesi konusundaki düĢüncede, sübjektif
faktörün önemine göre tüm dillerde herkes tarafından belirlenen bazı ölçütler
vardır ki, sonuçta ismin estetik niteliğine karĢı münasebet yaranmaktadır.
Sözkonusu ölçütler, o dilde konuĢan ismin veya belirli isim grubunun kökeni,
kullanımı ve tarihi-kültürel gelenekleri ile ilgili bilgileri temelinde Ģekillenir.
Özel isimlerin semantiği noktasından bu bilgiler, özel isimlerin kültürel yahut
kurumsal arka planını oluĢturmaktadır. Özel isimlerin anlamı ile ilgili bilgilerin
gayr-ı dakik ve gönüllü olmasına rağmen, belirli tipik ölçütlerinin kaydedilmesi
de mümkündür. Sonuç itibariyle bunlara dayanarak isimlere karĢı estetik
düĢünce Ģekillenir.
ġahıs isimlerinin estetik mahiyeti, isim verme zamanı isimler arasından
isim seçerken zaman geçtikçe daha da önem arzetmektedir. Almanlar isim
verirken, Ģu ölçütleri temel almaktadırlar: diğer dillerden alınma isimler
(Cessika, Patrik, Katya, SaĢa, Denis, Michele); kadim Alman isimleri
(Friedrich, Wilhelm, Bernhard, Heinhrich); geniĢ yayılmıĢ ve sık sık rastlanan
isimler (Peter, Hans, Christian, Elisabeth, Anna); sıra dıĢı isimler, ender, orijinal
isimler (Cani, Casti, Chanel, Lükardis, Hjördis, Toris, Vivien); morfolojik
değiĢikliklere maruz kalan isimler (Christoff-Chrissy, Stoffel; Gabriele-Gaby,
Ele; Elisabeth-Lisa, Elli, Betty, Lisbeth), yahut buna karĢı duran isimler (Dortje,
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Sönke, Lars, Torge). Alman anne-babalar çağdaĢ dönemde modaya ayak
uydurma hatırına çocuklarına sıradan, çok yayılmıĢ isimleri değil, orijinal, sıra
dıĢı isimler vermeyi yeğliyorlar.
Alman kökenli, zaman geçtikçe değiĢmiĢ isimlere baĢvurulmamakta,
yerine diğer dillerden alınma isimlere daha fazla yer verilmektedir. Lakin bunun
dıĢındaki eğilimlerle de karĢılaĢılmaktadır: insanların isimlerle ilgili birçok
faktöre dayanan sübjektif düĢüncesi de temel alınmaktadır. Bazen bu gibi
eğilimlerden uzaklaĢma, ebeveynleri bilinçli olarak isim verme ile ilgili modaya
uyma gibi kurallardan uzaklaĢtırabilir.
Ölçüt: moda, eski moda, modası geçmiş isim. Belirli dönemlerde bazı
isimler moda olduğundan, bu isimlerin sahipleri de aynı neslin temsilcisi
olurlar. Örneğin, bir zamanlar yaĢlı tabakaya verilmiĢ isimler: Frieda, Gerda,
Ġrma, Ġngeborg, Annelies, Marlies, Charlotte, Fritz, Karl, günümüz “dede ve
ninelerin” tipik isimleridir; modası geçmiĢ, eskimiĢ (aynı zamanda yaĢlı
tabakaya ait kılınan) isimler: Haiga, Emma, Gisela, Otto, Werner, Heinrich,
Walter, Helmut, Errich, Willi, Rudi, Karlheinz.
Ölçüt: diğer bir dilden alınmış, diğer dilin isimleri: Moda olan isim ve
ismin estetiğinden bahsederken diğer dillerden alınmıĢ isimlerden bahsetmek
gerekir. Çünkü bu gibi alınma, sıra dıĢı isimler de geleneksel isimlere ait kılınır.
Özellikle XX. yüzyılda Alman isimleri arasında alınma isimler daha fazladır:
Andre, Enrico, Mario, Roberto, Mike, Oatrick, Tim, Tom, Kevin, Marcel, Rene,
Torsten, Sven, Anette, Bianca, Colette, Daisy, Jacqueline, Michelle, Denise,
Manuela, Nicole/Nicolette, Nadine, Sabrina, Sandra, Jennifer, Tania, Ania,
Natascha, Sascha, Vanessa, Franziska, Jessica.
Ölçüt: orijinal isim, sıra dışı isim, sık sık rastlanan isim, geniş yayılmış
isimler: ġahıs isimlerinin estetik derki için, sık sık kullanılması zorunludur.
Basit, geniĢ yayılmıĢ ve nadir dikkat çeken Ģahıs isimleri de vardır. ÇağdaĢ
alman ebeveynleri çocuklarına sıra dıĢı, orijinal isim verme arzusundadırlar.
(KarĢılaĢtır. Örneğin, Weody, Yanni, Jastin, Chanel, Lükardis, Hjordis, Toris,
Vivien, Utima) Fakat bu durum her zaman ismi taĢıyan insanın yararına
olmamaktadır. Bazen ebeveynler çocuklarının refahını düĢünmeden kendi
bencil niyetlerini temel almaktadırlar. Sonuçta devlet çocukla ilgilenmek
zorunda kalmaktadır. VatandaĢların kaydı ile ilgili yasa, “isim özelliği
taĢımayan” veya çocuğun normal psikolojik geliĢimine tehlike oluĢturabilecek
isimlerin kaydını yapmaya izin vermemektedir. Mahkeme yolu ile iptal edilen
isimler arasında Grammophon, Moewe, Lenin, Che, Peschkin, Hemingway,
Verleihnix, Pumuckl, Winnetou (E. Möller 1992) gibi isimler de olmuĢtur.
Bazen de ebeveynler yazılıĢ kurallarını değiĢtirme yolu isimleri daha
orijinal yapmak istiyorlar. Basit isim yazıda kısmen değiĢirse, onlara göre,
orijinallik kazanır. Örneğin, birtakım isimler Fransızlara özgü vurgu ile telaffuz
edilmekte, fakat bazen ebeveynler dili iyi bilmediklerinden vurgu istenen yere
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konulmamaktadır. Angela, Lena, Clemens, Roger, Michel, Noel, Felipe. Bu da
daha sonra orijinalliği ile diğerlerinden ayrılmak isteyen ebeveynlerin gülünç
duruma düĢme tehlikesini daha da artırmaktadır.
Ġsimlerin birkaç varyantta yazılması da ebeveynlerin tabirince ender
olduğundan orijinal görünmektedir. Cathrin, Cathrina geleneksel Katherina
isminden “daha ilginç görünmektedir” Karsen, Katya, Helmut, Kai isimlerinin
yerine ise Carsthen, Kathia, Hellmuth, Cay Ģeklinde yazılırsa daha fazla dikkat
çekebilir. Bu kuralın diğer dillerden alınma isimlere Ģamil edilmesine de çaba
gösterilmektedir. K-c değiĢmesi: Colya (Koyla), Mirco (Mirko), telaffuz
edilmeyen harfinin ilave edilmesi: Yelenah, Sarah; ei diftongunun ay/ai ile
değiĢtirilmesi: Ayke, Aice (Eike olmalıdır). Böylece ebeveynlere orijinal
görünen isimler, onların hiç düĢünmedikleri halde bir müddet sonra modası
geçmektedir. Onlar evlatlarına isim verirken, sonda böyle olacağı akıllarının
ucundan bile geçmese de, sonuç sözkonusu nesle mensup çocukların
isimlerinde kendini gösterebilir.
Bazı ebeveynler baĢka dillerde olan isimleri seçerken, onların sözkonsu
dilde doğru yazım kurallarına uymamaktadırlar. Sonuçta çocuğa örneğin, Monic
(Monique yerine) ismi verilmektedir. Yahut alınma ismi, seslendiği gibi,
kulaklara hoĢ geldiği gibi yazmaktadırlar: Aeleen (aslında Aileen veya Eileen),
Brain (aslında Brian), Denies (aslında Denise), Fabries (aslında Fabrise),
Normen (aslında Norman), Susen (aslında Susan), Stiev (aslında Steve).
Ebeveynlerin çocuklarına isim verirken diğerlerinden ayrılma ve farklı
olma isteği, çoğu zaman beklenen sonucu vermemektedir. Diğer bir ifadeyle
“kaĢ yapayım derken göz çıkarılmaktadır”. Çünkü psikologların da kaydettiği
gibi, bu isimlerin ekseriyeti sonralar çocuğun psikolojisini olumsuz
etkilemektedir. Nitekim ismin son derece ilginç seslenmesi, herkesin dikkatini
çekmektedir. Bu da ismin sahibini etkilemektedir. Bazen böyle isimler hatta
gülüĢe neden olmaktadır.
Ölçüt: ismin etimolojik izahı. ÇağdaĢ dönemde ebeveynler ismin
kökenine o kadar da dikkat etmemektedirler. Çünkü burada sübjektiflik temel
alınmaktadır. Bazen de ebeveynler evlatlarına isim verirken kendi
dünyagörüĢlerini, bakıĢaçılarını, hatta siyasi ve dini itikatlarını da bir bakıma
sergilemeye çalıĢmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle bu isimler, bir bakıma
“açıklama” amacına yöneliktir. Örneğin, pitaizm akımına mahsus Thurecht,
Glaubrecht, Gotthif vs. gibi kavuĢuk isimler de bu amaçla ortaya çıkmıĢtır. Bu
gibi isimler belirli dönemlerde Protestan çevrelerde var olsa da, yayılması bir
tarafa, tam tersi birçoğu ortadan kalkmıĢtır.
Ġsmin dahili biçiminin-semantik yapısının olmaması da onun isim gibi
faaliyetinde hiçbir zorluğa neden olmamakta, hatta çoğu zaman
kolaylaĢtırmaktadır. Fakat isim verme iĢine ve bununla da çocuğun ismine özel
anlam ve önem verilmesi, bazı ebeveynleri isimlerin kökeni ile ilgili düĢünmeye
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sevk etmektedir. Bu zaman çocuklara verilen isimler genellikle ebeveynlerin
kendini ifade aracına dönüĢmekte, bununla da onlar herhangi bir alandaki
anlayıĢlarını (az veya çok olsun) sergilemek imkanı elde etmiĢ olmaktadırlar.
Bu da onların isim verme iĢine tekdüze yaklaĢmadıklarının göstergesidir.
Birçok ismin kökeninin belli olmaması yeteri kadar anlayıĢı olmayan
ebeveynleri neomotivasyona da tahrik edebilir.
Ölçüt: kadim, geleneksel isim, “asıl alman ismi”. Ġsmin estetik derki için
halkın tarihi ve kültürü ile ilgili konnotasyonlar da önem kazanmaktadır. Tüm
dillerde söz konusu dile ve halka mensup geleneksel sayılan Ģahıs isimleri
vardır. (Azerbaycan dilinde Ahmet, Arapçada Muhammed, Almancada Fritz,
Hans, Ġngilizcede John, Fransızcada Jean). Bu gibi geleneksel isimler, genellikle
sözkonusu halkların masallarında, efsanelerinde, atasözlerinde, mesellerinde vs.
yaĢamakta, halkın kültürel hayatının bir kısmına çevrilmekte ve “kendininki”
gibi kabul edilmektedir. Brunhilda, Krimhilde, Siegfried, Heinrich (Heinrich
der Löwe), Ursula (Heilige Ursula), Dietrich von Bern gibi isimler tipik alman
isimleri olmakla birlikte, aynı zamanda halk eposu ile bağlantılıdır. Paul, Peter
(dem Paul nehmen und Kunz), Barthel (wo der Barthel den Most holt), Michel
(der deutsche Michel), Lieschen, Gretchen vs. gibi isimler, atasözlerinde ve
mesellerde kullanılmakta, aynı Ģekilde duyulduğunda “Alman isimleri” gibi
anlaĢılmaktadır.
Tipik Alman isimleri gibi iki köklü Burgunda, Hildergqrd, Gertrud,
Ġrmenheid, Meshthilde, Adalbert, Sigismund gibi Alman isimleri de ağır
telaffuz edildiğinden “moda olmakta çıkmıĢlardır”. Alman toplumunda milli
bilincin daha da geliĢmesi gibi malum III. Reyh döneminde geleneksel Alman
isimleri yeniden canlanmaya baĢlamıĢtır. Almanya‟nın yenilgisinden sonraki
dönemde ise sözkonusu isimler ortadan kalktı. Adolf ismi mutlak tabu olarak
kaldı ve bu isimle halen savaĢın sonuna kadar doğanlar arasında
karĢılaĢılmaktadır.
Bir takım isimler ise Alman Kayzerlerinin ismi ile iliĢkilendirildiğinden
özel “koloritini” korumaktadır: Friedrich, Wilhelm, Ferdinand, Ludwig, August.
Ölçüt: isimlerin arazi ve konvansiyonel mensubiyeti: Ġsim estetiği ile
bağlı, özellikle de Almanya‟da bölgesel kolorit önem kazanmaktadır. Önceler
Almanya‟nın bölge diyalekti ve dini konvansiyonu ülkenin onomastik
landĢaftının belirlenmesinde önem arzetmekteydi. Günümüzde Almanya‟nın
kuzey ve güney kısımlarına özgü isimlerin, Protestan ve Katolik isimlerin
kaynayıp karıĢtığı sık gözlemlenmektedir. Bununlar birlikte onlar kendine
özgülüğü de koruya bilmiĢlerdir. Bu yüzden olsa gerek, diğer bölgeler
tarafından son derece orijinal olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Franz, Jozef,
Xaver, Aloys, Ġgnaz, Luitpold, Ruprecht isimleri günümüzde de “tipik Bavar”
isimleridir; Urs, Regula, Reto, Orell Ġsveçte, Abbo, Boje, Ġngwer, Momme,
Onno, Tjark, Didda, Dortje isimleri kuzey Alman-frits isimlerdir. Özellikle
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kuzey alman isimlerinin uzun süre “modası geçmemiĢti” ve tüm Almanya
topraklarında yayılmıĢtı: frits ismi, Uwe, aĢağı Alman isimleri, Heike, Silke,
Sönke, kuzey isimleri, Thorsten, Sven, Kerstin. Bir kısım isimler, sırf Protestan
veya Katolik kökenli isimlerdir. Pietizm akımına mahsus isimler Gotthilf,
Gottieb, Gottlob, Helfgott, Leberect, Chistfried, Thurecht, Fürchegott, Frohmut,
Liebfried, Glaubrecht Protestan, Matthias, Ursula, Severin tipik Katolik isimler
olarak kabul edilir.
ÇağdaĢ Alman Antroponisinin Ġçeriği Ġle Ġlgili
Alman Ġsimleri
Asıl Alman isimleri veya kadim Alman isimleri de, çift içerikli, tek
içerikli ve benzeme isimler Ģeklinde tasnif edilmektedir. Almancada isimler
kitabında çift içerikli Alman isimleri çoğunluktadır.
Kadim Alman isimlerinden türeme isimlerin (kısaltılmıĢ ve küçültme)
çoğunluğu hipokorestliğini kaybettiğinden, Alman isimleri kitabında müstakil
isimler listesinde takdim edilmiĢtir. Günümüzde türeme gibi kabul edilmeyen
Otto, Tammo, Fritz, Kunz, Gerd, Bert gibi Alman isimleri, aslında bazı
isimlerin kısaltılmıĢ veyahut küçültme biçimleridir. Günümüzde birçok ismin
türeme olduğu o kadarda anlaĢılmamaktadır. Bunun nedeni yalnız prototipin
güçlü bir Ģekilde değiĢmesi değil, aynı zamanda kısaltılmıĢ biçimlerin yaranma
modellerinin de ortadan kalkmasıdır. KısaltılmıĢ ve küçültme biçiminde olan
Ģahıs isimlerinin karĢılaĢtırmalı mukayesesi, zamanla onomastik söz
yaratıcılığında da değiĢmelerin olduğuna delildir.
Türeme
isimlerin
yaranma
metotları-kontraksiyon
(daralma),
abbreviasyon (kısalma), ekleĢme aracılığıyla abbreviasyon, çağdaĢ Ģahıs
isimlerinin yaranması ile mukayesede, üretkenliği ile diğerlerinden
ayrılmaktadır. Daha kadim yukarı Alman döneminde konstraksiyon yoluyla
Ģahıs isimlerinin sonradan müstakil isimler gibi kullanılan birçok varyantı
yaranmıĢtı: Arndt/Arnt/ArdnArnold, KurtKonrad, Bernd/BerndtBernard,
Gert/Gerd/Gerdt/Gerhard/Gerhart,
AlidAdelheid
RoldRudolf,
DirkDiderik, EbertEberhard. Günümüzde Alman isimleri göstergesinin
zenginleĢmesinde konstraksiyonun o kadar da önemli rolü bulunmamaktadır.
KısaltılmıĢ isimler birinci (WolfWolfgang) veya ikinci ismin temelinde
(WulfusHinulfus), yahut da her iki ismin kısaltılmıĢ temellerinden
(TammoTanc-mar, DoldeBertold, NoldeArnold) eklerin yardımıyla
(EppoEberhard, UtzUodalrich, MenzelHerman) veyahut da eklerin katkısı
olmadan (BernBerngerus) meydana gelebilirdi. KısaltılmıĢ temeller, isimlere
genelde farklı ekler-birçok durumda erkek isimlerine-o (OttoOtfried), kadın
isimlerine –a (AdelaAdelheid) ekini ilave etmekle meydana gelmekteydi.
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Bunun dıĢında ekler de yeni isimlerin meydana gelmesine katkıda
bulunmaktadır. Daha erken meydana gelen –i eki ile Hardi, Ruodi, Kuoni
isimleri ĢekillenmiĢtir. KısaltılmıĢ isimlerde –s ekinden de yararlanılmıĢtır:
HesseHerman, BosseBurkhard, GeseGertrud. Günümüzde sözkonusu ek,
Ģahıs isimlerinin varyantlarının meydana gelmesine hiçbir katkıda
bulunmamaktadır.
Diğer ekler:
-z(i) za: HugizoHugibert. Redüksiyon edilmiĢ biçimlerde kalanlar:
FritzFriedrich, KunzKonrad, BenzBernhard, HinzHeinrich, UtzUlrich.
Günümüzde onomastik söz üretmede kullanılmamaktadır.
-(i)lin(-l-in), -(i)kın(-k-in)-(i)chın (-k ileri çekilir)-lein, -chen ile yer
değiĢtirilir ve daima küçültme anlamlı isimlerin meydan gelmesinde
yararlanılır: bunların diyalekt varyantlarını meydana getirenler; -l-eki ile: obd.
Rein
(d)
Reinhard,
obd./omd.
Diet(e)l
Dietrich),
alemann.
Bürk(e)liBurghard, FrischlinFritz, Friedrich; -l-; -ilo -ele el -Dodilo
Dodel; BrendelHildebrand; RudelRudolf;
-k alman eki: -iko/ika (Godiko, Ludeko); Ģa. FrickeFridrich;
GerkeGerhard; ReinickeReinhard, WilkeWilhelm;
-alman patronomik eki -ing/-ung, bunun dıĢında küçültme anlamına da
sahiptir: BerningTrudringa; WulfingWulf, HenningHeinrich;
-man eki erkek isimlerinde küçültme isimleri meydana getirmekteydi:
Karlman(n), Baldman(n), Engelman(n), Heineman(n), Heinzmann;
-er eki: ReinerReinhard, DieterDietrich; HeinerHeinrich; -ler
varyantı: FritzlerFritzFriedrich;
Ġshc, usch, -asch Slav kökenli bu ekler, Doğu Almanya‟da kısaltılmıĢ
isimlerin meydana gelmesinde kullanılmaktaydı: Heinisch, Heinusch, Heinashc.
Çift içerikli isimlerle birlikte Almanlarda az da olsa tek içerikli isimler de
vardı. Günümüzde de bu isimlere önemli ölçüde yer verilmektedir: Karl, Bruno,
Fried, Helga vs.
Yukarı Alman döneminde benzeme isimler (Lallformen) meĢhurdu: Atto,
Bobbo, Duodo, Doddo, Nanno, Nammo, Pappo. Bu isimler genellikle vurgulu
heceden yaranmaktaydı: DudoLiutold, Liudolf. Bunların genelde telaffuz
alıĢkanlıklarının yeteri kadar geliĢmeyen çocuk konuĢmasında meydana geldiği
zannedilmektedir. ÇağdaĢ dönemde benzeme isimlerin çocuk konuĢmasında
meydana geldiği her yerde gözlemlenmektedir. Bu isimler, isim göstergesine
ender durumlarda ilave edilmektedir.
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BaĢka Dillere Mahsus Asimilasyona UğramıĢ Ġsimler
BaĢka dillere mahsus asimilasyona uğramıĢ isimler Almanya‟ya
Hıristiyanlığın geliĢi ile ilgili, Yunan, Latin ve Kadim Yahudi dillerinden
alınmıĢ isimlerdir. Bu Alman isimleri gibi morfolojik değiĢiklilerekontrasiyona, abbreviasyona, suffikasyona uğramıĢlar; kısaltılmıĢ varyantların
büyük bir kısmı günümüzde müstakil isim gibi ĢekillenmiĢtir. (örneğin, Hans,
Klaus, Jens, Jochann, Jorg, Alex, Elsa, Rita, Lene)
Alınma isimlerin derivasyonu:
Yunanca ve Latinceden alınma isimlerin ekseriyetinde –us sonluğu
düĢmüĢtü: PaulusPaul, MartinusMartin;
Alınma isimler muntazam olarak kontraksiyona maruz kalmaktaydı:
Jans, Jens Johannes, JochemJoachim, Matz, MattesMatthias;
Jorg/Jürg/JörgGeorg; LuksLukas; MarxMarkus;
Ġsimlerin kısaltılması sürekli hal almıĢtı: FranzFranziskus,
BenBenjamin, SanderAlexander, TinaChristina, TrinaKatarina, fonetik
değiĢiklikler: Klaus, KlaasNikolaus; DriesAndreas, SeppJoseph.
KısaltılmıĢ
bulunmaktadır:

ve

küçültme

mazmunlu

isimlerde

de

aynı

ekler

-

-o, -a, -e: CloseNikolaus, Jule, Julius;

-

-i: GustiAugust, BastiSebastian, Toni Anton, BenniBenjamin;

-

in -en: JürgenJürgGeorg, JochenJoachim; MaikenMaria;

-

-tsch (-z variantı): Petsch, Nitsch, BartschBartholomaus;

-

-iko, -ika-ke: HenkeHenneJohannes, ElskeElsaElisabeth;

-

ilo, -ila-ele, -el: HenselHans, GustelAugust, JeckelJakob;

ing:
Hensing,
KlasingKlaasNikolaus;

Henning,

JanningJohannes;

-

man(n): RitzmanMoritz, HannemenJohann, PetermanPeter;

-

er: DreiserAndreas, LexerAlexius; variant –ler; SepplerJoseph;

-

-usch: BartuschBartholomaus, MaruschKatuschKatharina.

Böylece, alman dilinde Ģahıs isimlerinin varyantları farklı yollarla
meydana gelmekteydi,
Bunlar genellikle Ģahıs isimlerinin kısaltılmıĢ ve küçültme varyantlarının
toplandığı sözlüklere yansımaktaydı. Yazının henüz meydana gelmediği
ortaçağda Ģahıs isimleri dil kanaati kanuna uygun dil pragmatizminin taleplerine
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uygun diyalektlerde değiĢikliklere, kısaltılmalara, kavuĢmaya maruz
kalmaktaydı. Sonuçta isimlerin fonetik içeriğinde inanılmaz değiĢiklikler
meydana gelmekteydi. GeçmiĢte özellikle büyük sevgi ve popülerlikle
yararlanılan, sık sık karĢılaĢılan isimlerin daha fazla varyantlaĢması olmuĢtur
(birkaç sözlüğe dayanarak varyantların listesi takdim edilir).
Dietrich: varyantlar Diedrich, Theoderich, Diederik, KF Dieter, Theodo,
Diet(o), Diede, Dietel, Dietlein, Dietz, Dietsch, Dizel; nd. Dierich, Deter,
Derck, Derik, Derk, Dirk; ostf. Deddo, Thiede, Thielo, Thiel (auch schles.),
Thele, Till, Til(lmann), fries. Tjark(e), Tjerk, Tjedge, Tietje(n);
Heinrich: KF Hein(o), Heinko, Heinke, Heini, Heinel, Heiri, Heinse(l),
Heinz, Henz, Hinz(e), heiko, Heike, Heinar, Heiner, Henno; nd. Hinrich,
Hinnerk, Hinrik, Hinner, Heineke, Heinemann, Heise; Henke, Henneke,
Henkel, Henning, Henner, Henn, Hinner, Heineke, Heinemann, Heise; Henke,
Henneke, Henkel, Henning, Henner, Henn, Hinne, Hinke, scles. Hencchel, obd.
Richel, hess., rh. Ritz, Reiz, ndl. Rik, rh. Drickes;
Johannes: johann, jo, Hans, Hannes, Henn(e) nd. Han, Henke, Henneke,
Henning, Handmann, Hanke, Jahn, Jan, fries. Jens, Jes, Janning, nd. John,
schles. Hencshel, obd. Jenne, schweiz. Jenni, Hansi, Haiseli, österr. Schani
(nach ital. Gianni), südschweiz. Gion, rh. Schang, Schang (nach frz. Jean);
Hanno, Hanko, Jannes, Jannis, Jenning, Hennes;
Anna: Anne. Anne, Anni, obd. Anneli, Annerl, Andel, nd. Annchen.
Anchenn, Antje, Anning, ostfries. Anke(n), ndl. A(a)nke, Anneken, ostpreuβ.
Anka, Anke; obd. Nan(n)e, Nanni, Nanni, Nandel, Nannerl, Nanneli, nd.
Nannchen, Netta, Netti, Nettchen;
Maria: Marie, nd. Mariechen, Mari(eken), Micke, Mie(le)ke, Mieteke,
Miekchen, Mies, Mia, Maja, Mieze, Mimmi, Ria, obd. Mirzel. Mirl, Miri,
Mariel, Mariel, Mariedel, Marei, Mareile, rh. Marge, Marge(n), Merga, Miezel,
Miel, Mitzi, Mizzi, Mietzel, Mim(m)eli; schweiz. Marieli, Mai9e)li, Meigel;
ostpreuβ. Margell, Marielle, obersachs. Marielle, thwring. Mareile;
Elisabeth: Elsbeth, Elsabe, Elsebein, Else; nd. Ebbe, Lisabeth,
Li(e)sbeth, Lisa, Liese, lisi9i), Liesel, Lieschen, Lilli, Lia, Elisa, Elise, Else,
Elsi, Elsle, Elseke, mhd. Elslen, Elslein; Ella, Elli, hess. Eila; Ilsabe, Ilsa, Ilse,
Lise, Ilsebey, Bet(e), Beth(a), Betti, Betlein, Bet(t)chen, Sette, Settchen; Bela,
Bele, Bille, Billa; mnd. Beke; alem. Liset, Lissel, Bettel, Bethli, Elsche, Elsbe.
Bunların büyük çoğunluğu günümüzde Ģahsi isim gibi kullanılmasa da,
bu biçimlerde meydana gelmiĢ morfolojik değiĢiklikleri belirlemek
mümkündür. Çünkü onların biçimini değiĢtirmiĢ varyantları, soyadlarında, aynı
Ģekilde apelyatif leksikte korunmuĢtur.
UlaĢtığımız kanaati özetleyecek olsak söyleyebiliriz ki, Alman dilinde
hem kadim hem de alınma Ģahıs isimleri, daha çok erken dönemlerden
morfolojik değiĢime uğramıĢtır. Bu değiĢim kör tabii değil, kendine özgü
rengarenkliği ile ve yayıldığı bölge çeĢitliliğine göre belirli modellere uygun
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olarak meydana gelmiĢtir. ÇağdaĢ Alman isim göstergesinin temel özelliği,
orada tam biçimli Ģahıs isimleri ile birlikte onlardan türemiĢ kısaltılmıĢ, hem de
yalnız kısa değil aynı zamanda baĢlangıçtan hiporestik özellikli isimlerin de
müstakil isimler Ģeklinde yer almasından ibarettir. ġunu da kaydetmemiz
gerekir ki, isim göstergesinde Alman dilinde Ģahıs isimlerinin yalnız sıkça
karĢılaĢılan ve geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢ biçimleri müstakil isim gibi yer
almıĢlardır.
Asimilasyona UğramamıĢ Alınma Ġsimler
Almancada özel isimlerin içeriği, alınma isimlerin özellikle de
Almanya‟ya yakın bölgelerden alınma isimlerin sayesinde epey zenginleĢmiĢtir.
Bu Ģekilde diğer dillerden alınmıĢ isimlerin temel özelliği, onların aslında baĢka
dile mahsus biçimini ve yazılıĢını korumasından ibarettir (isimler sırf sıradıĢı
biçimine ve orijinalliğine göre de diğer dillerden alınmıĢlar). Almanlar sınır
bölgelerde diğer halklarla-Fransızlar, Ġtalyanlar, Slavlar vs. iletiĢime
giriyorlardı. Bu yüzden de bu bölgelerde sözkonusu halklara özgü Ģahıs
isimlerinin alınmasında da bir etkinlik gözlemlenmekteydi. Bunun dıĢında Ģahıs
isimlerinin alınmasında sosyokültürel faktörlerin de çok erken dönemlerden
kendine özgü rolü olmuĢtur. Belirli dönemlerde kısmen geliĢmiĢ ülkelerin
nüfuzu, onlara karĢı meyli artırmaktaydı. Bu da diğer dillerden Ģahıs isimlerinin
alınmasını zorunlu kılıyordu. Bunlar, genellikle Hıristiyan isimleri, diğer bir
ifadeyle Yunan, Latin ve Yahudi kökenli fakat muvafık dillerde biçimini
değiĢtirmiĢ isimler oluyordu.
Fransız isimleri genellikle Fransız mutlakıyeti döneminde Alman diline
girmekteydi. Örneğin, Anette, Charlotte, Lisette, Louise, Emil, Louis, Jean,
Eduard. Ġtalyan isimleri ise Almanya‟ya XVIII. yüzyıldan itibaren Avusturya
aracılığıyla girmekteydi: Eleanora, Isabella, Laura, Guido. Ġngiliz isimleri
XVIII. yüzyılın baĢlarından: Fanny, Henry, Betty, Arthur, Edgar, Edmund,
Edith, Will, XIX. yüzyılda Daisy, Ellianore, Lizzi. XIX. yüzyıldan Olga,
Wanda, Sonja, Fe(o)dor. Kuzey Alman isimleri (frits, dat, skandinav) genellikle
Almanya‟nın kuzey bölgesinde çok kullanılsa da, XX. yüzyılda milli isim
göstergesinde yer almaktaydı: Sigrid, Ingrid, Helga, Knut, Hjalmar, Gustav,
Kerstin, Kirstin.
Günümüzde isim göstergesinin asıl zenginleĢmesi, diğer dillerden Ģahıs
isimlerinin alınması sayesinde gerçekleĢmektedir. Burada da aynı dil ve dil
gruplarından alınmalar üstünlüğü korumuĢtur:
-Ġngilizceden: Mike, David, Andrew, Jenny, Cindy, Kathleen, Roony,
Ted, Simon;
-Slav dillerinden: Dennise, Chantal, Jean, Jeannette, Michele, Nicole,
Gerard, Laurent;
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-Fransızcadan: Dennise, Chantal, Jean, Jeannette, Michele, Nicole,
Gerard, Laurent;
-Ġtalyan/Ġspanyolcadan: Manuela, Sandra, Mario, Nico, Benita, Pablo,
Bianka;
-Kuzey Almancadan: Sven, Thorben, Dortje, Gerrit, Karin, Axel, Bjorn,
Soren, Kay.
Bazı isimlerin yazılıĢı Almancaya uygun olsa da, alındığı dildeki
telaffuzu korunmaktadır: Engl. Daniel e, Mary e, John dshon, Mike maik,
fr. Ynonne Ġwon, Yvette ivet, Lisette liset. Bazen telaffuzu korumak, ismin
Alman dilinde yazılıĢının değiĢtirilmesine neden olmaktadır: Maik Mike,
Anett Anette, Luise Luise, Sindy Cindy, Madlen Madelaine. Diğer
dillerden gönüllü olarak alınmıĢ küçültme biçiminde olan ve kısaltılmıĢ isimler,
Almancada müstakil Ģahıs isimleri Ģeklinde kullanılmaktadır: Sascha, Katya,
Katinak; ing. Willy (William), Dick (Richard), Bess, Betsie, Betty (Elizabeth),
Jimmy (James).
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SONUÇ
ÇalıĢmamız içinde görüldüğü gibi, erken dönemde bölge yakınlığı ve
sınır bölgelerdeki aracısız-doğrudan iletiĢim, edebiyat ve sanat ile dini içerikli
yani Ġncil gibi metinler, aynı Ģekilde aristokrat zevki ve yaĢam tarzı komĢu
dillerden Ģahıs isimlerinin alınmasını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bu durum
günümüzde medya ve kitlesel gezi, inceleme ve turizmin geliĢmesi, ile bu
alanda yine etkili bir role sahiptir. Örneğin, sanatçıların, müzisyenlerin, çağdaĢ
Ģarkıcıların isimleri bu tezimizi güçlendirmektedir.
ÇağdaĢ Alman dilinde isim göstergesinin tahlili zamanı ünlü Ģahıs
isimlerine birtakım alınma eklerin ve sonlukların eklenmesi ile görülen yeni
türeme isimler grubu da dikkatten kaçmamaktadır.

KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAUER, A., Namenkunde im Deutschen, Bern: Frankfurt am
Main, 1985.
Das grosse Buch der Vornamen (Über 5000 Vornamen) Tosa
Verlag, Wien, 2003.
FLEISCHER, W., Die deutschen Personennamen, Berlin,1964.
KURBANOV, A., Azerbaycan onomologiyası meseleleri, Bakü,
1986.
KURBANOV, A., Azerbaycan onomologiyasının esasları, Bakü,
2004.
KURBANOV, Afad, Azərbaycanlı Ģahıs adları, Bakü, 2007.
KURBANOVA, F., Antroponimiyanın nezeri meselelerine dair,
Bakü, 2001.

30

TÜRKBĠLĠM ARALIK 2010

“EJDERHA DÖVMELĠ KIZ” FĠLMĠNĠN CĠNSĠYET AYRIMCILIĞI VE
IRKÇILIK BAĞLAMINDA ELEġTĠRĠSĠ
Burcu Balcı*
ÖZET
Bu çalıĢmada Stieg Larsson‟un Millenium serisi romanlarından ilkinin
sinema uyarlaması, “Man Som Hatar Kvinnor (Ejderha Dövmeli Kız)”
(2009) adlı film incelenmektedir. Filmde iki önemli ana karakter yer almaktadır:
adalet arayan, dürüst ve sempatik bir araĢtırmacı gazeteci olan Mikael
Blomkvist ve marjinalitenin temsilcisi bilgisayar korsanı Lisbeth Salander.
Blomkvist ve Salander 40 yıl önce kaybolmuĢ çok zengin ve köklü bir ailenin
torununu, Harriet Vanger‟i aramaya baĢlarlar. AraĢtırmaları sırasında ve
sonrasında cinsiyetçi tutumlar (cinsel taciz ve Ģiddet) ve ırkçı olaylar
(cinayetler) ile karĢılaĢırlar. Bu filmin iĢlenmesinde gerek cinsiyetleri gerek
ırkları dolayısıyla Ģiddete maruz kalmıĢ kadınların dramları, cinsiyet
ayrımcılığının, ırkçılığın ve ataerkil sistemin eleĢtirisi ile gündeme getirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsel ġiddet, Cinsiyetçilik,
Irkçılık, Öteki, Marjinalite, Feminizm.
ABSTRACT
In this study, the movie named “Man Som Hatar Kvinnor” (2009), the
movie adaptation of the first novels of Stieg Larsson‟s Millenium Series is
examined. Two main characters are taking place in the flm; Mikael Blomkvist
whom seeking justice, an honest and symphatetic researcher journalist and
Lisbeth Salander representative of marginality, computer hacker. Blomkvist
and Salander begin to look for Harriet Vanger, the grandson who is lost 40
years ago from a very rich and well-established family. During and after the
research, they encountered with sexist attitudes (sexual harrasment and
violence) and racist incidents (murders).
In this film, dramas of women who have been subjected to violence
because of both sex and races, sex discrimination, racism and criticism of the
patriarchal system has been raised.
Key Words: Social Gender, Sexual Violence, Sexism, Racism, The Other,
Marginality, Feminism
*
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GİRİŞ
Bu çalıĢmada Stieg Larsson‟un Millenium serisi romanlarından ilkinin
sinema uyarlaması “Man Som Hatar Kvinnor (Ejderha Dövmeli Kız)”
(2009) adlı film niteliksel film analizi yöntemi ile cinsiyetçi ve ırkçı ideoloji
açısından incelenecektir. Filmin Ġsveç dilindeki ismi Man Som Hatar
Kvinnor, kadınlardan nefret eden erkekler anlamını taĢımakta ve kadınlardan
nefret eden erkekleri anlatmaktadır.
Film Millenium dergisi yazı iĢleri müdürü Mikael Blomkvist adlı bir
gazetecinin ünlü bir iĢadamı aleyhine yayınladığı dosyada kullandığı
kaynakların esrarengiz bir Ģekilde ortadan kalkması ile baĢlamaktadır.
Böylelikle Blomkvist suçlu durumuna düĢmekte, haksız yere 3 ay hapis
cezasına çarptırılmakta ve çalıĢtığı dergiden ayrılmak zorunda kalmaktadır.
Sorumluluk sahibi dürüst bir gazeteci olarak sunulan Bloomkvist, artık iĢsiz
kalmıĢtır. Ancak kısa bir süre sonra Henrik Vanger adında çok zengin ve köklü
bir aileden gelen yaĢlı bir adamın gizemli bir iĢ teklifi ile karĢı karĢıya
kalmaktadır.
Filmde ilk sahne ihtiyar bir adamın (Henrik Vanger) kendisine gelen bir
paketi açması ile baĢlamaktadır. Hong Kong‟tan gelen paketi açtığında içinden
kurutulmuĢ çiçeklerin olduğu bir çerçeve çıkmaktadır. Ġhtiyar adamın gözyaĢları
ve ardından gösterilen genç bir kızın fotoğrafı, filmdeki çözümlenmemiĢ, hassas
ve gizemli bir olayın göstergesidir. Ardından gelen sahnede sırtı kameraya
dönük, cinsiyeti veya kimliği gözükmeyen bir kiĢi görülmektedir. Kamera boĢ
ve tehlikeli gözüken metroda tek baĢına yürüyen bu kiĢiyi takip etmektedir.
Kamera zaman zaman kiĢiyi yandan çekmekte ancak yüzü montunun baĢlığı
yüzünden gözükmemektedir. Ġzlenilen kiĢinin bu sahnedeki genel duruĢu, beden
dili ve giyim tarzı dıĢ dünya ile iletiĢime kapalı ya da sınırlı olduğu izlenimi
vermektedir. Söz konusu kiĢinin filmin kadın temsili olan Lisbeth Salander
olduğu ilerleyen dakikalarda anlaĢılmaktadır.
Filmin baĢlarında Henrik Vanger‟in Blomkvist‟e iĢ teklif etmeden önce,
Lisbeth‟e hakkında araĢtırma yaptırttığı görülmektedir. Henrik detaylı bir
araĢtırmanın sonucunda Blomkvist‟in hakkındaki iftiralara ve suçlamalara
rağmen dürüst bir gazeteci olduğunu öğrenmiĢtir. Henrik 40 yıl önce hiçbir iz
bırakmadan kaybolan Harriet Vanger isimli torununa ne olduğunu bulması için
Blomkvist‟den yardım istemektedir. Ancak Harriet‟i o dönemin polisleri ve
dedektifleri yıllarca aramıĢ ve bir sonuca ulaĢamamıĢlardır. Harriet kaybolduğu
yıldan itibaren, her sene dünyanın farklı yerlerinden kurutulmuĢ çiçeklerle
tasarımı yapılmıĢ bir çerçeve Henrik‟e gönderilmektedir.
Henrik bu
çerçevelerin Harriet‟in katili tarafından kendisine gönderildiğini düĢünmektedir.
Hatta Henrik ailesinden birinin Harriet‟i öldürmüĢ olabileceği ihtimali üzerinde
durmaktadır. Blomkvist araĢtırmayı yapmayı kabul ederek, Vanger ailesinin
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yaĢadığı yer olan Hedeby adında küçük adadaki malikânenin yanına, küçük bir
eve yerleĢmektedir.
Lisbeth, Blomkvist hakkındaki ayrıntılı araĢtırmasını Henrik‟e teslim
etmiĢ ancak Blomkvist‟e duyduğu özel ilgiden dolayı onu izlemeye devam
etmiĢtir. Blomkvist‟in bilgisayarına girerek üzerinde çalıĢtığı iĢleri takip
etmektedir. Lisbeth, Blomkvist‟in çözemediği Ģifreleri çözüp ona e-posta ile
gönderince, Blomkvist
bilgisayarına girildiğini ve takip edildiğini
anlamaktadır. Blomkvist, bu kiĢinin Lisbeth olduğunu bulmakta ve ona birlikte
çalıĢmayı teklif etmektedir. Filmde öykü bu noktadan itibaren Blomkvist ve
Lisbeth‟in ekip olarak çalıĢması ile devam etmektedir. Böylelikle film biri kadın
biri erkek olmak üzere iki ana karakter üzerinden ilerlemektedir.
FİLMDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLLERİNİN SUNUMU
Filmde toplumsal cinsiyet temsillerinin geleneksel olandan farklı olarak
sunulması dikkat çekmektedir. Özellikle kadına ait toplumsal cinsiyet temsili
Lisbeth karakteri alıĢılagelen toplumsal cinsiyet stereotiplerine uymamaktadır.
Lorber (1994: 14,15), sosyal bir kurum olarak toplumsal cinsiyeti,
insanoğlunun yaĢamını düzenleyen en önemli yollardan birisi olarak
görmektedir. Toplumun yüklediği rollerin geliĢimi ve sonuçlarının, din, kanun,
bilim ve toplumun tüm değerler grubu tarafından meĢrulaĢtırıldığını
belirtmektedir. Doğumdan itibaren cinsel organlara göre sınıflandırılan ve
iĢaretlenen çocukların ergenlik çağına geldiklerinde ait oldukları toplumsal
cinsiyet grubunun beklentilerini karĢılamalarının veya tecrübelerini
yaĢamalarının beklendiğini vurgulamaktadır. Lorber söz konusu geliĢmelerin,
toplumsal cinsiyetin sosyal inĢasını oluĢturduğunu belirtmektedir.
Nazlı (1995: 12, 20) ise, Toplumsal Cinsiyet Rolünün, kadın ve erkek
arasındaki sosyal, kültürel ve psikolojik farkları ifade ettiğini belirtmektedir.
Toplumun, insanların biyolojik özelliklerine sosyal bir anlam ve Ģekil verdiğini
ve sosyal olanın, doğal olanı yeniden belirlediğini ifade etmektedir.
Dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Rolünün, kadın ya da erkeğin biyolojik
cinsiyetinin ötesinde kimliğin toplum tarafından verilmesi olarak tanımlamak
mümkündür. Dowling (1999: 9, 10, 26), kadınların çocukluklarından itibaren,
kendilerini rahat ve emniyette hissetmelerini sağlayacak Ģekilde
yetiĢtirildiklerini, dolayısıyla kadınların özgürlük için değil, “bağımlılık” için
eğitildiklerini savunmaktadır. Erkekler ise aksine doğdukları günden itibaren
“bağımsızlık” için eğitilmektedirler. Kadınlara ne kadar baĢarılı olurlarsa
olsunlar, bir gün bir Ģekilde kurtarılacakları ve bir çıkıĢ yolunun sunulacağı
öğretilmektedir. Dowling, yetiĢtiriliĢ yöntemlerinden dolayı, kadınların
baĢkalarının bakımı ve gözetimi altında olmaya yönelik derin bir arzu
duyduklarını, ruhsal bağımlılıklarının kadınların aklını ve yaratıcılığını
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kullanmasını engellediğini belirtmektedir. Ortaya çıkan bu durumu “Sindrella
Kompleksi” olarak nitelendirmektedir.
Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına göre,
kadınlar kadınsı yani
“feminen”, erkekler ise erkeksi yani “maskülen” olarak sosyalleĢtirilme
sürecinden geçmektedirler. Söz konusu sosyalleĢtirilme sürecinde, toplum,
kadın ve erkek cinslerine farklı sorumluluklar ve görevler yüklemektedir. Bu
durum, “toplumsal cinsiyet farklılıkları”nı oluĢturmaktadır. Söz konusu ayrımın
temelini oluĢturan iĢbölümü, her iki cinsin de davranıĢsal ve duygusal
geliĢiminin birbirinden farklı olmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda erkeklere
ait eril özellikler arasında; iĢ dünyasında baĢarı yönelimli olma, muhakeme
yetisi, aktiflik, giriĢimcilik, rekabetçilik, fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak
güçlü olmak, rasyonellik, , bağımsızlık, saldırganlık, Ģiddet eğilimi…v.d.,
bulunurken; kadınlara atfedilen diĢil özellikler arasında duygusallık, ilgi ve
bakım verici olmak, bağımlılık, çocuksuluk, evcimenlik, Ģefkâtli olma,
fedakârlık, pasiflik, kiĢiler arası iliĢkilerde empati kurma becerisi…v.d.,
bulunmaktadır.
Filmde yer alan toplumsal cinsiyet temsilleri dikkat çekicidir: erkeklere
ait toplumsal cinsiyet temsillerinden Blomkvist dürüst ve liberal bir gazeteci;
Henrik zengin ve köklü burjuva ailesinin lideri; Gotfried, Vanger ailesinin
Hitler yanlısı faĢist, cinsiyetçi ve ırkçı katili; Martin Vanger babası Gotfried‟in
ideolojisinin izinden giden bir katil; Bjurman hükumetin cinsiyetçi ve sapık
eğilimli bir denetçisidir. Kötü olarak sunulan karakterlerin çoğunun ya
ekonomik ya görev açısından yetkili kiĢiler olduğu ve iktidarlarını gizli olarak
cinsiyetçi ve ırkçı tutumlarla tatmin ettikleri görülmektedir.
Filmde yer alan kadınlara ait toplumsal cinsiyet temsilleri ise ekonomik
ve cinsel olarak bağımsız ve güçlüdür: Lisbeth Salander filmin ana kadın
karakteri olarak ayrıca marjinalitenin de bir sunumu olarak dikkat çeker; Harriet
Vanger babası ve kardeĢi tarafından uygulanan cinsel Ģiddetten kaçarak,
kendine yeni bir hayat kurmayı baĢarmıĢ cesaretli ve güçlü bir kadındır.
Kutlu (2010: 57, 58) söz konusu karakterlerden “Kalle” lakaplı
Blomkvist‟i dürüst, kendini çarpıklıkları aydınlatmaya adamıĢ, idealist bir
araĢtırmacı gazeteci olarak; Lisbeth‟i içine kapanık, aksi, geçmiĢi travma dolu,
fotoğrafik bellekli ve son derece yetenekli araĢtırmacı bir bilgisayar korsanı
olarak betimlemektedir. Kutlu, Blomkvist ve Lisbeth‟i madalyonun iki ayrı
yüzü gibi yorumlamakta; her ikisi de araĢtırmacı olmasına rağmen,
Blomkvist‟in araĢtırmalarını kamunun gözü önünde yürüttüğünü, halkı
bilgilendirme amaçlı çalıĢtığını ve açıkladığını, ancak Lisbeth‟in ulaĢtığı
bilgileri hedefindeki kiĢiyi cezalandırma amaçlı halkla paylaĢtığının
görüldüğünü belirtmektedir.
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FİLMDEKİ MARJİNALİTE TEMSİLİ: LİSBETH SALANDER
Lisbeth Salander, filmde marjinalitenin temsili olarak dikkat çekmektedir.
Filmde erkeklere karĢı hissettiği olumsuz ve Ģiddet dolu tutumlarının nedeni
olarak, geçmiĢinde babasına duyduğu öfke gösterilmektedir. Halen devlet
gözetiminde tutulan Lisbeth, geçmiĢi nedeniyle ataerkil toplum tarafından suça
ve Ģiddete eğilimli potansiyel bir suçlu olarak görülmektedir. Ancak söz konusu
sinirsel hastalıkları veya Ģiddet dolu geçmiĢi Lisbeth‟in zayıf noktası olarak
gösterilmemektedir. Aksine Lisbeth‟i güçlü yapan geçmiĢinden gelen
tecrübeleridir. Filmde Lisbeth‟in saldırgan olmadığı, kendisine bir saldırı
yapılırsa savunma amaçlı olarak Ģiddeti Ģiddete karĢı kullandığı görülmektedir.
Filmde Lisbeth‟in bedenindeki dövmelerin ve piercing‟lerin, punkçı
tarzının, siyah renk ağırlıklı makyajının, tasma Ģeklindeki kolyesinin toplumsal
cinsiyet kalıplarının diĢilik göstergelerinden uzak bir görünüme sahip olduğu
dikkat çekmektedir. Lisbeth‟in giyimi daha çok eĢofmanlar, montlar, dar
pantolonlar ve botlarla erkeksi bir görünüme sahiptir.
Lisbeth, karakteristik özellikler açısından da marjinal sayılabilecek
niteliklere sahiptir. Milton Güvenlik ġirketinde çalıĢan Lisbeth‟in çok iyi bir
araĢtırmacı olduğu ve iletiĢim teknolojilerini (bilgisayar korsanlığı yapma, eve
gizli kamera sistemleri kurma v.b.) ileride seviyede kullandığı görülmektedir.
Lisbeth, Bloomkvist‟in araĢtırdığı Harriet Vanger olayını araĢtırmaya
baĢlamakta, 40 yıldır polisin ve özel araĢtırmacıların çözemediği Harriet‟in
günlüğündeki Ģifreleri çözerek herkesi ĢaĢırtmaktadır. Bu noktada Lisbeth‟in
pratik zekâsı ve sahip olduğu fotoğrafik hafıza ilgi çekicidir.
Lisbeth‟in karakteristik özellikler açısından kadınsı özellikler taĢımaması
(duygusallık, romantiklik v.d.) ve erkeksi özelliklere (rasyonellik, cesurluk v.d.)
sahip olması, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarından farklı olan marjinal
evrenini inĢa etmektedir. Lisbeth Blomkvist ile sadece cinsel haz amaçlı birlikte
olabilmekte ancak duygusal bir bağ kurmaya çalıĢmaktan kaçınmaktadır
(onunla uyumaktan kaçınması örnek olarak verilebilir). Lisbeth‟in filmin içinde
zaman zaman duygusal dokunuĢlardan bile çekindiği ve kaçtığı görülmekte,
ancak tüm olaylar sonuçlandıktan sonra Blomkvist ile yan yana yatarlarken
birbirlerinin ellerini ilk defa tuttukları görülmektedir. Lisbeth, filmin sonunda
annesini sinir hastalıkları hastanesinde ilk kez ziyaret etmeye gitmektedir.
Annesi Lisbeth‟e kocası olup olmadığını sorduğunda, Lisbeth birinin olduğunu
ancak âĢık olmamak gerektiğini söylemektedir. Bunun üzerine annesi de “Senin
için daha iyi bir baba seçmeliydim” diyerek, Lisbeth‟in izleyici tarafından
bilinmeyen ancak tahmin edilen geçmiĢinde yaĢadıkları ile bugün yaptıklarını
haklılaĢtıran ve rasyonalize eden bir atmosfer yaratılmaktadır.
Lisbeth‟in fazla konuĢmaması, soru sorulduğunda bile kimi zaman cevap
vermemesi; duygularını belli etmemeye çalıĢması; duygusal bir dokunuĢtan
sürekli kaçınması ve hem fiziken hem ruhen ne kadar yıpranırsa yıpransın güçlü
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kalmaya çalıĢması; motosiklet kullanması; sabahleyin erkek olarak Blomkvist
kahvaltı hazırlarken, Lisbeth‟in bilgisayar karĢısında çalıĢmaya baĢlaması;
filmde önemli Ģifreleri Lisbeth‟in çözmesi ve katilin kim olduğunu Lisbeth‟in
bulması gibi özellikler yine kadınlara ait toplumsal cinsiyet kalıplarından
farklıdır.
Bu noktada Kutlu (2010: 58), Lisbeth ile Blomkvist‟in birbirlerini
dengeleyen bir ikili olduğunu belirtmektedir: Lisbeth karĢısındakinin sinirlerini
zorlayan buz gibi suskunluğunu ve o suskunluğun altında yatan öfkesini, hem
çetin hem de yaralı bir beden dili ile göstermekte iken; Blomkvist dürüstlüğü ve
haklılığı ile sempati duyulan ve özdeĢleĢilen idealist bir adalet arayıĢının
temsilcisidir.
FİLMDEKİ MARJİNALİTEYE DUYULAN ÖFKE: CİNSİYETÇİLİK
VE IRKÇILIK
Lisbeth‟in cinsel kimliği androjen görünümüne uygun olarak, ataerkil
toplumun geleneksel beklentisi heteroseksüellikten farklı, biseksüel
gösterilmektedir. Lisbeth‟in marjinalliği biseksüel kimliği ile pekiĢtirilmektedir.
Lisbeth‟in hem cinsel hem ekonomik açıdan bağımsız ve marjinal
kimliğine en çok öfke duyan temsil ise, Nils Bjurman karakteridir. Bjurman,
Lisbeth‟in Ģartlı tahliyesinde ondan sorumlu olan kiĢidir. Bjurman Lisbeth ile
ilk görüĢmelerinde onun marjinal görünümüne dair önyargılı düĢüncelerini,
Lisbeth‟e görevi dıĢında sorular sorarak belli etmektedir. Lisbeth üzerinde sahip
olduğu maddi güçten yararlanarak, ona cinsel yaĢamı ile ilgili sözlü tacizde
bulunmaktan çekinmemektedir. Lisbeth daha önceki ekonomik bağımsızlığını
Bjurman‟ın elinden alması ile ona bağımlı kılınmaktadır. Bjurman karakteri
yozlaĢmıĢ değerlerin ve sapık eğilimlerin bir temsilidir. Elindeki iktidar
aracılığıyla ve gücüyle kurbanlarını seçmekte; Ģiddet ve cinsel Ģiddet
eğilimlerini gizli olarak kurbanları üzerinde uygulamaktadır. Bjurman
karakterinin Lisbeth‟i kendisine ekonomik olarak bağımlı kıldıktan sonra,
sadece sözlü cinsel tacizde bulunmadığı artık cinsel Ģiddete varan ve tecavüzü
de içeren ve sınırı geçen eylemleri uyguladığı görülmektedir. Lisbeth‟i marjinal,
fahiĢe ve güçsüz olarak algılayan Bjurman, Lisbeth‟in intikamının nesnesi
haline gelecektir. Marjinal, istediği cinsel tercihi yaĢayan ve güçlü olan Lisbeth,
kendisine Ģiddet ve cinsel Ģiddet uygulayan Bjurman‟ı, gizli olarak kameraya
çekecektir. Ataerkil toplumsal sistemde marjinal olmanın cezasını cinsel Ģiddet
görerek yaĢayan Lisbeth, aynı sistemin değerlerini ters yüz ederek lehine
çevirmeyi baĢarmaktadır. Aslında Lisbeth, Bjurman‟ın kendisine tecavüz
etmesine izin vermeyecek kadar güçlüdür. Bu da Lisbeth‟in Bjurman‟ın evine
girer girmez onu etkisiz hale getirmesinden anlaĢılmaktadır. Ardından
Bjurman‟ı kendisini bağladığı gibi bağlamakta ve kendisine uyguladığı tüm
Ģiddet eylemlerini ve cinsel Ģiddeti ona uygulamaktadır. Ardından Bjurman‟a
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kamera kayıtlarını izlettirmekte ve bundan sonra kendi ekonomik bağımsızlığını
geri istediğini ve kendisi ile ilgili olumlu raporlar vermesini, bunları yapmadığı
takdirde bu görüntülerin polise, medyaya ve internete verileceği ile tehdit
etmektedir. Ayrıca Lisbeth, bedenindeki dövme ve piercing‟lerle uğraĢan
Bjurman‟ın bedenine kendi eliyle dövme yapmaktadır. Dövmede “Ben sadist
bir domuz ve tecavüzcünün tekiyim” yazmaktadır. Lisbeth marjinal kimliğinin
bir kurban olarak görülmesinin intikamını almakta ve ayrıca kapitalist sistem
içinde bağımsızlığı için bir zorunluluk haline gelen ekonomik özgürlüğünü geri
kazanmaktadır. Bu marjinal kimliğe sahip biseksüel bir kadının, erilliğe karĢı
çıkıĢıdır. Kadınlara uygulanan cinsel Ģiddetin tersine çevrimi söz konusu
olmakta, kurban ve saldırgan yer değiĢtirmektedir.
Bu bağlamda Donovan‟ın (1992: 242) “Nesne olmayı reddetmek
kadınları nesne olarak görenlerin, onların varlığını özne olarak tanımaya
zorlayacaktır.” düĢüncesinden hareketle Lisbeth‟in intikamı yorumlandığında,
Lisbeth‟in kendisini hükmedilecek ve kullanılacak bir nesne olarak gören
Bjurman‟ı, kendisini hükmeden bir özne olarak tanımaya zorladığı
görülmektedir.
Filmde yer alan kadın temsillerinin cinsiyet ayrımcılığının dıĢında, ırkçı
yaklaĢımlarla da incelenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, tarihsel süreç
içinde hem cinsiyetçiliğin hem ırkçılığın iç içe geçmiĢ iliĢkiler örüntüsünü
oluĢturmasıdır. Ġnsanlığın geliĢim tarihi içinde yer alan düalist bakıĢ açısının
getirdiği biz ve onlar / Öteki bakıĢ açısı bu noktada önemlidir.
Tuncay‟a göre(2009: 48,49) aslında bu süreci etkileyen en önemli
unsurların baĢında psikolojik algı kavramı yatmaktadır. Psikolojik algı, “insanın
tarihi derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat, birlik, kurum ve
toplulukların; öteki olarak konumlandırıp geliĢtirdiği izleri ve yargıları, korku
ve kuĢkuları, coĢku ve sevinçleri, yani süje ve objeleri mensubu olduğu topluluk
üyelerine kuĢaktan kuĢağa aktarma bilincini(üstünlük ya da aĢağılık) duygu, his,
ve sendrom biçimine dönüĢtürerek; bunlara ait tutku ve değerlerini, eylem ve
düĢüncelerini pekiĢtirme, ayrıĢtırma veya yönetme yeteneğinin, bireyin zihinsel
süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir algının maddi ve moral içerikli
olarak oluĢturulması”dır. Birey ve toplumla ilgili eylemsel dizgenin boyutlarını
belirleyen psikolojik algı ortaya koymak istediğimiz bu çalıĢmaya derinlik ve
haklılık katmaktadır.
Bu bağlamda öteki kavramını anlayabilmek için, önyargının anlaĢılması
gerekmektedir. Önyargının kaynaklarını oluĢturan kategorileĢtirme eğiliminde,
ait olunmayan bir grup veya bir grubun üyelerinin “olumlu” niteliklerinden çok,
“olumsuz” nitelikleri ile ilgili negatif davranıĢ ve tutumların bulunması
gelmektedir. Olumsuz tutumlara yol açan psikolojik parametrenin nedenleri;
olumsuz niteliklerle sınıflandırılan gruba ya da grup üyelerine karĢı sevmeme,
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aĢağı görme (özellikle de hiyerarĢik olarak kendisinden aĢağı bir sınıfta görme
eğilimi), nefret etme, hor görme…v.d., duyguları bulunmaktadır.
Stereotip ya da kalıpyargılar, önyargı ve ayrımcılık birbirleriyle
deterministik bir iliĢki örüntüsüne sahiptir. Stereotipler önyargının oluĢmasına,
önyargılar da ayrımcılığın ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Dolayısıyla
stereotipler, içlerinde barındırdıkları sınıflandırmalarla, önyargıyı, ayrımcılığı
ve ırkçılığı beslemektedir. Bu noktada Öteki kavramının, güçlü bir
olumsuzlama, onaylamama ve dıĢlama anlamları içeriğini taĢıdığını belirtmek
gerekmektedir. Böylelikle bir grubun Öteki olarak sınıflandırılması, o grubun
stereotipleĢtirilmesine neden olmakta, bu da o grupla ilgili önyargı oluĢumuna
ve sonuç olarak o gruba karĢı ayrımcılık yapılmasına sebep olmaktadır. Irkçılık
ideolojisi, özünde sistem tarafından yaratılan “Öteki psikolojisi” uygulamasına
dayanmaktadır. Psikolojik temelli olarak farklı ve tanıdık olmayan “Öteki”lere
karĢı yaratılan güvensizlik ve tekinsizlik duygusu, kiĢide psikolojik düzeyde
inĢa edilen korku zemininde dıĢlama tutumlarına neden olmaktadır.
Bu noktada Miles‟ın (2000: 102) “ırk” tanımı açıklayıcı bir nitelik
taĢımaktadır: “Irklar, biyolojik gerçeklik olmaktan çok sosyal imgelerdir”.
Sosyal imgeler olarak, stereotipler, tüm dünyada doğallaĢtırma ve
meĢrulaĢtırma iĢlevini gören yaygın genellemelerdir. Tarihsel süreç boyunca
biyolojik kökenlere dayandırılarak bilimsel bir haklılık arayan ırkçılık
ideolojisinin, günümüzde kitle iletiĢim araçları tarafından ekonomik ve kültürel
alanda stereotipler aracılığı ile tekrar tekrar üretildiği görülmektedir.
Filmin izleği, kadınlara yönelik Ģiddet ve cinsel Ģiddet üzerine
kurulmuĢtur. Söz konusu Ģiddet, ırkçı ve kadın düĢmanı Nils Bjurman ve Martin
Vanger tarafından kurbanlara uygulanmaktadır. Kurbanların kimi aile içi Ģiddet
ve cinsel Ģiddet, kimi yalnızca Yahudi oldukları için seçilen ve dinsel ritüellerle
öldürülen ve cinsel Ģiddete uğrayan kadınlardır. Filmde Lisbeth‟in ve diğer
kurbanların baĢına gelen cinsiyetçi ve ırkçı saldırgan tutumlar, aslında Öteki‟nin
onaylanmaması, dıĢlanması, reddedilmesi üzerine kuruludur. Saldırganlar bu
yolla kendilerinin ayrıcalıklı konumlarını olumlamaktadırlar.
Godenzi‟ye göre (1992: 98) sosyal sınıflamada “kadın olmak” tecavüz
için gerekli meĢruluğu sağlamakta ve çekiciliği vermektedir. Dolayısıyla
kadının dıĢ görüntüsünün bir önemi ve anlamı yoktur, giydikleri, genç olması
v.d. belirleyici bir faktör değildir. Kadın olması yeterlidir.
Cinsel Ģiddet ya da tecavüz Scully‟e (1994:166, 159, 160) göre ise, hem
bir Ģiddet eylemi, hem de cinsel bir eylemdir ve diğer suçlardan ayrılan önemli
bir yönü de budur. Scully tecavüzün erkekler tarafından çeĢitli amaçlar için
kullanıldığını belirtmektedir: intikam ve cezalandırma; baĢka bir suç iĢlenirken
fazladan cezalandırma; isteksiz ya da ulaĢılması zor kadınlarla cinsel iliĢki
kurmak; eğlence ve macera; kendilerini “iyi hissetmeleri”... Farklı amaçların
dıĢında erkekler tecavüzün düĢük riskli, yüksek ödüllü bir hareket olduğunu
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belirtmiĢlerdir. Ayrıca Scully, bir erkeğin amacının doğrudan tecavüz ettiği
kadını cezalandırma olmayabileceğini, belli bir kategoriyi temsil ettiği için o
kadını seçtiğini belirtmektedir.
Lisbeth ataerkilliğin ve geleneksel muhafazakâr eğilimin cinsiyetçi
temsilcisi Bjurman‟ın geleneksel toplumsal kadın rollerine ve stereotiplerine
uygun olmaması nedeniyle cinsel Ģiddet ile cezalandırılmaktadır. Lisbeth‟in
marjinal bir sınıfın temsilcisi olması cinsel Ģiddetin dozunu daha da
artırmaktadır. Lisbeth‟in metroda yürürken bir grup serseri tarafından rastgele
Ģiddete uğraması filmdeki Ģiddete önemli bir örnektir. Serseriler Lisbeth‟den
önce baĢkalarına saldırmakta, Lisbeth yanlarından geçerken onlarla hiçbir
iletiĢim kurmadığı halde onların hem sözlü hakaret ve tacizlerine hem de
Ģiddetlerine maruz kalmaktadır. Lisbeth, karĢısındaki grup 4-5 erkekten
oluĢmasına rağmen, kendini kurtarmayı hatta o gruptakileri Ģiddete karĢı
Ģiddetle yanıt vererek korkutmayı baĢarmaktadır. Bu durum Lisbeth‟in sadece
özel alanda değil, aynı zamanda günlük yaĢamında da tanımadığı kiĢiler
tarafından kamusal alanda bir kurban olarak görülme ve seçilme ihtimalinin
yüksek olduğunu ve hem sözlü hem uygulamalı Ģiddete maruz kaldığını
göstermektedir. Her iki durumda da Lisbeth‟in kiĢisel görünümüne önyargılı
tutum, kabul etmeme, onaylamama ve aĢağılama söz konusudur.
Rosado, ırkçılığı, “güç” kavramı ile iliĢkilendirmektedir. Irkçılığı gücün
sosyal/toplumsal inĢası olarak tanımlamaktadır. Rosado, hem ırkçılığın hem
cinsiyet ayrımının aslında renk ya da cins ile ilgili olmadığına, “güç” ile ilgili
olduğuna vurgu yapmaktadır. Kısacası ırkçılığın en basit tanımının önyargı +
güç olduğunu belirtmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı kadın ya da erkek cinsine ait
olmayı bahane olarak sunarken, ırkçılık derinin rengini neden olarak
göstermektedir. Aslında sorun olan biyolojik farklılıklar değildir. Söz konusu
farklılıklar sadece baskı için bahanelerdir. Irkçılık, Öteki‟nden kopuk olmanın
bir sonucu olarak, özünde Öteki‟ni eĢit olarak kabul etmeyi reddetmektir.
Irkçılık, kendine ve Öteki‟lere karĢı derin psikolojik bir güvensizlik duygusunu
da ortaya çıkarmaktadır. Rosado, ırk ayrımcılığını Ģekillendirenin deri rengi
olmadığını, o deri rengine yüklenen olumsuz anlamlar olduğunu
vurgulamaktadır.
Irkçılığın kökeninde yatan biyolojik olarak deri rengi gibi fiziksel
özellikler, Avrupa sömürgeciliğinden çok uzun zaman önce Öteki‟ni
tanımlamak için kullanılmıĢtır. Ancak ırkçılık yalnızca kesin bir biyolojik içerik
ya da referansa sahip bir ideoloji olarak tanımlanamamaktadır. Irkçılık insan
grupları arasındaki eĢitsizliği meĢrulaĢtırmak için, insan türünün farklı
gruplardan oluĢtuğunu öneren her iddiayla ilgili olmaktadır. Öteki tanımlarının
çoğu, sahip olduğu biyolojik veya kültürel niteliklerin heterojen özelliğe sahip
olmasından yola çıkarak, Öteki‟ni farklı bir grubun üyesi olarak belirlemekte ve
eĢit olmayan davranıĢları haklı çıkarmaya çalıĢmaktadır (Miles 2000: 58, 72,
73). Irkçılık, biyolojik ve genetik olarak temel aldığı bazı teorilerle yola
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çıkarak, özellikle de ari ırk, saf ırk üzerinde durmaktadır. Kendilerini üstün ırk
olarak görenler, ayrıcalıklarını ve özel haklarını ırklarının saflığına bağlayarak
meĢrulaĢtırmıĢlardır. Örneğin filmde Vanger ailesindeki bazı kiĢilerin Nazi
ideolojisinin Anti-Semitizmi temsilen Yahudi kadınları kurban olarak seçmeleri
güncel bir ırkçılık örneğidir.
Filmde Harriet‟in günlüğüne not ettiği beĢ Ģifrenin aslında beĢ ayrı
cinayete ait olduğu ve söz konusu cinayetlerin nedenlerinin Ġncil‟den yapılan
alıntılarda olduğu Lisbeth tarafından keĢfedilmektedir. BeĢ cinayetin
kurbanlarının hepsinin Yahudi olması ve Harriet‟in babası ve kardeĢi baĢta
olmak üzere ailede Nazilerin olması, bu cinayetlerin ırk cinayetleri olduğunu
göstermektedir. Filmde söz konusu beĢ cinayet dıĢında da bilinmeyen birçok
cinayet olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu cinayetlerin kurbanları kadınlardır.
Kadınlar hem tecavüze uğramıĢlar, hem iĢkence görmüĢler ve sonunda da vahĢi
bir Ģekilde öldürülmüĢlerdir. Nazi olan Henrik‟in kardeĢi Gottfried ırk ve dini
kendisine hobi olarak edinmiĢ ve oğlu Martin‟i de kendisinden sonra devam
etmesini sağlayacak Ģekilde eğitmiĢtir. Blomkvist de kurbanlardan biri olmakta,
katil tarafından filmin sonunda yakalanmakta ve iĢkence görmektedir. Ancak
Lisbeth katilin kim olduğunu anlamakta ve son anda yetiĢerek Blomkvist‟i
kurtarmaktadır. Katil arabasıyla kaçarken, Lisbeth onu motosikletiyle
kovalamaktadır. Katilin kaza yaptığı, takla atıp ters dönen arabada sıkıĢıp
kaldığı ancak Lisbeth‟in katili kurtarma imkânı varken kurtarmadığı ve katilin
yanan arabanın içinde ölmesine izin verdiği görülmektedir. Bu noktada geçmiĢe
dönülerek Lisbeth‟in küçükken arabasının içinde oturan babasının üzerine
benzin döküp, kibriti öfke ile yakıp attığı gösterilmektedir. Böylelikle
babasından onu öldürecek kadar nefret ettiği ve bu yüzden devlet gözetiminde
ailesinden uzakta büyüdüğü anlaĢılmaktadır.
Blomkvist Lisbeth‟e katilin nasıl öldüğünü sorduğunda, onu kurtarma
ihtimali varken bunu yapmadığını öğrenmektedir. Blomkvist bunu kendisinin
yapmayacağını ama Lisbeth‟i böyle yaptığı için anladığını söylemektedir.
Lisbeth marjinal bir Öteki olsa da filmin erkek temsili tarafından anlaĢılmakta
ve olumlanmaktadır. Lisbeth‟in onun yanında olmasının yeterli olduğunu
belirtmekte ve birbirlerinin ellerini tutmaktadırlar. Blomkvist ile Lisbeth‟in ilk
defa sağlıklı karĢılıklı bir iletiĢim kurduğu ve duygusal yakınlıklarının baĢladığı
görülmektedir. Ama hemen ardından Lisbeth Blomkvist‟e hoĢçakal bile
demeden giderek farklılığını izleyiciye hatırlatmaktadır.
Steeves (1999: 129) feminizmin, kadınların siyasal, ekonomik, sınıfsal,
kültürel, toplumsal, psikolojik ve cinsel tahakküm altında olmalarının
nedenlerini, kökenlerini araĢtırmakta olduğunu ve deĢifre edilen erkek egemen
toplumsal yapıya, erkek egemen erk düzenlemelerine karĢı çıkarak, eĢit haklara
sahip olabilmek için cinsiyet ayrımcılığına karĢı çözüm arayan siyasal bir
kuram ve pratik olduğunu belirtmektedir. Filmde Lisbeth‟in feminist bir temsil
olduğu düĢünülebilmektedir: ekonomik ve cinsel olarak bağımsızlığı dikkat
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çekicidir. Erkeklerin hakim olduğu alanlardan biri olan teknolojiye hakimiyeti
ve fiziksel olarak güçlülüğü de bağımsızlığı oluĢturan değerler arasındadır.
Tırpan (2010: 92-94), Lisbeth karakterini kimseye benzemeyen, küçük
göğüslü, tüm stereotiplerden yani tipik kadın tipolojisinden uzak, tuhaf, yalnız,
güçlü, farklı, isyankâr, sistemle geçimsiz, bilgisayar çağının post-punk
görünümlü feminist bir kahramanı olarak tanımlamaktadır. Lisbeth, erkeklerden
nefret eden bir kadın değil, “kadınlardan nefret eden erkekler” den nefret eden
bir kadın kahramandır. Lisbeth‟in uğradığı taciz sahnelerinin detaylı ve sert
olması, aslında Lisbeth‟in intikam planlarının sertliğine hak vermenin zeminini
hazırlamaktadır. Ayrıca kadın düĢmanı erkeklerin göbeklerine yaptığı dövme ile
de gözdağı vermektedir. Hollywood sinemasında tecavüze uğrayan kadınların
genellikle açık bir cinsellikleri olduğu ya da göz alıcı bir güzelliğe sahip
olduklarını vurgulayan Tırpan, oysa Lisbeth karakterinin bu iki özellikten de
uzak, aksine anoreksik ve anti-sosyal olduğunu belirtmektedir. Tırpan, biseksüel
cinsel kimliğinin güvenli ve bağımsız nitelikler taĢımasının da feminist bir
özellik olarak düĢünebileceğini belirtmektedir. Annesinin ziyaretine hiç
gitmediği halde ona bağlı olan ve hep doğru bulduğunu yapan Lisbeth, asla
gerektiğinden daha fazla sert olmayan bir kadın karakter olarak
resmedilmektedir. Tırpan‟ın vurguladığı bir diğer önemli nokta, filmdeki güçlü
erkek karakterlerin çoğunun tecavüzcü ve kötü adamların tümünün kapitalist
olması ve Hitler ile olan bağının varlığıdır.
Finalde Blomkvist filmin baĢında aldığı üç aylık cezasını çekmek için
hapishaneye girmektedir. Lizbeth hapishanede Blomkvist‟in ziyaretine
gelmektedir. Blomkvist‟e hapishanede olmasının nedeni olan Wennerström
dosyasını iyice araĢtırmıĢ olarak getirmektedir. Blomkvist meydan okurcasına
tekrar bu dosyayı açan yeni yazısı ile 3 ay sonra hapishaneden çıkmakta ve
çıkıĢta kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlamaktadır. Lisbeth‟in
zekâsı, teknolojiye hakimiyeti ve araĢtırmacı nitelikleri ile Blomkvist‟in cesareti
bir araya gelmiĢ ve uluslar arası yasadıĢı silah ticareti ve uyuĢturucu kaçakçılığı
yapan kartellere karĢı savaĢmıĢlardır. Ertesi gün Wennerström Ģirketinin
sahibinin ölü bulunduğu ve polisin intihar olduğunu düĢündüğü haberlerde
çıkmaktadır. Aynı zamanda Wennerström Ģirketinden büyük miktarda para
kaybolmuĢtur. Kamera kayıtlarındaki bir kadından Ģüphelenilmektedir.
Blomkvist bu kayıtları izlediğinde kadının Lisbeth olduğunu anlar ve gülümser.
Filmin son sahnesinde Lisbeth‟in androjen görüntüsünden uzaklaĢtığı,
çelik topuklu ayakkabıları, dar eteği ve ceketi, uzun sarı saçları ile kadınsı
özelliklere büründüğü görülmektedir. Marjinal bir kimlik ve androjen
görünümlü bedenden zengin bir iĢ kadını stereotipine dönüĢüm vardır. Ancak
söz konusu değiĢimin sadece görünümde olduğu, Lisbeth‟in güçlü, aktif,
bağımsız ve özne konumunun devam ettiği tek baĢına uluslar arası kartellere
karĢı verdiği cesurca savaĢtan anlaĢılmaktadır.
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SONUÇ
Günümüz kapitalist toplumlarının mevcut eĢitsizlikçi yapısında cinsiyet
ve ırk ayrımcılığı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Her iki ayrımcılık
söyleminde de bir anlam yükleme, “Öteki” yaratma süreci ile birlikte bir gruplar
hiyerarĢisinin oluĢturulduğu görülmektedir. Filmde cinsiyet ayrımcılığının
yansımaları olarak kurbanlarını kadınların arasından seçen ve sosyo-ekonomik
düzeyi üst gruba ait olan, köklü ve çok zengin bir aileden gelen burjuvazinin ve
anti-semitist ırkçılığın temsilcisi karakterler Gotfried Vanger ve Martin Vanger
her iki ayrımcılığın da somut temsilcileridir. Nils Bjurman karakteri de yine
cinsiyetçi ve ırkçı bir ideolojinin somut bir diğer temsilcisi olarak filmde
marjinal Lisbeth karakterine alıĢılmamıĢ fiziksel görünümü yüzünden olumsuz
anlamlar yüklemiĢ, onu onaylamamıĢ ve Öteki olarak konumlandırarak
cezalandırmıĢtır.
Tırpan (2010: 94) filmi hikâyenin aktivist bir gazeteci, sistem dıĢında
yaĢayan bir kadın bilgisayar korsanı ve Vanger ailesinin detaylı tasviri
çerçevesinde ataerkil düzen, kapitalizm ve ırkçılığın eleĢtirisi olarak
yorumlamaktadır.
Filmde ataerkil kapitalist sistemi iĢleten egemen ve yerleĢik değerlerin
karĢısında marjinal duruĢu ile yer alan bir kadın karaktere odaklanılmaktadır.
Marjinalitenin olumlu bir duruĢ olarak sunulmasında araç olarak kullanılan
kadın karakter Lisbeth Salander‟in söz konusu kimliğinin kaynakları, hem
kendisi aracılığı ile hem de diğer kadınların uğradığı Ģiddet aracılığı ile dolaylı
yollardan verilmektedir. Ġstismara uğrayan ve bu durumdan kendini
kurtarabilme becerisine sahip güçlü kadınlar filmin merkezini oluĢturmaktadır.
Lisbeth‟in sahip olduğu adalet duygusu ve içinde birikmiĢ olan öfkesi, farklı
görünümünün ve tercihlerinin izleyicinin gözünde “olumsuz” olarak
algılanmamasını sağlamaktadır. Bu yolla filmde gerek cinsiyetleri gerek ırkları
dolayısıyla Ģiddete maruz kalmıĢ kadınların dramları, cinsiyet ayrımcılığının,
ırkçılığın ve ataerkil sistemin eleĢtirisi ile gündeme getirilmiĢtir.
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ALĠAĞA VAHĠD’ĠN ÇALIġMALARINDA ĠRFANĠ DÜġÜNCELER
Aytac ZEYNALOVA
ÖZET
Bu makalede A. Vahid‟in Ģiir sanatında belli sebepler yüzünden araĢtırma
konusu yapılmamıĢ sufi-irfani değerler ve onların ifade biçimlerinden
bahsedilmektedir. Burada aynı Ģekilde Ģairin çalıĢmalarındaki bu görüĢlerin
bilimsel-manevi kökleri de takdim edilmektedir. Mistik-batini nurlanmaya ve
sezgisel duyuma dayanan bu insani dünyagörüĢü, Ģairin gazellerinin derin arka
plan anlamlarından haber vermektedir. Makalede Ģairin, gazeli bir janr olarak
koruyarak sanatın felsefi-estetik varlığına nüfuz eden önemli meseleleri de XX.
yüzyılın bedii tefekkür diline kazandırması ile ilgili bilgi verilmiĢtir. Çünkü
onun eserlerindeki imgeler kendi “ben”inden geçerek maneviyat nuruna
toplanan gerçek aĢıklardır.
Anahtar kelimeler: Allah, irfan, tasavvuf, sufi, Ģiir.

ABSTRACT
It was noticed about mystic values and theirs expression forms in poetics
of A.Vahid those have been uninvolved for investigation because of certain
causes.Scientific-spiritual roots of these views in the literary activities of the
poet also has been indicated here . This humanity outlook that based on
intuitive sense and to light up mystic inside world informs about deep
conceived meanings in ghazals of poet.In the article it has been informed about
the way that poet brought important issues those penetrated to the
philosophical-esthetic being of art to the fiction mentality language saving
ghazal as a genre.
Because characters of his works are lovers of the light of reality those
passed their own “I” and gathered around spiritaul light.
Key words: God,Credence,mystic, sufi, poet.
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Ġnsanoğlunun yarandığı günden gerçek ariflerin sığındığı ali ve pak sevgi,
insanlığın kemali sayılmakla birlikte, iman ve hak sevgisi derecesine
yükselmiĢtir. Tüm eksiklikleri yutan bu maneviyat dünyası, klasikler için asıl
ilham kaynağı, idrak hazinesi olmuĢtur. Hak, hakikat, ölmezlik ve ebediyet
arayıĢları, insani değerlere dayanma, içsel özgürlük, maarif ve maneviyat
nuruna sığınma, insaniyet amali, onun kamilliğe doğru yükseliĢi vs. g yönler,
insanlığın beĢik aĢamasından baĢlayarak günümüze kadar yarattığı akli-manevi
ve bedii-estetik faaliyetin asıl göstergeleridir. Tasavvuf veya irfani değerlerin
baĢta Ġslam, Ġslam‟ın ise akli tefekkürün ilkin kaynakları olan Mitoloji, Budizm,
ġamanizm, AteĢperestlik, Konfiçyüsçülük vd. dini-felsefi düĢüncelerin sağlam
yönlerini bir araya getirdiğini dikkate alsak, o halde klasik Ģiir sanatının hangi
kökler üzerinde dallandığı ortaya çıkmıĢ olacaktır.
Bu anlamda Vahid‟in gazelleri, günümüzde-XXI. yüzyılın arifesinde
ĢifrelenmiĢ irfani kelamlar gibi seslenebilir mi? Eğer seslenirse onların köklerini
aramak ve orijinal, deformatif yahut sembolik fonksiyona sahip olduğunu
kesinleĢtirmek ilgi çekecektir.
ġairin yaĢadığı dönem, XIX. yüzyılın sonu-XX. yüzyılın baĢlarını
kapsayan neosufizm olarak isimlendirilen aĢamaya denk gelmektedir. Bu
aĢamada bedii edebiyatın tasavvufla bağlı yeni nitelikleri gün yüzüne çıkmaya
baĢlamaktaydı. Bu özellik, sözkonusu eserlerin bedii kapsamı, yeni biçim ve
sufi terminolojisine karĢı tavrında hissedilmekteydi. Aliağa Vahid‟in fikirdüĢünce kervanına, duygusal ve akli-mantıki tefekkürün fevkinde duran mistikbatıni nurlanma ve sezgisel duyum hakimdir ki, bunlar da insanlık tarihi
boyunca sanatın felsefi-estetik varlığına nüfuz eden önemli niteliklerdir. Dede
Yunus Ģöyle demiĢ:
Söz garadan, ağdan değil,
Yazıp okumaktan değil,
Bu gördüğün halktan değil,
Halik avazından gelir.1
Akli-manevi değerlerin Doğu-Batı kontekstinde yeni prizmadan
araĢtırılması, günümüz bilimi, özellikle de edebiyat bilimciliği alanı için son
derece önemlidir. Kanaatimizce bu durum, malum nedenlerden ötrü boĢluk
yaratmıĢ birçok alan için özellikle de gereklidir. “Yüksek (supramental)
tefekkürün mahsulü olan sanat örneklerinin dili metaforik dildir. Renklerin
“metaforu”, notaların “metaforu”, rakamların “metaforu” veya kelimelerin
“metaforu”. Hiç fark etmez. Felsefi Ģiir sanatının asıl metaforu, tüm Doğu ve

1

GöyüĢov, N., Quran ve irfan iĢığında, B. Ġgtisad Universiteti, 2004, s. 76.
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Batı ezoterik talimlerin lider ideası gibi mistik gerçeklik-Mutlak Hakikat‟le
ilgili sözlerdir.”2 Biz de bu düsturu Vahid‟in Ģiir sanatına tatbik etmek isterdik.
EĢg aleminde bunca belaler ki, çekmiĢem,
Megsed tevafı arizi-canadır mene.3
ġair bu örneklerde irfanla klasik Ģiirin ortak yönlerinden dolayı, sembolik
aĢkın ali ve ruhani bir anlamda olduğunu açıklamaktadır. O, aĢk aleminin
Ģemine pervane olabilmek, cananının yanağında heves ve arzudan yanmak
istemektedir. Meyhane ehli olursa, kendi mürĢidine saygı göstermeği
nezretmektedir. Ġkinci örnekte ise Ģair, aĢk aleminde çektiği sıkıntının,
sevgilisinin baĢına dolanmaktan ötrü olduğunu söylemektedir. Yahut:
Felek verir gemi-hicrin meni-felekzedeye,
Vefasız olam, deme: -Talibi-vüsalımdır.4
Basit sevgi gazeline benzeyen bu mısraların mazmunu “mecazi sevgi”nin
doğurduğu kedere benzememektedir. Bunlar belirli bir tabaka, yahut Ģahıs
tarafından gam notalarıyla söylenmiĢ, mührü basılmıĢ, diğer bir ifadeyle kalıba
dökülmüĢ kelimelerdir. Bu durumda, “bir zaman kiminse yaĢadığı acı bir olay
ve hal, diğeri için bu kadar doğal seslenerek, güçlü içsel-duygusal etkiye neden
olabilir mi?” Ģeklinde bir soru akla gelir. Bizce bu mısralar yalnız duygu
aĢılamamakta, aynı zamanda yüksek entelektin-batini nurlanmanın tezahürünü
ortaya koymaktadır. Sanatta çift kurum anlayıĢı Vahid‟in Ģiir sanatına da aittir.
Ġlkin mazmun Ģairini Ģiir sanatı için asıl hedef değil, “bedii idealin kapsamlı ve
duygusal ifadesi için bir araçtır.”5 Öyleyse Vahit, sufi Ģair değilmiĢ. Fakat o da
selefleri gibi irfana eğilimli olmuĢ, irfan biliminin mazmunundan
faydalanmıĢtır. O halde bu mısralar hangiyse makamlara, hatta sakral talimlere
dayanmaktadır.
DüĢüncelerimizi açıklamaktan ötürü ortaçağ edebiyatının bedii düĢünce
tarzından bahsetmek isterdik. “Mitolojik tefekkür, gerçekliği ilkel düzeyde
imgesel ve duygusal Ģekilde kavrıyor idiyse, ortaçağ bedii-estetik düĢünce tarzı
bu duyumu, yeni ahlaki-dini, sosyokültürel, akli-manevi değerlerle
zenginleĢtirerek daha yüksek düzeyde onaylamaktadır. Ortaçağın düĢünce
tarzında, özellikle irfanda keĢif ve Ģuhut konuları aklın fevkinde olan bir anlam
ortaya koymaktadır. Klasik mazmunda kullanılan zevk, hem mistik duyum, hem
de estetik zevk ve batini nurlanma anlamında anlaĢılmaktadır. Her bir durumda
bu mefhum bedii tahayyül ile karĢılaĢtırılır.6

2

Abdullayeva, M., Klassik poeziya:ezoterik hazine, B. Bakı Universiteti, 2009, s. 15.
Vahid, A., SeçilmiĢ eserleri, B. Lider, 2005, s. 65.
4
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 189.
5
CümĢüdoğlu, N., Füzulinin sanat ve marifet dünyası, Bakü-Tehran, 1997, s. 187.
6
CümĢüdoğlu, Füzulinin sanat ve marifet dünyası, s. 61.
3
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Vahid‟in Ģiirinin kaynaklandığı ortaçağ Ģiir sanatının asıl dayanak yeri ve
nefsi müdafaa yolu, aĢk ve marifet olmuĢtur. Öyleyse “aĢk insan fıtratına ait
olan batini değerdir, …aĢk insanlığın cevheri olmakla, onun manevi-ahlaki
paklığını, ruhi-akli yükseliĢini ve nefs kamilliğini düzenleyen manevi niteliktir.
AĢk, insan kalbine nazil olan bilgi nuru ve Tanrı feyzidir.”7 O halde aĢk, Hakkın
insanlığa lütfü ve inayetidir. Bela, dert, Ġlahi varlığa kavuĢma hasretiyse,
Vahid‟in yukarıda takdim ettiğimiz örneklerindeki aĢk ise duygu kaynağıdır.
Vahid‟in terennüm ettiği aĢıklar sıkıntı içindedirler, fakat “bunca sıkıntılar”,
hicr-i gamlar, Hakkın rahmeti gibi kabul edilmekte ve bu hicranın yarattığı acı
duygular, gözyaĢları aĢığı ferahlandırmaktadır.
Göz yaĢım aktıkca artar suzi-eĢgim sinede,
Yokdur ümidim, hilas etsin bu oddan su meni.8
Hicran ateĢi, akan yaĢlar aĢığın kalbini paklamakta, saf niyetli yapmakta,
onu Hakka doğru götüren yola-ruhi-manevi temasa hazırlamaktadır. Tasavvuf
Ģiirinde su ve ateĢ, nefsi paklaĢtırma anlamına gelmektedir. AĢık bu yolla fena
menziline-vahdet ve hakikate kavuĢmak istemektedir. Ġlahi aĢka kavuĢma
duygusundan doğan ferah duygusu, Ģairin maĢukuna kavuĢma umudunu
artırmaktadır. Aksi takdirde aĢık-Ģair bu kadar mihnete dayanamaz. Vahit seven
aĢığın bir anını tasvir etse de, okur burada imge bütünlüğü ile karĢı karĢıya
kalmaktadır. AĢık imgesi gideceği, can attığı hedefi doğru seçmiĢ, kalp evinin
geçici sakininin nereden gelip nereye gideceği yolu eminlikle kesinleĢtirmiĢtir.
Bu anlamda Ģairin düĢünce kervanı, insanlığın bedii-folklor örneklerinde ve
felsefi-dini düĢüncelerde tarih boyu içinde bulunduğu Mutlak Hakikat‟in
arayıĢlarının XX. asır dilindeki ifadesidir. Öte yandan dönemin her türlü
çirkinliklerine rağmen kendi ilhamını batini nurlanma Ģevki ile
duygulandırabilen Ģair için zaman ve mekan sınırlılığı olmamıĢ, böylece bedii
sözün gerçek çekisini koruyabilmiĢtir.
Ehl-i eĢgin bu geder könlünü incitmez idi,
Ruhu olsaydı bu zülf içre gezen Ģanelerin.9
Eflatun‟dan bu yana gözlemlenen aĢk, Ġslam kültürü çerçevesinde daha
yeni nitelikler kazanmıĢtır. Mevlana Rumi‟nin tabirince söyleyecek olsak: “Ey
Hak yolcusu! Ġnsan gam ve kederli olduğu zaman Hakka sığınır ve Hakkı
hatırlar… AĢk yolunda beni gamdan baĢka hiç kimse hatırlamıyor, gam ve
kedere binlerle kez aferin!”10
“Mihnet mülkünün padiĢahı”, “gam yükünün servanı” Muhammed
Fuzuli‟nin “gazellerini okudukça, beyitler ve mısralar ah ü nale etmekte, feryat
7

CümĢüdoğlu, Füzulinin sanat ve marifet dünyası, s. 84.
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 100.
9
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 207.
10
TopbaĢ, O. N., Muhabbetteki sirr, B. Ġpek Yolu, 2008, s. 211.
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etmektedir. Bunların mantıksal sonucu olarak aĢık, gam, mihnet, cevr ü cefa
çekmekte, belaya uğramaktadır… arifane Ģiirlerde aĢk derdi aĢık için zevk
kaynağıdır. Bu yüzden de kendisi bu derdi ve onunla bağlı maĢukun cevr-i
cefasını Tanrı tarafından nazil edilen bir ihsan ve lütuf gibi kabul etmektedir.”11
Büyük Füzuli‟yi kendisine üstat olarak seçmiĢ Ģairin söylem tarzı,
günümüzde açık bir Ģekilde sözkonusu gizliliklerden, sembolik-mecazi
tevillerden, arifane matlablardan haber vermektedir. Bu anlamlar öyle çevik ve
basit tarzda sentez edilmiĢtir ki, bunların hangisinin kasıtlı, hangisinin kör tabii
Ģekilde kullanıldığını kesinleĢtirmek zorluğa neden olmaktadır. Vahid‟in
Ģiirinin, basit ve halka hitap eden ifade biçimi ile Ģiirimizin konu ve sanatkarlık
ufuklarını geniĢlendirdiği inkar edilemez bir gerçektir. Biz bunları söylemekle
düĢüncelerimizde çeliĢkiler yaratma niyetinde değiliz. Bazı Ģiirlerinde Ģair,
günün gerçekliğine ayak uydurarak Vagif güzellemelerini andıran gazeller de
kaleme almıĢtır. Güzelliği duyabilme, onu değerlendirme becerisi, sanatçıyı
diğerlerinden ayıran özelliktir. Dünyevi his ve duyguları, mecazi sevginin
insanda doğurduğu temiz duyguları yaĢamadan ali makamları, Ġlahi aĢka
kavuĢma arzusunu öğrenmek de mümkün değildir. Vahid‟in takdim ettiği bedii
parça basit, kulağa ve dile yatkın, seslerin arĢitektonik biçimi ile gönül
okĢayabilen eserler idiyse, bunlar yüksek sanatçılığın ve ilkin muhtevanın
doğurduğu bir reflekstir. Fakat tarihi-poetik yükle dolu mısraların alt katmanı,
çok çok derin anlamlara, bilgilere sirayet etme iktidarındadır.
Ab-ı hayatı bele bir zahid ki, vesf edir,
Leli-lebin yanında bir efsanedir mene.12
Güzelliğe ve gerçekliğe aĢk ve zevk ile bakıĢ, akıl ile kalbin, düĢünce ile
batini duygunun ve irfan ile Ģiiriyetin kavuĢtuğu bir dünyadır.13 ġair, takdim
edilen örnekte, zevk ve aĢk ehli olan için lel-i leb, yani batini feyiz ve ruhani
lezzetlerin bu dünyanın ebediyet iksiri olan ab-ı hayattan kat kat üstün
olduğunu, söylemek istemektedir. Çünkü bu dünyanın ebediliği durumunda
nefsin de ebediliği mümkündür. Nefs ise ruhun kendi ezeline ulaĢmasına engel
olmakta, onu dünyeviliğe doğru sürüklemektedir. Gerçek arifler için Rabb‟e
dönüĢ vardır. Bu dönüĢ fena fillah ve beka billah halinde ilahi aĢkın ateĢinde
yanmak demektir.
Vermerem dilberimin bir seri-kuyin, Vahid,
Verseler küll cahanın mene kaĢanelerin.14

11

CümĢüdoğlu, Füzulinin sanat ve marifet dünyası, s. 132.
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 65.
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CümĢüdoğlu, Füzulinin sanat ve marifet dünyası, s. 82.
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Bildiğimiz gibi tasavvufta genellikle Mülk ve ġahadet alemi Gayb ve
Melekut alemi ile karĢılaĢtırılmaktadır. Ġlahi emirle yaranmıĢ bu ikili arasında
nefs de yer almaktadır. Bu da edebiyatta maddilik, dünyevilik anlamındadır.
Basiret sahipleri, aklın nefsle, maddiyatla, kalbin ise ruh ve mistik dünyayla
iliĢki kurduğunu kabul ediyorlar. “Fikir tefekkürün “alt” katmanıdır ve fikir
akılda meydana gelmektedir. Akıl ise rasyoneldir. Rasyonel akıl irrasyonelin
kaynağıdır.”15 Vahid‟in aĢık imgesi dünyanın tüm kaĢanelerini dilberin (Mutlak
Hakikatin) ser-i küyine değiĢmemektedir. “Ser-i küy”, geleneksel sembolik
ifade gibi daha çok kulluk makamını bildirmektedir. ġairin bildirdiği üzere,
insan kul oluĢunu anlarken Hakkın lütuf ve ihsan dolu dergahına sığınmaktadır.
Bu ayrılık derdinin dermanı, onun dergahında ve kuyindedir. Üstat Fuzuli Ģöyle
demiĢ:
“Fuzuli bineva ta ravzayı kuyinde sakindir,
Temennayı-behiĢtü meyli-gülzari-irem kılmaz.”16
Klasik edebiyatta çok fazla kullanılan üçüncü suret-rakip, düĢman imgesi,
bazen cisme, bazen de salikin fenafillah makamına ait kılınmaktadır. Bizce
Aliağa Vahid‟in gazellerinde bu imge nefs anlamında kullanılmaktadır:
Ol gara zulfü severken gör nece divaneyem,
Getdim açdım sirrimi ağyare, hiç kim bilmesin.17
HoĢam gılınc gaĢını gösterince ağyare,
Cefa ile vurasan yare üste yare meni.18
MaĢukunun yolunda alınan yaralar aĢığa hoĢtur. Çünkü bu yaralar onun
kalp evine, ruhuna merhemdir. Çünkü maĢuka (Hakka) kavuĢma yolunda akılla
değil, gönülle bela etmek vardır. “Bil ki beden Kalbin saltanatıdır ve bu
saltanatta Kalbin çeĢitli orduları vardır… Kalp ali dünya için yaratılmıĢtır. Onun
iĢi mutluluk aramaktır. Mutluluk ise herkesten yüce Kudretli Allah‟ı
derketmektir. Herkesten yüce Allah‟ın derki ise O‟nun yarattıklarının derki
sonucunda yaranmaktadır ve bu derk duygular dünyasına aittir.”19
Akillerin bu sözlerinden haberdar olan Ģair, gönlünün belalı olmasından
piĢman değildir. Çünkü o doğru yoldadır. Kara zülf (saliki Tanrı azametinden
ve sevgisinden uzaklaĢtıran nefis, maddi heves) ona hüzün getirse de o,
kendisini imtihan karĢısında görmektedir:

15

Abdullayeva, Klassik poeziya: ezoterik hazine, s. 46.
CümĢüdoğlu, Füzulinin sanat ve marifet dünyası, s. 266.
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Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 210.
18
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 64.
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O gare zülfün elinden belalıdır gönlüm,
Batıb geme, ele bil ki, ezalıdır gönlüm.
Bu eĢg aleminin bilmirem nedir sirri,
Esiri eĢg olalı laubalidir könlüm.20
Klasik edebiyatın aĢk kavramından bahsederken bir gizlilik, bir sır
makamı da ortaya çıkmaktadır. Sufi öğretilerin daha fazla dayandığı meĢhur
hadis (Ben gizli hazine idim, sevdim ki hilkati yarattım ve insanı yarattım ki
beni yeterince tanısın)21 ve kutsal Kuran‟ın Araf suresinin 172. ayetinde
buyrulduğu gibi “Elestu birabbikum” (Ben sizin rabbiniz değil miyim?)
sorusuna ahit gününde verilmiĢ olan “Kalu bela” (Dediler: evet) ifadesinde22
salikin maĢukuna (Yaratana) olan düĢüncesini görmekteyiz:
El düĢdü bütün heyrete divanelimden,
Sirrin demedim bir kese merdaneliyimden.23
Könülde sevgilimi gizli sakladım, Vahid,
Bu sirri bildi bütün halk eĢkü halimden.24
Tasavvuf sembolizmini iyi bilen Ģairin gazellerinde saç, hal, hatt, kaĢ,
yüz, göz, dudak, Ģarap, Ģem, harabat, put, tersa vs. gibi çok sayıda zahiri
iĢaretlerle karĢılaĢmak mümkündür. Biz bunların tamamını ele almasak da,
divani Ģiirinin sürekli figürlerinden olan Ģarap ve mey üzerinde durmak isterdik:
Bizi sermest eden cami muhabbetdir, get, ey vaiz!
Bu serhoĢlug ne bu meyden, ne bu meyhanelerdedir!25
Görüb leli-lebin, mey ĢiĢesin sındırdı sagiler,
Neçin? EĢg ehline leli-lebin meyden mükerremdir?26
Aliağa Vahid‟in Hayyam gibi söylediği bu Ģiirlerde, dünyevi Ģarapla
sembolik Ģarap karıĢtırılmamalıdır. Aslında bu mefhumların gerçek anlamı
mısraların anlam yükündedir. Arifler çeĢmesinden kaynaklanmıĢ bu mısralar,
sermestlik makamını aĢığın halinin zuhuru, sevgi kasesinin feyzi gibi takdim
etmektedir. Vahid‟in söz dünyasında Ģarap, Ġlahi aĢkı, Ģem ise Ġlahi nuru ifade
etmektedir. Ġlahi ünsiyete meyleden aĢık Ģair, kendi ruhunu maddi varlık
aleminde garip görmekte, bu gariplik ve hasret onu sarhoĢ etmektedir. Ġkinci
20
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örnekte, Ģair lelü-leb (yahut dudak, ağız, gonca vs.) ifadesindeki batini
muhtevaya (fenafillah, kelam, yokluk anlamlarında) dayanmakta ve onun
hasreti ile fena isteği arasındaki manevi ıstıraplardan bahsetmektedir.
Peymaneni ilahi meyle dolduran aĢık ehl-i saki (mürĢit), Yaratan‟ın sırları ve
azameti ile her defasında yüzleĢtikçe onu kırmaktadır. Ġrfanda nazari
hikmetlerin temellerini incelikle açıklayan XIII. yüzyılın filozof-Ģairi M.
ġebüsteri, “GülĢen-i-Raz” eserinde Ģunları kaydetmektedir:
ġarabla Ģem zövgle nurdur irfandan,
ġahidi gör, deyil kimseden pünhan.
ġarab burda bir ĢiĢe, Ģem bir çıragdır,
ġahidi gör, deyil kimseden pünhan.27
Bu benzerlikler ve onların karĢılaĢtırılması, klasik Ģiirin sırlarına vakıf
olan Ģairin ağzının bilinen nedenlerden ötürü mühürlendiğini, yasak olan bu
tarzdaki kitapları ve hikmetleri derinden öğrendiğini göstermektedir. Akli-fikri
zenginliklerimizin ağır yükünü omuzlarında taĢıyan Ģair, bu yüzden zamanı
geldiğinde kendisinin manevi-ruhi dünyasının, gerçek sanatkar simasının doğru
bir Ģekilde değerlendirileceğine inanmıĢtır.
Direkt olarak divan Ģiirinin kuralları temelinde ĢekillenmiĢ Vahid‟in Ģiir
sanatı, bu gibi marifet anlamları ile zengindir. Ġkili anlama sahip bu ifadelere
usta sanatkar gibi yaklaĢan Ģair, onları bedii tahayyül ve mistik duygu ile
okuruna takdim etmiĢtir. Bu düĢüncelerimizi temellendirmek için burada diğer
bir konuya-Ģairini düĢünce dünyasından aldığımız ariflik yoluna bakmak
isterdik. Vahid‟in aĢık imgesi kendisidir (bunu ispatlamak için hayatı ile ilgili
bazı bilgiler bunu doğrulamaktadır). Salikin hakikate doğru adımladığı duraklar
ve geçirdiği haller, bu çalıĢma levhalarında açık bir Ģekilde dikkat çekmektedir.
ġair bu konuda Ģöyle diyor:
Mehebbetin, gözelim, baisi-melalımdır,
Gazayi-ruhumsan, gözlerin gezalımdır.28
“Senin sevgin bana hüzün vermekte, sen ruhumun kazasısın, ela gözlü
ceylanımsın”. MaĢukun (Hakkın) sevgisi hüzün verir. Çünkü onun ruhu gariptir.
O aslına dönmekten ötrü dert, sıkıntı içindedir. Arapçada “kaza” kelimesinin
birçok anlamı vardır. Burada Ģair “cihad” anlamında kullanarak son derece
ustalıkla “cihat etmiĢ ruhumsun” diyerek, aĢığın ali sevgi uğrunda nefsine ve
maddi heveslere karĢı mücadele etmesinden bahsetmektedir. Arif-Ģairin
düĢüncesine göre, cihat fiziki cisme (ela gözlere vs.) karĢı yapılır. Fakat bu

27
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zaman o engelleri defetme iktidarında olabilir. O zaman bedenle ruhun armonisi
ihya edilir.
DüĢüncelerimizi temellendirmek için daha ince nüktelere dikkat edelim.
N. CümĢüdoğlu Ģöyle diyor:
“AĢıkların fikrince insanın nefsi tekamülü ve hakikate doğru yükseliĢi iki
yönde gerçekleĢir: birincisi, psikolojik ve ahlaki-manevi telkin ve deney yoluyla
kazanılan, zamanla yerleĢen nitelikler yani, makam, ikincisi ise ilham, vecd,
manevi ve batini nurlanma aracılığıyla insanda meydana gelen ve kısa sürede
ötüp geçen hal demektir. Makam, arif ve derviĢler için kemale ermek amacıyla
deneysel sınav merhalesidir ve salikin çalıĢması ile kazanılır. Hal ise kalbe nazil
olan ilahi fazilettir.”29
Manevi-ruhi tekamülün, Ġlahi aĢka yaklaĢmanın derecesi vecdle birlikte
içsel dönüĢüm aracılığıyla belirlenir. Yolcu tek tek makamlara ulaĢtıkça, yeni
nitelik kazanmaktadır. Her bir durakta kazandığı nitelikler onu amacına
ulaĢmaya yaklaĢtırmaktadır. Kabul edilmiĢ yedi makamdan birincisi “tövbe”dir
ki, bu da ariflere göre ruhun Yaratan‟a, yahut insanlığa has sıfatları derketmesi,
yolun doğru yönünü gösteren ilk makamdır. Nizami, Fuzuli‟nin sanatını
besleyen bu irfani nitelikler-makam ve haller, Vahid‟in Ģiiri için benzersiz fikir
kaynağı olmuĢtur. Onun gazellerinde hakikat yoluna çıkmıĢ aĢığın ilkin çabaları
görünmektedir:
Bütün övzai-alem halk üçün bir dersi-ibretdir,
Gerekdir imtahan almag tükenmez maceralerden.30
ġair insanlığa bahĢedilmiĢ bu dünyanın bir imtihan, “renk” olduğunu
bilmeli, seçiminde bağımsız ve serbest olan insan ise “görüntü”lerin batini
mahiyetini derkederek netice çıkarmalı, ibret götürmelidir. Bunu derketmek
tövbe yani, temizlenmenin, arayıĢların, maddi arzuların balanslaĢtırılmasının
baĢlangıcı demektir.
Ġrfanda ikinci makam ise klasik Ģiir sanatında özel dikkat yetirilen
“vera”dır. Vera, insana zarar verebilecek çeĢitli Ģartlarda uyanık olmak
demektir:
Ne rütbe isteme, Vahid, ne Ģöhret alemde,
O kes ki rütbeperest oldu, bil gedalığı var.31
Marifet makamının ilkin düzeylerinden bir olan bu basamak, Vahid‟in
söz ve düĢünce dünyasında özel yere sahiptir. Bu makam için aĢığın basiret
gözü açılmakta, gidilen yol aydınlanmaktadır. Bazen aĢık seçim karĢısında
29
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kaldığında, bu makamda artık karĢısındaki yaĢantıyı, yaĢam konumunu
karĢılaĢtırmakta, asil insanın ruhi-manevi borcunun neden ibaret olduğunu
hatırlamaktadır. ġaire göre, “mevkiperst”lerin üne kavuĢma arzusu, o insanların
kalbinin asıl sevgi ateĢini azaltmakta, onları asıllarından uzaklaĢtırmaktadır.
Vermerem dilberimin bir seri-kuyin,
Vahid,Verseler küll cahanın mene kaĢanelerin.32
Vahid, feleye eymemiĢik servet üçün baĢ,
Servet bize öz gövher-eĢarimiz oldu.33
ġair-aĢık için ilahi sevgi ve merhamet, dünyevi isteklerden, servet ve
kaĢanelerden kat kat üstündür. Ġkinci örnekteki düĢünce, orijinalliği ile dikkat
çekmektedir. Sözün, sanatın Ġlahi kudreti, Ġlahi sırrı gibi değerlendirilmesi, bu
aĢamanın Ġlahi amacından haber vermektedir. ġair için söz üstadının ali
maksadı, Tanrı feyzine bürünerek onu vasfetmek, onun sırlarını ayan etmektir.
Peygamberlikten sonraki bir makam gibi Ģair bu mesleğine sadıktır. Onun ruhi
gıdası o kadar zengindir ki, feleğin acı ve ağrılarına tap getirmek için güç
bulabilmektedir. Kalbini ifade eden Ģairin düĢünceleri, hakikat yolculuğunun
üçüncü makamına ait edilmektedir. Bu da “züht” olarak isimlendirilir. Züht,
kalbi dünya nimetlerinden çekindirmek anlamına gelmektedir. Bu nimetlere
insanın zevkini, gönlünü temin eden birçok duygu ve etkenler dahildir. Bu
duygu ve etkenler de bazen azap ve ağrı getirmektedir. “Ağrı bu vadide hareket
ettirici kuvvettir, sevgi ateĢi yolcunun idrakini, aklını, mantığını elinden
almakta ve kendisini kendisine unutturmaktadır.”34
Seri-kuyinde gedalıgda gebul eyle meni,
Var ümidim, yetire vesle meni badi-seba.35
Felekin cahine göz diksem eğer namerdem,
EĢg feyzi mene goy gegr libasın versin.36
Kuyi-nigarımın men ezelden gedasıyam,
Behs eylerem bu rütbemde padiĢah ile.37
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Görüldüğü gibi “geda” ve “fakr” ifadeleri burada tam olarak sembolik bir
tarzda verilmiĢ, klasik Ģiir sanatının leksik-semantik tabiatına uygun Ģekilde
kullanılmıĢtır. Ġrfan alimlerinin birçoğu çok aĢamalı marifet-hakikat yolunun
dördüncü makamını “fakr” olarak isimlendirmiĢler. Fakirlik “tanrıya ihtiyaç ve
O‟ndan gayrı ne varsa hiçbirine bağlanmamak, ihtiyaçsız olmak demektir.”38
Seba, burada nefsin vesvesesinden kurtuluĢ anlamında, kuy ise bendelik
makamına aittir. Ġkinci örnekte aĢık, feleğin bahĢettiği tüm makam ve
mevkilerden imtina etmekte, maddi değil, manevi-ruhi gıdaya dayanarak
fakirlik libası giymek kendisine daha fazla Ģeref getirmektedir. Nigarın-Mutlak
varlığın dergahında geda olmak için çabalayan Ģair, kendisini bu makamda
padiĢahtan üstün görmektedir. Hakiki aĢığın mihneti, nigardan-haktan ayrılık
hasretidir. Hakkı derketmek, onu duymak, sırlı alemleri, sevgini derketmek
fakirlktir. Osman Nuri ToppaĢ Ģunları kaydetmektedir:
“Mesnevi Ģerhinde Ģöyle denir: “Kelam sahibi olan Allah, bulutun
kulağına bir sır söyledi, bulutun gözleri su tuluğu gibi yaĢ döktü. Gülün
kulağına bir sır söyledi, onu renk ve rayiha saltanatı ile güzelleĢtirdi. TaĢa bir sır
söyledi, onu maden için akik yaptı. Ġnsana bir sır verdi ve o sırrı koruyanları
sonsuzluğa yüceltti.” Bu sır sevgi sırrıdır. ĠĢte bu yüzden de insanın Allah
Tealanın rızasına nail olması, sevgideki sırrın ihtiĢamında saklanmıĢ açık bir
hakikattir.”39 Vahid de mısralarında ısrarla, yüceler yücesi olan varlık karĢısında
nefisle mücadele etmenin ve fakirlik makamına ulaĢmanın, diğer mevkilerle
mukayese götürmeyeceğini hatırlatmaktadır.
Klasik edebiyatın ifade ve terennüm objesi olan insan, onun manevi-ruhi
dönüĢüm-kamilleĢme aĢamaları, her dönemin kendi sosyal-politik-kültürel
formatında okura ulaĢtırılır. Vahid‟in sanat dünyası, onu çevreleyen derin sosyal
zıtlıklar fonunda ortaya çıkmaktadır. Onun Ģiir sanatında tasvir edilen mihnetihicran, cefalar, zamanın, dönemin Ģaire yaptığı haksızlıklardır. Fakat o, aĢk
ehlidir. AĢk ehli ise sabrederek “esiri-gamı-canan” olursa, fenafillah
mertebesine daha da yaklaĢmıĢ olur. Ġrfanda ismi geçen “sabır” marifet yolunun
beĢinci makamı, “mümin için iman, sebat, dayanıklılık aĢamasıdır. Ġmanın
yarısı sabır, yarısı Ģükür demektir.”40 Dert çekmek Tanrı merhametidir. Yalnız
sabretmekle o derdin dermanına ulaĢılabilir.
Canan ne cefa eylese, Vahid, yene sabr gıl,
EĢg ehli esiri-gamı-canan ola, hoĢdur.41

38

GöyüĢov, Quran ve irfan iĢığında, s. 119.
ToppaĢ, Muhabbetteki sır, s. 5.
40
GöyüĢov, Quran ve irfan iĢığında, s. 120.
41
Vahid, SeçilmiĢ eserleri, s. 296.
39

55

TÜRKBĠLĠM ARALIK 2010

Lazımdır indi, sabr elesin, ehli-eĢg ola,
Ġbretle bakmayan bu iĢe bigerar olur.42
Sabr eyle, könül, mihneti-hicrane, telesme,
Derd ehli yeter sebrle dermane, telesme.43
Vahid‟in Ģiirlerinde aĢık-Ģair, karĢısına çıkan zorluklara sabırla
yaklaĢmaktadır. Fakat bu sabır atalete benzememekte, gösterilen sabrın derin
manevi temeli bulunmaktadır. Bu temel yaĢananlara Allah rızası için tavır
takınmak, Allah‟a tevekkül etmektir:
Ruzi fikrin çekme, Vahid, etiqadın pak gıl,
Halk eden kes naümid olma, dolanmag vermesin.44
Vefadan dönmerem, Vahid, eğer yüz min bela çeksem,
Varam canan yolunda men yene merdane-merdane.45
Büküldü bel, baĢ ağardı, gocaltdı güsse bizi,
Bu serv boylu, bu zülfü-gareler eĢginde.46
Tevekkül marifete ulaĢma sürecinin altıncı merhalesidir. Bu merhalede
“beĢer öyle bir nitelik kazanır ki, Hakkın iradesinden baĢka hiçbir Ģeyi
görmemekte, duymamaktadır.”47
Az önceki örneklerde terennüm objesi-aĢık, dahilen serbest ve
bağımsızdır. Dünyanın tüm ağrı-acısı maddi isteklerin insan kalbinde neden
olduğu tuğyanlarla baĢlamaktadır. Bunlardan kurtuluĢ ise artık özgürlüktür. Bu
özgürlük, yalnız insanın ruhi gıdasını düzenlemektedir. Allah rızası için kendi
“ben”inden uzaklaĢan aĢık-yolcu, merdi merdane itikadında paktır ve baĢına
gelen yüz bin beladan, hüzünden korkmamaktadır.
Vadid‟in Ģiirlerindeki aĢık-yolcu, hasletindeki ve ruhundaki tevhidi
bulmuĢ, derketmiĢtir. Çünkü uzun süreli içsel temizlenme, yahut kamilleĢme
sonucunda farklar ve farklılıklar yok olmakta, her Ģey Vahid‟e dönüĢmekte,
yani her Ģeyin Vahid‟in tecellisi olduğu anlaĢılmaktadır. Bela çekmek aĢık için
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mutluluktur. Çünkü bela, Allah rızası için ve O‟na kavuĢmak için çekilir. Yani,
Tanrıya kavuĢmanın tek bir yolu vardır. O da aĢk yolculuğudur. AĢık-Ģairin, aĢk
ve aĢık yolunda ruhi tekamüle sahip olması, marifet yolculuğunun yedinci-rıza
makamıdır. Bu makam da artık visale ulaĢanların menzilidir.
Yar üçün eĢgde minlerle bela çekdi könül,
Yene öz sevdiyi magsudü meraminde durar.48
Belanı arizu eyler bu Vahid, mübtela olsun,
Beli, eĢgin yolunda aĢige, ey gül, bela hoĢdur.49
Vahid! Cahanda bagi galan eĢg mülküdür,
Ondan galan ne varsa da, viranedir mene.50

SONUÇ
Bütün bu ifadelerimizden sonra ulaĢabildiğimiz sonuç Ģöyledir: Aliağa
Vadid‟in çalıĢmalarına özgü üstün insani-ahlaki değerler, irfani nitelikler,
Ģiirimizin kendisi kadar zengin ve değerlidir. Sanat bu değerleri gelecek
kuĢaklara ötürebilecek en hızlı idrak aracıdır. Bu misyonun gerçekleĢmesinde
Ģiir, tarih boyu sanatın en sürekli kolu gibi faaliyette bulunmuĢtur. Edebi-felsefi
geliĢimin diyalektiği, çok yönlü ve mahsuldar bir süreçtir. Aliağa Vahid,
sadakatli bir varis olmakla birlikte, yeni poetik iletiĢim araçları arayarak söz
konusu geliĢimin yeni eğilim ve temayüllerini ortaya çıkarmıĢtır. Bu faaliyet ile
insanın akıl ve idrakinin bedii-felsefi onayına yönelmiĢ geleneksel tecrübenin
devamlılığını ve halen yaĢayabildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
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FRAGMENTED PERSONAS:
WALT WHITMAN AND CAN YÜCEL
Zeynep Asya ALTUĞ
ÖZET
FRAGMANLI (PARÇALI) KĠġĠLĠKLER: WALT WHĠTMAN VE
CAN YÜCEL
Bu makalede, Walt Whitman ve Can Yücel‟in Ģiirlerinde doğal bir ifade
etme biçimi olarak ortaya çıkan, detaylar ve parçacıkların bir bütüne
tamamlandığı fragmanlı (parçalı) yazma fikri üzerinde durulacaktır. ÇıkıĢ
noktası olarak, Gilles Deleuze‟ün Essays Critical and Clinical (EleĢtirel ve
Objektif Makaleler) adlı edebiyat üzerine incelemesinde, Amerikan edebiyatının
özelliği olarak ele aldığı ve tanımladığı Whitman ve fragmanlı (parçalı) yazma
biçimi benimsenmiĢtir. Makalede, Deleuze ile hemfikir olacak Ģekilde,
Whitman ve Yücel‟in Ģiirlerinde, fragmanlardan (parçalardan) oluĢan bu yazma
biçiminin olumlu, doğrulayıcı, kapsayıcı ve doğal olma özellikleri gözden
geçirilecektir. BaĢlıca meseleleri ve ilham kaynakları olarak, her iki Ģair de bir
dizi farklı bağlamlardan parçacıklar ve örnekleri bir araya getirerek ve hatta
buluĢturarak çoğulluktan damıtılmıĢ bir tekilliğe ve bütünlüğe ulaĢırlar. Bu
parçacıklar ve örnekler hayatın içindeki her Ģeye, insanlara, doğaya, duygulara,
heyecanlara, olaylar ve durumlara, ya da olgulara dair olabilirler. Aynı
zamanda, organik bir bütünün fragmanları (parçaları) olarak bu Ģiirsel
parçacıklar ve örnekler, bir “öz” veya “ben” olgusunun potansiyellerine ve
olasılıklarına da iĢaret ederler. Bir baĢka deyiĢle, bu makaledeki en önemli
görüĢlerden bir tanesi Whitman ve Yücel‟in Ģiirlerindeki fragmanların
(parçaların) estetik birlikteliğinin hem üretken, tutkulu ve dayanma gücü ile
donatılmıĢ, hem de çarpıcı ve sarsıcı olarak nitelendirilebilecek hakiki bir var
oluĢ biçimini temsil etmekte olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Fragmanlı yazma, ġiir, Doğa

ABSTRACT
This paper aims at focusing on the idea of fragmentary writing as a
spontaneous strategy of expressing a collective statement from the particulars
in Walt Whitman and Can Yücel‟s poetry. As a departure point, Gilles
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Deleuze‟s consideration of Whitman and his fragmentary writing as the
characteristic of American literature in the Essays Critical and Clinical, has
been taken. Siding with Deleuze‟s notion of fragmentation as an affirmative,
encompassing and spontaneous experience in writing, this paper intends to
bring Whitman‟s and Yücel‟s poetry together as such examples of literary
expression. As their major concerns and inspirational sources, both poets bring
extracts or present samples together from a variety of contexts including
people, nature, emotions, excitements, perceptions, events and concepts which
indicate their very notion, “out of many is one”. These poetic extracts and
samples as fragments compose an organic unity as much as they indicate
potentials and possibilities of the “self”. In other words, one of the major
arguments in this paper is that the aesthetic association of these fragments in
Whitman and Yücel‟s poetry, also, represents a state of true existence which
can be defined as productive, passionate, enduring as well as convulsive.
Key Words: Fragmentary writing, Poety, Nature.
FRAGMENTED PERSONAS: WALT WHITMAN AND CAN YÜCEL
Famous French philosopher Gilles Deleuze‟s Essays Critical and
Clinical, a work devoted to literature, includes eight distinct chapters, one of
which entitles “Whitman”. In this chapter, Deleuze deals with the style of
fragmentary writing as the characteristic of American literature choosing Walt
Whitman and his Specimen Days as his departure point. As Deleuze points out,
“with much confidence and tranquility, Whitman states that writing is
fragmentary and that the American writer has to devote himself to writing in
fragments.” (Deleuze 56) First of all, the idea of fragmentation adopted here
should not be considered in terms of some typical understanding of aphorisms,
separations or an adaptation of the modernist sense of disintegration or
disillusionment, or the dismay of a troubled mind or character. What Deleuze
tries to call our attention in this brief chapter, “Whitman,” is actually the
spontaneous nature of American fragmentation as a spiritual experience of selfrealization in terms of a major literary strategy for expression. In this sense,
what we understand from his argument might be that a genuinely American
experience finds its best expression from the impulsive nature of a romantic
consciousness that can relate with a pure notion of the here and now. In order to
emphasize and clarify his point, Deleuze makes use of a key comparison saying
that “the Europeans have an innate sense of totality, or composition whereas the
Americans have a natural sense for the fragment.” (56)
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Deleuze uses “grains” or “granulations” as his metaphors to indicate his
idea of fragmentation which refers to particulars both as a single and total
representative of some flawless composition. As a result, he points out that
“selecting singular cases and minor scenes is more important than any
consideration of the whole” since “relations are not internal to a Whole; rather,
the Whole is derived from the external relations of a given moment, and varies
with them” and for him, Whitman, as the America‟s poet, has the innate sense
of such spontaneity. (59) Truly, Whitman‟s often passionately devoted poetic
voice becomes the embodiment of an idealized “individuality” in American
romanticism. This “individuality” Whitman voices can be described as having
an inclusive tone rather than an exclusive one. Throughout “Song of Myself” he
establishes a common medium in which particular human conditions are voiced
and shared. The manner of proceeding casually from one subject to the other
builds up the poem as a spontaneous expression. This spontaneity becomes the
notion of a truly human experience for Whitman as well as a transcendentalist
expression in the American literature.
Like Walt Whitman, Can Yücel‟s persona is also a romantic expressionist
in terms of being capable of capturing any situation. The two poets, from
different cultural, historical and social contexts, achieve a similar sense of selfintegrity out of fragments of life. That is to say, the diversity of their themes
including events, people, memories, observations, experiences, declarations or
hopes compose an organic poetic body as the two poetic personas experience
spontaneous presences in such mise en scenes. So, both in Whitman‟s and
Yücel‟s poetry, the speaker is simultaneously the experiencer, which renders
him both the very moment and the conscious of this very moment. In the case of
both poets, the fragments of poetry coming out of the spontaneous experience of
the here and now could also be understood as a humanistic strategy to the
internalization of opposites. Indeed, the idea of fragmentation as a metonym to
an organic unity also finds parallelism with the Hegelian idea of dialectical
mediation which can be briefly understood as the hope to negotiate the part and
the whole without one replacing or absorbing the other.
In this respect, it would be more convenient to focus on Whitman‟s poetic
persona as a former point. In the preface of his “Leaves of Grass” he declares with a similar dialectical sense- the unity of particular and general: “Did you
suppose there could be only one Supreme? We affirm there can be unnumbered
Supremes, and that one does not countervail another any more than one eyesight
countervails another.” (Whitman 2750) In the famous “Song of Myself”,
Whitman brings a paradoxical set of conditions, juxtapositions -i.e. small,
precisely drawn scenes, vignettes, enumeration of cases or all types of
characters- together to do his work. Technically, the poem appears as a catalog
of the American life, whereas it actually becomes a symbolic meditation
exploring potentials of the Self.
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Whitman‟s romanticism demands an intense acquaintanceship with any
living soul or natural energy. Together with people from all specimens, nature,
earth, sea also become his vital referents. For him it is as momentary as it is
natural to fall in love with life again and again: “Far-swooping elbowed earth!
Rich apple-blossomed earth! / Smile, for your lover comes!” (2775) [21] This
strong sense of acquaintanceship Whitman‟s persona has can be understood as
the expression of a longing to designate a pure and natural interaction and
communication.
Selecting minor or particular cases, Whitman wants to point out the
singular as a counterpart of the plural. Actually, each line or each section of
communication in “Song of Myself” can be regarded as a kind of private extract
to picture the reader a commonly shared level of true existence. These poetic
extracts symbolize the potentials of one‟s self as much as they symbolize
experiences, since Whitman identifies with any character as to become this
character himself. (i.e. the runaway slave, the carpenter, the canal-boy, the
cleanhaired Yankee girl, the peddler, the lunatic) This is how Whitman‟s poetic
“I” becomes a vital and core metaphor to the feasibility of a wide-ranged unity
or existence: “In all people I see myself, none more and not one a barleycorn
less, / And the good or bad I say of myself I say of them.” (2773) [20]
Like the notion of “I”, the notion of “body” is also treated as a
phenomenon in “Song of Myself”. The persona who celebrates each and every
part of his body is in full recognition of his reflective existence: “I believe in the
flesh and the appetites, / Seeing hearing and feeling are miracles, and each part
and tag of me is miracle.” (2778) [24] For Whitman, like each part and tag
composes in one body, each scene or extract of human experience is present as
a particular, yet analog of a complete existence in the most spontaneous
manner; without one negating the other. This recognition creates a harmonic
dialect between a body and a soul. Thus, Whitman becomes the poet of body
and soul who claims an absolute existence in every part that makes up “Song of
Myself.”
Introducing his body and unveiling his soul by all means, Whitman‟s
persona makes himself the very source of a quest for true existence.
Differences, paradoxa, a variety of miscellaneous characters meet on the same
poetic body, upon the generosity of this persona. Thereby, the persona becomes
a moderator spontaneously tuning a pure aesthetic unity in between a variety of
extracts, paradoxa, scenes, passions, oppositions or between the reader and the
poem. “Missing me one place search for another” the persona tells his reader; “I
stop somewhere waiting for you.” (2809) [52] Such an unconditional call for
acquaintanceship negates the arrows and shields from outside. In other words,
by embodying in his body and soul first, the persona provides a natural claim of
interaction between the inside and the outside. To epitomize, in various
moments of “Song of Myself”, Whitman‟s persona already responds his call for
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unveiling the self at first hand by emerging with a prowess of pioneer-ship. His
soul shares the moment, as his body ejaculates: “Arrests of criminals, slights,
adulterous offers made, acceptances, rejections with convex lips, / I mind them
or the resonance of them… I come again and again.” (2764) [8] Furthermore, he
especially calls for the hidden soul, the real, or even the evil to this poetic
ground of confession as to end up in true settlement:
Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts… voices veiled, and I remove the veil,
Voices indecent by me clarified and transfigured. (2777) [24]
In that, persona‟s self-approbation becomes his main strategy so as to
melt the duality between the symbolic inside and outside, between the self and
the other; there incarnates the organic unity, which is phenomenal to Whitman‟s
philosophizing “beats”. One of the main ideas of this confessional attitude is
that it is also the source of self endurance. Fragments bear resemblance to the
scenes from outside that find true definition from the poetic inside or vice versa:
I resist anything better than my own diversity;
And breathe the air and leave plenty after me,
And am not stuck up, and am in my place. (2771) [16]
By celebrating and claiming all the plausibility in him, the persona also
neutralizes any external ascription, name or title only to empower himself:
Do I contradict myself?
Very well then…. I contradict myself;
I am large…. I contain multitudes. (2808) [51]
Paradoxically, it is in-between sides and fragmentations in which the
speaker seems to find self assurance. Like Deleuze also points out, Whitman‟s
notion of self is in a full state of recognition that “relations of counterpoint must
be invented everywhere, and are the very condition of evolution.” (Deleuze 59)
In the manner of supporting Deleuze‟s idea of fragmentation as the essential
dynamic of American literature, Whitman‟s persona represents a productive and
fertile notion of self in between juxtapositions. Thus Whitman‟s fragmentation
functions either as the paradoxical possibilities or the multitudes of existence, of
experience, of life and of self: “I dote on myself…. there is that lot of me, and
all so luscious, / Each moment and whatever happens thrills me with joy.”
(2778) [24]
As a devoted transcendentalist and romantic, Whitman‟s poet believes
that “a leaf of grass is no less than the journeywork of the stars” and like the
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poetry he composes, possibilities are immanent in life. (2782) [31] He
passionately insists on a conception of existence: simple, yet, complicated as his
poetic “I”. For instance, in the sixth section of “Song Of Myself” he coincides
with a simple question, “What is the Grass?” asked by a child. Actually, the
simple the question is, the complicated the answer is at times. This time, it is the
child who gives persona the inspiration to explore his own capacity to know
what it is any more than a child. The persona traces to see a multitude of
probable answers: whether the grass is “the flag of disposition”, “the
handkerchief of the Lord”, “a scented gift”, “a uniform hieroglyphic” or “the
grass is itself a child.” (2761) [6] The spontaneity of the moment in Whitman‟s
poetry also provokes symbolic levels of meaning in the readers‟ mind. Readers
may often find themselves as participants to the content of one of any scenes as
improvisers. For example, the child section might remind the familiar ones of
William Wordsworth‟s famous paradoxical line: “The child is father of the
man” from “My Heart Leaps Up When I Behold.” (Wordsworth 79) Thus,
readers might also find themselves involved in a free interaction with
Whitman‟s song by reinforcing or bringing possible fragments of sense. Or else,
a section might seem to take the momentum of its meaning simply from the
very moment while telling the reader a story from the past, and synchronizingly
beginning a story for the future. “The old husband sleeps by his wife and the
young husband sleeps by his wife.” (Whitman 2770) [15]
Herewith, it can be stated that Whitman‟s poetic “I” derives from his
vision on life as a multiple and organic structure that glorifies, agonizes, feeds,
cultivates, ripens and galvanizes a state of absolute existence. As a deep poet,
Whitman was highly aware of a humanly nature inherent to all of us. In his
poem, “When I Heard The Learn‟d Astronomer,” his persona finds existence
simply by following the temptations of life. He, all of a sudden leaves the
lecture where he had felt that “proofs and figures” “ranged like columns before”
him. (2833) Consequently, Whitman‟s persona embodies an inclusive form of
existence in any fragment of life.
Like Whitman‟s poetry, a pure expression of here and now is, as a latter
point, immanent in Can Yücel‟s poetry. Instead of just becoming an interpreter
of his self- experience, Yücel‟s speaker opts to involve his audience as an active
partner to this experience. Instantly, the poetic depiction of an extracted
moment releases itself from the text and creates an iconic perception in the
readers‟ minds. In other words, the audience feels like drawing out a page from
their mental-closets in which there are fragments from a multitude of artifacts.
In his poem entitled “From The Dialogue Between Bootblack Boys At The Port
Of Üsküdar,” (Üsküdar Ġskelesinde Ġki Lostracı Çocuğun KonuĢmasından)
Yücel‟s persona overhears a dialogue between two street boys. The iconic effect
the scene creates in our own cultural mindset can be defined as a similar sense
created through Ara Güler‟s photography. The two artists achieve a similar
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aesthetic representation by cultivating their subject of inspiration only to
emphasize its unique simplicity. The sense of such simplicity and naivety can
also be seen in the daguerreotype engraving of Whitman‟s rugged poet
standing.
Nevertheless, “The Dialogue Between Bootblack Boys” appears as a
direct declaration made by one of the boys. With a colloquial and simple tone,
the speaker expresses a momentary inspiration and identification, by which he
also places the readers as first hand witnesses to this particular moment:
I‟m gonna shoot such a goal in the next game that
Even my big brother Adam ain‟t gonna save it, his hands‟ll burn! (Yücel
68)
The vernacularization of the word gol as gül in the original Turkish
version creates an expansive meaning as the distortion of the word “goal”
comes out to mean “rose.” Handled by Yücel‟s poetic insight, this is how the
boy‟s natural and unintended declaration transcends its original utterance to
assume a broader signification.
As a contemporary romantic voice, Yücel often likes to makes use of a
particular language decorated with personal aphorisms, word games,
crisscrossed meanings or local dialects, accents and folkloric motives. In this
sense, his poetry becomes a medium of expansion from micro to macro. His
speaker keeps the position of a close observer as well as an involved
experiencer. With a sophisticated vocabulary, the tone still achieves to remain
casual and colloquial. Having strategies similar to Whitman, Yücel passionately
sympathizes with his characters or endures the most paradoxical situations. In
“The Song of A Gentle Thief,” (Kibar Hırsızın Türküsü) the speaker becomes a
thief who is after a true experience to find the meaning of life and love. He only
comes out as a thief who is disappointed to find less treasure than he already
had as he breaks and enters in the glass skyscrapers and mansions. In
”Pulpmaker” (Lâpacı) he appears as a mature man who longs for his mother‟s
care as he reproaches life which makes one feel weary and weak from time to
time: “How dark this snow is! What kind of rice this black is!” (25)
Like Whitman, the capacity to endure in Yücel‟s persona comes from a
natural expression of human emotions. As a literary strategy, he frequently uses
tones of irony, sarcasm, ridicule or the like. Such tones enable a spontaneous
releasing of the poetic soul from the barriers. For Yücel‟s persona, such
moments create and foster a unique expression of their own manner. At times,
this persona is a rebel, a misfit bursting out with love or passion, with sorrow or
agony, but almost always compassionate about life. In the poem “Visual,”
(Görsel) the speaker is both solemn and suffering while expressing his loss of
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sight: “They have made me deprived of my eyes, they won‟t give them back, /
What a loss, not being able to see you again!” (19)
Nonetheless, Yücel‟s poetic exclamations are actually the outbursts of a
true self –sensitive and responsive to life- like Whitman‟s poetic “I” who also
celebrates such an instinct as humanly and heroic. In the last stanza of the
“Translator to My Own State,” (Halime Tercümandım) Yücel‟s persona still
finds the momentum of life out of his very self, much as he has also sacrificed a
lot at the expense of time and experience:
My revolt of rosy cheeks
As decreased my blood
So increased my vigor
Even if I cease to exist
That left side of mine, alive than ever. (66)
Yücel‟s themes vary as his persona likes to encompass each scene with a
particular perspective that widens out passionately from the inherent, from the
local. In his poems entitled “On Rembrant‟s Painting,” (Rembrandt'ın Resmi
Üzre) and “Translator To My Own State,” (Halime Tercümandım) persona‟s
explicit passion to life and existence equivalences fragments from distinct
cultural and historical contexts.
In the “Translator to My Own State,” Yücel‟s persona loses innocence
and becomes mature thanks to experience. The poem is composed of fragments
extending from past to present building up a story based on the archetypal
moments of a man‟s life. The speaker declares his existence in different
historical fragments which can be symbolically understood as the expression of
an unconditional will of participation in life. In the first stanza, he is as
astounded and callow as a young lover who “supposed the woman Was Eve in
[his] bosom,” and in the fourth stanza he struggles to survive as an idealist in
modern life:
My bread was in Banaz
And that jingle on radio
I thought life was a partisan
I dunked one piece of bread for myself (66)
Throughout the poem, Yücel‟s “I” exists in various fragments of beings
each representing a story about life. At once, he is in Pir Sultan Abdal‟s
hometown, Banaz and then, he is the blind Kadi in Firaz. There is the very
analogy between his identification with the tower of Beyazit and the fire at
Kumkapi in the way Whitman identifies with each concept of life:
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I was the tower of Beyazit
And also the fire at Kumkapi
Cried the fire out of me
And that Arab fireman. (66)
“On Rembrant‟s Painting,” Yücel‟s persona refers to Rembrandt‟s
famous “Woman Bathing in a Stream” as a basic erotic image in the collective
male psyche. The matronly and fertile image of the female figure in Rembrant‟s
painting is seen both as a sacred and erotic image. The discreetness of the
woman is stolen by the light only slightly to crown her existence. Yücel‟s
speaker celebrates such eroticism as a metaphor to the source and meaning of
life:
A ray oozes through the darkness
Radiating from top to bottom
The body of a woman
She has just lifted her lingerie
To bathe.
She‟s got legs
From the legs of all women
Yet, for that very particular ray
She will stay eternal
Glittering our lives
Glittering our loneliness
A single ray of light
hur-ray
Yücel‟s conception of life is relevant to the way he understands the
relationship between men and women. In his poem “Masculinism,”
(Maskulinizm) the persona takes the source of life from what has already killed
him. He initiates a dialectical meditation between concepts of birth and death,
male and female while composing a sole story to life in which he explores an
absolute sense of existence. Thus, similar to Whitman but in his own manner,
Yücel melts the friction between opposing connotations of binaries such as
life/death or male/female:
How difficult living is
Women have taught me
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Beginning with mom
In the Hamam pouring boiling cups of water down my head.
Women awakened me from childhood
So that I‟d be a man and get up on them
This is such an old story
You‟ll become both the slave dealer and the slave
And what I scribe on the white sheets of their bodies, is not a poem
The ebb and flow…
I was born from women screaming screaming
And I will die from their love
screaming screaming …
Yücel also likes to employ a subtle sarcasm and sense of humor. His
poem “Metamosmoris” composes a strikingly simplified picture of the Turkish
modernization process as well as a painful transformation. Every one of the four
lines strikes the match to the zeitgeist of a certain historical context by evoking
some symbolic sights in the mind. The first line brings the image of a Hodja
with a cornel stick in Ömer Seyfettin stories into mind, but, actually Yücel
refers to the late Ottoman period when the Arabic alphabet was used. The
second line refers to the formation of modern Turkish Republic and the period
of revolutions made especially in the cultural and social areas. The third line
refers to the early experience of Turkish modernization and adaptation to the
Latin alphabet. The poem ends as a sarcastic reference to the Marshall aid and
the expanding American imperialism:
At first it was ELIFBA
After it became ALFABE
Then ABeCe
And now the A.B.D. [U.S.A.]
As a final point to the consideration of Whitman with Yücel, let us focus
on Yücel‟s translation of Whitman‟s “O Captain! My Captain!.” Yücel‟s
preference of local and vernacular uses contributes the poem a meaning of its
own right in Turkish. Apparently, Yücel feels close sympathy to Whitman‟s
persona who exclaims his elegy to the loss of Captain Abraham Lincoln, at the
glorious end of a voyage. In that sense, the Turkish version of the poem
becomes a spontaneous response to Whitman. Instead of using the exclamation
“Ah Kaptan!” which fully substitutes the original meaning in “O Captain!”,
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Yücel employs “Oy Reis!” as a local way of exclamation to commiserate with
Whitman in a more polyphonic and sincere manner.
The word “Reis” is a local synonym of the word “Kaptan” especially in
the Mediterranean coasts of Turkey like Yücel‟s burial town Datça. So, “Reis”
can be used to refer to the expert towns‟ fishers as well as it connotes as an
utterance to a respected comrade, or as “father” of the family. Yücel‟s particular
sympathy to this poem may also be understood as a reference to his own
grandfather, Kaptan Âli Bey, an Ottoman sea captain who perished with the
frigate Ertuğrul. In this way, Yücel achieves to add the poem a genuine sense of
local emotion. Thus, the translation of the poem generates an alternative
meaning in an alternative context that co-exists with the original without
absorbing its unique emotion. In this way, the poem appeals any Turkish reader
who may not be familiar with the original context.
In conclusion, the notion of a “fragmented persona” handled throughout
this argument refers to a process of poetic creation and expression which is
essential to establishing relations and the invention of a polyphonic consistency
in the experience of life. As revealed, for Whitman and Yücel, the spontaneity
of artistic perception is capable of capturing multitudes from a moment in time.
Gilles Deleuze also rewords such a non-finite area of artistic perception as “a
woven of web of variable relations, which are not merged into a whole, but
produce the only whole that man is capable of conquering in a given situation.”
(Deleuze 60)
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APPENDIX / EKLER
Üsküdar Ġskelesinde Ġki Lostracı Çocuğun KonuĢmasından
Öyle bir gül atıcam ki size gelecek maçta
Âdem abim bilem tutamaz elleri yanar
Lapacı
…
Ne karanlık kar bu!
Ne biçim pirinç bu siyah!
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Görsel
Gözlerimi aldılar elimden, geri vermiyorlar bana
Ne kayıp, sizi dünya gözüyle görmemek bi daha!
Halime Tercümandım
Ben ölsem ölsem bile

Sözümona insandım
Hamsiydim buğulandım
Koynumdaki hatunu
Havva anamız sandım

Dipdiri o sol yanım

Beyazıt Kulesiydim
Hem Kumkapıdaki yangın
Arap itfaiyeciynen
Kendi derdime yandım

Rembrandt'ın Resmi Üzre
Karanlıklar arasından bir ıĢın

Pir Sultandım abdaldım
Düz rakıya dadandım
Çekip çekip kafayı
Anacığımı andım

Bir kadın vucuduna vuruyor

Banazdaydı bazlamam
Ve radyodaki reklam
YaĢamı yandaĢ sayıp
Bana bir ekmek bandım

Geceliğini kaldırmıĢ

AĢağıdan yukarıya
Yıkanmak uzre
Bacakları bütün kadınların
bacaklarından
Ama o ezele kalacak

ArĢa vardı feryadım
Firazda kör kadıydım
Kararsızlıktan cayıp
Katlime karar aldım

O bir ıĢın yüzünden
Aydınlatan yaĢamımızı
Aydınlatan yalnızlığımızı

Gül benizli isyanım
Eksi çıktıkça kanım
Arta durdu bicanım

Bir tek ıĢın
yaĢasın.
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Maskulinizm
YaĢamak ne güç ĢeymiĢ
Kadınlar öğrettiler bana
BaĢta anam
Hamamda kaynar sular dökerek baĢımdan
Onlar uyandırdılar beni çocukluktan
Erkek olup üstlerine çıkayım diye
Bu öyle bir esastır ki
Hem yesir tüccarı olacaksın, hem yesir
Ve vücutlarının akkağıtlarına yazdığım o Ģiir değil,
med-cezir…
Kadınlar doğurdular beni bağıra bağıra
Gine onlar öldürecekler beni aĢktan
Bağırta bağırta…
Metamosmoris
Ġlkin ELĠFBA'ydı
Sonra ALFABE oldu
Derken ABeCe
ġimdi de A.B.D.
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TELEVĠZYON FĠLMLERĠNĠN KÜLTÜREL BĠLĠNÇLENME
ETKĠLERĠ
Elçin ALĠBEYLĠ
ÖZET
Bu makalede yazar, Azerbaycan televizyonunda telefilm sanatının
teĢekkül dönemi, teĢekkül döneminin yönetmenleri, yaranan ve ekranda
görünen ilk filmlerden bahsetmekteydi. Makalede televizyon filmlerinin
kültürel bilinçlenme iĢinde büyük öneminden, onun görüntü ve nutuk vahdeti ile
tarihi gerçekleri, enformasyonu, edebi eserleri ulaĢtırmakla, bugünün
izleyicisinin kültürel, entelektüel seviyesinin artmasından, onun daha da dünya
görüĢlü olmasına hizmet ettiğinden bahsedilmektedir Yazar makalede kültürel
bilinçlenme iĢlerinin gerçekleĢtirilmesinde belgesel filmlerin benzersiz rolünden
bahsedilmektedir. Azerbaycan faaliyette bulunan belgesel film üreticilerinin-V.
Mustafazade, N. Rıza, V. Behbudov vs.-nin ismini zikrederek erseye
getirdikleri televizyon filmlerinin tahlilini okurunun dikkatine sunmaktadır.
Ülke telekanallarının kültürel bilinçlenme fonksiyonunun icrası ve önemi,
belgesel televizyon filmleri, makalenin temel konularıdır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Kültürel bilinç.

ABSTRACT
In the article, an author notified abou formation period of television
movies‟ art, directors of formation period and about the first movies those
created and seen on the screen. The great significance of television films in the
cultural enlightenment work, it‟s delivering historical facts, information and
literary works with the unity of appearance and speech to improve cultural,
intellectual standards of nowadays‟ spectator and serving him/her to have
more outlook is reported in the article. The author accentuates the dispensable
role of documentary films in implementation of cultural enlightenment works.
Mentioning names of movie creators he makes readers to focus on analysis of
movies created by them. These creators are V. Mustafazadeh, N. Rza, V.
Behbudov and etc. Basic themes of article are documentary television films,
fulfillment and significance of cultural enlightenment‟s function.
Key Words: Television, Cultural conscious.
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Televizyon filminin tarifi, G. Muharremli‟nin “Kino, televizya, radio
terminleri izahlı lüğeti” kitabında, “TV programların ağı ile yayınlanmak için
yapılan ve özel çekim-montaj teknolojisi olan film” Ģeklinde takdim
edilmektedir.1 Sinema filminden ayrılan temel niteliksel özellikler televizyon
filminin bedii yapısına, planların sayı itibariyle az olmasına, tasvirde en ufak
detayına kadar inmediğine, sıklık yelpazesine göre küçüklüğü ve tasvirdeki
netliğin zayıflığına esasen belirlenmektedir. 35 mm ve 16 mm-lik negatif ve
döner sinema bantlarından yararlanılarak yaranan televizyon filmleri, Ģimdilerde
daha çok videobantlara çekilmektedir.2
Sinemada olduğu gibi televizyon filminin oyunlu (bedii), oyunsuz
(belgesel, bilimsel-kamusal, eğitim) ve çizgi janrları vardır. Televizyonun
teĢekkül tarihinde onun janrlarından biri olarak film, bedii, estetik arayıĢları,
yaratıcı yolu ile ustalaĢma dönemini yaĢamıĢtır. “Artık öyle telefilm örnekleri
vardır ki, bize yeni estetik prensip konusunda konuĢma fırsatı tanımaktadır”,
düĢüncesini ortaya atan sinema bilimcisi S. Freylih, örnek olarak Ġtalyan yapımı
olan “Leonardo da Vinçi‟nin Hayatı” (Renato Kastellani), Sovyet filmlerinden
“Peçorinin Günlüğünden Sahifeler” (Anatoli Efros) filmlerini takdim etmekte
ve Ģöyle demektedir:
“Televizyon, sinemanın durduğu yerden baĢlamaktadır. O sinemadan
sonra veya onun yerine meydana gelmemekte, sanki sinemanın içinden, onun
biriken deneyimini patlatarak çıkmaktadır,”3
Sovyet televizyon film geleneğinde, “AteĢi Üzerimize Çekiyoruz”
(1986), “Trest Operasyonu” (1968), “Elahazretin Yaveri” (1970), “Gölgeler
Öğlen Kayboluyor” (1972), “Baharın 17 Anı” (1973) ve daha nice bedii açıdan
kamil ekran eserlerinin yeri vardır. Dünya televizyon kanallarında üretilen
“Orson Uelsin Yazı Derfterçesi” ve “Orson Uelsle Dünyanın Dört Yanı”
(yönetmen O. Uels, Büyük Britanya), “Sihirli Fleyta” ve “Merasim” (yönetmen
Ġ. Bergman, Ġsveç) ve diğer filmlerin baĢarılarından bahsedebiliriz. Belgeselkronik dizileri, “Kaptan Kusto” (Fransa), “XX. Yüzyıl” (Fransa), “Adi FaĢizm”
(SSCB), “Hitler‟in Son Günleri”, “Ġkinci Cihan Harbi” (Büyük Britanya) çağdaĢ
televizyon ekranlarında peĢ peĢe sunulan sanat örnekleri gibi, tarihi
eğitimciliğini ve sanat arayıĢları ile yenilikçiliğini yaymıĢ olmaktadır.4
Azerbaycan televizyonunda telefilm sanatı, teĢekkül devrinin ilk
döneminden ortaya çıkmaya baĢladı. Azerbaycan televizyonunda ilk belgesel,
yönetmen Arif Babayev‟in 1959 yılında çektiği “Dostluğun Dili” isimli film
1

G. Muharremli, Kino, televizya, radio temrinleri izahlı lüğeti, Az. Milli Ensiklopediyası
Poligrafiya birliyi, Bakı, 2002, s. 32.
2
N. A. BarabaĢ, Televidenie i teatr: igrı postmodernizma, Ġzd. 2-e-M: Komkniga, 2010, s. 95.
3
Mark Roulends, “Filosof na krayu Vselennoy”, Sofiya, Moskva, 2005, s. 104.
4
V. A. Kolotaev, “Metiadentiçnost: Kinoiskusstvo i televidenie v sisteme postroeniya
sposobov jizni”, “Nestor-Ġstoriya”, Sankt Peterbur, 2010, s. 146.
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olmuĢtur. 1960 yılında ekranlarda görünen “Benim Cumhuriyetim Hakkında
Hikaye” isimli A. Babayev‟in filmi, televizyon eserlerinde milliliğin baĢlangıcı
sayılabilir.
Ġster söz konusu yılların siyasi, ideolojik “ısınması”, isterse de
televizyonda bir araya gelen vatandaĢ-sanatçılar, Azerbaycan‟ın salnamesini
yazmak için önemli fırsatlar elde etmiĢlerdir. O dönemde çekilen filmlerde
Azerbaycan ve maddi, manevi zenginlikleri tebliğ edilmekteydi.
1970 yılında en iri ölçekli iĢ 6 bölümden oluĢan “Sovyet Azerbaycan‟ının
Salnamesi” filmi oldu. Bu filmin ortaya çıkmasında yönetmenler, N. Abbasov,
R. ġabanov, O. Babazade, T. Bekirzade ve A. Kazomov çalıĢmıĢlardır.
Azerbaycan‟da Sovyet hakimiyetinin kurulmasının 50 yıllığına hasredilmiĢ
film, tam bir dönemin siyasi, kültürel, ekonomik geliĢimini, Rus ordusunun
geliĢini, savaĢ ve orada halkımızın katılımı, sonraki inĢa dönemini yansıtarak
bedii-belgesel muhasebeyi hatırlatmaktaydı. Benzersiz ve ulaĢılmaz sahnelerin
muhafazası açısından bu film, günümüzde de büyük öneme haizdir.
Yönetmen gibi ilginç bulguları ve yenilikleri ile ekranlara ayak basan
Vasif Babayev, peĢpeĢe ve yeteri kadar ilgi çekici filmleri ile izleyicilerde
tamamen farklı görüntü teessüratı uyandırdı. “Sovyet Azerbaycan‟ı-Ekim
Evladı”, “Azerbaycan Büyük Adımlamaktadır”, “Zaman ve Ġnsanlar”,
“Huraman”, “Hakikat Anı” ve diğer filmler, yeni bir aĢamanın-tasvir ve
araĢtırma, manzaralılık ve dramaturgi modelin vahdetinde olan filmlerin
temelini attı.
Azerbaycan televizyonunda 1960‟lı yıllardan itibaren, “Bu, Settar
Behlulzadedir” (yazar Anar, yönetmen R. Ahundov), “Bizim Kadınlar” (yazarM. Mikailzade, yönetmen-N. YüzbaĢov), “Üzeyir Hacıbeyov”” (yazaryönetmen-K. Kerimov), “Hakim” (yazar-N. Rahimov, yönetmen-O. Babazade),
“ġehrin Ritmleri” (yazar-yönetmen-R. Ġsmayılov), “Bakü ve Bakülüler”(yazarC. Alibeyov, yönetmen N. Abbasov), “Bakü, Dün, Bugün, Yarın” (yazar-A.
Aliyeva, yönetmen-R. ġahmalıyev) ve diğer ülkemizin ilginç yerlerine, aynı
Ģekilde kadim sanat türlerinin meydana gelmesinin tasvirine hasredilmiĢ çok
sayıda film üretildi.5
Televizyon bedii film janrında “Aygün”, “Ġnsan ve Zincir”, Yun ġal”,
“Posta Kutusu”, “Kuzu”, “Bizi Dağlarda Arayın”; musikili telefilmlerden,
yönetmenler, A. Gazıyev, T. Mirzeyev, R. Mirzeyev‟in “Tasnif”, “ġur”,
“Sevin.”, “Selam, Zeynep”, “Gaya”nın Türküleri”, “DirçeliĢ” “Okuyor
Gasımova Bacıları”, “Üç ÇeĢni”, “Cumhuriyetimi Vasfediyorum”, “Odlar
Yurdunun Melodileri” gibi filmleri, izleyicinin beğenisini kazanmakla birlikte,
televizyon sanatında kültürel, edebi mirasımızın ekrana yansıtılması ile paralel

5

BarabaĢ, Televidenie i teatr: igrı postmodernizma, s. 4.
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olarak, sanatçılık arayıĢlarına, yenilikçiliğe ve televizyon çalıĢmalarında artık
biçimlenen yeni usullerin, metot ve bulguların tatbikine revaç vermiĢ oldu.
Televizyona çizgi filmi “KonuĢan Ocaklar” (yazar ve yönetmen Rasim
Ġsmayılov, operatör Vagif Behbudov) filmi ile geldi. Ġlk renkli çizgi filmi ise
“Kırmızılar, Siyahlar ve Diğerleri” oldu. Sonraki dönemde yönetmen ve
operatör Vagif Behbudov‟un, “Güzel Fatma”, “Sağol, Vefalı”, “Mucizeli Ada”,
“BaĢlangıç”, “Kız Kulesi” vs. Sovyetler Birliği film festivallerinde
ödüllendirilmiĢlerdir.
Bu çalıĢma geleneği, televizyon filminin kültürel-bilinçlenme iĢinden,
büyük öneminden, görüntü ve nutuk vahdeti ile tarihi gerçekleri, enformasyonu,
edebi eserleri ulaĢtırmakla, günümüz izleyicisinin kültürel, entelektüel
seviyesinin armasına ve daha fazla dünyagörüĢüne sahip olmasına hizmet
etmektedir.
Televizyon düĢünce tarzını etkilemekle, onun biçimlenmesinde önemli
yere sahip olduğundan, ekranda neyin ve hangi tarzda sunulması son derece
vacip ve önemlidir. Televizyon filmleri janr farkından asılı olmayarak, direkt
manevi terbiye iĢine yönelen en etkili araç olarak kültürel bilinçlenme görevinin
yerine yetirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Kültürel bilinçlenme fonksiyonuna hizmet eden belgesel ve bilimselkamusal filmleri kaydetmek gerekmektedir. Eğitsel ve çizgi bedii filmleri,
televizyonun diğer fonksiyonlarının yerine yetirilmesine daha fazla katkıda
bulunduğundan, bu konuyu aĢağıda kaydedeceğiz. Bedii televizyon filmleri
edebi eserlerin reprodüksiyonu açısından kültürel bilinçlenme görevini yerine
yetiriyorsa da, etki dairesine göre daha çok eğlence özelliğine sahiptir. Çizgi
filmleri arasında büyükler için düĢünülen öyle örnekler var ki, orada kültürel
bilinçlenme iĢini açıkça gözlemlemek mümkündür. Aynı Ģekilde folklor
örneklerinin ve edebi eserlerin animasyon yoluyla izleyiciye ulaĢtırılmasında
kültürel bilinçlenme iĢi yerine yetirilse de, bu daha fazla çocuklar için çocuklara
yönelik olduğundan, hem eğitim, hem de eğlence fonksiyonlarına ait edilebilir.
Birçok durumda fonksiyonlar arsında kesin sınırların olmasına rağmen,
herhangi bir televizyon ürünü aynı zamanda birkaç fonksiyonlu olabilir. Bu
durumda onu etki alanın daha fazla nereye yönelik olduğu ve televizyonda sırf
hangi görevi yerine yetirmeyi amaçladığı temel alınmaktadır. Tam bu açıdan,
televizyon filmleri, tamamen kültürel bilinçlenme iĢini gerçekleĢtirse de, direkt
bu fonksiyonun icrasına aidiyeti olan belgesel ve bilimsel-kamusal filmleri
kaydetmemiz gerekir.6
Belgesel filmleri. Televizyonun mevcutluk biçimi olan program, Ģimdiki
zamana göre hesaplandığı için, bir defalığına yayımı düĢünülmektedir. Yani,
televizyon programı net gündeme ait veya onu kuĢatan konuları ihtiva
6

Ġ. Monahova, “Ġzmenenie mentaliteta”, Starklayst, Moskva, 2008, s. 114.
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ettiğinden, sonraki yıllarda tekrar yayınlanması imkansızdır.7 Fakat televizyon
filmi, programdan farklı olarak tek seferlik yayın için değil, farklı dönemlerde
yeninden yayınlanması için düĢünülmüĢtür. Bu yüzden programdan farklı
olarak televizyon filmi daha uzun ömürlü sayılabilir. Bu açıdan artık onlarla yıl
televizyon ekranlarında yayınlanan filmleri örnek göstererek, bu filmlerin
birçoğunun ölmezlik kazanarak sanat incisi gibi “Altın ArĢiv”de korunduğunu
kaydetmemiz mümkündür.8
Televizyon filminin dramaturgi verisi olan onun poetiği, televizyonun
kitleselliği, aynı Ģekilde enformasyon aracı olması ile direkt bağlantılı olarak,
programların akarında yerini bulmaktadır.9 Belgesel telefilm, gerçek yaĢamdan
alınan herhangi bir olayı, kendi tabii çevresi ve akarı içinde yada buna en yakın
Ģekilde, sonradan kurgulanmıĢ olay çerçevesinde canlandırıp belirli bir amaçla
yansıtan televizyon filmi türü, Ģeklinde tarif etmek mümkündür.10 O halde
belgesel film, yaĢam gerçekliği ve olaylığı ile bağlı olarak, onun ekran
tecessümünü gerçekleĢtirmektedir. Televizyon belgesel filminin kendi dili ve
ifade araçları vardır.11 O, yaĢam gerçekliğini, realiteyi göstermekle ve izleyiciyi
olayla tanıĢtırmakla birlikte, kültürel bilinçlenme görevini üzerine almaktadır.
Belgesel televizyon filmler, muhteva ve biçimine göre çok yönlüdürler:
problemlerin yansıtılması, teleportre, gözlem, albüm, analitik ve kültürel mirası
tebliğ eden filmler, ülke televizyonlarımızda daha fazla yer edinmektedir. Konu
geniĢliği ve sınırsızlık, belgesel filmlerin biçim olarak çeĢitli olmasına imkan
vermekle birlikte, çalıĢma grubunun-yönetmen ve senaristin beĢeri idealara
sadakati, vatandaĢ-sanatkar konumu ve üzerine düĢen sosyal sorumluluğu doğru
bir Ģekilde değerlendirmekle, ortaya çıkardığı muhteva-biçim vahdetinin etki
imkanını da artırmıĢ olmaktadır.12
Televizyon filmleri üretiminde, büyük çalıĢma geleneği olan Azerbaycan
Devlet Televizyonu‟nun 1960 yılında temeli atılan “Azerbaycantelefilm
Yaratıcılık Birliği”, uzun yıllar boyunca ekranlarımızda özel yere sahip
filmlerin yapıldığı mekan olarak halen de bu alanda en üretken kurum gibi
diğerlerinden ayrılmaktadır. Yıllık film üretimine 14 saat ayıran birlik, bilimselkamusal ve etnografik filmlerle birlikte, musikili filmlerin yapımı ile de
“AzTV”nin ekranında kültürel-bilinçlenme iĢini baĢarıyla sürdürmektedir.
“Odlu Memleket”, (yönetmen Nazim Rza), “SınırdıĢı” (yönetmen Vagif
7

O. A. Gerasimova, “Masterstvo Ģoumena”, Feniks, Rostov, 2006, s. 101.
A. A. Novikova, Televidenie i teatr, Moskva 2004, s. 116.
9
E. N. ġaĢinskaya, “Oçerki populyarnoy kulurı”, Akademiçeskiy proetk, Moskva, 2008, s. 85.
10
L. V. Mroçko, Teoriya i praktika massovoy informaçii, Ġzdatelstvo “Flinta”, Moskva, 2006,
s. 64.
11
A. A. Novikova, Sovremennıye televizionnıe zreliĢa: istoki, formı i metodı vozdeystviya,
Sankt Peterburg, 2008, s. 172.
12
A. V. Kostina, Massovaya kultura kak fenoman postindustralnogo obĢestvo, Moskova
2004, s. 49.
8
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Behbudov), “Tenha Ruh” (yönetmen Miri Rzayev), “Dvorjak‟ın Melodisi”
“Kara Ney”, “Sensiz”, “Dert” “Muğam” (yönetmen Nazim Abbas), “Umut
Çırakları” (yönetmen Veli Seyyadi), “Abbas ve Gülgez” (yönetmen RövĢen
Almuradlı), “Olga” (yönetmen Vasif Memmedzade) filmleri, çağdaĢ televizyon
alanında önemli yere sahip ekran örnekleri gibi kaydedilmelidir.
Zeki yönetmen Nazım Rıza‟nın, senarisi temelinde çektiği “Odlu
Memleket” 12 bölüm, 7 filmden ibaret belgesel filmi, Bakü petrolü, onun tarihi
geçmiĢi, Azerbaycan‟ın kültürel, siyasi yaĢamında yeri ve bugünü konusunda
çekilmiĢ, ölçeğine göre bu konuyu kapsayabilecek tüm filmlerden daha geniĢ,
bilgi içeren, yeni tarihi olaylarla zengin ekran örneğidir. Yönetmen, filmde
tarihi hakikatlerin, Ģimdiye kadar kamuoyundan saklanan birçok gerçeğin
üstünün açılması, onların belgesel filmin dili ile ifadeli tarzda sunumuna nail
olmakla birlikte, tarihe ve bugüne büyük ölçekte bakmakla, izleyiciye gerçeği
olduğu gibi ulaĢtırmaya çalıĢmaktadır.
Televizyon filmlerinden bahsederken zeki yönetmen Vagif
Mustafayev‟in çektiği “Haydar Aliyev” film-epopeyasını özel olarak kaydetmek
gerekir. Azerbaycan‟ın görkemli oğlu, büyük siyasetçi Haydar Aliyev‟in geçtiği
yaĢam yolunu yansıtan çok bölümlü televizyon filmi, tarihi Ģahsiyetin, bizim
çağdaĢımızın geniĢ Ģekilde, tam olarak hayat biyografisini yaratmaya
çalıĢmaktadır. Onun yaĢam yolunu, siyasi mücadelesini yansıtan film, yakın
geçmiĢimize bir bakıĢı ve araĢtırmayı yansıtmakla birlikte, büyük Ģahsiyetin
gerçek imgesel çizgilerini yaratmıĢ olmaktadır. Haydar Aliyev‟in faaliyeti,
Azerbaycan‟da 1969-1982 yıllarında hakimiyette olduğu dönemde, ülkenin
kudretli hale gelmesinde Ģahsi niteliğinin oynadığı temel rolü, 1982-1987
yıllarında SSCB BaĢbakan‟ının birinci yardımcısı olarak verdiği hizmetler ve
karĢılaĢtığı ihanet, katiyetli, iradeli, mücadeleci, halkının kurtuluĢu namına
yeniden yorulmadan çalıĢan insan imgesi-tüm bunlar, filmin ideasını oluĢturan
yönler gibi izleyici için son derece ilginç, yakın tarihimizin tebliği iĢinde
önemlidir. Yönetmen, belgesel filmin dili ile büyük liderin imgesini ve insan
gibi video abidesini yaratmayı baĢarmıĢtır.
Epopeyaya dahil olan “Haydar Aliyev. Asıl sevgi hakkında” filmi, büyük
siyaset insanının tüm yaĢamını sosyal faaliyete adamıĢ devlet adamının Ģahsi
nitelikleri, en ince duyguları ve ölmez sevgisinin imgesini yaratmıĢ olur. Filmde
Haydar Aliyev, sevgisinden, görkemli alim, akademisyen Zarife Aliyeva‟dan
bahsetmekte ve anılarını hatırlamaktadır. Yönetmen anıların akarında kurma
sahneler aracılığıyla sevginin imgesini yaratmıĢ olmaktadır. Ġzleyici ekranda
sevginin büyüklüğünü, samimiliğini, iradeli, inamlı bir sesin-Haydar Aliyev‟in
ifasında duymakta ve sahneleĢtirmeler aracılığıyla onun ekran çözümünü
görmektedir. Belgesel filmde bedii unsurların baĢarıyla kullanılması, sevginin
tamamen filmin poetiğine dönüĢmesi, plastik çözümde ve müzik düzeninde
yansımakla, ideanın estetik çözümle vahdetten hareket etmesine fırsat
vermektedir. GeniĢ izleyici ilgisine mazhar olmuĢ bu filmin, 2001 yılında IV.
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Avrasya Teleforumu‟nda büyük ödüle, aynı Ģekilde “Görkemli siyaset adamı
imgesinin zekice takdimi için “ özel ödüle layık görülmesi, önemli bir olay gibi
görülmelidir.
Belgesel televizyon filmlerinden bahsederken “Lider” kanalının
“Azerbaycan” bölümünün çalıĢmalarını da özel olarak kaydetmek gerekir.
Yönetmen Mirsadıg Ağazade‟nin “Bayatı ġiraz” filminde, gözlerinin nurunu
kaybetmiĢ bir Ģahsın, Ģifa bularak dünyayı görmesi takdim edilmektedir. Film,
onun karanlıkta olduğu zaman okuduğu Bayatı ġiraz‟la baĢlayıp ve nura
kavuĢtuktan sonraki ifadesi ile son bulur.
Yönetmen milli musikimizin bu incisini imgeli bir metot gibi kullanmıĢ,
karanlıktan nura giden yolu göstermiĢ olmaktadır. Yönetmen iĢinin
mükemmelliği, bir insan kaderinin akarında büyük sosyal öneme sahip yükün
takdimini bedii dille yapmasıdır. Bu konuda Ġlhamiyye Rızayeva Ģunları
kaydetmektedir:
“Yazar da iĢte bu filme “Bayatı ġiraz” muğamının, aslında musikiden
daha fazla bir anlayıĢ olduğunu anlatma ihtiyacını yansıtarak, beĢeri felsefenin
derin katlarını, tasvirle, sözle, duygularla, sinirle, ağrıyla, gözyaĢıyla söylemeye
çalıĢmıĢtır.” Musiki, felsefe ve insan kaderinin imgesel birliğine nail olan
yönetmenin bu iĢi baĢarılı ekran örneği olarak görülmelidir.
“ANS” kanalının yapımı olan “Esirler ve Sırlar” (yönetmen GülĢen
Aliyeva), “Ermeni Soykırımı” (yönetmen Ganire PaĢayeva), “Çingiz Zirvesi”
(yönetmen Ġlgar Mikayıloğlu) filmleri, tarihi araĢtırma ve gerçeklerin ortaya
çıkarılması açısında kıymetli iĢler gibi dikkate değerdir. “Ermeni Soykırımı”
filminde Ganire PaĢayeva, uydurulmuĢ 1915 yılı ermeni soykırımı yalanının
ortaya çıkarılması ve aslında Ermenilerin Türklere karĢı yaptıkları kanlı
soykırımdan bahsederek, tarihin bu çeliĢkisini ortaya çıkarmaya, delillerin dili
ile konuĢmaya baĢlamaktadır. ġimdiye kadar Azerbaycan izleyicisi tarafından
bilinmeyen gerçeklerin takdim edilmesi, zengin araĢtırma filminin toplumsal
önemini artırmakta, tarihi ve siyasi yerini belirlemektedir.
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SONUÇ
Ülkelerin kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yönetilmesi yeterli değildir.
Dördüncü kuvvet olarak uzun süre değerlendirilen basın ve medya bugün ne
yazık ki birinci sırada etkili bir rol oynamaktadır. Kamuoyunu etkileme oranı ve
ülkelerin tüm ekonomik ve politik yönünü belirleyen medya aynı zamanda
kültürel aktarımsürecini de doğrudan etkilediğinden adeta evimizin bir ferdi gibi
ona bakılmaktadır. Bu nedenle etki düzeyinin, görev ve sorumluluklarının
sınırlandırılması özgürlüğün sınırlandırılması anlamına gelmeyip; toplumun
huzur ve refahını ve doğru bilgi ve haber alma hakkını elde etmesi anlamına
gelir.
Bu bağlamda Ülke televizyon kanallarında kültürel bilinçlenme
fonksiyonunun icrasına yönelmiĢ televizyon filmleri geleneği, yeni, daha fazla
üretici yeniliklerin tatbiki, arayıĢlarla zengin bir döneme ayak basarak, çağdaĢ
düĢünceli izleyiciler için tamamen tarihi, coğrafi gerçeklerin açılıĢı, doğa, din,
kültür, folklorla ilgili bilgilendirme, problemlerin ortaya çıkarılması gibi
görevleri yaratıcı yönden kamil tarzda yerine yetirmeye çalıĢmaktadır.13 Birçok
durumda, yeterince ciddi noksanları olan filmlerle karĢılaĢılsa da, genel olarak
bu süreç baĢarılıdır ve geliĢmektedir. Belgesel televizyon filmi, yönetmenlere
geniĢ yaratıcılık imkanları vermekle birlikte, sorumluluk da yüklemiĢ
olmaktadır. Maalesef, “AzTV”nin ekranında Alisa Cabbarov‟un “Tanrıya
Tapınan KiĢ” gibi zararlı yönleri yansıtan filmlerin de ekranlarda yayınlandığını
söyleyebiliriz. Telekanallar belgesel filmin etki imkanlarını doğru
değerlendirerek, doğru bilinçlenmeye yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.

13

R. ġirman, Alkimiya rejussurı, Master klas, Kiev, 2008, s. 178.
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ĠNFORMEL SANATIN OLUġUMUNDA ETKĠN OLAN
PARAMETRELER
A. Cem ÖZAL
ÖZET
Sanatçı bulunduğu çağı temsil eden eseler ortaya koyar. Ortaya çıktığı
dönemin sosyal, toplumsal, bilimsel, teknolojik ve coğrafi özellikleri,
etkileĢimler sanatçının bu konumda aktarım Ģeklini etkiler. Bu etki ise bazı
anlatım dillerinde, bugün bile çoğu topluluklarca bakıldığında yaratım süreci
düĢünülmeksizin kolayca yapılabileceğine inanılan fakat aslında sanatsal açıdan
bir çığlık gibi güçlü eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
Özellikle yirminci yüzyılın ilk yarısında getirdiği anlatı olanaklarıyla
sanatsal alandaki tıkanmanın önünü açarak yeni bir ivme kazandıran Ġnformel
sanat gerek sanatsal kronolojideki yerinin saptanması ve bu süreçte ortaya çıkıĢ
nedenlerinin irdelenmesi açısından önemli bir konumdadır.
Bu çalıĢmada ortaya çıktığı dönemde sanata yeni bir soluk kazandıran
Ġnformel sanatın ortaya çıkıĢ nedenleri incelenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Ġnformel sanat, informel, biçimsel olmayan, yaratım
süreci

Parameters Effective on the Formation of Informal Art
ABSTRACT
Artists create works of art representing the age they belong to. Social,
communal, scientific, technological and geographical features of the age and
related interactions effect the artist‟s way of transfer. This effect has actually
caused very powerful art works to be revealed in some expression languages,
which is believed to be easily done without considering the creation process by
many societies even today.
Informal art, which especially in the first half of the twentieth century
cleared the occlusion in artistic areas and brought in a new acceleration with the
expression possibilities it introduced, holds an important position in regards to its
place in artistic chronology and reasons for rising within this course.
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This study aims to investigate the reasons behind the emergence of
informal art, which brought in a fresh breath to art when it appeared.
Key words: Informel art, informel, creative process.
Serbest bir biçimlendirme çabasına ya da daha diğer bir deyiĢle dürtüsel
bir resimsel sürecine neden gereksinim duyulmuĢtur? Zaten dönemsel açıdan
bakıldığında kübizmle baĢlayan parçalanmalarla birlikte soyut bir pentürel
geliĢim görülmektedir. Gerek süprematizm, gerekse konstrüktüvizm gibi
yaklaĢımlar içerisinde sanat, soyut hareketini devam ettirmektedir. Sürrealizm
göstergeler açısından soyut bir biçimlendirme dilinde değilse de yaklaĢım
olarak nesneler olaylar ya da mekânlar arasında soyut bir takım iliĢkiler
kurmaktadır. Dolayısıyla iki dünya savaĢı arasındaki dönemde sanatçılar gerek
kübizmden gerekse expresyonizmdeki ifade tekniklerinden yola çıkarak
soyutlama yolunda bir kulvara girmiĢlerdi.
Öyleyse informel eğilimlerin böyle bir süreç içerisinde ortaya çıkmasına
neden olan etkenler nelerdir? Bunların cevaplanması informel eğilimlerin daha
yerinde değerlendirilmesi için gerekli ve olumlu olacaktır. Bununla ilgili olarak
ana baĢlıklar altında toplayarak yapılacak bir inceleme konunun daha derli toplu
olarak anlaĢılmasına yardım edecektir.
1. Toplumsal DeğiĢim
Yirminci yüzyıl tüm insanlık için büyük umutlarla baĢlamıĢ fakat kısa
sürede hem geliĢme anlamında hem de sorun olma bağlamında büyük mesafe
kaydetmiĢtir. Bir yandan büyük adımlar, atılımlar sergilenirken diğer taraftan bu
atılımlar, tıpkı bir ilaç gibi insanlık üzerinde yan etkilerini de göstermeye
baĢlamıĢtır. Yirminci yüzyılın hemen ilk yarısında yaĢanan iki dünya savaĢı,
ulusal, etnik veya sınıfsal savaĢlar, açlık, iĢsizlik, birey-toplum yabancılaĢması,
insan-doğa yabancılaĢması gibi olgular bu olumsuzlukların sadece birkaçıdır.
Hızlı kentleĢmeye, sanayi ve teknolojiye bağlı bir sosyal yaĢantının ortaya
çıkması, bu dönemin en önemli sosyal olgusu olarak görülmektedir. Ġlerlemenin
sanki sembolü haline gelen dikey hareket yaĢanan kent silüeti üzerinde de
etkisini göstererek yatay yapılanmadan çok katlı dikey, apartman türü
yapılanmaya geçilmeye baĢlanmıĢtır. Çünkü endüstri için kullanılacak yer,
yaĢamak için kullanılacak yer karĢısında daha önem kazanmıĢtır. Bireyin üretim
içerisinde varolan yetenekleri, problem çözme biçimi ya da yaratıcılığına artık
ihtiyaç duyulmamaktadır. O sadece üretim bandında önüne gelen kısımla
ilgilenecek, sadece ondan ve günlük üretim adedinden sorumlu olacak,
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karĢılaĢabileceği herhangi bir sorunla ilgili birimleri çağırarak baĢ etmeye
mecbur bırakılacaktır. Hiç tanımadığı ya da umursamadığı insanlarla aynı bina
içerisinde yaĢamaya baĢlamakta; yine hiç tanımayıp umursamayacağı insanlarla
bir arada çalıĢmaya zorlanmaktadır. Bu zorlama onun içerisindeki temel yaĢama
dürtülerine zarar vermekte, bir hayvan gibi sadece yaĢama, barınma ve üreme
içgüdülerini tatmin etmesine olanak tanımaktadır. Oysaki insan sosyal bir
varlıktır, bu tip zorlamalar sosyal bir canlı olan insanın psikolojisinde
yıpranmalara neden olmaktadır.
Kendini hemen her yönden cendereye alınmıĢ hisseden bireyin kurtuluĢu
için önüne iki yol sunulmaktadır. O da bu matrix içerisinde seçim yaptığı
tuzağında kendini ya sistemin karĢısında bulacak, onu eleĢtirecek ya da ona
dâhil olarak mutlu görünümlü sosyal yapı içerisinde yerini alacaktır. YaĢanan
bu olumsuzluklar, insanların yarattığı bu sistemin yine insanları tutsak aldığını
göstermektedir. Çünkü "… çağımız bireyi bu durumda ya pragmatist olacak ve
yaratılan bu ortamda yaĢayacak ya da baĢkaldırmakta devam edecekti"(Turani,
1974, 164). Böylece "… sanatçılar ussal ve mekanik olandan sakınmaya dek
vardırmıĢlardır iĢi. Ġçlerinden birçoğu, kendiliğinden ve bireyselliğin değerini
göklere çıkararak gizemci inanca bağlanmıĢtır"(Gombrich, 1992, 194).
Ġki dünya savaĢı arasındaki yıllarda, sanat alanında sistemle barıĢık
yaĢama çabaları gitgide daha büyük bir hızla kopmakta olan bireyin, toplumun
sistemle bağlarını kurma ya da kalan bağlarını korumaya çalıĢma çabası olarak
görülebilir. Örneğin Bauhaus endüstriyel ürünlerle iĢlevsel, seri üretim
mantığında iĢler üreterek yaĢamın içine sokuĢturmaya çalıĢıyor, fütüristler bu
sırada hıza ve beraberinde getirdiği yeni zaman kavrayıĢına, eĢzamanlılığa
yönelen çalıĢmalarla bu kavramları yüceltiyor, insanlara taĢıyordu. Kübizm
geometri ve görelilik üzerinden ya da bir baĢka yaklaĢımla fotoğraf
makinelerinin yapamayacağı etkileri bulma çabalarından hareketle varlıkları
parçalıyor ve bu parçalanmaları eĢzamanlı olarak aynı yüzey üzerinde tekrar bir
araya getiriyordu. Konstrüktivistler ise yapısal bir takım kurgularla mimari
yapılar benzeri çalıĢmalar ortaya çıkarıyorlardı.
Oysaki sistem tekrardan sorgulanması gereken açmazlara doğru gidiyor,
bunca geliĢim, hız paylaĢım konusunda ülkeleri birbirleri ile karĢı karĢıya
getirmeye baĢlıyordu. Yapılması gereken aslında uyum yolları aramak değil,
sistemin geldiği ve beraberinde insanı getirdiği noktayı ortaya yatırmaktı. Bunu
da ekspresyonizm, dada ve sürrealizm de görmek mümkündür. Bu hareketler
muhalif yanlarıyla ön plana çıkmıĢlardır. Dolayısıyla informel eğilimlere
kaynaklık eden yapıları bu hareketlerde görmek mümkündür. Kendi kendisini
tetikleyen sistem sonuç olarak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı ortaya çıkarır. Avrupa
düĢünce sisteminin temelini oluĢturan rasyonalizmin doğurduğu bu tip sonuçlar,
bireyin sistemi ve kendini tekrardan sorgulamasını, varoluĢ nedenlerine
tekrardan dönüp bakmasını gerekli kılar. Tepkili olduğu bu nedenden uzaklaĢan
birey ise kendisine sığınak olarak bu rasyonel kültürden uzak kalmıĢ daha naif
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olan Uzak Doğu kültürünü bulur ya da yeniden keĢfeder. Bu nedenle
Avrupa'nın ussal karakterli, bilgiye dayalı rasyonalist kültürüne yabancı olan
Uzak Doğu kültürü, primitif halk kültürleri, çocuk ve akıl hastalarının resimleri
informel resim yapan sanatçıların ilgi alanını oluĢturdu. Bu bir anlamda insanın
kendi varoluĢunun yeni baĢtan sorgulanması anlamına geliyordu. "Artık korku
yasalarının egemenliğinden kurtulmuĢ olan hayal gücü, görüĢ biçimi ile aynı
anlama gelmeye baĢladı. Gerçek ve mutlak olan eylem bu hayal gücünün
anlamı ve tutkuların taĢıyıcısı oldu."(Lynton, 1991, 243)
2. Bilim ve DüĢünce Sistemindeki DeğiĢimler
Yüzyılımızın baĢından itibaren tartıĢılmaya baĢlanan zaman, uzam,
madde, enerji kavramlarındaki değiĢimler, genel olarak birçok sanat anlayıĢını
etkilediği, özel olarak da informel resim anlayıĢlarının doğmasında etkili olduğu
görülmektedir. Döneme ait zaman kavramı ve evreni kavrama Ģekline
baktığımızda zaman için düzenli bir akıĢı olan geçmiĢin, Ģimdi ve geleceğin ayrı
perspektifler olarak değerlendirildiği bir anlayıĢın; evreni kavrayıĢla ilgili
olarak ise Newton‟un belirttiği gibi belli kuralları olan, belli yasalar üzerinden
hareket eden, kararlılığı olan düzenli bir bütün olduğu Ģeklinde bir anlayıĢın
kabul edildiği görülür. Fakat elde edilen veriler tam da bunu göstermemektedir.
Dönemsel evren kavrayıĢının düzenli, kuralları olan, kararlı bir olgu olmasının
tam tersine kararsız, düzensiz, karıĢıklığın ve hemen her Ģeyin kabul göreceği,
olasılıkların bol olduğu bir kaosal yapıda olduğu görülür. Zaman açısından ise
hız her Ģeyi olduğu gibi zamanın da kısalmasına neden olmuĢtur. GeçmiĢ ve
gelecek, Ģimdi‟nin merkezinde buluĢur ve yiter. Her Ģey aynı zamanlıdır, eĢ
zamanlıdır. Fütüristlerin çalıĢmalarındaki zaman çakıĢmaları, dadanın ya da
sürrealistlerin kuralları yıkma çalıĢmaları bu geliĢimlerin birer sonucudur.
Raslantı ve olasılık, dolayısıyla kaos bu düzenin birer kategorisi olarak
algılanmaya ve uygulanmaya baĢlar.
Umberto Eco bu bilincin Barok dönemden baĢlayarak geliĢtiğini
belirtmektedir. Eco'ya göre, "ortaçağ sanatçısının tamamlanmıĢ ve tek boyutlu
yapıtı, önceden belirlenmiĢ ve tasarlanmıĢ statik düzenler sırası biçimindeki bir
evren anlayıĢını yansıtmaktaydı. Barok açıklık ve dinamiklik anlayıĢı ise, yeni
bir bilimsel bilincin doğuĢunun belirtisi olarak algılanmaktaydı."(Bozkurt,
1995, 325) Sanatçılar, "ilk kez Barok'ta, yasal olanın alıĢkanlığından kurtulmuĢ
ve kendisinden yaratıcı davranıĢlar isteyen devingen bir dünya ile karĢı karĢıya
gelmiĢtir." (Bozkurt, 1995, 234) Atom çekirdeğinin parçalanması madde
kavramını enerji kavramı ile değiĢtirir. Daha önce madde, katılığı olan varlık
demekti, artık "katılığı olan madde çözümlenmiĢtir, maddilik artık mevcut
değildir. Bizim madde dediğimiz Ģey, kuvvet alanlarıdır ve birbirini izleyen
olaylar değil, tersine bütüne ait olaylardır, sürekli biçim alan bir değiĢmenin
dinamik yapısıdır"(Tunalı, 1943, 147). Uzam ve zaman kavramının bilime
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sokulması ile "Rönesans'dan beri nesneleri içine soktuğumuz bizim statik ve
perspektifli tasavvur tablomuzu yıkar ve onu dinamik ve perspektifsiz bir dünya
tablosuna değiĢtirir"(Tunalı, 1943, 147). Tüm bu geliĢmeler Fransız idealist
düĢünürlerden Henri Bergson(1859-1941)'da da, evrenin bir devinim olduğu
düĢüncesi ile somutluk kazanacaktır.
Bununla birlikte bir bilim olarak psikanaliz de iĢin içerisine girerek bir
zamanlar Tanrı‟nın tekliğine, gücüne; sonraları insan aklının yüceliğine
doğruluğuna inanan ve son olarak Tanrı‟nın yitirilmesi ile kendini merkeze
koyup kendine inanan insanın kendisiyle sorunlarını çözmeye çalıĢmaya
baĢlamıĢtır. Bu araĢtırmalar bilinçaltı analizlerini gündeme getirmiĢ, bilincin
yarattığı gerçekleri gören insanları, sanatçıları bu noktaya çekmeye baĢlamıĢtır.
Sigmund Freud(1856-1939)'un bilinçaltını keĢfi, Alfred Adler'in güçlü olma
isteği ve Carl Gustav Jung(1875-1961)'un kolektif bilinçaltı kuramları insanın iç
dünyasına iliĢkin yeni bulguları içermekteydi. Ġnformel eğilimlerin dıĢ dünyaya
ve onun nesnelerinden çok, insanın iç dünyasına yönelik arayıĢları ile
psikolojideki geliĢmeler bu anlamda koĢutluk göstermektedir. Özellikle Jung'un
kolektif bilinçaltı ile ilgili araĢtırmalarını yaparken, yaban insan topluluklarının
davranıĢlarından, Uzak Doğu kültürlerinden ve mitolojilerden yararlanması,
informel sanatçıların çalıĢma yöntemlerine hem benzerlik göstermekte hem de
informel sanatçılara kaynaklık etmekteydi. Burada ortak nokta bilinçaltına
verilen önemdir. "Jung'un ruh kavramı dinamik, sürekli hareket halinde olan ve
aynı zamanda kendi kendini düzenleyen bir sistemdir"(Fortham, 1996, 18).
Bilinç ve bilinçdıĢının bütünlüğünü savunan Jung'a göre çağdaĢ batı kültürünün
oluĢturduğu sosyal örgütlenmenin yazılı ve yazısız yasaları bu bütünlüğü bilinç
lehine bozmaktadır. Bilinç ya da bilinçdıĢının her hangi biri öteki tarafından
baskı altına alınırsa bütünlüğün bozulacağını söyleyen Jung'a göre; kuĢkusuz
"bilinç, mantığını savunmalı ve kendini korumalıdır. Bilinçaltının karmaĢık
yaĢantısına da (dayanabildiğimiz kadarıyla) kendi yolunu izleyebilme fırsatı
verilmelidir"(Fortham, 1996, 99). Modern savaĢları da bilinçaltı birikimlere
bağlayan Jung'a göre bilinçaltı, "insanın yalnızca eskilerini attığı bir bodrum
odası değil, bilincin ve insanlığın yaratıcı ve yıkıcı ruhunun
kaynağıdır"(Fortham, 1996, 31). Eğer bilinçaltı birikimleri, bilincin kontrolünde
yaratıcı etkinliklere dönüĢmez ise birikimler kontrolsüz bir Ģekilde yıkıcı etkinliklere dönüĢebilmektedir. Bu noktada Jung bilincin duvarlarından kurtularak
bilinçaltının olası tehlikelerini baĢlamadan bertaraf etmek, savuĢturmak
gerektiği önerisini getirir. Bilinçaltına inebilmek için de bilincin kısıtlayıcı
kurallarından kurtulmak gereklidir. Sınırların kalkmasıyla bilinçaltının
kimilerine göre zenginliği, kimilerine göre ise hasta yönleri ortaya çıkacaktır.
Bu çıkanlar ise yine kimileri için yaratıcılık yolunda önemli birer kaynak,
kimileri içinse tedavi edilmesi Ģart durumlara karĢılık gelmektedir. ĠĢte bu
noktadan hareketle informel sanatçıların kendilerini neden bilinçaltının akıĢına
bıraktıkları daha anlaĢılabilir bir nitelik kazanmaktadır. Akıl sağlıklarının
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bozulmaması için yapılan bir “baca temizleme”(Yallom, 1998) iĢidir belki de
yaptıkları.
DüĢünsel açıdan ise Bergson‟un düĢüncelerinin döneme, dolayısıyla
informel eğilimlere kaynaklık ettiği gözlenir. Evrenin bir devinim olduğu
düĢüncesinden yola çıkan Bergson, “Varlığın gerçekliğini kuran yaĢam akıĢı
geliĢmesinden iki doruk noktasına eriĢir. Anlak (zekâ-intelligence) ve içgüdü
(instinct). Anlağın bütün kavramları sonsuzdur, değiĢmezdir ve zamansızdır.
Bundan dolayı hareket içinde olan yaĢamın içine giremezler. DeğiĢmez
biçimler, sağlam düĢünce biçimleri yaĢama öğeleridir anlağın; en güvence
içinde çalıĢtığı alan da geometri ve mantıktır bu yüzden... Gerçeği kavramada
anlak baĢarısız olunca baĢka bir alet bulmalıyız gerçeği kavramak için bu da
sezgi'dir (intuition). Sezgi, içgüdü ve anlağın bireĢimidir. Sezgi kendi bilincine
varmıĢ içgüdüdür. Sezginin bize kavrattığı, yaĢam akıĢıdır”(Duyuluer, 2001,
27).
Bergson'cu düĢünce yaĢamın akıĢının içine dalmaya, onunla
özdeĢleĢmeye yönelmektedir. Vasili Kandinsky'nin(1886-1944) içsel zorunluluk
ilkesi ile Bergson'un bu düĢünceleri arasındaki yakınlık da belirgindir.
Kandinsky'ye göre "içsel yönden dolu dolu yaĢayan resim iyi yapılmıĢ resimdir.
Ġyi çizimde sadece içsel hayatı bozulmaksızın üzerinde hiç bir Ģeyin
değiĢtirilemeyeceği çizimdir."(Kandinsky, 1993, 96) Kandinsky de yaptığı
resimler yoluyla kendi ruhsal titreĢimlerini nakletmek istiyordu. Ġnformel
resimde özellikle vurgulanan, bilinçdıĢılığı, kendiliğindenliği ve tinsel olguları
da ilk kez somut olarak Kandinsky'de görüyoruz. Kandinsky, "sanat eserinin
doğuĢunun, bilinmeyen, bilinçsiz ve kendiliğinden olduğunu yazıyor; üzerinde
önemle durarak, soyut sanatın tüm olarak bilinçsiz meydana geldiğini
belirtiyordu"(Turani, 1992, 594). Bu da informel sanatçıların aktarım
biçimlerini etkileyen düĢüncelerden biri olan içsel zorunluluk ilkesidir.
Kandinsky‟nin bu ilkesi üzerine açıklamaları anlattığı “Sanatta Zihinsellik
Üzerine” adlı kitabı 1912 de yayınlanmıĢtır. Bu kitaptaki Ģu anlatımlar sanırım
informel sanatçıların etkilendiği temel noktaları oluĢturmaktadır:
“Sanatçı gözünü açıp içsel hayatına çevirmeli, kulağı hep içsel
zorunluluğun konuĢan ağzına dönük olmalıdır. O zaman izin verilen bütün
araçlara yöneldiği kadar büyük bir kolaylıkla bütün yasak araçlara da
yönelecektir.
Mistik zorunluluğu ifadesine ulaĢtırmanın tek yolu budur.
Ġçsel bir zorunluluğun getirdiği her araç mubahtır.
Ġçsel zorunluluk kaynağından gelmeyen her araç günahtır.
…
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Sanatta her Ģey, özellikle de baĢlangıçta duygu iĢidir. Sadece duygu
yoluyla ulaĢabilir sanatsal doğruya… bu artı varlık asla kuramla yaratılamaz ve
duygu tarafından yaratının dokusuna birdenbire katılmamıĢsa asla aramakla
bulunamaz. Sanat duygu üzerinde etkili olduğuna göre ancak duygu yoluyla
etkili olabilir. Orantılar ne kadar güvenilir, dengeler, ağırlıklar ne kadar hassas
da olsa, kafa hesabıyla, tümdengelim yoluyla ortaya asla doğru dürüst bir sonuç
çıkmaz. Gerçekten iĢe yarayacak olan cinsten orantılar hesapla elde edilemez,
dengeler ise hasır bulunup alınamaz. Orantı ve dengeler sanatçının dıĢında
değildir, içindedir, bunlar, adına sınır duygusu, sanatsal el yordamı da
diyebileceğimiz Ģeylerdir – sanatçıya doğuĢtan verilmiĢ olan coĢku yoluyla
geliĢtirilip dehanın vahyine kadar yükseltilebilen yeteneklerdir. … Böyle bir
resim dilbilgisi Ģu sıra ancak sezgiyle kavranabilir, ama günün birinde nihayet
gerçekleĢince temel olarak fizik yasalarından çok içsel zorunluluk yasaları
üzerine kurulacaktır – bu yasalar pekâlâ ruhsal olarak nitelenebilir”(Kandinsky,
1993, 65-66).
Kandinsky bu söyleminde 1912 itibarı ile dönemsel belirlemeler de
yapıyor. Fiziksel yasaların tuval yüzeyindeki yansıması olan kübizm ve
yanılgılarından bahsediyor aslında. Ve bir gün salt resim yapılacağı
öngörüsünde bulunuyor. Ayrıca yine aynı kitabında bu Ģekilde yapılacak
çalıĢmaların “sonsuz sayıdaki salt sanatsal yaratının doğacağı kaynaklardan
biri” olacağını da öne sürmüĢtür. Her iki öngörüsü de aslında doğrulanmıĢ
görünmektedir. Sanatın 1930‟lardan itibaren girmeye baĢladığı darboğaz,
informel eğilimlerle yeni bir soluk kazanmıĢ, bu noktadan hareketle pek çok
farklı tavır da ortaya çıkmıĢtır. 1910‟lu yıllardan itibaren kendisi de biçimsel
açıdan bakıldığında informel çalıĢmalara oldukça yakın resimler yapmıĢtır.
Fakat Kandinsky‟nin bu düĢüncesi 1940‟lardan itibaren informel sanatçılar
tarafından tam anlamıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Paul Klee(1879-1940) ise, "biçim, hiçbir zaman ve hiçbir yerde noksansız
sonuç, noksansız bitirme, noksansız son değildir. Onu oluĢ (tekevvün) olarak
devinim olarak düĢünmek gerekir"(Klee, 1986, 50) diyerek, bitmiĢ biçimleri
veren geleneksel sanata tepki gösteriyordu. Her türlü oluĢum için bir hareketin
olması gerektiğini söylemekteydi Klee. Ve onun bu düĢüncesi Bergson‟un
düĢünceleriyle örtüĢüyordu (Bergson'un 1910 yılında yayınlanan "Yaratıcı
Evrim-Evolution Creative" adlı eseri dönemin birçok sanatçısını etkilediği
bilinmektedir.) Klee'nin hareket anlayıĢı mekanik devinimden çok organik
karakterlidir. Klee'ye göre, "bir makinenin çalıĢması bir olgudur; yaĢamın
iĢleyiĢi daha baĢka bir Ģeydir. YaĢam yaratır ve ürer"(Klee, 1986, 45). Klee'nin
sanat anlayıĢında gözlemlenen sonuçtan çok sürecin önem kazanması
olgusunun informel resimde görülen damlatma, fırlatma gibi aksiyonel tavra
veya jestüel hareket olgularına kaynaklık ettiği söylenebilir. Ayrıca bilincin
safdıĢı bırakılması davranıĢ ya da eylem olarak da bir otomatizmi ya da
jestüaliteyi beraberinde getirmektedir. Bu da insan olarak verilebilecek doğal
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bir tepkidir. Yoğun bir meditasyonla aktarımlarına baĢlayan informel
eğilimlerde aktarım süreci, yoğunluğu, içtenliği, tepkiselliği vb. içerisinde
barındırması yönüyle oldukça önemlidir. Oldukça kısa bir zaman dilimini
kapsayan bu süreler içerisinde sanatçı bilinçdıĢı bir durumdadır. Psychodelic bir
tavır sergileyebilir. Sonuç‟tan çok sürecin önem kazandığı Klee'nin sanatında ve
öğretilerinde zaman kavramı belirgin olarak irdelenmektedir. O'na göre, "biçimi
(Form Ende)- değil, biçimlendirmeyi- (formende) düĢünmeli"(ĠpĢiroğlu, 1994,
67).
“Günlüğüne yazdığı ilk yazılardan, yaptığı açıklamalara ve ders notlarına
kadar birçok yerde, sanatın bir amaç değil, süreç olduğunu, sanatçının buna
kendi gücüyle, bir tohumla katıldığını, sonra da bu tohumun büyümesi ve tam
olgunluğa gelmesi için onu bakıp büyütmesi gerektiğini önemle belirtmiĢtir.
Resimler „var olurlar‟; sanatçı için „bir yapıtın kendini oluĢturmasına katkıda
bulunmak bir mutluluktur.‟ Fakat bu büyük ustalık ve anlayıĢ
gerektirir”(Lynton, 1991, 224). Klee‟deki yaratıcı süreci öne çıkaran bu
düĢünce informel sanatçılar için oldukça etkili olan düĢüncelerden birini
oluĢturur. Çünkü o süreç içerisinde sanatçı olağanüstü bir yoğunlukta, bir çeĢit
trans halindedir. Dolayısıyla çalıĢmalar bilincin süzgecinden geçmeden, saf
olarak ortaya çıkmaktadır.
VaroluĢ felsefesi de informel eğilimlerin varlıkla, özgürlükle var olmakla
ilgili düĢüncelerinde etkili olmuĢ düĢünce sistemlerinden birisidir. VaroluĢçuluk
içerisinde özellikle Jean Paul Sartre‟ı(1905-1980) informel eğilimle yakın
tutmak daha doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü Sartre‟la birlikte varoluĢ
içerisinde biricik mutlak değerin özgürlük olduğu, özgürlüğün ise yine özgürlük
uğruna seçildiği düĢüncesi daha ağır basar. “Özgürlük hep bir eyleme zorlar ve
ancak eylem, özgürlüğe tanıktır"(Lynton, 1991, 234). “VaroluĢçuluk
felsefesinde, insan varoluĢunun anlamı söz konusudur; insanın kendi kendini
gerçekleĢtirmesi, insan varoluĢunun rastlantılar içinde oluĢu, güvensizliği söz
konusudur; güçsüzlüğü ve hiçliği içinde insan, zaman içinde ve tarihselliği
içinde insan, ölüme mahkûm bir varlık olarak insanın varoluĢu, hiçlik karĢısında
insanın varoluĢu, insan varoluĢunun halisliği ve bu halis olmaya çağrı, özgürlüğü içinde insanın varoluĢu, topluluk içinde kaybolmuĢ insanın, tek insanın
kendini bulması, doğruluk ve ahlak karĢısında sahici davranıĢı, tutumu, bütün
bu sorunlar söz konusudur varoluĢçuluk felsefesinde”(Akarsu, 1987, 187).
VaroluĢçuluğa göre "evrende kendi varlığını kendisi yaratan tek varlık
insan'dır... Değerlerini kendisi yaratır... Ġnsan kendisini yarattığı için, özgür ve
sorumlu olmak zorundadır. Bunaltı bu sorumluluğu duymaktır. Ama bu bunaltı
insanı eylemden ayırmaz, tersine eyleme zorlar"(Hançerlioğlu, 1974).
Ġnformel resim anlayıĢları ile varoluĢçuluk arasında doğrudan mutlak bir
iliĢki kurmak ya da informel resimleri varoluĢçu felsefesinin doğrudan bir
ifadesi olarak anlamak yanlıĢ olur. Ancak, insan varoluĢunun anlamını
sorgulama, özgürlük ve eylem (devinim) bağlamında benzer yaklaĢımlardan söz
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edilmesi daha doğrudur. Çünkü informel resim anlayıĢlarını da varoluĢçuluğu
da ortaya çıkaran aynı kültürdür. Gerçekliği duyumsama, algılama ve
yorumlama bağlamında bir benzerlik söz konusudur. Özellikle sanatçının
kendisini bu süreç içerisine bırakması, yaĢadığı sorun, acı ve sıkıntıları çok da
görmemesi hem varoluĢçu düĢüncenin hem de Uzak Doğu düĢüncelerinin
etkilerini taĢımasındandır.
3. Otomatizm ve Sürrealizm'in Etkisi:
Dada hareketinin ve Sürrealist sanatçıların, özellikle de André
Masson(1896-1987)'un sıklıkla kullandığı otomatizm (özdevinim) yöntemi
informel resim yapan sanatçıları etkilemiĢ ve bu sanatçılar tarafından da sıklıkla
kullanılmıĢtır. Otomatizm, "hiçbir estetik önyargı, ilke ya da kurala bağlı
kalmayan, beyinle denetlenmeyen bilinçsizce otomatik biçimde yapılan
çalıĢma"(Sözen,Tanyeli, 180) olarak tanımlanmaktadır. Otomatizm yöntemini
ilk kullananlardan André Masson'un sanatını sürrealizmin önemli yazardüĢünürlerinden olan André Breton (1896-1966) Ģöyle değerlendirmektedir:
"Ressamın eli gerçekte onunla birlikte uçmaktadır; artık el, objenin biçimlerini
çizen bir organ değildir, gerçek hareketin ve yalnızlığın bilincinde olarak istem
dıĢı biçimleri yaratır"(Passeron, 1988, 39). André Masson ile yakın iliĢkileri
olduğu bilinen Jackson Pollock(1912-1956) bu yöntemi sıkça kullanmıĢtır. Diğer adı geçen tüm informel resim yapan sanatçıların bir biçimde otomatizm
yöntemini kullandığı gözlenmektedir. Bu aktarım seansları (seansları diyoruz
çünkü bir trans haline giren sanatçılar, bu süreç içerisinde bu tür aktarımları
yapmaktadırlar) kendi içerisinde lirizmi de barındırmaktadır.
Otomatizmi, mekanik davranıĢlara yapılan bir dönüĢ değil, fakat zorlukla
elde edilebilen yüksek bir davranıĢ biçimine ulaĢma çabası olarak anlamak
gerekir. Çünkü otomatizm için yoğun bir konsantrasyon süreci gereklidir. Bu da
tekniğin kullanımını oldukça zorlaĢtırır. Ġnsanın tinsel yaĢantısında dengeler
kurmayı amaçlayan bu kendiliğindenlik (spontanite), ussal açıklamalar
gerektirmeyen ve özgürce kullanılan yoğrumsal araçlarla uygulanmıĢtır.
"Burada özgürlük, ölçülebilen bir sorumluluk durumu olmaktan çok, irade ve
umudun bir amacıdır" (Passeron, 1988, 52). Otomatizmi de içerisine alan, onu
bir yöntem olarak kullanan sürrealistlerin informel eğilimlere kaynaklık
etmeleri de doğal bir sonuçtur. Sürrealizm, benimsediği düĢünsel bakıĢ açısıyla
gerçeklikte olmayacak bağıntıları oluĢturdukları; bir araya gelmeyecek
görüntüleri irreel bir mekansallıkta bir araya getirdiklerinden dolayı akılla ya da
mantıkla iliĢkilerini kesmeye çalıĢan informel eğilim sanatçıları için olumlu bir
referans sunmuĢtur.
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4. Uzak Doğu DüĢünce ve Sanatının Etkileri
Ġnformel resim yapan sanatçıların yoğunlukla etkilendikleri bir alan da
Uzakdoğu kültür ve sanatıdır. Uzakdoğu kültürünün temel kaynağını oluĢturan
Taoizm, Budizm, Zen Budizmi gibi inanç ya da düĢünce sistemleri insan
ruhunun ve bedeninin, doğayla uyumlu bir düzenini amaçlamaktadır. „Düzen‟
anlamına gelen Tao, doğanın uyumlu iĢleyiĢini örnek almaktadır. "Nasıl doğa
kendi gidiĢini bozmadan koruyabiliyorsa insan da kendi doğasını bozmadan
koruyabilir"(Hançerlioğlu, 1979, 252). AĢırı ve hızlı kentleĢmenin, yaĢanan
sosyal ve ekonomik bunalımların savaĢların zora soktuğu batılı sanatçıların
böyle anlayıĢlara ilgi duymasına ĢaĢırmamak gerekir. Doğadaki denge ve
düzeni kendisine ilke edinen Taoizm'de insanın kendi iç dünyasının da bu denge
ve düzene uygunluluk göstermesi amaçlanıyordu. Huzursuz batılı sanatçı için
yararlanılan bir Uzakdoğu inancı da Budizm ve onun bir baĢka kolu olan Zen
Budizm'dir. „AydınlanmıĢ‟ anlamına gelen „Buda‟, "insanlara, dünyadan vazgeçme (nirvana) yoluyla acıdan kurtulmayı öğütlüyordu. YaĢam acısız
kılınmayınca, acı yaĢamsızlıkla giderilecekti"(Hançerlioğlu, 1979, 197).
Evrende insanın bağlanabileceği hiç bir Ģeyin olmadığını söyleyen Buda‟ya
göre "ne özdekte ne de ruhta hiç bir Ģey sürekli değildir, ne biçim ne de öz
vardır, her Ģey gelip geçicidir. Evrende ancak olaylar vardır bunlar da geçici
olarak bir araya gelip, yalan ve boĢ bir ben'le, yalan ve boĢ bir dünya
yaratırlar"(Hançerlioğlu, 1979, 197). Böyle bir gerçeklik anlayıĢı, batıda usun
kutsandığı, rasyonel bir dönemde ortaya çıkan varoluĢçu felsefeye benzerlik
göstermektedir ve varoluĢ sorunlarını içermektedir. Buda'nın önerisi nirvanadır.
Budizmin bir kolu olan Zen Budizm'de ise "bütün metafizik kavramlar usun
ürünü sayılır ve insan usu din yaĢamına en büyük engel olarak görülür. Bundan
ötürü Zen Budizminde içsel denetimle kavramları aĢmak ve dinsel gerçeğe
ulaĢmak amaçlanmıĢtır"(Hançerlioğlu, 1979, 365).
Uzak Doğu kültürlerine Jung'un da ilgi duyduğu bilinmektedir. Jung'a
göre Çin felsefesi "evren ve insanın son çözümlemede ortak yasalara bağlı
oldukları görüĢü üzerine kurulmuĢtur"(Fortham, 1996, 106). Bilim, Batı usunun
en iyi aracıdır, onunla birçok bilinmez bilinir hale getirilebilir, ancak bilimin
hayatımızı kavrayıĢın tek ve benzersiz biricik yolu olduğunu ileri sürmekle,
görüĢümüz kısıtlanmaktadır. Bize baĢka bir yolla, yaĢam yoluyla hayatı öğreten
Doğu'dur. Ġnsan bedeninin ruhsal yaĢantı açısından önemini de vurgulayan
Jung'a göre, "Bilincin yeri beyindir. Fakat bilinç ruhun tamamı demek değildir,
ruh temelde vücudun her yanına yayılmıĢ sinir sistemimizin bir iĢlevidir"(Jung,
1996, 69). Uzak Doğu kültürlerinde de sinir sistemi yardımıyla bedensel
disiplin, yoğunlaĢma, terbiye etme gibi uygulamalarla bilinçaltının kapılarını
açarak rahatlama, düĢüncelerin daha rahat aktarımı sağlanmaya çalıĢılmaktadır.
Yoga benzeri bedensel aktivitelerle tinsel ve bedensel devinim yaĢanmaktadır.
Doğu veya ilkel kültürlere merak salmıĢ olan sanatçının bunları görmemesi
imkânsızdır. Hele de rasyonalizmin neden olduğu onca Ģeyden kaçmaya çalıĢan
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insan için bilinci devre dıĢında bırakmak amacıyla yapılan bu ritüellerin ilgi
çekici olduğu sanırım Ģüphe götürmez. Bu anlamda hem yaĢamla ilgili
gerçekleri algılama, değerlendirme hem de yoğrumsal araçlar bağlamında
informel resim yapan sanatçıların bu kültürlere yoğun olarak ilgi duyması da
doğal görülmektedir.
Sadece düĢünsel kaynakların doğu düĢüncesinden, eserlerinden
etkilendiğini söylemek eksik olacaktır. Bunların dıĢında daha önceden beri
süregelen ilkel kültürlere, kabilelere, uzak kültürlere ilginin bir süre sonra
ziyaretlere ve göçlere dönüĢtüğü de görülmüĢtür. DıĢavurumculuğun beslendiği
kaynakların baĢında gelen etkenlerden biri de budur. Tabii ki onları bu noktaya
getiren nedenler vardır. Bunları bilmekteyiz. Aynı nedenlerin devamı olarak da
özellikle Uzak Doğuya gidip incelemeler yapan sanatçılar düĢünürler olmuĢtur.
Ya da Uzak Doğudan Batıya gelen sanatçılar olmuĢtur. Ġnformel eğilimler
içerisinde adı geçen Zao Wou-Ki, Japonya‟da benzer çalıĢmalar yaparken
1947‟de Paris‟e gelerek çalıĢmalarına burada devam etmiĢtir. Kendisi de Batı
kültüründen etkilenmiĢ fakat getirdiği kültür de etrafında izler bırakmıĢtır. Yine
Mark Tobey(1890–1976) de Çin ve Japonya‟ya giderek incelemelerde bulunan
sanatçılardandır. Bir baĢka örnek André Masson‟dur. O da Batıdan Doğuya
gitmiĢtir. Masson‟la yakın dönemlerde Henri Michaux(1930–1931) da bir Asya
yolculuğundadır. Ve özellikle Çin yazısı, karakterleri inceler. Bu konuyla ilgili
olarak yazdığı metinler yine informel sanatçılar için bir esin kaynağıdır. Hatta
kendisi de bu karakterlerden yola çıkarak „Kıpırdanma‟ adında çalıĢmalar
yapmıĢtır. “Çince nesneye olduğu gibi gönderme yapsa da belli bir süre sonra
bu göstergeyi yine saptırır ve yalınlaĢtırır” diye not alır Çin yazısının
ideografik1 incelemelerinde. Ve devam eder “Örneğin „fil‟ göstergesi yüzyıllar
boyunca sekiz farklı biçim almıĢtır. Önceleri filin bir hortumu vardır. Birkaç
yüzyıl sonra yine vardır. Ama bu kez hayvan bir insan gibi tasarlanır. Bir süre
sonra gözünü ve kafasını, sonra da bedenini kaybeder ve geriye yalnızca
ayakları, omurgası ve omuzları kalır…”(Jean, 2002, 187)
Fransız yazar Claire Illouz ise çini mürekkebi ile çizmenin zorluğunu
vurgular. “Fırçayı mürekkebe batırmak, onu bir kağıdın üzerinde tutarak bir
çizgi çekmek yalnızca birkaç saniye alır. Kağıdın ya da ipeğin mürekkebi
hemen emeceği, dolayısıyla düzeltmeyi ya da silmeyi engelleyeceği ve kılın son
derece esnek yapısının elin ya da kolun her titreyiĢini kaçınılmaz olarak yazıya

1

Ġdeografik Yazı: Fikir yazı. Kullanılan simgeler yalnızca gösterileni iĢaret etmez, onun
durumunu da açıklar. örneğin, yalnızca "çocuk" gösterilmez, "mutlu çocuk", akıllı çocuk",
"yaramaz çocuk" gibi çocuğun durumu da gösterilir. Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde hala bu
yazı kullanılır. Ġdeogram: BenimsenmiĢ piktogramlar, iĢaret ettikleri nesnelerin düĢündürdüğü,
çağrıĢtırdığı, ilgili olduğu baĢka durum, hal ve oluĢları iĢaret etmek için kullanıldıklarında
ideogram adını alırlar. Biraz karıĢık gibi görünen bu tanımı örnekle basitleĢtirmek gerekirse; bir
güneĢ piktogramı yani basit çizgilerle oluĢturulmuĢ bir güneĢ resmi, güneĢi anlatmaktan öte
sıcaklığı, ısıyı, ıĢığı veya gündüzü anlatmak için kullanılmaktaysa ideogram olur.
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yansıtacağı bilindiğinde, arzulanan çizgiyi çizmenin zorluğu sıkıcı olabilir”
(Jean, 2002, 179).
Bunların dıĢında Adem Genç bir makalesinde informel sanata kaynaklık
eden soyut sanatın kökenleri ile ilgili olarak Doğuyu göstermektedir. “Soyutun
felsefi içeriğini kavramadan onun Batı‟ya değil Doğu‟ya ait bir dünya görüĢü
olduğunu anlamak pek olası görünmemektedir. Batı‟da –ülkemizdeki genel
kanının tersine- soyutlama düĢüncesinin ana kaynaklarının Doğu‟ya ait olduğu
bilinmektedir. Nitekim Uzak Doğu, Hint, Çin, Mısır ve Ġslam sanatlarındaki
soyutun Batı resmine yansımaları 19. Yüzyılın sonlarından itibaren ortaya
çıkmıĢtır.
…
Öte yandan 20. Yüzyıl akımları içerisinde neredeyse Doğu düĢüncesinden
etkilenmeyen bir yönelim/eğilim dahi bulunmamaktadır. Matisse‟in yalın renk
duyarlığı, Piet Mondrian‟ın(1872 – 1944) Non-Figüratif perfeksiyonizmi,
Kasimir Malevitch‟in(1878 – 1935) süprematist sonsuzluğu, Pollock‟un
kesintisiz aksiyonları, Doğu mitolojisi ve Doğu düĢüncesiyle açıklanmakta;
daha özel olarak, Hint estetiğinin altı kuralından biri olan ve sanskritçede
„zevkin özü‟ anlamına gelen „rasa‟ da somutlaĢmaktadır”(Genç, 2004, 52).
Roland Barthes da “Göstergeler Ġmparatorluğu” kitabında Uzak Doğu
yazı sanatının geleneksel ve estetik yönlerinden önemle bahsetmiĢtir.
Mürekkebin, elin her türlü jestüel hareketini bir kerede ve geri dönüĢsüz,
düzeltmesiz, silme ve kazıma olmaksızın kağıdın üzerine aktarması, bu nedenle
silginin hiç kullanılmaması, fırçanın özellikleri gibi konularda –aslında yazının
özelliklerinden bahsederken- önemlerini ve etkilerini aktarması, günümüzde de
bu kültürün etkili olduğunun birer göstergesidir. Bu geri dönüĢsüz aktarımlar ise
informel sanatçıların varoluĢsal süreç içerisinde kendilerini denetimsiz olarak
bıraktıkları aktarım sürecinde olmazsa olmazlarıdır. Sonuçta çıkan Ģey için
sadece kabul ya da reddin tercihi söz konusudur.
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SONUÇ
Ġnformel sanatın oluĢumunda etkilerini gördüğümüz tüm bu alanlara ait
belirlemeler batı sanatına, aktarılandan çok salt aktarım sürecinin önemini
ortaya koyarak yeni bir soluk getirmesi ve yolunu açması bakımından önem
taĢımaktadır. Yaratıcı süreç içerisinde sanatın aktarım tekniği olarak kullanılan
tekniklerin ya da bu teknikleri kullanırken sanatçının ruhsal ve bedensel
duruĢunun kaynağının bilinmesi; gerek bu tavrın gerekse kendinden sonraki
sanatsal oluĢumların kavranmasında ve anlamlanabilmelerinde önemli birer
bilgi ve veri kaynağı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu olguyu Tuncay‟ın ele
aldığı insan davranıĢları ve ekolojik yapıların Kent Örgüsü bağlamında
incelediği diğer sekiz alan ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olduğu, Ġnformel
Sanatın yansımalarını özellikle siyasal, ĠletiĢimsel ve kültürel alanlarda yoğun
olarak görüldüğünü de ayrıca belirtmeliyiz.
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MEDENĠYET VE ÖZGÜRLÜK
Orhan MEHDĠZADE
ÖZET
Yazar felsefe tarihinden hareket ederek, ruhun prensibini, kendi kendisini
harekete geçirme Ģeklinde analiz etmektedir. Daha sonra, bu prensibin hem
medeniyette, hem de tabiatta izlendiği açıklanmaktadır. Öyleyse Ruh, Tabiatla
Medeniyeti öyle birbirine bağlamaktadır ki, aralarında demarkasyon çizgi
kaybolmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Özgürlük, Analiz.

ABSTRACT
The author proceeding from history of philosophy, analyze principle of
freedom as self-movement. Therefore discovers its sources in Nature. So in the
article freedom connects Nature and Culture and annihilates demarcation line
between them.
Key Words: Civilization, Analysis, Freedom.
Ġnsan haklarından biri olan medeniyetten en fazla özgürlüğün kökü
dıĢarıda bırakılmaktadır. Bu yüzden de ya doğal ya da Allah‟ın bahĢettiği hak
olarak kabul edilmektedir. Bunda hangi argümanlar vardır, ona bakalım.
Eski Yunan felsefesinde ruhun temel özelliği olarak onun kendi kendisini
harekete geçirmesi gösterilmektedir. Bu yüzden de doğru olarak, canlı olan
(yani ruhu, nefsi olan) her ne varsa hepsi kendinden hareketli olabileceği kabul
ediliyordu. Ġlginç olan Ģudur ki, Aristoya göre ruh, nefs yalnız doğal olanlarda
olabilir ve uydurma, yapay nesnelerde bulunmaz.1
Yine ilginç yanı, Martin Haydeger‟n “teknolojinin ruhu yoktur” deyimi
Stagirit‟in düĢüncesi ile paralellik arzetmesidir. Eskilerden gelen bu düĢüncenin
güncelliği, sibernetiğin geliĢimi ile robotları insan veya canlı yapmak
isteyenlere,
böyle
bir
arzunun
gerçekleĢmesinin
imkansızlığını
göstermesindedir.


Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Ġncesanat Üniversitesi Doktora öğrencisi.
Aristotel, Soçineniya, t. 1. M: Mısl, 1975, s. 375-376; CanıĢev, A. N., Kurs lekçii po Drevney
filosofii, M: VısĢaya Ģkola, 1981, s. 329-331.
1
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Canı olanların, yani canlıların türlerine gelince, bunlar kısmen açık
tasnife düĢmektedir. Aristo bu türlerden, baĢarılı bir Ģekilde ruhun, nefsin
türlerini çıkarmaktaydı: nebati ruh, ancak yetiĢme, boy atma süreçlerinde olur
ve bu süreçleri zorunlu kılar. Hayvani ruh için hissiyat özgüdür, düĢünceye
sahip ruh ise insanlarda olur.
ġunu da kaydedelim ki, bu sınıflandırma halen tıpta kullanılmaktadır.
Ayrıca bu sınıflandırma, Ortaçağ Müslüman felsefesini önemli ölçüde
etkilemiĢtir. Ruhun veya nefsin takdim ettiğimiz tasnifi, Ġslam felsefesine
geçerek hem “MeĢĢailer” (Peripatetik) olarak isimlendirilen Aristocularda
(Farabi, Ġbn RüĢt, Ġbn Sina, Behmenyar, Nasıruddin Tusi)2 hem de ĠĢraki olarak
isimlendirilen Müslüman Yeni Eflatuncularda kullanılmıĢtır. Bu açıdan, “ruhun
kendi kendini harekete geçirme” prensibinden Azerbaycanlı filozof Nasıruddin
Tusi‟nin nasıl hür insan, hür cemaat (cumhuriyet) düĢüncesini çıkardığı ilgi
çekicidir. O, “hürriyet toplumu” terminolojisini kitabına getirip açıklarken, buna
“cemaat Ģehri” de dendiğini kaydetmekteydi. Sözkonusu Ģehir öyle bir yerdir ki,
burada herkes kendisi için mutlak hakimdir ve her kesin ihtiyarı tam olarak
kendi elindedir. Kim ne isterse onu yapar. Bu Ģehrin insanları özgür
yaĢamaktadırlar. Onların arasında bağımsızlığın çokluğundan baĢka hiçbir fark,
fazlalık-eksiklik bulunmamaktadır.
Daha sonra Tusi, burada halkının özgürlüğünü daha fazla önemseyen,
onları kendi baĢlarına bırakıp düĢmanlardan koruyan liderin iyi kabul edildiğini
kaydetmektedir.3
ġunu da ilave edebiliriz ki, ruhun “kendi kendini harekete geçiren
olması” ile ilgili düstur, felsefe tarihi için son derece verimli, yapıcı olmuĢtur.
Aristo‟dan sonra Platon ve onun takipçileri, dünyanın hiyerarĢisini kurarken,
Bir‟den, Sayı‟dan ve Akıl‟dan sonraki basamağa Ruh‟u koymuĢlardı. Mantığa
uygun olan ise Sayı ve Akıl prensibinde maddi dünyanın yaranması için
hareketin gerekliliği ve Ruhun Sayıları, Ġdeaları (Aklın unsurlarını) harekete
geçirerek dünyayı yarattığı düĢüncesi idi.4
Ruhla ilgili düĢünceler tarihinde çok önemli aĢamayı Kant ve Hegel‟in
felsefi sistemleri iĢgal etmektedir. Könisbergli filozof iki saltanatı, tabiat ve ruh
saltanatlarını birbirinden ayırdıktan sonra, birincide tam bir determinizmin
hükümranlık ettiğini ve bu yüzden de orada özgürlüğün olamayacağını
kaydetmekteydi. Göründüğü gibi Kant, sebep-sonuç zincirinde meydana
gelenlerde özgürlüğü mümkün görmemekteydi. Bu yüzden de hatta insanın da
varlığının determinizm düzleminde olan tarafını özgürlük imkanlarından
çıkarmaktaydı. Könisbergli filozofa göre, özgürlük yalnız ruh saltanatında

2

Hace Nasıruddin Tusi, Ahlak-ı Nasiri, B. Elm, 1980, s. 43-47.
Tusi, Ahlak-ı Nasiri, s. 205-206.
4
Losev, A. F., Ġstoriya Antiçnoy estetiki. Pozdniiy Ellinizm, M: Ġskusstva, 1980, s. 176-178.
3
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mümkün olabilir. Çünkü istediğini yapmayı ve determinizm çizgisinde hareket
etmemeği ruh sağlayabilir.
Kant‟ın bu öğretisinden medeniyet ve maneviyat için çok önemli sonuçlar
çıkmaktaydı. Örneğin Kant‟a göre, asıl ahlak borç düĢünce ve duygusundan
hareket ederek davranma sayesinde olabilir. Borç ise deterministik çizgide bir
çeliĢki olabilir. Böyle bir durumda insanın ruha ve insanın ruh saltanatına
kendisini köklemesi, determinizmin onu yaltaklığa, ikiyüzlülüğe, korkaklığa
sürüklemesi ve bu Ģekilde borcunu talep ettiklerine ihanet etmeğe itmesi
durumunda, ona göğüs germesine imkan vermektedir.5
Hegel‟in felsefesi Kant‟tan gelen ruh ve özgürlük meselesine yeni renkler
kattı. Ona göre Mutlak Ġdea toplumun, tarihin yaratıcısına dönüĢüp onunla bağlı
çalıĢırken, “Ruha” dönüĢerek Mutlak Ruh olur. Mutlak Ġdea anlayıĢına “ruh”
anlayıĢını, kendi kendini düĢünüp bilme ve düĢünceli, bilinçli harekete geçme
ve geçirme anlamlarını eklemektedir. Bu yüzden de Hegel, “ruh kendini bilen
gerçek ideadır. Ruhun substansiyonu özgürlüktür, yani Ruh baĢka hiçbir Ģeyden
asılı olmadan var olur ve nasıl harekete geçmenin sebebini de kendisi bilir”
demekteydi.6
Görüldüğü gibi Hegel‟de de Ruh, kendi kendini harekete geçirme alameti
ile birlikte özgürlük alametine sahiptir. Kant‟ta bu özgürlük daha çok ahlakı
temellendirmek, insanın ahlaki subjekti olmaya gücünün yetmesini göstermek
için lazımdı. Hegel‟de ise ruhun toplumu istediği yönde geliĢtirme imkanlarını
ispatlamak için gerekliydi.
Öyleyse kendi kendini harekete geçirme alametini özgürlük ideasına
kavuĢturmak, felsefe ve siyaset tarihinde yapıcı olmuĢtur. Özgürlüğü seçimle
iliĢkilendirmek ve böylece seçenek özgürlüğü gibi yorumlamak, mütefekkirleri
hem ahlakta, hem de siyaset biliminde yeni düĢünce perspektiflerine
ulaĢtırmıĢtır. Söylediğimizi birkaç örnekle açıklayalım. Sartre felsefesinde
eksistansiyonun (olumun) essensiyondan (nitelikten) öne çekilmesi, insanın
olumunun her an neyi ve nasılı seçmekle bağlı olduğu düĢüncesine getirip
çıkarmıĢtır. Bu yüzden de insan kendi Ģahsiyetini, kendi kimliğini neyi nasıl
yapma özgürlüğünden hareketle seçmektedir.
Sartre, düĢüncesini anlatmak için Ģunları kaydetmekteydi:
“Hıristiyan ve ateist eksistansialistler ne kadar bir birlerinden ayrılsalar
da, bir konuda birleĢmektedirler. Herkes bilir ki, oluĢ mahiyetten önce
gelmektedir. Yani, eksistensiyon essensten ileridedir. Bu ideanın etkisi uzun
süre dünyada hükümranlık etmiĢ “teknik bakıĢa” olan çeliĢkisinden iyi
açılmaktadır. Nasıldır o bakıĢ? Bu bakıĢa göre insan bıçak yapmaktan önce
onda bıçağın mahiyeti “yazılmıĢ” anlayıĢ olmalıdır ki, bu mahiyeti neye ise
5
6

Kant, Soçineniya, t.4. M.: Mısl, 1965, s. 337-356
Gegel, Ençiklopediya filosofskih nauk. Filosifiya duha, t. 3. M.: Mısl, 1977, s. 15, 25.
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“kopyalayıp” bıçak yapsın. Bu gibi durumlar, neyinse mahiyetinin daima
neyinse olmasından ileri geldiği inancını meydana getirmektedir. Benzer
modelde Tanrı ve dünya iliĢkileri düĢünülmektedir:
Tanrıda mahiyetler olan “anlayıĢlar”, idealar vardır ve O, sözkonusu
mahiyetler temelinde dünyanı yaratmaktadır. Böylece filozoflar daima essensi
essistansiyadan öne çekmektedirler. XVIII. yüzyılda dine ve Tanrı düĢüncesine,
Sartre‟ye göre öldürücü darbe vurulsa da, bu darbe esensi eksistansiyondan öne
koyan felsefeye dokunmamıĢtır.
Sartre sözkonusu paradigmada yer değiĢme yaparak, insanın olumunun
onun mahiyetinden, kimliğinden önce geldiğini, bu yüzden de insan mahiyetinin
nasıl olmasına göre sorumluluk taĢıdığını söylemekteydi. Yani herkesin,
davranıĢları sonucunda ve neyi nasıl yapma özgürlüğü sayesinde kendisini nasıl
insan yapma imkanı vardır. Öyleyse nasıl insan olması konusunda sorumluluk
sahibidir. Yok, eğer insanın mahiyeti onun davranıĢlarından alınmasaydı,
“toplanmasaydı”, önceden kendisine verilmiĢ olsaydı, o iĢlediği cinayetlerden
ötürü nasıl sorumlu tutulabilirdi? Özetle insana nasıl bir insan olma mahiyetini
Allah‟tan verilmiĢ kabul edenler, insanın mahiyetini tam genetik programdan
veya onun neslinde çıkaranlar bu sorunun cevabını bulamıyorlar.
Göründüğü gibi Sartre ekzistansiyalizminde, Fransız filozofun
düĢüncesindeki ferde kapatılmıĢ sübjektivizmden kaçmaya çalıĢmasına rağmen,
insan nasıl olmasını kendisi seçmektedir. Sartre, sözkonusu sollipsistik
sübjektivizmden kaçmak için, insanın kendisini seçerken insanları da seçtiğini
söylemekteydi. Yani biz, kendimizi seçerken aynı Ģekilde insan tipini, herhangi
bir insani değerleri seçmekteyiz. Ġnsanlar nasıl olmalılar, sorusuna cevabımızı
vermiĢ oluruz. Bu yüzden de bizim sorumluluğumuz epey kapsamlı olmaktadır.
Biz yalnız kendimize göre değil, kendi timsalimizde hangi tip insanları tebliğ
etmediğimize göre sorumluluk taĢıyoruz.7
Göründüğü gibi ruhun baĢka hiçbir Ģeyden asılı olmadan kendi kendini
harekete geçirmesi, aynı Ģekilde nasıl ve neye doğru hareketi seçme
özgürlüğünü bildirmektedir. Hegel idealizmi bundan kendi sonucunu
çıkarmaktaydı. Sartre eksiztensializmi ise baĢka bir sonucu.
Ruhun universium hacminde geniĢlendirilmesine diğer bir örneği L.
Gumilyov‟un Ģu fikri vermektedir:
“Cansız materiya pasiflikle yani, değiĢen etkilere aktif reaksiyon
vermemekle tanınmaktadır. Bu pasiflikten farklı olarak canlı organizmalar, daha
sonra neyi istemeleri, neden yayınmaları veya ne ile mücadele etmeleri
hususunda buradan hareket etsinler diye, onlara yönelmiĢ etkileri faydalı olanlar

7

Sartr, J. P., Ekzistençializm-eto-gumanizm.-F. NiĢçe, Z. Freyd, E. Fromm, A. Kamyyu, J. P.
Sartr, Sumerki bogov, M.: Ġzd.vo politiçeskoy literaturı, 1990, s. 321-324.
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ve zararlı olanlar Ģeklinde gruplara ayırmaktadırlar. Öyleyse, seçenek
özgürlüğü, genel olarak seçim durumu, ezelden canlı organizmalara verilmiĢtir.8
Böylece ruhun mahiyetine konmuĢ özgürlük, mantıki olarak medeniyet
aleminden dıĢarı çıkarak Ġlahi saltanata gidip çıkmaktadır. O halde uygun olarak
insan özgürlükleri de kökenine göre toplumdan aĢkınlaĢmaktadır. Doğrudur, bu
zaman ateist veya bilimsel nazariyelerde olduğu gibi özgürlük tabiata değil,
Allah‟a özgü kılınmaktadır. Ancak her bir durumda söylediğimiz gibi tam veya
temiz medeniyet faktı olmaktan çıkarılmaktadır.
Özgürlüğün temellerinin medeniyetin dıĢına çıkarılmasının diğer
varyantlarının ya ateist, ya da bilimsel özelliğe sahip olduğunu söyledik. Ateist
bakıĢ, yeni “materyalde” Tanrının, insanın dıĢında ruh aleminin hiçbir objektif
gerçekliği olmadığını bir kez daha ispatlamak için, özgürlüğün köklerini tabiata
bırakmaktadır. Bu yüzden de eğer özgürlüğün temellerini dıĢarıda aramak
istiyorsanız, onu Tanrıda değil, tabiatta aramak gerekir. Tabiatta tesadüflerin
bulunması, tabiatta özgürlüğün olduğu düĢüncesini desteklemektedir. Tesadüf
ise sıkı bir Ģekilde sebebiyet, determinizmle bağlantılıdır. En azından o Ģekilde
ki, zaruret mahiyettedir ve mahiyetin tezahürlerinde tesadüfler meydana gelir.
Bu iddianın açılımı Ģöyledir:
Sebebiyet prensibinde SSCB dağılmalı, Azerbaycan bağımsız olmalıydı.
Tüm bu süreçleri gerçekleĢtiren insanların ise hangi aileden çıkmasında, hangi
biyografiye malik olmasında çok sayıda tesadüf vardır.
Özgürlüğü, köklerine göre medeniyetten aĢkınlaĢtıran bilimsel bakıĢa
geldiğimizde, burada Allah problemine dokunmadan, sadece tabiatın kanunları
sisteminde özgürlüğün “temelleri”nin açığa çıkarıldığını görmek mümkündür.
Önceler bilimsel yaklaĢımda da bunun için tesadüfler ideası yalnız ateizmi
doğrulamak için değil, ateizmle idealizmin tartıĢmasına kayıtsız kalan
bilimsellik için yardıma çağırılmaktaydı. Bu yaklaĢımda temel amaç
determinizmi primitiflikten çıkarmaktı. Bu primitiflik hatta Kant‟ta da vardır.
Zira o da tabiatı tam determinizmle, tam sebep-sonuç iliĢkilerine bağlarken,
öyle anlaĢılıyor ki, sebeplerle ilgili yeterince bilgi varken nelerin yaĢanacağını
kesin olarak tahmin etmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. ġunu da
ekleyelim ki, bu sert determinizm halen de kalmaktadır. Bazı sibernetiklere göre
insanın Ģimdisi ile bağlı tüm bilgiler bizde olsa, onun sonraki “adımda” ne
düĢünüp ne edeceğini hesaplayabiliriz. Bu, determinizmin belki de en argo
biçimidir.
ĠĢte bu durumla bağlı olarak, K. Popper‟in çokların ait kılınabilecek bir
düĢüncesi vardır. Popper‟n kaydettiğine göre, Marks‟ın düĢünce tarzına P.
Laplas‟ın, Fransız materyalistlerin determinist öğretileri etkisini göstererek, bu
8

Gumilyov, L. N., Tısyaçeletiye vokrug Kaspiya, Baku, Azerbaydjanskoe Gosudarstvennoe
Ġzd.-vo, 1991, s. 124, 44-45.
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düĢünce insanının bilimselliğin nasıl olması ile bağlı yanlı bilgilendirmiĢti. O
çağların doğru olmayan inancına göre, bilimsellik determinizm demekti. Bu
inanç halen de varlığını sürmektedir.9
Bu ithamlarında Popper neyi kastetmekteydi? Marksizm ve klasik bilim
konseptlerinin taĢıyıcılarının da kabul ettikleri, bilimin fonksiyonu sebepleri
bulmaktır, düĢüncesini kastetmekteydi. Sebebi bulmak ise insanın dünya
üzerinde hakimiyetini daha da artırmaktır. Felsefe tarihinde Septiklerde, bu
determinist inanca karĢı Ģüpheler yeterince var olmuĢtur. Yeni zamanda ise D.
Yum, sebep ideasını teftiĢ ederek, onu daha çok, birbirinin arkasınca gelenlerin
yarattığı alıĢkanlıkla iliĢkilendirmiĢ ve böylece “diskreditasyon” yapmıĢtır.
Ancak klasik fizik ve mekanik, determinist felsefeye destek vererek, onu
sözkonusu Ģüpheler karĢısında güçlendirmiĢtir. Yalnız 20. yüzyılda determinist
inancın devamlı olarak zayıflatılması için bilimsel nazariyeler ileri sürüldü.
“Ġhtimal Nazariyesi” gelecek olayların olması ile bağlı tahminleri deterministik
aldanıĢtan, yani kesin tahmin etmek inancından çıkararak tahminiliğe bilimsel
statü verdi. Daha sonra sistem nazariyesinde stokastik sistemler modeli ortaya
çıkarak, örneğin gaz akımında meydana gelenlerin aydın ve primitif
determinizmini karmaĢık süreçle değiĢtirdi. Determinizm primitifliğini, 20.
yüzyılda Kuantum mekanizmi de dağıttı.
ĠĢte bu primitifliği açığa çıkarmak için Ġ. Prigojin Ģunları kaydetmekteydi:
“Sebatsızlık determinizme karĢı duran modeldir. Determinist dünyada
anlaĢılan tabiatı ram etmek, gözaltında tutmak mümkündür. Sebatsız dünya ise
insanın son derece dikkatli olmasını “söylüyor”. En azından yaptıklarının
sonucunda tabiatta nelerin meydana geleceğini önceden tam olarak
bilemeyeceği için.”
Sözlerine devam eden Ġ. Prigojin, ilginç bir bilgi de vermiĢtir. 1986
yılında Ceyms Laythil (Temiz ve Tatbiki Matematik Üzere Uluslararası Birliğin
BaĢkanı) ĢaĢırtıcı bir açıklamada bulunmuĢtur. O, bilgili insanlardan ve
meslektaĢlarından özür dileyerek Ģöyle demiĢtir:
“Üçyüz yıldır Newton sistemine dayanan determinizmle insanları
ĢaĢırtmıĢız. Oysaki en azı 1960 yılından sonra determinizmin yanlıĢ olduğu belli
olmuĢtur. Eğer dünyaya sırf determinist açıdan yaklaĢsak, zamanı olay çıkaran
baĢlangıç gibi ortadan kaldırmalı ve dünyada olaylar olmuyor, o halde tarih de
yoktur, demeliyiz.” 10
ĠĢte determinizmdeki bu absürtten çıkmak için sinerji nazariyesi ortaya
çıktı. Bu yüzden de, özgürlüğü insanın, medeniyetin ayrıcalıklarından çıkarıp
tabiatlaĢtırma ve tabileĢtirme konusunda en ciddi adımı yeni fiziki

9

Popper, Karl, Otkrıtoe obĢestvo i evo vragi, M.: “Kulturnaya iniçiativa”, t. 2. 192, s. 101.
Prigrojin, Ġ., “Filosofiya nestabilnosti”, Voprosı filosofii, Sayı 6, yıl 1991, s. 47.
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nazariyelerden biri olan sinerjinin hayata geçirdiği söylenebilir. Bu nazariye
kaosla ve karmaĢık süreçlerle bağlantılı olarak ortaya çıktı. Nedeni ise Ģuydu:
Tesadüfleri bile dikkate alan determinist Ģemalarda böyle dünya sıkıcı
akar gibi, baĢ verenler ise sebep-sonuca köle olarak zincirlenmiĢ Ģekilde
görünmekteydiler. Oysaki hava-iklim değiĢmeleri tipinde türbülans süreçleri
hatta tesadüfleri dikkate alan determinist akara da uygun gelmemekteydiler.
Sinerji sırf bu tür olaylarla ilgilenmek için belirli iddialar, anlayıĢlar
mekanizmini hazırlayıp ileri sürdü.”
Sözkonusu iddiaların ve anlayıĢların bazılarına bakalım. Çünkü onlar
özgürlük ve tabiat problemini iyi açıklıyorlar. Yunanca “sinergetika” iĢbirliği,
birbiri ile çalıĢıp etkilenme, birlikte enerjilik, anlamlarına gelmektedir. Aynı
Ģekilde bu ikilide, karĢı karĢıya olmakta, taraflar cansız madde gibi değil, canlı
yani, ruhu olan varlıklar gibi kavranmaktadırlar. Sebep ise Ģudur Ģudur:
Sinergetika insandan ve toplumdan kenar gerçeklik fragmanlarında farklı
tarafların, unsurların, güçlerin öyle karĢılıklı etkisini, iĢini bildirmektedir ki,
sonuçta kendini oluĢturma süreci yaĢanmaktadır. Tarihen kendini oluĢturma
süreçlerinin insan gruplarına özgü kılındığını hatırlayalım. Sinerji ise bu süreci
tabiatta buldu ve bununla da tabiat anlayıĢına yeni anlam renklerini vermiĢ oldu.
Bu yüzden de sinerjinin yeni bilimsel bakıĢ gibi orijinalliğini, onunla
bağlantılı “bifurkasiyon”, “atraktör” ve “non-liniar” gibi terimlerin iyi
açıkladığını söylememiz gerekir.
Bifurkasyon-latince “bi” yani iki, “fork” yani, çatal kelimelerindendir.
KarmaĢık sistemlerin dıĢarıdaki sebebe ve etkiye göre değil, kendi kendine
tarazlıktan, sabit durumdan çıkıp baĢka türlü hareket etmesini bildirmektedir.
(serbest, özgür davranıĢa benzer bir hareket). Bu durumla bağlı sözkonusu
terim, bir çizgi doğrultusundaki hareket olduğu yerde çatal gibi ikinci çizginin
ortaya çıkmasının gösterilmesi için kullanılmıĢtır. Bifurkasyon, sinerjiye,
sistemin kendisini yeniden ve baĢka türlü oluĢturmak için farklı yönleri seçme
ideasını getirmektedir. Artık bu ideada özgürlüğün belirli alameti sezilmektedir.
Klasik felsefede ruh kendi kendisini harekete geçiren, kendisi kendi hareketini
değiĢtiren varlık gibi açıklanmaktaydı. Sinergetika da bifurkasyon sayesinde
benzer “davranıĢı” karmaĢık sistemlerde bulmaktadır. Onlar dıĢ etki olmadan,
dıĢarıdan itilmeden, sevkedilmeden kendileri iki çizgiden birini alıp harekete
geçiyor ve bununla da kendilerini baĢka türlü oluĢturabiliyorlar.
Sinergetika, karmaĢık süreçleri anlatmak için “non-liniar” teriminden de
yararlanmaktadır. Singergetikada non-liniarlık Ģöyle açılmaktadır:
Liniar düĢünce, determinist prensipte gerçekliği benimserken, küçük
değiĢmeleri önemsiz parçalar gibi dıĢarı atmaktadır. Oysaki karmaĢık sistemler
bu gibi etkilere karĢı çok hassas olur. Bu yüzden de, “büyük sonuçlar için büyük
ve güçlü de sebep gerekir” gibi düĢünen liniar bilinçten farklı olarak non-liniar
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düĢünce, karmaĢık sistemlerde büyük olayların ufak bir değiĢimden
baĢlayabileceğini iyi bilir. (bilimde buna bazen “kelebek etkisi” denir)
Liniar düĢünceyi ahlakta da görmek mümkündür. Basit bilince göre,
yaramaz veya iyi olmayan insan, yürekten cömert bir Ģekilde hareket edemez.
Birçok bedii oyuncu ise örneğin, Nizami Gencevi‟nin Hosrov‟u (“Hosrov ve
ġirin”de), Hüseyin Cavid‟in Arif‟i (“Ġblis”de), Ferman Kerimzade‟nin
Kerbelayi Ġsmail‟i (“Karlı AĢırım” romanında) üstün bediiliği ve psikolojikliği
bu stereotipi bozmaktan alırlar. Sufiliğin küfürle imanı birleĢtiren meselleri,
ġeriat kuralları ile yaĢamayan arifler non-liniar düĢüncelerde bulunan
insanlardır.
Böylece non-liniarlık, determinizmin sapmadan kenar, serbest
değiĢmelerden kenar modelini dağıtmakla tabiatta özgür hareketin olması için
gerekli olan ortamı ortaya çıkarır. “Bifurksiya” terimi ise bu düĢünce
düzleminde neyinse serbest seçime benzer değiĢmesini göstermektedir.
Örneğin, Kuantum fiziği, baĢlangıçta iki aynı mahiyetli elementin radikal farkta
olan yönde hareket edebileceğini açıklamaktadır. Bu da, insanların yüzden
göründüğü ve 20. yüzyıl edebiyatında bazen takdim edildiği gibi makine
olmadığı, anlamına gelmektedir. Makine olsalardı, aynı stereotipilerde düĢünür,
aynı zevkle yaĢar ve aynı eylemleri yaparlardı. Bu durumda ise insanların
herhangi bir olay karĢısında nasıl davranacaklarını tahmin etmek kolay olurdu.
Ġnsanlar böyle değillerdir. Yalnız insanlar değil, hatta mikro alemde olan
parçacıklar da böyle değillerdir!
Ġnsanların özgürlüğü ellerinden alındığında veya insanlar gönüllü olarak
özgürlüklerinden vazgeçtiklerinde, onların farklarının asgariye indiğini, bir
birlerine benzediklerini ve bu yüzden de nasıl davranacaklarını tahmin etmenin
kolaylaĢacağını söylemeğe ihtiyaç yoktur. ġunu da kaydedelim ki, kitle insanı,
sürü insanı fenomenine 19. yüzyılın sonlarında Nice‟den baĢlayan felsefi gazap,
kınama, 20. yüzyılın ilk yarısında Ġspanyol filozof Ortega-i Gasset‟in
çalıĢmalarında iyi Ģekilde temellendirilmiĢ felsefi sisteme dönüĢmüĢtür.
20. yüzyılın ikinci yarısında ise kültür biliminde elit ve kitlesel
medeniyetin parçalanmıĢlığı, çeliĢikliğinde mantıki sona ulaĢmıĢtı. Kitlesel
medeniyetin tüm bu eleĢtirilerinde temel olan, kitleyi özgürlüğü olmayan veya
özgürlükten vazgeçenlerin, buna uygun olarak ferdiliklerini kaybeden insanların
meydana getirmeleridir. Öyleyse böyle insanları araba, robot biçiminde
modelleĢtirmek ve hangi durumlarda nasıl davranacaklarını tahmin etmek
mümkündür. Aslında, Anadolu Türkçesinde kitleye “sürü”, “kitle insanına”
“sürü insanı” denmesinin temas ettiğimiz problemle bağlı bir “hikmeti” vardır.
Sürü, genelde hayvanlar alemi ile bağlı kullanılır. Buradan ise böyle bir soru
meydan gelir. Eğer özgürlüğün kökü doğadaysa, neden özgürlüğün asgarisi olan
durum gibi sürü gösterilmektedir. Nitekim sürü de tabiata ait olandır.
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SONUÇ
Bu sorunun cevabı aslında sonuç olarak insan ve hayvan ayrımında
yatmaktadır. Çünkü Tuncay‟ın belirttiği gibi “insan düĢünen ve davranıĢlarını
kontrol edebilen bir yaratıktır. Onun sadece bedeni değil aynı zamanda aklı ve
duyguları temsil eden bir ruhu vardır”. Bu nedenle özgürlüğün tabiatta olan
kökü veya ilkin katı, bilinç henüz ruhun üst katları ile temin edilmediği için
farklı nüshalarda verdiği farklar da zengin ve oldukça yoğun ve etkili
olmamaktadır. Bu yüzden de hayvan sürüsünde farklı örnekler arasında basit
ölçekte “huyun” farkı olsa da, bu farklar insanların alabileceği zenginliğe
ulaĢmamaktadır. Bir diğer deyiĢle, insan doğa ve evren üçgeni içinde insan Türk
ulusunda anlamlı bir özgürlüğe yani bağımsızlığa tekabül etmekte; bunu da
ulusal mensubiyet bilinci pekiĢtirerek özgürlüğü sorumluluk olarak insana yani
bireylere yüklemektedir.(11).
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ÖZET
Özellikle son birkaç yüzyıldır modernleĢme sürecinin içinde, insan
yoğunluğunun artarak geliĢimini sürdürdüğü kentsel alanlar kent örgüsü ya da
dokusu karmaĢık mekânlara dönüĢmüĢtür. Oldukça sorunlu, adeta yaĢanmaz
alanlar haline gelen kentler, düne göre daha çok düĢünülmesi ve alternatif
çözüm önerileri getirilmesi gereken yaĢam alanları olarak daha da önem
kazanmıĢtır. Zira ister geliĢmiĢ isterse geliĢmekte olan ülkelerde olsun, sorun
çeĢitliliği, hacimleri ve sayıları hızla artmıĢ; giderek farklılaĢan önyargı ve
algılama boyutu uluslararası bir iĢbirliği ve dayanıĢmayı gerektirmiĢtir. Ġnsanın
yaĢam alanlarının merkezi biçimine gelen kentler ve kent örgüleri bütün
uzantıları ile birlikte kırsal kesimi, tarım ve orman alanlarını olduğu kadar kırsal
yaĢam tarzını da denetimleri altına almıĢtır
Böylece kent ve çevre ile insan ve doğa iliĢkileri olumsuz yönde
etkilenmiĢ, özellikle sürdürülebilir bir dünya için temel olan biyolojik çeĢitlilik
önemli yara almıĢtır. Çünkü, biyolojik çeĢitliliğin yitirilmesi ve kaynakların
bozunumu ve yitirilmesi ile eĢdeğerdir. Bu durum ise insanın geleceğini tehdit
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent örgüsü, Modernlik, Kırsal doku, Modern yaĢam
ve Ģehir

ABSTRACT
PROTECTION OF BIODIVERSITY IN CITYSCAPE AND
SOCIAL STRUCTURE: A FUNCTIONAL APPROACH
In urban spaces undergoing modernization over the last few centuries,
human density has developed spirally, and the urban texture has turned into a
complex knot. Cities ridden with problems have become unlivable. These life
centers have acquired more priority compared to the past, in terms of reflecting
on them and creating alternative solutions. In view of the increasing divergence
* Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi.
** Uzman, Ege Üniversitesi,Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
*** Em.Öğr. Gör. Ege Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü

107

TÜRKBĠLĠM ARALIK 2010

of prejudices and differences of perception in both developed and developing
countries, an increasing variety and number of problems require international
cooperation and solidarity. Having become the focus of human living spaces,
cities have taken under control the rural areas, agriculture and forested land, as
well as the rural lifestyles.
Thus, the relationship of city and environment with humans and nature
has been affected negatively. Biodiversity, which is basic to a sustainable
world, has particularly suffered from this, since the loss of biodiversity is
tantamount to a deterioration and disappearance of resources. Such a situation
poses a great threat to humanity‟s futur.
Key Words: City scape, Modernization, Urban texture, Modern lifes and
cities.
GĠRĠġ
Özellikle son birkaç yüzyıldır modernleĢme sürecinin içinde, insan
yoğunluğunun artarak geliĢimini sürdürdüğü kentsel alanlar ya da dokusu
karmaĢık mekânlara dönüĢmüĢtür. Kent örgüsü olarak isimlendirdiğimiz ve
Master Planlamaların odağında saydığımız bu kavram oldukça sorunlu, adeta
yaĢanmaz alanlar haline gelen sadece kentleri değil; tüm kırsal alanları da yeni
bir gözlükle bakmamızı gerektirmektedir. Çünkü düne göre daha çok
düĢünülmesi ve alternatif çözüm önerileri getirilmesi gereken yaĢam alanları
Çevre döngüsü olarak ahlak temelli olduğu kadar yaptırım ve planlamaları da
kapsadığından, Kent Örgüsü Modeli daha da önem kazanmıĢtır. Zira ister
geliĢmiĢ isterse geliĢmekte olan ülkelerde olsun, sorun çeĢitliliği, hacimleri ve
sayıları hızla artmıĢ; giderek farklılaĢan önyargı ve psikolojik algılama boyutu
uluslararası bir iĢbirliği ve dayanıĢmayı olduğu kadar, beraberinde “birlikte
çözüm modellerini” gerektirmiĢtir. Ġnsanın yaĢam alanlarının merkezi biçimine
gelen kentler ve kent örgüleri bütün uzantıları ile birlikte kırsal kesimi, tarım ve
orman alanlarını, deniz ve gölleri hatta dağ yamaçlarını olduğu kadar, kırsal
yaĢam tarzını hatta mahremiyet alanlarını da baĢ döndüren iletiĢim teknolojisi
sayesinde denetimleri altına almıĢtır.
Diğer yandan uluslararası alanlarda yaĢanan globalleĢme ve hızla kabul
gören küreselleĢme rüzgarları paralelinde geliĢen ekonomik programlar; siyasal
stratejileri de aynı düzleme getirmiĢ yeni kent örgüsünün merkezleri megapoller
ve metropoller hızla desteklenmiĢtir. Böylece kırsal kesimleri, özellikle oradaki
yaĢam alanlarını ve insanlarını bu olguyu temsil eden kent yönetimleri
denetimleri altında yönlendirmiĢtir. Ayrıca büyük bir hızla artan, eğitim ve
beslenme sorunları ile karĢı karĢıya kalan, sağlık sorunlarının çözülememesi ve
açlık sonucu ölümleri kaçınılmaz olan niteliksiz bir nüfusun artıĢı insan hakları
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açısından da kayıtsız kalmamamızı gerektirmiĢ; doğal kaynakların önemi bu
olgu ile daha çok anlaĢılmıĢtır. Enerji kaynaklarının aĢırı israfı ve hızla
tüketilmesi giderek artan gecekondulaĢma eğilimi ve çarpık kentleĢme olgusu
ile ilgili olarak paradoksal bir durum arz etmiĢ, aĢırı tüketim alıĢkanlıklarının da
kent örgülerinden kaynaklandığı artık görülmüĢtür.
Böylece kent ve çevre ile insan ve doğa iliĢkileri olumsuz yönde
etkilenmiĢ, özellikle sürdürülebilir bir dünya için temel olan biyolojik çeĢitlilik
önemli yara almıĢtır. Çünkü, biyolojik çeĢitliliğin yitirilmesi ve kaynakların
bozunumu ve yitirilmesi ile eĢdeğerdir. Bu durum ise insanın geleceğini tehdit
etmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi sürdürülebilir kalkınmanın önemli
parametrelerinden olan biyolojik çeĢitlilik, bir yaĢam ortamındaki canlıların tür
ve sayı bakımından bolluğunu ve zenginliğini ifade etmektedir. ÇeĢitlilik
sağlıklı bir doğanın temel özelliklerinden biridir. O yüzden biyolojik çeĢitlilik
yaĢamsal bir etmendir.
Ġnsanların baĢta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karĢılamasında
vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeĢitliliktir. Üretimi
yapılan tüm tarım çeĢitlerinin temeli doğada bulunan yabani soylarına
dayanmaktadır. Ekosistemlerin sahip olduğu çeĢitlilik, iklim, yağıĢ rejimi, tür
popülasyonu gibi doğal dengelerin devamında önemli iĢlevler görmektedir.
Gıda ve tarım için önem taĢıyan ve giderek azalan canlı kaynakların yanında,
tarım yapılabilecek nitelikteki alanlar ve su kaynakları da hızla yok olmaktadır.
Bu durum da gelecekte insanların ciddi bir gıda sorunu ile karĢılaĢacağını
göstermektedir.
Ekonomik ve sosyal karakterli bu sorunların yanına psikolojik temelli
zihinsel ve ruhsal sorunlar eklenmiĢ, dünyamız ve onun üzerinde yaĢayanlar
yirmi birinci yüzyılda ekolojik stres biçiminde adlandırdığımız yeni bir
kavramla tanıĢmıĢtır. ĠĢte bu kavram çevre sorunlarından kaynaklanan, insanın
sosyal yapısını etkileyen, bedensel ve düĢünsel anlamda dengesini bozan
gelecekten endiĢeli yeni bir insan yapısını ortaya koymaktadır.
Bu sorunlar insana ait yaĢamın cereyan ettiği alanlarda görülmekle
birlikte özellikle modernleĢmenin çağdaĢ mekanı sayılan kent örgüleri ile
kentlilik, modern hayatı temsil ettiğinden, özellikle biyolojik çeĢitliliğin yok
edilme tehlikesinden sorumlu olgular durumundadır. Zira homojen bir nüfusun
nitelikli bireylerden oluĢmaması durumunda, kent geliĢimleri olumsuz
etkilenmekte, böylece yaĢanamaz dokular olarak sorunlu kent mekanları ortaya
çıkmaktadır.
Ayrıca, önce de belirtildiği gibi, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve
yok edilmesi, biyolojik çeĢitliliğin azalması, bu yüzden insan yaĢamını
doğrudan etkilemektedir. ĠĢte bunun içindir ki, sosyal yapıda, koruma içgüdüsü
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geliĢtirilmeli ve bireyin bu yönde motivasyonu arttırılmalıdır. Bundan dolayı
kent örgüsü ve biyolojik çeĢitliliği koruma olgusu salt bir çevre sorunu
sayılmaktan öte YaĢam kalitesi ve yaĢam zenginliğini doğrudan etkileyen
ekolojik stres ve sosyolojik kurumlar ile iliĢkili olup, biyolojik çeĢitlilik
kapsamında da kent ekosistemini dengede tutma ve sürdürülebilir bir dünya
uğraĢı olarak önemle ele alınmalıdır.
BĠYOLOJĠK
ÇEġĠTLĠLĠK
ALANLARININ ÖNEMĠ

VE

DOĞAL

KORUMA

Bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginliklerin, doğal
koĢulların ve bitki ve hayvan örtüsü (flora ve fauna) ile iklim ve coğrafi ve
kültürel değerlerinin ve doğal koĢullarının tümüne doğal altyapı diyoruz.
Kısacası “su kaynakları, deniz, nehir, göl, orman, arazi, arazinin yapısı, iklim ve
maden kaynakları bir ülkenin sahip olduğu doğal altyapı unsurlarıdır. Doğal
altyapı da ekonomik faaliyetlerin önkoĢuludur..tarım, sanayi, ticaret ve
hizmetler gibi üstyapı unsurlarını da yoğun olarak etkilemektedir”(Erkan, 1994,
s.24). ĠĢte bu biyolojik çeĢitliliğe de etki eden ve olumsuzluğu içeren eylemler
engellenmediğinde; çevre sorunları gündeme gelmekte, çevre tahribatı söz
konusu olmaktadır. Bu olumsuz durumdan kurtulabilmek için mutlaka koruma
bilincinin geliĢtirilmesi ve buna uygun planlamanın yapılması gerekir. Doğal
koruma alanları da bu yönü ile biyolojik çeĢitliliği koruyabilen en önemli
alanlardır. Erkan‟ın belirttiği gibi doğal altyapı bugün artık her yönü ile
ekolojinin ilgi alanına girmektedir.
Yeryüzü kaynaklarının akılcı koruma ve kullanımını amaçlayan modern
koruma kavramı, “doğru ve kesin envanter temeline dayanan kaynak yönetimini
planlama ve kaynakların tüketilmesini önlemek amacıyla koruma önlemleri
almayı” gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda oluĢturulan ve dört koruma
kuruluĢunca (IUCN) ortaya konan “Dünya Koruma Stratejisi”nin raporunda;
önemli doğal bölgeleri temsil eden örneklerin sürekli korunması ve yabancı
genetik materyalin korunması gerektiği belirtilmiĢtir(Zafer-Güney, 1993,
s.939).
Aynı yazarların ortak çalıĢmasında belirtildiği gibi “biyolojik açıdan
korumaya değer alanlarda tür topluluklarının yer alması önemlidir. Bu yönde
korumaya değer alanların belirlenmesi için biyocoğrafik bölgelerin
haritalanması, bu bölgeler içinde en iyi örnekler arasından seçim yapılması
gerekir. Seçimde, tür açısından daha zengin ve daha stabil olması beklenen
geniĢ alanlar tercih edilmelidir. Aynı zamanda yüksek endemizm gösteren yada
özellik taĢıyan alanlar dikkate alınmalıdır.
Türler tek tek değil, ekosistemler içinde ve topluluklar halinde
bulundukları zaman
yaĢamlarını sürdürebilirler Bu bakımdan habitatı
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koruyarak türlerin korunabileceği kabul edilmiĢtir. O halde tür çeĢitliliğine
sahip habitatı oluĢturan alanların doğa koruma alanları olarak belirlenip koruma
stratejisi ortaya konarak yasal koruma altına alınması gereklidir. Yoksa tür
varlığının korunması olasılığı azalacaktır”(Zafer-Güney, 1993, s.940).
Sonuç olarak doğa koruma alanları olarak belirlenecek büyük alanlar,
biyolojik çeĢitlilik kriterleri açısından türlerin bu alanlarda yer alabilmesiyle
değer kazanmaktadır. Bu kriterlere uygun özellikleri taĢıyan ve çeĢitli türleri
içeren alanların korunması özel bir önem ile çevre bilincine ve çevre
politikalarının doğru yönetimine dayanmaktadır. KuĢkusuz bu politikalar
belirlenirken biyolojik çeĢitlilik kriterleri ile doğa koruma alanlarının
birbirlerini doğrudan etkilediği unutulmamalıdır. Bu nedenle flora ve fauna
mikroorganizmalarla birlikte çevrenin insan dıĢında yer alan ve biyolojik
zenginlik de denilen canlı öğelerini oluĢturan, çevre-dizgenin kendi kendini
yenilemesinde; yani sürdürülebilir temel bir öğe olarak biyolojik çeĢitlilik, baĢlı
baĢına doğal bir zenginliktir (ErtaĢ, 1997, s.16,17).
Dünyamızın hızla kentleĢtiği bir dönemde bu derece kapsamlı sorunların
merkezi durumuna gelen kentler tüm çevreleriyle birlikte değerlendirilerek; kent
örgüsü içinde çevresel sorunlara genel ve bütünsel açıdan yaklaĢarak çözümler
üretebilmelidir. Çünkü, “kent nüfusu 1990-2020 yılları arasında 1.4 milyardan
3.9 milyara çıkacaktır ki bu tarihteki en büyük nüfus hareketidir..Zira, mutlak
yoksulluk içinde yaĢayan insanların çoğunluk sayısı, kırsaldan kentsele artan bir
hızla kaymaktadır (Ehrlıch, 2000, s.125).
Bu durum az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için daha da önem
arzetmektedir. Batının sanayileĢme ve teknolojiyle kazandığı refah düzeyine
karĢın; dünyanın kaybettiği çevresel değerler bütün insanlık için dünden daha
önemlidir. Kavga, Ģiddet ve savaĢa artık dünyamızın tahammülü yoktur. Bu
sorunların aĢılmasında sorumluluk bilinci geliĢtirilmeli, yaĢamın sürdürüldüğü
temel alanların baĢında gelen kent örgüsü ve ekolojik yaklaĢım paradigması
içinde çevresel olaylara bakılmalıdır. Bu bağlamda kapsamlı çevre master
planlarının uygulamaya konulması modernitenin bir baĢka yüzü olarak
algılanmalıdır.
KENT ÖRGÜSÜ VE EKOLOJĠK YAKLAġIM
Kentlerin ortaya çıkıĢı uzun ve yorucu bir evrimin sonucu olarak
güvenlik ve sınırlı sayılan gereksinimlerin karĢılanması yanında; kenti
yönetmeye talip erk ispatını kolaylaĢtıran ve giderek geniĢleyen bir yapı olarak
karĢımıza çıktı. Bu geliĢme sonucunda günümüzde çağdaĢ devlet olgusu
gündeme geldi ve kentlerin önemi ve değeri her zamankinden de fazla öne çıktı.
Bu hacimsel geliĢme doğaldır ki birçok sorunu da beraberinde getirdi.
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Bu sorunların aĢılabilmesi için yapılması gerekenlerin baĢında kentlerin
yeniden ve eski değerlerini koruyarak planlanmasıydı. Zira plan, öncelikle kent
hayatının düzenlenmesi biçiminde gündeme geldiğinden; özellikle kent
dokusunun yani, bir kentin anayollar ve ikinci yollarla bölünmüĢ, oturma,
çalıĢma, alım satım, iĢleyim, dinlenme yerlerini kapsayan yer bölümlerinden,
adacıklardan ve komĢuluk birimlerinden oluĢan toprak kullanım biçimini
kapsar(KeleĢ, 1980, s.69). ĠĢte kent dokusunun çevrelendiği birçok alan gerek
bireyler ve gerekse yönetimi ellerinde tutanlar tarafından farklı farklı algılandı.
Bu sınırlı ve farklı algılamaya yönelik oluĢan sorunların çözümü için
önerdiğimiz kent örgüsü kavramının bu çalıĢmada geliĢtirilmek istenmesi;
sadece ulus devletlerle sınırlı kalmayıp küreselleĢme diye adlandırılan bir
ideoloji ile geniĢlik kazanmaktadır. Çünkü, bu farklı anlayıĢın merkezinde kabul
edilen insan tarihsel süreç içinde güce dayalı olarak geliĢtirdiği ve
Ģekillendirdiği evreni bu kez neo-liberalizm çizgisini temsil eden bir anlayıĢla
resimlendirmek istemektedir.
Nimet Önür, küreselleĢmeyi ABD‟nin adeta tek kutup haline gelmesiyle
dünya gündemine her yönü ile oturan ve kimilerince “önüne geçilemez bir
süreç” olarak nitelendirildiğini belirtmektedir(Önür, 2002, s.155). Bu bağlamda
“neo-liberalizm dalgası” özellikle ulus-devletleri törpülemiĢ, küçülmelerine,
hatta bölünmelerine yönelik ortamlar hazırlamıĢtır. Bu süreç uzmanlarca farklı
biçimlerde analiz edilmiĢtir. Bu değerlendirmeler ile ilgili olarak birbiriyle
iliĢkili sekiz farklı boyut öne çıkarılmıĢtır. Bunlar sırasıyla silah sanayi baĢta,
kozmetik ve kimya sanayi ile sağlık sektöründeki teknolojik üstünlüğe ve
iletiĢim teknolojisine yönelik ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik, finansal,
coğrafi, kültürel ve ekolojik küreselleĢmedir (Aça, 2004, s.65-67).
Bu hızla geliĢen anlaĢılmaz ve eriĢilmez sihirli güce katkıda bulunan
özellikle çıkar bağı olan bilimsel çevreler ile yine çıkar odaklı ve yanlı basın ve
adeta tek merkezli politik destekler siyasal erk ile örtüĢerek ve daha da
güçlenerek 21. yüzyılın yeni kavramlarını gündeme getirdi. Artık doğal kent
dokusunun tarihsel ve bilimsel süreçlerinin yeniden tanımlanması ve neyi ne
kadar kimin temsil ettiğine dair sorunların kaynağında kent dokusunun
krizlerini de yarattı. Bunun en çarpıcı yanı ise ulus devletlerin tartıĢmaya
açılması ve megapollerin ve metropollerin dünya merkezli ticaret ve eğlence
kentleri sayılarak adeta sermayeyi yöneten, ticaret erbabı ve medya patronları
ile ortak yönetilmesi olgusunu iĢaret etmesiydi. Zira bu geliĢme bir bakıma
ulus-devletlerin yerini “çok uluslu dev Ģirketlerin Ģubelerinin alacağı” anlamına
gelir(Aça, 2004, s.64).
Böylece küreselleĢme içindeki ekolojik boyutun uluslararası çerçevesi ve
önemi de açığa çıkar. Çünkü paranın vatanı ve ırkı yoktur. Özellikle kâra
yönelik eylemler doğaya hakimiyeti ve gücü de temsil eder. Böylece bir yanda
küreselleĢme rüzgârları, diğer yanda eskiye ait değerler sisteminin çatıĢması
ortaya çıkar. Ahlak temelli inançlara dayalı kültürleri, gelenek ve görenekleri,
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örf ve adetleri öteleyen bir sürecin baĢ göstermesi sonucu klasik forma dayanan
ne varsa yok sayılarak farklı kimlikler ve sosyal iliĢkiler desteklenir. Oysa,
endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus-devletlerin homojenliği öngören
ideolojileri; kentleri derin baskısı altına alan bu yeni kavramla çeliĢir. Bu
geliĢme kente ve uluslara özgü kamusal sosyolojik yapıların yerine küresel
piyasaların tasarrufuna yönelme isteğinden baĢka bir Ģey değildir (Aça, 2004,
s.72-74).
Çünkü günümüzde küreselleĢme rüzgarları piyasaları adeta devletlerden
ve onları yöneten hükümetlerden daha güçlü kılmıĢtır. Diğer yandan sosyo
kültürel sistemin erozyona uğraması ve ortak amaçların ve iĢlevlerin önemli
ölçüde uyumsuzluğu ve dıĢ dünyadan gelen sınırsız etkilerle ulusal kültürün ana
gövdesinde sorunlar yaĢanır. ĠĢte bunların sonucu toplumun küçük bir
kesiminde ortaya çıkarak gittikçe yaygınlaĢan eğilimlerin temsil edildiği
popüler kültür gündeme gelir(Eroğlu, 2004, s.139).
Kararsız ve tutarsız öğelerden meydana gelen bu alt kültür türemesi;
ekolojik yapıda da benzer olguları yaratır. Sivil toplum, basın ve medya destekli
popüler kültür, bilimsel çevrelerinde araĢtırma konuları içine girerek;
özgürlüğün ve değiĢimin bir bedeli olarak ulus bilincini taĢıyanlar üzerinde de
adeta özgürlüğün tahakkümünü yaratır.
Eski değerleri ve kültürleri ile günümüze gelen kentler yeni değerler yeni
anlayıĢlar ve yeni beklentilerin merkezleri olarak karĢımıza çıkar. ÇağdaĢ
geliĢmeleri de dikkate alarak kent dokusu içinde ne varsa -insan kaynaklarını ve
kurumsal yapıları- yeni sosyolojik yaklaĢımlarla yeniden irdelememiz
gerekmektedir. Zira, böyle bir heterojen süreç içinde kent örgüsü ve ekolojik
yaklaĢım modeliyle çevreyi yönetmek bugün daha da gerekli görülmektedir. Bu
sadece çevrenin doğal süreçlerden oluĢan bileĢenlerini araĢtırmak, bunlarla ilgili
öngörülerde bulunmak,
bilimsel önerileri planlara bağlamak anlamına
gelmiyor. Çünkü, “çevre insanlığın geleceğinin güven altında olabilmesi için
sakınılması zorunlu olan bir değerler bütünü”(Akyarlı, 2005, s.39) olarak
dünden daha fazla önem taĢıyor.
Çevreyi yönetmek aslında canlı ve cansız bütün varlıkların birlikte ele
alındığı, insan merkezli kent örgüsünün çevre master planlarının yapılarak, yine
biyolojik çeĢitliliği de içeren bir bilinç ve buna bağlı oluĢturulacak ekolojik
davranıĢı temsil eden değerler bütününe dayandırılabilmelidir. Çevre sorunları
bir dünya sorunu olmakla birlikte küresel anlayıĢa dayanan algısal ürünlerle
çeliĢen öngörüleri içermektedir. Zira evimizin mahremiyet alanı nasıl bizim
kontrolümüzde ise, yerel ve bölgesel çevre sorunlarının kaynağı ve denetimi de
öncelikle ülkeseldir. Küresel beklentilerin kâra dönüĢtüğü en nazik ve çaresiz
alan ne yazık ki çevresel alanlardır. Kıt kaynakların paha biçilmez değerlerine
dayanan iĢletme ve kuruluĢlar iĢte bu yeni kent dokularının güçlü ve denetimi
çok zor olan dıĢ destekli kuruluĢlarıdır.
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Bu acımasız pazarın kahramanları zaman zaman destek verir gibi
görünseler de aldıkları verdiklerinin ve kaybettirdiklerinin yanında bir hüzün ve
göz yaĢından ileriye gidemez. O halde bu çevre katliamının gönüllü bekçileri
kim olacaktır sorusunun cevabını birlikte aramalıyız. ĠĢte bu çağımızın
yüklediği bir sorumluluk saydığımız “kent örgüsü içinde çevreyi birlikte
yönetmek” ve “denetimli kent modeli” çalıĢmamızın merkezini oluĢturmaktadır.
Kent örgüsüne dayalı kapsamlı ve planlamaya dayalı çevre yönetimini; kentli
olan, kentli gibi yaĢayan, kentlilik bilincine ulaĢan, kentli olmanın
sorumluluğunu duyan yurttaĢlar ile etkileĢim ve iĢbirliği içine giren birey ve
sosyolojik kurumlar birlikte gerçekleĢtirmelidir. Bu iĢbirliğinin nasıl ve hangi
boyutlarda yapılacağını, yerelden merkeze doğru giden ulusal bilincin
algılanması ve ekolojik yaklaĢım belirleyecektir..
Kentin nasıl tanındığı, homojenliği ve hedeflerini o kentin geçmiĢ tarih
ve kültür yapısında bulmak mümkündür. Kent dokusu içinde neyi ne kadar
barındırdığına dair ne varsa görebilmek o kentin ajandasında saklanmalıdır.
Kentlilik bilincine ulaĢmıĢ yurttaĢlar ve bütün kurum ve kuruluĢlar müĢterek bir
sorumlulukla kent denetimini ve kentin hedeflerini belirlemeli ve etkileĢim
içinde bu olgu sürece yönelik geliĢtirilmelidir.Zira, sadece geçmiĢin izlerini
aramak, yol ve yerleĢim düzenleri kurmak ve alıĢveriĢ merkezleri yapmak bir
kentin ütopyası değildir. Kent kendi geleceğini dayandığı değerler manzumesi
içinde saklamalı ve kenti yönetenler vicdani sorumluluklarını hukuk ve tarih
önünde verebilmelidir.
Siyasi yönden kenti yönetmeye talip ideolojiler ile hali hazır kent dokusu
çeliĢmemeli ve kentlerin sorun merkezleri olmaları önlenebilmelidir. klasik
anlamda kent dokusu sadece kentin tarihsel ve kültürel konumu ile ilgili
değildir. Kent örgüsü kavramında o kentte yaĢayan toplumsal sınıfların ve
kategorilerin iliĢki ve etkileĢimleri de söz konusu edilmektedir. Örneğin iĢçi
sınıfı, esnaf ve zanaatkarları, odalar ve borsalar ile sendikaları, sanatçıları ve
edebiyatçıları, bilim adamları, sanayicileri, iĢletmecileri bürokratik ve siyasal
yönetim kadroları ile ve özellikle eğitim kurumları kent örgüsünün temelini
oluĢturmaktadır. Ayrıca kent örgüsü kavramında temel kavramlardan biri olan,
yerleĢik bir düzenden diğer yerleĢik bir düzene geçme eylemi olan göç
olgusu(bkz.Tuncay2002) ve çarpık kentleĢmeyi teĢvik eden çıkar grupları,
özellikle hemĢeri dernekleri konu edilmekte, bütün bu saydıklarımızın olumsuz
iliĢkileri kentlerin dokularını ve ütopyalarını gölgelemektedirler.
Bütün bunlara birde sivil toplum kuruluĢları ile yazılı ve sözlü medyanın
eklenmesi siyasal yönetimi ellerinde tutanlarca birleĢmesi ya da bütün bu gücü
ele geçirme kaygısı; bizim çağdaĢ bir kavram olarak ileri sürdüğümüz kent
örgüsü kavramının önemini biraz daha arttırmaktadır. Kısacası, aĢırı göç, aĢırı
ve niteliksiz nüfus artıĢı, kent dokusu kavramının yeniden irdelenmesi gereğini
ortaya çıkardı ve bu çalıĢmada kent örgüsü biyolojik çeĢitlilik ve sosyal yapıda
fonksiyonel psiko-sosyal yaklaĢım olarak ele alındı. Özellikle nüfus artıĢındaki
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hız kentlilik bilinciyle örtüĢmemektedir. Göç yolu ile bir kente gelen ailenin çok
çocuklu olması ve hatta yeni geldiği kentte halen çocuk yapma istek ve eğilimi
kente özgü bir davranıĢ değildir. Kent dokusunu kirleten ve kente çözümsüzlük
getiren göç ve aĢırı niteliksiz nüfus; kent denetimini esas alan iletiĢim ve
etkileĢim boyutuna dayanan kent örgüsü kavramıyla çeliĢir. Bu süreçte oluĢan
sorunların, sosyolojik kurumların fonksiyonelliği ve bireyin niteliklerinin
arttırılmasıyla çözümü mümkündür. Ġyi bir yönetim ve sıkı bir denetime yönelik
eylem planları modeli ile çevreye yönelik kamuoyu oluĢturularak, evrensel bir
iĢbirliğinin kurulması esastır.
Kent örgüsü kavramı bütün bu olay ve olguları içermekte ve bu sürecin
belirlenmesinde statü ve rol dağılımları önermektedir. Örneğin, Türkiye‟de de
sorun; bazılarının kendi kendilerini ifade edememeleri değil; hiçbir haklı
gerekçeye dayanmadan kendilerini, -ait olduğu kente, kültüre, sosyal ve siyasal
bilince-Türk milletine mensup hissedememeleridir”. (Erkal, 2005, s.61).
Burada temel yaklaĢım yaĢanılan coğrafyanın ve o coğrafyaya -burada
kente- özgü kültürün benimsenmesi ve bu topraklara ve çevreye mensup
olduğuna yönelik bilincin oluĢturularak doğal tahribatların önlenmesi, örneğin
biyolojik çeĢitliliğin korunmasıdır. Kent örgüsü kavramı hali hazır kent
kategorisi içinde bulunan ve yukarıda sayılan bütün sosyal ve siyasal yapıları
karĢılamakla birlikte; bu yapıların iliĢki ve etkileĢimlerinin nasıl kurulduğu ve
kent dokusunun nasıl örüldüğünü belirtmektedir. Bir bakıma sosyal sistemin
fonksiyonelliğini içermektedir. Sosyal bir gruba giren bireyler ve grup içindeki
diğer alt gruplar, birbirleriyle sürekli biçimde iliĢki halindedirler. Bu bakımdan
bir insan grubu, sosyal iliĢkilerin bir tür Ģebekesi, yumağı olarak kabul
edilebilir. KiĢi ve gruplar arasındaki iliĢkiler ise bütünü ile bir sisteme göre
iĢlemekte ve bir sistemi oluĢturmaktadır. Böylece toplum esasta, bir toprak
üzerine yerleĢmiĢ insanların iliĢkilerini düzenleyen, örgütlenmiĢ amprik bir
sosyal sistem ya da sosyal iliĢkilerin sisteminden ibarettir ve sosyal sistem
içinde, fonksiyonel bakımdan ona bağlı bir takım alt sosyal sistemler yer
almaktadır. Hısımlık, hukuk eğitim, din, ekonomi sistemleri gibi(Dönmezer,
1994, s.5).
Görülüyor ki kent kurallar ve sorumluluklar bütünüdür. Bu nedenle son
derece önemsediğimiz doğa koruma alanları da kent örgüsü içinde ekolojik
yaklaĢıma dayalı davranıĢ modelinin belirleyici bir unsuru olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda “endüstri devriminin sonucu olarak teknolojik alanda
yaĢanan hızlı geliĢmeler, kentlerde kırsal alanlardan göçlerle ortaya çıkan nüfus
artıĢını, buna paralel olarak da konut gereksinimi ile birlikte diğer
gereksinimleri karĢılamak amacıyla doğal ve açık alanlarda önemli bir baskıyı
ortaya çıkarmıĢtır”(Zafer-Güney, 1994, s.939).
Ġnsanlığın ortak ortak mirası olduğu kadar, geleceğimizin bağlı
bulunduğu doğal ve kültürel varlıklarımızın ortak bir bilinç ile korumak
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zorunda olduğumuz sorunları; ancak kent örgüsü içinde ekolojik yaklaĢım –
burada biyolojik çeĢitlilik- modeline uygun bir davranıĢ modeli ile çözüme
kavuĢturulabilir. Biyolojik çeĢitlilik doğal ve kentsel çevrenin en önemli
ayrılmaz parçasıdır. Çünkü insana özgü kültürel ve doğal değerlerin korunması
onları içeren bütün canlı ve cansız varlıkların korunması kentsel bilincin
oluĢturulması ve çevrenin doğru yönetilmesi ile mümkündür.
Bu nedenle biyolojik çeĢitlilik, doğa koruma alanlarının belirlenmesinde
önemli bir kriterdir. Green‟e göre “çoğunlukla habitat çeĢitliliğine dayanan,
genellikle de yakın iliĢkili türler ve toplulukların sayılarındaki çeĢitlilikle ifade
edilebilen biyolojik çeĢitlilik aynı zamanda alanın büyüklüğü ve konumuna da
bağlıdır. Ekosistemlerin en iyi temsilcileri olan büyük alanlar, tür zenginlikleri
nedeniyle rezerv olarak kabul edilmektedir. Özellikle biyolojik çeĢitliliğe sahip
bir rezerv, fauna ve floranın korunmasını sağlamakta, küçük alanlara göre daha
fazla çeĢit içermesi nedeniyle daha değerli görülmekte ve daha çok önem
taĢımaktadır”(Zafer-Güney, 1994, s.940).
Özellikle 1980‟li yıllardan sonra biyolojik çeĢitlilik üzerinde çeĢitli
yayınlar yapılmakta ve ortak bir bilinç ile koruma alanlarının önemi vurgulana
gelmektedir. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki bütün dünyada giderek fauna
ve flora örtüsü çeĢitli etkilerle ve bireysel beklenti ve çıkar saikiyle hızla yok
edilmektedir. Bu olumsuz davranıĢların sadece ortak bir bilinç ile ortadan
kaldırılması da yeterli değildir. O halde soruna farklı bir boyuttan sosyolojik bir
yaklaĢımla bakmak ve farklı bir öngörüde bulunmamız gerekmektedir. Kent
örgüsü kavramı ile örtüĢtürülmesini gerekli gördüğümüz biyolojik çeĢitliliğin
korunmasında, insana özgü etkinlikleri belirleyen psikolojik analizlere ve
sosyolojik kurumlara ve bunların sosyal denetimlerine yönelik psiko-sosyal
etkileĢimlere dayalı bir temelin varlığıdır.
ÇEVRE KORUMA ÖRÜNTÜLERĠ VE KENTSEL SÜREÇ
Kentler dokusal olarak homojen bir yapıyı içermez. Farklılıkların
temellendirildiği, sosyal hareketliliğin yaĢandığı, bunun yanında her türlü
denetimin azaldığı buna karĢın örgütlü bir yaĢam tarzının çıkarlara yönelik
geliĢtirildiği (Tuncay, 2004, s.94-99) sosyolojik alanlardır. Diğer yandan bu
dokusal alanlar aynı zamanda. Farklılıkların insan haklarına ve demokratik
düĢüncelere dayalı özgürlükler olarak algılandığı, ekolojik refleksli ayaklanma
ve gösterilerin içselleĢtirildiği duyarlı alanlardır. ĠĢte bu her iki tür eyleme
yönelik olgusal yaklaĢımın kent örgüsü içinde yeniden kurgulanmasını gerekli
kılar. Zira kentler çeĢitli beklenti ve taleplerin karĢılanmasında çağdaĢ
birlikteliklerdir. Bunun sınırlarını özgürlükler değil, sosyal sorumluluklar tayin
ve temsil eder. Çünkü özgürlüğün çağdaĢ karĢılığı sorumluluktur. Kavramların
taĢıdığı değerlere göre biçimlenir, ona bireyler farklı bir değer ve anlam
yükleyemez kavramı farlı atfedemezler.
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Ġnsanın bağlı bulunduğu fiziki mekanlar sadece kendine ait mekanlar
olmayıp, birlikte yaĢanılan ortak alanlardır. Kent dokusu içinde bulunan aile,
okul, iĢ yerleri gibi sosyolojik kurumların ortak bilinç ile inĢasını ancak ve
ancak mensubiyet bilinci tayin edebilir. Mensubiyet bilincinin en belirleyici
niteliği ise; çevre ile iliĢki içinde olabilme ve çevre tahribatını önleme
içgüdüsüdür. Bu psiko-sosyal bir süreç içinde insan davranıĢlarını ve sosyolojik
etkileĢimini konu eder.
Batıdaki kente özgü geliĢmeler ile ülkemizdeki süreç farklı geliĢmiĢ;
geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan sorunların temel kaynağı doğayı ve çevreyi
tahribe yatkın insan davranıĢları, eğilimleri ve faaliyetleri kar elde etme ve
zenginlik yönünde olmuĢtur. Doğaldır ki böyle olumsuz sürecin yaĢanmasında
bireylerin olduğu kadar o toplumu yönetenlerinde yüksek derecede payları
vardır. Örneğin, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda yapılmak istenen planlama
çalıĢmaları, kenti bir bütün olarak düzenlemesi gereken planlar gibi
algılanmamıĢ; mevzi planlara yönelinmiĢtir. Bu düzenlemeler ağırlıklı olarak
yangın, yeni açılacak yerleĢme alanları, yol güzergahları, parklar gibi alanlarda
yoğunlaĢmıĢtır (Tekeli, 2001, s.21).
Bu da cumhuriyet dönemini ve yöneticilerini etkilemiĢ; aynı uygulamalar
günümüzde giderek artan hatta çözümsüzlük boyutuna ulaĢan sorunların
yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Oysa modernite projesi içinde mekansal
düzenlemeler öncelikli düzenlenmesi gereken bireysel alanlar olmayıp kentlinin
birlikte yaĢadığı, birbirinden etkilendiği ve iletiĢim ve etkileĢim içinde olduğu
ortak kamusal alanlardır. Diğer bir deyiĢle moderniteye dayalı kent
planlamasının en önemli yanı mekansal düzenlemelerin ulus-devlet niteliği ile
örtüĢtürülmesidir. Batı‟nın gerçekleĢtirmek istediği piyasa mekanizması içinde
sanayileĢen bir ülkenin pazar bütünlüğü sağlanırken oluĢturduğu ulus bilinci
(Tekeli, 2001, s.22) ülkemizde daha da önem kazanmıĢtır. Fakat ihmal edilen
ve uzaklaĢtırılmak istenen bir kavram olarak geliĢmektedir. Bu olumsuz geliĢme
sosyolojik olarak etkileĢimin yönünü belirlemektedir. Çünkü, ulusal mensubiyet
bilinci, çevre koruma bilinciyle bire bir örtüĢen ve psikolojik ve sosyolojik
temeli olan en önemli kavramdır.
Kente dair uzak geliĢmelerin modernite projesi içinde sosyo-psikolojik
örüntülerle desteklenmesi doğal çevrenin, doğal alanların korunması olgusunu
biyolojik çeĢitlilik olarak yorumlamak gerekir. Kentsel geliĢme sürecinde
biyolojik çeĢitlilik açısından da çevre koruma örüntülerinin hem sosyolojik ve
hem de psikolojik bir temeli vardır. Bu bağlamda kentli bireyin çevrenin bir
parçası olduğu, çevreyi ve biyolojik çeĢitliliği koruması gerektiği yönündeki
psikolojik eğilimleri sosyolojik etkileĢime ve denetime yönelik kent örgüsü
vermekte; bu süreç ulusal mensubiyet bilinciyle örtüĢtürülmektedir. Bireyin
çevresel alanlarının içinde belki de en önemli alanı ekolojik alandır.
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Eko-sistem açısından bireyin birlikte yaĢadığı alanlara saygı duyması
sadece onu sevmesinden değil, yaĢamasını gerçekleĢtirdiği zorunlu alanlar
olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyiĢle örneğin “enerjinin
önemini, herhangi bir yeĢil yaprağın değerini, sürdürülebilirliğin ancak insan
beyniyle gerçekleĢebileceğini”(Erdem, 2000, s. IX) belirttiğimizde insanın
zihinsel süreçlerinde çevreye verdiği önem ve değer biçimlenmiĢ bir davranıĢ
seti olarak eyleme dönüĢür. Bu alanların tahribi sonucu ortaya çıkan ekolojik
stres, bireyin yaĢadığı mekanı içerdiğinden daha çok baskı ve daha çok korku ve
kuĢkuya yönelik bir davranıĢın gösterilmesine ortam hazırlar.
Bu sürecin uzaması bireyde depresyon ve saldırganlık etkilerinin dıĢında,
yabancılaĢma ve toplumdan uzaklaĢma da görülebilir. Böyle bir sendrom
patolojik bir yok etme güdüsüyle çıkar duygusunun kesiĢtiği alan olarak çevreyi
etkiler. Hatta hem sosyolojik hem de psikolojik yönden temellendirmeye
çalıĢtığımız ulusal bilinç kavramı ile örtüĢtürülemediğinde; gerek toplumu
oluĢturan bireyler ve gerekse onları çevreleyen canlı ve cansız bütün varlıkların
tahribatı gündeme gelebilir. Çünkü, “davranıĢ bireyin belirli bir andaki kiĢisel
özelliklerinin iĢlevi olmakla birlikte, bireyin çevresini o andaki algılama düzeyi
de davranıĢın yönünü ve yoğunluğunu etkilemektedir” (Onaran, 1981, s. 71).
Örneğin, orman yangınları ve ormandan yer açma veya yasaklanmıĢ balık
ve yaban avcılığının psikolojik temeli çevre duyarsızlığı olduğu kadar;
sosyolojik temelide temsil eden ulusal mensubiyet bilincini Ģekillendiren simge
ve sembollerin yerine geçen örüntüleĢtirilmiĢ çıkar duygusudur. Bu özellikle
moderniteye uygun geliĢmeyen toplumlarda eĢyaya karĢı geliĢen sosyal Ģiddet
olarak da görülebilir. Diğer yandan bireyin iç dünyasını yansıtan zihinsel
süreçlerini etkileyen çevre terminolojisine yönelik ekolojik davranıĢ bir model
olarak kent örgüsünde gerçekleĢtirilebilecek sosyolojik örüntülü etkileĢim ve
denetimin yaĢandığı ortak kamusal alanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu
kent örgüsü kavramına dayandırılan ekolojik olgunun temeli insanın psikolojik
süreçlerine olduğu kadar, sosyolojik etkileĢimine de dayanmaktadır. Biyolojik
çeĢitlilik ise bu sürece bağlı olarak çevre bilinci, düzenli düzeyli ve denetimli
sosyolojik etkileĢim, modernleĢmeyi içeren kentleĢme ve çevre master planları
ile korunabilmektedir. Bu ise ayrı bir baĢlık içinde farklı ancak bu konuyla
bütünleĢik bir çalıĢma konusu olarak incelenmiĢtir.
Bu çalıĢma, insan-çevre etkileĢimini kent örgüsü içinde, yani kentsel
sürecin kattıkları değerlerle ele almaktadır. Ayrıca, geleneksel insan çevre
kutuplaĢmasını aĢmaya yöneliktir. Ġnsan psikolojisinin ve sosyolojik kurumların
iĢlevselliğini ileri sürmektedir. Çevre bilinci ve etkileĢime yönelik sorumluluğu,
yani kent örgüsü ile oluĢturulmak istenen sosyal yapının yönetimsel ve
denetimsel fonksiyonunu arttırmayı da önermektedir. Zira, farklı durumlarda ve
ortamlarda insan davranıĢları çeĢitlilik ve farklılık göstermekte, bireysel
çevrenin algılanması ve bireylerin doyumu arasında sürekli bir etki ve etkileĢim
bulunmaktadır. Kentler benzeĢim sosyolojisinin kurallara dayalı yaĢam tarzının
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sürdürüldüğü ve etkileĢim boyutu en yüksek birlikteliklerdir. Bu nedenle
bireyin çeĢitli özelliklerinin, algılama boyutlarının yani kent ve çevre
terminolojisine yönelik sosyal yapının inĢasında sosyolojik kurumların ve
psikolojik temelin dikkate alınması gerekmektedir ( Morval, 1985).
BĠYOLOJĠK
ĠġLEVSELLĠĞĠ

ÇEġĠTLĠLĠK
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Biyolojik çeĢitlilik, yaĢam kalitesi ve yaĢam zenginliğini içinde
barındıran bir kavramdır. Ekolojik stresin; insan üzerindeki etkilerini ortadan
kaldırmaya yetecek düzeyde korumayı gerektirmektedir. Bu nedenle önemli bir
ekolojik kavramdır. Daha açık bir ifadeyle 21. yüzyıl sorunlarının baĢında
sayılmaktadır. Özellikle kentleĢme olgusuyla paralel geliĢen çevre sorunlarının;
sadece hava, su, toprak, gürültü gibi dört boyuta indirgenemeyeceği açıktır.
Ġnsanların baĢta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karĢılamasında
vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeĢitliliktir. Üretimi
yapılan tüm tarım çeĢitlerinin temeli doğada bulunan yabani soylarına
dayanmaktadır. Ekosistemlerin sahip olduğu çeĢitlilik, iklim, yağıĢ rejimi tür
sosyolojisi gibi doğal dengelerin devamında önemli iĢlevler görmektedir. Gıda
ve tarım için önem taĢıyan ve giderek azalan canlı kaynakların yanında, tarım
yapılabilecek nitelikteki alanlar ve su kaynakları da hızla yok olmaktadır. Bu
durum da gelecekte insanların ciddi bir gıda sorunu ile de karĢılaĢacağını
göstermektedir. Bu nedenle dünyamızın ortak değerlerine sahip çıkılması
gerekmektedir.
Çünkü insanlığın ortak mirası sayılan doğal ve kültürel varlıklarımızın
baĢında biyolojik çeĢitlilik gelmekte, insanın yaĢam alanlarını ve devamlılığını
doğrudan ilgilendirmektedir. Bu bağlamda diğer çevrebilim konularının da
çevre sorunları içindeki yerini ve önemini azımsamak gerekir. Çevrenin bir
bütün olarak algılanması, çevre bilincinin oluĢturulmasına uluslararası bir
konsept olarak bakılması gerekmektedir. Ülkemizde var olan birçok sorun
uluslararası boyutlarda yaĢanmaktadır. Örneğin, çevre master planları ve
çevresel geliĢim planlamaları, sanayi iĢletmelerinden doğan çevre sorunları,
kentleĢme ve gecekondulaĢma sorunu, tarım alanlarının hızla tahribatı, toprakta
kullanılan aĢırı ve yanlıĢ suni gübreler, erozyon ve çölleĢme, kıyıların
kullanımı, kanatlı hayvanlar, balıkçılık ve hayvancılık ile ilgili yaĢanan çeĢitli
sorunlar, kültürel mirasımıza, ormanlarımıza ve doğal sit alanlarımıza yönelik
katliamlar ve koruma sorunları ile aĢırı tüketimden kaynaklanan üretim ve
tüketim sorunları vb. gibi en az biyolojik çeĢitlilik kadar önemli çevre
sorunlarının bazılarıdır.
Kırdan kente gelen ve kentin özgürlük havasını sorumluluk bilinciyle
birlikte algılayamayan kentliliği oluĢmamıĢ denetimden uzak kent dokusunun;
çevre tahribatına birinci derecede tanıklık ettiğini söyleyebiliriz. Kentin sosyal
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dokusunu kendi beklentileri ve çıkarlarına göre Ģekillendiren bu kitleler fiziksel
ve toplumsal erozyona sebep olurlar. Kentlerin çekim güçlerinin temel sorunu
olarak yönetim ve planlamalarının da gerçekleĢtirilmesini önlerler. Bu
bağlamda biyolojik çeĢitliliğe de olumsuz etkilerinin olacağı açıktır. Çünkü,
ġevket Süreyya Aydemir‟in belirttiği gibi büyük Ģehirlere göç yolu ile gelen
iĢsiz veya gizli iĢsiz konumundaki kiĢiler özellikle gecekondu olgusuna sebep
olarak “kentlerin kanserleĢmesine” neden olmakta toplum için yararlı olmayan
hatta zararlı yollara kapılmaları olasılığı artmaktadır (KeleĢ, 2002, s.74,75).
ĠĢte bu olumsuz geliĢmelerin etkisi altında biyolojik çeĢitlilik ile ilgili
bilinç tüketilerek kent örgüsünün iĢlevselliği azalmaktadır. Kent örgüsü
tanımının içinde, kentliler ile kentte kurulan kurum ve kuruluĢların ortak ve
eĢgüdüm içinde oluĢturdukları, kentlilik bilincini temsil eden iletiĢim ve
etkileĢim boyutuna ve denetime dayalı sosyolojik ağ sistemi vardır. Burada
sadece kent görevlilerinin (merkezi ve yerel düzeyde) yürüttüğü hizmetler ve
görevlilerin öngörülerine göre alınmıĢ kararlarla ve sadece kendi yaptırım
gücünü ifade eden yetenekleriyle yetinilmenin yeterli olamayacağını
belirtmeliyiz.
Diğer bir anlatım ile kentlileĢme “temelde insanların kentle
bütünleĢmesini ifade eder. BütünleĢme kavramı genelde, bir nüfus grubunun
daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaĢması anlamına gelir”(Es-AteĢ, 2004,
s.214). Kentlilik bilincine ulaĢmıĢ kentliler her yerde ve her zaman denetim
görevini yerine getirebilme sorumluluğu taĢırlar. Kısaca denetimsiz bir yönetim
söz konusu değildir. Bu yönetim bağlamında katılımcı birlikte yönetim
olgusunu temsil eder. Ġdeolojik anlamda „kentimizi birlikte yönetelim‟ olgusu
doğrudan demokrasi ilkeleri ile temsili demokrasiyi örtüĢtürebilen bir
yaklaĢımdır. Yerel yönetim bazında kent örgüsü kentli kültür ve bilinçten
kaynaklanan hemĢerilik bilincinin o kente ait ilke ve kuralları olan davranıĢ
setlerinin oluĢturulduğu eylemsel biçimidir. Yoksa bir kente dıĢardan gelip,
geldiği kentin yada yörenin kültürel, etnik veya inanca yönelik dayanıĢmasını
ortaya koyan hemĢerilik anlayıĢı değildir. Tekeli‟nin belirttiği gibi, “Bu sakınca
sadece kentin fiziki bir bütün olarak algılanmasında ortaya çıkmaz, bireyüstü
baĢka bütünlüklerin tanımlanmasıyla da gündeme gelebilir. Örneğin hemĢerilik
kavramı da bu bağlamda kullanılma sakıncasını taĢıyabilir. HemĢerilik her
bütünleĢtirme ideolojisi gibi içinde bir üstünlük savını ve baĢkalarını dıĢlamayı
da içerebilir”(Tekeli, 2001, s.172).
ĠĢte, reddettiğimiz ve olumsuz etkisini ileri sürdüğümüz hemĢerilik
sistemine dayalı geliĢen bu iletiĢimsel ağ (yani örgü sistemi) sadece rant ve
beklentilere yönelik geliĢimleri teĢvik eden kent örgüsünün olumsuz boyutunu
temsil eder. Bizim önerdiğimiz kavram öncelikle o kentli olmayı benimsemiĢ
kentlilerin bir platformudur. Kenti temsil eden her Ģey o kentte oturan herkesin
ortak mekanı ve ortak alanıdır. Böyle bir örgü içinde bireysel çıkarlar yerini
kamusal ve toplumsal alanlara terk etmiĢtir. Bunun ulusal boyut içinde temsili
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ise ulusal mensubiyet bilincidir. Demek ki kentlilik bilinci ulusal mensubiyet
bilinci ile örtüĢtürülmek zorundadır. Kente ait değerleri, canlı ve cansız kültürel
varlıkları konumuz olan biyolojik çeĢitliliği korumak aynı zamanda ulusal
değerler, simge ve sembollere de sahip çıkmak anlamına gelir. Yerel
yönetimlerin siyasallaĢması gibi ütopyalar, sadece ülkelerin üniter yapılarının
bozulmasına değil; emperyal bir olgunun yaĢandığı dünyada sanayici ve ticaret
erbabının çevre katliamını sürdürebilmesine ortam hazırlar. Kentlerin ve orada
yaĢayanların özgürlüğü doğal kaynakların kullanılması yolundaki sorumluluğu
ve sınırlılığı temsil eder. Çünkü rasyonel bir çevre yönetiminde “ĢehirleĢmenin
geliĢtiği bölgelerde denetim, düzenleme ve dağıtımın kaynak kullanımında
belirli bir programa uyulmasının ve teknoloji ile ilgili konuların planlanması
gerekli görülmektedir” (Schaefer, 1986, s.110).
Bu boyutta bir sorunun merkezi bir planlamaya gereksinimi vardır.
Merkezi açıdan politika üretenler, yerel yetkilerin devrini mahalli müĢterek
hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili bölümünü ve buna bağlı kaynak kullanımını
kentlerde devredebilirler. Ancak, kent örgüsü kavramı hem yerelliği içerirken
hem de merkezi anlamda bulunması gereken kentlilik bilincine dayalı
mensubiyet bilincinin önemini vurgular. Kentlilik bir bakıma sanayi (ekoendüstriler) ve ticareti ifade ederken bütün bu sorunlarda ortak bir davranıĢ
geliĢtirilmesi gereken çevre sorunlarına karĢı mücadelede bütünsel bir çevre
yönetimini de içerir. Biyolojik çeĢitlilik baĢta diğer çevre sorunlarının
çözülebilmesinde en büyük anahtar insan oğlunun alıĢkanlıklarından ve doğaya
hakim olma içgüdüsünden kurtarılarak, doğanın ayrılmaz bir parçası hatta
kendisi olduğunun benimsetilmesinden geçmektedir.
Bunun için en uygun, geliĢmiĢ ve en geliĢmiĢ çağdaĢ kriterleri ve
değerleri taĢıyan ortam günümüzde kentler olduğuna göre; kent dokusunu kent
örgüsüne çevirebilen, sorumluluk bilinci yüksek, paylaĢım ve uyum düzeyi
geliĢmiĢ katılımcı demokratik giriĢimlerin engellenmediği yüksek düzeyli ve
düzenli hemĢerilik bilincinin oluĢturulduğu kent dokusu yani kentsel alanlar
kent örgüsünün temsil edildiği sosyal kurumlar ve yönetimler biçimini
alabilmelidir. Örneğin yasalarımızda altı aylık bir ikametgah ile seçme ve
seçilme hakkını elde eden ve kente göç yolu ile gelen ile o kentte doğmuĢ bir
kentlinin sorun boyutlarını aynı düzeyde bilmesi ve buna çözümler araması
mümkün değildir. Göç yolu ile bir baĢka kente gelen bir kiĢinin belli bir zaman
dilimi içinde kente uyumluluğu sağlanmalı ve kentlilik bilinci ile örtüĢtürülen
mensubiyet bilinci sınanmalıdır.
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SONUÇ YERĠNE
KiĢilerin içerisinde çalıĢtıkları ve yaĢadıkları doğal, fiziki ve coğrafi
çevreyle ilgili birtakım değiĢkenler, onların fizyolojik ve psikolojik dengeleri
üzerinde etkili olmaktadır. Ġnsanların doğal-fiziki çevreyle olan uyumlarını
bozan bu değiĢkenler iklimsel olduğu kadar ekolojik çevre Ģartlarıyla yakından
ilgilidir (Eroğlu, 2004, s.387). Bu nedenle stres yaratan bu olay ve olguların
psikolojik ve sosyolojik etkileri ekolojik stres olarak yeni bir boyut kazanmıĢ;
saldırganlık ve depresyon yaratan bir olgu olarak sosyolojik araĢtırma
konularına dahil edilmiĢtir.
Bu bağlamda insan davranıĢlarının irdelenebilmesi ve doğa ile olan
iliĢkisinin açığa çıkarılabilmesi için; onun psikolojik süreçlerinin incelenmesi
gerekmektedir. KiĢinin ait olduğu ve yaĢadığı kültürle elde ettiği her Ģey yeni
topluma katılan üyelerce de öğrenilir ve bunlar duygu ve düĢünceleri de içerir.
Bu nedenle maddi ve manevi öğelere sahip olan kültür modernitenin ortaya
çıkardığı kentlerde homojenliğini kaybeder eleĢtirel bir boyut kazanır. Oysa ve
özellikle kültürün manevi öğesi olarak değer, inanç, gelenek, görenek, yasa ve
ahlak kuralları toplumsal davranıĢlarımızın belirlenmesinde kent sosyolojisi ve
sosyal dokunun oluĢumu açısından önemli bir yer tutar (Tuncay, 2000, s. 213,
214).
Aslında insan davranıĢlarına iliĢkin etmenler “bireyin mahremiyet alanı
dıĢında kalan kamuya ait ya da bireylerin çeĢitli gerekçelerle oluĢturdukları
kurum ve kuruluĢlarda sergileyecekleri davranıĢ örüntülerini belirleyen,
sınırlayan veya pekiĢtiren boyutu ile kamusal bilincin oluĢumuna katkıda
bulunurlar”(Tuncay, 2002, s.159).
Kamusal bilinç kent örgüsü içinde bulunması gereken ve ulusal
mensubiyet bilincini pekiĢtiren ve insan kapasitesiyle doğrudan iliĢkili
görülmektedir. AĢırı ve niteliksiz nüfus artıĢı, arazi ve toprak kullanımı, su ve
enerji kaynakları, erozyon ve çölleĢme, doğal kaynaklara dayalı ekonomik
faaliyetler, orman ve kültürel varlıklarımızın korunması, deniz ve hava kirliliği
ile gürültüyü içeren ekolojik stres vb. gibi birçok sorunun çevre olgusuyla ve
yönetimiyle örtüĢtürülebilmesi için özellikle sosyal yapıda kamusal bilinç
gerekli görülmektedir. Bunun içinde ekolojik sistemi dikkate alan ekolojik
davranıĢ kalıplarının kent örgülerine taĢınması kaçınılmazdır.
Çünkü, insan davranıĢlarının ekolojik sisteme etkilerinin çevre psikolojisi
ve sosyolojisiyle temellendirilmesi ona ahlak düzeyli bir standart getirilmesi,
bireyin çevresel değerleri algılama yetisi ve sosyal yapını etkileĢim düzeyi ile
doğrudan iliĢkilidir. Bireyin zihinsel sürecindeki motiflerin seçimi ve
sembolleĢtirilmesine yönelik psikolojik örüntüleri iç dünyası ile olduğu kadar
onu çevreleyen alanı ile de ilgilidir. Bu alanın kentsel örgülerin doğru, ilkeli,
kurallı ve ahlak sistemine uygunluğu halinde bireysel uyum ve toplumsal
bütünleĢme söz konusu olur. Ġnsan davranıĢlarının psikolojik ve sosyolojik
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boyutu içinde ele aldığımız bireyin sosyal davranıĢ örüntüleri; çevresel ilgiye,
bilgiye, sevgiye ve korumaya dayalı kent örgüsünün gerektirdiği davranıĢ
setlerine uygun geliĢiyorsa; birey modernite içinde beklenen rolünü ortaya
koyabilir. Aksi halde kentlerin sefilliği, yaĢamı ve doğayı tehdit eden yüzü
çevrenin tahribatı doğrultusunda küresel dünyanın Ģekillendirdiği iĢbirliği ve
küresel ortaklıkların çıkar ve rant merkezleri olmaya devam eder. Bunların
aĢılabilmesinin yolu “kentimizi birlikte yönetelim” olgusundan ve her Ģeyden
önce psikolojik, sosyolojik ve ekolojik temele dayanan vatan-doğa ve insan
sevgisinden, yani kamusal bilinci yansıtan mensubiyet bilincinden, daha da
ötesi ekolojik değerler manzumesini öngörebilen evrensel sorumluluktan ve
bütün bunların birlikte yönetim ve denetiminden iĢbirliği ve etkileĢiminden
geçmektedir.
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NOSTRATĠK KURAMDA TÜRK DĠLĠ
Toğrul MEHDĠ
ÖZET
Makalede dilcilik tarihinde ve Hint-Avrupa dilleriyle kıyaslamada Türk
dil ailesinin ayrımcılığa maruz kalması gösterilir. Daha sonra Nostratik
kuramda bu diskriminasiyonun temelinde duran ahkamların nasıl yıkılmasına
açıklık getirilir.
Anahtar Kelimeler: Dilcilik, Nostratik, Türk, Dil Ailesi

ABSTRACT
Article indicates to expose to discrimination of Turkish language in
linguistics, in comparison with Indo-European languages. Further, an author
clarifies destruction of dogma in nostratic theory that causes this
discrimination.
Key words: Linguistic, nostratic, Turkish, family of languages
Türkler için bütün anlamlarda Türkçenin tarihi, yeri, geleceği kulturoloji
ve hayati önem taĢıyan meseleler büyük önem arz etmektedir. Çünkü Tuncay‟ın
çalıĢmalarında belirttiği gibi, “Türklerde hiçbir ulusa nasip olmayan devlet
kurma dehası nedeniyle gerek göçer ve gerekse yerleĢik yaĢam tarzı içinde
geliĢtirdikleri tüm kültürel ve sanata yönelik birikimlerinin korunması ve
gelecek kuĢaklara aktarılmasını da zorunlu kılmaktadır”.
Ancak bununla birlikte, Tarihsel süreçler içinde Türklerin diline birçok iç
ve dıĢ odaklı müdahaleler olmuĢ, adeta Türk diline kast edercesine aĢağılayıcı
baskılarla karĢılaĢılmıĢtır. o Ne ilginçtir ki, bu baskılar bazen yazarları
tarafından, bazense onun adeta aleti olarak Türklerin ya siyasi, ya da manevi elit
kısmı, hatta yöneten kimselerden oluĢmuĢtur. Türk kültürünü, Türk kimliğini ve
toplumsal niteliğini kabalıkla, yonulmamıĢlıkla, gericilikle bağlamak yeterlidir
ki, bu kültürü taĢıyan dil de aĢağılansın, yüce, necip kültür için
yararsızlaĢtırılsın. Bunun sonucudur ki, savaĢ ve tarım (hepsi «kaba» kültürle
anılıyor) ile bağlı linguistik gücünü koruyarak komĢularının diline büyük etki
yapmıĢ olan Türkçe, felsefe, düĢünce müstevisinde yerelleĢtirilmiĢti. Bunun da
sonucunda değindiğimiz kültür alanlarında çalıĢmak isteyen Türk düĢünürleri
ya Farsça, Arapça yazıp konuĢmuĢ, ya öz Türkçelerinin bütün baĢlıca, yeni
terminoloji veya kuramsal kelimelerini Araptan, Farstan almıĢtı.


Bakü Slavyan Üniversitesi Doktora Öğrencisi.
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Benzer ayrımcılık dilcilikte de kendini gösterir. Hint-Avrupa dillerinin
öğrenilmesinin Ģiddeti, geniĢliyi ve baĢarıları kıyaslamalı dilcilikte toplam
araĢtırmaların % 80‟ne düĢür ve yerde kalan % 20‟de birinci yerde Uralistika,
ikinci yerde ise Altaistika gelir. Mesele hem de Ģudur ki, düĢünceyi, maneviyatı,
hatta duyguları etkili, çok anlamlı bildirmek için diller arasında ırkçı ayrımcılık
yapan kuramlar dilcilikte de var. Adeta, bu kuramlarda Türk dillerinin yeri
sonlarda olur. Bu zaman yalnız Türklerde alınma sözlerin oranının yüksekliği
argümanına dayanılmaz. Bu yaklaĢımla Fars dilinde de bu oran aĢağı değildir.
BaĢka olgular gramer imkânlardan vs. alınır.
Sözsüz, 19. yüzyılın Bopp, Rasmus, Humbold gibi büyük dilcileri dili
kendi araĢtırma hedefi gibi o kadar seviyorlardı ki, bütün dillere saygı
besliyorlardı. Ancak buna rağmen, onların ariyalıların dilini ön plana çekerek
öğrenmesi (bu tabii idi) Hint-Avrupa dillerini üstün tutmak için Avrupa‟da
uygun ortam yaratmıĢtı. Aslında bu ortam akademik çalıĢmalara yol açarak
orada ciddi bilim adamlarında «ırkçı» meyiller yaratmamıĢtı, fakat her halde
«ırkçılık», «ayrımcılık» durumunda bilimin akademik özeğinden kenar
çevrelerde kendisini yeterince göstermiĢti. Onun için de eğer bir söze, mesela,
«qut/qod», «arı/ari» kelimelerine hem Türklerde, hem Hint-Avrupa dillerinde
rast gelinirdiyse, ilk tepki o olurdu ki, Türkler için bu söz alınmadır. Böylece,
«bitik/bitikçi» (yani «kitap/katip») Çin dilinden alınma sayılırdı, «bağ» sözü ise
Farsçadan alınmıĢ hesap olunurdu.
Görüldüğü gibi, 19. yüzyıldan oluĢmuĢ kıyaslamalı gramer, dil aileleri
yaklaĢımında kendisi de istemeden sonralar ayrımcı düĢüncelere de yer verdi.
ĠĢte bu bağlamda dilcilikte ileri sürülmüĢ Monogenez kuramı tekçe bilimsel
değil, ideolojik önemi ile de belli olur. Bu kuram dilleri bir ulu dilden
(pradilden, ecdat dilden veya Ģartlı desek, Adem‟in dilinden) çıkarmak için
sübutlar arıyor. Hazırda bu arayıĢların en sistemlisi «Evolution of Human
Languages» projesi çerçevesinde ABD‟nin Santa-Fe Üniversitesinde yapılır1.
Proje Uluslararası Bilim Adamları Grubu tarafından gerçekleĢtirir ve onların
arasında Ruslar çoğunluk oluĢturur. Sebep Ģudur ki, 60. yıllardan V.M. ĠlliçSvitıç‟in (32 yaĢında dünyasını değiĢmiĢ çok büyük bilim adamı) kendi
ülkesinde dillerin soy kökü yönünde arayıĢları birçok ünlü dilciler arasında ün
kazanmıĢtı2. Ancak Rus biliminin rolünü bilmek düĢüncenin kim tarafından ireli
sürülmesini bize unutturmamalıdır. Mesele Ģudur ki, ilk defa Danimarkalı X.
Pedersen 1903 yılında en uzak görünen dilleri bir ailede birleĢtirmek fikrini ireli
sürmüĢtü3. Onun ihtimalinde bir dilin «Babil kulesinin yıkılması ile» birçok
1

«Evolution of Human Languages». http://ehl.santafe.edu/intro1.htm
VLADĠMĠR Dyubo. V.M. Illich-Svitych. The Development of Uralic and and Dravidian
Linguistics (Preliminary Report) // Explorations in Language Macrofamilies.
Universitaetsverlag. Dr. Norbert Brockmeyer, Bochum, 1989, pp. 20-29.
3
SÜLEYMENOV Oljas. Yazık Pisma. Vzqlyad v doistoriyu – o proisxojdenii pismennosti i
yazıka maloqo çeloveçestva. http://kitap.net.ru/sulejmenov/yazykpisma1-01.php
2
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dillere bölünmesi gibi mitolojiyi tekrar eden monogenez dilcilik kuramı henüz
yoktu, ancak bu kurama getiren perspektifler açılmıĢtı. Pedersen, kendi
kuramını Nostratik ulu dil ve diller ailesi adlandırmıĢtı. Kendisi de bu zaman
Latince «bizim yerli» anlamını veren «nostras» terimini de bilime o getirmiĢti
(ilginç bir meseleydi ki, «bizim yerli» deyiminde ölçü vahidi gibi Hint-Avrupa
dil ailesine yakınlık götürülürdü ki, bunda da bir az ariya yerliciliyi vardı).
60‟lı yıllarda önceler yabancı sayılan dillerin akrabalığına ilgi
uyandığında bu yönde araĢtırmaları Amerika‟da ve Avrupa‟da yapan yeterince
baĢarılı bilim adamları bulundu. ABD‟de C. Grinberg, Avroasiya dilleri
anlayıĢını ireli sürdü ve onunla kapsadığı diller Nostratik dil kuramıyla örtüĢtü.
Daha sonra V.M. Ġlliç-Svitıç M. SvodeĢ‟le (ABD) bir zamanda Nostratik dik
makroailesi ve bu ailenin «üyeleri hakkında» kuramı net dil olguları ve
kuramsal modellerle geliĢtirdiler. Bu düĢünceler önceler bir türlü
bağlaĢtırılmayan dilleri, Hint-Avrupa, Ural (Fin-Ugor vs.), Altay (Türk, Moğol,
Kore, Japon vs.), Kartvel (Gürcü, Svan, Mingrel vs.), Dravid (Tamil, Elam vs.)
dillerini bir makroailede birleĢtirdi. Böylece, bizim yukarıda anlattığımız
linguistik «ırkçılığa» karĢı çıkmak için güçlü tutum ortaya çıktı. Nostratik dil
düĢüncesi ona getirdi ki, bir kökten çıkan dillerin merdiven gibi Ģeceresi
kuruldu. Yani gösterildi ki, ilkin ulu dilden sonraki katı, basamağı Nostartik,
Afraziya (Mısır, Berber, Çad vs., dilleri), Sino-Kafkasya (Kuzey Kafkasya,
Sino-Tibet dilleri) tutar. Sonra bu ailelerin kendi içinde üçüncü katını oluĢturan
yeni pradiller, yeni ulu diller yaranır. Hint-Avrupa, Ural, Altay ulu dilleri bu
basamağa kondu. Sonraki basamağı bu genetik kuramda ulu Slavyan
(Praslavyan), ulu German, ulu Türk vs. dilleri tuttu. Onların dallanması ise
geliĢme hattında yeni katları verdi. Sonuçta bir ulu dilden çıkmıĢ dillerin ortak
vahitlerini derlemek bağlantısında araĢtırmalar için perspektifler açıldı. Örnek
olarak S. Starostin, A. Dıbo, O. Mudraovun hazırladıkları Altay sözlüğünü
gösterebiliriz. Bilim adamları bura Türk, Moğol, Tungus-Mançjur, Japon dilleri
için ortak olan birçok kelimeyi derlediler.
Ulu dillerden dallanma sürecine ve onun bin yıllarla ölçülen kronolojisine
biz hala dokunacağız. ġimdilik gösterelim ki, V.M. Ġlliç-Svitıç‟in devamcısı
olan S. Starostin ve A. Millitaryov, «Dillerin Ģeceresi (bakıĢların icmali»
makalelerinde4 (4) gösterdiler ki, monodil kuramının, yani kökte bir ulu dil
olması kuramının sübutları güçlüdür. Bu sübutlardan biri, bütün dilleri bir dip
strüktürüne, yani dipte, derinlikte olan strüktüre götürmektir. Bu strüktürün
verdiği kurallara göre bütün dillerde cümle özne, tümleç, yüklem üzerine
kurulur. Bütün dillerde ünlü ve ünsüzler kullanılır5. (5).
Ulu dilin tarihine geldiğinde S. Starostin, 40-50 bin yılı gösterirdi. Hem
de linguistik ve arkeoloji olgulara dayanarak bu dilin Merkezi Afrika‟da
4
5

O drevo yazıka (obzor mneniy) (http://www.fund-intent.ru/science/scns023.shtml)
U çeloveçestva bıl odin yazık. Beseda s S.A.Starostinom
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yaranarak oradan dünyaya yayıldığını diyordu. Bundan çıkan sonuç: Homo
Sapience‟in tarihi çok olduğu için zannetmek olur ki, o, uzun bin yıllar baĢka
iletiĢim araçlar hesabına geçinmiĢ, yalnız sonralar dille konuĢmak düzeyine
gelip çatmıĢtı.
Böylece, ilkin ulu dil, mecazi deyimle, Ademin dili ile bağlı ireli
sürülmüĢ kuramın bazı müddaaları bu veya baĢka derecede belli olur. Ancak
bilimsel açıdan daha seviyeli, sübutlu düĢünceler özellikle Nostratik makroaile
ile bağlı ireli sürülmüĢtür. Hesap olunur ki, bu ulu dilde üç özek olmuĢ, ulu
Hint-Avrupa dili, ulu Ural ve ulu Altay dilleri (18-20 bin yıl önce ise onlar hala
bu Ģekilde ayrılmamıĢlardı). Uygun olarak Nostratik makroailenin Batı kolu
Hint-Avrupa ulu dili ve ondan türeyenlerden alınmıĢtı. Bu üç özekten Ural ve
Altay dilleri (Doğu kolu) birbirine daha yakınlardı, Hint-Avrupa ise onlardan
aralıydı.
Kıyaslamalı gramer yöntemiyle yapılan hesaplamalar gösterir ki, ulu
Nostratik dil makroailesinin 15 bin yıl yaĢı var. O zaman dilciler niçin
birbirinden bu kadar uzak Ġngiliz, Kazak, Koreya, Gürcü, Fin dillerinin hepsini
Nostratik ailede birleĢtiriyorlar, yani teriminin harfi anlamını iĢletsek, «bizim
diller» ailesinde akrabalaĢtırırlar ki, bununla da Avrupa‟ya kimlerse tarafından
«yaraĢtırılmayan» Fin, Yakut, Mingrel, Moğol dillerini bu ayrımcılıktan
çıkarıyorlar? Bu soru ile bağlı Nostratik akrabalığın doğrulanmasında dikkate
alınmıĢ bazı ilginç olguları belirtelim. AraĢtırıcılar Nostratik diller arasında
tekrarlanan fonetik uygunlukların bulunarak bunun esasında Nostratik ulu dilin
birkaç yüz leksik vahitlerini onarmıĢlar. Bazı örneklere bakalım: «papa»,
«mama» ve onların varyantları bu makroailede bulunan dillerde geniĢ
yayılmıĢtır, hem de bunun nedeni hiç de çocuk «dilinin» tesirinde değil. Çünkü
büyük kardeĢi bildiren «aka/kaka» varyantları da birçok uzak görünen dillerde
kullanılır (belki, Farsçadaki «ağa» sözü de buradandır?!). Aynı zamanda
Ġngilizce «leaf» (yaprak), Rusça «lepestok»da benzerini bulur, «lep», «lop» ise
benzer anlamda Hint-Avrupa köküne kadar gider. Aynı anlamda «lapo», «lepe»
Sino-Kafkasya vs. dillerde de var (belirtmeliyiz ki, bazıları Sino-Kafkasya dil
ailesini Nostratik addediyorlar, ancak hatta böyle olmasa bile, bu sözler daha
derin katta onların akrabalığını doğruluyor).
V.M. Ġlliç-Svitıç‟in «Nostratik Dillerin (Hint-Avrupa, Altay, Ural,
Dravid, Kartvel, Semito-Xammit) Kıyaslamalı Analizi Ġçin Materyaller» (1965)
kitabından belli olur ki, Nostratik makroailedeki dillerin 1000‟e kadar morfem,
ek, kökten oluĢan ortak özelliği var. Bu dillerde Ģahıs, iĢaret ve soru zamirleri
gibi en dayanıklı vahitlerde, aynı zamanda gramer (morfoloji ve sentaks)
katında da yakınlık var. Buna dayanarak Nostratik ulu dilin hem sözlüyü, hem
de gramerinin belirli derecede onarıldığını söyleyebiliriz.
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Nostratik diller kuramının kronolojik sorunlarla bağlı ilginç ölçü metodu
kullanmıĢtı. Onun müellifi M. SvodeĢ‟tir6 (6). Metot ise «glottokronoloji»
adlanır. Rusya‟da bu metodu S.A. Starostin daha da geliĢtirmiĢtir. Onun
esasında hatta dilin ömrünü de tayin etmek olur. Mesela, bu yöntem sübut edir
ki, ayrı-ayrı dillerin kelime hazinesini oluĢturan esas sözlerde değiĢmeler
yaklaĢık olarak aynı hızla gider. Her zaman en çok kullanılan 100 sözden 1000
yıl sonra, adeta, 86‟sı kalır. Böyle göstericilerin esasında da dilin ömrü
belirlenir. Ona göre de bilimde söylenilende ki, Ulu dilden 13 bin yıl önce ilkin
olarak Nostratik dil kopmuĢtur, bu tarihin belirlenmesini efsane saymak olmaz.
Aynı yaklaĢımla bu kuram değerlendirilmelidir, Altay ulu dili Ġ.Ö. 5-6 bin yıl
önce, Ural ulu dili 5-3 bin yıl önce, Hint-Avrupa ulu dili ise 3-4 bin yıl önce
parçalanmaya baĢlamıĢtılar.
SONUÇ
Sonuç olarak Türk dilleri için Nostratik diller kuramından hareketle bazı
ilginç bilgileri içermektedir. Bir görüĢe göre, eskilerde Hint-Avrupa insanlarının
ana vatanı Irak ve Güney Kafkasya toprak parçaları olarak ileri sürülmektedir.
Kartveller Gürcü ve Svanların halen bulunduğu Ģimdiki yerde yaĢamıĢlardır.
Altaylar ise Ġran‟a bitiĢik Orta Asya arazilerinden çıkmıĢlar (Altayların Türk
kolunun vatanı Çine komĢulukta olan Ardos çevresi ile örtüĢtürülmektedir).
Bazıları Hint-Avrupa ulu dilini karıĢımdan etkilenmiĢ olduğu hesap
edilmektedir. Bu bağlamda her hangi iltisaki Ural dili, belki de Etrusk dili tesir
etmiĢ olabilme olasılığı da vardır. Burada ilginç mesele Ģudur ki, Nostratik dil
kuramında Etrusk dili Türk dili ile aynı kabul edilip örtüĢtürülmese de ona
yakın dil grubuna dahil edilmesi mümkündür. Bu nedenle de Etrusk dilinin
gramerinin Ural ve Altay dillerine benzerliği iddia olmaktan öteye gerçek
verilere dayanmaktadır.
Görüldüğü üzere, Nostratik dil kuramı insanlığın dil tarihiyle bağlı ilginç
araĢtırmalara geniĢ olanaklar sunar. Bizim içinse önemli görülen konu Ģudur: bu
araĢtırmalar Türk dillerinden genel dilcilik için değerli olgular bulmaya imkan
vermektedir. Halihazırda dünyanın birçok ünlü dilcilik merkezlerinde Nostratik
diller öğrenilmektedir. Umarız ki, Türkiye ve Azerbaycan dilciliği de bir çok
araĢtırmacının dikkatini çekerek; Türk ulusları için önemli görülen dilsel
sorunlarla ilgilenerek bilimsel bulgu ve verileri bilim dünyasına aktararak
önemli bir eksikliği tamamlayacaklardır.

6

http://wsyachina.narod.ru/history/protolanguage.html
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PARONĠMĠ KAVRAMININ
SINIRLARININ GENĠġLEMESĠ ÜZERĠNE
Sevda ALĠYEVA
ÖZET
Paronimiya, fonetik açıdan benzer, semantik bakımdan farklı kelimeler
grubudur. Aynı veya benzer köklü kelimeler grubu bazen konuĢma zamanı bazı
semantik yanlıĢlıklara yol açabilir ve dil öğretimi ve eğitiminde böyle kelime
gruplarına dikkat etmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Paronimi, fonetik, semantik, leksik, deyim

ABSTRACT
Paronym in a language represents the special layer of lexicon described
by the closest accord between the various words with the single-root or relative
on phonetic form and semantics.
Key Words: Paronym, phonetic, semantic, lexical, expression

XIX. yüzyıldan sözlük ve makalelerde paronimilere rastlasak da,
dilbiliminde, paronomi meseleleriyle genellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından
baĢlayarak geniĢ araĢtırmaların yapıldığını görüyoruz. Paronimi, bugün bile
konuĢma ve dil olgusu gibi en az öğrenilmiĢ olaylardan birisi olmaya devam
ediyor.
Paronimiya (paronimilerin toplamı) dilde ayrıca kelime katmanlarını
ihtiva ediyor. Burada aynı köklü kelimelerin büyük uyumu veya fonetik
“kabuk” açısından aynılığı, ama farklı semantiğiyle dikkat çekiyor. Bu sözler
birbirinden semantiğiyle farklanıyor ve bu nedenle de cümlede birinin diğerinin
yerine geçmesi söz konusu değildir. Onları bildiğimiz bütün dillerin sözcük
yapısında görebiliriz.
KonuĢmada paronimi olaylarını Ģöyle ifade edebiliriz; sözlü veya yazılı
konuĢmada ünsüz çiftlerin kullanımı istenmeyen hatalara yol açabilir. Dinlerken
ya da okurken bir anadilli konuĢma veya okuma sırasında adeta hemen
dilbilimsel normların bozulduğunu fark eder. Yabancı dil çalıĢmaları sırasında
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bu "yıkıcı"dır, çünkü öğrenilen dilin kelime hazinesinin doğru benimsenmesine
engel olur.
Her iki durumda da konuĢmada dil normlarının bozulması psikolinguistik
faktörlerden kaynaklanmaktadır. Paronimilerin anlamlarının özdeĢleĢtirilmesi
paronimik çiftlerin bileĢenlerinin yapısı ve ses ifadesinde kısmi bir benzerlik
olduğu gerçeği ile açıklanabilir. Bu kök morfem ve sesli harf ile ilgili ortaklık
veya benzerliğe dayanmaktadır, psikolojik olarak kelimenin ses özdeĢliğinin
anlambilim özdeĢliğine aktarımına hizmet etmektedir.
O.V. Vishnyakov‟a göre konuĢma zamanı paronimik karıĢtırmaların
baĢlıca nedenleri konuĢmacının aĢırı yorgunluğundan ve dil bilgisi
eksikliğinden dolayı dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır1. Muhtemelen buraya
konuĢan veya yazanların kendi söz kullanımlarına basit dikkatsizliklerini
(çünkü o konuĢmasının baĢında paronimik karıĢıklığa yol verebilir) de
ekleyebiliriz. Öğrencilerde ise bu öğrenilen kelimenin kesin fonetik ve semantik
yapısına gereken dikkatin yokluğu sonucunda ortaya çıkabilir. ĠĢte bu nedenle
paronimi dilde onun geliĢim ve evrimini yansıtan birçok olgulardan birisi olarak
kabul edilir, paronomi konuĢmada istenmeyen olaydır, diğer yandan, normal
konuĢma iletiĢimini engeller, konuĢma kültürünü olumsuz biçimde etkiler.
Paronimi üzerine yazılmıĢ kitaplarda ve sözlüğe dair makalelerde, bu
kavramın sınırlarının daralmasını görüyoruz. Özellikle O.V.ViĢnyakova‟nın bu
meseleye çok sert yaklaĢımını görmekteyiz; o paronimleri yalnız uyumlu ve
kökten akraba kelimeler olarak kabul ediyor: “Paronimi aynı köklü seslenme
açısından yakın, vurgusu aynı hecede olan konuĢmanın bir bölümü, bir cins ile
ilgili olsa da, ancak farklı bir kavramları ifade eder. Örn: абсрактность //
абстракция, здравица // здравница, экономика // экономия…»2
Yazara göre bu aynı özelliklere sahip farklı köklü kelimeleri paronimik
birimlerin sırasına alamayız. Burada paronomiyi genellikle dil olgusu gibi
verebiliriz. O zaman konuĢmada paronimilerin niteliği ve rolü meselesi ortaya
çıkar. KonuĢmada paronimi dil normlarının bozulmasıdır – oysa bunda
seslenme açısından benzer farklı köklü kelimeler olamaz mı? KonuĢma
paronimisi kendisinde dil normlarının bozulmasını içerir – meğer “çeĢitli
anlamları ifade eden, aynı cümleye ait olan, aynı hecenin” vurgusu olan
seslenme açısından farklı köklü kelimeler burada kullanılamaz mı?
Nitekim, birçok dilde, sadece aynı kökten değil, farklı kökten olan aynı
özelliklere sahip kelimeler de bulabilirsiniz: Örn.: Шторм – штурм, роль –
руль, боцман – лоцман, дипломат – дипломант, компания – кампания,
экскаватор – эскалатор; access – axis, kipper – keeper, found – fount, far – for,
of – off
1
2

Вишнякова О.В., Паронимия в русском языке, М.: Высшая школа, 1984, s. 19
Age. s. 4.
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Kendi sözlük tanımına göre paronimiler seslenme açısından benzer aynı
köklü kelimelerdir, ama anlam açısından farklılar veya anlama göre kısmen
örtüĢmekteler. Ġtiraf etmeliyiz ki, bazı araĢtırmacılar paronimilere farklı köklü
kelimeler olarak yaklaĢıyorlar, seslenme açısından benzerlik dolayısıyla
konuĢmada karıĢım oluĢuyor.3
Paronimik birimlerin konuĢma zamanı kullanımında gözlemlenen
özelliklere dayanarak bu araĢtırmacıların düĢüncelerine katılmamak zordur. Bu
tutum paronimlere ve farklı köklü uyumlu kelime ve terimlere yanaĢma olanağı
sağlıyor. Burada en önemli Ģey -bir birimin yerinde baĢka birinin yanlıĢ
kullanımı sonucunda konuĢma dil normlarının ihlalidir.
Uyumlu çiftler leksik-anlamsal yakınlığa sahip olabilirler (смешение –
смещение, генеральный – генеральский; blatancy – blatant, blend – blende)
ve tersine olabilirler (адресат – адресант, раздеть – разодеть, оклик – отклик,
сталагмит – сталактит)4.
Farklı dillerde paronimi gözlemleri sonucunda onlara aĢağıdakilerin özgü
olduğunu görüyoruz:
1) Ünlülerin farkı: шторм – штурм, обоза – обуза, некуда – никуда;
gamma – gemma, sea – see, police – policy
2) Ünsüzlerin farkı: пруд – прут, сноб – сноп, ос¬танки – остатки,
ловкий – ловчий; found – fount, mitre – nitre, balance – valance
3) Ünlü ve ünsüz harfler arasındaki fark: кортеж – картѐж, access – axis
4) Ses bütününün karmaĢık konum farkı: ампула – амплуа; perfect –
prefect
5)Ses bütününün kelime içindeki farkı: экскаватор – эскалатор, blain –
blame, hypotesis – hypothesize, countadle – constable
6) Fazla ses veya harf farkı: карьер – карьера, бал – балл, зубатый –
зубастый, опечатки – отпечатки; blend – blende, loop – loopy
7) Fazla bir hece veya ses bütünü farkı: гончий – гоночный, экономный
– экономичный, траур – траулер; process – procession, lengthy (man) –
longheaded (man)
Tabii ki, her kes ve her zaman yaptığı konuĢmada dildeki paronimileri
karıĢtırabilir, fakat bütün böyle birimler yanlıĢ kelime kullanımı için potansiyel
bir fırsat yaratır.

3

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов, М.:
Просвещение, 1976, s. 272.
4
Вишнякова, Паронимия в русском языке, s. 11
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Ġlgili çalıĢmalarda paronimiler yapısal özelliklerine göre leksik, sentaktik
ve frazeolojik gruplara ayrılır.
Leksik paronimiler aynı veya farklı köklü kelimelerdir, leksik-semantik
yakınlığa sahiptir ve bir semantik alana ait bulunmaktadır.
Leksik paronimiler, morfolojik yapısı gereğince kök paronimilere
ayrılıyor: скальпель – скарпель, тускнуть – тухнуть; суффиксальные
паронимы: здравица – здравница, цветной – цветовой, заживать –
заживлять; префиксальные паронимы: обделить – оделить, поглотить –
проглотить, предоставить – представить5. BaĢka bir deyiĢle, leksik
paronimiler basit ve türemiĢ kelimeleri kapsayabilir:
1) Basit kelimelerle basit kelimelerin uyumu: восход – всход, фабрикат
– фабрикант, диктат – диктант, абонент – абонемент
2) TüremiĢ kelimelerle türemiĢ kelimelerin uyumu: вступление –
выступление, текущий – текучий, главный – головной, обмыть – умыть,
обсуждать – осуждать; также контрарные: вход – выход, включить –
выключить, въезд – выезд
3) Basit kelimeyle türemiĢ kelimenin uyumu: пример – премьер,
процесс – процессия, быть – бытие, стихи – стихия
Leksik paronimiler aynı zamanda basit ve bileĢik kelimelerin uyumuyla
da olabilir. BileĢik paronimiler her zaman bir çift bileĢenlerin özdeĢleĢmesi
özelliğine sahipler: добровольный – добровольческий, крючкотворный –
крючкотворский, малопонятливый – малопонятный, однорукий –
одноручный, лиходейный – лиходейский6.
Leksik paronimiya aynı zamanda basit ve türetilmiĢ kelimelerin bileĢik
kelimelerle uyumunu da kapsar:
1) BileĢik bir kelime ile baĢka bir bileĢik sözcüğün uyumu: самолюбие –
себялюбие;
2) TüremiĢ
самомнение;

kelimeyle

bileĢik

kelimenin

uyumu:

сомнение

–

3) Basit bir kelimeyle bileĢik bir kelimenin uyumu: esl – esil-necabet.
Sentaktik paronimi bir kaide olarak yaklaĢık aynı kelime grubu ve
çeĢitleri Ģeklinde kendini gösterir: это не совсем так – это совсем не так,
посол доброй воли – добрая воля посла, древо жизни – жизнь дерева,
закон подлости – подлость закона, властелин мира – мир властелина

5
6

Вишнякова, Паронимия в русском языке, s. 80
Age, s. 81
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O.V. Vishnyakova, sentaktik paronimiyi konuĢma zamanı bağımsız
kelime gruplarının varyasyonları olarak ele alır: как жена бывшего посла –
бывшая жена посла, в каждой личности студента – в личности каждого
студента7. Bize göre, bütün bunlar yalnız konuĢmayla ilgilidir ve dil sistemine
dâhil değildir; konuĢma ve böyle bir uyum bileĢenlerinin hiçbiri dil sistemine
dâhil değildir, daha doğrusu olayın kendisi mevcuttur ama dil olgusu gibi
paronimiler yoktur. Bu nedenle burada gösterilen örneklerin paronimiliği
hakkında konuĢmak zordur.
Linguodidaktik analizler sonucunda deyimsel paronimileri aĢağıdaki
türde belirlenmiĢtir: farklı fiil bileĢenleri olan deyimsel paronimiler (девать
некуда // деваться некуда, ломать голову // сломать голову, бросать в глаза
// бросаться в глаза) edatlar ve kelime formları açısından farklı olan deyimsel
paronimiler (на первый взгляд // с первого взгляда, в глубине души // до
глубины души, на всякий случай // во всяком случае); isim sayısı açısından
farklı olan deyimsel paronimiler (в силе // в силах, по душе // по душам);
deyimsel paronimiler, konuĢma ayırt edici adını bileĢen parçaları (по крайней
мере // по меньшей мере, больное место // слабое место); çeĢitli önsözlerle
totolojik kombinasyonlardan oluĢan deyimsel paronimiler (слово в слово //
слово за слово, минута в минуту // с минуты на минуту)8.
Aynı deyimsel paronimi Ġngiliz ve Azerbaycan dillerinde de görülür.
SONUÇ
Sonuç olarak, sözdizimsel paronimiler arasında de deyimsel çiftleri de
kaydetmek gerekir, ve onların aynı cümlede yeri değiĢtirilemez.
Deyimsel paronimiler yakın zamanda araĢtırmacıların ilgi odağı
olmuĢtur. S. N. Ergeshbaeva, isabetle kaydetmiĢtir ki, deyimsel paronimi,
değiĢmez kelime gruplarıdır ve aynı leksik grubun sabit kombinasyonu olsa da
farklı anlama sahiptir. Deyimsel paronimiler deyimlerin aynı ve benzeri
varyantlarından farklanır. Deyimlerin değiĢik bileĢen veya formel biçim
değiĢikliğine maruz kalır ve bu özellik deyimsel paronimileri deyim
varyantlarıyla benzer kılır. Ancak eğer deyimsel varyantlar tüm bağlamlarda
aynı uyumluluk ve değiĢtirilebilirliğin ile karakterize olunursa o zaman
deyimsel paronimiler konuĢmanın anlamını değiĢtirmeden değiĢtirilemez.

7

Вишнякова, Паронимия в русском языке, s. 9
Ергешбаева Ш.Н., Обучение фразеологическим паронимам студентов-филологов
РКО в практическом курсе русского языка, АКД. Алматы, 2000, s. 10-11
8
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KÜRESELLEġME VE KÜRESEL MEDYA KURULUġLARINDA
YAġANAN DEĞĠġĠMLER
Çiğdem DĠRĠK*
ÖZET
KüreselleĢme süreci, iletiĢim alanında bir dizi değiĢimi beraberinde
getirmektedir. Bu dönemde medya kuruluĢları, gerek ölçek ekonomisi
etkisinden faydalanmak ve sinerji yaratmak, gerekse daha da güçlü olmak
amacıyla birleĢme veya satın almalar yoluyla büyümektedirler. Medya
endüstrisinde yoğunlaĢmaya neden olan bu durum, medya kuruluĢlarının
sayısının azalması ve daha az elde toplanması sonucunu doğurmaktadır. Bu
dönemin dikkat çeken bir diğer özelliği de medya kuruluĢlarının kamusal yararı
göz ardı ederek, tamamen serbest piyasa kurallarına göre hareket etmeleridir.
Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Medya Endüstrisi, Küresel Medya

ABSTRACT
The globalization process brings a serios of change in the field of
communication alongside. During this period, the media organizations enlarge
by means of merging and purchasing for the purpose of not only taking the
advantage of the effect of the economics of scale and creating a synergy but
also becoming more powerful. This situation which causes a concentration in
the media industry, results in a decrease in number and ownership structure for
the media organizations. Another noteworthy point of this period is that the
media organizations behave completely according to the free market rules by
ignoring the public advantage.
Key Words: Globalization, Media Industry, Global Media
GĠRĠġ
Günümüzde gerek iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin, gerekse diğer
dinamiklerin etkisiyle hızlı bir değiĢim yaĢanmaktadır. Teknolojik, ekonomik,
politik ve kültürel geliĢmelerin yaĢandığı ve küreselleĢme adı verilen bu süreçle
ilgili farklı tanımlar bulunmaktadır.
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Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından hazırlanan raporda yer alan tanıma
göre küreselleĢme; “Ülkeler arasındaki ekonomik, politik, sosyal iliĢkilerin
yaygınlaĢması ve geliĢmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaĢmanın
çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi
tanınması, ülkeler arasındaki iliĢkilerin yoğunlaĢması gibi farklı görünen ancak
birbiriyle bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi değerlerin
ve bu değerler çerçevesinde oluĢmuĢ birikimlerin ulusal sınırları aĢarak dünya
çapında yayılması” olarak ifade edilmektedir. (DPT,1995:1)
21. yüzyıla damgasını vuran ve yeni olanaklar sağlayan insan
davranıĢlarına ve algısına dayandırılan küreselleĢme adı verilen bu kavramın;
aslında ekonomik, sosyal, kültürel, politik, teknolojik, ekolojik, bilgisel ve
iletiĢimsel temelli insan ve kurumsal davranıĢlara etki ettiği neo-liberal bir
anlam taĢıdığı da ifade edilmektedir. Bu bağlamda küreselleĢme “aslında kamu
iĢletmelerinin özelleĢtirilmesini, ticaret ve sanayinin liberalleĢmesini,
ekonomideki kamuya ait düzenlemelere son verilmesini, kuralsızlığıderegulasyon-, devletin küçültülmesini, hatta pasifize edilmesini, sosyal devlet
yerine sermaye yanlısı serbest piyasacı yaklaĢımını, kıymetli kağıda ve
likiditeye öncelik veren, yani parasalcı önlemleri, örgütlü iĢgücü üzerinde sıkı
denetimi, kamu harcamalarının kısılması gibi önlemler alınmasını bekleyen bir
eko-siyasal boyutu içerir.(Tuncay, 2010: 57)
Friedman ise, küreselleĢmeyi insanların, piyasaların, teknolojik
geliĢmelerle birlikte eskiden daha hızlı, daha ucuz ve daha derin bir Ģekilde
etkilemesi ve bütünleĢmesi olarak tanımlamaktadır. (Friedman, 2000:18) Diğer
bir tanıma göre ise küreselleĢme, yeni yatırım araçlarının yaratılması, bunların
etkinliğini artıran ve yaygınlaĢtıran bilgi iĢlem teknolojisinin baĢ döndürücü bir
hızla geliĢmesi ve sermayenin dolaĢımının serbestleĢmeye baĢlamasıdır.
(Yıldızoğlu,1996:60)
KüreselleĢmeye hangi açıdan bakılırsa bakılsın birçok yönden gündelik
hayatı ve medyayı etkilediği görülmektedir. KüreselleĢmenin etkisi ile medya
ürünlerinin çok geniĢ bir alana yayılması kültüründe küreselleĢmesine neden
olmaktadır. Bugün gelinen noktada küresel medya, küreselleĢmenin en önemli
aktörlerinden birisi haline gelmiĢtir. Öyle ki küresel medya devlerinden
birisinin üst düzey yetkilisi, küresel medyanın hızla 21.yüzyılın sanayisi haline
geldiğini belki de bu sanayinin hükümetlerden bile daha güçlü olacağını ifade
etmektedir.(Yıldızoğlu, Cumhuriyet Gazetesi:17.1.2000)
Bu çalıĢmada küreselleĢme sürecinde dünyada medya endüstrisinde
yaĢanan geliĢmeler ve yeni yapılanmalar irdelenmeye çalıĢılacaktır.
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KÜRESELLEġMENĠN ĠTĠCĠ GÜCÜ: MEDYA
KüreselleĢmenin ekonomik, politik ve sosyal boyutlu bir oluĢum olduğu
ifade edilse de temelinde iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin yattığı göz ardı
edilmemelidir. Her ne kadar medya, küreselleĢme sürecinin en önemli
öğelerinden olarak gösterilse de, medyanın bugün geldiği noktanın
küreselleĢmenin nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu hala sıkça tartıĢılmaktadır.
Ancak ister neden ister sonuç olsun medyanın toplumun her kesimi üzerinde
etkisi olduğu kabul edilmektedir.
KüreselleĢmenin kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması ile dünya
toplumlarının ekonomik, politik ve kültürel düzeyde çok yönlü olarak içice
girdiği ve dünyanın bir ucunda olan olayların, kararların ve çalıĢmaların sınırlar
ötesinde toplumları etkileyebilmesi olarak tanımlandığı düĢünüldüğünde
küreselleĢme olgusu açısından kitle iletiĢim araçlarının önemi
anlaĢılabilmektedir. (Sugur, 1995:56) Coğrafi sınırların önemini yitirmesi ve
kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması bireylere dünyanın herhangi bir yerinde
olan bir olaydan anında haberdar olma Ģansını vermektedir. Yeni iletiĢim ve
enformasyon teknolojisindeki geliĢmeler sonucunda mekan kavramının önemini
yitirmesi ile anındalık ve hız ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte iletiĢim
teknolojilerindeki geliĢmeler ve basına sermayenin giriĢi ile birlikte medya
kuruluĢlarının da yapısı değiĢmiĢtir. KüreselleĢmenin ideolojisini yayan yapılar
haline gelen medyanın, söylediklerinden çok neleri söylemediğinin üzerinde
düĢünülmesi gereken bu dönemde, çok boyutlu ama tek sesli yeni medya düzeni
oluĢmuĢtur.
Bireyler, yeni düzende medya aracılığıyla sunulan dünyada, yaĢam
tarzlarını medyada sunulan yaĢamlarla örtüĢtürmeye çalıĢmaktadırlar. Medya
ürünlerinin izleyici, okuyucu ve dinleyicilere “tüketici” bakıĢ açısıyla
pazarlandığı ve karın “en çoklaĢtırılmasının” hedeflendiği günümüzde, medya
kuruluĢlarının tamamen iĢletme mantığı ile hareket ettikleri ve gün geçtikçe asıl
iĢlevleri olan tarafsız ve doğru haber verme görevinden uzaklaĢtıkları
belirtilmektedir. Medyanın sermaye yapısının değiĢmesi ve karlı bir alan olarak
görülmesi dolayısıyla farklı alanlardan yatırım yapılması sektörü etkilemekte ve
yoğunlaĢmaya neden olmaktadır. Bugün gelinen noktanın ve medyanın
geniĢlemesinin 1980‟li yıllara dayanan bir geçmiĢi vardır.
1980‟li yıllarda dünya ekonomi ve siyasi arenasında meydana gelen
değiĢimler sonucunda sistemin iĢleyebilmesi için medyaya ihtiyaç duyulduğu
ifade edilmektedir. “Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırılan bu dönemde
medyanın baĢka stratejik görevler de üstlendiği iddia edilmektedir. Bu durum Ģu
Ģekilde açıklanmaktadır:
“Yeni dünya düzeninde askeri alanda küresel denetimi sağlayacak, ayrıca
küresel para piyasalarının düzgün iĢlemesini gerçekleĢtirebilecek aynı türden bir
iletiĢim ağına ihtiyaç vardır. Bu iletiĢim ağının varlığını sağlayan teknoloji de
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geliĢmiĢ bir uydu sistemidir. Sistemin oluĢturulmasında maliyetin yüksek
olması nedeniyle uydu ile haberleĢme kitlesel bir tüketime açılarak finansmanı
sağlanmıĢtır. Kitleleri uydu ile haberleĢmenin tüketicisi haline getirebilmenin
yolu da baĢta telekomünikasyon olmak üzere radyo ve televizyon alanlarında
özelleĢmenin gerçekleĢtirilmesidir.1980‟lerde baĢta Avrupa olmak üzere tüm
dünyada radyo ve televizyonun yapısını değiĢtiren oluĢumun nedeni budur.”
(Aktaran: Kaya,www.dorduncukuvvetmedya.com/a.kaya.htm)
KüreselleĢmenin medyanın katkısı olmadan gerçekleĢmesinin mümkün
olamayacağı gerçeği unutulmamalıdır. Ancak burada önemli olan medya
aracılığı ile bilgilerin bize ikinci el bir gerçeklikle sunulduğu, bu gerçekliğinde
bilinçli ya da bilinçsiz olarak saptırılabileceği noktasından hareketle bilgi ve
haberin kalitesinin sorgulanması gerekliliğidir.(Kaypakoğlu,1999:90) Bireyler
ancak bu Ģekilde medyanın zararlı etkilerinden kendilerini koruyabilirler.
KÜRESEL MEDYA KAVRAMI
Yeni dünya düzeninin bir ayağını, küreselleĢen para piyasaları, diğer
ayağının da para piyasaları ile aynı anda geliĢen küresel medya oluĢturmaktadır.
Küresel medyanın meydana geliĢi ise Ģu Ģekilde açıklanmaktadır:
“Serbest rekabetin özgürlükleri sağlayacağı varsayımı üzerine kurulu bir
retorik ile, yürütülen deregülasyon politikaları ile telekomünikasyon ve radyotelevizyon alanlarının özel yatırımcılara açılması; kamusal tekellere son
verilmesi alanda sadece mülkiyet yapısını değiĢtirmemiĢ, yatırılan sermayenin
kompozisyonunu sektörün yapısını ve genel görünümünü de kökten
değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢimler söylemdeki amacın aksine tekelleĢme eğilimlerini
hızlandırmıĢ; kamusal tekellerin yerini alan dev özel kuruluĢlar medya
dünyasında kesin bir egemenlik kurmuĢ ve sonunda günümüzün global medyası
oluĢmuĢtur.” (Kaya, 2009: 39)
Küresel medyanın, ya da diğer bir ifadeyle global medyanın oluĢumunu
hızlandırdığı iddia edilen deregülasyon kavramı da baĢlı baĢına bir tartıĢma
konusudur. Kavramla ilgili değiĢik bakıĢ açıları bulunmaktadır.
“Deregülasyon” egemen ideolojiye göre, yasasal düzenlemeye son verme
anlamında kullanılmakta ve yasasal düzenlemesizlik anlamına da
gelmemektedir. Deregülasyon uygulamasıyla medya pazarının iĢleyiĢinde ve bu
pazarlara giriĢlerde hiçbir yasasal düzenlemeye tabi olmadan ve eski koruyucu
kaldırılarak faaliyet gösterilmesi istenmektedir. Oysa ki, bu uygulamaların da
yeni bir regülasyon olduğu ifade edilmektedir. (Erdoğan, 1995:59)
KüreselleĢme sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olan medya bu
süreçle birlikte kendisi de küresel hale gelmeye baĢlamıĢtır. Gerek Ģirket
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evlilikleri gerekse yatay, dikey ve çapraz tekelleĢmeler yoluyla küresel ya da
ulus aĢırı medya devleri ortaya çıkmıĢtır.
Küresel medya ya da baĢka bir ifade ile “megamedya” dünya üzerinde
medya kuruluĢlarının birkaç elde toplanması olarak tanımlanmakla birlikte bu
durumun tehlike arzettiği göz ardı edilmemelidir. ĠletiĢim Profesörü Dean Alger
“Megamedia” adlı kitabında medyanın birkaç elde toplanması ile ilgili olarak Ģu
noktaya iĢaret etmektedir:
“Eğer birkaç mega medya holdingi kitap, gazete, televizyon ve kablolu
televizyon gibi bütün bilgi kaynaklarını kontrol etmeye baĢlamıĢsa
demokrasinin temelleri ciddi ölçüde zayıflamıĢ demektir.” (Tılıç, 2001: 5)
Medya kuruluĢlarının gerek ortalıklarla gerekse satın almalarla birkaç
grubun denetimi altına girmesi demokrasi adına tehdit olarak görülmektedir.
Diğer yandan bu durumun kamusal çıkarlara da zarar verdiği ifade edilmektedir.
ġöyle ki Bourdieu‟e göre medyanın yayın politikası, medya üzerinde egemen ve
söz sahibi olanların gücünü pekiĢtirmektedir. Günümüzde her ne kadar dev
medya grupları, yayın politikalarının bağımsız olduğunu ileri sürerek bu
görüntüyü verecek bağımsız yapılar oluĢturmaya çalıĢsa da uygulamada farklı
durumlarla karĢılaĢıldığı gözlenmektedir. Çünkü, bu yapıların içinde medya
iĢletmelerinin asıl iĢlevi olan “kamusal çıkar” kavramının yerini sermaye
sahibinin çıkarları almaktadır. Sermaye sahibi de, bu gücünün farkında olarak
günden güne büyüyüp gücüne güç katmaktadır. Ayrıca, diğer bütün
endüstrilerde olduğu gibi daha büyük ve baĢarılı Ģirketler daha küçük olanlarını
ele geçirerek mülkiyet alanında bir yoğunlaĢma yaĢanmasına neden olmaktadır.
Öyle ki, bugün yarım düzine civarındaki büyük Ģirket pazarın tamamını kontrol
etmektedir. (Yaylagül , 2008:11)
Medya sektörünün yoğunlaĢması, yayınların içeriğini de doğrudan
etkilemektedir. Özellikle kamusal çıkar ve tarafsızlık ilkeleri, yeni yapıda pek
rağbet görmemektedir. Medya kuruluĢları, tam bir kapitalist düzen içinde ve
serbest piyasa gereklerine göre hareket etmektedir. Yeni yapıda, toplumsal
sorumluluk anlayıĢı, kar mantığı karĢısında gerilemiĢtir. Hatta, kitleleri doğru
bilgilendirme anlayıĢı, yerini onları “sahibinin sesine göre” yönlendirme
anlayıĢına bırakmıĢtır.
Medyanın özellikle kitleleri manipüle eden bir zihin yönlendirme aracı
olduğu düĢünüldüğünde nasıl bir tehdit oluĢturduğu daha iyi
anlaĢılabilmektedir. Rekabetin arttığı bu dönemde reklam pazarından daha fazla
pay kapmak, ençok izlenen kanal, en fazla okunan gazete olmak çabaları
kültürel yozlaĢmaya hizmet ederek egemen ideolojinin yayılmasına neden
olmakta ve kitleleri cahilleĢtirmektedir. (Arhan, Demirer, Hozatlı, Orhangazi,
Özbudun, 1998:30-31)
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Uluslararası semaye, diğer sektörlerde olduğu gibi medyada da üretimini
dünya ölçeğinde tasarlayarak tüm ekonomik kaynakları kontrol altına almak,
her koĢulda belirleyici olmak ve koyduğu kurallara uymayanları cezalandırarak
dıĢlama yoluna gitmektedir. (Kozanoğlu 2002:55) Bu nedenle, medya
piyasasında yer alan birçok kuruluĢ, oyunu kurallarına göre oynayıp ayakta
kalma mücadelesi vermektedir.
KÜRESEL MEDYA KURULUġLARI
KüreselleĢen ekonomi arenasının küçük ya da tek kalana yaĢama Ģansı
vermeyeceği endiĢesi medya iĢletmelerini de etkilemektedir. Bu nedenle medya
Ģirketleri yapı değiĢtirerek yeni pazarlar bulmaya ve geniĢlemeye baĢlamıĢtır.
Ya bir medya iĢletmesi farklı bir ülkeye yatırım yapmakta ya da iki farklı
ülkenin medya iĢletmesi birleĢerek, satın alararak ya da ortaklık kurarak
uluslararası yapıya kavuĢmaktadır. Ölçek ekonomisi etkisinden yararlanmak ve
sinerji yaratmak amacında olan küresel medya yapılarında, aynı zamanda
pazarda rekabet ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bu sayede, küreselleĢen Ģirketlerin
hem faaliyet alanları geniĢleyerek pazar kapasiteleri artmakta, hem de mali
yapıları değiĢmektedir. Bu yapıda, kar olanakları artarken bir yandan da iĢletme
maliyetleri azalmaktadır.
Küresel medya alanında 1992-2002 yılları baz alınarak yapılan
incelemede küresel medya devlerinin birleĢme ve satın alma iĢlemlerinin sayısı,
küresel medyanın nasıl geniĢlediğini ortaya koymaktadır. Küresel medya
devlerinden Vivendi Universal, sözü edilen dönemde toplam 164 tane birleĢme
veya satın alma hedeflemiĢ, ancak bu rakam 325 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu
rakamın 240 tanesi yurtdıĢı,76 tanesi yurtiçinde gerçekleĢen birleĢmelerdir.
Bertelsmann, 137 birleĢme veya satın alma hedeflemesine karĢın 249 birleĢme
ve satın alma gerçekleĢtirmiĢtir. Diğer bir medya devi olan News Corparation
da 172 birleĢme veya satın alma hedefini aĢarak 188'e ulaĢmıĢtır. Bunların
101‟i yurtdıĢı, 87'si yurtiçinde yapılan yatırımlardır. AOL-Time Warner 138
Ģirket hedeflemiĢ ancak birleĢilen ya da satın alınan Ģirket sayısı 141 olmuĢtur.
Sony, 74 satın alma veya birleĢme hedeflerken 98 adet gerçekleĢtirmiĢtir. Bu
yatırımların 27‟si uluslararası 61‟i yurtiçinde gerçekleĢmiĢtir. Viacom ise 79
Ģirket hedeflerken 88 yatırım yapmıĢ, bu yatırımların 27‟sini uluslararası 61‟ini
ise yurtiçinde gerçekleĢtirmiĢtir. Disney 45 Ģirket için birleĢme veya satın alma
hedeflerken, uluslararası 14 ve yurtiçi 49 olmak üzere toplam 63 tane birleĢme
veya satın alma gerçekleĢtirmiĢtir.( Olmsted-Heechang,2003:224)
Rakamlardan da anlaĢılacağı üzere hedeflenen sayılarla gerçekleĢtirilen
sayılar arasında fark vardır. Bu durumda göstermektedir ki medya devleri öyle
hızlı bir değiĢim içindeler ki hedeflerinin bile üzerine çıkmaktadırlar.
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1992-2002 yılları arasında Ģirket satın alınarak girilen ülke ve bölge
sayısı ise Ģöyledir:
“Vivendi Universal 36 ülke 7 bölge, Bertelsmann 28 ülke 6 bölge, Sony
20 ülke 5 bölge,News Corperation 18 ülke 4 bölge, AOL-Time Warner 22 ülke
6 bölge, Viacom 2 ülke 7 bölge, Disney ise 11ülke 4 bölge” (OlmstedHeechang, 2003:223)
Yukarıda sözü edilen küresel medya Ģirketlerinden birisi olan AOL-Time
Warner Yayıncılık; kablolu yayınlar, müzik ve eğlence programları, kablolu ve
dijital medya alanlarında faaliyet göstermektedir. Dünya üzerine yayılmıĢ
200‟den fazla Ģirketi olan kuruluĢun 1990 yılında tahmin edilen değeri 18
milyon dolar, 1989 yılındaki geliri ise 10 milyon dolardır. (Uluç, 2002:207)
Ancak Time Warner yüzyılın birleĢmesi olarak ilan edilen AOL ile
birleĢmesinden sonra beklenen aksine 2002‟de 99 milyar dolar, 2003 de ise
54,24 milyar dolarlık kaybı küresel medya endüstilerinde de dönem dönem
sorunlar yaĢandığının göstergesidir. (Adaklı, 2006 :348)
Diğer bir küresel medya kuruluĢu olan Bertelsmann AG, dünya üzerinde
21 film stüdyosunun ve RTL Plus kanalı ile birçok yayın evinin sahibidir.
Bertelsmann‟ın dünyanın bir çok yerinde yatırımları bulunmaktadır. YaklaĢık 8
milyar dolarlık cirosunun üçte birini ABD‟den elde eden grubun, ayrıca radyo
istasyonu radyo haber ajansı ve film Ģirketleri bulunmaktadır.(Demirer, Aykol,
1996:159)
News Corparation, New York bazlı Times ve Hong Kong bazlı South
Chine Morning Post gazetesinin sahibidir. Grubun ayrıca Fox Broadcasting
Company ,Twentieth Centuy Fox film stüdyosu, Batı Avrupa‟da Sky Kanalı ve
ABD‟de 7 televizyon istasyonu bulunmaktadır. (Demirer, Aykol, 1996:159)
Fransa kökenli küresel medya kuruluĢlarından birisi olan Vivendi
Universal'ın, 23.3 milyar Euroluk 2003 yılında yaĢadığı kayıptan sonra
çoğunluk hissesi General Electic‟e satılmıĢ ve Ģirketin ünvanı NBC Univesal
olarak değiĢtirilmiĢtir. (Adaklı, 349:2006)
Bir baĢka medya devi olan Viacom da 1973 yılında CBS (Columbia
Broad Casting System) ile yollarını ayırarak kısa sürede medya devi haline
gelmiĢ, ancak 2005 yılında yapı değiĢimine giderek halka açık iki Ģirket haline
dönüĢmüĢtür.(Kaya,2009:176) Bunların dıĢında Walt Disney Company, Sony
v.b küresel medya devleri de medya endüstrisinde önemli bir yere sahiptir.
Sözü edilen küresel medya kuruluĢlarının cirolarının birçok azgeliĢmiĢ
ülkenin gayri safi milli hasılasından fazla olduğu ve yoğunlaĢma açısından
bakıldığında ABD‟nin bu anlamda önde olduğu görülmektedir. ÖRN:Walt
Disney Company ABD, News Corporation Avustalya,Viacom ABD,
AOL/Time Warner ABD, Bertelsmann Almanya, Sony Japonya, General
Electric/NBC ABD, CBS Corparation ABD ve Marta Hachette Fransa kökenli
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olup bu kuruluĢlar medya endüstrisinde haber, eğlence, film ve televizyon
piyasasına hakim durumdadırlar. (Ilgaz, 2008:42)
KüreselleĢmeyle birlikte medya kuruluĢlarının “uluslar üstü” olduğu ileri
sürülmektedir. Ancak dünya geneline hakim olan medya devlerinin ait olduğu
ülkeler göz önüne alındığında bu durumun gerçeği yansıtmadığı ortaya
çıkmaktadır. Küresel Ģirketlerin bu yapısı, yaydıkları bilgi ve ideolojinin
içeriğini de belirlemektedir.
SONUÇ
Günümüzde ekonomik, siyasi ve kültürel geliĢmelerle birlikte iletiĢim
alanında da önemli değiĢimler yaĢanmaktadır. Küresel medya kuruluĢlarının
yoğunlaĢmasıyla hız kazanan bu durum bir yandan medyanın çeĢitli ülkelerde
yatırımlarını artırırken, bir yandan da hizmet ettiği alan itibariyle eleĢtirilmesine
neden olmaktadır. Ekonomik ve siyasal alanda yaĢanan geliĢmeler, medyanın
iĢleyiĢ mantığının değiĢmesine neden olmuĢtur. Kamu yararı ilkesinin yerini
serbest piyasa kurallarına göre rekabetin aldığı medya kuruluĢlarında aynı
zamanda iĢletme mantığıyla yönetilme yapı değiĢimlerine neden olmaktadır.
Bu çerçevede karın en çok olduğu pazarları bulmak, reklam pastasından daha
fazla pay almak ve medya sahipliği sayesinde elinde bulundurduğu güce güç
katmak isteyen medya kuruluĢları, faaliyet alanlarını geniĢleterek, satın almalar
veya birleĢmeler yoluyla büyüme yolunu seçmektedir. Ölçek ekonomisi
etkisinden yararlanmak ve sinerji yaratmak amacı taĢıdığı belirtilen bu
geniĢlemeler, medya piyasasında “yoğunlaĢmaya” neden olmaktadır. Bu da tek
sesliğe, baĢka bir ifadeyle piyasada egemen medya kuruluĢlarının bakıĢ
açılarının yaygınlaĢmasına olanak vermektedir. Çünkü medya, üretimi itibariyle
duygu ve düĢüncelere hitap ettiği için bir yandan kültür akıĢını da
hızlandırmaktadır. Bu yapı içinde okuyucu, izleyici ve dinleyiciler tüketici
konumunu almıĢlardır. “Tüketiciler”, dünya medyasını kontrol eden az sayıdaki
Ģirketin, “mesaj bombardımanı” altındadır; Hep aynı formatta programlarla,
hep aynı kodlara maruz kalmaktadır.
Bu durumdan korunmak için önlem almak kolay değildir. Çünkü sermaye
“bir Ģekilde” kendine yeni çıkıĢ yolları arayacak ve yayılmacı mantığı ile yeni
pazarlara girecektir. Bu noktada önemli olan medyanın asıl iĢlevini “bir Ģekilde”
hatırlamasıdır. Çünkü medya, hitap ettiği kitle ve üretimi itibariyle kamusal
sorumluluk anlayıĢından vazgeçmeden faaliyet göstermelidir. “Tüketici”
konumuna düĢenler ise medyadan gelen mesajlara eleĢtirel bakıĢla yaklaĢmalı,
sorgulamayı elden bırakmamalıdır.
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THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH LANGUAGE
Yegane Javadova HAMDULLA
ÖZET
Bu makalede Ġngilizcede belirlilik kategorisinin temel ifade aracı olan
“the” ekinin semantik özelliklerinden bahsedilmekte ve bundan doğru bir
Ģekilde yararlanma yolları ortaya konulmaktadır. Ġngilizcede tekil ve çoğul,
sayılan ve sayılmayan isimler, konuĢana ve dinleyene malum olduğu zaman, bu
isimlerin karĢısında belirlilik “the” eki kullanılmaktadır. Dilin farklı alanlarında
var olan belirlilik kategorisi, karakterine göre gramer kategorisi olarak kabul
edilir. ÇağdaĢ Ġngiliz dilinde belirlilik kategorisinin ifade aracı, temel olarak
belirlilik “the” ekidir. “The” ekinin semantik fonksiyonu ise, eĢyanın genel ve
özel anlam iliĢkisini yansıtmaktan ibarettir.
Anahtar Kelimeler: Semantik, (the), Ġngiliz dili, Ġsimler.

ABSTRACT
This essay deals with semantic peculiarities of the article <<the>> as the
main means of expression of the category of definitiveness in English language
and shows the right ways of use of it. The definite article <<the>> is used with
singular and plural, countable and uncountable nouns when the speaker and the
listener know the thing or idea already. The expression mean of the category of
definitivness in Modern English is the definite article. The category of
definitivness appearing in various layers of the language is considered to be a
grammatical category on its character.
Key Words: Semantic, (the), English language, Nans

The notion of definiteness/ indefiniteness determines the important role
of the article in the process of communication. The definite article usually
presents the notion as something already familiar before, whereas the indefinite
article introduces a new item of information. The presentation of objects as
definite or indefinite, as already known or as new, depends on speaker or the
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writer, who by using articles establishes mutual understanding between the
speaker and the listener, the writer and the reader.1
The definite article implies that the speaker or the writer presents a
person, a thing or an abstract notion as known to the listener or the reader, either
from his general knowledge or from the situation or from the context. Hence,
the two main functions of the definite article are specifying and generic. The
definite article in its specifying function serves to single out an object or a
group of objects from all the other objects (things, persons, animals, abstract
notions) of the same kind. The specification is carried out by means of a
restrictive attribute, of the preceding context, the situation, the meaning of the
noun.
A restrictive attribute is most useful in singing out or individualizing an
object. It may be a clause or prepositional phrase or participial phrase, all
functioning as post modifiers.
The girl standing by the window is my cousin.2 Then the man whose face
I still could not see began singing.3
The definite in its specifying function is used with unique objects or
notions. When there is only one of the things we are talking about, we use
“the”.
They are the sun, the sky, the moon, the earth, the horizon, the equator,
the south, the environment, the country (side) and etc The sun shone brightly on
him through the trees.4 The sky had still the pallor of down.5
Normally there is only one sun and one sky in the context. We mean the
sun and the sky in our solar system. The use of the definite article with nouns
denoting unique objects is similar to the situational use, only unique objects
suggest situations on a larger scale. Nouns denoting unique objects are also
similar to proper nouns, especially to those originated from common nouns,
such as the City, the Tower, the British Museum, the Science the Peak District
National Park and etc.
The Science Museum covers every aspect of science and technology, and
its collections are constantly being enlarged.6

1

Khaimovich B.S., Rogovskaya B. I., A Course in English Grammar, Moscow, Visshaya
Shkola, 1967, p. 196.
2
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, London, Longman, 1989, p. 98.
3
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 99.
4
Ernest Hemingway, For Whom the Bell Talls, Charles Scribner‟s sons. New York, 1968, p.
468.
5
Somerset Maugham, The moon and Six pence, Progress Publishers, M., 1972, p. 166.
6
Голицынский Ю. Б. Great Britain, S. Kapo 2006, p. 298.
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The City has a long and exciting history.7 The region has some beautiful
countryside in the Peak District National Park, the Cotswold Hills and the
Malvern Hills.8 The definite article in its generic function refers the following
noun to the whole class of objects of the some kind.
The giraffe is the tallest of all animals. The bicycle is an excellent means
of transport. When was the telephone, invented?
In these example, “the” does not mean one particularly thing. The giraffe
= one particular type of animal, not one particular giraffe. We use the (+ a
singular countable noun) in this way to talk about a type of animal, machine and
etc. In the same way we use “the” for musical instruments.
The violin, owned by the Mendelssohn family, was made in 1720.9 The
piano is my favorite instrument.
The + adjective. When we talk about groups of people we use “the
+adjective” (without a noun) especially; the old, the poor, the unemployed, the
young, the rich, the homeless.
The young = young people, the rich= rich people, the poor=poor people
and etc.
The + nationality. We can use “the” with some nationality adjectives to
mean “the people of that country”. Azerbaijanis, the British, the Americans, the
French, the Spanish and etc.
The British who were fighting in France were driven into the sea losing
almost all their weapons.10 The Azerbaijanis usually shake hands when they
meet friends.
The use of the definite article before the names of nations emphasizes the
idea of collectiveness, the hole body of … etc.
The Britons were skilful workers.11 Wherever the Romans went, they
built roads.12
The definite article “the” is used before oceans, seas and rivers; the
Pacific Ocean, the North Sea, the River Ouse and etc.
San Diego is a city in Southern California on the west coast on the USA,
on the Pacific Ocean,13 the rivers flowing to the east and emptying into the
7

Голицынский, Great Britain, p. 284.
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 74.
9
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 48.
10
Голицынский, Great Britain, p. 223.
11
Голицынский, Great Britain, p. 38.
12
Голицынский, Great Britain, p. 49.
13
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 26.
8
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North Sea from deep estuaries well protected from the Sea.14 York is a beautiful
old city in the north – east of England on the River Ouse.15
When a class – noun denotes an object which is regarded by the speaker
as a definite object distinct from all other objects of a certain class, it is used
with the definite article. The definite article is also used with class – nouns in
the plural to distinguish a definite group of objects belonging to a certain class.
As had already been stated, the context or the whole situation shows that the
speaker has a definite object in mind and therefore uses the definite article.16
The boy hastened away and the manager fell to his musings.17
The book underneath the arithmetic was geography and the book under
the geography was a speller.18
The definite article is used to indicate a particular place in the room
(through the window, at the window, at the door, in the corner, at the table) and
etc.
Carrie looked out through the window into the busy street.19 I do not even
remember where I was sitting when he came in – at the window or in my chair
or his.20 The definite article is used with abstract nouns when they are narrowed
in their meaning of the noun is narrowed. Very often a limiting attribute
indicates the abstract notion is taken in a narrowed sense.
The old illusion that here was one who needed her aid began to grow in
Carrie‟s mind.21 The only trouble was her mother answered the phone.22
Nouns denoting the parts of the day morning day, evening, night,
afternoon, moon, midnight are used with the definite article when particular
morning, evening and etc. meant.
The morning was no better.23 The night he felt a cold coming on and took
quinine.24 The evening however was a disappointment.25
Used with the preposition in the nouns morning, day, evening, afternoon
and etc. may refer to a part of the day in general.
14

Голицынский, Great Britain, p. 19.
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 27.
16
Ganshina M. A and Vasilevskaya N. M., The English Grammar, Moscow, 1964, p. 53.
17
Dreiser Th. Sister Carrie, M., Progress Publisher, 1958, p. 271.
18
Salinger J. D., The Catcher in the Rye, M. Progress Publishers, 1968, p. 116.
19
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 95.
20
Salinger, The Catcher in the Rye, p. 61.
21
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 158.
22
Salinger, The Catcher in the Rye, p. 127.
23
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 76.
24
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 390.
25
Levin I. A kiss before Dying, Simon and Schuster, New York, 1953, p. 184.
15
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In the morning she cleaned her apartment hastily.26 In the evenings I went
to see my friends.27
The words university and institute always take definite article like other
singular class – nouns.
Jane will be back at the University soon.28 She studies at the University of
London.29
The nouns dinner, lunch and etc. are used with the definite article when
they denote official meals.
The dinner he had was no stay for such work and the cold was telling on
him.30 It was during the first part of the dinner he was quiet.31
The definite article may be preceded by the predetermines all and both.
All the flowers in this garden are beautiful.32 Both the students are
good..33
The definite article implies that the listener or reader is supposed to be
familiar with the person or thing mentioned from his general knowledge of the
situation.
He wants to see Mr. Bill, the teacher.34 “Children, children” interpolated
Mrs. Butler, calmly, looking about for old John, the servant.35
The definite article is used before an apposition when it refers to a wellknown person.
M. Twain was the first American writer whose works were translated into
Azerbaijani .The great Scottish poet Robert Burns was born in the family of a
poor farmer.36
We use the definite article with the names of materials when they are
narrowed in their meaning and this narrowing of meaning is shown by the
context or the whole situation.

26

Levin, A kiss before Dying, p. 175.
Somerset Maugham, The moon and Six pence, p. 93.
28
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 76.
29
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 77.
30
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 466.
31
Dreiser Th., The Financier, M, The higher School Publishing House, 1964, p. 367.
32
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 78.
33
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 78.
34
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 97.
35
Dreiser Th., The Financier, p. 398.
36
Голицынский, Great Britain, p. 344.
27
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The snow is very late this year.37 The snow began to fall late one
afternoon.38 The rain was slacking and we were moving along.39 The weather
was dark against the stone.40
The definite article is used before the names of person in the plural if they
denote a whole family.
Just at this time there come to the Cowperwoods an uncle who had not
appeared in the life of the family (finance, 34). The Stricklands were an average
family in the middle class.41 The Brace bridges entertained many masculine
guests.42 The Hanson expected her to go home.43
The definite article is used before names of persons when they have a
limiting attribute and the proper name of a person is also used with the definite
article when it has an attribute showing the person in a particular state or mood
or giving it a permanent characteristic.44 (13, 167).
The startled Jolyon set down his barley water…...45 (14, 284). The elder
Cowperwood brought a haggard face.46 (10, 264).
Some prepositional phraseological combinations used adverbially have
the definite article: on the one hand, on the other hand, at the time, in the main,
in the original, by the time and etc.
On the other hand, his interest in Drouet‟s little shop – girl grew in an
almost evenly balanced proportion.47 (7, 142).On the other hand in so far as the
Butler family as a unit was concerned ,it needed Aileen more than she needed
it.48 By the time the 16th had arrived Hurstwood‟s friends had rallied like
Romans to a senator‟s call.49 At the time, as well as airport general manager, he
had been president of the Airport Operators Counsel….50
One of the most usual ways of singling out an object or a group of objects
is situational specifications .Though the object is mentioned for the first time,

37

Ernest Hamingway, A. Farewell to Arms, L., 1971, p. 213.
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 387.
39
Ernest Hamingway, A. Farewell to Arms, p. 140.
40
Ernest Hamingway, A. Farewell to Arms, p. 192.
41
Somerset Maugham, The moon and Six pence, p. 41.
42
Dreiser Th., Jannie Gerhardt, M., Progress Publisher, 1972, p. 115.
43
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 91.
44
Gordon E. M., Krylova, I. P., The use of Article in Modern English, M. 1964, p. 167.
45
Golsworthy J., The Forstyle Saga, Book, The Man of property, M., 1975,p. 284.
46
Dreiser Th., The Financier, p. 264.
47
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 142.
48
Dreiser Th., The Financier, p. 334.
49
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 201.
50
Hailey Arthur, Airport, New York, 1968, p. 34.
38
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no attribute or context is necessary for the speaker or the writer to point it out
and for the listener or the reader to understand what object is meant.
After reading an interesting book we may say: I like the book. After
listening music: I enjoyed the music. After a flower exhibition: The flowers
were splendid. In many everyday situations: Open the window, Close the door,
etc.
When we say Let‟s go to the river, depending on the place we like in, it
may be the Kur, the Araz , etc. With reference to a certain school we may say:
The bell rang and the teacher came in.
The definite article occurs when counting from some moments in the past
or in the future and when the noun is modified by a specifying attribute.
The next day he called upon Carrie, and she saw him in her
chamber.51The last time he saw Jane at the cinema.52<<I saw you,>> Hurstwood
said , genially, the next time Drouet drifted in to his polished resort, from which
he could not stay away.53
The definite article is used before the names of the four cardinal points –
the north, the south, the east the west:
The south of England is often called the <<Garden of
England>>.54Buyers from the west and country merchants could be more easily
reached and dealt with here.55 No, I was just visiting there. I‟m from the East.56

51

Dreiser Th. Sister Carrie, p. 102.
Bria Abbs, Ingrid Frubain, Blueprint, p. 64.
53
Dreiser Th. Sister Carrie, p. 135.
54
Голицынский, Great Britain, p. 17.
55
Dreiser Th., Jannie Gerhardt, p. 167.
56
Levin I. A kiss before Dying, p. 89.
52
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DAĞITIK VERĠ MADENCĠLĠĞĠ VE ETMENLER
Erhun Giray TUNCAY
ÖZET
Bu çalıĢmada günümüzde dağıtık ortamlarda gerçekleĢtirilen veri
madenciliği uygulamalarının etmen teknolojileri yardımıyla performanslarının
ne ölçüde artırılabileceği sorgulanmıĢtır. Bunun için öncelikle Veri
Madenciliğinin tanımı ve genelleĢtirilmiĢ özet bilgi çıkarma süreci olan
Veritabanlarında Bilgi KeĢfi kavramı doğrultusunda Dağıtık Veri Madenciliği
tekniklerine neden gereksinim duyulduğundan, verilerin farklı konumlarda nasıl
dağılabileceğinden ve Dağıtık Veri Madenciliğinin farklı uygulanma
stratejilerinden bahsedilmiĢtir. Devamında ise çeĢitli sistem kısıtlarını
sağlayabilmek için Dağıtık Veri Madenciliğinde etmenlerin nasıl
kullanılabileceğinden söz edilmiĢtir. Son olarak mevcut bilinen Etmen Tabanlı
Dağıtık Veri Madenciliği sistemleri tanıtılmıĢ ve bu sistemlere yönelik eleĢtiri
ve değerlendirmeler doğrultusunda bir Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği
sisteminin tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar sıralanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Etmen Tabanlı Yazılım GeliĢtirme,
Dağıtık Sistemler

DISTRIBUTED DATA MINING AND AGENTS
ABSTRACT
In this study, performance improvent means of data mining applications
in distributed environments via agent technologies is questioned. To achieve
this, the reason for the necessity of distributed data mining techniques, the
ways that data can be located in different locations and different application
strategies of distributed data mining are mentioned regarding the definiton of
data mining and the concept of Knowledge Discovery in Databases that is the
generalized valuable knowledge extraction process. Following that, the
methodology of employing agents in Distributed Data Mining is discussed in
order to satisfy various system constraints. Finally well-known Agent Based
Distributed Data Mining Systems are introduced and the factors to be
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considered during the design of an Agent Based Distributed Data Mining
System are listed with respect to the criticisms and assesments about those
previous systems.
Key Words: Data Mining, Agent Based Software Development, Distributed
Systems

1. GiriĢ
Son yıllarda veri toplama ve depolama olanaklarının büyük ölçüde
ilerlemesiyle çeĢitli konularda büyük miktarlarda veriler toplanmaya baĢlandı.
Ancak verilerin miktarı artmaya baĢladıkça incelenmelerine yönelik karmaĢıklık
da orantılı olarak artmaya baĢladı. Böylece verilerin analiz edilerek
değerlendirilmesiyle özet bilgilerin ortaya çıkarılması gereksinimi doğmuĢ oldu.
Sonuç olarak büyük miktarlardaki verilerden insanlar tarafından kullanılabilir
özet bilgiler elde etmeye yönelik Veri Madenciliği yöntemleri önem kazandı.
Verilerin kümelenmesi, sınıflandırılması ya da aralarındaki iliĢki kurallarının
bulunması gibi Veri Madenciliği uygulamaları zaman içinde yaygınlık kazandı
ve bu uygulamaların birden çok veri kaynağı içeren ortamlardaki
performanslarının artırılmasına yönelik yöntemler geliĢtirilmeye baĢlandı.
Bu çalıĢmada günümüzde dağıtık ortamlarda gerçekleĢtirilen veri
madenciliği uygulamalarının etmen teknolojileri yardımıyla performanslarının
ne ölçüde artırılabileceği sorgulanmıĢtır. Bunun için öncelikle Veri
Madenciliğinin tanımına ve genelleĢtirilmiĢ özet bilgi çıkarma süreci olan
Veritabanlarında Bilgi KeĢfi kavramı incelenmiĢtir. Daha sonra Dağıtık Veri
Madenciliği tekniklerine neden gereksinim duyulduğundan, verilerin farklı
konumlarda nasıl dağılabileceğinden ve Dağıtık Veri Madenciliğinin farklı
uygulanma stratejilerinden bahsedilmiĢtir. Devamında ise farklı konumlardaki
yüksek miktardaki verilerin ele alınması, Veri Madenciliğinin çok yoğun
hesaplama gerektirmesi, çeĢitli konumlardaki girdi verileri sürekli
güncellenmesi ve veri madenciliği iĢlemlerinde kaynak verilerin gizlenmesi
gerekliliği gibi kısıtları sağlayabilmek için Dağıtık Veri Madenciliğinde
etmenlerin nasıl kullanılabileceğinden söz edilmiĢtir. Son olarak mevcut bilinen
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemleri tanıtılmıĢ ve bu sistemlere
yönelik eleĢtiri ve değerlendirmeler doğrultusunda bir Etmen Tabanlı Dağıtık
Veri Madenciliği sisteminin tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar
sıralanmıĢtır.
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1. Veri Madenciliği Nedir ?
Veri Madenciliği, ölçülen veri kümesinin ölçüsü gigabytelar seviyesinde
olan gizli, ilginç ve daha önceden bilinmeyen tipte kurallar, desenler,
devamlılıklar, özel durumlar ve eğilimler gibi olası kullanıĢlı bilgileri çıkarmayı
hedefler. Veri Madenciliğinde genelde iliĢki kuralları, sınıflandırma kuralları,
tahminleme kuralları, kümeleme kuralları, ardıĢık desenler, beliren desenler gibi
bilgiler ortaya çıkarılır. Ayrıca Veri Madenciliği yöntemleri ile standart biçimde
ve yüksek performansla özet bilgi çıkarabilmek için Veritabanlarında Bilgi
KeĢfi yaklaĢımından yararlanılmaktadır [6] [7].
2.1 Veri Madenciliği ile Çıkarsanan Genel Bilgi ÇeĢitleri
Veri Madenciliğinde ortaya çıkarılan bilgi çeĢitleri Ģu Ģekilde
özetlenebilir:
Kavramsal Tanımlama Kuralları:
Kavramsal Tanımlama için kullanılan iki temel yaklaĢım Veri
Karekterizasyonu ve Veri AyrıĢtırmasıdır. Veri Karekterizasyonunda hedef
bilgi sınıfının genel özellikleri özetlenir. Veri AyrıĢtırmasında ise hedef bilgi
sınıfının özellikleri karĢıt özellikteki bilgi sınıfları ile karĢılaĢtırılır. Kavramsal
Tanımlama ile Karekteristik kurallar ve ayrıĢtırma kuralları elde edilir.
ĠliĢkilendirme Kuralları:
ĠliĢkilendirme hedef verideki çeĢitli özelliklerin değerlerine yönelik sıkça
rastlanılan durumların keĢfedilmesidir. Genellikle Market Sepeti Analizi ve
ĠĢlem Verisi Analizi gibi yöntemleri gerçekleĢtirmek için kullanılır. Belirlenen
frekans ya da sıklık seviyelerine göre özelliklerin değerlerine yönelik iliĢki
kuralları ortaya çıkarılır.
Kümeleme Analizi:
Veriyi tanımlayabilmek için sonlu bir kategori ya da küme grubunun
belirlenmesine kümeleme analizi denir. Kümeleme analizi sınıf etiketi
bilinmeden uygulanır ve eğitim verisinde sınıf etiketleri bulunmaz.
Kümelemenin temel ilkesine göre aynı kümeye ait olan nesneler birbirine
benzer olmalıdır ve farklı kümelere ait olan nesneler ise birbirinden farklı olur.
Sınıflandırma ve Tahminleme:
Sınıflandırma veri sınıflarını ya da kavramlarını tanımlayacak ve
ayırdedecek bir modeller grubu bulma sürecidir. Çıkarılan model eğitilen
verinin analizine dayanmaktadır. Çıkarılan model sınıflandırma kuralları (ifthen), karar ağaçları, matematiksel formüller ve yapay sinir ağları gibi Ģekillerde
gösterilebilir.
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Aykırı Değer Analizi:
Aykırı Değer Analizinde bir veri kümesindeki sapkın değerler ortaya
çıkarılır. Aykırı değerler verinin genel davranıĢlarıyla uyum içinde değildirler
ve gürültü ya da istisna olarak kabul edilebilirler ancak hile tesbiti ve seyrek
olay analizi gibi yöntemlerin uygulmasında da oldukça yararlıdırlar.
Eğilim ve GeliĢim Analizi:
Eğilim ve GeliĢim Analizi olarak değerlendirilebilecek yöntemler
eğilimler ve sapmalara dayanan regresyon analizi, sıralı desen madenciliği,
dönemsellik analizi, benzerlik tabanlı analiz ve bunların yanında diğer desen
yönelimli ve istatistiksel analizlerdir.

1.2 Veritabanlarında Bilgi KeĢfi
Veri Madenciliği Veritabanlarında Bilgi KeĢfinin ana aĢamasıdır. Bilgi
KeĢfi Süreci verinin hazırlanması ve sürecin sonlandırılması gibi aĢamaların
tamamını içerirken, Veri Madenciliği ilgili algoritmanın temiz veriye
uygulandığı aĢamaya denir. AĢağıdaki Ģekilde akıĢı gösterilen Veritabanlarında
Bilgi KeĢfi Süreci Ģu aĢamalardan oluĢur [3] [7]:

ġekil 2-1 Veritabanlarında Bilgi KeĢfi Sürecinin AkıĢı
Problemin Tanımlanması:
Veritabanlarında Bilgi KeĢfi Sürecinin ilk aĢamasında uygulamanın
amacını ortaya çıkaracak biçimde hedeflenen madencilik uygulamasının tanım
kümesi belirlenir.
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Kaynakların Belirlenmesi:
Veritabanlarında Bilgi KeĢfi Sürecinin ikinci aĢaması hedef uygulama
üzerinde yürütülebilecek uygun bir veri kümesi yaratmayı hedefler. Hedef
uygulamanın gerçekleĢtireceği iĢ ile ilgili bir çok kullanılabilir büyük veritabanı
bulunabilir. Bu veritabanları aslında farklı amaçlar için kurulmuĢ ve hedef
uygulama ile iliĢkisiz olabilirler.
Verinin Temizlenmesi:
Bu aĢamanın amacı gürültüyü ve tutarsız veriyi ortadan kaldırmaktır.
Ayrıca bu aĢamada eksik ve bozulmuĢ veriler ve sapması yüksek aykırı veriler
temizlenir.
Verinin BütünleĢtirilmesi:
Bu aĢamada farklı kaynaklardaki temizlenen veri kümeleri
bütünleĢtirilmiĢ bir veri kümesinde tek bir veri görünümüyle biraraya getirilir.
Ön ĠĢleme:
Toplanan veri metin, görüntü, video gibi yapılandırılmamıĢ biçimlerde
bulunabilir. Bu aĢamada toplanan veri Veritabanlarında Bilgi KeĢfi Sürecinin
ilerleyen aĢamalarında iĢlenebilecek biçimde XML ve SGML gibi
yapılandırılmıĢ ya da yarı yapılandırılmıĢ gösterimlere dönüĢtürülür. Basitçe
ifade edilirse toplanan verinin hacmi çok büyük olarak değerlendirildiğinde
hedef uygulamada kullanmak için en belirgin veriler seçilir ve diğerleri çıkarılır.
Veri Madenciliği:
Bu aĢamanın amacı veri analizi ve bilgi keĢfi tekniklerini kabul edilebilir
ve verimli hesaplama sınırları içinde kullanarak ve belirli sayıda desen üreterek
en değerli bilgileri saptamaktır.
Yorumlama ve Sonuçların Değerlendirilmesi:
KĢefedilen her desenin geçerliliği yorumlanır ve ölçülür. Böylece veri
madenciliği sürecinin toplam baĢarımı değerlendirilebilir. Bu aĢamada
keĢfedilen değerli bilgiler ilk olarak desenler, kural sembolleri ve değiĢkenler
insan dilinde ifade edilerek kullanıcı tarafından okunabilir bir biçimde
yorumlanır. Daha sonra uygun desenler ya da diğer bir deyiĢle değerli bilgiler
yakalanır.
Gelecek Uygulamalar:
Veri Madenciliği ile çıkarılan, yorumlanan ve ölçülen değerli bilgiler
kümesi gelecekte tanım kümesi ile ilgili gerçekleĢtirilecek karar verme iĢleri
için kullanılabilir duruma getirilir.
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2.

Dağıtık Veri Madenciliğine Duyulan Gereksinim

Dağıtık Veri Madenciliğine gereksinim duyulmasının en önemli nedeni
mevcut Veri Madenciliği tekniklerinin merkezi veri için geliĢtirilmiĢ olması ve
dağıtık durum için değiĢtirilmelerinin gerekmesidir. Sınırlı bant geniĢliği ve
sistem kaynakları üzerinde büyük miktardaki veri kümelerinin ölçeğini
dağıtılmıĢ olarak artırma gereksinimi paralel ve dağıtık bilgi keĢfi yöntemlerinin
geliĢtirilmesi isteğini artırmıĢtır. Dağıtık Bilgi KeĢfi için gerekli desen çıkarım
problemine Dağıtık Veri Madenciliği denir. Dağıtık Veri Madenciliği yerel
konumlardaki verinin kısmi analizini gerçekleĢtirir ve kısmi sonuçları diğer
konumlara ya da genel sonuçların toplulaĢtırıldığı birimlere gönderir. ÇeĢitli
Veri Madenciliği tekniklerinin dağıtık veri kaynaklarında kullanılmaya
uyarlanması ile pek çok dağıtık problemi çözmeye yönelik yöntem geliĢtirilmiĢ
olmasına rağmen bu yöntemlerin pek azı akıllı etmenleri kullanarak
uygulanmaktadır [11].
Dağıtık Veri Madenciliğinin iĢ uygulamalarında kullanımında en çok
kabul gören yaklaĢım farklı kaynaklardan alınan ve merkezi bir veri ambarında
saklanan veri üzerinde Veri Madenciliği tekniklerinin uygulanmasıdır. Veri
Ambarı dağıtık veri kaynaklarındaki verinin tek bir toplama yerinde
bütünleĢtirilmesidir. Her ne kadar geniĢ bir kullanım alanı olsa da Veri
Ambarlarının kullanımının çeĢitli elveriĢsiz yönleri vardır. Örneğin Veri
Ambarı yaklaĢımını kullanırken bütün veri bir merkezde toplandığı için yerel
kaynaklar
üzerindeki
paylaĢılmak
istenmeyen
kaynak
veriler
gizlenememektedir, yüksek miktarda veri merkezde toplanmak durumunda
kalmaktadır, çok karmaĢık veri madenciliği iĢlemlerinin tek bir merkezde
gerçekleĢtirilmektedir ve veri kaynağı olarak kullanılan bütün yerel sitelerde
gerçekleĢen veri giriĢleri doğrultusunda merkezde tekrar veri güncellemesi
yapılması gerekmektedir. Bu örnekteki zaman ve kaynaklar bakımından
verimsizlikler doğrultusunda Dağıtık Veri Madenciliği uygulamalarında
çözülmesi gereken temel sorunlar özerklik, gizlilik ve ölçeklenilirlik olarak
özetlenebilir [11].
3.1 Verilerin Farklı Konumlar Arasında Dağılımı
Dağıtık Veri Madenciliğinde verilerin farklı konumlar arasında aĢağıdaki
iki Ģekilde dağılmıĢ olabileceği varsayılır:
 Homojen (Yatay olarak bölümlenmiĢ)
 Heterojen (Dikey olarak bölümlenmiĢ)
Her iki yaklaĢım da kavramsal olarak her konumdaki tabloların tek bir
genel tablonun bölümleri olması bakıĢ açısını benimserler. Homojenlik yani
yatay olarak bölümlenme durumunda genel tablo yatay olarak bölümlenmiĢtir.
Her konumdaki tablolar genel tablonun alt kümeleridirler ve tam olarak aynı
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tablo özelliklerine sahiptirler. AĢağıdaki tablolarda iki konum arasında homojen
olarak dağılmıĢ hava durumu verileri örnek olarak gösterilmiĢtir [4]:

ġekil 3-1 Homojen Olarak DağılmıĢ Hava Durumu Verileri
Heterojenlik durumunda ise tablolar dikey olarak bölümlenmiĢtir. Her
konumdaki tablo yapısı belirli sütunları içerir ve konumlardaki sütunlar ya da
diğer deyiĢle tablo özellikleri aynı değildir. Bunun yanında farklı konumlardaki
tablolar arasında eĢleĢtirmeyi sağlamak için her konumda ortak bir tekil
tanımlayıcı olduğu varsayılır. Genel tablonun kavramsal olarak varlığı kabul
edilir ve herhangi gerçek bir fiziksel konumda bulunması gerekmez. AĢağıdaki
tablolarda iki konum arasında heterojen olarak dağılmıĢ zaman damgası adında
ortak bir tekil tanımlayıcı ile birleĢtirilebilen farklı veriler bulunmaktadır:
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ġekil 3-2 Heterojen Olarak DağılmıĢ Hava Durumu ve Sağlık Verileri
Günümüzde Veri Madenciliği algoritmaları dağıtık veri kümelerinin
içerdiği kısıtlara göre uyarlanmaya baĢlamıĢtır. Bu kısıtlara verilerin bulunduğu
farklı konumlardaki hesaplama gücü, depolama kapasitesi ve yerel veri modeli
örnek verilebilir. Tasarlanan çerçevelerde sözkonusu kısıtların sağlanması için
Veritabanlarında Bilgi KeĢfi sürecinde gerçekleĢen iliĢki kuralı veri
madenciliği, veri kümeleme, veri sınıflama, veri ön iĢleme gibi yöntemler
dağıtık durumlara uyarlanmıĢtır. Dağıtık Veri Madenciliği hesaplamaları farklı
konumlarda yerel hesaplamaların gerçekleĢtirilmesi ve sonuçların merkezi bir
konumda toplulaĢtırıldığı bir mimaride ele alınabileceği gibi aynı zamanda yerel
hesaplamaların birbiri arasında aktarıldığı P2P bir mimaride de
gerçekleĢtirilebilir. Dağıtık Veri Madenciliği iĢlemlerinde kullanılan
senaryolarda karĢılaĢılan durumlar Ģu Ģekilde özetlenebilir [4]:





Sistemlerin sadece mesajlaĢma ile haberleĢebilen birçok birbirinden
bağımsız konumda veri saklaması ve hesaplama yapması
Konumlar arası iletiĢimin pahalı olması
Konumların çeĢitli kaynak kısıtları olması (örnek: pil gücü)
Konumların gizlilik gereksinimleri olması
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ÇeĢitli uygulamalarda farklı konumlarda dağılmıĢ verilerin gizliliklerinin
korunması önem kazanmaktadır. Bazı kuruluĢlar Veri Madenciliği iĢlemlerinin
sonuçlarına gereksinim duydukları halde veritabanlarında bulunan bilgileri Veri
Madenciliği iĢleminin diğer ilgili taraflarının bilmesini istememektedirler. Bu
beklentileri karĢılamak için geliĢtirilen yöntemlerin genel adı Güvenlik Koruyan
Veri Madenciliğidir. Güvenlik Koruyan Veri Madenciliğinde çeĢitli önemli
verilerde bulunan duyarlı desenlerin gizlenmesi, verilerin rastgele değerlerle
değiĢtirilmesi ya da Ģifrelenmesi gibi yaklaĢımlara dayanan çeĢitli yöntemler
kullanılır [11] [4].
2.2 Dağıtık Veri Madenciliğinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri
Dağıtık Veri Madenciliğinde Veri Madenciliği iĢlemlerini gerçekleĢtiren
birimlerin verilere eriĢimi ve verileri öğrenmesi için kullanılan yaklaĢımlar Ģu
Ģekilde özetlenebilir.
Merkezi Öğrenme Stratejisi:
Merkezi Öğrenme Stratejisi tüm verilerin merkezi bir konumda
toplanması ve tek bir modelin oluĢturulmasına denir. Bu stratejide tek
gereksinim tüm verinin birleĢtirilmesi ve Veri Madenciliği algoritmalarını
sırasıyla uygulamak üzere merkezi olan konuma taĢınabilmesidir. Bu strateji
genelde coğrafi olarak dağıtık olan veri az miktarda olduğunda kullanılır.
Verilerin toplanması sadece basit bir birleĢtirme aĢaması değildir ve özgün veri
modeline bağlıdır. Bunun nedeni farklı konumlarda farklı yapılardaki kayıtların
olmasıdır. Aynı kayıdın farklı özellikleri farklı konumlarda bulunabilir ya da
tüm konumlarda farklı tablo özellikleri bulunabilir. Bu yüzden verileri toplarken
uygun birleĢtirme stratejisi benimsenmelidir. Yine de merkezi öğrenme stratejisi
etkili bir strateji değildir ve bu stratejinin oluĢturulmasında etmen teknolojileri
tercih edilmemektedir [14].
Üst Veri Öğrenme Stratejisi:
Bu strateji homojen olarak dağıtılmıĢ veriden türetilmiĢ sınıflandırıcılar
üzerinde Veri Madenciliği yapmayı önerir. Üst Veri Öğrenmesinde üç ana
aĢama vardır. Ġlk aĢama sınıflandırıcı öğrenme algoritmalarıyla her konumda
temel sınıflandırıcılar oluĢturmaktır. Ġkinci aĢama temel sınıflandırıcıların
merkezi bir konumda toplanması ve ayrı bir geçerlilik kümesi ve temel
sınıflandırıcılardan oluĢturulan tahminlemeler üzerinde üst seviye veri
üretilmesidir. Son aĢama ise bir birleĢtirici ya da arabulucu yoluyla üst düzey
veriden üst veri sınıflandırıcısının oluĢturulmasıdır [10] [12] [13].
Melez Öğrenme Stratejisi:
Bu strateji yerel ve merkezi öğrenme stratejilerini birleĢtiren bir tekniktir.
ÇeĢitli sistemler gerçekleĢtirdikleri veri madenciliği yöntemlerine ve
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sistemlerde verilerin taĢınabilirliğine yönelik olarak belirlenen kısıtlara göre
diğer öğrenme stratejilerinin farklı özelliklerini birleĢtirerek kendilerine özgü
uyarlamalar geliĢtirmiĢlerdir. Öğrenme stratejilerinde temelde karar verilmesi
gereken konu merkezilik ve yerelliktir. Merkezi hesaplama kesin sonuçlar
ortaya çıkarır fakat kaynakların kullanımı açısından daha pahalıdır. Yerel
hesaplama ise kesin sonuç verme konusunda daha düĢük performansa sahip
olmasına rağmen kaynakların kullanımı açısından daha ucuzdur. Dağıtık Veri
Madenciliği sistemlerinin bu karar konusunda esnekliğe sahip olmaları ve
merkezi ya da yerel hesaplama açısından seçimi kullanıcıya bırakabilmeleri bu
sistemlere önemli avantajlar sağlayacaktır [2] [14].
3. Dağıtık Veri Madenciliğinde Etmen YaklaĢımı Kullanımına
Yönelik Değerlendirmeler
Dağıtık Veri Madenciliği süreçlerinin birlikte çalıĢması ile merkezi
kontrol olmadan etkili veri madenleme yapılabilir. Yazılım etmenlerinin özerk
olması ve düĢünerek akıl yürütebilmesi sayesinde Dağıtık Veri Madenciliği ile
ilgili çeĢitli sorunlar çözülebilir.
Günümüzde kullanılan modern sistemlerin ve tekniklerin durumuna
bakarak Dağıtık Veri Madenciliğinde akıllı etmen temelli yaklaĢımların
kullanımına yönelik olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler yapılabilir. Bu
değerlendirmeler çerçevesinde gelecekte tasarlanacak etmen temelli Dağıtık
Veri Madenciliği sistemlerinin olası güçlü yanları ve geliĢtirilmesi gereken
yanları konusunda çeĢitli çıkarımlar yapılabilir. Dağıtık Veri Madenciliğinde
etmenlerin kullanımı mevcut sistemlerde aĢağıdaki ölçütlere göre
değerlendirilmiĢtir [11]:
Veri Kaynaklarının Özerkliği:
Bir Veri Madenciliği etmeni bir veri yönetim sisteminin altında yatan veri
kaynağına eriĢimi sistemin, verilerin ve modelin gerekli özerklik kısıtlarına göre
akıllı bir biçimde ele alan modüler bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Bu model
bilgi sistemleri için iĢbirliği yaklaĢımı ile uyum içindedir.
EtkileĢimli Dağıtık Veri Madenciliği:
Ġnisiyatif alarak yardım eden etmenler insan kullanıcının iĢleyen veri
madenciliği sürecini yönlendirmesi gereksinimini Ģiddetli bir biçimde
sınırlayabilir. Veri Madenciliği etmenleri belirli kullanıcıların seçimlerine göre
olası büyük arama uzayının ve belirli Veri Madenciliği uygulamalarında uygun
ara sonuçların özel sınırlarını sezebilirler.
Dinamik Olarak Kaynakların Seçimi ve Veri Toplama:
Açık dağıtık veri ortamlarında akıllı Veri Madenciliği etmenlerinin
aĢması gereken sorunlardan bir tanesi sürdürülecek Veri madenciliği görevinin,
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veri konumlarının kullanılabilirliğinin ve bu konumlardaki içeriklerin her an
değiĢebilmesi durumudur. Böylesi durumlar için gerekli ayarlamaları
yapabilmek için Veri Madenciliği etmenleri beklenen boyut, verinin çeĢidi ve
niteliği, ağ ve sunucu yükü gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak veri
kaynaklarını uyarlanabilir biçimde seçebilmelidir.
Ölçeklenebilirlik:
Veri Madenciliğinin yüksek miktarda veriyle baĢa çıkabilmesi
ölçeklenebilirliğinin göstergesidir. Ağ ve veri madenciliği uygulama
sunucusunun yükünü azaltmaktır için bir seçenek veri madenciliği iĢlemlerinin
yerel olarak gerçekleĢtirildiği ve verilerin daha ileri iĢlemler için ilgili
sunuculara gönderilebildiği dağıtık bir veri madenciliği sisteminde veri
madenciliği etmenlerinin yerel veri konumları arasında göç edebilmesine izin
vermektir. Bu konuda dağıtık veri ortamlarındaki hareketli bilgi süzen
etmenlere yönelik deneyler cesaret vericidir.
Çoklu Strateji:
Bazı karmaĢık uygulama ayarları için birden çok veri madenciliği
tekniğinin uygun bir kombinasyonu sadece belirli bir tekniği uygulamaktan
daha yararlıdır. Veri Madenciliği etmenleri farklı konumlardan getirilen
bilgilere göre hangi veri madenciliği tekniğini seçmeleri ve hangi veri
madenciliği iĢlerini sürdürmeleri gerektiği konusunda akıl yürütebilirler. Veri
Madenciliği yöntemleri arasından birden çok strateji seçmeyi öğrenmek çoklu
etmen sistemlerinde eĢgüdüm stratejilerinin uyarlamalı seçimine benzemektedir.
ĠĢbirliği içinde Veri Madenciliği:
Veri Madenciliği etmenleri yerel konumlarda topladıkları veri üzerinde
bağımsız olarak çalıĢabilirler ve daha sonra birbirlerinden ayrı oluĢturdukları
modelleri birleĢtirebilirler. Bunun yanında diğer Veri Madenciliği etmenlerinin
görüĢlerinden de yararlanmak için keĢfedilen olası bilgiyi paylaĢmak üzere
anlaĢabilirler. Homojen ve dağıtık veri üzerinde veri madenciliği
gerçekleĢtirmek için Üst veri öğrenme teknikleri kullanılabilir. Ancak farklı
yerel kaynaklarda heterojen veriler bulunuyorsa yanlıĢ bir toplu veri modeli
oluĢabilir. ĠĢbirliği içinde çalıĢan etmenler bu gibi durumlarda ortaya çıkan
sorunları birlikte çözmek için müzakere edebilir.
Güvenlik ve Güvenilirlik:
Aslında bu konu Dağıtık Veri Madenciliğinde etmenlerin kullanımına
karĢı bir kanıt olabilir. Her etmen tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemi veri
güvenliğini ve gizliliğini sağlamak zorundadır. Bununla birlikte bir veri
kaynağında asgari ayrıcalıkları sağlamak konusundaki bir baĢarısızlık,
görevlerini yerine getirebilecek yetkiler verilen herhangi bir veri madenciliği
etmenine duyarlı verilere istenilmeyen eriĢim olanakları verebilir. Ayrıca güçlü
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bir güvenlik mimarisinden yoksun bir dağıtık veri madenciliği sisteminde
etmenler tarafından gerçekleĢtirilen her veri madenciliği iĢi dinlenebilir,
kurcalanabilir ya da çeĢitli hizmet saldırıları tarafından geri çevrilebilir.
4.1 Dağıtık Veri Madenciliği Sistemlerinde Kullanılan Etmen
ÇeĢitleri
Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinde çeĢitli dağıtık mimarilerde
sıklıkla kullanılan etmenlerin yanında Veritabanlarında Bilgi KeĢfi Süreçlerini
çözümlemek üzere kullanılan etmenler birlikte yer alırlar. Burada açıklanan
etmen çeĢitlerinden bir bölümü aynı ya da değiĢik isimlerle Etmen Tabanlı
Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinde bulunurlar [1]. Bu etmenlerin
iĢlevlerinin kapsamı kullanıldıkları sistemin özelliklerine göre daha geniĢ ya da
daha sınırlı olabilir.
Arayüz Etmeni:
Bu etmen kullanıcı ile etkileĢim halindedir ve kullanıcıya beklentilerini
sorduktan sonra ilgili Veri Madenciliği sonuçlarını kullanıcıya getirir.
Kullanıcının verdiği girdileri ilgili birime iletir ve sonuçları hesaplayan
birimden kullanıcıyı ilgilendiren sonuçları istenilen gösterim biçiminde
kullanıcıya iletir. Arayüz etmeni gösterim için kullanıcı beklentilerine yönelik
çeĢitli öntanımlı ya da geliĢigüzel raporlama Ģablonları kullanabilir.
KolaylaĢtırıcı (Yönetici) Etmen:
KolaylaĢtırıcı (Yönetici) etmen farklı etmenlerin etkinleĢtirilmesinden ve
eĢgüdümlenmesinden sorumludur. Bu etmen bir iĢ planının ayrıntılarının
belirlenmesinden ve planın gerçekleĢtirilme durumunun izlenmesinden
sorumludur. Bu etmen arayüz etmeninden ilgili görevlendirmeleri aldıktan
sonra çeĢitli Veri Madenciliği etmenlerinin verdiği hizmetler arasından uygun
olanları bulur ve onları ilgili iĢ planı kapsamında sırasıyla görevlendirir. ĠĢ
planında gerçekleĢtirilecek iĢlerin sırası kural tabanlı bir yaklaĢımla sistemdeki
etmenlerin yeteneklerini içeren belirli ontolojilerden çıkarılır. KolaylaĢtırıcı
etmen son olarak ilgili hesaplamaları yapan veri madenciliği etmenlerinin
ürettiği sonuçları arayüz etmenine iletir.
Kaynak Etmeni:
Kaynak etmeni etkin bir biçimde her veri kaynağı hakkında üst-veri
bilgisi almayı sürdürür ve bunu yapısında bulunan ön tanımlı ya da geliĢigüzel
bilgi çekme olanakları ile gerçekleĢtirir. Bu etmen Veri Madenciliği etmeni
tarafından belirli veri madenciliği iĢlerinin hazırlık aĢamasında gereksinim
duyulan çeĢitli verileri çekmekten sorumludur ve verileri çekerken
veritabanlarındaki heterojenlikleri hesaba katarak verinin tanımlanması ve
gösterimi ile ilgili tutarsızlıkları çözer. Bunu gerçekleĢtirebilmek için kaynak
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etmeni kullanıcı istekleri doğrultusunda uygun sorgular oluĢturur ve sorguların
sonuçlarını kolaylaĢtırıcı etmene ya da diğer etmenlere yollar.
Veri Madenciliği Etmeni:
Veri Madenciliği etmeni belirli Veri Madenciliği tekniklerini ya da
algoritmalarını kendisine iletilen temiz veri üzerinde uygular.
Sonuç Etmeni:
Veri Madenciliği etmenlerinin hareketlerini gözlemler ve Veri
Madenciliği iĢlemleri sonunda oluĢan sonuçları toplulaĢtırarak KolaylaĢtırıcı
Etmene iletir. Bu etmen sonuçlar arasından kullanılabilir olanları değerlendirir
ve sonuçları arayüz etmeninin kullandığı raporlama Ģablonlarına uygun biçimde
düzenler.
Aracı ya da Kılavuz Etmen:
Aracı etmen çeĢitli istekleri gerçekleĢtirebileceklerini gösteren etmenlerin
bulunmasında bir danıĢman görevi görür. Bu iĢlevi hizmet sağlayıcılarının
duyurularını yayımlayarak ve istekte bulunan etmenlerin öneri isteklerini kabul
ederek gerçekleĢtirir. Hizmet sağlayıcılarının duyurularını yayımlarken
sistemde bulunan bütün etmenlerin isim, ontoloji ve yeteneklerine iliĢkin
bilgileri listeler. Ġstekte bulunan etmenler tarafından yöneltilen çeĢitli sorgu
isteklerine iliĢkili özellikler için belirtilen kısıtlara göre cevap verir. Genelde
sisteme yeni giren etmenler sistemin kullanılır bir parçası olmak için
yeteneklerini aracı etmen kullanarak duyururlar.
Sorgu Etmeni:
Sorgu etmenleri her kullanıcı isteğinde oluĢturulurlar. Sorgular yerel ve
genel modellerin üst veri bilgilerine göre düzenlenirler.
Ontoloji Etmeni:
Veri kaynaklarına iliĢkin bilgileri depolayan ontolojilerle her hangi bir
alanda bir veri madenciliği isteğinin yürütülebilmesine iliĢkin akıl yürütürler.
TaĢınabilir Etmen:
Bazı sistemler etmenlerin taĢınabilirlik özelliğini kullanırlar. TaĢınabilir
etmenler sistemdeki farklı ağlar gibi değiĢik ortamlar arasında gezebilirler ve
her konumda verileri iĢleyerek sonuçları toplulaĢtırmak üzere ilgili etmenlere
gönderirler. Bu etmenler her konumda veri iĢlemeyi yerel olarak
gerçekleĢtirebildikleri için kullanımlarının düĢük ağ trafiği sağlamak gibi
avantajları vardır. Bunun yanında bu etmenlerin kullanımında güvenlikle ilgili
konulara dikkat etmek gereklidir çünkü etmenin davranıĢları farklı biçimlerde
güvenlik ihlallerine neden olabilir.
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Yerel ĠĢ Etmeni:
Yerel ĠĢ Etmeni yerel konumlarda bulunan bilgilerle ilgili iĢler
gerçekleĢtiren bir etmendir. Bu etmen Veri Madenciliği etmenlerinin isteklerine
cevap verir ve bilgilerini kolaylaĢtırıcı etmenlere iletir. Yerel ĠĢ etmeni yerel
veri tabanında bulunan bilgileri çekebilir, bu veritabanı üzerinde hesaplamalar
yapabilir ve elde ettiği sonuçları ilgili etmenlere iletebilir.
Ön ĠĢlem Etmeni:
Ön ĠĢlem etmeni verilerin Veri Madenciliği iĢleminden önce temizlenerek
Veri Madenciliği için hazırlanmasından sorumludur. ÇeĢitli Veri Madenciliği
teknikleri kendilerine özgü veri temizleme yöntemleriyle temizlenebilir.
Veri Madenciliği Sonrası Etmeni:
Bu etmen Veri Madenciliği etmenlerinin gerçekleĢtirdikleri iĢlerin
doğruluğunu ve performansını değerlendirerek bu bilgileri Veri Madenciliği
etmenlerinin daha sonraki kullanımları için tanımlayıcı bilgileri tutan etmenlere
iletir.
4.2 Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği Sistemleri
Mevcut Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemleri arasında en
çok bilinenleri PADMA, BODHI, JAM ve Papyrus‟tür. AĢağıda bu sistemler
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği için önem taĢıyan ölçütlere göre kısaca
tanıtılmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır:
PADMA:
Paralel bir Veri Madenciliği sistemi tanımlayan PADMA, etmen tabanlı
veri madenciliği konusunda en eski örneklerden birisidir. PADMA veri
madenciliğini homojen veri konumları arasında gerçekleĢtirir. Ġlk önce yerel
etmenler tarafından farklı konumlarda kısmi veri kümeleme modelleri
oluĢturulur. Sistemde daha sonra bütün yerel modeller genel kümeleme
modelini oluĢturacak ikinci seviye bir kümeleme algoritmasının
gerçekleĢtirileceği merkezi bir konumda toplanır. Sistemdeki etmenler metin
belgesi sınıflandırmasında hiyerarĢik kümeleme gerçekleĢtirirler ve web tabanlı
bir arayüz yardımıyla hem kısmi hem de hiyerarĢik kümeler izlenebilir.
AĢağıdaki Ģekilde bu sistemin mimarisi görülmektedir [8] [9]:
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ġekil 4-1 PADMA Mimarisi
BODHI:
BODHI veri sınıflama ve regresyon gibi veri madenciliği iĢlerinin
heterojen veri konumlarında iĢbirliği içinde yürütülebilecekleri bir çerçeveye
göre tasarlanmıĢtır. DüĢük ağ iletiĢim yüküyle yerel ve genel veri modelinin
doğru olmasını garanti eder. Java ile gerçekleĢtirilen BODHI, mesaj alıĢveriĢini
sağlamak ve yerel konumlardaki taĢınabilir etmenlerin çalıĢtırılabilmesi için
çalıĢma zamanı ortamları içeren etmen istasyonları sunmaktadır. Veri
Madenciliği süreci yerel etmen istasyonlarına ve kendi durumlarını, verilerini
ve bilgilerini taĢıyan gezici etmenlere dağıtılır. Merkezi konumdaki bir
kolaylaĢtırıcı etmen, etmenler arası iletiĢim ve kontrol akıĢını sağlamakla ve
sistemdeki etmenler ve etmen istasyonları tarafından yürütülmesi gereken Veri
Madenciliği iĢlerini baĢlatmak ve koordine etmekle sorumludur [10].
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JAM:
JAM Dağıtık Veri Madenciliğinde üst veri öğrenmesi için kullanılan Java
tabanlı bir çoklu etmen sistemidir. Ripper, CART, ID3, C4.5, Bayes ve
WEPBLS gibi farklı öğrenme sınıflandırıcıları heterojen veritabanlarında belirli
bir konumda bulunan ya da sistemdeki diğer konumlardan getirilen bir JAM
etmeni tarafından çalıĢtırılabilirler. Bu sistemde her konum etmeni bir
sınıflandırma modeli oluĢturur ve farklı etmenler farklı teknikler kullanarak
sınıflandırıcılar oluĢtururlar. JAM ayrıca farklı konumlarda öğrenilen birden
çok modeli bir üst veri sınıflandırıcısında toplamak için bir grup üst veri
öğrenme etmeniyle Veri Madenciliği iĢlemlerinin toplam tahmin etme
kesinliğini artırır. BirleĢtirilen sınıflandırıcılar hesaplandığında merkezi JAM
sistemi bütün konumlardaki ilgilenilen veri gruplarını eĢ zamanlı ve bağımsız
olarak sınıflandırmak için bu modüllerin çalıĢtırılmasını koordine eder [13].
Papyrus:
Papyrus heterojen veri konumlarının kümeleri ve üst veri kümelerine
yönelik geniĢ ağlı dağıtık veri madenciliği gerçekleĢtiren Java tabanlı bir
sistemdir. Farklı iĢ ve tahminleme modeli stratejilerini desteklemektedir. Bu
sistemde taĢınabilir Veri Madenciliği etmenleri verileri bütün hesaplamaları
yerel olarak gerçekleĢtirmek ve ağ yükünü azaltmak için ara sonuçları ve
modelleri kümeler arasında ya da yerel konumlardan merkezi bir sunucuya
taĢıyabilir. Böylelikle kümeler, üst veri kümeleri ve süper kümeleri kullanarak
genel kümeleme iĢlemi merkezi bir sunucuda ya da P2P biçimde
gerçekleĢtirilebilir. Her küme etmenler için küme eriĢim ve kontrol noktası
olarak davranan bir özelleĢmiĢ düğüme sahiptir. Özel bir iĢaretleme dili
kullanarak yerel olarak veri madenciliği yapılan tahminleme modelleri ve bu
modelleri tanımlamak için gereken üst verileri birleĢtirmek ve bu bilgilerin
alıĢveriĢini yapmak üzere çeĢitli yöntemleri destekler [2].
PADMA paralel iĢlem yürüttüğü için homojen özellikteki ortamlarda ve
veritabanlarında kullanılabilmektedir. Esnek bir yapıya sahip olan Papyrus iki
temel öğrenme stratejisini de desteklemek üzere tasarlanmıĢtır. JAM ve BODHI
den farklı olarak Papyrus sadece modelleri konumdan konuma taĢıyabilmekle
kalmaz aynı zamanda veriyi de istenildiğinde konumdan konuma taĢıyabilir.
JAM ve BODHI veri sınıflandırması için tasarlanmıĢken PADMA ve Papyrus
kümelenmeler için tasarlanmıĢ sistemlerdir [1].
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SONUÇ
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinde etmenlerin
kullanımının en belirgin yararı bir ara katman oluĢturarak çeĢitli birimler
arasında iletiĢimin sağlanmasıdır. Birimler arası iletiĢimin sağlanması için
eĢgüdümsüz mesajlaĢma kullanılmaktadır. Bunun yanında etmenlerin akıl
yürütme özelliğini kullanarak Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinin
performansının artırılması gerekmektedir. Bu durumun örneği olarak çeĢitli
etmenlerin özelleĢtikleri ya da performans gösterdikleri durumlara göre belirli
iĢlerin hangi etmenlerin sorumluluğuna verileceğine ya da iĢ planının akıĢının
nasıl oluĢturulacağına karar vermeye yönelik yaklaĢımlara odaklanılabilir.
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinde geliĢtirilmesi
gereken taraf Dağıtık Veri Madenciliği algoritmalarından çok etmenler arasında
iĢbirliğinin gerçekleĢme biçimidir. Bunun nedeni çeĢitli Veri Madenciliği
algoritmalarının dağıtık uyarlamaları yapılırken bunların içinde yer alması
gereken etmen mimarisi kendine özgü bir hal kazanıyor olmasıdır. Bu durum da
Veri Madenciliği açısından çok iĢlevli bir etmen mimarisi oluĢturmanın
zorluğunu ortaya koymaktadır.
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinin merkezi ya da
yerel hesaplama yöntemleri ve uygulanan Veri Madenciliği tekniklerinin
çeĢitliliği açısından esnek olmaları önemli bir avantajdır. Farklı kullanıcı
isteklerinde farklı merkezi ya da yerel hesaplama yöntemlerini seçebilen ve
çeĢitli Veri Madenciliği tekniklerini farklı kullanıcı isteklerine göre ya da
birbirlerini tamamlamak üzere kullanabilen sistemlerin performansı görece
yüksek olacaktır.
Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemlerinde taĢınabilir
etmenlerin kullanımı gizlilik ihlalleri konusundaki riski artırmaktadır. Bu
yüzden bir sistem tasarımında bu çeĢit etmenler kullanıldığında sistemdeki her
çeĢit veriye yönelik kullanıcı eriĢim hakları kesin bir biçimde tanımlanmıĢ
olmalıdır.
Bu çalıĢmada Dağıtık Veri Madenciliği uygulamalarının performansının
etmen tabanlı yaklaĢım kullanılarak artırılmasına yönelik değerlendirmelere yer
verilmiĢtir. Bir Etmen Tabanlı Dağıtık Veri Madenciliği sistemi tasarımında bu
değerlendirmelerden çıkan sonuçların, bu yöndeki çalıĢmalara bir çerçeve
oluĢturulmasına katkı yapabileceği düĢünülmektedir.
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE
YAZIM KURALLARI
1. Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler
Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının
içeriğine uygun olarak belirlenir.
2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce,
Almanca ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma
baĢlanabilecek Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine
temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada
yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi
formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 Punto Satır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 3
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası
Türkbilim Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir.
Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
7. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak
yazara ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.
8. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra
ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum
ile birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
9. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot Ģeklinde belirtilmelidir.
Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan
kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak
yazılmalıdır.
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10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
11. Her makalenin baĢına Türkçe ve Ġngilizce/Almanca/Fransızca özet
verilmeli, özetler 150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
12. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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