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21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM YAYIN İLKELERİ
1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, yılda üç 3. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a gönkez yayınlanır.
derilen yazılar daha önce hiçbir yerde
2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, hakemyayımlanmamış olmalıdır. Derginin yayın
li bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve
dili Türkçe’dir.
Toplumda yayınlanmak üzere gönderilen 4. Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle
özgün makaleler, YAZI KURULU tarafınbirlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım
dan incelendikten sonra konunun uzmanı
işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar
üç hakem tarafından değerlendirilir ve
da (pC uyumlu) diskete yüklenmelidir,
üç hakemin en az ikisinden olumlu rapor 5. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev
gelmesi halinde yayınlanır.
yaptığı kurumu ve akademik unvanını
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9. Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar
için kullanılmalıdır. Makalenin sonunda
yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve
italik) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt
Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta,
sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu
düzenle verilmelidir:

11. STOEL1JE, J. Beverly, (1983), “Festival in
America”, Handbook of American Folklore, (ed R. M. Dorson.), Bloomington:
Indiana University Press, 239-246.
12. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), xıX.
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul:
Çağlayan Basımevi.
13. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513- 514.
14. WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
15. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay),
Adam Sanat, 4: 5-14.
16. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak
gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise
(1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla
verilmelidir.
17. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve
hangi akademik dereceye (yüksek lisans/
doktora ... ) yönelik olduğu belirtilmelidir.
18. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına
uygun olmayan yazılar değerlendirmeye
kesinlikle alınmayacaktır.

10. ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın
Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun
Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
•

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is published twice a year.

•

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is a refereed publication. Af ter original manuscripts are examined by Executive Board,
they are peer-reviewed by three referees.
They are published if two of three referees
send affirmative report. The authors bear
the full responsibiliry for their articles.
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6. Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe
ve İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10
sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile yazılmalıdır).
7. Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS
Word Windows 95 ve üstü programla,
Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla
yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu,
paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
8. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/
veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya
(Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az
olanlar satır arasında ve tırnak içinde, üç
satırdan uzun olanlar ise satırın sağından
ve solundan birer santimetre içeride, blok
halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.
Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık,
216-231.

•

Manuscripts must be originally sent to the
board, and no other places for publication or
evaluation. The publication language of
the issue is Turkish.

•

Manuscripts must be sent as three printed
copies along with the disk. if any special fonts
(suitable for PC) are used in manuscripts,
they must be in the disk.
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tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle
doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta
adresini vermelidir.
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•

•

The authors’ names, last names and academic positions should be wı:itten. in
addition, the full posta! address, fax,
telephone numbers and e-mail addresses
of the author(s) who will check proofs
and receive correspondence and offprint
should also be included.
Summaries must be in Turkish and
English, should not exceed 100 words
and key words may not exceed 5 (5
words for Turkish; 5 words for English) words at the beginning of the
manuscripts. Latin words must be in
Times 9 point and italic.
Manuscripts must be written in Mac Word
5,1 or Ms Word Windows 95 or further
versions (pc compatible) with Times 10
point with 1,5 line spaced. Tab and enter
key must not be usedfor paragraphs.
Texts must follow in-text footnote system. In
parenthesis in the text, author’s name, date of
publication, and page number is given. if
a source is cited many times, parentheses
are given instead of “ibid, idem, op. cit.
ete.” For example, (Tanpırıar 1985) veya
(Tanpınar 1985: 316). Quoted passages
under three lines must given by quotation
mark. if quoted passage is over three lines,
they must be given 1 cm margins from left
and right side of line as block with 9 point
and odd line spaced.
Additional information must be given on
the same page as footnotes enumerated 1,
2, 3.

Citations in them must follow the above
guidelines.
•

References must include only the cited
sources and be given in alphabetical order. Books names must be written bold
and italic. Articles must be written (name
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of journal is bold, volume in Romen number, issue number, colon and page numbers) as below:
ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armağaru,
(Ed.
M.
Özarslan-Ö.
Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık,
216-231.
STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American Folklore, (ed R.
M. Dorson.), Bloomington: Indiana Universiry Press, 239-246.
TANPıNAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX Asır
Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan
Basımevi.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve
Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33:
513-514.
WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazm
Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay),
Adam Sanat, 4: 5-14.
•

If more than one source of the same author is cited, they must be put in a chronological order from the oldest to the newest. Sources of the same years must be
given letters “198sa, 198sb”

•

The university and the academic degree
(MA. or PH.) of academic thesis must be
given,

•

Manuscripts not prepared based on the
dicections above will not be taken into
consideration for publication in 21.
Yüzyılda Eğitim ve Toplum.
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Değerli Akademisyenler ve Eğitim Çalışanları,
Gelecek nesilleri yetiştiren, akademik çalışma yapan; ülkenin düşünce dünyasına,
gelişmesine yön veren bilgi ve politikalar üreten eğitim çalışanları, fikir ve projelerini
toplumun hizmetine sunmak, Türkiye’mizin mutlu ve huzurlu geleceğini bilimin
aydınlık yoluyla inşa etmek noktasında büyük bir öneme sahiptirler.
Dördüncü sayısını elinize almış olduğunuz 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergimiz;
bilimsel üretimlerimizin, akademik araştırmalarımızın ulusal ve uluslararası bilim
dünyasına duyurulması amacıyla çıkartılmaktadır.
Türk Eğitim-Sen, Akademisyenlerin ve tüm üniversite çalışanlarının temel
sorunlarının dikkatli bir takipçisi olarak sendikal mücadelesini sürdürürken, akademik
çalışmaların yapılmasını ve bilimsel politikaların üretilmesini her zaman teşvik etmiş,
destek olmuştur.
Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesini aşmasının yegane yolu, İlim
dünyamızın zenginleşmesi ve eğitim politikalarımızın milli ve evrensel hususiyetlerle
düzenlenmesinden geçmektedir. Bu çerçevede, hazırlanması düşünülen yeni YÖK
Kanunu’nun büyük bir ehemmiyeti olduğu düşüncesindeyiz. Üniversite çalışanlarının,
eğitim sendikalarının, kıymetli öğrencilerimizin ve Türk toplumunun beklentilerini,
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ruhunda demokrasiyi barındıran, bütünlükçü ve kalıcı
bir kanunun hazırlanmasını talep etmekteyiz.
Türkiye’de toplumsal kesimlerin üzerinde ittifak ettiği konuların başında YÖK
Kanunu’nun yenilenmesi gelmektedir. Herkesin şikayet ettiği ancak düzeltilmesi için
cesaretli adımların atılamadığı bu önemli soruna ilişkin, Türk Eğitim-Sen, hazırladığı
raporlar, Kanun taslakları ve gerçekleştirdiği bilimsel çalıştaylarla Türkiye’de Üniversite
Sorunu’na dair görüşleri en açık, samimi ve tutarlı sivil toplum kuruluşu olduğunu
göstermiştir.
Sendika olarak hazırladığımız, YÖK Kanun Taslağı ve “Üniversite Çalışanlarının
Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları” çalıştaylarımızda, Üniversite çalışanlarını
bir bütün olarak kabul eden, yönetim organlarının belirlenmesinde seçim usulünü
esas kabul eden, atama yoluyla siyasallaşma tehdidini şiddetle reddeden görüşlerimizi
yetkililer ve kamuoyumuzla paylaştık.
Bu kapsamda, demokrasinin üniversitelerimizin bütün hücrelerine nüfuz etmesi
gerektiğini her platformda dile getirmekteyiz. Üniversite çalışanlarının tamamının
oy kullanabildiği, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü gibi yönetim
organlarının belirlenmesinde seçimle, en çok oyu alan adayın görevine başlayabileceği
demokratik ve adil bir usulü savunuyoruz. Rektörlük makamının saygınlığının
korunması kaydıyla, yetkilerinin sınırsız kabul edilmesini uygun görmüyor, Üniversite
çalışanları üzerindeki her türlü keyfi, gayri ahlaki ve insani uygulamaların ortadan
kalkması hususunda sendikal mücadelemizi bütün hızıyla sürdürüyoruz.
Dördüncü sayısını sizlerle buluşturduğumuz dergimiz aracılığıyla, siz kıymetli
okuyucalarımıza ve değerli eğitim çalışanlarımıza en derin saygı ve hürmetlerimi
sunuyorum.
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Geçtiğimiz yılın Nisan ayında çıkarmış olduğumuz 1. sayımız ile başlamış olduğumuz yayım hayatımızda birinci yılımızı doldurup 4. sayımızla beraber yine
sizlerle buluşabilmenin kıvancını yaşıyoruz. Yayın hayatına başlayıp kısa bir süre
sonra kapanmak veya ilgili sayıyı bir iki yıl sonra çıkarabilen dergilerin olduğu
akademik yayın hayatında 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi’nin genç olmasına rağmen görmüş olduğu teveccüh takdire şayandır. Bu başarının sahibi, dergiye sahip çıkan yayın gönderen, derginin ilgili kurullarında görev alarak bizimle
birlikte dergimize omuz veren akademisyenler, hocalarımız ve Türk Eğitim-Sen
teşkilatlarıdır. Bizimle birlikte olmak isteyen bütün üyelimizin bu akademik yayının bir yerinde olmasından ancak gurur ve mutluluk duyarız.
Akademik hayatta bir başarı elde etmek isteyen araştırmacı ve eğitim çalışanları pek çok sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Bunlardan birisi de yaptıkları çalışmaların
yayınlanması noktasında desteğin olmamasıdır. Akademik çalışmaların özü olan,
araştırma ve onun bulgularının insanlığın hizmetine sunulması için yayınlanması,
yayınlandığı dergilerin Türkiye’nin ve dünya’nın seçkin kitaplıklarında, kütüphanelerinde yer alması gerekmektedir. Bu doğrultuda 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
Dergisi’nin seçkin bir danışma kuruluna, hakem heyetine ve akademik temsilcilere sahip olmasını amaçladık. Bunun yanında bize destek vermek isteyen bütün
eğitim çalışanlarına da bu imkânı vermeyi amaçladık. Böylelikle dergide yayınlanan makalelerin belirli bir çizgisi, yayın kalitesi sağlanmış oldu. Bu doğrultuda
yapılacak çalışmalar ile derginiz Türkiye’nin ve Dünya’nın seçkin indekslerinde
taranma ve kabul görme imkânı bulma yolunda hızla ilerlemektedir.
Akademik camiada pek çok dergi yayınlanma aşamasında çekmiş olduğu türlü
sıkıntılarla yayın hayatına son vermek zorunda kalmaktadır. Fakat 21. Yüzyılda
Eğitim ve Toplum dergisi Türk Eğitim-Sen yönetim kurulunun hamiliği ve siz
akademik camianın bilimsel desteği ile yoluna her geçen gün güçlenerek devam
edecektir. Bunun yolu da sizlerin sahiplenmesinden ve katkılarından geçmektedir.
Derginizin dördüncü sayısıyla huzurlarınıza çıkarken, almış olduğumuz yoğun
makale talebi karşısında doğru bir iş yaptığımızın farkına bir kez daha vardık.
Dergimizin yayınlanmasında çok kıymetli yazılarını bizlere gönderen, hakemlik sürecinde geri dönüşlerimize kırılmadan ve yüksünmeden cevap veren yazarlarımıza, bize hakemlik, danışma kurulu konusunda yardımcı olan hocalarımıza,
eğitim çalışanı arkadaşlarımıza, Türk Eğitim-Sen teşkilatına, şube başkanlarına ve
dergimizin kurucusu ve sahibi olan Türk Eğitim-Sen genel başkanı İsmail KONCUK başta olmak üzere Türk Eğitim-Sen yönetim kurulu üyelerine destekleri ve
katkıları için teşekkürü zevkle yerine getirilmesi gereken bir görev olarak görürüz.
Sinan DEMİRTÜRK
Dr. Yılmaz YEŞİL
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Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yabancı dil öğretiminde innovasyon (yenilik) ve organizasyon aynı zaman ve
mekanda (sınıfta) öğretmen ve öğrencilerin aynı malzemelerle büyük bir motivasyon içinde ders işlemesinden ibaret değildir. Eğitimde yeni yaklaşımların önemi
ve değeri, dil eğitimi ve öğretimi alanında geliştirilen yenilikçi projelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesiyle anlaşılmaktadır. Avrupa Birliğine girmeye
çalışan Türkiye’de eğitim, önceliği olan sektörlerin başında gelmektedir. Eğitim
sektöründeki standartlar, yabancı dil eğitimindeki innovasyon çabalarıyla geliştirilebilir. Heyworth, eğitimdeki innovasyonların beraberinde getirdiği değişimleri
ve onun maliyetlerini gösteren bir formül [C=(abc)>x] geliştirmiştir. Bu makalede, Heyworth’ün formülü Türkiye’deki eğitim sistemine nasıl uyarlanabilir sorusuna cevap aranmaktadır. Böylece daha optimal bir dil eğitiminin avantajları ve
getirdiği değişiklikler (yenilikler) teorik düzeyde de olsa gösterilebilecektir. Eğitim
kurumları da yukarıda sözü edilen formülden yola çıkarak daha verimli bir dil
eğitiminin yol haritasını her zaman önlerinde bulacaklardır. Ayrıca bu çalışmada,
mevcut dil eğitimi yaklaşımlarının avantaj ve dezavantajları gösterilecektir. Makalenin sonunda innovasyonlar konusundaki kuramsal yaklaşımlara yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, innovasyon, Türkiye, AB, Avrupa Dil
Etiketi, Heyworth
Abstract:
Innovation and organization in language education is not limited to the classical educational settings where learning takes place in great motivation with same
students and teachers in the same classrooms using the same classroom materials.
*
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü
** Dr., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
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The value and significance of innovative approaches in education have been recognized especially with the European Union’s support and promotion of language
education and instruction projects. For Turkey’s ambition to become a member
of the European Union, education is one of the major areas that has been given
priority. The education standarts in Turkey can be improved with the help of innovation efforts in foreign language instruction. In his study called ‘The Organisation
of Innovation in Language Education (2003)’, Frank Heyworth developed a formula for innovations [C=(abc)>x], which describes the changes and the costs that
the innovation in education brings with. This article intends to demonstrate how
Heyworth’s formula can be adapted to the language education system in Turkey.
By using this formula, our study aims to describe, at least on a theoretical level, the
changes that a more optimized language education can bring to and the advantages it can provide for Turkey. The study intends to serve as a guide for the education institutions by providing them the roadmap for better and effective education.
Furthermore, the article tries to explain current approaches in language education
and show their pros and cons. In the conclusion part, theoretical approaches to
innovations are discussed.
Keywords: Foreign language education, Innovation, Turkey, EU, ELL, Heyworth
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1. Avrupa Birliği (AB) Tarafından Getirilen Temel Kriterler
Avrupa Birliği, yabancı dil eğitiminde innovasyon (Türk. Yenilik, icatçılık) projelerini teşvik etmek amacıyla Avrupa Dil Etiketi (İng. ELL: European Language
Label) adı verilen ödül sistemini geliştirmiştir. Avrupa Dil Etiketi, yenilikçi dil öğrenme projelerine destek için konan bir ödüldür. Bu ödül, Avrupa ülkeleri arasında eğitim-öğretim alanındaki işbirliğini geliştirmek için AB tarafından yürütülen
hayat boyu öğrenme programının (İng. Lifelong Learning Programme) bir parçasıdır. Avrupa Dil Etiketi ödülü, yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen yenilikçi yöntemleri ve dil eğitiminde kullanılan kaynakları en iyi
şekilde değerlendirecek projeleri desteklemektedir. Avrupa Dil Etiketi, yabancı dil
eğitimindeki innovasyonları hayata geçirebilmek için temel kriterler getirmiştir.
Bu kriterler, AB’ye mensup devletleri yabancı dil eğitimi alanında innovasyonlara, yeni teknikler geliştirmeye ve bunların yaygınlaştırılmasına teşvik etmektedir.
Yabancı dil eğitiminde eğitim standartlarını geliştirecek her çeşit eğitim-öğretim
teknikleri, metodoloji ve yenilikler kabul görmektedir. Avrupa Birliği innovatif
projelere fon sağlayarak onları desteklemektedir (ELL., 2011).
Avrupa Dil Etiketi (İng. ELL) tarafından getirilen kriterler şunlardır (2011):
a) Öğrencilerin yöntem ve malzeme ihtiyaçları anlamaya yönelik yaklaşımlarla
ele alınmalıdır.
b) AB’ye üye ülkeler temelinde katma değer üreten insiyatiflere yer verilmelidir.
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c) Öğretmen ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek motivasyonu sağlayan
girişimler desteklenmelidir.

e) Avrupalılık bilinci vurgulanmalı, Avrupa dillerinin çeşitliliği/farklılığı desteklenmelidir.
f) Girişimler transfer edilebilir ve diğer milletlere yabancı dil eğitimi konusunda
ilham kaynağı olmalıdır.
Avrupa Birliğinin öngördüğü bir başka konu ise, geliştirilen yeniliklerin yaratıcı
zeka ve yenilikçi bir buluş özelliği taşımasıdır. Yaratıcı ve özgün bir kafaya sahip
olmak, bir projenin kalitesine ve içeriğine doğrudan doğruya yansır. Heyworth’a
göre yabancı dil öğretiminde yenilik zaman alan bir süreç olup ders geliştirme ve
kendiliğinden oluşan fikirlerden tamamen farklı bir yaklaşımdır. O innovasyonu
daha çok planlanan veya yönetilen bir değişiklik olarak tanımlamaktadır. Avrupa
Dil Düzeyi (2011) aday ülkeler de dahil olmak üzere AB’ye üye tüm ülkelerden
daha iyi bir yabancı dil eğitim konsepti geliştirmeleri için innovasyon üzerinde çalışmalarını istemektedir. Bunun sonucunda Avrupalıların kendi aralarında daha iyi
bir iletişim kurmaları ve Avrupa barışının sürdürülebilir oluşu beklenmektedir.
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d) Girişimler, öğrencilerin motivasyonunu sağlama konusunda uygun, orijinal ve
yaratıcı olmak zorundadır.

2. İnnovasyon Konusundaki Öngörüler

Değerlendirme
yapıldı mı?

Evet
Evet

Değerlendirme
yapıldı mı?

Şekil 1: Rea-Dickins and Germaine’e göre temel değerlendirme süreci (1998).
Gerçekte bir innovasyona öncülük etmek, daha karmaşık bir süreçten oluşmaktadır. Çabalar, kaynaklar ve masraflar, herhangi bir innovatif değişim formülünde şöyle yer alır (Heyworth, 2003):
C = (abd) > x
Formülde C değişimi, a statükodan memnuniyetsizliği, b istenen çıktıyı, d
de istenen çıktıyı elde etmek için atılacak (ilk) adımları ifade etmektedir. X ise
bir değişim için gerekli olan masraf veya maliyeti simgelemektedir. Yabancı dil
eğitiminde innovasyon denilince genellikle eski yapıları yenilemek ve öğrenme
19
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İnnovasyon, daha ziyade eski alışkanlıkların veya geleneksel uygulamaların
planlanarak veya yönetilerek değiştirilmesi sürecidir. İnnovasyon sürecinde değerlendirme, innovasyona öncülük eden anahtar kavramdır. Aşağıdaki diyagram,
innovasyon sürecinin aşamalarını göstermektedir (Rea-Dickins and Germaine,
1998).
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sürecini canlandırmak amacıyla geliştirilen dil eğitimini kolaylaştırıcı yaklaşımlar anlaşılmaktadır. Gerçek bir innovasyonu (C) hayata geçirmek için memnun
kalınmayan yaklaşımlardan oluşan ürünlerin (a), istenen çıktının (b) ve innovasyonun teorik ve pratik yaklaşımlarının (d) tümünün birden, yapılan masraflardan
veya harcamalardan (x) daha büyük bir katma değer sağlaması gerekmektedir. Bu
amaçla yabancı dil öğretimine katma değer sağlayan başarılı bir değişimin (veya
innovasyonun) gerçekleştirilmesi konusunda birtakım yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Bunlardan bir tanesi de innovasyon sürecinde atılması gereken adımları gösteren
Kolb ve Frohman’a (1970) ait bir şemadır:

Keşif

Girdi

Teşhis

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Kurumsallaşma
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Şekil 2: Kolb ve Frohman’a göre innovasyon süreci (1970).
Bu diyagramda keşif (İng. scouting), değişime (innovasyona) açık veya hazır
olup olmamayı kararlaştırmak ve değişim konusunda karşılaşılabilecek engelleri
önceden teşhis etmek anlamına gelmektedir. Yabancı dil eğitim sürecinde keşif
yapmak, sınıfı gözlemlemeye odaklanmaktan daha önemli bir iştir. Girdi kavramı
ise innovasyon sürecine ivme kazandıracak ve sorumluluk alabilecek ekibi kurmak, sorumluluk üstlenecek kurum ve kuruluşları bulmak için geçen süreci anlatmaktadır. Problem, değişim, amaç ve sonuçlar önceden teşhis edilip innovasyon
kapsamında çözüme kavuşturulmalıdır. Yabancı dil eğitimindeki sorunlara konulan teşhis, aynı zamanda innovatif (yenilikçi) yabancı dil eğitiminden ne anlaşılması gerektiği konusuna da bir açıklama (tanım) getirmelidir. Yabancı dil eğitiminin ilke, hedef ve kapsamı belirlendikten sonra innovasyon süreci planlanmalıdır.
Heyworth, Kolb ve Frohmann’a (1970) dayanarak innovasyon yapabilmek için altı
tane alt sisteme ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Bu alt sistemler kişi, otorite, bilgi,
görev, muhit (zaman ve ortam), didaktik ve metodolojiden meydana gelmektedir1.
Bu alt sistemlere dayalı innovasyonun hayata geçirilmesi, eğitimcilerin innovatif
metodolojiyi kullanmalarıyla mümkün olur. Bir eylem stratejisi olan innovasyon,
eğitim süreçlerinde yer alsa da, değişim hangi konuda olursa olsun, her zaman
için statükodan yana olanlar ve değişime karşı direnenler olmuştur ve olacaktır.
İnnovasyonlara karşı gösterilen dirençler, bizlere yol göstererek faydalı, öğretici ve
verimli de olabilir. Bu dirençler, innovasyonla geliştirilen sistem içindeki hataları
ayıklamamıza vesile olabilir, sistem içindeki bir yöntemin yanlışı üzerinde düşün1

İng. person-subsystem, authority-subsystem, information-subsystem, task-subsystem,
setting-subsystem, didactic and methodology.
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memiz için bize bir hatırlatmada bulunabilir. İnnovasyon sırasında yapılan hataları anlamak için innovasyon sürecini ve yöntemlerini en ince ayrıntısına kadar
iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bilimsel anlamda değerlendirme, innovasyonu
güçlendirebilecek veya zayıflatabilecek bir akademik çalışma biçimidir. İnnovasyonda bütün alt sistemler tatminkâr ve kaliteli olduğu takdirde kurumsallaşma
süreci başlar. Kurumsallaşma, innovasyonun eğitim müfredatına alınması konusunda fikir birliği ve uzlaşma olması demektir.
Heyworth (2003), bütün bunların yanısıra şeffaf akılcı bir yönetim anlayışının
oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Bu akılcı yönetim anlayışında eğitimciler ve
öğrenciler uygun materyellerle aynı zamanda ve aynı ortamda buluşmaktadırlar2.
Bu, “etkili bir biçimde öğrenen topluluklara uygun bir öğrenme ortamı sağlamaktadır” (Heyworth 2003).
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Yabancı dil eğitimini için geliştirilen tüm innovasyon perspektifleri aslında bir
yöntem anlayışından başka bir şey değildir. Genel olarak Avrupa ülkelerinin çoğu,
metodoloji konusunda benzer yöntemlerden ve yabancı dil öğreniminde didaktik
bilgisinden yararlanmaktadırlar. Ortner’e göre metodoloji “tüm dil eğitimi temelli yaklaşımları ele alan bir bağlantı kuramıdır” (Cillia, 1998:20). Burada aslolan,
yabancı dil öğretimindeki innovasyonların Türk eğitim sistemindeki yabancı dil
eğitimine uyarlanması sorunudur. Eğer Heyworth (2003) ve Ortner’in (1998) yaklaşımları, yabancı dil eğitimindeki innovasyonlar (yeni yöntemler) konusunda
temel yaklaşımlardan biri olarak kabul görüyorsa, o zaman bu yaklaşımlar, dünyada dil eğitimi alanındaki son gelişmelere paralel olarak milli eğitim sistemimiz
bünyesindeki yabancı dil eğitimi için de temel yaklaşımlardan biri haline getirilmelidir.
Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitimimindeki sorunlara çözümler bulmak amacıyla innovasyonların hayata geçirilmesiyle ilgili olarak farklı tartışmalar ve değişimler yaşanmaktadır. Öte yandan eğitim kurumları (okul, üniversite)
ve öğrenci sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığı bilinmektedir3. Bu artışa paralel
olarak merkeziyetçi yapıları olan Milli eğitim sistemi ve Yüksek öğretim kurumu,
innovasyon ve yeni yaklaşımları uygulamaya sokma konusunda büyük zorluklar
yaşamaktadır. Yeni medya ve yeni eğitim teknolojileri (online-sistemler, onlinedersler, yeni materyeller vs.) eğitim sisteminde kendilerine ya zor yer bulabiliyorlar ya da yer bulmaları çok zaman alıyor. Merkeziyetçi yapılarda innovasyonları
2
3

İnnovasyon değişkenleri (İng. Innovation variables): zaman, mekan, transfer kanalı (İng.
Channel of transfer), içerik (İng. Content), bireyler, kaynaklar ve kontrol mekanizmalarıdır
(Cillia, 1998).
Türkiye’deki okul sayısı (yuvarlak olarak): 1923: 4900; 1960: 25.000; 1990: 50500; 2010: 53000.
Türkiye’de temel öğretimdeki öğrenci sayısı (bin olarak): 1923: 330; 1960: 3000; 1990: 7000;
2008: 14000.
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hayata geçirmek konusunda bürokrasiyi aşmak çok zor oluyor. Neden? Yenilikçi yaklaşımlar, nerede zorluklarla veya dirençle karşılaşıyor? Belki bu konuda
Heyworth’un innovasyon formülü bir çözüm önerisi sunabilir (Heyworth, 2003):
Keşif: Keşif süreci zannedildiği kadar zor bir süreç değildir. Türkiye’deki yabancı dil eğitimine bakıldığında, farklı problemlerle karşı karşıya kaldığı kolayca tespit edilebilir. Yabancı dil eğitimindeki sorunların, eğitim kurumundan başlayarak
içinde bulunduğu coğrafi bölgeye (kent, kasaba, köy, kırsal alan) kadar bir takım
faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstereceği bellidir. Örneğin yabancı dil eğitimindeki güçlüklerin kaynağına inildiğinde temel problemin merkeziyetçi yapı ve
onun bürokratik hiyerarşi içindeki idare anlayışı olduğu görülür. Keza eğitmenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, memurların zihin dünyası, herhangi bir innovasyon konusunda çoğu zaman iyi eğitilmemiş ve yeniliklere açık olmak ve innovasyonları benimsemek yönünde aydınlatılmamıştır. Her alanda olduğu gibi eğitim
sisteminde de innovasyon konusunda bir vizyon geliştirmek gerekmektedir.
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Girdi: Her innovasyon için otoritelerden izin almak gerekir. Yürütme erki,
herhangi bir innovasyonun hayata geçirilmesinde sorumlu mercidir. Milli eğitim
sistemi, her seviyede hiyerarşik bir yapıya sahiptir. İzinler bürokratik makamların
yöneticileri tarafından verilmektedir. Her hal-ü karda innovasyonu hayata geçirmek, eğitim bakanlığı (MEB) veya yüksek öğretim kurumunun (YÖK) innovasyonu benimsemesi veya ona imkân sağlamasıyla gerçekleşebilmektedir. Tarihten
gelen bu merkeziyetçi hiyerarşik idare anlayışının kökleri, Osmanlı Devleti’nin
son dönemlerine kadar (19.yy) uzanmaktadır. Öte yandan eğitim kurumlarının
çoğu, kendi içinde sorunlar yaşamaktadır. Örn. Aşırı kalabalık sınıflar, yetersiz
materyeller, multimedya eksikliği, eğitim kalitesizliği ve öğretmen maaşlarının
düşüklüğü…
Eğitim alanında dünya standartlarının yakalanamaması durumunda hem eğitim personelinde hem de öğrencilerde motivasyon eksikliği kaçınılmaz olur. Bu ve
buna benzer sorunlar, innovasyon ve yenilikçi fikirleri bloke eden diğer eğitim içi
faktörlerdir. Bu problemler çözülse, innovasyon “girdisi” için geçen süreç kolaylaşır, innovasyon konusundaki bariyerler kalkar ve sorumluluk taşıyan yetkililer,
innovasyonu objektif kıstaslara göre destekler. Ayrıca siyasi partiler, uluslararası
kurumlarla daha çok diyalog kurmalı, daha çok uluslararası temasta bulunmalı,
dış dünyaya açılarak daha geniş bir vizyon kazanmalıdır. Örneğin AB ile olan ilişkiler, bürokrasinin alt kademelerinde yürütülmektedir. İlişkiler daha üst düzeyde
sürdürülmelidir.
Teşhis: Girdi sağlandıktan sonra teşhis aşaması, problemleri ve değişimin gücünü anlamaya yardım eder. Teşhis aşamasında genellikle materyel ve insan kaynakları devreye girer. Teşhis konusunda Avrupa komisyonu kaynak ve fikirler ortaya
koyar. Bunlar yenilikçi yaklaşımların teşhisinde bir çerçeve sunabilir. Örn. Avrupa
22

Ortak Başvuru Metni, yabancı dil eğitiminde innovasyon konusunda AB üyesi ülkelere bir çerçeve programı sunmaktadır. Ortak başvuru metni kapsamında MEB
tarafından hazırlanan yabancı dil öğretim programı, yabancı dil ders kitaplarının
hazırlanması için eğitimci yazarlara yol göstermektedir. Saha araştırmaları, yabancı dil öğretmenlerinin büyük bir kısmının yeni öğretim programının geliştirdiği
yöntemleri sınıf ortamında uygulama konusunda zorluklar çektiğini göstermiştir.
Bu, yabancı dil öğretiminde innovatif yöntemlerin kullanılmasının ne kadar güç
olduğunu göstermektedir. Merkeziyetçi bir hiyerarşik yapıda öğretmenleri innovasyona hazırlamak çok zordur. Eğitim sistemini değiştirmenin veya sistem değişikliğinin ne kadar zor olduğu sorunların teşhisinden hemen anlaşılabilir.
Planlama: Girdi ve teşhis aşamaları eğitim otoriteleri tarafından kabul edildiği
takdirde, innovasyon planlaması yapılabilir. Heyworth’a göre innovasyon planlaması konusunda 6 farklı strateji izlenebilir (Cillia, 1998):
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1. Öğretmenler
2. Otoriteler
3. Enformasyon (Medya kanallarıyla)
4. Müfredat Programı
5. Didaktik ve metodoloji
6. Ortam

Eylem: Planlama aşamasında sözü edilen stratejinin hayata geçirilmesi, eylem
planının uygulamaya sokulması anlamına gelmektedir. Etki-tepki bağlamında düşünülecek olursa eylem planının gerçekleştirilmesi aşamasında dirençle karşılaşılabilir. Heyworth’un da belirttiği gibi “değişim ne olursa olsun, değişime karşı
biraz direnç muhtemelen vardır.” Her şart altında direnci verimli ve üretken bir
faktöre dönüştürmek innovasyonu uygulamaya sokan kişilerin elindedir. Zira bu
sayede innovasyon üzerinde yeniden düşünüp onu revize ederek innovasyonun
olumsuz sonuçlarını önceden gidermek mümkün hale gelmektedir. Örneğin eski
kuşağa mensup yabancı dil öğretmenleri, yabancı dili öğretme tarzlarından gayet
memnunlar ve eski yöntemlerle dil öğretmenin rahatlığı içindeler. Bunların innovasyon ve yeni yöntemlerden hoşlanmayacakları bellidir, çünkü bunlara alışmaları
hem zor, hem de onları öğrenmek için çok gayret etmeleri gerekmektedir. Bu ve
benzeri etkenlerden dolayı innovasyon eyleme geçirilecek olursa, eğitim aşamasında öğretim kademelerinde dirençle karşılaşılacağı beklenir.
23
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Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında yabancı dil eğitiminde bu 6 stratejik seviyenin tümünde innovasyonlara
gidilmiştir. Görülen o ki, girdi sağlanmadığı takdirde, innovasyonu planlamak,
hiç bir zaman mümkün olmaz.
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Değerlendirme: Değerlendirme, doğru karar(lar) vermek için verilerin sistematik bir biçimde toplanarak analiz edilmesi sürecidir. Değerlendirme sürecinde çok iyi işletilen programlar ta başlangıçtan itibaren bu işle meşgul oluyorlar.
Yabancı dil eğitiminde uygulamaya konan yeni bir interaktif yöntemden (innovasyon) sonra yeni metodoloji hakkında genel bir değerlendirme yapılması gayet
doğaldır. Her innovasyon programından sonra yapılacak olan bir değerlendirme,
o innovasyonun sağlayacağı faydayı veya katma değeri test etme fırsatı sunacaktır.
Getirilen yeni yöntemlerin faydası kanıtlanmış olursa, innovasyona sistem içinde
önemli bir rol düşecektir. Buna innovasyonun sürekli kullanıma alınması (İng.
permanent usage) da denir.
Kurumsallaşma: Kurumsallaşma, kurum veya kuruluşların tabir caizse genetik kodlarını veya gen haritasını ortaya çıkaran bir süreçtir. Bu süreçte kurumların
doğru olduğuna inanılan politikaları, misyonları, vizyonları, innovasyon projeleri,
stratejik planları ve değişim-dönüşüm hedefleri doğruluğunu kanıtladıktan sonra
kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimat veya teamül haline gelerek sürekli bir
kurumsal faaliyete dönüşür. Bu dönüşüm yasalar çerçevesinde kurum çalışanlarının (amir, memur) günlük faaliyetlerinde uygulamaya geçerek hayat bulur. Kurumsallaşma, kurumun kültür ve yapısını doğru olduğuna inanılan temel değer ve
hedeflerle bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Doğru olduğuna inanılarak başlatılan
bir innovasyonun gerçekten yararlı olduğu uygulama sonucu anlaşılırsa, kurumsallaşmanın doğru olduğu kanıtlanmış olur. Türkiye’de kurumsallaşma, kurumların şeffaf olmamasından dolayı biraz göz boyama veya kandırmaca şeklinde algılanıyor. Kurumlarda herhangi bir yenilik veya innovasyon kurumsallaştıktan sonra
bile kurum veya bürokratlar, mevcut bir yönetmelik veya kuralın kolayca değişmesine izin vermek istemiyorlar, yani yeni kuralları uygulamaktan sakınıyorlar.
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4. Sonuç
Bu bölümde yabancı dil eğitimindeki varolan problemler gösterilmeye çalışılacaktır. Her innovasyon veya yenilik, sonuçta bir birey tarafından öngörülmektedir.
Birey, yaşadığı iş yerine duyduğu saygıdan ötürü çalışma koşullarının iyileşmesini,
işindeki verimliliğin artmasını, çalıştığı kurumun kalite ve performansının yükselmesini, orada çalışmanın kendisine saygınlık katmasını ister… Bu düşüncelerden hareketle kurum çalışanının kafasında innovasyon fikri doğabilir. Bu kural,
her kurumda olduğu gibi eğitim kurumunda da geçerlidir. Bir yabancı dil hocası
da yabancı dil eğitiminde çalışma ortamının düzelmesini, daha verimli ve daha
pratik yoldan kolayca dil öğretmeyi ister. Eğitim kurumlarını innovasyona teşvik
etmek ve onlara yeni fikirler vermek için Heyworth’un görüşlerinin yabancı dil
eğitim sisteminde faydalı olabileceğini gösteren bir kurallar bütünü bu çalışmada
sunulmuştur. Öte yandan AB’nin yabancı diller eğitimi için her türlü innovasyona
destek verdiğini belirtmekte fayda var. Daha önce de söylendiği gibi Heyworth’un
öngörüleri innovasyonların hayata geçirilmesi konusunda kurumlara yol göster24
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PISA araştırmaları, eğitim alanında innovasyonların ne kadar gerekli olduğunu kanıtlayarak bunların öneminin altını çizmiştir. Eğitim alanında Türkiye’nin
dünyadaki pozisyonunu gösteren bir PISA araştırması (OECD, 2011), ülkemizin
dünya devletleri sıralamasında son çeyrek içinde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.
Böyle bir pozisyonda olmak, innovasyonlarla eğitim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Heyworth’un geliştirdiği konsept, Türk eğitim sistemindeki bariyerleri ve zaafiyetleri açığa çıkarmaktadır. Türkiye’nin azaltması gereken
birinci abluka, stratejik bir pozisyon olan “girdi”yi esnetmektir. Diğer bir deyişle
tarihsel kökenlere dayanan merkeziyetçi anlayıştan kaynaklanan ve olur olmaz her
konuda otoritelerden izin alma zorunluluğundan bir nebze olsun vazgeçmektir.
Geleneksel bürokratik yapılar basitleştirilmeli, hayatın gerçeklerine uyarlanmalı
ve bürokratik işlemler kolaylaştırılmalıdır. E-devlet uygulamaları, “girdi”yi kolaylaştırmaya dönük adımlardır. Eğitim anlayışı değişmeli ve innovasyonların faydaları ve üstelik AB tarafından da fonlandığı eğitim camiasına anlatılmalıdır. Eğitim bariyerlerini aşmanın anahtarı siyasilerin elindedir. Siyasi partiler kendi parti
platformlarında eğitim süreçleri üzerinde fazla durmamaktadırlar. AB’nin eğitim
alanındaki reform talepleri pek dikkate alınmamaktadır. Bunun nedenlerinden
belki biri, ülkemizin ekonomik alanda kalkınması ve milletimizin geleceği (eğitim
sistemi de dâhil) hakkında yürütülen muhtemel dâhili tartışmalardır. Eğitim kurumları, kendi bünyelerinde innovasyona gidiyorlar, ama aynı zamanda da kendi
içlerinde bariyerlerle karşılaşıyorlar.
Sonuç olarak Heyworth’un formülüyle Türkiye’de yabancı dil eğitimi alanındaki innovasyon süreci desteklenebilir. Temel bariyer, eğitim politikalarını oluşturan
kurumsal yapılardadır. Siyasi partiler, eğitimde değişim veya innovasyon fikrine
daha çok dikkat çekerlerse, eğitim kurumları kurumsal bariyerleri daha kolay
aşabilir ve Türk halkının eğitim seviyesini başarılı bir şekilde yükseltir. Türkiye’de
Heyworth’un formülü [C = (abd) > x] özellikle “girdi” kısmında kullanılmalıdır.
Burada x masrafları veya çabaları göstermektedir. Formüle göre masraflar, değişim talebinden daha düşük bir seviyede olmalıdır ki, innovasyon gerçekleşebilsin.
İnnovasyon getirisi, yürütmenin başarı hanesine yazılabilmeli, diğer bir deyişle iktidarların innovasyondan elde edecekleri kazancı anlamaları gerekmektedir, aksi
25
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Bunlara rağmen Türkiye, uluslararası rekabet halinde olan eğitim alanında tutunabilmek, geri kalmamak ve pozisyonunu koruyabilmek için innovatif fikirleri
desteklemekte, kabul etmekte ve onların peşinden gitmekte kararlıdır.
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mektedir. Maalesef Türkiye’de bu konuda bazı engellerin aşılması gerekmektedir.
Türk eğitim sistemi merkeziyetçi bir teşkilat yapısına sahiptir. Bu yüzden yabancı dil eğitimindeki her innovasyon, ülke çapında uygulanmak istendiği takdirde,
Ankara’da bakanlık yetkilileri tarafından onaylanmak ve kabul edilmek zorundadır. Her eğitim kademesinde bulunan kurumsal yapılar, tamamen geleneksel özellikler taşır ve değiştirilmeleri çok zor, hatta imkânsız gibidir.

Altan Alperen, Max Florian Hertsch
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halde innovasyonun hayata geçirilmesi mümkün olmaz. Siyasi (ve mali) bir kazanç
varsa, innovasyon konusundaki bariyerler kalkabilir. Son kertede innovasyonları
hayata geçirecek ve innovasyonun faydası konusunda ikna edilecek olanlar, siyasi
iktidarlardır.
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Karadeniz bölgesinde özellikle Avrasya coğrafyasındaki enerji ilişkilerine baktığımız zaman ABD – AB ve bunların karşısında Rusya’yı görmekteyiz. Rusya bir
taraftan Orta Asya ülkelerindeki enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirirken, bir
başka yönü ile de yeni projeler sayesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok
ülkeyi kendisine bağımlı hale getirecektir. Bunun içindir ki kendi enerji kaynaklarına sahip olamayan AB ve ABD, enerji alanında Rusya’ya karşı her zaman strateji
izlemek zorunda kalacaktır. Böyle bir süreç içinde Türkiye bir taraftan AB ve ABD,
Türkiye’ye enerji koridoru görevine sahip olurken diğer taraftan Türkiye’nin de yer
alacağı projeler ABD ve AB tarafından maddi olarak desteklememektedir. Siyasi
açıdan AB ve ABD’nin Türkiye’yi dışarıda bırakmaları Türkiye’nin bu konuda sahip olduğu enerji koridoru olma yönündeki görevini sekteye uğratacaktır. Bunun
içindir ki Türkiye bir taraftan enerji kaynakları ve enerji bulmada çeşitli yollar
denemeye giderek Rusya ile enerji alanında işbirliği yapmaktan çekinmemelidir.
Nitekim, Türkiye, Nabuco projesi değil de Rusya ile Mavi Akım-2 Projesi üzerinde
misyon sahibi olsaydı bu bölgede etkinliği çok daha farklı olabilirdi. Bununla beraber Avrasya coğrafyasında enerji alanında verilen mücadeleye baktığımız zaman,
Türkiye ile Rusya arasında daha yakın diplomatik ilişkilerin kurulduğuna tanık
olmaktayız. Bunun nedeni ise 2008 yılında meydana gelen Kafkasya savaşı olmuştur. Bu süreçten sonra Karadeniz ilgi alanı haline gelirken Rusya’dan Avrupa’ya
uzanan boru hattı da etkili olacaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 17 milyar
dolar civarında olup, taraflar 2008’e kadar bu rakamı 25 milyar seviyesine çıkarmayı planlamaktadırlar. Yine Türk şirketlerinin Rusya’nın birçok bölgesinde faaliyet
göstermeleri ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer taraftan da Soğuk Savaş’tan kalmış olan taraflar arasındaki soğukluğun giderilmesini
*
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sağlayacaktır. Türkiye, bu bölgedeki enerji kaynaklarının Batı’ya ulaştırılmasında
önemli bir çıkış noktası olma özelliğini elde edecektir. Nitekim Bakü – Ceyhan
Petrol boru hattı Kafkaslar ve Orta Asya’da etkinliğini artıran Türkiye bölgede siyasi ve ekonomik dengeleri etkileyebilecek önemli bir konuma da sahip olacaktır.
Aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel ilişkiler, her iki ülkeyi de Batı
ile Doğu arasında stratejik merkez konuma getirecektir.
Anahtar kelimeler: Karadeniz, Türkiye, Rusya, enerji, enerji stratejileri.
ABSTRACT
The dynamics of international energy politics of the Black Sea region, especially when evaluated in a Eurasian context, has brought Russia, and the EU and
the USA to the fore as main actors. Russia, while gradually taking control of the
energy resources in the Central Asian countries, is determined to make other countries, the European countries in particular, become more dependent on her by
means of new energy projects. The EU countries and the USA, because they do
not possess adequate energy resources to sustain themselves, will always need to
act strategically against Russia in energy politics. In this conjuncture, the EU and
the US use Turkish territories as an energy corridor but do not support any energy
projects that would involve Turkey. This policy will have political implications as
it will hamper Turkey’s role in providing an energy corridor for the other regions.
Therefore, Turkey should continue searching for new ways to find energy resources while at the same time try alternative means to cooperate with Russia in the
energy field. If Turkey were a part of the Russian Blue Stream-2 project instead of
the Nabucco Project its strategic weight in the region would be of different nature.
On the other hand, it is observed that recently Turkey and Russia establish closer
diplomatic relations in the context of energy rivalry in the Eurasian region. The
armed conflicts of 2008 in the Caucasian region played an important part in the
change of relations. After the conflicts Black Sea region became a hot spot in international politics and Russian pipeline to Europe began to gain importance. The
trade volume between Russia and Turkey is around 17 million dollars, the figure
is expected to rise to 25 million dollars by 2018. The Turkish companies operate
in several parts of Russia and contribute both improving the economic relations
and eliminating the remnants of distant political relations of the Cold War Era.
Improved relations will help Turkey to become one of the important outlets in the
energy transport to Europe. With Baku-Ceyhan Turkey will be a more important
actor in influencing the political and economic balances in the region as it increases its activities in the Caucasus and Central Asia. The improvement of historical
and cultural relations between Russia and Turkey will convert both countries into
strategic centers between East and West.
Key words: Black Sea, Turkey, Russia, energy, energy strategies.
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Sovyet Birliği Sonrası Rusya’nın Politikası tarih boyunca Dünya siyasetinde
önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde sahip olduğu enerji kaynakları, işlenmemiş
ham ekonomik pazar oluşu ve jeopolitik konumu gibi faktörler bu bölgeyi küresel
dengeleri etkileyebilecek bir bölge haline getirmektedir. Geniş bozkır ve dağlardan oluşan bu büyük iç kara doğuda Gobi Çölü’nden, Batı’da Hazar Denizi’ne,
Kuzey’de Sibirya’dan Güney’de Afganistan’a kadar oldukça geniş bir alanı kapsar.
İbn-i Haldun’un iklim teorisinde beşinci bölge olarak ele alınan Orta Asya Türklerin en eski yurdu olarak bilinir. Arapların VIII. yüzyılda Kuteybe bin Müslim
öncülüğünde gönderdikleri fetih ordularıyla İslam topraklarına dâhil olan bölge,
Rusların 16. yüzyılında başlayan saldırılarına kadar zaman zaman Moğol yönetiminde kalmıştır. Bu topraklar üzerinde kurulup yıkılmış olan başta Hunlar, Akhunlar, Göktürkler, Avarlar, Hazarlar vb. devletler bize bu iç karadaki çalkantılı
yapıyı göstermektedir. 16. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte sürekli Rus saldırılarına maruz kalan ve 19. yüzyıl itibariyle Rus hâkimiyetine giren Orta Asya bölgesi
Çarlık Rusya’sının işgalinden önce, Buhara Hanlığı, Hiva Hanlığı, Hokand Hanlığı şeklinde örgütlenmiş hanlıklar olarak bir devlet düzeni kurmuşlardı. Sovyetler Birliği’nin Ekim 1917 Bolşevik İhtilali ile kurulması ve yeni Rus yönetiminin
kendine has uygulamaları ile Türkistan olarak bilinen Orta Asya’da Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız ve Tacik olmak üzere beş ayrı ulusal kimlik oluşturuldu.
Sovyetler Birliği, Orta Asya’da muazzam bir ulus imal etme aracı oldu. Milliyetler
politikası her şeyden önce var olan milliyetçilikleri, özellikle Rus, Ukrayna, Gürcü,
Tatar hatta Kazak milliyetçiliklerini kırmak için düşünülmüştü. Bu yolda, birbirleriyle çekişme halinde ve kurumsal olarak “büyükler” kadar hakka sahip birçok
”küçük” halk imal edildi. Böylece var olmayan milliyetçilikler ortaya çıktı. Kuşkusuz burada amaçlanan şey bu yeni halkları kendi ayakları üzerinde durabilecek
birer ulus-devlete dönüştürmek değildi, tam tersine amaç, diğerleriyle birlikte bu
hakları da büyük Sovyet bütünü içinde eritme hedefi doğrultusunda, sadece görünüşte var olan bir yönetime indirgemekti. Sovyetler’ in bu etnik halk anlayışındaki
paradoks, geniş ölçüde yapaylık taşıyan çeşitli gruplaşmalara nesnel gerçeklik statüsü verilmesinde yatmaktadır. Rus İmparatorluğu’nun Müslüman nüfusu arasında aceleyle gerçekleştirilen gruplaşmalardı bunlar. Oysa Müslüman nüfus içinde
modern anlamda hiçbir ulusun gelişmemiş olması bir yana “milli” sözcüğü bile
kendine ait bir devlet ve toprağı bulunmayan dini ve kültürel bir cemaati ifade ediyordu. Sovyet iktidarı, kendi toprağı ve kurumlarına sahip modern bir ulusdevlet
oluşturan bir halkın gücünü ve canlılığını hesaba katmak yerine, 1924’te, sonradan her birine birer asli halk atfedilecek olan Sovyet Cumhuriyetleri’nin kurulmasını kanun hükmüne bağladı. Bu sanal halkın yüzyıllardan bu yana nasıl siyasi bir
cisimleşme bekleyişi içinde olduğunu açıklamak ise antropologlara, dilbilimcilere
ve tarihçilere bırakılmıştı. Bu büyük ulusal bölümlemenin esas amacı çok kavimli
bir imparatorluk bağlamında, farklı hakların artık “enternasyonalizm” diye adlandırılan bir Rus ekseni içinde bir araya getirilmesini sağlayacak bir yönetim tarzı
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bulmaktı. Bir yandan da, hiç olmazsa kurumsal olarak, halkların haklarına ve çok
dilliliğe saygı gösterilecekti. Demek ki bu Cumhuriyetlerin bir yandan devletin
biçimsel belirtilerini geliştirirken, diğer yandan da kendi ayakları üzerinde duramamaları gerekiyordu. iktisadi açıdan merkeze bağımlılık, Cumhuriyetler arası
doğrudan ilişkilerin olmayışı gibi Rusların bölge üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilmek ve günümüze ışık tutabilmek için, bugün beş ayrı Cumhuriyet şeklinde
ortaya çıkmış olan Orta Asya Halklarının uluslaşma süreçlerine bakmak gerekir.
1917 devriminden önce bir Kazak, Kırgız, Tacik ya da Özbek milletlerinden söz
etmek mümkün değildi. Ancak, tarihçiler bu dönemde bölge genelinde üç göçebe
grubun varlığı konusunda hemfikirlerdir. Bunlar; Kazak, Kırgız ve Türkmenlerdir. Bu üç grup, o dönemde, kendilerini birbirlerinden ve şehirlerde yaşayan diğer
insanlardan farklı görüyorlardı. Ancak, bu üç grup da dâhil olmak üzere bölgede
yaşayan ve Slav ırkından olmayan bütün insanlar, kendilerini Müslüman olarak
tanımlıyorlardı. Kısaca; bölge insanları kendilerine henüz dinle tanımlıyorlardı.
Dinin dışında, bölge genelinde, daha çok yöresel diyalektler ve soya bağlılıkla sınırlı kendini tanımlama eğilimi vardı. Modern ulusal kimlik kavramının temel
dinamikleri olan din, dil, ırk, kültür gibi öğeler dikkate alındığında Tacikler dışında diğer Türk Cumhuriyetleri için ayrı birer ulusal kimlikten bahsetmek oldukça
zordur.
Bununla birlikte Orta Asya’da Çarlık ve Sovyet Rusya’sının üç asrı aşkın işgalinden sonra bağımsızlıklarına kavuşan bölge ülkeleri, günümüzde ayrı ayrı birer ulus devlet olarak siyaset sahnesinde yerlerini almış gözükmektedir. Rusya
Federasyonu’nun sahip olduğu imparatorluk geçmişi, küresel bir güç olarak varlığını sürdürüyor olması, Orta Asya ile olan geniş sınırlar gibi faktörler Rusya’yı
Orta Asya ile ilgilenmeye zorlamaktadır. Özellikle Orta Asya ile olan Jeopolitik
ortaklık ve bölgeye yönelik ekonomik ilgi Rusya’nın bu iç karaya askeri müdahaleler yapmasına neden olmaktadır. Orta Asya, Rusya Federasyonu’nun özellikle güney sınırlarında güvenliği sağlamak için geleneksel set niteliğinde bir tampon ya
da emniyet kemeri konumundadır. Rusya Federasyonu bölgeyle olan ilişkilerinde
Petrol faktörünü göz önünde bulundurarak, özellikle Hazar petrolleri konusunda
politik ve askeri etkisini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bölgede Rusya açısından
oldukça önem arz eden bir konu, zaman zaman Orta Asya’nın çeşitli kesimlerinde
yaşanan sıcak çatışmaların bölgenin güvenliğini tehlikeye sokması ve bölgedeki
nükleer deneyimdir. Rusya Federasyonu Ekonomik ve Dış politik dengeler açısından ulaşım ve iletişimle paralel olarak Petrol ve Doğalgaz boru hatlarının güvenliğini temin düşüncesiyle bölgedeki olaylara yakından ilgi duymaktadır. Rusya
için Orta Asya “arka bahçe- sorumluluk alanı” olarak var sayılmaktadır. Orta Asya
Cumhuriyetlerinde yaşayan Rus halklar ve Rus dilli asimile toplumlar Rus kültür
ve dilinin korunması düşüncesiyle Rusya tarafından bölgeye ilgi duyulmasına yol
açmaktadır.
30

31

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

1991–2001 yılları arası Orta Asya’ya yönelik Rus siyaseti belirttiğimiz dinamikler çerçevesinde gelişti. Yakın tarihe kadar, her ne kadar, Rusya Federasyonu
bu yeni Cumhuriyetler üzerine resmi bir dış politika oluşturamamış olmakla birlikte, ileriye dönük ve günü kurtarıcı politikalar hedeflenmiştir. 1853 senesinde,
müttefikler İngiltere, Fransa, Piyemonte-Sardinya ve Osmanlı Devleti ile Çarlık
Rusya’sı arasında Kırım savaşı yapılmıştı.Bu savaş, Akdeniz ve doğu Avrupa’da
çarlık Rusya’sının yayılmacı politikaları sebebiyle çıkarları tehlikeye giren Batı’nın
ilk kez Rusya’ya açtığı savaştı. Kırım tarih boyunca jeostratejik konumu sebebiyle
çekim merkezi olmuştur. Osmanlı’nın 300 yıllık kapalı denizi Karadeniz, enerji
mücadelesinin öne çıktığı 21. yüzyılda da yeniden ısınmakta olup bu mücadelede
Kırım en stratejik bölgeyi oluşturmaktadır. Öte yandan 2006’dan itibaren Rusya,
ortaya çıkan bazı belirtiler de eski Doğu bloğu lideri Rusya ile ABD arasında kılıçların kınından çekildiğine dair öngörüleri doğrulamaktadır. Bir yanda ABD’nin
Rusya’yı çeşitli bölgelerden kuşatmaya yönelik faaliyetleri yoğunlaşırken öte yanda
bundan rahatsızlık duyan Rus yetkililer ise askeri faaliyetlerini artırarak ABD’yi
tehdit etmekten geri durmamaktadır. ABD’nin eski doğu bloğu ülkelerindeki etkinliğinin artması, örneğin Polonya ve Çek Cumhuriyetinin füzesavar sistemlerini topraklarına yerleştirmeyi kabul etmesi, Romanya ve Bulgaristan’ın ABD’ye
üs vermesi Rusya’yı ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Ancak Rusya’yı bunlardan
çok daha fazla huzursuz eden husus ise ABD’nin bir süredir durulmuş gibi gözüken Karadeniz üzerindeki emellerinden vazgeçmemiş olması gerçeğidir. ABD
2006’da NATO Riga zirvesinde ‘demokratik çok taraflılık’ fikri bağlamında ‘küresel işbirliği’ şemasını ortaya attı. Müttefikleri tarafından isteksizce ve birazda
muğlâk bir şekilde desteklenen küresel işbirliği şemasına göre, NATO görev alanı
dışındaki bölgelerde de bölge ülkeleriyle askeri operasyonlar dâhil işbirliği yapmalıydı. Büyük Ortadoğu projesinin yan ürünü olarak ortaya atılan Geniş Karadeniz
veya Büyük Karadeniz projesi, canlanan transatlantik ilişkilerin ve aynı zamanda
‘demokratik çok taraflılık’ fikrinin uygulanması olarak görülmelidir. Eski Sovyet
alanında sınırlı etki araçlarına sahip olduğunun farkında olan ABD,söz konusu
bölgenin genişlemiş Avrupa ve geniş Ortadoğu arasında bulunmasından ve kilit
enerji transit bölgesi olmasından dolayı,Avrupa güvenliği açısından hayati önem
taşıdığı gerekçesiyle büyük Karadeniz’in Avrupa tarafından kapsanması gerektiğini ileri sürmektedir. Avrupa ve ABD’nin ortak çıkarlara sahip olduğu savıyla
temellendirilen Geniş Karadeniz bölgesinde transatlantik işbirliği fikrinin doğal
sonucu olarak Ukrayna,Moldova,Azerbaycan ve Ermenistan’ın NATO yoluyla
Batı’ya bağlanması ‘kalıcı barış’ adına ABD tarafından önerilmektedir.Rusya’nın
muhtemel tepkisinden dolayı bazı NATO ülkeleri bu plana tereddütle yaklaşmışlardır. Nitekim Putin,2007 Münih konferansında bu plana oldukça sert tepki vermiştir. ABD’nin Rusya çevresinde girememiş olduğu tek bölge olan kapalı deniz
Karadeniz’ de, Aktif Çaba adlı NATO deniz gücünün konuşlandırılması planları
bilindiği gibi Türkiye ve Rusya’nın müşterek gayretleriyle 2006’da engellenebilmiş-
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tir. Ne var ki, Bulgaristan ve Romanya’da deniz üsleri kurmak için anlaşmalar yapan ABD,isteğini ertelemiş gibi görünse de Karadeniz’e girmekte ısrarlıdır. Stratejik önemi olan Karadeniz’de bayrak gösteremezse Rusya’yı kuşatma politikasında
zafiyetler oluşacağı, gelecekte özellikle enerji hammaddelerinin güvenli geçişi ve
Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan İslam ülkelerinin Ilımlı İslamcı yeşil kuşak ile
kontrolü açısından sorunlar çıkabileceğinin farkındadır.Bu nedenlerle Karadeniz
çevresinde ve özellikle Ukrayna ve Gürcistan’da gün geçtikçe güçlenen ABD’nin,
havadan sağladığı bağlantılarla gerçekleştirmek isteyeceği düşünülmemelidir.
ABD’nin Karadeniz ve çevre bölgelerine ait ana hedefi başlıca şunlar olmuştur:
1. Soğuk savaşın sona ermesini takiben ortadan kalkan Avrupa’daki Rus etkisinin
yeniden canlanmasını önlemek.
2. Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO’yla bütünleşmiş olarak Rusya’nın Karadeniz’deki
stratejik konumunu daha da kısıtlamak.
3. Kendisinin ve Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde
Kafkasya ve Hazar bölgesine müdahale edebilmek için Karadeniz’de jeostratejik
üstünlüğü ele geçirmek. ABD bu üç hedefe ulaşabilmek için Kafkasya bölgesinde,
caydırıcı ve politik kontrolü sağlayabilecek daimi bir askeri gücü konuşlandırmakta kararlıdır. Romanya ve Bulgaristan ile birlikte fotoğrafın parçaları bir araya getirildiğinde ABD’nin Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra NATO’nun genişleme stratejisini kullanarak askeri yığınağını Avrupa’dan Karadeniz ve Kafkasya’ya
kaydırmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan ile
birlikte ABD‘nin plan ve stratejilerinde kilit ülke konumundadır. Ukrayna’nın politik olarak tamamen ABD’yle bütünleşmesi halinde (NATO ve AB üyeliği) Hazar
enerji bölgesine 1000 km daha yaklaşılmış olacaktır, Karadeniz bağlamında doğubatı ekseninde en süratli ve ucuz enerji akışı sağlanacaktır. Ayrıca Ukrayna’nın saf
değiştirmesiyle Rusya, Soçi ile Novorisisk arasındaki dar bir kıyı şeridine hapsedilerek donanması kontrol altına alınıp Rus anavatanı kıskaca alınacaktır. ABD
uluslar arası siyasi konjonktüre bağlı olarak en geç beş yıl içinde Ukrayna’yı NATO
üyesi yapmayı planlamaktadır. Turuncu devrimle ABD saflarına çekilmeye çalışılan Ukrayna’da yönetim NATO’ya girmekten yanaysa da ülkenin doğusundaki
halk Rusya’nın etkisiyle buna açıkça karşı çıkmaktadır. Kaldı ki Rusya ile ilişkilerinde enerji bağımlılığını azami ölçüde yaşayan Ukrayna’nın NATO üyeliğinin
kolay olmayacağı açıktır. Ukrayna’da durum bu şekildeyken,Türkiye’nin stratejik
yaşam alanında, Karadeniz’le Kafkas ülkeleri arasında köprü konumunda ve Kafkasları kontrol açısından stratejik bir konumda olan Gürcistan’da hem yönetim ve
hem de halk NATO üyeliğinden yana eğilim göstermektedir.Ne var ki NATO’ya
giriş kriterleri anımsandığında bunun çok da kolay olamayacağı açıktır.Çünkü
üyeliğe kabul edilecek ülkenin sınır anlaşmazlığı ve iç çatışmalarla malul olmaması gerekmektedir. Gürcistan açısından ise bu tür sorunlar çok büyük boyutlarda mevcuttur. Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya konularında Rusya Fede32
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rasyonu ile ciddi şekilde çatışma içerisindedir. Gürcistan’ın NATO’ya birkaç yıl
içerisinde girmesi halinde Rusya’nın, etkin olduğu Ermenistan ve bir ölçüde etkili
olduğu Azerbaycan’daki gücü giderek azalacaktır. Rusya’nın bugün bu ülkelerle
Abhazya ve Güney Osetya üzerinden sağladığı bağlantı da ortadan kalkacaktır.
Bu husus Rusya’nın kuşatılma psikolojisini ve Gürcistan’a karşı son bir yıl içerisinde takındığı sert ekonomik ve siyasi tavırları açıklayan nedenlerden birisidir.
Gürcistan’ın olası NATO üyeliği bu ülkeye Rusya’ya karşı bir dokunulmazlık kazandırırken diğer yandan Gürcistan’ı militan bir ön karakol ve hatta harekât üssü
olarak ABD’nin emrine verecektir. Geçmişte Kırgızistan ve Ukrayna örneklerinde
olduğu üzere bölgenin ‘renkli devrimlerini’ desteklemiş olan Gürcistan, Rusya ve
Orta Asya içlerine bir hançer gibi saplanarak ABD adına beşinci kol faaliyetlerinde daha militanca tavırlar sergileyecektir. Gürcistan kendi kaderlerini tayin
etmek isteyen halklar ile kendinden ayrılmış Abhazya ve Güney Osetya’nın statülerine ileride daha da çok direnecektir. Güney Kafkasya’da ki etkinliğinin giderek
azalacak olması Rusya’yı oldukça rahatsız etmektedir. Gürcistan’ın yakın gelecekte
NATO’ya girecek olması ileride Türkiye açısından da büyük sorunlar ve ikilemler
ortaya çıkarabilecek bir husustur. Türkiye ve Rusya’nın desteğiyle, barış içerisindeki Karadeniz’de, NATO’nun genişlemesi ve ABD etkisine girmesi durumunda
dengelerin değişmesi yüksek olasılıktır. Rusya ile olan dengeli ekonomik ve siyasi
ilişkilerin bozulması söz konusudur. Gürcistan’ın NATO üyeliği Karadeniz’deki
politik ve askeri dengeleri kökten sarsarak çok tehlikeli gelişmelere yol açabilir.
Rusya niçin böyle bir savunma ittifakına gerek duymaktadır. Strateji uzmanlara
göre, ilk husus, Türkiye ile yakın işbirliği sayesinde Rusya’nın Karadeniz filosuna
bağlı savaş gemileri Akdeniz’e inebilecekler ve Rusya Akdeniz’de daha aktif bir
rol oynayabilecek; ikinci husus olarak, Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz’deki
petrol sahaları üzerindeki hak iddialarına set çekilebilecek; üçüncü husus olarak
ta, Gürcistan kıyılarında boy gösteren Karadeniz’deki Amerikan savaş gemilerinin varlığına ilişkin çekincelerini Moskova daha yüksek sesle dile getirme fırsatı bulmuş olacaktı. Haberin sonunda, eğer böyle bir anlaşma sadece kâğıt üzerinde kalmazda fiiliyata dökülürse Rusya’nın bölgesel jandarma rolünü Türkiye
ile paylaşmak zorunda kalacağı ifade ediliyordu. Böyle yapmakla Rusya aslında
Türkiye tarafında konunun tartışılmasını ve analiz edilmesini beklemiş olabilir.
Karadeniz bulunduğu konum itibariyle Rusya, Ukrayna gibi kuzey ülkelerini
güney ile, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerini Avrupa ile bütünleştirmektedir. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya’ya olan yakınlığı jeostratejik önemini
artırmaktadır. Bu yüzden Karadeniz’e hâkim olan güç veya güçler bu bölgeleri de
kontrol etme politikasında büyük avantaj elde etmektedirler. Tarihe baktığımızda Karadeniz’e hâkim olan egemen güçlerin bu denizi dış dünyaya kapatmak için
mücadele verdiklerini görmekteyiz. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hep
bu tür bir politika izlendiği de bir gerçektir. İmparatorluklar Karadeniz havzasını
kontrol altına aldıktan sonra bu denizi kıskançlık derecesinde diğer güçlere karşı
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sahiplenme yoluna girmişlerdir. Bunda hiç şüphesiz Boğazların, ticaret yollarının
ve sahip olduğu zengin doğal kaynakların büyük önemi vardır. Karadeniz havzası 18. yüzyıldan itibaren Avrupa siyasetinin en önemli çarpışma alanlarından
biri haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasındaki
rekabetin en önemli öğesinin Karadeniz üzerinde yürütülen mücadele olduğunu görmekteyiz.Yirminci yüzyılın başında Karadeniz hem Osmanlı hem Rusya
imparatorlukları açısından hayati rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, tarih
sahnesinden silinmesiyle netice verecek olan Birinci Dünya Savaşı’na Yavuz ve
Midilli savaş gemilerinin Karadeniz’e açılıp Rus gemilerini Rus limanlarını bombalamasıyla fiilen girmiştir. Aynı dönemde Karadeniz Rusya İmparatorluğu için
de hayati rol oynamıştır. 1915 yılındaki Çanakkale savaşı sonrasında Karadeniz’in
İngiliz ve Fransız donanmasına kapatılması sonucunda yardım alamayan Çarlık
Rusya’sının çöküşü hızlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Rusya, Karadeniz’de sıcak bir çatışmaya girmekten dikkatli bir şekilde kaçınmışlardır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Soğuk Savaş döneminde süper güç haline gelen Sovyetler Birliği’nin Karadeniz’e
yönelik politikasının temelinde bu denizi kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerine kapalı tutmak olmuştur. Karadeniz bu dönemde, NATO üyesi ve Batı dünyasına bütünleşmiş olup Türkiye hariç tutulursa, kıyıları Sovyetler Birliği ve Varşova
Paktı üyesi ülkelerle çevrili hale gelmiştir. Coğrafik olarak yarı kapalı bir deniz
olan Karadeniz bu dönemde blokların karşı karşıya geldiği ama görece bir barış
içinde yaşadığı dış dünyadan soyutlanmış adeta kapalı bir deniz haline gelmiştir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası bölgede
yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması ile birlikte jeopolitik ve jeostratejik dengeler değişmiştir. Varşova Paktı’nın ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda
Sovyet uyduları Bulgaristan ve Romanya daha bağımsız hale geldiler, Ukrayna ve
Gürcistan gibi yeni kıyıdaş bağımsız ülkeler ortaya çıkmıştır. Karadeniz’de egemen
güç olan Rusya’nın bu denize olan kıyıları küçülüp limanları azalmıştır. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde meydana gelen değişimlerin etkisiyle Karadeniz
sadece bölge ülkelerini ilgilendiren bir deniz olmaktan çıkıp uluslararası aktörlerin ilgi alanlarına giren bir coğrafya ve uluslararası etkileşime açık bir deniz haline
gelmiştir. Artık tek bir gücün değil, Türkiye, Rusya, NATO, AB ve ABD gibi güçlerin etkileşimine açık bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bulgaristan ve Romanya’nın
hem NATO’ya hem AB’ye üye olmaları AB ve ABD’nin bölgeye ilgisini artırmıştır.
Karadeniz bölgesi uluslararası aktörlerin yeniden yapılandırılmasını düşündükleri
coğrafyalarından birisi haline gelmiştir. Yaşanan bu değişim Karadeniz havzasının
jeopolitik önemini artırmakla birlikte bölgeyi aynı zamanda daha duyarlı hale getirmiştir.
Karadeniz İstanbul ve Çanakkale Boğazları yoluyla Ege Denizi ve Akdeniz’e,
Ren-Tuna Kanalı yoluyla Kuzey Denizi’ne, Main-Tuna Kanalı yoluyla Baltık
Denizi’ne ve Volga-Don Kanalı yoluyla Hazar Denizi’ne bağlanmaktadır. Bu özel34

ABD açısından Karadeniz sadece kıyıdaş ülkelerden ibaret bir bölge olmaktan
çok Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan daha geniş bir bölgedir. Batı dünyasını doğuya bağlayan bir köprü gibi vazife görmesinden dolayı Avrupa-Atlantik
dünyasının doğu sınırlarını oluşturmaktadır. Soğuk Savaş’ın ardından bölgede
ortaya çıkan jeopolitik güç boşluğu ABD’nin bölgeye olan ilgisinin nedenlerinden birisidir. ABD, bu güç boşluğunun Avrupa-Atlantik ekseni tarafından doldurulmasına, Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına, bölge devletlerinin
Avrupa-Atlantik eksenine bağlanmasına çalışmaktadır. Bu yüzden bölge ülkelerindeki demokratik değişim ve gelişmeleri desteklemekte, süreci hızlandırmaya
çalışmaktadır. Karadeniz havzasının enerji kaynaklarının zengin olduğu bölgelere
yakınlığı ve bu kaynakların Batı’ya ulaştırılması konusunda kilit noktada bulunması ABD açısından bölgenin önemini artıran bir diğer faktördür. ABD’nin terörle mücadele stratejisinde Karadeniz’in havzası özel yere sahiptir. 11 Eylül terör saldırılarından sonra ABD ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden unsurların
esas kaynağının “Büyük Orta Doğu” bölgesi olduğunun düşünülmesiyle birlikte
Karadeniz bölgesinde bulunan ülkelerin bu tehdide karşı mücadelede önemli rol
oynayabileceklerini değerlendirmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir ayağı
da “Genişletilmiş Karadeniz Projesi”dir. Genişletilmiş Karadeniz Projesi amacına
ulaşırsa ABD Baltık Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir coğrafyada nüfuz kurmayı başaracaktır. ABD açısından Karadeniz havzası terörizm, uyuşturucu,
insan ve silah kaçakçılığı, yasadışı göçler, etnik milliyetçilik gibi güvenlik tehditleri
kapsamında istikrasız bir bölgedir. GUUAM, KEİÖ gibi bölgesel örgütler kendilerinden bekleneni veremediğini, bu yüzden NATO ve AGİT’in aktif olarak bölgede
faaliyet göstermesi gerektiğini, bölge ülkelerine NATO ve AB üyeliği gibi perspektiflerin verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda en önemli rakip olarak
bölgede Rusya’yı görmekte, bölge ülkeleri üzerindeki Rusya etkisini azaltacak politikalar izlemektedir.
AB açısından baktığımızda birliğin daha yakın geçmişe kadar Karadeniz’e yönelik bir politika geliştirememiş olduğunu görmekteyiz. Baltık ve Adriyatik denizleri ile ilişkilerini sistemleştiren AB, Karadeniz konusunda oldukça geç kalmıştır.
Bunda coğrafik olarak AB’nin sınırlarının henüz Karadeniz’e ulaşmamış olmasının
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liğiyle yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz kıyıdaş ülkelerin yanı sıra Güneydoğu
Avrupa’dan Hazar kıyılarına kadar olan geniş bir coğrafyada siyasal gelişmeleri
etkileyebilen ve bu gelişmelerden etkilenen ülkeleri kapsamaktadır. Kıyısındaki
altı ülke ve sahip olduğu bağlantı yollarıyla daha birçok ülke açısından tarihi, ekonomik, ticari ve stratejik yönlerden çok önemli bir denizdir. Bölgenin enerji kaynaklarına sahip olması ve bu kaynakların uluslararası pazarlara ulaştırılmasında
önemli bir kavşak haline gelmesi Karadeniz’i büyük güçlerin ilgi alanında tutmaya
devam etmektedir. Bu anlamda Karadeniz’in bölgesel ve küresel güçler açısından
ne anlam ifade ettiğine kısaca değinmekte yarar vardır.
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da etkisi vardır. Ancak, Romanya ve Bulgaristan’ın birliğe tam üye olmalarıyla birlikte bu görece engel de kalkmıştır. AB açısından küresel bir güç olma yolunda yakın çevresinde istikrarın sağlanması öncelikli amaçlarından birisidir. Bu yüzden,
henüz çeşitli açılardan istikrarsız olan ve belirsizlikler taşıyan Karadeniz ve Güney
Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Bu amaçla “Daha Geniş
Avrupa”, “Avrupa Komşuluk Politikası” gibi açılımlarla yakın çevresinde istikrarlı
bir dostluk bölgesi oluşturmayı hedeflemektedir. AB’nin önem verdiği enerji arz
güvenliği açısından bakıldığında da önemli enerji nakil hatlarının geçtiği bir bölge olan Karadeniz havzası ilgi alanındadır. AB’nin bu çerçevelerde attığı adımlar
son yıllarda güçlü bir şekilde yakın çevresine ilgisini artıran ve etkisini daha çok
hissettirmeye başlayan Rusya ile karşı karşıya getirmektedir.
Karadeniz yüzlerce yıl boyunca Rusya için jeopolitik önceliği olan bir bölge
olagelmiştir. Karadeniz tarih boyunca Rusya açısından sıcak denizlere inme politikası çerçevesinde her zaman önemini korumuştur. Karadeniz Rusya açısından
doğal bir güvenlik alanı ve dünyaya açılmasında tabii pencere oluşturmaktadır.
Rusya kendi tehdit değerlendirmesi içinde Karadeniz bölgesine büyük önem atfetmekte, Boğazları kullanabilmek ve Karadeniz’de kıyı güvenliğini sağlamak
maksadıyla savunmasını Akdeniz’den itibaren kademeli olarak tesis etmeyi planlamaktadır. Rusya Karadeniz’de varlığını sürdürmeyi kendisi açısından hayati
önemde görmektedir. Soğuk Savaş sonrasında Rusya, Karadeniz bölgesinde büyük bir jeopolitik kayba uğramış; Karadeniz bölgesindeki askeri, siyasi ve ekonomik gücünü önemli ölçüde yitirmiştir. Günümüzde merkezi idare, güçlü lider,
enerji kaynaklarının satışından gelen ekonomik güç gibi faktörlerle eski gücüne
yeniden kavuşmaya çalışan Rusya açısından, ABD’nin bölgedeki artan varlığı, AB
ve NATO’nun genişlemeleri, kontrolü dışında kendi projelerine rakip enerji nakil
hatlarının planlanması, bölge ülkelerindeki renkli devrimler son derece rahatsız
edici bulunmaktadır. Rusya bütün bunları analiz ettiğinde çevreleme-kuşatma politikasıyla karşı karşıya olduğunu, hareket kabiliyetinin sınırlandırılmak istendiğini ve ulusal çıkarlarının tehdit altında olduğunu düşünerek tepkisel politikalar
geliştirmektedir.
Türkiye açısından Karadeniz bölgesi tarih boyunca önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Karadeniz bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun iç denizi olarak görülmüş ve bu denizde başka hiçbir yabancı güce izin verilmemiştir. Rusya
ile yapılan savaşların sebeplerinden birisi bu deniz üzerinde hâkimiyeti koruma
veya hâkimiyet tesis etme düşüncesidir. Karadeniz’i dünyaya bağlayan İstanbul
ve Çanakkale boğazları üzerinde egemenliğini kaybetmeme politikası Türkiye’nin
günümüze kadar dış politikasının en önemli gündem maddelerinden birisi olmaya devam etmektedir. Soğuk Savaş dönemi boyunca bloklaşmanın getirdiği zor
atmosferde Karadeniz’e yeterli ilgiyi gösteremeyen Türkiye, Soğuk Savaş sonrası
dönemde bu bölge ile çok yakından ilgilenmesi gerektiğinin bilincindedir. Soğuk
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Karadeniz bölgesinin iki önemli gücü hiç şüphesiz Türkiye ve Rusya’dır.
Türkiye-Rusya ilişkileri özellikle son yıllarda sadece ekonomik alanda değil politik
alanda da hızlı bir şekilde gelişmektedir. Ankara ile Moskova’nın bazı uluslararası
sorunlara yaklaşımlarında büyük çoğunlukla hem yakınlık hem de örtüşme görülür. Karadeniz’in küresel güçlerin yeni mücadele alanı haline gelmemesi konusu
ikili ilişkilerin kuvvetli bir şekilde mutabık kalınan maddelerinden birisi haline
gelmiş durumdadır. Bir diğer mutabık kalınan konu ise Montrö Sözleşmesi’nin
hiçbir şekilde değiştirilmemesi olarak ortaya çıkar. Hem Türkiye hem Rusya bu
konuda kararlı olduklarını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir.
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin değişmesiyle birlikte Karadeniz
havzasına iki büyük gücün daha girmek istediğini görmekteyiz. Bunlardan birisi genişlemeyle birlikte artık Karadeniz’e kıyıdaş hale gelen AB, diğeri ise küresel politikaları çerçevesinde Karadeniz’de kalıcı olarak bulunmak isteyen ABD.
Karadeniz, dünya jandarmalığına soyunan ABD donanmasının giremediği en37
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Savaş döneminde Türkiye dışındaki bütün Karadeniz ülkelerinin Doğu Bloğu içerisinde yer alması, bu denize dönük politikaların tamamıyla daha küresel ölçekli
politikalar muvacehesinde belirlemesine yol açmıştır. Bu da Türkiye’nin Karadeniz havzasını milli stratejik planlamanın bir parçası olarak değerlendirebilme şansını önemli ölçüde azaltmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin en köklü
değişim yaşadığı deniz havzası Karadeniz olmuştur. Soğuk Savaş sonrası yeni dönemde Karadeniz havzasında hem bölgesel işbirliği hem de Türkiye’nin yakın kara
ve deniz havzalarına dönük politikası açısından ciddi bir stratejik açılım potansiyeli doğmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye bölgeye yabancılaşmaktan
çok yakınlaşma politikası izlemektedir. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi çok
önemli ama bir o kadar da zorlu yakın çevresinde güvenlik, istikrar, refah, dostluk
ve işbirliği ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu coğrafyalar arasında doğrudan
etkili olabileceği alan merkezi konumdaki ve en uzun kıyı şeridine sahip olduğu
Karadeniz bölgesidir. Orta büyüklükte bölgesel bir güç olan Türkiye açısından bu
bölgede etkinliğinin korunması, denge ve istikrar oluşturulması çok önemlidir. Bu
amaçla Karadeniz’de barış ve istikrarın devam ettirilmesi, bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak
kıyıdaş devletlerin katılımı ile çok uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikri
ilk olarak 1998 yılında Türkiye tarafından gündeme getirildi. Bölge tarihinde ilk
kez Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin temsilcileri bir araya gelerek, deniz kuvvetlerini; insani yardım, arama kurtarma ve çevre koruma gibi maksatlarla ortak bir oluşum içine sokma kararlılığını göstermişlerdir. Karadeniz’de terörizm, uyuşturucu,
silah ve insan kaçakçılığı ile kitle imha silahlarının yayılmasına karşı ortak bir araç
olarak kullanılabilmesini mümkün kılacak seçenekler üzerinde çalışma sürerken,
Türkiye tarafından 01 Mart 2004 tarihinde Karadeniz’in açık deniz alanlarında ve
karasuları içinde Karadeniz Uyum Harekâtı başlatılmıştır.
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der denizlerden birisi durumundadır. ABD, Montrö Sözleşmesi’nin uluslararası
bir su olan Karadeniz’e askeri güç girmesi konusunda açık olduğuna dikkat çekerek, sözleşmenin verdiği ve Karadeniz’in uluslararası su olmasından kaynaklanan haklardan yararlanmak ve bölgede aktif olarak bulunmak istemektedir.
Buna karşılık, ABD’nin Karadeniz’e yönelik jeopolitik planları Rusya’yı oldukça
rahatsız etmektedir. ABD’nin Karadeniz’de güvenlik açısından bir güç boşluğunun olduğunu ve bu boşluğu dolduracak NATO çerçevesinde askeri güce ihtiyaç
duyulduğunu ileri sürerek Karadeniz’de kalıcı olmak istemesi zaten ABD tarafından kuşatılmakta olduğu düşüncesindeki Rusya’yı endişelendirmektedir. ABD’nin
Karadeniz’de aktif olarak bulunmaya başlamasıyla birlikte Kuzey Kafkasya’nın
Moskova’ya karşı tahrik edilmesi, bölgede etnik-dini çatışmaların çıkartılması;
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerde Rusya karşıtlığının daha kolay desteklenmesi, muhaliflerin cesaretlendirilmesi; geleneksel olarak nüfuz alanı, arka
bahçesi saydığı bölgedeki ülkelerin giderek daha fazla Batı’ya entegre edilecek olması; enerji nakil hatlarının geçtiği, yeni hatların planlandığı bölgenin tam kalbine Amerikan askeri gücünün konuşlanması gibi ihtimaller Moskova’yı tedirgin
etmektedir.
Hem Rusya hem Türkiye Karadeniz ile ilgili konuların bu denize kıyıdaş olan
ülkelerce işbirliği halinde ortak çözülmesini, yabancı güçlerin, üçüncü tarafların
müdahil olmamasını istemektedirler. ABD’nin Akdeniz’de terörizm ve suçla mücadele kapsamında faaliyet gösteren NATO Aktif Çaba Operasyonu’nun görev alanını
Karadeniz’e de genişletmek istemesine hem Ankara hem Moskova karşı çıkmışlardır. Türkiye, Karadeniz’in terörle mücadele kapsamında bir NATO operasyonuna
konu edilmesini gereksiz bulmakta, bunun yerine üye ülkelerle Karadeniz’de gerekli müdahale ve operasyonların yapılmasını savunmaktadır. Bu politikası Rusya tarafından da destek görmektedir. Tarih boyunca Karadeniz ve onu çevreleyen bölge
Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve bir ölçüde
Sovyet İmparatorluğu gibi tek bir gücün egemenliği altında olmuştur. Türkiye ve
Rusya’nın çabalarıyla son yıllarda ortaya çıkan tablo yeni bir duruma işaret etmektedir. Bu durum tarihsel süreç içerisinde Karadeniz konusunda hep rekabet içerisinde olmuş olan bölgenin iki önemli gücü Türkiye ve Rusya’yı tarihte ilk defa işbirliği
yapmaya götürmektedir. İki ülkenin imparatorluk tarihi boyunca Karadeniz konusunda birbirleriyle mücadeleleri ve SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Boğazlar üzerinde hak iddiası hatırlandığında gelinen durum oldukça dikkat çekicidir.
Bunun objektif sebepleri arasında Rusya’nın SSCB’nin dağılması sonrasında
Karadeniz’de askeri gücünün azalması, buna karşılık Türkiye’nin Karadeniz bölgesinin en güçlü askeri gücü haline gelmesi önemli rol oynamaktadır. Rusya, SSCB’nin
dağılması sonrasında Odessa ve Sivastopol üslerini kaybetmiş donanmasının %
18,3’ünü Ukrayna’ya vermek zorunda kalmıştır. Ukrayna ile anlaşma imzalayan
Rusya donanmasının 2017’ye kadar Sivastopol’de kalması karşılığında yıllık kira
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ABD, uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığı, yasadışı göç, terörizm ve kitle imha
silahlarının yayılması gibi tehditlerin kapsamlı biçimde, ancak Karadeniz bölgesinin de NATO’ya dâhil edilmesiyle ele alınabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle,
Karadeniz’de, Türkiye’nin önderliğinde oluşturulan BLACKSEAFOR örneğinde
olduğu gibi “Karadeniz’de güvenliğin Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerle sağlanması anlayışı”, başta ABD olmak üzere, bölgeye kıyısı olmayan ülkeleri dışarıda bırakması
nedeniyle eleştirilmektedir. Türkiye ve Rusya söz konusu bu eleştirilere rağmen
Karadeniz’i uluslararası güçlerin mücadele sahnesi haline getirmemeye kararlı görünmüşlerdir. İki ülke için de öncelikli amaç Montrö Sözleşmesinin ne pahasına
olursa olsun korunması yönündedir. Birçok Rus stratejist ve tarihçiye göre, Rusya
ile Türkiye arasında Karadeniz’in sorunlarının sadece Karadeniz ülkeleri tarafından çözülmesi ve bu konuda hukuki zeminin Montrö Sözleşmesi olması konusunda salt ve kesin bir mutabakat görüşü hâkimdir. Türkiye, artık dış politikada
yaşadığı bazı sorunları, bölgesel ve uluslararası birçok sorunu çözmek için cesaretle ve kararlılıkla ya bizzat kendisi gerekli platformları oluşturma yoluna gitmiş
ya da mevcut platformlarda daha etkin rol almak, karar alma sürecinde çıkarları
doğrultusunda müdahil olmak istemiştir. Türkiye’nin inisiyatifiyle ortaya çıkan
Karadeniz merkezli oluşumları ve örgütleri bu bağlamda değerlendirebiliriz. Aksi
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bedelini ödemeyi kabul etmiştir. Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Karadeniz Donanması’ndaki gemilerinin önemli bir kısmını hizmet dışına çıkarmıştır.
Bu gelişmelerin sonucunda Karadeniz’de meydana gelen deniz gücü boşluğunu
Türkiye doldurmuştur. Rusya ister istemez bunu dikkate almak zorunda kalmıştır.
Rusya bir taraftan da Karadeniz Donanması’nı güçlendirmek için adımlar atmıştır.
Türkiye’nin, KEİÖ, BLACKSEAFOR ve KUH’un kuruluşuna öncülük etmiş olması,
bu örgütlere Karadeniz ülkelerinin katılımını başarması, Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu düşüncesini ortaya atması Karadeniz’de oldukça etkili bir güç haline
geldiğine işaret etmiştir. Türkiye’nin son yıllarda izlemeye başladığı bölgesel güvenlik, istikrar ve komşularla sıfır sorun anlayışına dayalı aktif dış politika yaklaşımı Rusya tarafından olumlulukla karşılanmıştır. Bunun işaretleri ise Mart 2003’te
tezkerenin reddedilmesi ve Ağustos 2008’de yaşanan Rusya-Gürcistan savaşında
uygulanan akılcı, barış ve istikrardan yana politikayla verilmiştir. Rusya-Gürcistan
savaşında Türkiye’nin gösterdiği barış yanlısı ve yapıcı tavır Moskova’nın klasikleşmiş Ankara algısında köklü değişiklikler yapmıştır. Özellikle de Gürcistan’a yardım
götürme bahanesiyle NATO ve ABD gemilerinin Karadeniz’e girmeleri konusunda Türkiye’nin takındığı tavır, Rusya’nın çok hassas olduğu Karadeniz ve Boğazlar
bölgesindeki dengelerin önemli ölçüde değişmesini önlemiştir. Türkiye, bölgede
Batı tarzı ekonomik ve demokratik standartların gelişmesini ve bölge ülkelerinin
Batı ile daha fazla entegre olmalarını desteklemekle birlikte, Karadeniz’e yabancı
güçlerin müdahil olmamasını ve bölgesel sorunların bu denize kıyıdaş olan bölge
ülkeleri tarafından işbirliği içerisinde çözülmesini savunmaktadır.
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takdirde, bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olmayı hedefleyen Türkiye’yi
gelişmelere seyirci kalan ve başkalarının yazdığı senaryoyu uygulayan bir ülke durumuna düşürür, bu senaryolar sonucunda olabilecek muhtemel olumsuz gelişmelere de katlanmak zorunda kalır. Bu yüzden Karadeniz’de bir savunma ittifakı
kurulması ve buna bütün kıyıdaş ülkelerin dâhil edilmesi, zaten bölgede mevcut
olan oluşumların güçlendirilmesi, bunların artık Karadeniz’e kıyıdaş hale gelen
AB ve NATO ile işbirliğine girmeleri, en önemlisi bu oluşumların uluslararası
hukuk kuralları ve normlar çerçevesinde görev icra etmeleri doğru bir politika
olacaktır. Bu politikaların başarılı bir şekilde yürütülmesi hem Karadeniz havzasında güven ve istikrarı artıracak hem de bölgeye müdahale etmek isteyen bölge
dışı güçlerin güvenlik sorunu olduğuna dair bahanelerini ortadan kaldıracaktır.
Diğer taraftan, Rusya’nın kendisini güçlü hissettiği zamanlarda tek taraflı, zayıf
olduğu dönemlerde ise ikili ve çok taraflı politikalar izlemeye meyilli bir ülke olduğu göz ardı edilmeden çok dikkatli bir politika izlenmesi gerekmektedir. Her
ikisi de Karadeniz’i kendileri açısından hayati önemde gören Türkiye ve Rusya
açısından işbirliği, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde kurulacak ilişkiler çok
önemlidir. Karadeniz özelinde yürütülen yakın ilişkiler ise bunun tesis edilmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu sebeple, Türkiye-Rusya ilişkilerinde hızla artan
ekonomik ilişkilerin ve sağlıklı siyasi diyalogun yanında Karadeniz faktörü de göz
ardı edilemez derecede önemli bir rol oynamaktadır. En başta Rusya olmak üzere
Karadeniz’e coğrafik, tarihi ve kültürel açıdan bağlı ülkeler ve halklarıyla doldurmayı başaran bir Türkiye hem bölgesel hem küresel çapta bu çabasının karşılığını
fazlasıyla bulacaktır.
İstanbul’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KİE) Örgütü Zirvesi gerçekleşti.
Rusya, Türkiye, Ukrayna, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya, Romanya,
Azerbaycan, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan’ın asil üye ve ayrıca 13 ülkenin gözlemci statüde üye oldukları KEİ, 1992 yılında Türkiye’nin önderliğinde kurulmuştu. KEİ, yayıldığı coğrafya (20 milyon km2) ve bünyesinde 350 milyon nüfusu ile
önemli bir bölgesel örgüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütün kuruluş aşamasında tarafların ekonomi, bankacılık, ulaşım, enerji, haberleşme, çevre koruma,
turizm, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik belirlediği amaçlar
bunu ortaya koyuyordu. Ancak kuruluşundan 15 yıl geçmesine rağmen, KEİ’nin
adı zirveden zirveye anılmaktadır.
Zirve’nin son dönemde Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerin gölgesinde
geçtiğini söylemek mümkündür. Bu gelişmelerin başında Avrasya coğrafyasındaki enerji savaşları ile ABD’nin Bulgaristan ve Romanya’ya füze radar sistemlerini
yerleştirme planları ve buna misilleme olarak da Rusya’nın kendi füze sistemlerini
Avrupa’ya yönelteceğine dair yaptığı açıklamalar gelmektedir. Bütün bu gelişmeler
yaşanırken, Vladimir Putin’in de zirveye katılmayı kabul etmesi, hiç şüphesiz bir
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taraftan zirvenin önemini artırdı, diğer taraftan zirvede Rusya’nın domine etmesini sağlamıştır.
Nitekim gerek yerli gerekse yabancı gazeteciler, zirve gündemi ile sonuç bildirisinden ziyade Vladimir Putin’in Başbakan Recep Tayıp Erdoğan ve Yunanlı
meslektaşıyla yaptığı ikili görüşmelere öncelik tanıdı. Bu iki görüşmeye de damgasını vuran konu ise enerji oldu. Enerji konusunun zirve ve ikili görüşmelerin
gündeme gelmesinin en önemli nedeni ise zirveden bir gün önce İtalya’nın ENİ
Şirketi ile Rus devi Gazprom arasında Güney Akım projesi ile ilgili bir anlaşmanın
imzalanması oldu. Bu anlaşmaya göre, Rus gazı ve Rusya’nın Orta Asya’dan alacağı gaz Karadeniz’in altından geçerek Bulgaristan’a ulaştırılacaktır. Bulgaristan’da
boru hattı ikiye ayrılarak ilki Rus gazını Romanya, Macaristan, Avusturya ve
Slovenya’ya taşıyacak, ikinci hat da Yunanistan ve İtalya’ya kadar uzatılacaktır. Bu
projeyle birlikte Moskova en başta Rusya ve Beyaz Rusya’ya transit konusunda
olan bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Hiç şüphesiz, bu projeyle birlikte
Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmaya çaba gösteren AB ülkeleri de daha fazla Rus
enerji kaynaklarına bağlı hale geleceklerdir.
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GAZPROM-ENİ ANLAŞMASI

Bu projenin olumsuz etkilediği ülkeler arasında hiç şüphesiz Türkiye de yer
almaktadır. En başta Moskova, Rus gazını Mavi Akım -2 boru hattıyla Avrupa’ya
ihraç etmeyi planlıyordu. Ancak, bir taraftan Türkiye’nin Rus tarafına bu konuda
bir türlü somut cevap vermemesi, diğer taraftan da Rusya’nın projelerine alternatif olarak görünen Nabuco projesini desteklemesi ve genel olarak Avrasya coğrafyasındaki enerji alanında Rusya ile Batı arasında verilen mücadelede Türkiye’nin
Batı’nın yanında yer alması, Rusya’yı Mavi Akım-2 Projesi’nden vazgeçirdi.
Rusya’nın Mavi Akım-2’den vazgeçmesinin bir başka nedeni de, gaz transiti konusunda Türkiye’ye fazla bağlanmak istememesidir. Zira Mavi Akım-2 hayata
geçseydi, Mavi Akım -1 ile birlikte yılda 50 milyar metre küp Rus gazı Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktı. 2006 yılında Rusya’nın Avrupa’ya 150 milyar
metre küp gaz ihracat ettiğini göz önünde bulundurursak söz konusu 50 milyar
metre küp gazın hiç te küçümsenmeyecek oran olduğunu söyleyebiliriz. Budan
dolayı Rusya, ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye’ye
transit konusunda yaklaşık yüzde 30 oranında bağlanmak istemedi.
Rusya böylece Burgaz-Dedeağaç projesinden sonra Güney Akım ile de
Türkiye’yi by-pass etmiş oldu. Bununla birlikte gerek Burgaz-Dedeağaç, gerekse
Güney Akım konusunda Türkiye’nin kendisinin kendisini by-pass ettiğini de söylemek mümkündür. Nitekim, ancak Gazprom ile ENİ arasında anlaşma imzalandıktan sonra Türk yetkililer, Rusya’ya Mavi Akım -2 konusunda işbirliği önderdiler.
Rusya’nın Güney Akım’dan sonra Mavi Akım -2 Projesi ile ilgili görüşleri bilinme41
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mekle birlikte, Rus yetkililer Mavi Akım -1’in İsrail’e kadar uzatılması konusunda
kararlı olduklarını dile getirmektedirler. Rusya bir taraftan Orta Asya ülkelerindeki enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirirken, diğer taraftan da yeni projeler
sayesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kendisine bağımlı hale
getirdi. Kendi enerji kaynaklarına sahip olamayan AB ve ABD, enerji alanında
Rusya’ya mağlup olmuş durumdadır. Türkiye için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bununla birlikte Türkiye’nin mağluplar safında yer almasında AB’nin politikası da etkili rol oynamaktadır. Bir taraftan AB ve ABD, Türkiye’ye enerji koridoru
misyonunu yüklerken, diğer taraftan Türkiye’nin de yer alacağı projeleri maddi
olarak desteklememektedir. Siyasi açıdan AB ve ABD’nin Türkiye’yi dışlamaları
ve Türkiye’nin sorunlarını görmemezlikten gelmeleri, Türkiye’nin enerji koridoru
olma yönündeki misyonunu başarısızlığa uğrattı.
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RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Bir ülkeye enerji alanında yüzde 60 oranındaki bağımlılık hiç şüphesiz istenilen durum değildir. Ancak, Rusya’nın Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya olduğu gibi,
Türkiye’ye de istediği zaman petrol ve gazı kesebileceğini düşünmek de yanlış olur.
Nitekim Rusya, hiçbir zaman Avrupa ülkeleriyle bu konuda bir sorun yaşamadı.
Türkiye bir taraftan enerji kaynak ve enerji tedarikçisi çeşitliliğine giderek, diğer
taraftan da Rusya ile enerji alanında işbirliği yapmaktan korkmamalıdır. Nitekim,
Türkiye, Nabuco projesi değil de Rusya ile Mavi Akım-2 Projesi üzerinde yoğunlaşmış olsaydı, sonuçların farklı olabileceğini tahmin etmek mümkündür. Her ne
kadar Avrasya coğrafyasında enerji alanında verilen mücadelede Rusya ile Türkiye
farklı taraflarda yer alsalar da, bu husus son dönemde gelişen Rus-Türk ilişkilerinin seyrini olumsuz etkilememektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 17 milyar
Dolar civarında olup, taraflar 2008’e kadar bu rakamı 25 milyar seviyesine çıkarmayı planlamaktadırlar. Türk şirketlerinin Rusya’nın dört bir tarafında iş yapmaları, her yıl iki milyon Rus turistin de Türkiye’yi ziyaret etmesi, bir taraftan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer taraftan da Soğuk Savaş’tan
kalmış olan taraflar arasındaki “algılama” sorununun ortadan kaldırılmasına da
yardımcı oluyor. Rusya ile Türkiye’nin dış politikaları da birbirine benziyor ve her
iki ülkenin bazı dış sorunlara karşı tutumları paralellik arz ediyor. Rusya da, aynen Türkiye gibi, İran ve Suriye sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesinden yana
tavır sergiliyor, ABD’nin Karadeniz’de filo bulundurma çabalarına karşı çıkıyorlar.
Gerek dış politika algılayışları, gerekse iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlar,
her iki ülkeyi de Batı ile Doğu arasında köprü rolünü üstlenmeye itiyor. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler o kadar gelişme gösterdi ki, özellikle Türkiye’nin
Batı dünyası ile sorun yaşadığı dönemlerde, Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesi,
hatta Avrasya Birliği’nin kurulması gerektiğine dair yorumlar yapılmaya başladı.
Bununla birlikte, Rusya ile ilişkiler her şeyden bağımsız bir şekilde ele alınmalı ve
Rusya’nın ne AB’ye, ne de ABD’ye alternatif olamayacağı unutulmamalı. Ancak
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bu şekilde, iki ülke arasındaki ilişkileri daha sağlıklı bir şekilde yorumlamak ve
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak mümkündür.
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Millet Kütüphanesinde Bulunan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” İsimli Yazma Eserin Tezhip
Açısından İncelenmesi

ÖZET
Fâtih Sultan Mehmed nâmına yazılmış olduğu anlaşılan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” isimli kitap, Millet Kütüphanesinde bulunan arapça dilbilgisi kitabıdır. Tezyînî
açıdan zengin olduğu için çalışma konusu olarak seçilen bu yazma eserin tezhipleri
incelenmiş, süsleme özellikleri açıklanmış, motif ve desen analizi yapılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER
Millet Kütüphanesi, Tezhip, Yazma Eser.
The book of “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” , which is written in the name of Fâtih Sultan Mehmed, is an arabic grammer book in the Library of Millet. This manuscript
has been choosen as a research subject since it’s rich in decoration, then pattern and
design analysis has been done. Also it’s been analyzed in terms of illumination and
enriching features has been specified.
KEY WORDS
Library of Millet, İllumination, Manuscripts.
I.GİRİŞ
Bu araştırmada Feyzullah Efendi Medresesi Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” isimli yazma eserin tezhipleri çalışma konusu
olarak seçilmiştir. Bu eser, bizzat Fatih Sultan Mehmed nâmına yazılmış şuh bir
nüshadır.
Millet Kütüphanesi, Ali Emîri tarafından 1916’da İstanbul Fatih ‘deki Feyzullah
Efendi Medresesi’nde kurulmuştur. Kütüphane’nin kuruluş serüveni Ali Emîri’nin
*
*

Doç. Dr., N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Konya
N.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans. Öğrencisi Konya)
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gençlik dönemine kadar uzanmaktadır. Doğu’nun ve Batı’nın bütün temel eserlerini kapsayan bir kütüphane düşüncesi, Ali Emîri’nin hayatı boyunca peşinden koşturan bir hayal olduğu bilinmektedir. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde
Şeyhülislâam Hayri Efendi’den büyük destek görmüştür. Kurulacak kütüphane
için Ali Emîri Efendi’nin düşündüğü bina, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi iken, I.
Dünya Savaşının olumsuz koşulları nedeniyle bu isteğinden vazgeçip, kendisine
önerilen Feyzullah Efendi Medresesinde karar kılmıştır. Binanın iç mekânı kısa
sürede bir kütüphanenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenip, arapça kitapların bir listesi Hüseyin Hüsâmeddin Efendi tarafından yapılmıştır. Kütüphanenin adını, Ali Emîri’nin kendisi koyduğu bilinmektedir. Millet kütüphanesinin
kitap koleksiyonu “Feyzullah” ve Ali Emîri” olmak üzere iki kısımdan meydana
gelmektedir. Bu koleksiyonlarda büyük bölümü nâdir ve tek nüsha olma özelliği
taşıyan 6998 yazma, 20605 basma kitap ve gazeteler, haritalar, hatlar ve fermanlar
yer almaktadır.
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Bir yazma eserin kıymetini belirleyen belli başlı unsurlar hiç şüphesiz yazma
eserin hattı, cildi ve tezhibidir. Genellikle hattı kıymetli olan eserler, aynı zamanda
güzel cilt ve tezhiplere de sahip olandır. Yazma eserlerde yer alan tezhipli sayfalarının sayısı ve niteliği kütüphanede bulunan eserlerin genel olarak kıymeti hakkında bize bilgi vermektedir. Çalışmanın başlıca amacı, Millet Kütüphanesinden
seçtiğimiz bu yazma eserin, tezhip özelliklerini ortaya koymak, motif, plan ve desen analizini yapmaktır.
Seçilen konu çerçevesinde öncelikli olarak, hem tezyînî sanatların hem de kitap sanatlarının bir kolu olan tezhip sanatı ve kütüphane ile ilgili literatür taraması
yapılmış ve bu konu ile ilgili kitap, makale, tez, ders notları ve görsel malzemelere
ulaşılmıştır. Tezhipli sayfalarının nitelik bakımından kalite arz etmesi sebebiyle
seçtiğimiz yazma eserin fotoğrafları ve envanter bilgileri Millet Kütüphanesinin
hazırladığı katalog arşivinden alınmış ve motif özellikleri bakımından vurgulanmak istenen kısımların çizimleri yapılmıştır.
II. TEZHİP SANATI ve TARİHSEL GELİŞİMİ
Tezhip, tezyînatın veya bezeme sanatının kâğıt üzerine uygulanmış seklidir.
Tezhip kelimesi adını en önemli ana malzemesi olan altından almıştır. Tezhip,
Arapça altın demek olan “zehep” kelimesinden türemiştir. Yazma kitaplar, levhalar, murakkalar1, üzerine ezilerek fırçayla sürülecek hale getirilmiş olan altının ve
çeşitli renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır 2.
Tezhipli eserlere “müzehhep” eser denir. Tezhip yapan erkek ise “müzehhip”,
hanım ise “müzehhibe”; tezhip yapılan yere “nakkaşhâne” veya “nakışhâne” denir.

1
2

Murakka: Birkaç kağıt tabakasının üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva ( Ersoy Ayla,
Türk Tezhip Sanatı, Akbank, İstanbul, 1988, s: 17).
Derman, Uğur (2008), Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 1-2-3, (Editor: İlhan Ayverdi). Istanbul,
Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı Yayınları, s:3197.
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Kitap sanatlarında en yoğun tezhipler; Kur’an-ı Kerim, mesnevî ve dua kitapları
gibi dini yazmalarda bulunur. Bunun yanında edebî eser olan dîvanlarda, ilmî yazmalarda, Hilye-i Şeriflerde, murakkalarda, kıt’alarda, levhalardaki celî yazı kenarlarında da tezhip sanatı ile karşılaşılır. Bilhassa Kur’an-ı Kerimlerin yazılmış şekli
olarak bilinen mushafların zahriye (sırt) sayfaları, ser levhaları ( baş sayfalardaki
levhada), ünvan sayfaları, sûre başları, güller, ketebe veya hatime sayfası en yoğun,
en özenilerek yapılan tezhiplerin bulunduğu sayfalardır.
Tezhip sanatında uygulanan işleme ve teknikleri dört ana grupta toplamak
mümkündür:
•
•
•
•

Zemini Boyalı Klâsik Tezhip (Düz Tezhip)
Zer-ender-zer Tekniği
Çift Tahrir Tekniği
Halkârî Tekniği
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Millet Kütüphanesinde Bulunan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” İsimli Yazma Eserin Tezhip
Açısından İncelenmesi

11.-12. yüzyılda Büyük Selçuklu coğrafyasında hazırlanmış değişik boyutlardaki Kur’an nüshaları İslam tezhip sanatının erken Orta Çağ örneklerini barındıran eserlerdir. Fakat Büyük Selçuklu sanatında çini, maden, ahşap, alçıdan yapılmış sanat ürünleri, mimari yüzeyler bitkisel ve insan, hayvan figürlü, geometrik
tasarımlarla zengin bir şekilde süslendiği halde kitap sanatları için bu özellikleri
söyleyemiyoruz. Anadolu Selçuklu Döneminde kitaba, kitap sanatına ilgi duyulduğu, Konya’da medreselere ve Mevlânâ’nın türbesine vakfedilen kitaplardan ve
vakfiye kayıtlarından anlaşılmaktadır4. Anadolu Selçuklular ve Beylikler devrinin
kitap bezemelerinde desen ve motiflerin mükemmel, isçiliğin çok ince olduğu söylenemez. Motifler oldukça iri seçilmiş, sınır çizgileri (tahrirler) ve renklendirmede
henüz ince isçiliğe erişilememiştir. Moğol ve Haçlı istilaları, Selçukluların iç problemleri ve bunlarla mücadeleler, daha sonra Beylikler arasında ortaya çıkan siyasi
çekişmeler; taşınabilen eserlerin el değiştirerek yurt dışına çıkmasına, bir kısım
eserlerin tahrip edilerek yok olmasına sebep olmuştur.
3
4

Sertyüz,2009: 24.
Özcan, Ali Rıza (2009), Giriş (Editör: Ali Rıza Özcan). Hat ve Tezhip Sanatı, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, s: 239.
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Bilindiği gibi Türk kültüründe ilk olarak Uygurlar zamanında tezhip, minyatür, güzel yazı gibi kitap sanatları önemli bir konuma gelerek, bu anlamda eserler
üretilmiştir. Budizm ve Maniheizmin Uygur resim sanatının gelişmesindeki büyük rolü nedeniyle dînî metin ve yazmalar çeşitli minyatürlerle ve tezhiplerle süslenmiştir ki, günümüze gelebilen bu minyatürlerin çoğu dağınık kitap sayfalarından örnekler olup, 9-10. yüzyıllara tarihlenmektedirler 3. İslâm’ın ilk yıllarındaki
Kur’an’ın yazılması ve yazılan sayfaların bir araya getirilme çabası, yerini sonraki
yıllarda “kutsal kitabın” daha güzel yazılarak süslenmesine bırakmıştır. Geç Emevi
erken Abbasi Döneminde 8.-10. yüzyıllar arasında istinsah edilen Kur’an nüshalarından anlaşıldığı gibi, sayfaları tezhiple bezeme geleneğinin, kutsal kitabın sayfalarında başladığı söylenebilir.
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Osmanlı sanatının bir ekol niteliğini yansıtan ilk önemli ve olgun dönemi Fâtih
Sultan Mehmet’in saltanat yıllarına rastlar (1451–1481). Devletinin her yönden
gelişmesini bizzat plânlayan ve bu plânları bilhassa İstanbul’un Fethi’nden sonra vakit kaybetmeden uygulamaya koyan Fâtih, zamanının yerli-yabancı değerli
ilim adamlarını ve sanatkârlarını ülkesine davet ederek başta İstanbul olmak üzere
büyük şehirlerdeki medreselere yerleştirmiş ve sahalarında rahat çalışabilmeleri
için bütün imkânları seferber etmiştir5. İlim ve sanata büyük önem verdiği bilinen
Fâtih, her ikisini de bünyesinde toplayan “Kitap”ın üretilebilmesi ve bu üretimin
belli bir kalitede olabilmesi için Topkapı Sarayı’nda bir Nakışhane kurarak Edirne
ve Anadolu’dan en iyi hattat, müzehhib, nakkaş ve mücellitleri getirtmiştir.
Fâtih devri Nakışhânesinin ilk sernakkaşı olan Özbek asıllı Baba Nakkaş, Osmanlılarda yeni bir tezyînî üslûbun sahibi olarak devrine damgasını vurmuştur 6
. Baba Nakkaş’ın tezhiplerinde kullandığı motifler devrin karakteristik özelliğini
yansıtmaktadır. Bu devirde hatâyî grubu motifler ve rûmî motifleri ön plana çıkmıştır. Zengin ve gösterişli hatâyîlerin yanında yuvarlak uçlu yapraklar dikkati
çekmektedir. Yaprak uçlarının yuvarlak ve kendi üstüne kıvrılarak üç boyut hissi
kazandırılmış olması devrin başlıca özelliğidir.
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15.yüzyıl Fâtih devri ile özdeşleşen Baba Nakkaş Üslûbunun motiflerindeki karakteristik özellikleri, dönemin bezeme sanatlarının her alanında görmek mümkündür.
Sultan II. Bayezid Döneminde değişen sayfa yapısı ve kompozisyon anlayışıyla
birlikte, üslûbun, Fatih döneminde yapılan eserlerden daha farklı bir yol izlendiği
görülür 7. Fâtih devrindeki iri motifler yerini daha küçük, ince ve detaylı stilize
motiflere bırakmıştır. Sarılma ve hurde rûmîler, hatâyî grubu motifler ve Çin bulutu yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır8. Zemîni boyalı klâsik tezhip tekniğinin yanında altının mat ve parlak olarak kullanıldığı zer-ender-zer tekniğinin
de bu dönemde ön plana çıktığı dikkati çekmektedir. Tezhiplerde altın daha geniş
yer tutmakla birlikte çivit mavisi ile altın eşsiz bir uyum içindedir. Renklerde lacivert ve altının sâdeliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Altın ve lacivertin yanında
kırmızı, yeşil, sarı ve pembe renklerin de kullanıldığı görülmektedir9.
Herat’ın 1510 yılında Şah İsmail tarafından zaptedilmesiyle, buradaki Horasanlı sanatkârlar, Tebriz’e getirilmiştir. Birkaç yıl sonra gelen Osmanlı hâkimiyeti
neticesinde, Herat-Tebriz-İstanbul yoluyla savaş ganimeti olarak kabul edilip,
Saray Nakkashanesi’ne dâhil edilen bu sanatkârlar, Acem Nakkaşları Bölüğü’nü
oluşturmuş; kendi zevk ve görüşlerini, burada buldukları sanatla harmanlayarak
5
6
7
8
9

Aşıcı,2007:18.
Birol, 2009: 43.
Özcan, 2009: 239.
Birol, 2009: 44.
Küpeli, 2009: 336.
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Osmanlı kitap sanatlarına uzun müddet hizmet etmişlerdir10. Osmanlı sanatına
yeni ufuklar açan bu tarihi olay üzerine bazı çevrelerin, Acem üslûbunun Osmanlı
sarayına girmesiyle Türk Üslûbunu bozacağı seklinde endişe ve yorumları olmuştur. Fakat o devirlerde kuvvetli olan Türk sanat geleneği, kendini korumasını bilmiş, İran’dan gelen Acem üslûbu, İstanbul’da Osmanlı üslûbu ile buluşarak klâsik
dönemin başarılı sentezini ortaya koymuştur. II. Bayezid devrinde başlayan klâsik
üslûbun en parlak devri Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı süresince devam etmiştir. Bu dönemin önde gelen ismi, saray nakışhanesi başnakkaşı Şahkulu’dur.
Bağdatlı bir sanatkâr olan Şahkulu, Türk tezyini sanatına yeni bir üslup kazandırmıştır. Sazyolu denilen bu üslûbun en belirgin özelliği, desenlerdeki yaprakların
ince, uzun ve sivri olmasıdır11.
16. yüzyıl’ın ikinci yarısında Şahkulu’nun talebesi olan ve yeteneği ile öne çıkan Karamemi, Şahkulu’ndan sonra sarayın sernakkaşı olmuştur. Karamemi, bir
yandan altın ve lacivertle yapılan klasik tezhibin en güzel örneklerini verirken,
diğer yandan da buket ve tek çiçeklerde Türk zevkinin 16. yüzyılda ilk örneklerini
ortaya koyarak şükûfe tarzı süslemenin de temellerini atmıştır.
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18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’ya kapılarını açmasıyla, her şeyde
olduğu gibi, süslemede de değişiklikler olmuştur. Batı’nın oluşturduğu sanat anlayışı, bölgesel karakterlerle karışarak “Türk Rokokosu” adı verilen yeni bir üslûbun
doğmasına yol açmıştır. Başlangıcı III. Ahmet dönemine rastlayan bu değişimler 19. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Bu dönem süslemesinde natüralist
(gerçekçi) bitkisel süsler, klâsik dönemdeki diğer motiflerin yerini alır. Süslemeler
daha az ağırbaşlı bir niteliğe bürünür. Çiçekler, renk ve biçimleriyle tabiattaki görünüşlerine uygun olarak ışıklı-gölgeli çalışılır. Dallar, yapraklar, çiçekler; vazolar,
kaplar içinde ya da fiyonklara bağlanır. Bazen de aşırılığa varan kıvrımlar ve çok
girift profiller süslemeyi tamamlar. 19. yüzyıl ortalarında ise aşırılığa varan biçimlere ve doymamış renklere kapılan tezhip sanatı, çirkinleşmiş ve benliğini yitirmiş
hâle gelmiştir.13.
19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında tezhip sanatının devamlılığı ve bu
sanatın eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 1882’de kurulan “Sanayi-i Nefise”
10 Derman, Çiçek (2009), Türk Tezhip Sanatının Muhteşem Çağı (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve
Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s:343.
11 Birol, 2007:44.
12 Sertyüz, 2009: 27.
13 Özcan, 1990: 28.
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17. yüzyıl Osmanlı tezhip sanatı için genel kabul “1600-1650” yılları arasındaki klasik üslûp özelliğinin kısmen devam ettirildiği yönündedir. 18. yüzyılda
Batı’nın barok ve rokoko tarzlarının süsleme beğenisi ön plana çıkmıştır. Tezhip ve lâke üstadı olan “Ali Üsküdari” ve çiçek ressamı olarak bilinen “Abdullah
Buhari”nin yapmış olduğu eserler Osmanlı beğenisinin 18. yüzyılda son temsilcisi
olmuştur12.

Mustafa Yıldırım, Esra Öz
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Mektebi’nde tezyînî sanat eğitimi yeniden başlamış, kısa bir aradan sonra 1915
yılında, Bâb-ı Âlî caddesi üzerindeki tarihi Sıbyan Mektebi binasında “Medreset’ûl
Hattatîn” adıyla faaliyete geçmiştir. Medreset’ül Hattâtîn geleneksel sanatlarımızın
günümüze kadar devamında büyük rol oynamıştır.
Tezhip sanatının kaybolmaması ve günümüze aktarılması konusunda İsmail
Hakkı Altunbezer (1882–1944), Rikkat Kunt (1903–1986), Muhsin Demironat
(1907–1983) ve Dr. Süheyl Ünver (1898–1986) gibi değerli hocaların kişisel gayretleri ve onların yetiştirdikleri öğrencilerin önemli rolü olmuştur. 20. yüzyılın
tezhip sanatı, motif ve desen bakımından 16. yüzyılın klasik devri örnek alınarak
oluşturulmuştur14.
III. ŞERH’İ KİTÂB-I SİBEVEYH KÜNYESİ
Bulunduğu Yer : Feyzullah Efendi Medresesi Fatih Millet Kütüphanesi.
Bölüm
: Feyzullah Efendi.
Sınıflama
: 297.4.
Kayıt Numarası : FE.1983.
Kitabın İsmi
: Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh.
Hattatı
: Ömer b. Osman el-Hüseyni.
Müellifi
: es- Sirâfî, Ebu Said Hasan b. Abdullah.
Konusu
: Arap Dili.
Konu başlıkları : Nahiv.
İstinsah Tarihi : 870 h.
Kitabın Ebadı : 345x 210, 244x134mm.
Kab Özellikleri : Kahverengi deri üzerine 1/4 simetrili kompozisyon rûmî
ve hatayî grubu motiflerle oluşturulmuştur. Kabın içi vişne çürüğü deri üzerine
müşebbek şemse, desen ise rûmî motifi ile hazırlanmıştır. Şebeke zemininde altın
kullanıldığı görülmektedir.
Kâğıdı
: Nohûdî renk âherli kâğıt.
Varak Sayısı
: 1-490 yk.
Yazı Türü
: Metinlerde nesih, zahriye tezhibinde tevkî, ünvân tezhibinde kûfî yazı tercih edilmiştir.
Mürekkep
:Metinde is mürekkebi; kırmızı mürekkep ve çivit mürekkebi, zahriye içinde zer mürekkep, ünvân sayfasındaki yazıda ise üstübeç mürekkebi
kullanılmıştır.
Satır Sayısı
: 45
Duraklar
: Dışı is mürekkebi ile tahrirlenmiş küçük altın daireler görülmektedir.

14 Sertyüz, 2009:28.
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FE 1983, Cildi (Resim-1)

Eserin cildi, kahverengi deri üzerine soğuk şemse diye isimlendirilen teknikle
bezenmiştir. Âit olduğu dönem özelliği gereği kalıp yerine deriye, yürütme demiri ile şekil verilmiştir. Ve cilt, altınlanmadan bırakılmıştır.Üst kapak olarak isimlendirilen alanın süslemesinde; 1/4 simetrili kompozisyon, rûmî ve hatâyî grubu
motiflerle oluşturulmuştur. Üst kapağın ortasında yer alan şemsenin çevresi dendanlıdır ve bu dendanlar “saadet düğümü” dediğimiz bağlayıcı süsleme unsuru ile
birbirine bağlanmıştır. 1/4 simetrik kompozisyona sahip şemse kısmında hatâyi
grubu ve rûmi motifleri yer alır. Şemsenin alt ve üst tarafındaki salbek dediğimiz
kısım da sadece rûmi motiflerinden oluşmaktadır. Şemse ve salbeğin dışında tabii
deri olarak bırakılan boşluktan sonraki dört köşeyi bağlayıcı nitelikte olan köşebentlerin kenarları da dendanlarla cazip hâle getirilmiştir. Ve şemse de olduğu
gibi saadet düğümüyle birbirine bağlanmıştır. Rûmi ve hatayi grubu motiflerinin
bir arada kullanıldığı bu alanın uç kısımlarında yarım salbek formlarının tezyin
edildiği ve bu salbeklerin içine rûmi motiflerinin işlendiği görülmektedir.
Kitabın boğaz denilen kısmını dış tesirlerden koruyan sertab, kahverengi cild
üzerine yazılı şekilde bezenmiştir. Sertab kısmının tamamı, cildin en fazla hasar
gören kısmı olduğu için okunamamaktadır. Eserin isminin ve müellifinin yazıldığı
anlaşılan bu kısımda, yazı aralarında rûmi motiflerine rastlanmaktadır. Cildin en
net ve hasar görmemiş kısmı beşgen şeklindeki mikleb kısmıdır. Miklebin üstünde
de üst kaptaki desen anlayışının aynen uygulandığı gözlenmektedir. Şemse mıklebe uymayacağı için, mıklebin ortasına şemsenin daha küçük bir versiyonu olan
51
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mikleb şemsesi yerleştirilmiştir. Dendanlarla ve saadet düğümleriyle çevrelenen
mikleb şemsesinin içinde, rûmi motifleri ve hatayi grubu motifleri 1/2 simetrik
kompozisyon oluşturmuştur. Oldukça detaylı olduğu görülen hatayi grubu motiflerin büyük bir ustalıkla cilde uygulandığı görülmektedir.
Üst kapakta incelediğimiz köşebentlerdeki süsleme anlayışının, miklebdeki
köşebentlerde de uygulandığını görmekteyiz. Ebat olarak biraz daha küçük olan
köşebentlerin tasarım kurgusu benzerlik göstermektedir. Köşebentlerin ve mikleb şemsesinin arasında kalan kısım tabii bırakılmamış ve hatayi grubu motiflerle
tezyîn edilmiştir
FE 1983, İç Kabı (Resim-2)
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(Resim-2)
Fatih devri üslûbu gereği eserin iç kabı bezenmiş vaziyettedir. Vişne çürüğü
deri üzerine desen, kalp basılarak çökertilmiş, bu çöken yerlere zer mürekkep sürülüp zer mühre ile parlatılmıştır. Kabartmalı olan desen ise deri renginde bırakılmıştır.
1/4 simetrili kompozisyon rûmi motiflerinden oluşmaktadır. Üst kapak kısmındaki şemse dediğimiz alan da 1/4 simetriktir ve dikkatle incelendiğinde semse
içinde üç rûmi motifi çeşidinin uygulandığı görülmektedir. Bunlar, hurdeli rûmi,
ayırma rumi ve sencîde rûmidir. Rumi motif formlarının muntazam uygulandığı
bu alanı, dendanlar çevrelemektedir. Oluşan dendanları, saadet düğümleri birbirine bağlamıştır. Salbek diye isimlendirilen alan rûmi motifleriyle bezenmiş ve
kompozisyon olarak 1/2 simetriktir. Tezyîni açıdan büyük bir ustalık örneği olan
iç kabın, köşebentleri de rûmi motifleri ile bezenmiştir. Şemse de olduğu gibi rûmi
çeşitleri; hurdeli, ayırma ve sencîde rûmidir. Helezon sistemi üzerine uygulanan
rûmi motiflerinin arasına, alt ve üst kısımlarına noktalar yerleştirilmiştir. Köşe52
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bentlerin uç kısımlarına yarım salbek formu eklenmiş ve içine 1/2 simetrik rûmili
kompozisyon oluşturulmuştur. İç kabın sertab kısmındaki bezeme üç alana bölünmüştür. Simetrik kompozisyon anlayışına göre oluşturulmuş bu bölümde içi rûmi
motifleriyle bezenmiş küçük şemseler, salbekler ve köşebentler görülmektedir.
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FE 1983, çift sayfa zahriye tezhibi v. 1b ve 2a (Resim-3)

(Resim-3)
Zahriye Tezhibinin İçindeki Kitâbe
“Biresmî müteâlâtissultânil azami halîfetullahi teâlâ filâlemi eyyadallahu teâlâ.
fî cem’il mekârimi vel ılmi zillullahi alelümemi essultân bin essultân essultân muhammed hân bin essultân murad han bin osman halledallahu teâla hılafetehu ve
ebbede serketehu ve devletehu”
(v.2a):
“hâzâ şerhu’l kitâbî el-mensûbi ilâ eftâli ulemâi’l ulûmi edebiyyeti ve ekmeli
füselâi el-maarifi’l arabiyyeti ebîbişşir amr osman bi’l kamber eş-şehiri bi sibeveyh
teâmmedehu bi ğufranihi lilâlemil fâzili velnihril kâmili eşşeyh ebî sâid essirâfi
revvâllahu rûhahû ve alâ fi örfi’l cihâni tulûhahû”
Eserde karşılıklı iki zahriye tezhibi olup, tezyinî açıdan birbirinin aynı olmakla
beraber içlerindeki yazılarda farklı ibareler bulunmaktadır. İfadelerden anlaşılan
eserin Fatih’in okuması için hazırlanmış olduğudur. Dikdörtgen bir alan içeresinde açık mavi bir arasuyu ile dendanlanmış şemse içinde, zer mürekkebi kullanılarak, tevkî’ hattıyla yazılmış olan yazının zemini çivit mavisi renktedir. Yazı boşluklarında serbest olarak çizilmiş, beyaz renkte, hurdelenmiş rûmiler görülmektedir.
Ayrıca yazının bazı yerleri siyah is mürekkebiyle doldurulmuştur. Şemsenin alt ve
53
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üst tarafında gördüğümüz alan sâlbek olarak adlandırılır. Bu kısım da şemsenin
devamı olarak açık mavi bir arasuyu ile zeminden ayrılır. ½ simetrik kompozisyon
rûmi motiflerinden oluşur. Bu küçük alan çivit mavisi renginde olup tam ortasında beyaz iplikle ayrılmış tepelik formunda bir süsleme alanı görülmektedir. Pafta
içinde pafta oluşturulmuş ve en içteki kısım siyah renk ile doldurulmuştur. Fatih
döneminin karakteristik rengi olan turuncu ile ortabağ motifi görevi gereği ortaya yerleştirilmiş ve yine döneminin karakteristiği olan altın üç noktalar; ortabağ
motifinin etrafına, siyah zemin üzerine serpilmiştir. Ortabağ motifinin içinden
çıkan altın renkli rûmiler, salbek kısmının içinde1/2 simetrik bir kompozisyon
oluşturmaktadır.
Dikdörtgen içeresinde, şemsenin etrafındaki kısım altın ile sıvanmıştır. Üzerinde rûmili bir kompozisyon ve hatayi grubu motifleriyle oluşturulmuş bir bezeme dikkat çekmektedir. Hatayi grubu helezonları yeşil renktedir, ayni renkte olan
yapraklar ve sap çıkmaları kompozisyonu oldukça hareketlendirmektedir. Helezon
sistemi, kıvrık bir forma sahip bu yapraklarla nihayetlenmektedir. Homojen bir
şekilde bezemeli alana yayılmış olan penç, gonca gül ve hatayi motiflerinin tarama
tekniğinde işlendiği görülmektedir. Böylece motiflere boyut kazandırılarak hoş
bir görüntü elde edilmiştir. Bir çiçeğin üstten bakılışının stilize edilmiş şekli olan
penç motifinde mavi, kırmızı ve kahverengi gibi olgun renkler kullanılmıştır. Açık
mavi penç zeminin dilimlerinin uç kısımlarına koyu renkle gölge verilmiştir. Aynı
işlem alan içindeki hatayi ve gonca gül motiflerine de uygulanmıştır. Dikdörtgen
alanı çevreleyen açık mavi arasuyuna dayandırılmış ortabağdan çıkış yapan rûmi
motifleri, hatayi grubu motiflerinin aralarına işlenmiştir. Beyaz renkli rûmilerin,
bu bezemeli alana bir ışıltı katma amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır. Hatayi grubu
motiflerinde uygulanan gölgeleme işleminin rûmi motiflerine de uygulandığı görülmektedir. Rûmi içerisinde hurde kısımlarının etrafına koyu bir renkle gölge
verilerek boyut kazandırıldığı görülmektedir.
Sıvama altın üzerine uygulanan bu kısım yine açık mavi ince arasuyu ile sınırlandırılmıştır. Arasuyunu, kitabeli zencerek olarak isimlendirilen ara pervaz takip
etmektedir. Pervazın kitâbeleri arasında çivit mavi renkli daire geçmeler yapılmış
olup zeminleri altın rengidir. Daire geçmelerin içine beyaz renkli penç motifi işlenmiştir. Kitabeler ise siyah zemin üzerinde 1/2 ters simetrili kompozisyon oluşturan hatayi grubu motifleriyle tasarlanmıştır. Bu bölümdeki penç ve goncagül
motiflerinde kırmızı, mavi ve yeşil renklerinin tercih edildiği görülmektedir. Kitabeli zencerek kısmını diğer bir pervaz çeşidi olan anahtarlı zencerek takip etmektedir. Altın zeminli anahtarlı zencereği yeşil ince ara suyu çevrelemektedir.
Bezemeli alanın en dış kısmı olan kenar suyu denilen bölümde, çividî zemin
beyaz iplik ve turuncu hurdeli rûmîlerle paftalanmış 1/2 simetrili olarak tasarlanan
desen iki dikey simetri ekseni oluşturularak yerleştirilmiş, pafta zeminlerinde siyah
kullanılmıştır. Tığlar da çivit olup, aynı renkteki kuzu üzerine yerleştirilmiştir.
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FE 1983, v. 2b ve 3a (Resim-4)

Sayfanın üstünde yer alan ünvan sayfası tezhibi dediğimiz bu alan, yatay dikdörtgen biçimde olup biri ince biri kalın olmak üzere üst üste iki bölümden oluşmaktadır. Alttaki büyük kısımda, ortasında altın iplikle ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır. Ve bu bölümde çivit mavisi zemin üzerine, üstübeç mürekkebi ile
yazılmış “Bismi el meliki’l vehhab” ibâresi yer alan kûfi bir yazı bulunur. Yazının
aralarında altın rûmili helezonlar görülmektedir. Rûmîlerin oluşturduğu bu desen 1/2 simetrili kompozisyon özelliği göstermektedir. Bu alanın her iki yanında
dendanlı altın iplikle ayrılmış paftalar bulunmaktadır. Bu alanların zemini siyah
renkli olup, hatayi grubu motifler kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiştir. Penç, hatayi ve goncagüllerde görüldüğü gibi renklerin açıktan koyuya giderek uygulanması
tekniğine tonsürton tekniği denmektedir. Ton üstüne ton anlamına gelmektedir.
Siyah zemin üzerinde pastel renklerin açıklı koyulu kullanılması ve sapların, yaprakların altınla işlenmesi bu alana bir ışıltı katmaktadır.
Siyah zemin üzerinde altın iplikle ayrılmış diğer paftalarda, rûmlierle oluşturulmuş simetrik kompozisyonlar görülmektedir. İlk paftada altın zemin üzerine ¼
simetrik rûmi ve tepelik motifleriyle oluşturulmuş bir kompozisyon oluşturulmuş
ve bu motiflerde beyaz ve yeşil renk tercih edilmiştir. İkinci paftada ise çivit mavisi rengi zemin rengi olarak tercih edilmiştir. Turuncu hurdeli ½ simetrik Rumili
kompozisyonla tekrar bir pafta oluşturulup içi yeşil renkle doldurulmuştur. Kontrast renkler olan turuncunun ve yeşilin bir arada kullanılması sanatçının estetik
bir kaygı taşıdığını göstermektedir. Bu yatay bezemeli alanı yeşil renkli ince bir
arasuyu çevrelemektedir. Ve bu arasuyunu altın zemin üzerine islenmiş anahtarlı
zencerek takip etmektedir.
Üstteki ince bezemeli alanda; çivit mavisi zemin üzerine beyaz iplik ve turuncu
rûmilerle paftalanmış, altın rûmilerle ½ simetrik olarak tasarlanmış desen vardır.
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Bu desen dikey simetri ekseni oluşturularak yerleştirilmiştir. Oluşan bu pafta zeminlerinde siyah, yeşil ve çivit mavisi kullanılmıştır. Kuzuya bitiştirilen çivit mavisi tığlar, zemine geçişi sağlayarak hoş bir görüntü teşkil etmektedir.
Sayfanın metinli kısmında üç çeşit mürekkep kullanılmıştır. Siyah is mürekkebi, zer mürekkep ve kırmızı mürekkep tercih edilmiştir. Metin başlangıcındaki
besmele, zer mürekkebi ile yazılmış olup, besmelenin “ ”سharfinin üst kısmında ve bir alt satırındaki “ ”بharfinin üstü rûmili bir kompozisyonla bezenmiştir.
Rûmiler altın ile sıvama şeklinde doldurulup siyah mürekkep ile tarihlenmiştir.
FE 1983, v. 347b ve 348a (Resim-5)

(Resim-5)
Metin aralarına dağıtılmış bezemelerde üç motif çeşidi tercih edilmiştir. Çiçek motifleri, bulut motifi ve rûmi motiflerinin kullanıldığı bu bezemelerin, altın
sıvama tekniğinde uygulandığı ve is mürekkebi ile tahrirlendiği görülmektedir.
347b numaralı varağı yukardan aşağı doğru incelediğimizde, sayfanın üst kısmında satırın sağ ve sol kısmına işlenmiş çiçek motifleri ve rûmi motifi görmekteyiz.
Çiçek motifleri, ebat olarak küçük olduğu için oldukça sade ve ayrıntısızdır. Penç,
gonca gül ve yalın yaprak, bir sap üzerine yerleştirilmiş vaziyettedir. Aynı sistem
bu bezemenin alt satırlarında yer alan çiçek motifleri için de geçerlidir. Sayfanın
alt kısmında, sağ ve sol tarafa işlenmiş bulut motifleri görmekteyiz. Diğer bezemeli
sayfalarda gördüğümüz bulut motiflerine nazaran bu motiflerin, isçilik bakımından biraz daha özensiz olduğunu söyleyebiliriz.
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348a numaralı sayfanın sol alt tarafındaki rûmili kompozisyonun 1/2 simetrik
olduğu fakat simetrinin diğer kısmının, cedvelin diğer tarafında olduğu ve gözükmediği düşünülmektedir. Bu işleme, hem metin arasındaki boşluğu doldurmuş
hem de kompozisyonun diğer yarsını cedvelin altına gizlendiği izlenimini verip
hoş bir görüntü arz etmektedir.
Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

FE 1983, v. 395b ve 396a (Resim-6)

396a numaralı sayfa, bezeme açısından karşı sayfaya oranla daha zengin durmaktadır. Sayfanın üst, orta ve alt tarafında yer alan süslemelerin alt kısımda daha
yoğun olduğu gözlenmektedir. Sağ alt kısımda yer alan helezon sistemi komple
çiçek motiflerinden oluşmaktadır. Diğer yardımcı motiflere oranla daha büyük
ve detaylı çizilen hatâyiler, bu helezon sisteminde ana motif olarak görevlendirilmiştir. Her birinin tasarımı diğerinden farklıdır. Gonca güller ve sap çıkmaları saplardaki boşluğu doldurmuş ve aynı zamanda bezemeyi hareketlendirmiştir.
Yaprak çeşidi olarak yalın yaprağın tercih edildiği fakat az da olsa dilimli yaprağın
kullanıldığını görmekteyiz.
Ayni sayfanın sol alt kısmını incelediğimizde bulut ve çiçek motiflerinden oluşan bir bezeme görülmektedir. Bulutlar oldukça kıvrak bir duruşa ve muntazam
bir işçiliğe sahiptir. Sayfanın tamamında olduğu gibi altın sıvama tekniğinde uygulanmış ve siyah is mürekkebi ile tahrirlenmiştir. Bulutların alt tarafında çiçek
motifleri yer almaktadır. Çiçek motifleri olarak hatayi, gonca gül ve yalın yaprakların işlenmiş olduğunu görmekteyiz.
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FE 1983, ikinci bölüm zahriye tezhibi v.491a (Resim-7)

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

(Resim-7)
Zahriye tezhibinin içindeki kitabe (üst kısım):
“Bi resmî mutâlâtissultani eâdel ve cami’î mekârimi âhiri vel evvel. Zillullahil
Teâlâ fil âlemi ve halîfetullahi fî mâ beyne benî âdemessultani muhammed”
Zahriye tezhibinin içindeki kitabe (mekik kısım):
“Hâzâ şerhu’l ebyâte kitâbı sibeveyh. Rahîmehullah bil imâmil kâmil ve nihril
fâzilî. Vel âlimil âmil hâvî mehâvil uyûmil edebiyyeti el-mahsûs bil avnil samâdiyyi
el şeyh ebu sâîd el essirâfî revvallahu teâlâ rûhâhu bi ruhussubhâni”
Zahriye tezhibinin içindeki kitabe (alt kısım):
“Essultân muhammed essultân murad han halledallahû teâlâ sultânehû ve
devletehû ve eyyede te’yidehû ve hılâfetehû âmin yâ rabbel âlemin”
İncelenen Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh isimli yazma eser iki bölümden oluşmaktadır. Dolayısıyla iki zahriye tezhibine sahip olan eserin, ikinci bölüm başındaki
zahriye sayfası, birinci bölümün ketebe sayfasının hemen ardından gelip tek sayfadan oluşmaktadır. Dikdörtgen bir alan üçe bölünmüştür. Bu alanın orta kısmına
mekik şeklinde bir form oluşturulmuş ve içi bezenmiştir. Üçe bölünen bu dikdörtgen alanın alt ve üst kısmı da zencerekli arasuyu ile bölünmüş yine dikdörtgen
bezemeli bir alan oluşturulmuştur. Her üç kısımda da bezemeli alan içeresinde de
farklı ibareler bulunmaktadır.
Dikdörtgen alanın orta kısmına yerleştirilmiş mekik formunu yeşil ince arasuyu çevrelemektedir. Zer mürekkebi kullanılarak, tevkî’ hattıyla yazılmış olan
yazının zemini çivit mavisi renktedir. Yazı boşluklarında serbest olarak çizilmiş,
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beyaz renkte, hurdelenmiş rûmiler görülmektedir. Ayrıca yazının bazı yerleri siyah is mürekkebiyle doldurulmuştur. Mekik şeklindeki bezemeli alanı çevreleyen
yeşil ince arasuyunu altın sıvama üzerine işlenmiş saç örgü zencerek olarak tabir
ettiğimiz ara pervaz takip etmektedir. Bu zencereğin sağ ve sol tarafında zencereğe
yapışık altın renginde iplik bulunmaktadır. Yaklaşık 2mm. uzaklığında bulunan
beyaz renkli iplik ayni zamanda dış pervaza geçişi sağlamaktadır. Dış pervaz 1/2
simetrik hazırlanmış olup çivit mavisi zeminin üstüne beyaz iplik, altın rûmiler
ve turuncu ortabağ motifleriyle paftalandığı ve pafta zeminlerinde siyah ve yeşil kullanıldığı görülmektedir. Siyah renkli paftaların içindeki rûmi motiflerinin
etrafına beyaz üç noktalar yerleştirilmiştir. Turuncu ortabağ motifinin iç kısmı
ise yeşil renkle sıvama tekniğinde boyanmıştır. Altın rûmiler, paftaları birbirine
bağlarken aynı zamanda pervazın dış sınırında çıkıntılar oluşturmaktadır. Mekik
formunun en dışında çivit mavisi dendanların formu ile uyumlu kuzu incelenmektedir. Kuzu, “bupcuk” olarak isimlendirilen küçük çıkıntılarla hareketlendirilmiştir. Mekik formu dikdörtgen bir alana yerleştirildiği için bu alan tığla nihayetlendirilmemiştir. Kuzunun uç kısmındaki küçük çizgilerin, tığ görevini görmesi
için işlendiği düşünülmektedir.
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Altın cedvelle ve çivit mavisi iplikle çevrelenen büyük dikdörtgen alanın alt
ve üst kısmında bulunan dikdörtgen formları yeşil ince arasuyu çevrelemektedir.
Zer mürekkebi kullanılarak, tevki’ hattıyla yazılmış olan yazının zemini çivit mavisi renktedir. Yazı boşluklarında helezon sistemi üzerine oturtulmuş beyaz renkte
hurdelenmiş rûmiler görülmektedir. Ayrıca yazının bazı yerleri siyah is mürekkebi
ile doldurulmuştur. Dikdörtgen formdaki her iki alanı çevreleyen yeşil ince arasuyunu, altın sıvama üzerine işlenmiş saç örgü zencerek olarak isimlendirilen ara
pervaz takip etmektedir.
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FE 1983, v. 491b ve 492a (Resim-8)
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Sayfanın üstünde yer alan ünvan sayfası tezhibi ismiyle adlandırılan bu alan,
yatay dikdörtgen biçimde olup biri ince biri kalın olmak üzere üst üste iki bölümden oluşmaktadır. Alttaki büyük kısmın ortasında altın iplikle ayrılmış bölümde çivit mavisi zemin üzerinde üstübeç mürekkebi ile yazılmış “Bismî elmelikil
vehhab” ibaresi yer alan kûfi bir yazı ve altın rûmili helezonlar bulunmaktadır.
Rûmîlerin oluşturduğu bu desen serbest kompozisyon özelliği göstermektedir. Bu
alanın her iki yanında dendanlı altın iplikle ayrılmış paftalar bulunmaktadır. Bu
alanda 1/4 simetrili kompozisyon oluşturulmuştur.
Yazının sağında ve solunda oluşan ilk pafta siyah zeminli olup, bu alanın bezeme ögesi olarak çiçek motifleri tercih edilmiştir. Bu alan da kendi içinde 1/2
simetrik olup simetri eksenine mavi renkle taranmış hatayi motifi yerleştirilmiştir.
Saplar altınla boyanmış, penç ve gonca güllerin kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler ile
tonlama tekniğinde işlendiği görülmektedir. Ayrıca siyah zeminli bu alan içinde
beyaz üç noktalar da çiçek motiflerinin arasında görülmektedir. Altın rûmilerin
ve altın ipliklerin ayırdığı bu siyah zeminli paftayı, çivit mavisi diğer bezemeli alan
takip etmektedir. Kendi içerisinde 1/2 simetrik olup muntazam bir işçiliğe sahip
çiçek motifleri, zemini boyalı klâsik tezhip tekniğinde uygulanmıştır. Saplar altınla
islenip, penç ve gonca güller turuncu, yeşil ve mavi renge boyanmıştır. Zemini
çivit mavisi renkli bu paftayı altın rûmilerin ayırdığı siyah zeminli son pafta takip etmektedir.1/2 simetrik bir kompozisyon oluşturulmuş, çiçek motifleri olarak
yarım penç ve gonca gül tercih edilmiştir. Yeşil ve kırmızı renkler tonsürton tekniğinde uygulanmış, altın ile işlenen sapların arasına beyaz üç noktalar yerleştirilmiştir. Bu yatay bezemeli alanı yeşil renkli ince bir arasuyu çevrelemektedir. Ve bu
arasuyunu altın zemin üzerine işlenmiş anahtarlı zencerek takip etmektedir.Üstteki ince bölümde, çividî zemin beyaz iplik ve altın hurdeli rûmîlerle paftalanmıştır.
Altın rûmîlerle 1/2 simetrili olarak tasarlanan desen iki dikey simetri ekseni oluşturularak yerleştirilmiş, pafta zeminlerinde siyah kullanılmıştır. Ortabağ motifi
turuncu tercih edilirken iç kısmı yeşil ile sıvanmıştır. Çivit mavisi kuzu ve uzantısı
tığlar da çivit mavisi renginde işlenmiş ve böylece desen nihayetlenmiştir.
Metin aralarında gördüğümüz serbest kompozisyon özellikli bezemeler çiçek
motifleri ile oluşturulmuş olup, sıvama altın tekniğinde uygulandığı görülmektedir. İs mürekkebi ile tahrirlenen bu çiçek bezemelerin motif ögeleri penç,hatâyi,
gonca gül ve yapraktır
V. DEĞERLENDİRME
V.1. MALZEME ve YAPILIŞ USÛLLERİ
Her sanat dalında olduğu gibi kitap sanatlarımızdan da malzeme ve yapılış
usûllerinin tahlil edilmesi, hem uygulamada hem de eseri inceleyip, tanıma hususunda çok önemlidir. “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” isimli yazma eserde kullanılan
malzemeler kâğıt, mürekkeb, çeşitli boyalar ve altındır.
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Mürekkeb: Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh isimli incelenen yazma eserde, kullanılan
mürekkeblerin, is mürekkebi, üstübeç mürekkebi, lâl mürekkebi, mavi mürekkeb
ve zer (altın) mürekkebi olduğu görülmektedir.
Altın: Kitap sanatlarının bütün devirlerinde kullanılmış olan altın, malzeme
olarak kolay işlenebilmesinin yanında, ihtişamlı görüntüsünden dolayı çok tercih
edilmiştir. Okside olma gibi problemi olmadığı için ilk günkü parlaklığını muhafaza etme özelliğine sahiptir. Altın varakları arap zamkı veya bal ile ezilir. Ve jelatinli su yardımıyla kâğıt üzerine uygulanacak kıvama gelir. Altının farklı ayarlarda
sarı, beyaz, yeşil ve kırmızı tonları vardır. İncelediğimiz eserde, sarı altının tercih
edildiği görülmektedir.

Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

Kâğıt: II. Mehmed devrinde hazırlanan bezemeli yazma eserlerde doğu
kâğıtlarının tercih edildiği bilinmektedir. Daha çok ve ucuz bulunduğu söylenen
batı kâğıtlarının ise âhersiz olarak kullanılan resmi evraklarda tercih edilmiş olması muhtemeldir15. Bu yazma eserde görülen kâğıt renklerinde, açık krem renginden nohudiye çalan renk tonlarının hâkim olduğu görülmektedir.

Yapılış Usûlleri: İncelediğimiz eserde zemini boyalı klasik tezhip (düz tezhip)
tekniğinin tercih edildiğini görmekteyiz. Bunun yanında, metin aralarında kâğıt
yüzeyi üzerine sıvama altınla yapıldığı görülen bir tekniğin tercih edildiği görülmektedir. Klâsik tezhip alanlarındaki zemin boyaları sıvama seklindedir. Siyah
renkli paftaların içi ise üç noktalar ile hareketlendirilmiştir. Sıvama altın yüzeyler,
zencerek deseninin kullanıldığı ara pervazlarda görülmektedir. Rûmî ve çiçeklerin renklendirilmesinde; sıvama, tonsürton ve tarama tekniğinin tercih edildiği
görülmektedir.
V.2. RENKLER
Fatih devrindeki tezhiplerin genelini incelediğimiz zaman en çok tercih edilen rengin çivit mavisi olması dikkat çekmektedir. Çalıştığımız yazma eserde de
hâkim rengin çivit mavisi olması şüphesiz bu yargıyı doğrulamaktadır. Bazen paftaların iç kısmının çivit mavisinin bir ton açığı ile doldurulduğu görülmektedir.
Çivit mavisinin daha çok ana zeminlerde tercih edildiği ve küçük alanlarda siyah,
yeşil ve turuncu renklerin seçildiğini görmekteyiz.
Tezhibin vazgeçilmez rengi olan altın, Fâtih Devri tezhiplerinde çivit mavisinin
yanında, ikinci derecede dikkat çeken renk olarak tercih edilmiştir. Soğuk bir renk
olan çivit mavisinin yanında sıcak bir renk olan altın sarısının kullanıldığı görülmektedir. Zahriye ve ünvan tezhiplerinin içindeki yazılarda, rûmi motiflerinde, çiçeklerin sap ve yapraklarında sıvama ve parlak bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.
15 Aşıcı, 2007: 211.
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Boya: Genel olarak tezhipte kullanılan boyalar, inorganik veya organik asıllı
tabiattan elde edilen boyalar olmalıdır. Eserde kullanılan çivit mavisi, muhtemelen
çivit otundan, yeşil, sarı, kahverenginin ise büyük bir ihtimalle metal oksitlerden
elde edilen boyalar olduğu tahmin edilmektedir.

Mustafa Yıldırım, Esra Öz

Beyaz renk, iplik olarak zeminlerde pafta ayırmak için, rûmîlerde, çiçek zeminlerinde ve ünvân tezhiblerinin içindeki kûfi ile yazılmış ibarelerde üstübeç
mürekkebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zahriye sayfalarındaki beyaz rûmî motifleri üzerine gri ile gölge atıldığı görülmektedir.
Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

V.3. ZAHRİYE ve ÜNVAN TEZHİBİNDE KULLANILAN ANA FORMLAR

Tezhip açsından oldukça zengin ve gösterişli olan zahriye sayfası kısmının, Fatih devrinde en çok tercih edilen ana formları şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
•

Dâirevî Formlar.

•

Dikdörtgen içinde daire, kare ve dendanlı formlar.

•

Şemse formlar.

•

Dikdörtgen içinde şemse formları.

•

Mekik formlar.

•

Dikdörtgen içinde mekik formlar.

Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh isimli çalıştığım yazma eserin zahriye sayfası formu;
“Dikdörtgen içinde şemse formları” olarak nitelendirilen gruba dâhildir.
Ünvan tezhiplerinde birbirlerinden kalınlık farkı olan (Alttaki daha kalın), üst
üste iki adet yatay dikdörtgen formun tercih edildiği tespit edilmiştir. Alttaki dikdörtgenin ortasında dendanlı paftaların ayırdığı bir yazı sahası bırakılmış ve bu
yazılı alanlar zencerekli ara pervaz ve ara suyu ile çevrelenmiştir.
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V.4. KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ
İncelenen yazma eserde tercih edilen ana formlar belirlendikten sonraki ikinci
asama, bu formlar içine çizilen kompozisyon çeşitlerini tahlil etmektir. Eserin bezemeli sayfalarında kullanılan kompozisyon çeşitlerini “Serbest ve simetrili kompozisyonlar” olmak üzere temel iki grupta toplayabiliriz. Serbest kompozisyona
örnek olarak, sayfa içlerinde müstakil olarak karşımıza çıkan serbest helezonların
oluşturduğu desenler ve bezemeli alanlarda yazılı kısımlarının zeminlerinde gördüğümüz rûmi helezonlarını örnek verebiliriz.
Simetrili kompozisyon, bir veya birden cok simetri ekseni belirleyip, her iki
yana doğru genişleyen bir kompozisyon çeşididir. Az motif ile çok desen alternatifi oluşturmak için tercih edilir. Özellikle daire ve mekik formunda âdeta, kurtarıcı
bir rol üstlenir. Eserin esas desenlerinde ve kitabeli zencerek16 dedigimiz ara pervazlarda tercih edildigi görülmektedir.
16

Kitabeli zencerek: İki şeritli ve uzun noktalı zencerekten çıktığı söylenebilir. Bu desenler
zamanla, uzun noktaların genişleyerek pafta haline gelmesi ve şeritlerin incelerek iplik seklini
almsıyla meydana gelmiştir. Kitabeyi hatırlatan uzun paftaların içine genellikle simetrik desenler
yerleştirilir. İpliklerin uzantısı, bu paftaların arasında bağlayıcı zencerekler oluşturur. Bu çeşit ara
suyuna bu ismin verilmesi de bu sebeptendir. (Birol, 2009:196)
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Türk tezyînî sanatlarında kullanılan motifleri bitki ve hayvan çıkışlı motifler
olmak üzere iki temel grupta toplayabiliriz. Bitki çıkışlı olanlar: yaprak, penç,
goncagül, hatâyi gibi hatâyi grubu motifler ve yarı üslûblaştırılmış çiçeklerdir.
Hayvan çıkışlı olanlar ise efsanevi ve tabiattan hayvan motifleri; yani, çintemâni,
münhani ve rûmîdir17.Bulut motifinin çıkış kaynağı konusunda tartışmalar vardır.
Çintemâni motifine ise bu eserde rastlanmamaktadır.
Tabiatı kendilerine kaynak seçmiş olan Türk sanatkârları, modellerini gerçekçi
bir bakışla tabiattan almışlardır. Modelin gerçek görünüşünü altüst etmeden, belli
başlı ana çizgilerini koruyarak detayı atmışlar, kendi zevk ve görüşlerine göre hayal
güçlerini de kullanarak istediği şekilde çizmişlerdir. Klasik ismi ile “üslûplaştırma”
Batı kaynaklı ismi ile “stilizasyon”, bir başka deyişle “soyutlaştırma” adı verilen bu
yolun sanat dünyasında bir dönüm noktası olduğu ve klâsik motiflerin bu metodla
ortaya çıktığı söylenebilir.
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V.5. MOTİFLER

Sanatçının, kendi yorumu ile oluşturduğu motiflerin en büyük özelliği, bize
dönemine ait ipuçları vermesidir. Çünkü sanatçı devrin genel üslubundan etkilenir ve bu yorumunu motif tasarımına yansıtır. Bu etki, yer ve devir özellikleri olarak motifleri tarihi sınıflandırmada yardımcı olur. Hatta ketebesi olmayan birçok
eserin tarihlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

V.5.1. Yaprak: İncelenen eserde yaprak motifinin küçük, detaysız ve
yuvarlak hatlı olduğu, kompozisyonlarda ağırlık olarak ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hatta tam olarak yaprağa benzemeyen şekillerin yaprak yerine çizildiğini görmekteyiz.

Çizim-7
V.5.2. Penç:Penç berk olarak nitlendirilen beş yapraklı pencin tercih edildiği
görülmektedir. Küçük ebatlı oluşundan dolayı pençler, oldukça detaysız ve sade
tercih edilmistir.
17
İnci Ayan Birol-Çiçek Derman, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, İstanbul, Kubbealtı
Neşriyatı, 2001, 3.Baskı, s.13.
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Fâtih devrine ait olan incelediğimiz yazma eserde devrinin üslûbuna paralel
olarak, rûmi, goncagül ve hatayi motiflerinin daha çok tercih edildiğini görmekteyiz. Yaprak motifinin biraz daha geri plânda kaldığı ve bulut motifinin ise nadiren
de olsa kullanıldığını incelemekteyiz.
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Çizim-8
V.5.3. Goncagül: İnceledigimiz eserde oldukça çok tercih edildigini gördüğümüz bu motif, tam açmamış çiçeğin stilize edilmiş halidir. Büyük ebatlı motiflerin
yanında yardımcı eleman olarak kullanıldığını görmekteyiz.

Çizim-9
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V.5.4. Hatâyî: Gelişimini tamamlamış olan herhangi bir çiçeğin dikine kesitinin stilize edilmiş hâli olarak adlandırılır18. Eserin bezemeli sayfalarında oluşturulan kompozisyonları incelediğimizde, hatayi motifinin diğer motiflere nazaran
daha iri çizildiği görülmektedir. Zaten diğer motiflerin hatâyî motifine oranla küçük tutulması Fâtih devrinin bir özelliğidir.

Çizim-10
V.5.5. Rûmî:Rûmi’nin lügat manası Anadolu demektir. Kökeninin Orta Asya
olduğunu Selçuklu Türkleri tarafından 11. Yüzyıldan itibaren süslemeye aktarıldığını ve muhtelif hayvan formlarının stilize edilmiş şekilleri olduğunu pek çok
örnekte görmek mümkündür. 14. yüzyıla kadar rûminin kullanıldığı süslemelerin
çoğunda hayvanların bir kısmını tanımak mümkündür. Girift kıvrık yollar üzerinde; tavsan, kurt, balık, kuş örnekleri açıktır. Hatayi grubu helezonları ile rûminin,
ayrı helezonlar üzerinde dolandıkları ise aşikârdır. Bu durum, rûmi hayvansal mı
bitkisel kaynaklı mı tartışmasına gösterilecek en iyi örneklerdendir19.
18
Birol,2001:65.
19
Akar Azade, Keskiner Cahide (1978), Tercuman Gazetesi Topkapi-Londra Asfaltı,
İstanbul, s: 19.

64

Fatih devrinde görülen rûmî motifleri de henüz gelişimini tam olarak tamamlayamamış olsalar da bu devri diğer devirlerden ayırt etmeye yarayacak kadar
üslûb sahibi gözükmektedirler. Bu devrin rûmî motifi denilince akla ilk gelen tipik
beyaz renkli ayırma rûmîlerdir. Nispeten küçük dairesel hareketlerlehurdelendikleri gibi, adeta zemin gözüküyormuş hissi veren, şebekeli bir şekilde de hurdelenmişlerdir. Ünvân tezhiplerindeki yazı sahası zemininde serbest olarak çizilen
rûmîler, dış pervaz desenlerinde simetrili kompozisyonların oluşturulmasında da
sıkça kullanılmışlardır. Eserde sadece rûmî motifi ile tasarlanmış desenlerin yanı
sıra hatâyî grubu motiflerle de beraber kullanıldığı kompozisyonlar mevcuttur.
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Tepelik ve ortabağ, hem rûmî hem de bulut motifinde kendi özelliği içinde
ortak kullanılır.
V.5.6. Tepelik: Desen içinde tepe noktalarına konulan helezonlarda başlangıç
teşkil eden ve simetrik özellik gösteren şekildir.

Çizim-12
V.5.7. Ortabağ; Helezonların başlama ve bitiş noktalarında yer alır. Desen
içinde bağlayıcı bir motif olup simetriktir ve üç helezon çıkışı verdiği için önemlidir.
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Çizim-11
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Çizim-13
V.5.8.Bulut: Bulut’un Orta Asya’da Çinlilerden Türklere geçiş dönemi ile daha
sonraki dönemlerde kullanılış şekli çok farklılık gösterir. Hayal mahsulü olarak
ejderhanın ağzında gazap ve öfke ifadesi olan bulut, Türk sanatkârı elinde, tabiattaki bulut hâlini almış ve gerçekçi bir anlayış içinde kullanılmıştır20. Bu anlayış
ile oluşturulan bulut motifi, eserde metin aralarında sayfaya serpiştirilmiş şekilde
karşımıza çıkmaktadır.

Çizim-14

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

V.6. PERVAZLAR
Yazma eserlerin bezemeli alanlarındaki ana paftaları birbirinden ayırarak karışmalarını önleyen, yazı sahalarını bezemeli alanlara bağlayarak daha iyi görünmelerini sağlayan pervazların üstlendikleri bu görevlerin yanı sıra estetik açıdan
da bezemeli alanlara katkıları büyüktür.
V.6.1.Arapervazlar: Tezhipli alanları birbirinden ayıran, 3mm. veya daha fazla
kalınlıkta genellikle altın zemin üzerine çeşitli zencerek desenlerinin ya da koyu
renk zeminlerin üzerine hatâyî grubu motiflerin işlendiği pervazlardır.
V.6.2.Arasuları: 1-1,5 mm kalınlığında, ara pervazların her iki yanında yer
alan, beyaz, yeşil veya açık mavi renkli yan yana küçük çentikler veya artıların
tekrarından oluşan ince pervazlardır.
V.6.3.Cedvel: Yazma kitap ve kit’a veya levhalarda yazı sahasını çerçeve içine
alan ve ekseriya altınla çekilen muhtelif kalınlıktaki çizgilere verilen isimdir. Bu

20

Birol-Derman (2001), s:13.
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V.6.4. İplik: Genişliği en çok 1mm.’yi geçmeyen, iki kenarında tahrir bulunan,
cedvele bitişik ve iplik görünümünde çizilmiş ince, renkli bir şerittir22. Renkli olduğu gibi parlatılmış altın ile de boyanır. İncelenen eserde de ipliklerin altın ile
boyandığı görülmektedir. Cedvel ile yazının arasında oluşan boşluğu telafi edercesine cedvelin hemen yanına çekildiği görülmektedir.
V.6.5. Kuzu: Kitap sanatlarında kullanılan kuzu, cedvele veya ipliğe en fazla 3
mm. paralel uzaklıktan çizilen, tahrirden biraz daha kalınca ve renkli tek bir çizgidir. İddiasız görünüşüne rağmen, eserdeki yeri ve görevi küçümsenemez23. Cedvelin yanında kullanılarak esere renk katmak, mesafeleri ayarlamak gibi görevleriyle
ipliğe destek verir. İncelediğimiz eserde kuzu çivit mavisi renginde işlenmiş olup
hem metin dışında kullanıldığı, hem de bezemeli sayfalarda tığ ile bitişik kullanıldığı görülmektedir.

Sac Örgü Zencerek

Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

altın cedvelin iki kenarı is mürekkebi ile tahrirlenir21. İncelediğimiz eserde cedvel,
metini sınırlandırma amaçlı kullanıldığı ve oldukça muntazam çekildiği görülmektedir.

Anahtarlı zencerek
Çizim-16

Nokta ve artılardan oluşturulmuş arasuyu
Çizim-17
Eserin birinci bölüm zahriye sayfasında rastladığımız bir başka arapervaz çeşidi de hatâyî grubu motiflerin kullanıldığı kitabeli pervazlardır. Desenin işleneceği pervaz alanına renkli ipliklerle kitabe açıldıktan sonra hatâyî grubu motiflerle
(yaprak, penç, goncagül ve hatâyî) oluşturulan pervaz çeşididir.
21 Derman, F. Ҫiçek, (2009) s: 525.
22 Derman, F. Ҫiçek, (2009) s: 183.
23 Derman, F. Ҫiçek, (2009) s: 183.
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Çizim-15
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(Fotoğraf 40) (FE 1983 v. 1b ve 2a)
Arasuyu ve arapervaz örnekleri
V.7. DURAKLAR ve TIĞLAR
Durak, mushaflarda, kıt’alarda ve Hilye-i şeriflerdeki ayet veya cümle aralarında durulması gereken yerlerdeki noktaların tezyin edilmiş şeklidir. Tezyinat
içindeki görevi, cümle sonunda bir anlık duraklamada gözümüzün dinlenmesi ve
yazıdaki monotonluğun giderilmesidir. Bir anlamda nokta vazifesi görür.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

İncelenen yazma eserde ise durak kullanımının pek tercih edilmediği görülmektedir. Altınla küçük bir nokta veya renkli noktalar olarak işlendiği görülmektedir. Bazı sayfalarda helezonî diye tâbir edilen, altın üzerine helezon çizilmişduraklar göze çarpmaktadır.

(Fotoğraf 41) (FE 1983, v. 237b)

(Fotoğraf 42)
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İncelediğimiz eserde kullanılan tığlar oldukça sâdedir, ince bir çizginin üzerine
sarılmış çentikler şeklindedir.
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Tezhipte bezemelerin dışa doğru uzanan sivri uçlarına tığ denir. Tığlar, desenin
bulunduğu zemin ile kâğıt zemini arasında bir geçiş sağlar, iki zemini kaynaştırır
ve eserde bütünlüğü sağlar. Tığlar genellikle kuzu dediğimiz çizginin üzerinde yer
alır. Kuzuda kullanılan renk ile birlikte kuzunun devamı şeklinde işlenir.

Çizim-18

SONUÇ
Feyzullah Efendi Medresesi Millet Kütüphanesi, İstanbul’un Fatih semtinde yer
alan önemli bir tarihi eser olarak yer almıştır. Bunun yanında birçok yazma eseri
de bünyesinde barındırmaktadır. Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh isimli nüsha da Millet
Kütüphanesinden seçilmiş, bizzat Fatih’e sunulmuş arapca dilbilgisi kitabıdır.
Eserin üzerinde malzeme ve teknik, renk, form ve kompozisyon çeşitleri, motifler, pervazlar, duraklar ve tığların detaylı incelenmesi ve ait olduğu devrin bezeme özelliklerini de göz önünde bulundurarak bir takım sonuçlara varılmıştır:
Eserin cildi, kahverengi deri üzerine soğuk şemse diye isimlendirilen teknikle
bezenmiştir. Fatih dönemi özelliği olarak, kalıp yerine deriye yürütme demiri ile
şekil verilmiştir. Ve cilt, altınlanmadan bırakılmıştır. Ayrıca eserin iç kabı vişne
çürüğü rengi olup deri üzerine müşebbek şemse uygulanmıştır. Desen rûmî motifi
ile hazırlanmış ve şebeke zemininde altın kullanılmıştır.
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(Fotoğraf 43)(FE 1983, v. 491b)
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İki bölümden oluşan eserin iki adet zahriye sayfası olduğu incelenmiştir. Birinci bölüm zahriye sayfası çift sayfa iken, ikinci bölüm tek sayfa zahriyedir. Her iki
zahriye tezhibi de dikdörtgen alan içine uygulanmıştır. İki bölümden oluştuğunu
daha önce de söylediğimiz eser, dolayısıyla iki adet ünvan sayfası tezhibine sahiptir. İncelediğimiz kitabin birinci bölümünün ikinci bölümüne oranla daha fazla
bezemeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Birinci bölümde metin aralarına uygulanmış serbest kompozisyonlar, ikinci bölümde yok denecek kadar azdır.
Eserde uygulanan tezhip tekniklerinden, zemini boyalı klasik tezhip tekniğinin
daha çok tercih edildiği görülmektedir. Buna paralel olarak, döneminin karakteristik rengi olan çivit mavisinin de eserde ağırlıkta olduğu görülmektedir. Uygulama sırasına göre en basta gelen çivit mavisini altın takip etmektedir. Sonra siyah,
açık mavi, yeşil, beyaz ve turuncu renklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Eserin genel olarak desenlerinin rûmi ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen rûmilerden oluşan kompozisyonlara oldukça sık rastlanmaktadır. Hatayi grubu motiflerden oluşturulan bezemeli alanları incelediğimizde yaprakların
oldukça sade ve küçük kullanımı ile karşılaşmaktayız. Hatâyî ve goncagüllerin iri
bir kanaviçe içine işlenmiş olması da yine ait olduğu dönem özelliği ile paralel
bir durumdur. Bulut motifini, metinli sayfalarda aralara serpiştirilmiş şekilde görmekteyiz.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ara pervazlarda, altın ile sıvama bir şekilde boyanan alan üzerine saç örgü ve
anahtarlı zencerek diye adlandırılan iki çeşit zencerek seklinin seçildiği görülmektedir. Ayrıca, eserde üçüncü bir zencerek şekli olan ve hatayi grubu motiflerle oluşturulan kitabeli zencerek de ilk bölüm zahriye sayfasında karşımıza çıkmaktadır.
Ara pervazların kenarlarını da 1-1,5 mm. kalınlığındaki ara suları çevrelemektedir.
Eserde durak kullanımının pek tercih edilmediği görülmektedir. Altınla küçük bir nokta veya renkli noktalar olarak işlendiği görülmektedir. Bazı sayfalarda
helezonî diye tâbir edilen, altın üzerine helezon çizilmiş duraklar göze çarpmaktadır
Tığların tasarımının oldukça sâde, üzerinde küçük çentiklerin bulunduğu gözlenmektedir. Ve tığların da rengi çivit mavisi olarak işlenmiştir.
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21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Atatürk’ün Türk tarihi içindeki yeri ve önemi çok özel bir alanı kapsamaktadır. Çünkü 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan 1918 Mondros Mütarekesi’ne
kadar üç kıtadan geri çekilen bir milletin nihayet Sevr Antlaşması’yla yok edilme
aşamasına ulaşıldığında, Türk tarih ve medeniyetinin ortaya çıkardığı yegane lider
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Adeta medeniyet ve kavimler mezarlığı olan Anadolu coğrafyasında Batılılar tarafından yok edilmek istenen bir milleti tekrar ayağa
kaldıran ve imha edilmek istenen bir devleti yeniden çağın şartlarına göre kuran
Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası ve stratejisidir. Bu noktada Atatürk Türk devlet
aklını, hafızasını ve Türk tarih geleneğini temsil etmektedir.
Atatürk bütün ulusal güç unsurlarını ortak bir hedefte birleştirip savaşa katma stratejisi ile Milli Mücadele’de üstünlük kazanmıştır. Bu bağlamda; Atatürk
dönemi, Türk Milletinin tarihinde ve milli hafızasında çok önemli bir dönemeç
noktasıdır. İşte Türk tarihi için bir ölüm kalım mücadelesi olan bu kritik dönemde Atatürk’ün liderliğinde tarihi bir gelenek olan teşkilatçılık, devlet kurma ve
stratejik üstünlüğü ele geçirme özelliği yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla
Atatürk’ün bu başarısının arkasındaki stratejinin bilinmesi hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda tarihsel bir devamlılıkla Atatürk’ün Türk Milleti ve
devleti için kullandığı iletişim stratejisi ve varmak istediği stratejik hedefi hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Batı Propagandası, Böl ve Yönet Stratejisi, Kamuoyu, Stratejik İletişim.
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Giriş
Tanzimat’tan önce başlayan dahili gelişmelerin, Jön Türk hareketleriyle büyük bir ivme kazanan olayların ve Avrupa ile olan siyasi-askeri münasebetlerin
kuruluşunu kaçınılmaz hale getirdiği milli Türk devleti; Atatürk’ün liderliğinde,
siyasi, sosyal ve iktisadi alanlarda yeniden teşkilatlanmak zorunda kalmıştı. Türkler, tarihi gelenekleri olan teşkilatçılık ve devlet kurma yetenekleri sayesinde içine
düştükleri bu badireden çıkmayı bizzat Atatürk’ün şahsında şekillenen stratejik
taktiklerle başarmışlardı. Kendilerinden sayıca üstün düşman kuvvetleri karşısında teşkilatlanarak stratejik üstünlüğü ele geçirmişler ve başlarına gelen bu beladan
tarihin bir tekerrürü olarak kurtulmayı başarmışlardı.
XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve XX. yüzyılın ilk on yılında Türkiye’de olup
bitenler yalnızca son Osmanlıları değil, onların halefleri Türkiye Cumhuriyeti ku73
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Atatürk (The Father of the Turks) occupies a very significant and peculiar domain in Turkish history. He owes his place to being the sole world leader that the
Turkish history and civilization is proud to have produced in the period starting
from the Treaty of Kuchuk-Kaynarji (1774) until the Mudros Armistice (1918)
when the Turkish nation completed the process of losing its domination of the
three continents. Mustafa Kemal Atatürk, with his strategic genius, helped and
urged the Turkish nation, whom the Western powers tried to bury into the pages
of Anatolian history that became a cemetery for numerous nations and civilizations, to rise and re-establish itself in the wake of total destruction according to
the needs of the modern times. Mustafa Kemal Atatürk’s strategy and genius reestablished a state, intended to be disposed by Westerners, in accordance with
the terms of the age. In this historical context, Atatürk is the primary symbol of
Turkish raison d’état and Turkish historical memory and tradition. Atatürk rose to
prominence and achieved victory in the Turkish War of Independence by uniting
all the factors of national power at a common goal and leading them to defend the
nation in the lethal struggle for their destiny. Therefore, the Atatürk Era can be
considered a very significant turning point in the history of Turkish nation and
for their national memory. At this critical junction of history, Atatürk revived the
organizational, state-building and strategic capacities of the Turkish nation, which
have been peculiar features of Turkish historical tradition. For this reason, it is of
undoubted significance to analyze the strategic factors behind the success of Atatürk. This study aims to analyze and evaluate the communication strategies and
the strategic goals Atatürk utilized for the Turkish nation and state in a historical
continuity approach.
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rucularını hatta bugünkü siyasi coğrafyayı da ilgilendiren olayları kapsamaktadır.
Jön Türk İhtilallerine ve döneme zemin hazırlayan olaylar Balkanları, Arapları ve
İstanbul’dan çok uzaklarda yaşayan halkları da etkilemişti. Fransız ihtilalinin etkisi
ve Batının propaganda faaliyetleri ile batı milliyetçiliği fikirlerinin dünyanın batılı
olmayan bölümlerine de yayılması sağlanmış, buralarda yeni siyasal kurumsallaşmalara yol açmıştı. Aynı zamanda bu ülkelerdeki liderlerin bu akımları benimsemek yolunda karşılaştıkları direnmeler, iç ve dış dinamikler; siyasi, sosyal ve
kültürel olayları da tetiklemişti. Hepsinden önemlisi bütün bu olayların, karmaşık
ve derin boyutları olan uluslararası sorunlar ortamında gelişmesidir (Ernest Edmondson Ramsaur, 2007:13).
Yani Türkiye(Osmanlı)İmparatorluğu’nun iç meselesi gibi görünen olayların
aslında her birinin uluslararası boyutunun olması gibi tarihi bir olguyla karşılaşmaktayız. Bu bağlamda Ermeni meselesi ve Kürtçülük gibi sorunlarda, esasında
küresel oyuncuların bazen sahne gerisinde, bazen de bizzat olayların tam ortasında olduklarını görmekteyiz. İşte, dünya tarihindeki son imparatorluğun sömürgeciler tarafından nasıl yıkıldığı ve onun kalıntılarından Türk ulus devletinin nasıl
doğduğu çeşitli yönleriyle derinlemesine incelenmesi gereken hayati konulardır.
Oldukça çalkantılı ve sancılı olan İmparatorluktan ulus devlete geçiş süreci de,
hala önemli etki ve tepkileriyle devam etmekle olan bir süreçtir.
Dönemi şekillendiren tüm olayların böylesine tuhaf ve yaşananlardan ders
alınması gerekli bir konjonkturün içinde gerçekleşmesi tarihi olgusu, bugünde
ibretle incelenmesi gereken konulardır. Dolayısıyla biz bu çalışmamızda tarihsel
bir derinlikle Cumhuriyetin kurulduğu tarihi zemini, çağdaşlaşma bağlamındaki
tarihi devamlılığı Atatürk’ün kullandığı iletişim stratejisi ve taktik manevraları ele
alarak başarısının arkasındaki sırları irdeleyeceğiz.
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Cumhuriyetin Kurulduğu Tarihi Zemin
Bilindiği gibi 1878 Berlin Kongresi ile başlayan, I. Dünya Savaşı içinde yapılan bir dizi gizli anlaşmalar ile şekillenen Osmanlı Türkiyesi’ nin paylaşım planı
İmparatorluğun önüne Sevr Barış Antlaşması olarak konulmuştu. Daha I. Dünya Savaşı sürerken, İtilaf Devletleri arasında gizlice, Osmanlı toprakları üzerinde
Anadolu’nun ve Orta Doğu’nun paylaşılması ile ilgili Sykes Picot Antlaşması, Saint
Jean de Maurienne Antlaşması ve Balfour Deklarasyonu yapılmıştı (Murat Sarıca,
1983:257-260).
I. Dünya Savaşı’nı bitiren diğer barış antlaşmalarının aksine Sevr, Türkleri
Avrupa’dan hatta Anadolu’dan da sonsuza dek kovmak mantığıyla şekillenmiş
ve Osmanlı’yı Avrupa’dan tamamen silmek amacını gütmüştü (Baskın Oran,
2002 : 137 ). Bu durumu, en iyi ifade eden zamanın Düyunu-u Umumiye Başkanı Sir Adam Block erken bir tarihte daha 1914 yılında şöyle der: “Almanya kazanırsa, Alman sömürgesi olacaksınız; İngiltere kazanırsa mahvoldunuz! (Doğan
74
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Bu tarihi planda Avrupalı devletlerin hiç hesaba katmadığı şey ise, Mustafa
Kemal liderliğinde yürütülecek olan Türk Kurtuluş Savaşı olmuştur. Türk milletinin manevi gücü ve medeniyetine olan bağlılığı Avrupalıların tüm hesaplarını alt üst etmiştir. Zaten bundan büyük bir ders çıkaran Avrupalılar, Türkiye
üzerine kurdukları senaryolar da bu unsuru dikkate almak zorunda kalacak
ve tüm güçleriyle bunu yıpratmaya veya yok etmeye çalışacaklardı. Avrupa’nın
Türkiye’yi kontrol altına alma ve ondan faydalanma politikaları ile stratejik olarak sınırlandırılması konularını çok iyi analiz eden Mustafa Kemal öncelikle şöyle
bir strateji uygulamayı uygun buldu: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 13
Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, burada altı ay kalıp çeşitli temaslarda bulunduktan sonra, İstanbul’dan yapılabilecek bir şey kalmadığını görmüş,
bir plan dahilinde buradan ayrılarak 15 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket etmişti. Öncelikle, ülkenin kurtuluşu için olağanüstü yetkilerle Anadolu’ya geçmeyi ve
zaten başlamış olan yerel milli direnişi her türlü unsur kullanılarak planlamayı
hedeflemişti. Böylece, Kuvayı Milliye hareketinin liderliğini ele aldı.
Oldukça çalkantılı bir dönem olan İmparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti’ne
geçiş köprüsünü oluşturan dönemde yaşananlar taktik manevralara sahne olmuştu. TBMM dönemi ve öncesindeki Mütarekeden TBMM’nin açılmasına kadar
olan hazırlanma ve mayalanma aşaması da denilen dönem, önemli siyasi ve taktik
manevralarla ilerlemiştir. Burada Atatürk’ün müthiş stratejisi ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerini görmekteyiz.
Atatürk, kamuoyu ve basını birinci derecede önemli görmüş, basının milli olması gerekliliği üzerinde durarak milli egemenlik ve temsili hükümet fikrinin yayılması ve yükselmesi için çalışmalar yapmıştır. Sağlıklı bir kamuoyu oluşturmada;
basın ve toplantı hürriyetinin mutlaka olması ve görüşleri eleştirme sahasının ve
kanallarının açık olması gerekliliği üzerinde hassasiyetle durmuştur. Basının milletin genel sesi olduğu, kamuoyu sağlanması yönünde adeta bir okul ve yol gös75
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Başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler, kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar neticesinde masa başında cetvellerle çizilen paylaşım planlarına
uygun politikalar takip etmişlerdi. Avrupa’nın emperyalist devletlerinin stratejilerine göre; etnik ve dini temelli parselasyonlarla Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının parçalanması ve parçalanan bölgelerde yeni devletlerin kurulması ya da
bu bölgelerin dolaylı idare altına alınmasıyla Doğu Sorunu çözülecekti (A.Öner
Pehlivanoğlu, 2005: 17).
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Avcıoğlu,1998: 33). İngiliz başbakanı Lloyd George’un sadece şu sözleri bile bu öngörüleri doğrulamaktadır: “Sulh şartları ilan edilince zaten Türklerin deliliklerinden, kötülüklerinden, cinayetlerinden dolayı ne kadar ağır cezalara çarptırılacakları
görülecektir... Cezalar, onların en büyük düşmanlarını bile kafi derecede tatmin edecek kadar müthiştir (Tarık Zafer Tunaya, 2002: 255 ).

Emel POYRAZ

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

terici olduğu, basın hürriyetinden doğacak kötülüklerin önlenmesi için alınacak
tedbirlerin en önemli ve etkilisinin sosyal bünyede yaratılacak manevi sağlık ve
olgunluk direnciyle basın hürriyetinin yine kendisinin olması gerektiğini düşünmüştür (İhsan Pekel, 2005:195).
Kongre iktidarları dönemi; bağımsızlık, ulusallık ve demokrasi kavramlarının
iç içe geçmesine, bunlardan her birinin öbürünü zorunlu kılmasına yol açmıştı (
Bülent Tanör, 2002: 369). Türkiye’de devlet ve iktidar mücadelesinin oldukça yoğun
yaşandığı, 1918-1920 yılları arasındaki çalkantılı dönemi analitik bir bakış açısıyla
ele alan Mustafa Kemal, iletişim stratejisi ve dehasıyla rakipleri arasından sıyrılmayı başarmış, hareketin liderliğini ele geçirmişti. Böylece, sömürgeci Avrupa’nın
emperyalist saldırılarına karşı Milli Türk Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyecek ve Türk
Milleti’ni yeniden ayağa kaldırıp başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.
Bu noktada, günümüzde başta Irak olmak üzere bölgemizde yaşananlar aklımıza geldiğinde şu hususlara dikkat çekmekte fayda vardır: Irak gibi milli kültüre
sahip olmayan ve bu nedenle de parçalanan ülkelerin makus talihi emperyalizmin
küresel senaryolarına konu olmaktadır. Bilindiği gibi Irak, I. Dünya Savaşı’nın ardından Batılılar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, emperyalist sömürgeci İngiltere ve Fransa arasındaki gizli Skyes-Picot Anlaşması’na
göre cetvellerle hesaplanarak kurulmuştu. Ama ortada bir “Irak Milleti” ve doğal
olarak da bir “Irak Milli Kültürü” yoktu, hiç bir zaman da oluşmadı. Bu nedenle
de Irak, Körfez Savaşı’nın doğurduğu siyasi istikrarsızlığın sonucunda bir anda
parçalanma sürecine girdi. Böl ve yönet stratejisiyle etnik, dini ve mezhepsel temelde bölünüp, Batılılar için kolay yutulur veya yönetilebilir parçalar haline geldi.
Irak örneğine karşılık, Türkiye örneğine ilaveten, öteki uçta Almanya ve Japonya
örneklerini de görebiliriz. II. Dünya Savaşı’ndan enkaz halinde çıkan bu ülkeler,
milli kültürlerinin ve millet olma bilinçlerinin gücü sayesinde kısa sürede toparlanarak ciddi birer dünya gücü haline geldiler. Türk milleti de tarihinden ve milli
kültüründen aldığı güçle bu zorlu ölüm-kalım mücadelesini Atatürk’ün liderliğinde teşkilatlanarak stratejik üstünlüğü ele geçirmişler, davalarında başarıya ulaşmışlardı. Nitekim sömürgeci devletlerin, Anadolu’nun parçalanması ve paylaşım
planını bozan Mustafa Kemal ve Türk ulusu; milli mücadeleyi, kurtuluş ve yeniden
kuruluşu başarmıştır. Batılılar da kendileri için büyük tarihi bir hezimet olan bu
durumu, Lozan Barış Antlaşması ile kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bundan
sonra kendi iç meselelerine dönen Batı dünyası, bu yenilgiyi hiç bir zaman unutmamış, fırsat buldukça da Lozan’ı delmek ve yok etmek için uğraşmışlardır. Nitekim günümüzde dahi, Batının Türkiye üzerine kurulan küresel ve bölgesel politikalarında ve uygulamalarında bu algılamalarının yansımalarını görmekteyiz.
Doğu Sorunu (Şark Meselesi) Çözüldü mü?
Bilindiği gibi Doğu Sorunu veya Şark Meselesi tabiri, ilk defa 1815 Viyana
Kongresi’nde Rus delegasyonu tarafından kullanılmış ve daha sonra çeşitli ma76

nalarda olmak üzere Türkiye İmparatorluğu ile ilgili konularda diplomatlar tarafından da tercih edilmişti (Eric J. Hobsbawn, 1987: 128). Siyasetçiler ve tarihçiler
tarafından bugüne kadar çeşitli şekillerde tariflendirilen Doğu Sorunu veya Şark
Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla birlikte, Avrupa
devletlerinin onun toprakları üzerinde giriştikleri üstünlük ve pay alma yarışına,
bazı batılı yazarlar tarafından verilen addır. Bu küresel yarış, aynı zamanda, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Emperyalist devletlerin, bölgedeki, Avrupa’daki
ve dünyadaki üstünlük çekişmesinin ve rekabetinin de ayrılmaz bir parçasıydı.
Dönemin İngiliz politikasına da uygun olarak; XIX. yüzyılın birinci yarısında
Şark Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunması, aynı
yüzyılın ikinci yarısında Türklerin Avrupa’daki topraklarının paylaşılması, XX.
yüzyılda ise İmparatorluğun bütün topraklarının paylaşılması manasında kullanılmıştı. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ nun iç ve dış siyasetinde buhranlı her olay Avrupalılarca Şark Meselesi adı altında incelenmiştir.
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XIX. yüzyılın hemen başlarından itibaren büyük tehlikeler ve güçlüklerle karşı
karşıya kalan Osmanlı Devleti, aynı yıllarda modern emperyalizm sürecine girmiş
olan Avrupa’dan kaynaklanan çeşitli propaganda faaliyetlerinin de hedefinde olan
bir devletti. Siyasi Kürtçülük ve Ermeni meselesinde olduğu gibi, Avrupalılar tarafından sistematik olarak tasarlanan planlı, programlı, kendi küresel amaçlarına
hizmet eden yıkıcı ve bölücü kampanyaların da konusuydu. Böylece İmparatorluk, Batılılar tarafından yönlendirilen, farklı kılıflardaki, etnik ve dini unsurların
kışkırtılmasıyla ortaya çıkan ayaklanma ve bölünme tehlikesiyle de baş etmesi
gerekiyordu. Çarlık Rusyası, Avusturya, İngiltere, Fransa gibi devrin büyük devletlerinin dünyanın önemli stratejik parçalarını ele geçirme yarışına giriştikleri bu
dönemde, Osmanlı Türkiye’si de, Avrupa devletlerinin kendi içişlerine müdahalelerini önlemek için büyük çabalar sarf etmişti. Burada Osmanlı’nın kullandığı
stratejinin seyri ise, emperyalist devletler arasındaki menfaat çatışmalarından
faydalanmak şeklinde tecelli etti.
1839 Tanzimat ile 1856 Islahat Fermanları bu strateji üzerine temellendirilmişti. Bu fermanlar, Batının Osmanlı’nın içişlerine karışmasını önlemeye yönelik çabaların tipik özelliklerini yansıtmakla birlikte, bu tedbirler Batılı devletlerin
müdahale amaçlarını ne ortadan kaldırabilmiş, ne de geciktirebilmiştir. Çünkü bu
77
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Son iki yüz yıl dünyanın bütün büyük devletlerini meşgul eden Şark Meselesi,
küresel güç dengesinin tesisinde ve stratejilerin belirlenmesinde en mühim unsur
olarak uluslararası entrikalara, kıskançlıklara ve pazarlıklara sebebiyet vermişti (
Eric J. Hobsbawn, 1987: 303). XVIII.-XIX. yüzyıllarda uygulanmış olan güç dengesi politikası, Batı devletleri tarafından Avrupa sınırları dışına taşınmış, Anadolu
ve Ortadoğu’da, Osmanlı toprakları üzerinde bir menfaat çatışmasına dönüşmüştü.
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dönemdeki Şark Meselesi’ nin ekseni; Osmanlı Devleti içerisindeki Hıristiyanları
kurtarmak, Türkleri Avrupa’dan ve Balkanlar’dan atmak propagandası üzerine kurulmuştu. Batılı emperyalist devletler, XX. yüzyılın başlarına kadar Şark Meselesi
çerçevesinde ortaya koydukları ve yönlendiricisi oldukları Yunan, Ermeni, Bulgar
ve Lübnan-Suriye meselelerine, yine kendi emperyalist menfaatleri doğrultusunda bir çözüm getirmek istediklerinden, bu ve buna benzer meseleler, doğuşu ve
gelişmesi bakımından sun’i özelliğini korumuştur. Başta imparatorluk dahilindeki
gayrimüslim unsurlar, daha sonraları da asli unsurlar tahrik edilerek iç karışıklık
çıkarılmış ve Osmanlı’nın parçalanma süreci hızlandırılmıştır. Burada yine Batının tipik “böl ve yönet stratejisi” ile karşılaşıyoruz. XIX. yüzyılın sonuna doğru, milliyetçi hummaya yakalanma sırası bu kez İmparatorluğun bazı Müslüman
unsurlarına gelir: önce Arnavutlar, sonra Araplar ve Kürtler, sonunda da Türkler
(François Georgeon, 2006: 3).
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Öte yandan; Avrupa’nın ilim ve teknik alanlarındaki başarıları, sanayi inkılabını gerçekleştirmesi ve sömürgecilik hareketlerine girişmesi Şark Meselesi’ nin Batının lehinde çözümlenmesi konusunda büyük avantajlar sağlamıştır. Doğu toplumlarının ilim, teknik, düşünce ve ekonomik alandaki gerilemeleri ise Osmanlı
aleyhine propaganda faaliyetlerinde Avrupa’nın ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
XIX. yüzyıl başlarından itibaren, Avrupalı emperyalist devletlerin arasındaki
güç dengesi, Osmanlı mirasına göre kurulmuş ve kurgulanmıştı. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve doğunun topyekün sömürgeleştirilmesi hareketi olarak tebarüz etmiştir. Ancak Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki rekabet
ve aslan payını kaptırmamak düşüncesi üzerine kurgulanan politikaları Osmanlı
Devleti’ nin ömrünü uzatmıştır. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın sıcak denizlere
inmek konusundaki hırsının önüne, İngilizlerin Akdeniz’deki menfaatleri çıkmış;
yüzyılın sonlarına doğru ise güçlenen Almanya’nın İngiltere ile sanayi, sömürgecilik ve pazar bulma alanındaki rekabeti Şark Meselesi’ nin Batı’nın istediği tarzda
çözümünü engellemiştir.
Bugün olduğu gibi Yakın ve Ortadoğu’nun yeniden yapılanmasına yönelik
programlar, o dönemde de tamamen Osmanlı coğrafyası ekseninde şekillenmiştir.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yer aldığı ittifakın yenilmesi İngiltere,
Fransa, İtalya vs. gibi Avrupa’nın önde gelen devletlerine Şark Meselesi’ ni istedikleri gibi çözümlemek konusunda büyük bir fırsat vermişti. Nitekim bu devletler
daha savaş devam ederken kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı
topraklarını paylaşmışlardı.
I. Dünya Savaşı sonrasında başta Büyük Britanya İmparatorluğu olmak üzere
İtilaf Devletleri, dünya haritasına kendi menfaatleri doğrultusunda şekil verecektir ki burada Türkleri kesin olarak yok etme söz konusudur. Daha sonraki dünyada
baş gösterecek huzursuzluğun başlıca kaynağı olan bu zoraki sınır tespitleri, Türk
Milletini de Lozan sınırları içine hapsedecektir (Abdulhaluk M.Çay, 1994: 22).
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Aynen günümüzdeki Wikileaks belgelerinin sızması gibi, savaş sırasında aralarındaki gizli anlaşmalarla oluşturulan amaçlar dünya kamuoyuna, Rusya’da iktidara gelen Bolşevikler tarafından sızdırılır. 1917 yılında Bolşevikler tarafından
yayınlanan gizli anlaşmaların ifşa edilmesiyle bu emperyalist plan ayrıntılarıyla
duyurulur. İngiltere’nin ön planda rol oynadığı bu gizli anlaşmalarla (1915-19161917); İstanbul bölgesi ile Trabzon, Erzurum, Van bölgesi Ruslara; Antalya-İzmir
bölgesi İtalyanlara bırakılacağı, İtalyanlara ayrıca Batı Anadolu’da geniş bir nüfuz bölgesi verileceği planlanmıştır. Fransızlar, Adana, Sivas ve Güney Doğu
Anadolu’ya yerleştirilecek; Irak, Suriye, Arabistan ise İngiltere ve Fransa arasında
paylaştırılacaktır. Müslümanların halifeliği bile Türkiye’den alınıp kurulacak Arap
devletleri arasında yürütülen İngiliz propagandasıyla Şerif Hüseyin’e verileceği
vaat edilmiştir. Geriye, başkenti Konya yada Bursa olacak ufacık ve fakir bir Türkiye kalacak gözükmektedir. Fakat İtilaf Devletleri tarafından desteklenen Ermenistan, Kürdistan, Rum Pontus Devletleri kurma çabaları ve Yunanistan’ın genişleme
planları, bu ufacık Türk Devleti’ne dahi yaşama olanağı bırakmayacak gibidir. İşte
Türk tarihi için bir ölüm kalım mücadelesi olan bu kritik dönemeçte tarihi bir
gelenek olan teşkilatçılık, devlet kurma ve stratejik üstünlüğü ele geçirme özelliği yeniden gün yüzüne çıkacak ve Türkleri içine düştükleri bu ateş çemberinden
ve beladan kurtaracaktır.
Üstünlüğü Ele Geçirme Stratejisi
Bilindiği gibi Türkler tarih sahnesine ilk çıktıklarından beri ordu ve eğitime
büyük özen göstermişlerdi. Bu askeri zeka üstünlüğü Türklerin tarihte devletler
ve imparatorluklar kurmasını sağlamıştır. Bilinen 5000 yıllık Türk tarihinin çoğu
sıcak çatışma, güç mücadelesi, rekabet ve paylaşım içerisinde geçmiştir. Milletleri
dost ya da düşman yapan yaşadıkları coğrafyalardır. Türkler de yaşadıkları zorlu
coğrafyalarda kaderleriyle baş başa kalmışlar, adeta kavimler ve medeniyetler mezarlığı olan bu coğrafyalarda kimliklerini muhafaza ederek hayatta kalmayı başarmışlardır. Hatta dünya tarihine yön veren büyük imparatorluklar kurmuşlardır.
Neticede Türkler medeniyet taşıyıcısı ve kurucusu bir millettir. Türklerin taktik ve
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“Müttefikler bencil çıkarları için döğüşmediklerinin bilinci içindedirler. Herşeyden önce halkların bağımsızlığını, hakkı ve insanlığı kurtarmak için döğüşmektedirler...Uygar dünya bilmektedir ki, Müttefiklerin savaş amaçları, herşeyden önce
ve zorunlu olarak...Türklerin kanlı istidadına düşmüş halkların kurtarılmasını ve
Avrupa uygarlığına kesinlikle yabancı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa dışına atılmasını içerir (Doğan Avcıoğlu, 1998: 34).
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Müttefikler dünya kamuoyuna uyguladıkları propaganda ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri ile pembe bir tablo çizmişlerdi. Ancak ABD Başkanı Wilson’un
isteği üzerine, 10 Ocak 1917’de açıkladıkları savaş amaçlarında, Türkiye’ye karşı
tutumlarını şöyle belirtirler:
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stratejik esasları başarıyla uygulamaları düşmanlarıyla aralarında aleyhlerine sayısal dengesizlik olmasına rağmen kendilerini başarıya götürmüştür. Teşkilatçılık,
eğitim ve disipline verilen önem ve erken dönemden beri kullanılan süvariler ve
silah kullanma maharetinin üst düzeyde oluşu, Türklerin stratejik üstünlüklerinin
yanında yetenek olarak da üstün olmasını sağlamıştır. Orta Asya’da Teoman ve
Oğuz Han dönemlerinde Türk boyları arasında birliğin sağlanmasının ardından
Türkler, rakipleri Çinlilere karşı yanıltma, oyalama ve baskın taktikleri kullanmışlardı. Bu tarihi geleneğin ve mirasın devamı olarak Atatürk’te de, Milli Mücadele
boyunca düşmanlarına karşı yanıltma, oyalama, hedef saptırma gibi askeri ve
siyasi stratejik oyunlar ve manevralar görmekteyiz.
Mete Han döneminde Türkler kendilerinden sayıca çok daha üstün olan Çinlilerin ordularının hatları arasını keserek düşmanının birbiriyle iletişimine ve
koordinasyonuna izin vermeden rakiplerini yenmişlerdi. Selçuklu dönemlerinde
de ordu eğitimini sağlayan okullar üstünlüğü Türklerin eline geçirmekteydi. Selçuklular savaş hilelerini de çok doğru uygulamaktaydılar. Osmanlı ise daimi ordu
sistemi ile en baştan muadili beyliklere üstün gelmiştir. Avrupa’daki fetihler için
gereken askerler, ağırlıklı olarak gayrimüslim ailelerin çocuklarından yetişen Yeniçeriler ile sağlanmıştır. Hem cephede hem de geri hizmet birliklerindeki çeşitlilik Osmanlı ordusunu uzun süre Avrupa’ya karşı üstün kılmıştır.
Türklerin stratejik ve taktik düşünceleri olan; düşmanın en büyük grubu üzerinde üstünlük kurmak, üstün manevra yeteneğini kullanarak baskın yapmak,
kuşatma ve çevirme taktikleri, suni geri çevirmelerin ardından imha taktiği (Turan Taktiği) ve stratejik çekilme ve karşı taarruzu, Atatürk’ün emriyle Sakarya
Savaş’ında ve Büyük Taarruz’ da da görmekteyiz. Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de mesela Yunan Orduları Başkomutanı ordusunu cephe gerisindenİzmir’den yönetirken, Atatürk’ün bizzat ordunun başında bulunması ve askerlerine moral vermesidir (Sait Yılmaz, 2012: 1-2).
Türklerin geleneksel olarak tarih boyunca kullandıkları ve başarılı oldukları
taktikleri risk alarak Atatürk’ün de kullandığını görmekteyiz. İşte Atatürk döneminde de, sayıca ve teknolojik olarak üstün olan düşman kuvvetleri üzerinde
üstünlük sağlanması taktiğinin ve stratejisinin çeşitli siyasi ve askeri örnekleriyle
dolu olduğunu görmekteyiz. Milli Mücadele Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasından tutun da Erzurum Kongresi’ne, Sakarya Meydan Muharebesinden, Londra
Konferansı’na, Lozan’a, Hatay’a vs…gibi çeşitli diplomatik ve askeri manevralar
ve Türk tarih geleneğinin en yakın örnekleriyle doludur. Bu noktada Atatürk
Türk devlet aklını, hafızasını ve Türk tarih geleneğini temsil etmektedir. Ayrıca
Atatürk’ün başarısının arkasındaki diğer önemli bir husus ta; bütün ulusal güç
unsurlarını savaşa katma stratejisi ile Milli Mücadele’de üstünlük kazanmasıdır.
Sayısız başarılı örneklere ve çalışmalara imza atan Mustafa Kemal ve Milli
Mücadeleyi yürüten kadrolar, halkın aydınlatılması ve olup bitenlerin farkında
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olunması için basına çok önem vermişlerdi. Nitekim, daha TBMM açılmadan 17
gün önce Ankara’da Anadolu Ajansı kurulmuştu. Böylece, Atatürk’ün liderliğinde
Kuva-yı Milliye’nin ileri gelenleri, milli davanın birinci elden tüm yurda ve dünyaya doğru olarak ulaştırılabilmesi amacıyla, 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı’nı
kurarak kendilerini destekleyen bir kamuoyunun oluşmasına imkan sağlamışlardı. Yapılanların hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuna duyurulmasıyla bir
anlamda davalarının meşruiyeti artmış ve haklı davalarına giderek yükselen bir
sempati oluşturulmuştu. Mesela; Anadolu Ajansı’nın Milli Mücadele’ye ait bilgileri
dünyaya ulaştırmaya başlamasının ardından dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların Türklere maddi ve manevi desteğinde de büyük artış olmuştu.
Milli Mücadele’yi, kurtuluş ve kuruluşu finanse etmek için gerekli olan kaynaklar
her türlü unsur kullanılarak sağlanmaya çalışıldı. Örneğin Başkomutan ordunun
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için halkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Milli
Mücadele’ ye katılmaya çağıran Tekalif-i Milliye Emirleri’ ni yayınladı. Bu emirlerin uygulanışı, Türk halkının Milli Mücadele’de gösterdiği önemli bir dayanışma
örneğidir. Bu dayanışma, Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini daha da artırmış,
birleştirmiş ve tek hedefte kilitlemiştir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda, devrim
sürecinde ve kalkınma hamlelerinde bütün bunlar öncü rolü üstlenmişlerdir.
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Ancak Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Batılı sömürgeci devletler, henüz emekleme safhasındaki Cumhuriyetin zaaflarını da kendi çıkarları için değerlendirmişti. Ortadoğu’daki bir takım menfaatlerini sürdürebilmek için geleneksel
sömürgeci–emperyalist politikalarını uygulamakta gecikmemişlerdi. Avrupalı
emperyalist devletlerin XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tebaası olan Hıristiyan unsurları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme stratejileri ve İmparatorluktan koparma politikaları başarıyla uygulanmıştı. Aynı strateji bu defa, yeni
devletin sınırları içinde, İstiklal Savaşı’nı kazanan bu toprağın evlatlarını, özellikle
Kürtler kışkırtılmak suretiyle, birbirine düşürmek şeklinde ortaya çıkmıştır (Yaşar
Kalafat, 2003: 22-23).
Atatürk’ün Makus Talihin Önüne Geçmesi
Bir strateji dehası olarak Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok milletli yapısıyla dağılmaya mahkum olduğunu, olaylar içinde yaşayarak acı tecrübelerle
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Türk Milleti 1911 Trablusgarb Savaşı’ndan 9 Eylül 1922 yılına kadar onbir yıl
cepheden cepheye koşmak, binlerce evladını kaybetmek, mevcut kaynaklarını tüketmek durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki, İstiklal Savaşı kazanılıp, zaferin
ardından genç Türkiye Cumhuriyeti yükseldiğinde, her bakımdan harap edilmiş,
kaynakları tüketilmiş bir yurt ile perişan, yorgun imparatorluk bakiyesi bir toplum, yeni devlete temel oluşturmuştu. Cumhuriyet Türkiyesi’ nin öncelikli hedefi
ülkeyi kalkındırmak, fakir milleti kendine yeterli hale getirmek ve devlet olarak
varlığını sürdürmekti. Dolayısıyla, Türk Devleti, yakın çevresinden başlayarak en
uzak ülkelere kadar bir dostluk politikası ve iletişim stratejisi takip etmiştir.
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görmüştü. Siyasi gelişmeleri çok yakından takip eden bir kurmay olarak Mustafa
Kemal Paşa, Samsun’a çıkarken hangi güçlere dayanacağının analizini de yapmıştı:
Hareketin meşruiyet temeli “hakimiyet-i milliye” olacaktı (Taha Akyol, 2008: 29).
Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun temel unsurunu oluşturduğu halde, yok
olmaya doğru sürüklenen ve başka seçeneği de kalmayan Türklerin artık çağın
gereği olarak kendi milli devletlerini kurmaları gerektiği inancıyla hareket etti.
Milli devlet anlayışı, dışa olduğu kadar, içerideki fiilen çökmüş meşruti saltanatın
politikasına karşı da bir duruşun ve mücadelenin sonucu olarak şekillenmiştir.
Mustafa Kemal, bir taraftan Türk ülkesini paylaşan düşmanlarla savaşırken, öte
yandan da milli egemenlik, tam bağımsızlık, Türklük gibi milli devlet anlayışı fikrini yaymaya çalışmış, bunun mücadelesini veren bir iletişim stratejisi izlemiştir.
Bu istilacılara karşı girişilen mücadele kadar zor olmuş, çetin direnişlerle karşılaşılmıştır ( Mahmut Goloğlu,2007: 25).
Atatürk’te Anadolu’da başlayan Kuvayı Milliye Hareketini adım adım Havza
Mitingi’nden başlayarak örgütlemiş, milli harekete Amasya Tamimi, Erzurum ve
Sivas Kongreleri’ yle büyük bir ivme kazandırmıştı. Böylece, TBMM’nin açılmasına ve Düzenli Milli Ordu’nun kurulmasına giden yolun taşları döşenmişti. Neticede Milli Direniş, tek elde toplanarak merkezileştirilmiş ve örgütlenmişti. Mustafa
Kemal, milletin tüm unsurlarını ve gücünü ortak bir hedefte birleştirme ve bütünleştirme stratejisiyle başarıya ulaşılmasını sağlamıştır. Böylece Atatürk, kendi döneminin dinamiklerinden yararlanarak dünya tarihinde ilk ulusal kurtuluş savaşını gerçekleştirmiştir. Milli Mücadele ve demokrasi süreci tabiri yerindeyse at başı
yürümüştür. Aslında yeni kurulan devlet demokratik bir yöntemle kuruluyordu.
Yerel kongrelerden sonra bir ulusal meclisin oluşması, basın ve yayının desteklenmesi, kamuoyu oluşturma faaliyetleri savaş koşullarında bile demokrasi ve meşruiyet arayışlarının açık bir göstergesidir. Çeşitli kesimlerin katıldığı mozaik görünümlü meclis büyük dönüşümü sağlayan birçok dinamiği içinde barındırıyordu.
Devletin kuruluşu meclis ile beraber yapıldığı için, Türkiye Cumhuriyeti’nin militarist değil, sivil ve bürokratik bir karakterde olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da, devletin milli yapısını güçlendirici yönde çalışan
Atatürk, Türklük bilincini geliştirmek için genel olarak kültür, özel olarak da tarih
ve dil konularına ayrı bir önem vermekteydi. Tarih, Atatürk’ün toplumsal olayları
değerlendirmesinde ve dünya görüşünde önemli bir yer tutmuştur. O’nun tarih bilgisi, olayları tarihsel gelişimi içerisinde görecek ve değerlendirebilecek bir tarih kültürüne dönüştüğü gibi, Türk tarihini gerçek boyutları ve içeriği ile ortaya çıkarmayı
amaç edinen tarih çalışmalarına yol açmıştır (Hikmet Özdemir, 2006: 90).
Tarihi Devamlılık
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan olaylar, kendine has tarihi,
sosyal ve kültürel bir devamlılık içinde şekillenerek, İttihat ve Terakki Devrinde
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Tarihi, sosyal ve kültürel bakımlardan bir devamlılık olmasına rağmen, Osmanlı Türkiye’si ve Cumhuriyet Türkiye’si, siyasi bakımdan birbirinden ayrılmıştır, yani rejimi değişmiştir.
Siyasal iletişim açısından; Lozan Andlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak
esası üzerine kurulmuş bir devlet haline gelişinin tescilidir. Uluslararası hukukta
tanınarak taraflar arasında kabul edilen Lozan Antlaşması, Misak-ı Milli’ nin diğer
milletlerce de tasdik edilmesinin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları
belli, kendine has kültürel ve milli özellikleri olan imparatorluk bakiyesi bir toplumla çağın da gereği olarak milli bir Türk devleti olarak kurulmuş ve tüm dünyaya
ilan edilmişti. Böylece, Cumhuriyet Türkiyesi İslam Dünyasında yeni bir devlet tipi
şeklinde ortaya çıkmıştır. Kemal Karpat’ın yorumuna göre, bu gelişme, bazılarının
zannettiği gibi, İslami ümmet kavramını yok etmemiş, bilakis bu mefhuma yeni
temeller kazandırmıştır. Ümmet kavramı millileşmiş, millet ile toprak birbirinden
ayrılmayan bir bütün haline gelmiştir (Kemal Karpat, 1988: 393). Esasında Cumhuriyeti kuranlar, rejimi hem deneyimlerinden hem de bilimsel çalışmalarından
yola çıkarak sağlam temeller üzerine inşa etmişlerdi. İmparatorluktan ulus devlete
geçerken Misak-ı Milli’ ye dayanan milliyetçi bir anlayış ve iletişim stratejisi söz
konusudur.
Böylece iletişim stratejisi açısından; Milli Misak ve Lozan Antlaşması modern
Türk devletinin kuruluş vesikaları olmuş, Cumhuriyet’in ilanı ile her şeyden evvel, kurulan bu yeni devletin bir milli Türk devleti olduğu ve devlet kültürünün,
Türk benliği ve Türk gelenekleri üzerine inşa edilmesi gerektiği belirtilmiş ve bunun programı uygulanmıştı. Aslında esas mesele, mazisi ve an’aneleri çok eskiye dayanan Türklüğe nasıl milli ve modern bir siyasi veche verileceği yani Türk
toplumunun nasıl yeni bir siyasi teşkilatlanmaya tabi tutulacağıydı. Esasında genç
Cumhuriyet’in karşılaştığı güçlükler göründüğünden çok daha zor ve karmaşık
olmuştur. Zira, Türkler Müslüman ve Asya menşeli bir toplum olarak daha radikal bir şekilde, Batı usulünde siyasi teşkilatlanma gayretine girmişti (Kemal
Karpat,1988: 392). Zaten yaşanan bütün sorunlar da buradan kaynaklanacaktır.
Atatürk’ün modernleşme çabaları özellikle O’nun ölümünden sonra, batılılaşma
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(1913-1918) daha olgun bir safhaya ulaşmıştı. Durumun daha iyi anlaşılması için
milli devlet ve milliyetçilik gelişmelerinin iki ana çerçeve içinde teşekkül ettiğini
belirtmek gerekir. Birinci çerçeve dil ve din çerçevesidir. Dil devamlılığı, Türkleri
tarihin çok eski devirlerinde büyük medeniyetler yaratmış Göktürklere ve onların seleflerine dayandırırken; din ise, onlara yeni bir benlik ve kimlik veren İslam
medeniyetine bağlamaktadır. Türkler, İbn-i Tulun’dan Atatürk’e kadar, İslam medeniyetine yaptıkları hayati katkılarla, bu medeniyete hususi bir şekil ve mana vermişlerdir. İkinci çerçeve Osmanlı çerçevesidir ki buna tarihi, siyasi-sosyal çerçeve
demek daha uygun olur. Dil ve din çerçevesi ile siyasi ve sosyal (Osmanlı) çerçevesi birçok noktada birbirini tamamlamaktadır ( Kemal Karpat, 1988: 376-377 ).
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veya Avrupalılaşma olarak algılanacak ve bunun propagandası yapılacaktır. Nitekim olmayan sanal bir Atatürkçülük yaratılarak Atatürk yıpratılmış ve O’nun adı
kullanılarak psikolojik savaş teknikleriyle Atatürk’le alakası olmayan uygulamalara kılıf uydurulmuştur.
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Çağdaşlaşma Zemininde Tarihi Devamlılık ve Cumhuriyetin Tarihi Temelleri
İktisadi bakımdan gelişmiş emperyalist Batılı ülkelerin doğrudan veya dolaylı
saldırılarına maruz kalan Osmanlı Türkiyesi, modernleşme süreciyle ayakta kalma
mücadelesi vermiş, ayakta kalabilme süresi uzadıkça da Atatürk’ün de içinde bulunduğu sonraki nesillerin direniş gücü artmıştı. Türkiye’de yaşanan ümitsizliğin
Türkler tarafından ilk defa yaşanmıyor gerçeğinden hareketle, daha önce yaşanan
bütün iktisadi ve siyasi baskı yöntemlerinin bugünküler ile birebir benzerlikler taşıdığını belirtmek gerekir. Özellikle, Osmanlı’nın son döneminde yaşanan iktisadi,
siyasi gelişmeleri okurken güncel olayları okuyor hissine kapılmak bile mümkündür (Vahdettin Engin, 2007 :13).
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Tarihin zorlaması sonucunda Milli Mücadele Dönemi; tam bağımsızlık, milli
egemenlik ve Türkçülük temelinde şekillenerek milli devlet yapılanmasıyla siyasi
tarihimizin önemli dönemeçlerinden birini oluşturmuştur. Modern anlamda III.
Selim’le başlayan Türk modernleşme hareketleri, II. Mahmut’la büyük bir ivme kazanmış, II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşmıştı. Aynı çizginin daha radikal
bir hal alıp millileşerek devamını ve tepe noktasını Mustafa Kemal’de görüyoruz.
Ancak, İttihat ve Terakki’nin II. Meşrutiyet döneminde modernleşme ve ülkenin
kalkındırılıp güçlendirilmesi anlamında yapılmaya çalışılan uygulamalar, peş peşe
gelen Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları’ndan çok olumsuz etkilenmişti.
Savaşların getirdiği insan kaybının ve ağır maddi yükün telafisi ileriki yıllarda da
çok zor olmuştur.
Başta askeri, siyasi, idari, hukuki ve eğitim alanında yapılan modernleşme çalışmalarıyla Cumhuriyetin tarihi zemini ve altyapı taşları çok büyük fedakarlıklarla döşenmişti. II. Mahmut döneminde devletin merkezileştirilmesi konusundaki
yoğun çalışmalar II. Abdülhamid döneminde de devam ederek güçlü üniter devlete doğru gidişin adımları atılmış Mustafa Kemal’le de zirveye ulaşmıştır. Bütün
bu yapılanların topluma anlatılması hususunda gazeteler çıkarılıp, toplumu bilgilendirme, aydınlatma, hatta yönlendirmeler de yapılmıştır.1 (Vahdettin Engin,
2007 : 171-183).
Ayrıca II. Abdülhamid döneminde, modern eğitim veren okullar açılarak en
azından eğitim alması gerekenlerin iyi eğitilmesi söz konusuydu. Bu eğitim batı
1

Osmanlı döneminden itibaren idareciler, gazeteciliğin ülkede yaygınlaşmasıyla birlikte bir baskı
unsuru haline gelen gazeteleri kontrol altında tutmak için büyük çaba gösterdiler. Bunların en
başında da II. Abdülhamid geliyordu. Milli basını çeşitli yollarla kontrol eden Sultan Abdülhamid,
Avrupa basınında da etkili olmak için ilginç yöntemlere başvurdu. Bu bağlamda birçok Avrupalı
gazeteciye nişan verildi, maaş bağlandı ve Osmanlı lehinde haber yapmaları sağlanarak karşı
propaganda faaliyetlerinde birer koz olarak kullanıldı.
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Burada üzerinde durulması gereken ve dikkatlerden kaçan önemli bir hususta;
Osmanlı modernleşme sürecini zirveye çıkaran II. Abdülhamid’ in, aslında modern bir devlette olması gereken sistemi inşa etmeye çalışması, daha önce yapılan
modernleşme çabalarını, eğitim alanında olduğu gibi, tamamlayacak adımlar atmasıdır. Bir nevi başkanlık sitemine benzeyen, alanında uzman, çok sık değiştirilmeyen, aksine çok uzun yıllar devletine hizmet eden iyi yetişmiş danışmanlara
sahip olan II. Abdülhamid’in devleti yönetme anlayışının temelinde işi ehline verme yatmaktadır. Bu sistemde, danışma mekanizması çok iyi işliyor ama son kararı
padişah veriyordu. Bu çerçevede, II. Abdülhamid’in devleti idare etme anlayışıyla
Atatürk’ün devleti idare etme anlayışı arasında benzerlikler olduğunu bile söyleyebiliriz. Modern Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek sistemi oluşturmaya yönelik
yapılan modernleşmenin hiç de boşa gitmediği, kademe kademe Cumhuriyetin alt
yapısının hazırlandığı gözlenmektedir. Bu durum yaygın olarak Türk toplumuna
empoze edilen, hatta reddi mirasa kadar uzanan ve Osmanlıyı karalayan kampanyaların ve propaganda faaliyetlerinin iddialarını çürütmektedir.
Durmuş Hocaoğlu’nun da belirttiği gibi, “bu tarih kopukluğu veya zayıflaması, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca etkisini sürdürmüş, hem Türk milliyetçiliği, hem de en genel halde bütün Cumhuriyet nesilleri üzerinde etkili olmuştur.
Bu etki bir yandan, Türk tarihinin Cumhuriyet ile başladığını ileri sürmek gibi
bir aşırılığa, bir “tarih reddiyeciliği” aşırılığına yol açarken, diğer yandan da
buna karşı bir tepki olmak üzere bir başka aşırılığa, bir nevi’ “kutsal ve steril,
sun’î tarih inşâı” aşırılığına yol açmıştır. Bunlardan birincisi “tarihten kaçış”,
diğeri ise “tarihe kaçış”tır” (Durmuş Hocaoğlu, 2000: 59).
Atatürk’ün Stratejik Hedefi
Derin bir tarih bilinci ve stratejik vizyonla, Osmanlı’nın son yüzyılındaki bütün
yenilenme ve değişim dalgalarının ve atılımlarının önündeki engelleri okuyabilen
2

Eğitimde modernleşme İstanbul’la sınırlı kalmamış, Anadolu’da da 100’den fazla lise seviyesindeki
idadiler açılmıştı. Aynı zamanda orta eğitim seviyesindeki Rüştiyeler yaygınlaştırılarak
Darülfünun, üniversite açılmıştır. İTÜ, Hamidiye Polis Mektebi, sağır ve dilsizler için okullar gibi
çok sayıda eğitim kurumu açılmıştır. Abdülaziz’in açtığı Mektebi Sultani’yi II.Abdülhamit işlevsel
hale getirmiştir. Atatürk’te ise yeni baştan bir eğitim seferberliği başlatılmıştır.
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Aslında eğitim Osmanlı modernleşmesinin bir boyutudur, proje Avrupalılar
karşısında onları çok iyi tanıyan, dillerini çok iyi kullanabilen, onlarla mücadele
edebilecek yetişmiş insan yaratmaktır. Böylece, dolaylı da olsa Atatürk’ün de içinde olduğu iyi yetişmiş, vatansever bir neslin ortaya çıkması sağlanmıştı. Ancak bu
neslin çok az bir kısmı Cumhuriyete ulaşabildi. Yaşanan uzun ve kanlı savaşlarda
yetişmiş insan gücü kaybı çok büyüktür. Atatürk döneminde bir avuç insanla yola
devam edilmiş ve eğitime çok önem verilmiştir.
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tarzındadır ama yerli motiflerde vardır (Yahya Akyüz, 1991). 2 Milli eğitimin yaygınlaştırılması her alanda topyekün bir seferberliğin olması Cumhuriyet devrinde
gerçekleştirilecektir.
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Atatürk, sosyolojik, ekonomik ve politik meyveleri uzun zamanda alınabilecek,
bugün bile birçoğunun getirileri yeni yeni anlaşılabilen radikal değişimlere imza
attı. Uzun vadeli stratejilerinde hem dünyadaki konjonktürü ve geleceği iyi okuyup genç cumhuriyetin rotasını batı medeniyetine çevirdi, hem de “Milli kültürümüzü muassır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkarmak” gibi bu gün bile içeriği
tartışılmayan ve anlaşıl(a)mayan bir hedef ortaya koydu. Sosyolojik olgunlaşmanın ve tarihin seyri içerisinde Batı’dan da alacağını alarak yoluna devam etmek
üzere gelecek nesillere bir büyük hedef bıraktı. Esasında bu stratejik hedefi en
açık şekilde 10.Yıl Nutku’ nda ifade etmiştir ( Atatürk, 10.Yıl Nutku: 1933). Bu
çerçevede çağdaş uygarlık düzeyi diyalektik bir kavramdır. Atatürk döneminde bu
sanayi devrimini yapmış, emperyalizm çağına ulaşmış batıdır, batılı toplumlar, batılı bilim ve teknolojidir. Atatürk bu sözü söylediği zaman amaçladığı, iç içe geçmiş
iki şey vardır: ‘çağdaş ekonomik altyapıya sahip olmak’ ve ‘bu altyapının içerdiği
topluma ulaşmak’. Yaptığı bütün devrimleri bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Bütün bunlar için de metodu vermiştir: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir”. Bilimde sabit, dogmatik değil devamlı gelişiyor ilerliyor. Bu bağlamda
dogmatik değil pragmatik uygulamalarla, yani somut durumları göz önünde bulunduran Atatürk, o dönemde öncelikle çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek
için batıda olduğu gibi endüstri toplumunu hedef olarak göstermişti.
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Çağdaş uygarlık düzeyi kavramının ilk basamağı Mustafa Kemal’de hep tam
bağımsızlıktır, başta mali olmak üzere her alanda tam bağımsızlıktır ki bunun yolu
da sanayileşmek ve üretmektir. Atatürk, milletine “çağdaş medeniyet seviyesinin de
üstüne çıkmak” gibi yüce bir ülkü devretmişti ve bu Avrupa uygarlığından farklı,
kendi öz kültürümüzle alternatif bir uygarlık yaratmaktı. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkacak olan şey esasında çağdaş milli Türk kültürü idi.
Medeniyet kurucusu ve taşıyıcısı bir milletin lideri olarak Atatürk’te; Cumhuriyeti yapılandırırken Avrupa’yı dikkate alıyor, ama başta komşuları olmak üzere
çok yönlü ve çok boyutlu ilişkiler kurmayı da ihmal etmiyordu. Yaptığı işlerde,
attığı adımlarda hep bir denge ve tutarlılık söz konusudur. Esasında Atatürk, Türk
kamuoyuna yıllardır uygulanan propagandaların aksine; Avrupa’yı hedef göstermiyor aksine Avrupa’yı geçilecek bir durak olarak görüyor. Bunu en açık şekilde 10.Yıl Nutku’ nda görmekteyiz : “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi
ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır “ diyor.
Atatürk, Avrupa’dan da alacağını alarak, yoluna devam etmek üzere çizdiği yol
haritasında ‘milli Türk kültürüyle muassır medeniyet seviyesinin de üstüne
çıkmak’ gibi bir büyük ülküsü, misyonu vardır ki bu hedefinde dünyada alternatif bir Türk medeniyeti yaratmak söz konusudur.
Ancak Atatürk’ün bu stratejik hedefi ve Türk Milletine yüklenen görev ölümünden sonra İnönü Dönemi’yle beraber ustalıkla batılılaşmak, Avrupalılaşmak
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Birinci aşama olan, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma yani Batı’ya ulaşma,
batılılaşma veya Avrupalılaşma olarak algılanmıştır. Mesela, İnönü döneminin
kültür liderlerinden Nurullah Ataç’ın şu sözleri o dönemin eğilimlerini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir: “Bizim devrim dediğimiz hareketin amacı
bu ülkeyi Batı ülkelerine benzetmektir; devrimcisi ile gelenekçisi ile; Biz görüyoruz
eksiğimizi, Yunanca öğrenmedik, Latince öğrenmedik, Avrupalıların eğitiminden
geçmedik, onun için ne denli uğraşsak Avrupalılar gibi olamıyoruz, buna üzülüyoruz; Gençleri, kendilerine hür edebiyatı öğreterek kurtarabiliriz. Eski Yunaneli’ nin,
eski Roma’nın edebiyatı, Platon’u, Aristophales’i, Euripides’i, Horatius’u, Vergillius’u
okusunlar, yalnız birini değil, hepsini okusunlar, onların etkisi ile yetişen Avrupa
edebiyatlarının eserlerini okusunlar.” Buna karşılık, Ataç, ‘halk musikisini sevenleri’ uygarlığa düşman saymakta, aydınları bu laubalilikten vazgeçirmek gerektiğine
inanmaktadır. Mutlaka alaturka musikiden kurtulmamız gerektiğine, hatta divan
şiirini de okumamamız gerektiğini iddia etmektedir (Attila İlhan, 2003: 64). Yani
bu örnekte de görüldüğü gibi; kendi öz kültüründen uzak, kendi toplumunun değerlerinden kendini arındırmış yabancılaşmış bir aydın kitlesi hayal edilmektedir.
Günümüzde maalesef bu hayalin büyük oranda gerçekleştiğini görmekteyiz.
Durmuş Hocaoğlu’nun yorumuna göre ise, “İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı dönemi olan 1938 ilâ 1950 arası, Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluş esprisinin
büyük oranda ortadan kaldırılmış olduğu, Türkiye’ye ve Türk milliyetçiliğine
büyük zararların verildiği, kara ve talihsiz bir devirdir. Bu dönem, bu açıdan,
sâdece sıradan bir devlet veya cumhurbaşkanı değişikliği değil, bir zihniyet değişikliği; bir cumhurbaşkanı yerine bir başkasının değil bir zihniyetin yerine bir başkasının
ikaame olmasıdır ”( Durmuş Hocaoğlu, 2000:110)
Atatürk’e göre bir devletin dayandığı esaslar “bağımsızlığı tam” ve “kayıtsız
şartsız milli egemenlikten ibarettir” (Afet İnan, 2000:37). Cumhuriyet ile birlikte
çağın gereği olarak modernleşmek için batı tipi yönetime ve yapılandırmaya geçiliyordu, ancak batı ve Türk toplumunun yapısı ve dinamikleri farklı idi. Toplumsal
yapısı sınıfa dayalı olan Batı’ya karşın, Türk toplumu, sınıflı bir toplum değildi.
Batı da egemenliğin başka sınıflara kaymaması için bunu garanti eden müessese87
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formatına, üstelik kendisi referans gösterilerek değiştirilmiştir (Çetin Yetkin, 2003)
Attila İlhan’ın da ısrarla üzerinde durduğu gibi İnönü’nün CHP diktası döneminde,
Mustafa Kemal Paşa’nın ‘çağdaşlaşmak’ ilkesi, gayet ustalıkla ‘batılılaşmak’ biçimine dönüştürülmüştür (Attila İlhan, 2003: 63). Atatürk’ün önce Batı’ya ulaşma ve
sonra Batıyı aşma projesindeki yol haritasının Atatürkçülük propagandasıyla dinamitlendiği, farklı mecralara çekilerek ve bizzat Atatürk’ün isminin kullanılarak
başkalaştığı ve değiştirildiği görülecektir. İki safhalı olan Atatürk’ün çağdaşlaşma
planında önce Batı’ya ulaşma, daha sonra onunda üstüne çıkarak milli Türk kültürüyle alternatif üstün bir medeniyet yaratma projesinin ikinci aşamasının ise,
tamamen unutulduğu, anlaşıl(a)madığı veya yok sayıldığını görüyoruz.
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ler kurulmuştu. Atatürk’te basın gibi benzer demokratik kurumları ve gerekli alt
yapıyı sağlamak için uğraştı. Onun döneminde Avrupa’da faşizmin ayak sesleri
yükselirken, genç Cumhuriyette demokrasiye geçiş denemeleri yapılıyor, halkın
aydınlatılması ve ilerlemesi için gerekli olan kurumların zemini inşa edilmeye çalışılıyordu. Bu çerçevede kendi toplumuna uygun yöntemler kullanıp yeni adımlar
atılmış ve halkın hizmetine sunulmuştu.
Atatürk kopyacı bir zihniyetin tersine, güçlü devlet düşüncesinden hareket
ederek; Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu; Seçim sisteminin çoğunluk esasına dayalı olacağını; Millete ait olan egemenliğin uluslararası kurumlara
devredilemeyeceğini sadece milletin seçeceği vekiller tarafından kullanılacağını
değişmez kurallar olarak belirlemişti. Zaten Türkler yapıları itibariyle demokrat,
hür ve sorumlu vatandaşlardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, bizzat Türk
kültürüyle yoğrulmuş Türk milliyetçileriydi. Bu bağlamda Türk milleti, bireysel
hürriyetinden ve çıkarlarından Anayasa’da belirlendiği kadarını cumhuriyete bırakmıştır. Cumhuriyet, bireyin ona bıraktığı bu kısım hürriyeti, bireyin ve Türk
Milleti’nin içte hürriyetini ve dışa karşı bağımsızlığını sağlamak için kullanır (
Afet İnan, 2000: 70) şeklinde bir düzenleme yapılmıştı.O şöyle diyordu:
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“Bugün vardığımız barışın devamlı olacağına inanmak safdillik olur. Bir anlık
gaflet ulusun bütün yaşamını tehlikeye sokar. Hukukumuza, onurumuza saygı gösterildikçe, karşı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat, ne çare ki zayıf olanların
hukukuna saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her türlü
olasılıkların gerektireceği hazırlıkları yapmakta asla gecikmeyeceğiz.’’ ( Atatürk’ ün
Söylev ve Demeçleri, :202).
Devletler hukukuna saygı gösteren, insanlık ailesine değer veren Türk dış
politikası, “Türk milletini o ailenin ayrılmaz bir unsuru saymıştır” ( Hamza
Eroğlu,1987:283) Atatürk yaptığı bir konuşmada insanlık ailesinin yerini ve değerini güçle vurgulayarak şöyle demiştir: “...bugün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin
varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletinin huzur ve refahını
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya
milletlerinin saadetine hadim olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı
adamlar takdir ederler ki, bu vadide çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine
çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sukün, vuzuh ve iyi geçim
olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur....
Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabii evvela ve evvela kendi milletinin mevcudiyet ve saadetinin amili olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için
aynı şeyi istemek lazımdır. Bütün dünya hadiseleri bize bunu açıktan açığa ispat
eder. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu
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addetmek icap eder. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün aza
müteessir olur. ... ”3
Türkiye Cumhuriyeti, Şark Meselesi eksenindeki uluslararası ortamda Batılılar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünüp, parçalanması sonucu onun
kalıntıları üzerinde kurulmuş bir devlet olarak birçok özelliğini ve bazı kurumlarını bu büyük İmparatorluktan miras olarak almıştır. Cumhuriyet kurucuları,
Türkiye’de yaygın olarak iddia edilenin ve tarihsel gerçeklerin aksine, bir Ortaçağ
toplumuyla değil, son asrını modernleşme sancıları ve hayatta kalma mücadelesi
ile geçiren İmparatorluğun bakiyesi bir toplumla yola çıkmışlardı. Bilindiği gibi,
son iki yüz yıl dünyanın bütün büyük devletlerini meşgul eden Şark Meselesi, güç
dengesinin tesisinde en mühim unsur olarak bugün olduğu gibi entrikalara, kıskançlıklara ve pazarlıklara sebebiyet vermişti. XVIII.-XIX. yüzyıllarda uygulanmış
olan güç dengesi politikası, Batı devletleri tarafından Avrupa sınırları dışına taşınmış, Anadolu ve Ortadoğu’da, Osmanlı toprakları üzerinde bir menfaat çatışmasına dönüşmüştü.
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Sonuç

Atatürk, çok geniş kapsamlı bir kalkınma ve çağdaşlaşma programı uygularken, Türkiye’nin dış politikasını da sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlamadı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde bir ulus devlet yapılanmasıyla kurulmuş olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ve iç politikası, imparatorluktan ulus devlete geçişin
sancılarını içerdiği gibi, aynı zamanda çağdaşlaşma çabaları da daha radikal bir
hal alarak topyekun bir modernleşme aşamasına geçilmiştir. Bu geçiş, iç dinamiklerden çok, Batı emperyalizminin dünyayı ve Osmanlı coğrafyasını paylaşma kavgasının bir ürünü olan I. Dünya Savaşı’nın ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nun
Avrupa tarafından çökertilmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.
3

4

Atatürk 17 Mart 1937’de Ankara Palas’ta Romanya Dışişleri Bakanı Viktor Antonesku’nun Türkiye
ziyareti sırasında yaptığı konuşmadan alınmıştır. Bk: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cilt:II, 5.
baskı, 1997, s. 325 –326. Bu cilt, Nimet Aslan tarafından derlenip Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
tarafından 1959 yılında 2.basımı yapılan “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II” adlı esere, Sadi
Borak- Utkan Kocatürk tarafından derlenip yine aynı enstitü tarafından 1971 yılında yayınlanan
“Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri V” adlı eserdeki Meclis dışı konuşmaları eklenerek ofset basım
olarak çoğaltılmıştır.
Atatürk’ün dış politikasında kronolojik iki devir vardır. Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuca
erdirilmesine kadar süren birinci devredeki dış politika; ve Lozan görüşmeleriyle başlayan ve
ölümüne kadar devam eden ikinci devredir. Türk siyasi tarihinde 1919-1938 arası dönem “Atatürk
dönemi dış politikası” olarak kabul edilir.
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Milli Mücadele ve tam bağımsızlık hareketinin tarihi koşullarında zorlamasıyla 1919 yılında Anadolu’da ortaya çıkması ve Türkçülüğü tetikleyerek Batı emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye girişilmesi, çatışmanın niteliğini temelden
değiştirmişti. Türk modernleşmesiyle paralel giden bu dönemde, dış politika da
bizzat Atatürk tarafından formüle edilerek, onun gözetiminde başarıyla uygulandı
4
(Jacob M.Landau, 1979: 40) .
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Atatürk Dönemi’nin stratejik anlamda en tipik özelliği, hedefi olan ülke olması ve her şeye rağmen Atatürk’ün kurduğu devleti birinci ligde tutmaya çalışmasıdır. Dış dinamiklerin müdahalesi, geçmişin aksine, Atatürk Döneminde
çok kolay değildir. Hem kendi ülkesi, hem de dünya barışı için söyledikleri onun
çağının çok ötesinde bir dünya lideri olduğunu göstermektedir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetirken kullandığı stratejik iletişimin, ilkelerinin ve getirdiği
prensiplerin üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Maalesef, kültür şokuna ve çeşitli propagandalara maruz kalmış Türk Milleti kendi tarihini, kimliğini
ve medeniyetini çok iyi bilmiyor. Kendi özünü tanımayan veya farkında olmayan
Türk halkı doğal olarak ta kendi potansiyelinin ve geleneklerinin de farkına varamıyor.
Hem kendi devrinde, hem de ölümünden sonra günümüze kadar gelişen ve
gelişmekte olan milletlerarası olaylar da gösteriyor ki Cumhuriyetin kurucusunun
ilkeleri önemlerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Atatürk’ün başta dış siyaset olmak üzere devlet yönetim anlayışı, stratejik yaklaşımları ve yorumları, günümüz
içinde hem kendi ülkemiz hem de dünya barışı açısından çok önemli mesajlarla
doludur.
Atatürk’ün çeşitli zamanlarda dış politika alanında ortaya koymuş olduğu
pragmatik ilkeleri, gerçekçilik, akılcılık, hukuka bağlılık, barışseverliği gibi, zaman
ve şartların farklılıklarına rağmen birbirine bir mantık silsilesi içinde bağlanmış
işlevsel stratejik ilkelerdir. Bu yüzden, aradan geçen zamana karşın dış politika ve
uluslararası ilişkilerde bu ilkeler, bugün de dış politikada temel oluşturacak sağlam
bir fikir sistemini meydana getirmektedir (Ergün Aybars, 2004: 361-369). Aslında
Atatürk’ün dış politika ile ilgili stratejileri ve olaylara yaklaşımları, bugünün milletlerarası ilişkilerinde karşılaşılan birçok meselede de yol gösterici niteliktedir.
Türklük, millilik, ulusal egemenlik eksenindeki politikalarıyla yaşadığı sürece tam
bağımsızlık ve ulusal bağımsızlık anlayışını Türkiye’nin resmi politikası haline getirmiş ve “ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir ulusun evladı olmalıyım”
demişti.
Türklerin bağımsızlığına düşkün olduğunu bilen ve ‘ya istiklal ya ölüm’ bilinciyle hareket eden Atatürk, Misak-ı Milli’de ifadesini bulduğu biçimde her alanda
bağımsızlığın gerçekleştirilmesine ve onun özenle korunmasına çalıştı. Bu yüzden
Kurtuluş Savaşı sırasında yakın çalışma arkadaşları arasında bile taraftar bulan
“manda” fikrine sürekli karşı çıktı. Savaş sonrasında da Türkiye, tam bağımsızlığını korumaya yönelik politikalar izledi. Atatürk Türkiye’si, ülkenin bağımsızlığının
korunmasında, çok çetin diplomatik bir savaşın sonunda elde edilen Lozan dengesinin sürdürülmesine özen göstermiştir. Atatürk Batılılarında üzerinde durduğu
gibi en büyük Türk milliyetçisidir, hiçbir zaman da bir batı taklitçisi olmamıştır.
“Hangi bağımsızlık var ki yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin, tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir” diyen Atatürk’ün bütün politikalarında
90

Bu bağlamda milli Türk kültürüyle beraber orijinal bir uygarlık yaratma peşinde olan, pragmatik olarak Avrupa’yı dikkate alan Atatürk, Avrupa’yı gelecek
dünyayı şekillendirmede hedef değil, geçilecek ve onunda üzerine çıkılacak geçici bir durak olarak görüyordu. 10.Yıl Nutku’ nda söylediği gibi, Atatürk’ün derdi
Avrupalı olmak değildir, ulusal kültürümüzü ona uyumlaştırmak da değildir. Bu,
yepyeni bambaşka bir şey öne çıkarılan milli Türk kültürüyle özgün bir Türk
modernleşmesidir.
Maalesef Atatürk’ü anlatan kaynaklarda bu hayati öneme sahip ülküye ve
O’nun gerçekleştirmek istediği hedefe pek rastlamamaktayız. Dolayısıyla da Türk
Milleti Atatürk’ün ne yapmak istediğini anlayamamıştır. Biz bu çalışmamızda bu
önemli tarihsel gerçeğin ve Atatürk’ün hedefinin üzerinde hassasiyetle durarak,
literatürdeki bu açığı kapatmaya gayret ettik. Ayrıca milletine bağlılık ve yalnız
milletine karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde şekillenen milliyetçi yaklaşımları
da tamamen ortadan kaldırılarak, olmayan sanal bir Atatürkçülük yaratılmıştır.
Benim manevî mirasım ilim ve akıldır diyen Atatürk, kendisi bir Atatürkçülük
tanımlamamış, ancak ölümünden sonra, O’nu yorumlayanlar adına Atatürkçülük
denilen bir olgu oluşturmuşlardır. Zaten ortalık da ondan sonra karışmıştır. Bizzat
Atatürk’ün de karşı olduğu bir nevi “kutsallaştırılmış kişi kültü” yaratılmıştır. Bu
anlayış Atatürk’ü, kendisinin bu yönde hiçbir tavsiyesi veya telmihi dahi olmadığı
halde, Millet ile, Vatan ile, Bayrak ile eş-anlamlı hale getirmiş, kendi adlarıyla ve
açık fikirlerle ortaya çıkamayanlar herhangi bir tartışmayı “O”nun adıyla noktalamayı yeterli görmeye başlayarak Atatürk’ü istismar etmişlerdir. Bunun, toplumun
olgunlaşmasıyla taban tabana zıt, açık bir yetmezlik olduğu aşikar bir husustur. Bu
çerçevede Atatürkçülüğü ve yarattığı etkiyi savunarak yok etme stratejisi, belki de
en yaygın biçimiyle Atatürk’e karşı kullanılmış, Atatürk’ün düşünce ve eylem sistemi, kendi özüyle uyuşması olanaksız, karşıt emperyalist politikalar içinde, üstelik
kendi adı kullanılarak ustaca uygulamadan kaldırılmıştır.
Neticede; Atatürk’ün milli ve umumi tarih tecrübelerinden ilham alarak tespit
ettiği, günümüz sorunlarını da çözecek mahiyetteki politikaları, stratejik yaklaşımları ve devleti yönetme tarzı; Türk ulusuna ışık tutma, yol gösterme yönünü de
güçlendirdiğinden üzerinde hassasiyetle durulması ve yeniden incelenmesi gereken konulardır.
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tam bağımsızlık, kendi milletine ve gücüne güven söz konusudur. Milli Türk kültürünü en modern vasıtalarla geliştirerek gerçekleşecek olan çağdaşlaşma, kendi
özüyle değerlerini yitirmeden, millilik ve Türklüğün her alanda vurgusu yapılarak
oluşturulacaktı. Esasında, Atatürk’ün batılı formatta çağdaşlaşma stratejisi tam
bağımsızlık içinde ve milli hakimiyet temelinde taktik bir batılılaşmadır. Günün
şartları içinde siyasi birliklere açıktır hatta önderlik yapmaktadır. Atatürk, devletin
bağımsızlığına, dünyadaki onurlu ve saygı duyulan konumuna ve eşitlik ilkelerine
gölge düşürecek hiçbir uluslararası ilişki içine girmemiş, böyle bir ilişkinin kurulmasına da müsaade etmemiştir.
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Dil, toplumları etkileyen, düşüncelerle çok sıkı bir biçimde bağlantısı olan, kültürü ve dünya görüşlerini biçimlendiren fonksiyonel bir beşeri bir etkinlik alanıdır. Bir dildeki kelimelerin en uygun bir biçimde anlaşılması, açıklanması, yorumlanması süreçlerinde en önemli yere ve konuma sahip olan anlam fenomenleridir.
Bir metni ise doğru ve sağlıklı bir tarzda anlayabilmek, açıklayabilmek ve yorumlayabilmek için her şeyden önce onu semantik bir tahlile tabi tutmak yöntemsel
bir zorunluluktur. Bu makalede dil bilimi ile semantiğin kapsam ve muhtevasına
değinildikten sonra kelime semantiğinde bazı Türkçe kelimelerin çeşitli anlam değişmeleri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dil, dil bilim, anlam bilim, semantik, metin analizi
Abstract:
Language is a functional social activity domain that is closely related to ideas
shaping culture and worldviews and influencing societies. Semantic phenomena
occupy the most important place in the definition, comprehension and interpretation processes of words. It is a methodical necessity to analyze a text semantically
in order to define, understand, explain and interpret it. This article proceeds by
defining the content and scope of linguistics and semantics, and concludes with
semantic analyses of connotation differentiation of some Turkish words.
Key words: Language, linguistics, hermeneutics, semantics, text analysis
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Herhangi bir metni anlama ve yorumlamada kelime ve ifadelerin bilinmesi
ve anlaşılması önemlidir. Kelimeler semantik açıdan en küçük anlamlı birimler
olup, ifade ve cümlelerin temel yapı taşlarını oluştururlar. Kavramlarsa nesnelerin, dış dünyaya ait varlıkların ve objelerin zihinlerdeki tasarımları olup, içerikleri anlamlarla örülüdür. Herhangi bir metindeki kelime ve kavramları anlamada
öncelikle metindeki bazı anahtar kelimeleri açıklamak ve anlam içeriklerini, etimolojik yapılarını ve kullanım alanlarını belirlemek uygun olacaktır. Öte yandan
kavramların her zaman ve herkese göre aynı olan, değişmeyen sabit ve statik yönü
ile fertlere ve zamana göre farklılaşan ve değişen, dinamik yönünün açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Zira bütün bunların tespiti, maksadın okuyucuya
iletilmesi açısından büyük bir önem taşır. Bu çerçevede bu makalede; dil olgusu,
dil biliminin özelikleri, semantiğin kapsamı ile bazı kelimelerdeki anlamsal değişimler ele alınmıştır.
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Giriş

Dil Olgusuna Genel Bir Bakış

İnsanla insan arasındaki ilişki, dilin iletişim işlevi ile gerçekleşir. Bu iletişim
sayesindedir ki dil; insanın özel konumunu, bilgilerini, düşüncelerini, duygularını
başkalarına sözlü ya da yazılı yöntemle anlatmasına, aktarmasına imkân verir. Dil,
insan birlikteliğinin ana unsuru olurken, toplumsal iş birliğini de olanaklı hale
getirir. İnsan ne ise, dil sayesinde o olur ve dilin yardımı ile toplumların yapıp etmelerini, kültürlerini ve dünya görüşlerini tanır ve öğrenir. Özetle insan hayatında
ve yaşama çevresinde insana özgü ne varsa, bunlar hep dilin gerçekleştirdikleriyle
başarılmıştır (Akdemir, 2000: 59-60).
Dil-insan ilişkisi açısından dilin insan hayatındaki yeri ve önemini belirlemeye çalıştığımızda ise görürüz ki; insan hem dil olgusuna sahip hem de dil olgusu
tarafından kuşatılmış bir varlık olarak karşımıza çıkar. İnsan kendisini, kendine
ait bütün fenomenlerini, bilgi, kültür ve diğer varlık alanlarını, dil aracılığı ile
oluşturduğu bir dünyada anlamlandırıp ifade ettiğinden dolayı kendi dili onun
için oldukça önemlidir. Çünkü bütün insan fenomenleri ancak dil sayesinde bir
anlam ve değer kazanır. Bu anlamda olmak üzere tarih içerisinde oluşan gelenek,
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Dil olgusunun insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu açıktır.
İnsanı, diğer varlıklardan farklı kılan en önemli özellik düşünme ve düşündüklerini dil aracılığıyla ifade etmesi ve açıklamasıdır. Nitekim insan; hangi ortamda
bulunuyor ve ne yapıyor olursa olsun, sahip olduğu bu beyan yetisi sayesinde konuşur, düşüncelerini dile getirir ve varlık evrenindeki her şeyi yorumlar. Kısacası
içinde bulunduğumuz dünya, kelimenin tam anlamıyla bir dil dünyasıdır. Dolayısıyla insanın; insan olarak var olması, varlığını devam ettirmesi; uygarlıklar ve kültürler oluşturup, birikimlerini nesilden nesile aktarabilmesi genelde dilin sağladığı
iletişim olanaklarıyla mümkün olabilmiştir.
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dil sayesinde inşa edilmekte ve böylece geçmişle ilişki kurulabilmektedir (Çiçek,
2001). Tüm insanlar, hangi kıtadan olurlarsa olsunlar, bu ortak dil yetisine ve gücüne sahiptirler. Ancak dil yetisi ve dil gücünün kazandığı özel biçim her topluluk
için birbirlerinden farklıdır (Kıran, 1996: 57). Bu anlamda insanın kendi varlığı
ve beşeri gerçekliği kadar, onunla birlikte bulunan bilim, kültür, sanat ve benzeri
faaliyetler, bütünüyle dil olgusu aracılığıyla anlam ve ifadesini bulur (Kılıç, 2001;
Çelik, 2000).
Sözcük, sözün bütünlüğü ve içine dâhil olduğu dizge dışında bir anlam ifade etmez. Her sözcük ancak söz’ün bütünü içinde anlamlıdır. Anlam, sözcüğün
kendisinde değil, içine dâhil olduğu sözün ve dizgenin bütünündedir. Binaenaleyh bütünlük yoksa anlam da yoktur. Sözcükler, sözsel bütünlükten ve dizgeden
koparılıp tek başlarına bırakıldıklarında anlam içeriklerini kaybederler. Nasıl ki
doğada hiçbir nesne ve varlık kendi başına değilse, doğanın bütünlüğünden kopuk
tek başına var olamazsa, sözcükler de sözün bütünü dışında ve içine dâhil oldukları dizgeden kopuk olarak kendi başlarına var olamazlar (Cündioğlu, 1995: 70).
O halde, dil olgusu ve kurumu ile insanın kendi varlık alanı, psikolojisi, toplumsal
yapısı ve kendisi dışındaki diğer varlık alanları arasında çok güçlü ve derin bir
ilişki bulunmaktadır.
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Dil olgusu dışarıdan bakıldığında bir iletişim kurma ve bildirişim sağlama
aracı olarak görülürken, içeriden yani insanın onu dış dünya ile ilişkilendirerek
kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanması bakımından, düşünme etkinliğine
özgü anlamlı bir dizge şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreci ve gelişimi
içerisinde dil olgusu; hemen her zaman dış dünya ve beşeri gerçeklik ile ilişkilendirilmiştir. Dil ve dilin düşünceyle olan ilişkileri, dilin tarihsel seyri ve gelişimi,
dil ve edebiyat, dil ve anlam ilişkisi ve son olarak da dil ve dilin kaynağı sorunları
şeklinde ele alınmıştır (Çiçek, 2001: 194).
Bu bağlamda dil olgusunu çeşitli yönleriyle bilimsel olarak inceleyen ve bu durumuyla sosyal bilimler içerisinde önemli bir disiplin olarak yerini alan dilbilimin,
anlam ve delalet alanlarının ve araştırma yöntemlerinin aydınlatılması gerekmektedir.
Bir Sosyal Bilim Disiplini Olarak Dilbilim
Dil olgusunun zaman içindeki sürecine ve tarihsel gelişimine göz attığımızda
insanın binyıldan beri kendi dili üzerinde düşündüğünü ve bir takım teoriler ileri
sürdüğünü gözlemleriz. Ama yine de dil, tam olarak bilemediğimiz doğal olgulardan biridir. Dilbilim her an kullandığımız dili kavramak için bir girişimdir. Bir
nesneyi tanımak için önce o nesneyi iyice belirlemek ve sınırlamak, sonra onu
belli bir görüş ve yöntem açısıyla tahlil etmek ve çözümlemek gerekmektedir. Dil
fenomenini tıpkı somut bir nesne gibi incelemeyi hedef edinen çağdaş dilbilim,
aslında bir sosyal bilim dalıdır.
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Bu çerçevede dil olgusu şöyle tanımlanabilir; “Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan dilsel öğeler ve kurallardan
yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü iletişimde bulunma
imkânı veren anlamlı ve sesli göstergeler manzumesidir (Alan, 1994: 5). Tanımın
çözümlenmesinden hareketle şöyle bir çıkarsamada bulunmamız mümkündür:
Çağdaş dilbilim ve onun bir alt disiplini olan anlam bilim açılarından dil fenomeni, zaman ve mekân boyutunu aşan ve insanlar için en önemli özelliğini oluşturan anlamı içermesi çerçevesinde değerlendirilmekte; bir anlam ya da anlamlar
sistemi, sesli göstergeler ve iletişim enstrümanı olarak tanımlanmaktadır. Dil fenomeni, bir anlam taşıma bakımından önemli hale gelmekte ve yerine getirdiği
iletişim fonksiyonunu da taşıdığı anlama borçlu olmaktadır. İnsanın dünyası, anlam dünyası olduğuna göre, anlam sorunu üzerine kurulu çağdaş dilbiliminin ve
anlambiliminin önemi pek büyüktür (Bayrav, 1998: 9).
Dilin gelişmesi ve ilerlemesi; toplumun kültür ve düşünce alanlarındaki değişim, gelişim ve ilerlemelerine bağlıdır. Toplumda meydana gelen değişmeler
ise tek yönde olmaz. Toplumun bütün dalları, katmanları birbirlerine çok sıkı bir
biçimde bağlıdır. Bir yönde veya alandaki değişim, gelişim ve ilerlemeler, doğru
orantılı olarak toplumun öteki yönlerini ve katmanlarını da etkilemektedir.
Dilbilim ile öteki sosyal bilimler arasında karşılıklı bir etkileşim ve derin bir
bağlantı bulunmaktadır. Bir diğer deyişle, karşılıklı olarak birbirlerini olumlu veya
olumsuz bir biçimde etkilemektedirler. Aralarında var olduğunu ifade ettiğimiz
bu karşılıklı etkileşimin ve derin münasebetin sonucunda söz konusu bu beşeri bilimler ve dilbilim birbirlerine bağlı olarak önemli gelişmeler ve ilerlemeler
göstermektedir. Tıpkı öteki beşeri bilimler gibi, dilbilimin de bize kazandırdığı
en önemli şey, beşeri ilimlerin nihai gayesi olan insanı ve insanın içinde yaşadığı
evreni daha iyi tanımak ve onu daha iyi anlamaktır. İnsanın içinde yaşadığı bu
dünyayı ve her gün kullandığı dil fenomenini daha yakından ve doğru bir biçimde
tanımak; algılamak ve anlamlandırmaktır.
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Dil ve toplum, tarihi bir süreçte teşekkül etmiş, birlikte ve birbirlerini etkileyerek gelişmişlerdir. Çünkü bunlardan biri olmadan öbürü düşünülemez. Her dil
belli bir toplum içinde, kendine özgü bir kültür ve uygarlık çevresinde biçimlenir.
Bu sebeple, her dilin belli bir toplumu, kültürü, medeniyeti ve dünya görüşünü
yansıttığını ifade etmemiz mümkündür (Kıran, 1996; Vardar, 1998). Leibniz’in
de dediği gibi dil, insan zihninin aynasıdır. Hayata bakış açıları bizden farklı olan
ulusların mantığını anlamamıza yardım etmektedir. Bu anlamda dildeki en küçük
anlamlı birimler, temel özelliklerinin ve karakteristik niteliklerinin birçoğunu ait
oldukları toplumun kültüründen alırlar ve fonksiyonlarını bir toplum içinde ve
sosyal bağlamda yerine getirirler. Binaenaleyh dil fenomeni, insan ve toplum hayatına yön veren tüm güçlerin etkisi altındadır.
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Semantiğin Kapsam Alanı
Semantik; kelimelerin, anlamlarının ve tarihsel değişim ve gelişim sürecinin
incelenmesidir. Kelime ve kavramların anlam değişmelerinin bir çözümlemesidir.
Kelimeleri doğru anlayarak uygun bir şekilde kullanma semantiğin görev ve kapsam alanına girmektedir. Bu durumda semantik, anlambilimin yardımcı unsurudur, diyebiliriz. Semantiğin temel inceleme konusunu, kapsam alanını oluşturan
anlamın mahiyeti, nasıl oluştuğu, meydana gelmesinde rol oynayan temel etkenler
ve doğal olarak da anlamın hem oluşumunda hem de ulaştırılmasında büyük rol
oynayan dil fenomeni üzerine yoğunlaşmıştır. Anlam dünyasını ve anlama fenomenini ise, dış dünya, insan düşüncesi ve bu ikisi arasında köprü işlevi gören dil
olgusu ile üç temel unsur dil-zihin-dış dünya anlam ve anlama üçgeni arasındaki derin bağlantılar oluşturur. Semantik adı verilen dilbilim dalı ve alanı, anlam
dünyası ve anlam olgusunun söz konusu bu üç temel unsuru ve bu anlam üçgeni
arasındaki derin ilişkileri incelemektedir. Semantik tanımlamalarında, semantiğin
anlam, çalışma ve araştırmalarına işaret etmek için kullanılan teknik bir terim olduğunu daha önce belirtmiştik. Anlam ise dilin çok çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla da anlamı analiz eden semantiğin, dilin anlam boyutunun bilimsel
açıdan araştırılmasının oluşturduğunu ifade etmek mümkündür.
Semantik konusunda yapılan çalışma ve araştırmaların büyük bir bölümü
gelişmeli semantik çalışmaları olmuştur. Anlamın zaman içerisindeki değişimi
ve gelişimi konuları semantik açıdan incelenmiştir. Ayrıca, semantik terimi, ilk
kez, anlam olayı ve anlamın tarihsel süreci içerisinde değişimi ve gelişimi ile ilgili
konulara işaret etmek amacıyla kullanılmıştır. Anlam ve anlamın yapısından, ne
olduğundan ve nasıl oluştuğundan, oluşmasındaki çeşitli etkenlerden daha çok,
anlamın tarihi seyirdeki değişimi ve gelişimi ile ilgili hususlar, semantik araştırmalarının merkezinde yer almıştır (Aksan, 1971: 11). Bir diğer ifadeyle semantik,
kelimenin etimolojisi ve kökeninin gösterdiği mana ile ilgilenen geniş kapsamlı
bir dilbilim dalıdır. Bu anlamda manası olan ve bir anlam ifade eden her şey, semantiğin kapsam alanı ve inceleme konusu olabilir (İzutsu, tarihsiz: 5).
Semantiğin önemli bir çeşidi dilbilimsel semantiktir. Anlam fenomenleri ve
anlam dünyası; çağdaş dilbilim ekollerinin ve dilsel araştırmaların odağı olmuştur.
Dilbilimsel alt yapıdan gelen düşünürler ve dilbilimciler mevcut ve somut dilin anlam ve kullanım imkânından ve yapısından yola çıkan ve daha bilimsel ve nesnel
yöntemler kullanan bir yaklaşımla çeşitli semantik ve anlam teorileri geliştirmişlerdir. Bu anlamda dilbilimsel semantik, kelime ve kavramlar arası dilsel ilişkileri
merkeze almakta; kelimelerin ifade ve delalet ettiği anlamları ve anlam boyutlarını,
imkânlarını ve kullanımlarını incelemektedir. Bu sebepledir ki, dilbilimsel anlambilim, semantik akımında araştırmalar, daha çok anlam, anlamın mahiyeti, yapısı,
oluşumu veya nasıl oluştuğu, anlamın meydana gelmesinde ve ortaya çıkmasında
rol oynayan çeşitli etkenler ve benzeri gibi konular ve doğal olarak da anlamın
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hem oluşmasında ve hem de muhataplara iletiminde büyük rol oynayan dil, dil
ve anlam ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır (Aksan, 1998: 30). Dilbilimsel semantik çeşidi, kavramların içerik yönünü ele alır. Kelime ve kavramların anlamlarını,
semantik alanlarını, kullanım imkânlarını çözümler. Günümüzdeki dilbilimsel ve
anlambilimsel çalışmalar anlam sorununu cümlenin bağlam semantiği ve kelime
semantiği çerçevesinde analiz etmeye yönelmektedir (Aksan, 1971: 19).
Tarihsel gerçekliği içinde ele alındığında her dilin bir değişme ve gelişme geçirdiği görülür. Dolayısıyla bir dilin kelime hazinesi genellikle son derece dinamik
bir yapıya sahiptir. Çünkü bir dilin kelime yapısı ve kavram dokusu dil dışı şartların ve toplumsal olayların sürekli etkisi altındadır. Dilin bu düzeydeki değişim
ve gelişimi, aktarma, türetme, birleştirme ve anlam olaylarıyla ve anlam değişimleriyle gerçekleşir. İşte dilbilimsel semantik tarih boyunca kelimelerde meydana
gelen anlam olaylarını, anlam değişmelerini ve kazandıkları ya da kaybettikleri
çeşitli anlamları kelime semantiği bağlamında analiz etmektedir.
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Kelimeler bir dilin ve cümlenin en küçük semantik birimleri ve anlamlı yapı
taşlarıdır. Çünkü kelimeler, dünyayı algılamamıza ve anlamlandırmamıza yardım
eder. Kelimeler aynı zamanda hissettiklerimizi, inandıklarımızı, isteklerimizi ve
duygularımızı başkalarıyla paylaşmanın en başta gelen temel aracıdır. Zira kelimeler bizim iletişim aracımızdır. Bir metnin anlamlandırılması ve anlaşılmasında
kelime ve ifadelerin anlamları büyük bir önem ve öncelik arz etmektedir. Eğer kelime ve ifadelerin doğru ve gerçek etimolojik ve semantik anlamları, iyi tespit edilemez ve belirlenemezse o zaman kelime ve ifadelerin ait oldukları cümleler, bağlamlar da anlaşılamaz. Dolayısıyla da okunan metin doğru anlamlandırılmamış
ve sağlıklı olarak anlaşılmamış olur. Binaenaleyh kelime ve ifadelerin art zamanlı
anlambilim yöntemi ile anlam boyutlarını, tarihi değişim ve gelişimini ve zaman
içerisinde maruz kaldıkları çeşitli anlam olaylarını, değişik anlam değişmelerini
ve anlam gelişmelerini bilmeden ve anlam alanını tespit etmeden doğru ve isabetli
bir tercüme yapmak mümkün değildir.
Kelimelerin fonetik tarafları gibi manaları da yüzyıllar boyunca değişirler. Fakat fonetik değişme ile mana değişmesi arasında doğrudan bir bağlantı yoktur.
Çünkü fonetik değişme muhtelif şartların ve kuvvetlerin tesirinde az çok şuurlu bir şekilde meydana geldiği halde, mana değişmesinin en başta gelen sebebi,
kültürel değişim ve gelişimdir (Üçok, 1947: 53). Bunu şöyle örneklendirebiliriz.
Önceleri sırf koyun, sığır, deve gibi büyükbaş hayvanların teşkil ettiği servete mal
denilirken, bu kelime bugün daha ziyade her türlü taşınabilen servet manasında
kullanılmaktadır. Zira bir zamanlar çobanlıkla da geçinen dedelerimiz, servet olarak yalnız bu büyükbaş hayvanları ve koyunu biliyorlardı; başka kültür çevreleri ile
temasa geçince servet olabilecek başka metaları da öğrendiler ve böylece, kelime
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hazinesinde mevcut olan mal kelimesi mana bakımından öteki metaları da kapsamına aldı. Bunun gibi biçmek kelimesi de bir kültür değişmesi sonunda bugünkü manalarını kazanmış bulunmaktadır. Biçmek mastarı ile sadece ekin ve yonca
kesmek işi anlaşılıyordu; sonradan başka kültürlerle temasa geçince, kelimenin ve
mastarın bu tek anlamına bir ölçü ve hesaba göre bir şeyi ölçüp biçmek, takdir
etmek, bir şeyi hesap etmek ve kumaşı kesmek manaları da katıldı. Bu değişmeler
yalnızca eşya ve olaylara değil, aynı zamanda anlayış, düşünce ve inanışların değişmesine de bağlıdır (Aksan, 1998: 88).
Anlambilim çalışmalarında eskiden beri üzerinde durulan konuların başında anlam değişmeleri gelir. Bu terimle anlatılan veya anlatılmak istenen olay; bir
göstergenin, kelimenin, kavramın, başlangıçta dile getirdiği anlam ve delalet açısından bir daralma, bir genişleme ortaya çıkması veya aynı kelimenin bir zaman
sonra başka bir gösterileni anlatır duruma gelmesidir. Her dilde görülen bu olaylar
ve anlam değişmeleri kimi dilciler ve bilginlerce gösteren ya da gösterge değişmesi
olarak da nitelenir. Göstergelerin yansıttıkları kavramların değişmesi ancak zaman
içinde gerçekleştiği için eşzamanlı değil, artzamanlı yöntemle incelendiğinden bu
gelişmeli anlambilim konusu olarak sayılır (Aksan, 1971: 12).
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Şurası kesindir ki, değişik dilciler ve bilginlerce nasıl değerlendirilmiş olursa
olsun, anlam olayı ve anlam değişmesi denildiği zaman göstergeyle sözcük, daha
doğrusu, gösterilenle gösteren arasında kurulmuş olan bir ilişkinin az çok değişmesi söz konusudur. Ancak bu değişme, genellikle, birbiriyle bağıntılı ve birbirine
yakın kavramlar arasında olmaktadır (Aksan, 1971: 117).
Anlam değişmesinin türleri üzerinde bugüne kadar birbirinden farklı birçok
sınıflandırma yapılmıştır. Konuyu ele alanların aşağı yukarı hepsinin kendine göre
bir sınıflandırması vardır. Bir başka ifadeyle, anlam değişmeleri ve türleri konusu, ilk anlambilimcilerden beri, değişik açılardan ve çeşitli sebeplere bağlı olarak
sınıflandırılmıştır. Bu anlamda anlam değişmelerini genel olarak başlıca üç türde
sınıflandırmak mümkündür: Anlam daralması, Anlam genişlemesi ve Anlam kayması (Aksan, 1998: 212).
Anlam Daralması
Bir göstergenin önceden ifade edip dile getirdiği nesnenin ancak bir bölümünü, bir türünü anlatır duruma gelmesidir. Başka bir deyişle, bir kelimenin eskiden
anlattığı şeyin ya da varlığın, ancak bir bölümünü anlatmasına; ilk şekline göre
anlamında bir daralma görülmesi biçimindeki bir anlam değişmesi türüdür. Bu
anlam olayını bazı dilbilimci ve anlambilimciler, genel bir anlamdan özel bir anlama geçiş, umumdan hususa bir geçiş, olarak nitelendirirler. Çeşitli toplumsal,
tarihsel, dilsel ve benzeri etkenlerle bütün dillerde ve Türkçede anlam daralması
meydana gelmiştir. Bu konuda pek çok örnek bulmak mümkündür. Eski Türkçede
ve bugünkü lehçelerde hem anlamca geniş, hem de çok anlamlı olan ve yerleş100

mek, yer tutmak, gecelemek gibi anlamlara gelen konmak eylemi bugün Türkiye
Türkçesi yazı dilinde daha çok, uçan şeylerin bir yere inmesini anlatır (kuş kondu,
kelebek kondu gibi). Aynı şekilde davar, Eski Türkçede her türlü mal ve varlık
için kullanılırken bugün Anadolu ağızlarında yalnızca koyun, keçi ve büyükbaş
hayvanları anlatmaya yarar (Üçok, 1947). Bu anlam daralması örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bir dilden diğer bir dile tercüme yaparken, olumlu ve doğru
bir çeviri gerçekleştirip ortaya çıkarabilmek için bu tür anlam daralmaları, anlam
özelleşmeleri ve anlam değişmeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü dillerdeki eşdeğerlilik sorunu sebebiyle kelimelerde bu tür genel bir anlam ve içerikten
özel ve dar bir anlama geçişler ve anlam değişmeleri meydana gelebilmektedir.
Dolayısıyla da anlam daralması biçimindeki anlam olayı ve değişimi, tercümede
önemli bir yere sahiptir ve büyük bir rol oynamaktadır.
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Bir kelime, esas ve temel anlam olarak bir nesnenin, bir işin bir bölümünü, ya
da bir türünü gösterirken zamanla ve tarih süreci içerisinde o nesnenin bütününü,
bütün türlerini anlatır bir duruma gelirse buna anlam genişlemesi adı verilmektedir. Bu anlam olayını ve anlam değişimini, özel ve dar bir anlam ve içerikten genel
ve daha geniş bir anlam ve içeriğe geçiş olarak tanımlamak mümkündür. Burada esas olan, ilk belirtilen ya da esas anlamdır; bunun en eski şekli esas alınarak
sonradan uğradığı değişiklik belirlenir ve tespit edilir. Bu anlam değişmesinin de
farklı dillerde değişik örnekleri vardır. Burada birkaç örnek vermekle yetinelim.
Ödül kelimesi eskiden yalnızca güreşlerde verilen bir mükâfat iken bugün bununla
birlikte, yarışma anlamını da karşılamaktadır. Bilim terimi olan öğelerde de aynı
doğrultuda anlam genişlemeleri ve zenginleşmeleri görülür. Mesela dalga sözcüğü
Türkçede önceleri yalnız, sudaki belli devinimler anlamında kullanılırken, bugün
çeşitli bilimsel gelişmelerin etkisiyle fizikteki bir terim olan dalga kavramını da
anlatan bir fizik terimi durumuna gelmiştir. Alan sözcüğü Türkçede eskiden beri
düz ve açık yer, meydan anlamında kullanılıyordu. Kelime zamanla saha sözcüğünün anlamını kazanmış, iş, meslek ve araştırmalar için de alan kullanılmaya
başlanmıştır. Türkçedeki dal kelimesi de böyle bir genişleme ve zenginleşme sonucunda branş kelimesinin anlamını kazanmıştır. Böylece bilim dalı, sanat dalı,
meslek ve iş dalı gibi çeşitli anlamları anlatmada kullanılır bir duruma gelmiştir
(Üçok, 1947: 67).
Anlam Kayması
Bu anlam olayı ve değişmesi adından da anlaşılacağı üzere; göstergenin, eskisinden bambaşka bir göstergeyi anlatması söz konusudur. Burada doğrudan doğruya bir anlam daralması veya anlam genişlemesi meydana gelmemektedir. Anlam
kaymasını kelimenin eskiden yansıttığı kavramdan farklı yeni bir kavramı yansıtır
bir duruma gelmesi biçiminde tanımlamak mümkündür. Bu niteliğiyle değişmeler
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içinde anlam değişmesi tanımına en uygun olandır. Kimi zaman toplum hayatındaki değişmelere, ya da başka nedenlere bağlanan bu tür anlam kaymalarına, başka
anlam ya da anlamlara geçişlerle ilgili örneklere her dilde rastlamak mümkündür.
Değişik çağlarda, yeni alanlarda çeşitli gelişmelere sahne olan dillerde anlam bakımından değişmelerin fazla olması, birtakım kelimeler yepyeni anlamları anlatır
bir duruma gelmesi doğaldır. Genellikle yüzyıllar içinde gerçekleşen başka anlama
geçiş, anlam kayması olayı ve anlam değişmesinin örneklerinden bazıları şunlardır. Mesela eskiden yalnızca duman anlamına gelen, tüt kökeninden türeyen tütün
sözcüğü, yakılarak içilen bitkinin Türkiye’de yaygınlaşmasından sonra bugün bu
kelime başka anlama geçerek ve anlam kaymasına maruz kalarak yalnızca bu bitkiyi anlatır bir duruma gelmiştir. Sakınmak kelimesi ve eylemi Eski Türkçede düşünmek, üzerinde durmak ve kederlenmek anlamlarında kullanılıyorken bugün
bu kelime başka anlama geçmiş ve anlam kayması sonucunda bir şeyi yapmaktan
uzak durmak, kaçınmak, yapmamak için önlemler almak ve korumak anlamlarını almıştır veya bu anlamlara kaymıştır. Bir örnek de Eski Türkçe dönemindeki
üzmek sözcüğü ve eyleminin, kırmak ve kesmek demek iken ve bu anlamı değişik
lehçelerde devam ederken bugünkü Türkiye Türkçesinde, konuşma, yazı dilinde
ve kültüründe anlam kaymasına, anlam değişmesine uğrayarak yalnızca üzüntü
vermek anlamını almış olmasıdır. Bugün Anadolu ağızlarında ve Türkiye Türkçesinde, bu eski anlam ya da anlamların kalıntılarına rastlamak mümkündür (Üçok,
1947: 75).
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Sonuç
Bir dilin tarihsel süreci içerisinde farklı şekillerde anlam değişmeleri meydana
gelebildiği gibi, aynı şekilde bir dilden diğer dillere yapılan tercümelerde de kelimeler, benzeri anlam olaylarına, anlam değişmelerine uğrayabilmektedir. Dolayısıyla doğru bir tercümenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu kelime semantiğindeki tarihsel açıdan meydana gelen farklı anlam olaylarını, anlam değişmelerini ve bir dilde ortaya çıkan temel anlam, yan anlam, eşanlamlılık, çokanlamlılık,
zıt anlamlılık, eşadlılık ve benzeri anlam olgularını göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün bu semantik ve anlam ile ilgili konular, çeviri etkinliğinde büyük bir
önem arz etmektedir.
Semantiğin kapsam alanındaki konulardan ve anlam olaylarından herhangi
biri veya birkaçı dikkate alınmadan yapılacak çeviriler, yanlışlıklardan kurtulamayacaktır. Bundan kurtulmak için odak kelimelerin ve anahtar kavramların semantik analizleri ve anlam tahlilleri yapılarak kelime semantiği açısından kelime ve
kavramların tarih boyunca kazandığı ya da kaybettiği anlamlar ve uğradığı değişiklikler art zamanlı semantik yöntemi ile titiz bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır.
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İlkokul Müdürlerinin Öğretim Programlarının
Uygulanmasındaki Öğretim Liderliği Rolleri
The Instructional Leadership Roles Of Primary School Principals
For Implementation Of Curriculums
Bahadır GÜLBAHAR*
Özet
Bu araştırma, ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini saptayabilmek ve ulaşılan bulgular ışığında öneriler
geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2012–2013 eğitim öğretim yılında
Kırşehir merkezdeki ilkokullarda görevli okul müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği” kullanılmış ve “amaçlı örnekleme yolu” izlenmiştir. Veriler, betimsel yöntem ve içerik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul müdürlerinin belirledikleri rollerin “öğretim programlarının uygulanmasında
okul müdürlerinden beklenen öğretim liderliği rolleri”nden olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul müdürlerinin rolleri, öğretim liderliği, öğretim programları.
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Abstract
This research is made in order to determine the instructional leadership roles
of primary school principals for implementation of curriculums and to develop
recommendations in the light of the findings obtained. The research was conducted on the primary school principals in charge in the city centre of Kırşehir in the
academic year 2012-2013. “Semi-structured interview” of qualitative techniques
was used and “purposive sampling path” was followed in the research. The data
were analyzed by descriptive method and the content analysis method. As a result,
it is determined that the roles fixed by primary school principals are from “ the
instructional leadership roles expected from the school principals for the implementation of curriculums”.
Key Words: The roles of school principals, instructional leadership, curriculums.
*

Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Türkçe Eğitim Bölümü
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Öğretim liderliği kavramı, 1970’li yılların sonundan itibaren Batılı ülkelerde başarılı ya da etkili okullar üzerinde yapılan araştırmalarla birlikte gündeme
gelmiştir. Öğretim liderliği, okul yöneticisinin okulda beklenen sonuçlara ulaşabilmek için hem kendisinin yerine getirmek durumunda olduğu hem de kendisi
dışındaki insanları etkileyerek onlar aracılığıyla yerine getirmesini sağladığı davranışlardır (Şişman, 2004).
Öğretim liderliğini tanımlamak ve öğretim liderliği davranışlarını belirlemek
amacıyla yurt dışında ve özellikle ABD’de birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan birinde, öğretim lideri olarak belirlenen bazı okul yöneticilerinin liderliği nasıl tanımladıkları belirlenmiştir. Bu tanımlardan birkaçı şöyledir (Mc Evan,
1994: 6-10):

Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

Giriş

“Öğretim liderliği, eğitim işini başarmak için müdür, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve okul kurulunun birlikte çalışabilecekleri bir örgüt ikliminin yaratılmasıdır.”
“Öğretim lideri; belirli amaçları olan, eğitim süreçleri ve öğrenme kuramları konusunda derinlemesine bilgi sahibi, insanlık becerileri yeterli, sınırsız enerjiye sahip
olan ve risk üstlenen kişidir.”
“Öğretim lideri; öğretme ve öğrenmeyle beslenen, devamlı olarak tüm öğrencilerin öğrenebileceği okul ve öğretimi nasıl organize edebileceğini düşünen kişidir.”

Bu tanımlar incelendiğinde ortak noktaların öğretimi geliştirme ve öğretmeöğrenme süreçleri üzerinde yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Öğretim ile doğrudan ilişkili olması, okul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini sergilemelerini
gerektirmektedir.
Öğretim programının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için okul
yöneticisi öğretim lideri olarak kendisinden beklenen rolleri gerçekleştirmelidir.
Rol, “bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev”dir (TDK). Rol; görev, birey,
çevre ve beklentilerin karşılıklı etkileşimlerinin belirlediği davranış olarak da tanımlanabilir (Başar, 2000). Hallinger ve Murphy tarafından 1985’te geliştirilen en
önemli öğretim liderliği modelinde temel roller, okulun misyonunu tanımlamak,
öğretim programını koordine etmek ve olumlu bir öğrenme iklimi yaratmaktır
(Hallinger ve Murphy, 1985). Bu temel rollerin yerine getirilebilmesi için de öğretim lideri olarak okul yöneticisi, okulunun varlık sebebini ve eğitim-öğretim politikasını açık bir şekilde ortaya koyan bir vizyon geliştirmeli ve bu vizyonun okul
personelince özümsenmesini sağlamalıdır. Bir okul müdürünün öğretim liderliği alanında yeterli olabilmesi ayrıca şu rolleri yerine getirmesine bağlıdır (DDE,
1998; CCSSO, 1996; akt. Gümüşeli, 2001):
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Çelik’e göre ise öğretim liderliği, iyi öğrenci yetiştirmek ve öğretmenler için
arzu edilebilir öğrenme koşulları sağlamak amacıyla okulun çalışma çevresinin
tatmin edici ve üretken bir hâle getirilmesi çalışmalarıdır (Çelik, 2000).

Bahadır GÜLBAHAR

1. Okuldaki tüm ilgililerin katılımı ile öğretimi geliştirmeye ve öğrenci başarısını
yükseltmeye odaklanmış bir okul kültürü oluşturmak
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2. Hedeflenen öğrenci başarısına uygun öğretim stratejilerinin uygulanmasına
olanak verecek örgüt yapıları ve program modelleri geliştirmek ve uygulamak
3. Farklı öğrenci ihtiyaçları ve öğretim yöntemlerine cevap verecek nitelikte öğretim malzemesi ve yaşantılarının temin edilmesi ve oluşturulmasını sağlamak
4. Düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştiren ve bunları öğrenme yaşantılarına uygulayan öğretimi teşvik etmek
5. Öğrenci başarısını sürekli ve sistemli olarak ölçmek ve değerlendirmek
6. Başarı ölçümünde farklı değerlendirme stratejilerini uygulamaya koymak için
öğretmenlere destek olmak
7. Müfredat ve öğretimin geliştirilmesi için başarı değerlemeye yönelik olarak elde
edilen verilerden yararlanmak
8. Eğitimle ilgili yeni teknolojileri izlemek ve bunların okulda kullanılmasını sağlamak
9. Eğitime yardımcı ders dışı etkinliklerin öğretim programı ile bütünleşmesini
sağlamak
10. Okul vizyon ve misyonu ile tutarlı, sürekli gelişime olanak sağlayacak nitelikte
personel geliştirme plan ve programları hazırlamak ve uygulamak
11. Yaşam boyu öğrenmeyi özendirmek ve bu konuda personele model olmak
12. Okulu başarıya dönük şekilde örgütlemek
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13. Öğrenci ve personelin kendilerine değer verildiğini hissetmelerine olanak sağlayacak bir iletişim yapısını oluşturmak
14. Kendisi de dâhil tüm çalışanların performansına yönelik yüksek beklenti kültürü oluşturmak
15. Öğrenci ve çalışanların başarılarını tanımak ve ödüllendirmek
16.İlgililerin katılımı ile okul kültürü ve iklimini düzenli olarak değerlendirmek
17. Karar almada mümkün olduğunca çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanmak
18. Öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte öğrenci hizmet
programlan geliştirmek ve uygulamak
Ornstein ve Hunkins (2004)’e göre ise okul yöneticisi, öğretim lideri olarak şu
temel rolleri yerine getirmelidir:
1. Okulun eğitsel amaçlarının geliştirilmesine yardım etmek
2. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerle öğretim programını planlamak
3. Öğrenci ihtiyaçları anketleri düzenlemek ve bunları değerlendirmek
4.Sınıf ve/veya konu düzeyine göre çalışma programları düzenlemek
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5. Dersleri planlamak ya da programlamak, okul takvimini planlamak
6. Öğretmenlerin ders alanındaki davranışsal hedefleri yazmalarına yardım etmek
ya da öğretmenleri bu konuda geliştirmek
7. Sınıf düzeyinde ya da konu alanında öğretim programı rehberleri ya da öğretmen rehberleri hazırlamak
8. Yeni kaynak üniteler ve ünite planları hazırlamak
9. Ders kitaplarının seçilmesine ve değerlendirilmesine yardım etmek
10.Eğitsel materyalleri ve ortamı seçmek, kurmak ve düzenlemek
11. Aracı kaynak olarak öğretmenlere hizmet vermek
12. Öğretmenleri gözlemek, ön inceleme ve son inceleme konferansları düzenlemek
13. Öğretmenlerin öğretim programını sınıfta uygulamalarına yardımcı olmak
14. İçeriği geliştirmek ya da yeniden tanımlamak
15. Ödeneklerin yazılmasında personele yardımcı olmak
16. Öğretim programının yenilenmesini ya da değiştirilmesini teşvik etmek, değişim aracı olarak hizmet vermek
17. Okuldaki öğretim programı danışmanları ile öğretim programı araştırma ve/
veya işlerini yönetmek
18. Öğretim programı ve eğitimsel değerlendirmeler için standartlar geliştirmek
19. Mesleki geliştirme programlarını düzenlemek ya da planlamak
20. Okuldaki öğretmenler, uzmanlar ve diğer personelle birlikte çalışmak
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1. Program ve öğretimdeki öncelikli konuları belirleme
2. Okulun hedeflerinin gerçekleştirilmesine kendini adama
3. Okulun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynakları sağlama ve kullanma yeterliğine sahip olma
4. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve toplumun beklentilerini karşılayacak olumlu
bir iklim oluşturma
5. Doğrudan öğretim politikasını geliştirici bir liderlik
a. Öğretmenlerle iletişim kurma
b. Personel geliştirme etkinliklerine katılma ve bu etkinlikleri destekleme
c. Yeni öğretim stratejilerinin kullanılmasını özendirme
d. Değişik öğretim materyalleri sağlama
6. Sürekli olarak öğrencileri okul başarısını artırma doğrultusunda geliştirme ve
öğretmen etkililiğini sağlama
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Smith ve Andrew (1989) ise okul yöneticisinin sergilemesi gereken güçlü öğretimsel liderlik rollerinin şunlar olduğunu belirtmiştir (Çelik, 2000):
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7. Uzun vadede okulun amaçlarına uygun olarak açık bir vizyon geliştirme, örgütsel amaçlarla özdeşleştiğini öğretmenlere yansıtma ve amaçlara ulaşma başarısını gösterme
8. Okulun karar verme sürecinde grupların ve ilgili birimlerin görüşlerini alma
9. Etkili materyal sağlama ve kullanma, öğretmenlerin akademik başarılarını artırmak için onlara zaman ayırma ve gerekli desteği sağlama
10. Kıt bir kaynak olarak zamanı etkili bir şekilde yönetme ve öğrenme sürecini
bozucu faktörleri en aza indirerek düzen ve disiplin oluşturma
Yukarıda sıralanan rollerden de anlaşılacağı üzere öğretim liderlerinden beklenen öğretime odaklanmalarıdır. Bu rolleri yerine getirebilmek için okul yöneticileri, kendilerinden öncelikle beklenenin “yöneticilik” değil, “liderlik” olduğunun
bilincinde olmalı ve varlık amaçlarının okulda öğretimi geliştirmek, öğretim etkinliklerine rehberlik etmek olduğunu bilmelidir. Bir öğretim lideri olarak okul
yöneticisi öğretim etkinliklerine doğrudan katılmalıdır. Öğretim etkinliklerinin
planlanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmalı, sürecin daha etkili işlemesi için kendisine geribildirimlerde bulunulmasını sağlamalı
ve teşvik etmelidir. Geribildirimin işlevsel olması ve öğretmenler tarafından iyi
niyetli olarak algılanması da okul yöneticisinin öğretim liderliği rollerini yerine
getirmesine bağlıdır.
Öğretim liderliği, diğer liderlik alanlarına göre öğrenciler, öğretmenler,
öğretme-öğrenme süreçlerinin yanı sıra öğretim programıyla da doğrudan ilgilenmeyi gerektiren bir liderlik alanıdır (Findley ve Findley, 1992). Okul yöneticileri, öğretim liderliği rollerini yerine getirebildikleri ölçüde öğretim programlarının
geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunacaklardır (Can, 2007). Öğretim
liderliği rollerini yerine getirebilmeleri için ise okul yöneticilerinin öğretim programlarıyla ilgili geniş bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (Glatthorn, 2000). Zira
öğretim programı, öğretimin temel değişkenlerindendir; öğretim, öğretim programları aracılığıyla gerçekleştirilir (Can, 2007). Öğretimin en önemli unsurlarından olan “öğretim programı”nın tanımlarından bazıları şöyledir:
“Öğretim programı” Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Bir okulu bitirmek veya
bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan,
müfredat, ders programı, müfredat programı.” şeklinde açıklanmıştır. Öncül’ün
(2000) hazırladığı Eğitim Sözlüğü’nde ise öğretim programı, “Herhangi bir örgün
yetiştirme kurumunda yetişmek isteyene kazandırılması düşünülen bilgi, beceri ve
tutumları belirten bir yazılı belge.” olarak tanımlanmıştır.
Varış (1996) öğretim programını, “Eğitim programı içinde ağırlık taşıyan bu kesim,
genellikle belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda beceriye ve uygulamaya
ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda ve planlı bir
biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır.” şeklinde tanımlamaktadır.
Büyükkaragöz, öğretim programı için “Belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf
ve derslerde okutulacak konuları, bunların amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç
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Öğretimin en önemli unsurlarından biri olan öğretim programının sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin şu özelliklere sahip olmaları gerekmektedir (Güdül, 2007).
1.Yenilikçi: Çağın gelişmesine ve getirilerine uyum sağlayan veya sağlama güdüsünde olan kişi veya düşünce sahibidir. Yenilik yapan bireydir.
2.Yetki paylaşımı yapan: Sahip olunan yetkiyi diğer bireylerle ortaklaşa kullanan
veya yetkiyi bireylere devreden kişidir.
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saat okutulacağını ve öğretim metotlarını, tekniklerini gösteren kılavuzdur.” demektedir
(Büyükkaragöz, 1997). Bloom’un dilimize çevrilen kitabında ise öğretim programı
İngilizce “curriculum” kelimesine karşılık olarak verilmiş ve “Bir dersin özel hedeflerini,
bu hedeflerin davranışlar açısından tanımlarını ve gerçekleştirilmesinde alınacak çevre
ayarlaması önlemleriyle bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini (gerçekleşme derecelerini) belirleme yollarını içeren bir kaynak.” olarak tanımlanmıştır (Bloom, 1995).

3.Yönlendirici ve cesaretlendirici: Herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesine
rehberlik eden ve gerçekleşmesini güdüleyen özelliğe sahip olan kişidir.
4. Hoşgörülü: Yapılan veya gerçekleşen durumları hoş karşılayan ve olaylara iyi
tarafından bakan kişidir.
5. Demokratik: Bireylere özgürlükler tanıyan ve onların fikirlerine değer veren
kişidir.
6. İletişimci: Duygu, düşünce veya bilgilerini başkalarıyla paylaşan ve paylaşmaya
istekli olan kişidir.

8. Lider: Herhangi bir eylemde öncülük yapan kişidir. Grup içerisinde baskın
özelliğe sahip kişidir.
Öğretim liderleri, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için öğretim
programını koordine etmeli, denetlemeli ve değerlendirmelidir (Hallinger, 2005).
Bir başka ifadeyle okul yöneticisi, öğretim programını yönetmelidir. Genellikle
okul yöneticisinin program yönetimi kapsamındaki rolleri denilince öğretimle ilgili her türlü kaynak ve materyalleri seçme ve sağlamadaki rolleri anlaşılır. Oysa
bir okulda okul yöneticisinin varlık nedenlerinden biri, belki de en önemlisi okul
programının (öğretim programının) işleyişinin yönetimidir (Şişman, 2007). Öğretim programlarının yönetiminde de okul yöneticisinden beklenen yönetici gibi
davranması değil, lider gibi davranmasıdır. Buradan hareketle okul yöneticisi için
“öğretim programı lideri” nitelendirmesinde bulunulabilir.
Öğretim programı liderliği öğretim liderliğinin genel alanı içindeki belirli işlevlerin yerine getirilmesini gerektirir (Doll, 1989). Bu işlevler, öğretim programı
liderinin uzman, danışman, rehber, öğretmen, yönetmen, eğitmen, model, göz109
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7. Açıklayıcı: Bilgisi olduğu konuyu ayrıntılarına girerek açıklayan ve bilgiyi aktardığı bireyin anlamasını ve kavramasını sağlayan kişidir.
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lemci, değerlendirici, savunucu, çözümleyici ve bağlayıcı rolleri oynamasını gerektirebilir (Wiles, 1993).
Singleton (1974), Zechman (1977), Peterson (1977), Erickson (1979), Hay
(1980), Lietz ve Tawle (1980), Geering (1980), Cotton ve Savard (1980), Dcw ve
Whitehead (1981), Sahar (1982), Fullan (1982) yaptıkları araştırmalarda okul yöneticisinin okulda etkili bir performans gösterebilmesi için öğretim programı liderliği davranışlarını göstermesinin gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Bugünün
okul yöneticisinin öğretim programlarını planlama, eş güdümleme ve değerlendirme konularında da etkin olması gerektiğini de belirtmişlerdir. Okul yöneticisinin okullarda öğretim programlarının başarılı bir şekilde uygulanmasında kilit
rol oynamasının yanı sıra bu başarıyı sağlamada ortaya koyması gereken önemli davranışlara değinmişlerdir. Okulda değişimi sağlamak, öğretim programını
yorumlamak ve programın gerçekten uygulanıp uygulanmadığını denetlemek
bu davranışlar arasındadır. Sınıf çalışmalarına katılım, öğretim programlarının
oluşturulmasıyla ilgili kararlarda merkezî rol oynama, öğretim programlarının
değerlendirilmesine etkili katılım, okul kadrosunun öğretim programlarıyla ilgili beklentilerini karşılama ve öğretim programlarının beklentilerini ortaya koyma gibi davranışlar, okul yöneticisinin iyi bir öğretim programı lideri olduğunu
ortaya koyar. Okul yöneticilerinin öğretim programı yönetimi rolleri tam olarak
belirtilmemişse ve okul yöneticileri bu konuda yeteri kadar eğitim almamışlarsa
program yönetimi konusunda etkili birer lider olmaları beklenmemelidir (Wright
ve Renihan, 2008). O hâlde merkezî örgütler (MEB, TTKB…), okul yöneticileri
için öğretim programlarına hâkim olmalarını sağlayacak eğitim faaliyetleri düzenlemeli ve programların uygulanmasında okul yöneticilerinden beklenen rolleri
bütün açıklığıyla ortaya koymalıdır.
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Newlove (2005), okul yöneticilerinin okulda öğretim programını yönetirken
üstlenmeleri gereken liderlik rollerinin şunlar olduğunu düşünmektedir:
a. İklimle İlgili Davranışlar: 1. Stresli durumları azaltır. 2. Sınıf ziyaretlerini
planlar. 3. Sınıf çalışmalarına katılır. 4. İyi çalışmaları ödüllendirir. 5. Duygusal
bir barometre gibidir. 6. Mizahı sever. 7. Öğretmenlerin kişisel hayatlarına saygılıdır. 8. Kişilerle birlikte çalışmaya isteklidir (Newlove, 2005). 9. Politikalara bağlı
kalarak olumlu bir okul iklimi yaratır (tutarlı olarak, öğretmenleri karar verme
sürecine dâhil ederek, etkili yönetim davranışlarını talim ederek, öğretmenleri
överek ve onların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayarak) (Kobola,
2007).
b. Hedef ve Davranışlarla İlgili Davranışlar: 1. Okul misyonunu, okulun ve
sınıfların amaç ve hedeflerine dönüştürür. 2. Küresel bakış açısına sahiptir. 3. Kişilerin ilgileriyle hedefler arasında denge sağlar. 4. Öğrenciler üzerinde yoğunlaşır.
5. Öğretmenler için önemli olan aktiviteleri süzgeçten geçirir. 6. Aktivitelerini okul
planına göre düzenler (Newlove, 2005). 7. Öğretim programının planlanmasına
öncülük eder ve planlamayı yönetir (Kobola, 2007).
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ç. Takım Çalışmasıyla İlgili Davranışlar: 1. Veli, öğretmen, öğrenci ve destek
ekibinin takım çalışmalarına inanır. 2. Tanı, paylaşım, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını hızlandırmak için bir takım hâlinde çalışır. 3. Okul takvimini kolektif bir şekilde planlar. 4. Öğretmenlerin katılımını sağlar. 5. Okul çalışanlarının
toplantı gündemine öğretim programını ekler. 6. Öğretmenleri desteklemek için
risk almaya gönüllüdür. 7. Okulda liderlerin ortaya çıkmasını sağlar ve onlardan
liderlik etmelerini ister. 8. Okul takımlarının tartışmalarını sağlar. 9. Program
konularında takım uyumunu sağlar (Newlove, 2005).
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c. Kaynaklarla İlgili Davranışlar: 1. Program hakkında uzman görüşlerinin
alınmasını sağlar. 2. Program uzmanlarından ya da danışmanlardan yararlanır. 3.
Yeni program ve müfredatları uygulamak için fırsat yaratır. 4. Materyal seçimine
okul kadrosunu katar. 5. Yeteri kadar bağış toplanmasını sağlar (Newlove, 2005).

e. Mesleki Gelişimle İlgili Davranışlar: 1. Öğretmenlere ve öğrencilere karşı insancıl ve sağduyuludur. 2. Yeni öğretme teknikleriyle ilgili mesleki gelişim
programlarının sürekliliğini sağlar. 3. Öğretmenler için ilginç olan konferansları
araştırır. 4. Özellikle öğretim konusundaki gelişimlerini içeren öğretmen değerlendirmesinin temel amacını bildirir. 5. Mesleki gelişim oturumlarına katılımı
destekler. 6. Öğretmen toplantılarının düzenli yapılmasını teşvik eder ve bu toplantılara katılmaya çalışır. 7. Öğretmenlere düşünmeyi sağlayacak sorular sorar.
8. Öğretmenlerle yapılandırılmış görüşmeler yapar. 9. Yönetici toplantılarının
gündeminde programla ilgili konuların yer almasını sağlar. 10. Rehberlik eder. 11.
Yöneticilerle ilgili kısa kurslara katılır. 12. Öğretmenleri gerekli program davranış
ve becerilerine yönelik temel bilgileri kazanmaları konusunda destekler (Newlove,
2005). 13. Öğretmenlerin uzmanlık alanları çerçevesinde insan kaynaklarını yönetir. 14. İş doyumuna ulaşabilmeleri için öğretmenlerin faaliyetlerine değer verir;
onlara yaratıcı ve enerjik olma, koordinasyon ve iş birliği içinde çalışma bakımından ilham verir (Kobola, 2007).
f. Çeşitli Kişilerle Çalışmayla İlgili Davranışlar: 1. Öğrencilerle dünya ve
okul sorunlarını tartışmak için düzenli toplantılar yapar. 2. Kaynak öğretmenlerle
yakın çalışır. 3. Velileri dinler ve onlarla çalışmalar yapar.
4. Ulaşılırdır. 5. Talep edilen bir okul müdürüdür. 6. Çeşitli kişilerin ihtiyaçlarını anlar ve belirler.
7. Öğrenci ihtiyaç analizleri yapar. 8. Program değişikliği dönemlerinde veliler
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d. Öğretimle İlgili Davranışlar: 1. Eğitim-öğretimi geliştirmek için iş birliğine önem verir. 2. Öğretim konularında öğretmenlerin informal konuşmalarını
teşvik eder. 3. Eğitim-öğretim sürecine katılır. 4. Öğretmenlere sınıf içi zamanlarını öğretimle geçirmelerini tavsiye eder. 5. Çalışma programlarının oluşturulmasında öğretmenlere yardımcı olur. 6. Sınıfları düzenler. 7. Öğretmenlere sınıfta
programın uygulanması konusunda yardımcı olur. 8. Programla ilgili araştırmalar
yapar ya da uzman görüşlerine başvurur. 9. Öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanı tartışır. 10. Günlük ders programlarını inceler. 11. Öğretim stratejilerinin
kullanımında model oluşturur. 12. Öğrenme stillerini bilir (Newlove, 2005).
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arasında tampon görevi görür (Newlove, 2005). 9. Öğretim programı yapılarının
(okul yönetim ekibi, okul değerlendirme ekibi, okul temelli destek ekibi, zümreler
vb.) kuruluşunu, işlevselliğini sağlar ve okul yönetim ekibinin diğer üyelerine bazı
öğretim programı görevleri verir ve onları destekler (Kobola, 2007).
g. İnançlarla İlgili Davranışlar: 1. Öğrencilerin bir potansiyele sahip olduklarına inanır ve bunu sık sık dile getirir. 2. Öğrencilerin karşılıklı kültürel etkileşimini teşvik eder. 3. Değişimi destekler. 4. Öğretmenler için bir kaynaktır. 5. Zamanı etkili yönetir. 6. Yönetimi temsil eder. 7. Stresi tolere eder. 8. Öğretmenlere,
programı anlamaları konusunda yardım eder. 9. Hizmeti içi eğitimi destekler. 10.
Kişisel görüşlerini paylaşır.
11. Yenilikçidir. 12. Dinamiktir. 13. Başkalarını
dinler. 14. Öğretmenlere öğütler verir. 15. Program hakkında konuşur. 16. Soru
sorar. 17. Belirsizliği tolere eder. 18. Öğretim kaynaklarını sağlar. 19. Diğer okulların yöneticileriyle iş birliği içindedir. 20. Program hakkında yazılanları takip
eder. 21. Üniversiteden kurslar almaya devam eder. 22. Esnektir. 23. Öğretmenlerin tecrübelerine güvenir (Newlove, 2005).
h. Değerlendirmeyle İlgili Davranışlar: 1. Program değerlendirme konusunda modern değerlendirme stratejilerini kullanır. 2. Öğrencilerin standart test
sonuçları hakkında tartışır. 3. Öğrencilerin adaletli bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini kontrol eder. 4. Programla ilgili özetleri okur. 5. Gelişmeler hakkında öğretmenleri bilgilendirir. 6. Velileri periyodik olarak bilgilendirir
(Newlove, 2005).
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i. Bilgiyle İlgili Davranışlar: 1. Tüm öğretim programlarının felsefesi hakkında bilgi sahibidir. 2. Değişim sürecinde ekibini nasıl destekleyeceğini bilir (Newlove, 2005).
Middlewood’un tanımladığı öğretim programı liderliği rolleri ise Newlove’ın
belirlediklerini destekler niteliktedir. Middlewood’a göre okul yöneticileri şu dört
program liderliği rolünü yerine getirmelidir (Middlewood, 2001):
a. Bütün programa hâkim olmak: Okul yöneticisi programların iyi uygulanmasında doğru adımlar atmalı ve öğretmenleri doğru yönlendirmeli, onlara rehberlik edebilmek için programlarla ilgili her şeyi biliyor olmalıdır (Middlewood,
2001). Öğretim programına hâkim olan okul yöneticisi programının amaçlarını,
yapısını ve yöntemini açıklamalıdır (Kobola, 2007).
b. Öğrenme ve öğretmede yüksek standardı garanti etmek: Okul yöneticisinin öğrenme ve öğretmede yüksek standardı garanti edebilmesi özellikle öğretmenlerin öğretim programları konusunda bilgili olmalarına ve okulun fiziki
imkânlarının programların uygulanmasına elverişli oluşuna bağlıdır (Middlewood, 2001). Öğretimde yüksek standart için ayrıca performans yönetim sistemi uygulanmalı ve izlenmelidir (Kobola, 2007).
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ç. Öğretmen ve öğrencilere rol model olmak: Okul yöneticisi gerekli program
süreçlerinin anlaşılmasında model olmalıdır. Okul yöneticisi öğretim programlarındaki her türlü yeniliğin ilk ve en iyi uygulayıcısı olursa öğretmen ve öğrencileri
doğru yönlendirebilir. Böylelikle öğretim programı, amacına ulaşabilir (Middlewood, 2001).
Şişman (2004) ise okul yöneticilerinin öğretim programlarıyla ilgili şu rolleri
gerçekleştirmeleri gerektiğini savunmaktadır: a. Okul yöneticisi bütün derslerin
öğretim programlarını temin etmelidir. b. Okul yöneticisi öğretim yılı ya da dönem başında hazır bulduğu öğretim programlarına bağlı fakat okulun şartlarına
göre düzenlenmiş ayrıntılı bir yıllık ya da dönemlik faaliyet planı hazırlamalıdır. c.
Farklı derslerin öğretim programlarının birbirleriyle uyumunu sağlamalıdır.
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c. Uygun bir örgüt kültürü ve çevre geliştirmek: Öğretim programlarının başarıyla uygulanması ideal bir okul kültürüne ve okulu destekleyecek bir çevrenin
oluşturulmasına bağlıdır. Okul çevresinin en önemli unsurları ise öğrenci velileri ve okulun ilişki içinde olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıdır (Middlewood,
2001).

Rutherford ve diğerlerine (1984) göre öğretim lideri olarak okul yöneticisinin
öğretim programlarının uygulanmasındaki önemli rollerinden biri de öğretim
programı kolaylaştırıcısı (facilitator) olarak personelden beklentilerini açıkça ifade etmesidir. Bu davranış, öğretmenleri doğru yönlendirme ve güdüleme adına önemli ve
gereklidir.

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre okul müdürü, öğretim programlarının uygulanması ve başarıya ulaşmasından birinci derecede sorumlu olduğunu
öne süren Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003), öğretim programlarının başarıyla uygulanmasının okul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirmelerine bağlı olduğuna vurgu yapmaktadır (MEB, 2005b). Bakanlığın öğretim
programlarının uygulanmasıyla ilgili belirlediği öğretim liderliği rolleri şunlardır
(MEB, 2005a):
a. Program hakkında yeterli ve doyurucu bilgi sahibi olmak, uygulamada ortaya çıkabilecek problemlere çözüm üretmek
b. Programın uygulanması için gerekli olan araç-gereç ve diğer materyallerin
teminini ve fiziki ortamın hazırlanmasını sağlamak
c. Öğretmenler arasında koordinasyonu sağlamak
ç. Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ortamlar hazırlamak
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Kobola (2007), bütün bu rollerin yanı sıra öğretmenlerin öğretim programı
politikalarını benimsemelerini sağlama sorumluluğunun da okul yöneticilerine
ait olduğunu vurgulamaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi, öğretim programlarının en önemli uygulayıcıları olan öğretmenlerin öğretim programı politikalarına karşı direnç göstermelerinin önüne geçecektir.
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d. Yıl içinde yapılacak etkinliklerin öğretim yılı başındaki toplantılarda tüm
alan öğretmenleri arasında paylaşılmasını sağlamak
e. İşlenecek tüm üniteler/temalar ile yapılacak etkinlikler konusunda öğretmenlerin programları paralel uygulamalarını sağlamak amacıyla aylık toplantılar
düzenlemek
f. Ünite/tema değerlendirme toplantıları düzenlemek
g. Öğretmenlerin programların uygulanmasıyla ilgili olarak belirlediği aylık ve
yıllık hedefleri yıl sonunda değerlendirmek
ğ. Öğretim yılı sonunda, öğretmenlerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerin paylaşıldığı ortamlar hazırlamak ve çalışmalara bizzat katılmak
h. Okulda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli konularda seminerler düzenlenmesini sağlamak; okul dışında verilen bu tür seminerlere katılım konusunda yönlendirici ve yardımcı olmak
ı. Okulda, öğretmenlerin mesleki gelişmelerini olumlu etkileyecek filmler, belgeseller seyretmeleri konusunda bilinçli ve uygulayıcı olmak
i. Mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak kitapları okumaları konusunda öğretmenlere rehberlik etmek, okunan kitapların tanıtımıyla ilgili sunumları yapacak
grupları oluşturmak, grup üyeleri arasındaki iş bölümüne yardımcı olmak, sunum
için ortam hazırlamak ve diğer öğretmenlerin hazır bulunmasını sağlamak
j. Öğretmenleri cesaretlendirmek; onların yeniliğe açık olmalarını sağlamak;
öğretmenlere bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için imkân vermek;
öğretme-öğrenme sürecindeki planlama ve uygulama başarılarını öğretmenlerin
sahiplenmesini sağlamak
k. Öğrenci ailelerine yönelik seminerler düzenlemek
l. Okul dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlamak
m. Okulda laboratuvar ve kütüphane kurmak ve bunları işlevsel hâle getirmek
n. Okulun İnternet’te web sayfasının hazırlanmasını ve programın uygulanmasında İnternet’ten aktif olarak yararlanılmasını sağlamak
Okul yöneticilerinin program liderliği doğrultusunda üstlenecekleri belki de
en önemli rol, programın öğretmenlerce uygulanışını kolaylaştırmak olacaktır.
Çünkü en mükemmel program bile öğretmenler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmadığı sürece anlamsızdır (Marlow ve Minehira, 1996).
Okul müdürlerinin okuldaki öğrenme ve öğretmeyle ilgili kişi, unsurlar ve işlerden sorumluluğunu gerektiren öğretim liderliği, öğretim programına odaklanmayı da gerektirir. İlkokul öğretim programlarının başarılı bir şekilde uygulanması, okul müdürlerinin öğretim liderliği rollerini olması gerektiği şekilde yerine
getirmelerine bağlıdır. Öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinin ilkokul müdürlerine göre neler olduğunun ortaya konulması önem
arz etmektedir. Zira öğretmenlerle birlikte öğretim programlarının uygulayıcıları
olan ilkokul müdürlerinden beklenen ve gerçekleştirdikleri düşünülen en önemli
rol, öğretim liderliği rolüdür. Bu araştırma, ilkokul müdürlerinin öğretim prog114
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ramlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini saptayabilmek ve ulaşılan
bulgular ışığında öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Bu bolümde araştırmanın deseni, çalışma grubu tanımlanmış; veri toplama
aracı, verilerin toplanması ve analizi üzerinde durulmuştur.
a. Araştırma Deseni
Bu araştırmada, “nitel araştırma tekniği” kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, üzerinde araştırma yapılan kişilerin sahip oldukları deneyimlerden doğan anlamların
sistematik olarak incelenmesinde kullanılan bir tekniktir (Ekiz, 2003). Doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolünün olması, algıların belirlenmesinin sağlaması ve araştırma deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı bir
analize sahip olması nitel araştırma tekniğinin önemli özelliklerindendir (Yıldırım
ve Şimşek, 2005).
b. Çalışma Grubu
Araştırma, Kırşehir il merkezindeki ilkokullarda görevli okul müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2012–2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir il merkezinde bulunan otuz yedi ilkokulda toplam otuz yedi okul müdürü görev yapmıştır.
Araştırma nitel bir çalışma olduğundan çalışma süresince sınırlı sayıda kişi üzerinde “amaçlı örnekleme” yolu izlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005; Balcı, 1995).
Araştırmanın çalışma grubu, yüz yüze görüşmeyi kabul eden yirmi ilkokul müdüründen oluşmaktadır.
Bu bağlamda, ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini belirleyebilmek için Kırşehir il merkezindeki ilkokullarda görev yapan yirmi okul müdürüyle görüşülmüştür. Araştırmaya katılan okul
müdürlerinin cinsiyetlerine bakıldığında tamamının erkek olduğu görülmektedir.
Bu okul müdürlerinden on dokuzu sınıf öğretmeni, biri branş öğretmenidir.
Görüşme yapılan okul müdürleri, mesleklerinde yönetici olarak on yıl ve daha
fazla görev yapmış kişiler arasından seçilmiştir. Özellikle, eğitim kurumlarında
uzun yıllar yönetici olarak çalışmış kişilerin görüşlerinin okul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinin belirlenmesine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Görüşme yapılan okul müdürlerinden dokuzu “Uygulanmakta olan ilkokul
öğretim programları hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hayır”, dokuzu ise “Evet” cevabını vermiştir. Bu soruya iki okul
müdürü, kendileriyle ilgili böyle bir değerlendirme yapamayacaklarını düşündüklerinden herhangi bir cevap vermemiştir. Araştırmaya katılan okul müdürlerinden, uygulanmakta olan ilkokul öğretim programları hakkında kendilerini
yeterince bilgi sahibi görmeyenlerin bulunması, öğretim programları konusunda
bilgilenmeye yeteri kadar zaman ayırmamalarından ya da bilgilendirme yol ve
araçlarının etkisizliğinden kaynaklanıyor olabilir.
c. Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği” kullanılmıştır. Bu yöntem, ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı
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ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir. Dolayısıyla yarı yapılandırılmış görüşme, iki uç arasında yer alan bir teknik olup araştırmacıya gereken esnekliği ve kolaylığı sağlamaktadır (Karasar, 1999). Katılımcıların okul müdürlerinin
öğretim lideri olarak öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği
rollerine ilişkin görüşlerini belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından dört
adet görüşme sorusu hazırlanmıştır. Hazırlanan ve ilkokul müdürlerine yöneltilen
sorular şunlardır:
1. “Öğretim programı”nı siz nasıl tanımlarsınız?
2. Sizce “okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri” nelerdir?
3. Sizce okul müdürlerinin “ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri” nelerdir?
4. İlkokul öğretim programlarının kendi okullarında başarılı bir şekilde
uygulanabilmesi için okul müdürlerine neler önerirsiniz?
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Müdürlere sözlü olarak yöneltilen soruların iç geçerliliğini sağlamak için uzman görüşleri alınmıştır.
Araştırmada kullanılan soruların cevaplarını bulabilmek amacıyla, Kırşehir il
merkezindeki ilkokullarda görev yapan yirmi okul müdürüyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler her bir katılımcı ile ayrı ayrı ve kendileri tarafından
belirlenen yer ve zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesi sürecinde, katılımcıların verdikleri cevaplar araştırma amaçlarına göre kodlanmış
daha sonra cevapların hangi sıklıkla tekrar ettiği (frekansı) bulunmuştur. Böylece,
nitel veriler nicelleştirilmiştir. Nitel verilerin nicelleştirilmesindeki temel amaç;
güvenirliği arttırmak, yanlılığı azaltmak ve kategoriler arasında karşılaştırmalar
yapmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu kapsamda, katılımcıların okul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerine ilişkin
görüşleri incelenmiş ve öğretim programlarının okullarda başarılı bir şekilde uygulanabilmesi konusunda okul müdürlerine yönelik önerileri ortaya konmuştur.
Bulgular ve Yorum
Bu bolümde, ulaşılan bulgulara ve bunlarla ilgili yorumlara yer verilmiştir.
Nitel araştırmalarda temel amaç, sayılar yoluyla genellenebilir sonuçlara ulaşmak değil; araştırılan konu ile ilgili betimsel ve gerçekçi bir resim sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada müdürlerin beyan ettikleri görüşler, olduğu
gibi betimlenmiş ve araştırma sonucunda ulaşılan bulgularla ilgili genelleme yapılmamıştır. Aşağıda, okul müdürlerine yöneltilen dört soru ve bunlarla ilgili görüşler sırasıyla sunulmuştur. Bulgular, frekans dağılımları şeklinde tablolaştırılmış
daha sonra katılımcıların görüşlerinden de alıntılar yapılarak yorumlanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan sorulardan birincisi “Öğretim
programı”nı siz nasıl tanımlarsınız?” sorusudur. Katılımcıların bu soruya verdikleri
cevaplardan elde edilen görüşler Tablo 1’de sunulmuştur.
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Öğrencileri üst öğrenim seviyelerine hazırlayan öğretim aracı
Öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre almaları gereken bilgileri
gösteren program
Okullarda hangi bilgilerin nasıl verilmesi gerektiğini açıklayan
program
Bir dersin sınırlarını ve bu sınırlar içindeki hedefleri kapsayan plan
Öğretimde izlenecek program
Bir öğrencinin yaşamı boyunca kendisine lazım olacak bilgileri
içeren program
Öğrencilerin okullarda olgunlaşmasını sağlayan öğretim aracı

Frekans
7
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Tablo 1
Okul müdürlerinin “öğretim programı” tanımları
Görüşler
MEB tarafından hazırlanan, TTKB tarafından onaylanan, resmî ve
özel okullarda uygulanan, öğrencilerin kazanacağı kazanımları ve
becerileri içeren ve ilkeleri olan öğretim aracı

3
2
2
1
1
1
1

“ ‘Öğretim programı’ kavramını siz nasıl tanımlarsınız?” sorusuna verilen cevaplar, okul müdürlerinin “öğretim programı”nın neyi karşıladığının büyük ölçüde farkında olduklarını göstermektedir. Bilimsel tanımlamalara bire bir uymuyor
olsa da verilen cevaplardan okul müdürlerinin “öğretim programı” ifadesinin neyi
anlattığını biliyor oldukları anlaşılmıştır.

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun öğretim programının MEB tarafından hazırlanan bir öğretim aracı olduğuna vurgu yaptıkları
dikkat çekmektedir. Oysaki okul müdürlerine, özel bir öğretim programının tanımı değil, genel olarak öğretim programının tanımı sorulmuştur. Öğretim programının tanımlarında “bir merkez örgüt tarafından hazırlanmış olma” bilgisi yer
almamaktadır. Okul müdürlerinin çoğunluğunun tanımlarında “MEB tarafından
hazırlanan” ifadesini kullanmalarının merkez örgüt olması bakımından MEB’in
okul müdürleri üzerindeki etkisinden veya okul müdürlerinin merkez örgüte bağlılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan okul müdürlerinden ikisi bu soruya, öğretim programının tam olarak neyi karşıladığını bilemediklerini düşündüklerinden cevap verememiştir. Aynı okul müdürleri araştırmanın 3 ve 4. soruları olan “Sizce okul
müdürlerinin ‘ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği
rolleri’ nelerdir?”, “İlkokul öğretim programlarının kendi okullarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için okul müdürlerine neler önerirsiniz?” sorularına da cevap
vermemişlerdir. Bu durum, söz konusu ilkokul müdürlerinin öğretim programları
hakkında asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olmadıkları düşüncesini akıllara ge117
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Birinci soruya verilen cevaplara bakıldığında aynı ifadelerden oluşan, aynı unsur ve bileşenlerin altı çizilerek yapılan bir tanımın olmadığı görülmektedir.
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tirmektedir. Öğretim liderliği rollerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri
için okul yöneticilerinin öğretim programlarıyla ilgili geniş bilgiye sahip olmaları
gerekmektedir (Glatthorn, 2000). Öğretimin en önemli aracı olan öğretim programlarıyla ilgili soruların eğitim sisteminin temel kademesindeki okul müdürlerince yanıtlanamaması düşündürücüdür.
Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan sorulardan ikincisi “Sizce ‘okul
müdürlerinin öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusudur. Katılımcıların “okul
müdürünün öğretim liderliği rolleri”nin neler olduğuyla ilgili soruya verdikleri
cevaplardan elde edilen görüşler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Okul müdürlerine göre “okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri”
Görüşler
Frekans
Kendini geliştirmek
10
Öğretim araç ve gereçlerini temin etmek
8
Öğretmen, öğrenci ve velilere öğretimde rehberlik etmek
7
Öğretimle ilgili sorunları çözmek
Öğretimle ilgili her konuda öğretmen,
7
öğrenci ve velilerden daha fazla bilgi sahibi olmak / olmaya çalışmak
4
Öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya çalışmak
4
Öğretimi düzenli olarak denetlemek
3
Liderlik becerilerini geliştirmek
3
Takım hâlinde çalışmanın önemine inanmak ve
okulda takım hâlinde çalışılmasını sağlamak
3
Vizyonunu davranışa dönüştürmek
3
Okul personelini aynı hedef doğrultusunda bütünleştirmek
3
İyi planlamacılık
3
Öğretmenlerle sürekli iletişim hâlinde olmak
3
Öğretimi iyi hâle getirmeyi hedefleyen vizyon ve misyon oluşturmak
2
Öğretim programının çevre ve öğrenci koşullarına göre uygulanmasını sağlamak
2
Sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere rehberlik etmek
2
Veli eğitimini önemsemek ve buna dair faaliyetler düzenlemek
2
Öğretimi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
1
Öğretim programlarının uygulanışını bir düzene oturtmak
1
Eğitim paydaşlarına rollerini dağıtmak ve tanıtmak
1
Okul yönetimiyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak
1
Okulun fiziki koşullarında öğretim programlarına göre yeniden düzenlemeler yapmak
1
Öğrenci başarısını temel değer hâline getirmek
1
Bilgiyi üretime dönüştürebilen bir okul iklimi yaratmak
1

Araştırmaya katılan ilkokul müdürleri, kendilerine yöneltilen “Sizce ‘okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusuna, genel olarak müdürün öğretim liderliği rolleri çerçevesinde cevaplar vermişlerdir.
Tablo 2’de, “kendini geliştirmek” rolünün en çok dile getirilen öğretim liderliği rolü olduğu görülmektedir. Okul müdürlerince ifade edilen bu rol, özellikle
118
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“Kendini geliştirmek” rolünden sonra en çok belirtilen rol, “öğretmen ve öğrenciler için öğretim araç ve gereçlerini temin etmek” rolüdür. Smith ve Andrew
(1989), “okulun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynakları sağlama”
ve “etkili materyal sağlama” rollerinin okul yöneticisinin sergilemesi gereken güçlü öğretimsel liderlik rollerinden olduğunu belirtmiştir (akt. Çelik, 2000).
“Sizce ‘okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusuna verilen
cevaplardan elde edilen görüşlerin genel olarak Hallinger ve Murphy tarafından
1985’te geliştirilen en önemli öğretimsel liderlik modelinde temel rollerden olan
“öğretim programını koordine etmek” ve “olumlu bir öğrenme iklimi yaratmak”
öğretimsel liderlik rolleri çerçevesinde olduğu söylenebilir.
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öğretim liderliği davranışlarından olan “okul vizyon ve misyonu ile tutarlı, sürekli
gelişime olanak sağlayacak nitelikte personel geliştirme plan ve programları hazırlamak ve uygulamak” ve “yaşam boyu öğrenmeyi özendirmek ve bu konuda personele model olmak” (DDE, 1998; CCSSO, 1996; akt. Gümüşeli, 2001) rolleriyle
yakından ilişkilidir. Ayrıca diğer bütün öğretim liderliği davranışlarının da okul
müdürlerinin kendilerini geliştirmelerine bağlı olduğu söylenebilir.

Tablo 3
Okul müdürlerine göre “okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının
uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”
Görüşler
Frekans
Öğretim programlarına hâkim olmak
8
Öğretim programlarının uygulanması konusunda
öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmak
5
Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden öğretmenleri haberdar etmek
3
Öğretim programlarının okulun şartlarına (çevre, öğrenci niteliği vs.)
göre uygulanmasını sağlamak
3
Öğretim programlarının gerektirdiği öğrenim-öğretim araç ve gereçlerini temin etmek
2
Öğretmenlerden, öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili geribildirim isteme
2
Öğretimi düzenli olarak denetlemek
2
Öğretim programları uygulamalarında öğretmenlere rehberlik etmek
1
Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden en önce haberdar olmaya çalışmak
1
Öğretmenlerin önüne öğretim programlarıyla ilgili hedefler koymak
1
Öğretimde eşitliği ve adaleti sağlamak
1
Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden velileri haberdar etmek
1
Öğretim programlarında belirtilen yeni öğrenme-öğretme yaklaşımlarına uygun öğretim
yapılmasını sağlamak
1
Okulun fiziki koşullarında öğretim programlarına göre yeniden düzenlemeler yapmak
1
Öğretimi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak 1
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Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan sorulardan üçüncüsü “Sizce
okul müdürlerinin ‘ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusudur. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen görüşler Tablo 3’te sunulmuştur.
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“Sizce okul müdürlerinin ‘ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki
öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar, ilkokul müdürlerince
belirlenen rollerin öğretim programlarının uygulanmasında okul müdürlerinden
beklenen öğretim liderliği rollerinden olduğunu göstermektedir. Bu soruya verilen
cevaplar, araştırmaya katılan okul müdürlerinin “öğretim liderliğinin kapsamı”nı
biliyor olduklarına da işaret etmektedir. Yine bu soruya verilen cevaplardan, okul
müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının uygulanmasında öğretim lideri olarak kendilerine önemli görevler düştüğünün bilincinde oldukları anlaşılmaktadır.
Öğretim programı liderliği öğretim liderliğinin genel alanı içindeki belirli işlevlerin yerine getirilmesini gerektirir (Doll, 1989). Bu işlevler, öğretim programı
liderinin uzman, danışman, rehber, öğretmen, yönetmen, eğitmen, model, gözlemci,
değerlendirici, savunucu, çözümleyici ve bağlayıcı rolleri oynamasını gerektirebilir
(Wiles, 1993). Üçüncü soruya verilen cevaplardan elde edilen görüşler de ilkokul
öğretim programlarının uygulanmasında okul müdürlerine bu öğretim programı
liderliği rollerinden bazılarının yüklendiğini göstermektedir. Bu roller; “danışman”, “rehber”, “öğretmen”, “yönetmen”, “değerlendirici”, “çözümleyici” ve “bağlayıcı” rolleridir. Okul müdürlerince tespit edilen “okul müdürlerinin ilkokul öğretim
programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”nin her birinin “danışman”, “rehber”, “öğretmen”, “yönetmen”, “değerlendirici”, “çözümleyici” ve “bağlayıcı” rollerinden biriyle ilgili olduğu ifade edilebilir.
Üçüncü sorunun cevaplanması sırasında en sık dile getirilen rol, “öğretim
programlarına hâkim olmak” rolü olmuştur. Okul yöneticileri, öğretim liderliği
rollerini sergileyebildikleri ölçüde öğretim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunacaklardır (Can, 2007). Öğretim liderliği rollerini daha
etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için ise okul yöneticilerinin öğretim programlarıyla ilgili geniş bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (Glatthorn, 2000). Bu
çerçevede okul yöneticileri, öğretim programlarının özellikle amaçlarını, yapısını
ve yöntemini iyi bilmelidir. Böylelikle öğretim programlarının en önemli uygulayıcıları olan öğretmenlere rehberlik etme imkânını bulmuş olacaklardır.
Öğretim programlarına hâkim olmayan okul müdürlerinden başarılı bir “öğretim programı liderliği” yapmaları beklenemez. Bu nedenle, müdürlerin ilkokul
programlarına hâkimiyetini sağlayacak etkili etkinlik ve kaynakların MEB tarafından planlanarak hazırlanması gerekmektedir.
Tablo 3’te yer alan rollerden ikisi “öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden
öğretmenleri haberdar etmek” ve “öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden velileri haberdar etmek”tir. Okul müdürlerinin bu rolleri gerçekleştirebilmeleri, kendilerinin öğretim programlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine bağlıdır. Ayrıca
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Okul yöneticilerinin program liderliği doğrultusunda üstlenecekleri belki de
en önemli rol, programın öğretmenlerce uygulanışını kolaylaştırmak olacaktır.
Çünkü en mükemmel program bile öğretmenler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmadığı sürece anlamsızdır (Marlow ve Minehira, 1996). Katılımcıların Tablo
3’te görüş olarak ifade ettikleri “öğretmenleri, öğretim programlarını okulun çevresine ve öğrenci niteliğine göre uygulamaya yönlendirmek”, “öğretim programlarının gerektirdiği öğrenim-öğretim araç ve gereçlerini temin etmek” ve “okulun
fiziki koşullarında öğretim programlarına göre yeniden düzenlemeler yapmak”
rollerinin genel olarak ilkokul programlarının öğretmenlerce uygulanışını kolaylaştırmaya yönelik olduğu söylenebilir.
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öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi, okul müdürlerinin Tablo
3’te gösterilen ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki diğer öğretim liderliği rollerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir. Bundan dolayı Tablo
3’teki “öğretim programlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek” rolü, okul müdürleri
açısından büyük önem arz etmektedir.

Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan sorulardan dördüncüsü “İlkokul öğretim programlarının kendi okullarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi
için okul müdürlerine neler önerirsiniz?” sorusudur. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen görüşler Tablo 4’te sunulmuştur.
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Şişman (2004), okul yöneticisinin öğretim yılı ya da dönem başında hazır
bulduğu öğretim programlarına bağlı fakat okulun şartlarına göre düzenlenmiş
ayrıntılı bir yıllık ya da dönemlik faaliyet planı hazırlaması gerektiğini ifade etmektedir. Okul müdürleri de “öğretim programlarının okulun şartlarına (çevre,
öğrenci niteliği vs.) göre uygulanmasını sağlama”yı ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinden görmektedirler.
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Tablo 4
Okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için
okul müdürlerine önerileri
Görüşler
Frekans
Öğretim programlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek
7
Öğretmen ve velileri öğretim programlarıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmek
6
Öğretim programlarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar üzerinde durmak
5
Teknolojik yeterlikleri kazanmaya ve geliştirmeye çalışmak
5
Öğretmenlerle öğretim programlarının uygulanması konusunda daha çok iletişim kurmak 4
Öğretim programları hazırlayıcılarına programların uygulanmasıyla ilgili
geribildirimde bulunmak
4
Gelişime açık olmak
4
Öğretmenlerle düzenli geribildirim ve değerlendirme toplantıları yapmak
4
Öğretim programlarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların
çözümünü ötelememek
3
Öğretim programları hakkında bilgilenme çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak
3
“İnsanın en değerli varlık olduğu” anlayışının öğretim uygulamalarına da
yansımasını sağlamak
3
Öğretmenleri motive etmek
2
Öğretim programlarının içerdiği her türlü bilgi, kavram ve terimi araştırarak öğrenmek
2
Öğretmenlerin önüne öğretim programlarıyla ilgili hedefler koymak
2
Öğretmenleri, düzenli olarak denetlemek ve değerlendirmek
2
Öğretim programlarıyla ilgili düzenli ölçme ve değerlendirme çalışmalarının
yapılmasını sağlamak
1
Öğretim programları uygulamaları konusunda daha esnek ve anlayışlı olmak
1
Öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili veli görüşlerini de dikkate almak
1
Öğretim programlarını öğretmenlerle birlikte geliştirmeye çalışmak
1
“Seviye sınıfları” uygulamasından kaçınmak
1
Okulun fiziki koşullarını, öğretim programlarının gerektirdiği koşullara
uygun hâle getirmeye çalışmak
1
Öğretmen ve öğrencileri iyi tanımaya çalışmak
1
Bireysel farklılıkların dikkate alındığı bir öğretimin yapılmasını sağlamak
1
Öğretmen zümreleri arasında eş güdümü sağlamak
1
Velilerle daha çok ve iyi iletişim kurmak
1
Okullarını demokratik örgütler hâline getirmek
1
Okulun vizyon ve misyonunu, diğer okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve
velilere benimsetmeye çalışmak
1
Öğretmenlerin ve diğer personelin okullarına bağlılık hissetmelerini sağlamaya çalışmak 1
Öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını belirlemeye önem vermek
1
Asli vazifesinin öğretmenlik olduğunu unutmamak
1
Öğretim programlarının uygulanmasında gerçek bir koordinatör olmaya çalışmak
1
Okulunun fiziki koşullarını iyileştirmeye çalışmak
1

Araştırmaya katılan müdürler, kendilerine yöneltilen “İlkokul öğretim programlarının kendi okullarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için okul müdürlerine neler önerirsiniz?” sorusunu da okul müdürünün “ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri” çerçevesinde algılayarak cevaplamıştır. Okul müdürlerinin dördüncü sorudaki önerilerinden çoğu, üçüncü
soruda istenen “ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği
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rolleri”ni anlatmaktadır. Bir başka ifadeyle, üçüncü soruda başlanan “ilkokul
öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”ni belirleme işi,
dördüncü soruda devam etmiştir. Ayrıca üçüncü soruda tespit edilen ilkokul
öğretim programlarının uygulanmasındaki bazı öğretim liderliği rolleri, dördüncü soruda tekrar etmiştir. Kısacası katılımcılar, üç ve dördüncü soruların
her ikisinde de okul müdürlerinin “ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”ni belirlemeye odaklanmıştır. Buna rağmen
üçüncü soruda, dördüncü soruya nispeten çok daha az görüş bildirmişlerdir.
Bunun muhtemel sebebi, öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili belirli
öğretim liderliği rollerinin olduğu ve kendilerinin bu roller hakkında geniş
bilgi sahibi olmadıkları düşüncesidir. Üçüncü sorudaki ““ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri” ifadesinin kullanılmış olması, okul müdürlerini böyle düşünmeye yönlendirmiş olabilir.
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Tablo 4’te yer alan “ ‘insanın en değerli varlık olduğu’ anlayışının öğretim
uygulamalarına da yansımasını sağlamak” önerisi, dikkat çeken önerilerdendir. Okul müdürleri, bu öneriyle ilgi açıklamalarında, her şeyin merkezinde
bulunduğu gibi öğretimin merkezinde de insanın olduğunu, öğretimi insana
rağmen gerçekleştirmenin kabul edilemeyeceğini, hem öğretmenlerin hem de
öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve yine hem öğretmenlerin hem
de öğrencilerin yapabilecekleri hataların hoş karşılanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Güdül (2007)’e göre, öğretim programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin sahip olmaları gereken özelliklerden ikisi
demokratiklik ve hoşgörülülüktür. Demokratiklik ve hoşgörülülüğün de insanı en değerli varlık olarak görmekle doğrudan ilişkili olduğu, insanı en değerli
varlık olarak görmekten kaynaklandığı söylenebilir.
Öğretim programlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi sınıfta veya okulun diğer alanlarında (kütüphane, spor salonu, laboratuvar vb.) etkin olarak görev
alan öğretim liderinin öğretim programlarının yararlarına inanması, programları doğru olarak anlayıp yorumlaması, programı uygularken karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırabilmesi, programı öğretmenlerle iş birliği içinde uygulaması
gibi hususlara bağlıdır. Okul yöneticileri bu hususları mutlaka dikkate almalıdır.
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Tablo 4’te, okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının başarılı bir
şekilde uygulanabilmesi için okul müdürlerine en çok “öğretim programlarıyla
ilgili gelişmelerin takip edilmesi”, “öğretmen ve velilerin öğretim programlarıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi” önerilerinde bulundukları
görülmektedir. Buradan hareketle, okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili en çok programlar hakkında bilgilenme ve
bilgilendirmeye önem verdikleri söylenebilir. Tablo 4’teki “öğretim programları hakkında bilgilenme çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak” görüşü de
yine okul müdürlerinin ilkokul programları hakkında bilgilenmeye verdikleri
önemle ilgilidir.
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Daha önce de ifade edildiği üzere okul müdürlerinin dördüncü sorudaki
önerilerinden çoğu, “okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”ni anlatmaktadır. Okul müdürlerinin “bir
okul müdürünün öğretim liderliğini belirleyen rollere” ve “öğretim liderliğinin kapsamı”na vâkıf oldukları, dördüncü sorunun cevaplanması sırasında
dile getirdikleri önerilerden de anlaşılmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
İlkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, katılımcıların
ilkokul müdürünün öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri ile ilgili sorulara verdikleri cevaplardan, “bir okul müdürünün öğretim
liderliğini belirleyen rollere” ve “öğretim liderliğinin kapsamı”na vâkıf oldukları
sonucuna ulaşılmıştır.
Bu araştırmada, “Öğretim programı” kavramını siz nasıl tanımlarsınız?” sorusuna verilen cevaplar, okul müdürlerinin “öğretim programı”nın neyi karşıladığının
büyük ölçüde farkında olduklarını göstermektedir. Bilimsel tanımlamalara bire
bir uymuyor olsa da verilen cevaplardan okul müdürlerinin “öğretim programı”
ifadesinin neyi anlattığını biliyor oldukları anlaşılmıştır.
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Araştırmaya katılan ilkokul müdürleri, kendilerine yöneltilen ikinci soru olan
“Sizce ‘okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri’ nelerdir?” sorusuna, genel olarak
müdürün öğretim liderliği rolleri çerçevesinde cevaplar vermişlerdir. Katılımcı ilkokul müdürlerine göre okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kendini geliştirmek
Öğretmen ve öğrenciler için öğretim araç ve gereçlerini temin etmek
Öğretmen, öğrenci ve velilere öğretimde rehberlik etmek
Öğretimle ilgili sorunları çözmek
Öğretimle ilgili her konuda öğretmen, öğrenci ve veliden daha fazla bilgi sahibi
olmak / olmaya çalışmak
Öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya çalışmak
Öğretimi düzenli olarak denetlemek
Liderlik becerilerini geliştirmek
Takım hâlinde çalışmanın önemine inanmak ve okulda takım hâlinde çalışılmasını sağlamak
Vizyonunu davranışa dönüştürmek
Okul personelini aynı hedef doğrultusunda bütünleştirmek
İyi planlamacılık
Öğretmenlerle sürekli iletişim hâlinde olmak
Öğretimi iyi hâle getirmeyi hedefleyen vizyon ve misyon oluşturmak
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• Öğretim programının çevre ve öğrenci koşullarına göre uygulanmasını sağlamak
• Sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere rehberlik etmek
• Veli eğitimini önemsemek ve buna dair faaliyetler düzenlemek
• Öğretimi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
• Öğretim programlarının uygulanışını bir düzene oturtmak
• Eğitim paydaşlarına rollerini dağıtmak ve tanıtmak
• Okul yönetimiyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak
• Bilgiyi üretime dönüştürebilen bir okul iklimi yaratmak
• Öğrenci başarısını temel değer hâline getirmek
• Okulun fiziki koşullarında öğretim programlarına göre yeniden düzenlemeler
yapmak
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• Öğretim programlarına hâkim olmak
• Öğretim programlarının uygulanması konusunda öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmak
• Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden öğretmenleri haberdar etmek
• Öğretim programlarının okulun şartlarına (çevre, öğrenci niteliği vs.) göre uygulanmasını sağlamak
• Öğretim programlarının gerektirdiği öğrenim-öğretim araç ve gereçlerini temin etmek
• Öğretmenlerden, öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili geribildirim
istemek
• Öğretimi düzenli olarak denetlemek
• Öğretim programları uygulamalarında öğretmenlere rehberlik etmek
• Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden en önce haberdar olmaya çalışmak
• Öğretmenlerin önüne öğretim programlarıyla ilgili hedefler koymak
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Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan üçüncü soru olan “Sizce okul
müdürlerinin ‘ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği
rolleri’ nelerdir?” sorusunda ilkokul müdürlerince tespit edilen rollerin “öğretim
programlarının uygulanmasında okul müdürlerinden beklenen öğretim liderliği
rolleri”nden olduğu saptanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar, ayrıca araştırmaya
katılan okul müdürlerinin “öğretim liderliğinin kapsamı”nı biliyor olduklarına da
işaret etmektedir. Yine bu soruya verilen cevaplardan, okul müdürlerinin ilkokul
öğretim programlarının uygulanmasında öğretim lideri olarak kendilerine önemli
görevler düştüğünün bilincinde oldukları anlaşılmaktadır. Katılımcı ilkokul müdürlerine göre okul müdürlerinin ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri şunlardır:
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• Öğretimde eşitliği ve adaleti sağlamak
• Öğretim programlarıyla ilgili gelişmelerden velileri haberdar etmek
• Öğretimi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
• Okulun fiziki koşullarında öğretim programlarına göre yeniden düzenlemeler
yapmak
• Öğretim programlarında belirtilen yeni öğrenme-öğretme yaklaşımlarına uygun öğretim yapılmasını sağlamak
Araştırmaya katılan müdürler, kendilerine yöneltilen dördüncü soru olan “İlkokul öğretim programlarının kendi okullarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi
için okul müdürlerine neler önerirsiniz?” sorusunu da okul müdürünün “ilkokul
öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri” çerçevesinde
algılayarak cevaplamıştır. Okul müdürlerinin dördüncü sorudaki önerilerinden
çoğu, üçüncü soruda belirlenmesi istenen “ilkokul öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri”ni anlatmaktadır.
İlkokul müdürlerinin öğretim liderliği, özellikle de öğretim programlarının başarı ile uygulanması konusundaki rolleri ihmal edilemeyecek kadar
önemlidir. Çünkü ilkokul müdürlerinin bu alandaki başarısı aynı zamanda
okulun varlık sebebi ile doğrudan ilgilidir. Okul müdürü, öğretim programlarının başarı ile uygulanmasında ne kadar etkin rol oynarsa okul da temel fonksiyonunu o kadar yerine getirmiş olacaktır. Bu yüzden ilkokul müdürlerinin
öğretim programları hakkında yeterli donanıma sahip olmaları için gerekli
çalışmaların yürütülmesi ilgili kurumlar (MEB, TTKB vb.) açısından öncelikli
görevlerden biri olarak benimsenmelidir. Üst kurumlar (MEB, TTKB vb.) tarafından bu konuda gerçekleştirilebilecek çalışmalar, ilkokul müdürleri için
seminerler düzenlenmesi, uzmanlarla ilkokul müdürlerinin sürekli iletişim
hâlinde olmaları, uygulamada karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması
konusundaki tecrübelerin paylaşılması için ilkokul müdürlerinin birbirleriyle
diyalog hâlinde olmalarının sağlanması vb. şeklinde sıralanabilir. İlkokul müdürlerine yönelik hazırlanacak eğitim programlarında, ilgili araştırmalardan
elde edilen sonuçlara yer verilmesi de önemle üzerinde durulması gereken hususlardandır.
İlkokul öğretim programlarından hangi sonuçların elde edildiği, verimli
ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla anlaşılır. Denetlemeler sonucunda geribildirimde bulunulan, yol gösterilen öğretmen ve öğrenciler hatalarını ve eksiklerini görme, giderme fırsatı yakalayacaktır. Denetleme ile ölçme ve değerlendirme ne kadar nitelikli olursa elde edilecek veriler ve yapılacak geribildirim de o kadar sağlıklı olur. O hâlde ilkokul müdürlerinin denetleme ve ölçmedeğerlendirmeyle ilgili öğretim liderliği rollerini gerçekleştirmede daha özenli
ve özverili olmaları gerekir. Özellikle denetleme ve ölçme-değerlendirme rol126
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Bu araştırma, yalnızca nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bu tekniğin sınırlılıkları göz önünde bulundurulduğunda, ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki
öğretim liderliği rollerini daha kapsamlı bir şekilde irdeleyebilmek amacıyla nitel
araştırma tekniğinin yanında anket tekniğinden de yararlanılabilir. Bu çalışmada,
ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği
rollerinin belirlenebilmesi amacıyla yalnızca okul müdürlerinin görüşleri alınmıştır. Söz konusu rolleri belirlemek amacıyla okul müdürlerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, veliler ve denetmenlerin de görüşleri alınabilir.
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leri konusunda ilkokul müdürlerine eğitim verilmeli; okul müdürleri, öğretmenleri ders işlenişinde denetlemeye daha fazla zaman ayırmalı; bu göreve
daha fazla önem vermelidir.
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IX. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (1950-54 Yılları) Faaliyetlerinden
Hareketle Demokrat Parti’nin Eğitim ve Kültür Politikası

Ali Osman AKALAN*

Bu makalede, Osmanlı dönemindeki çağdaşlaşma hareketleri çerçevesinde
başlayan süreç incelenmiş ve Türkiye’de çok partili sisteme geçilen 1950-54 yılları arasındaki T.B.M.M.’nin durumundan hareketle o dönem iktidar partisi olan
Demokrat Parti’nin eğitim politikası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle
bu dönemde Türkiye’nin gündeminde yer alan eğitim ile ilgili olaylar T.B.M.M.
bağlamında irdelenmiştir. IX. Dönem’in en büyük özelliği yirmiyedi yıllık C.H.P.
iktidarının halk oyu ile değiştirilerek D.P.’nin iktidara gelişidir. Bu açıdan da IX.
Dönem T.B.M.M.’nin Türk Demokrasi Tarihi açısından ayrı bir yeri vardır. Bu
köklü iktidar değişikliği sadece Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası değil aynı
zamanda da Türk toplumunun eğitim alanındaki pek çok arzusunu da yerine getirmeye çalışmıştır. Bu makale de imam hatiplerin açılması, köy enstitiülerinin
kapanması, ilahiyat fakültelerinin pozisyonu gibi konulara değinilecektir.
Anahtar kelimeler; TBMM 9. Dönem, Demokrat Parti, Eğitim Politikası, Çok
Partili Hayat
ABSTRACT
This article describes the process started within the framework of the Ottoman period were examined and modernization movements in Turkey between
the years of 1950-54 Parliament passed a multi-party system, the ruling party, the
Democratic Party in state education policy action that period are presented. Especially in this era of educational events related to the agenda of the Turkish Grand
*
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National Assembly of Turkey examined in the context. IX. Twenty-seven-year period, the most important feature of the CHP. DP is replaced by the rule of power,
the advent of the popular vote. IX in this respect. Parliament has a special place
in the period of Turkish Democracy. This drastic change of power is not only a
turning point in Turkish political life at the same time rather than the desire to
impart a lot of Turkish society has worked in the field of education. In this article,
the imam preachers opening, the closure of the the village institutes, addressing
issues such as theology faculty position.
Key words: 9th Parliament Period, the Democratic Party, Education Policy,
Multi-Party Life
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemeye başlamasıyla birlikte, Osmanlı geleneksel eğitim kurumlarının bilgi üretemedikleri ve batıdaki yenilikleri takip edemedikleri görülmektedir. Ayrıca Osmanlı Eğitim sisteminde birliğin olmaması eğitimin canlılığını ve işlevselliğini yitirmesine yol açmıştır.1 Cumhuriyet Döneminde
ise Atatürk, bu geri kalmışlığı eğitim ile çözebileceğini anlayarak eğitimin hedefini
çizmiştir. Bu hedefler millileşme yani milliyetçilik diğeri ise modernleşme yani
muasır medeniyetler seviyesine erişmektir. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisad
Kanunu ile Türkiye’de bütün okullar Maarif Vekâleti’nin idaresine bırakıldıktan
sonra ders programları yeniden düzenlenerek 1928’de Latin Alfabesi kabul edilmiştir. Atatürk döneminde kültürel yapının yeniden oluşması, batı medeniyetine
uyum sağlayacak gelişmiş modern ve milliyetçi bir toplum meydana getirmeye
yönelik olmuştur.2
Cumhuriyet dönemi eğitimin temel özellikleri şu şekilde tespit edilmiştir. Eğitimin laik olması, demokratik olması, eğitimin kadın ve erkeği kapsaması ve eğitimin latin harfleriyle yapılmasıdır. Eğimin başlıca amacı ise, her düzeydeki okullara, öğrencilere Cumhuriyetçi ve Demokratik bir siyasi eğitim vermektir.3 Türk
Mili Eğitimin genel amaçları, Milli Eğitim temel kanunun da şu şekilde belirtilmiştir. “Atatürk İnkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk
Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukların bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek»4 Çok Partili hayata geçişle birlikte C.H.P. din ve laiklik
ile ilgili yorumunu yenilemek, daha yumuşak bir siyaset izlemek durumunda kal1

2
3
4

Geniş Bilgi için Bkz.Hasan Ali Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ank.r 1994, s.l-19.
Ali A.Yiğit, İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950), Boğaziçi İlmi Araştırmalar
Serisi: HI İst., 1992, s.20.
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’ye) A.Ü.Yayınları, Ank., 1989, $.362.
Akyüz, a.g.e., s. 366.
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Halkevlerinin Kapatılması
Halkevleri 19 Şubat 1932’de kurulmuştur. Halkevlerinin amacı gerçekleştirilen
inkılapların halka anlatılmasında etkili bir organ olarak kullanılmasıdır. Yönetimleri tamamen C.H.P.’nin genel merkez ve yerel örgütleri tarafından üstlenilmiştir.8
Halkevleri hukuken ve fiilen C.H.P.’nin malıydı. Bu tek parti döneminde problem yaratmıyordu ama çok partili rejime geçilince problem yaratmaya başlamıştı. D.P.’nin iktidara gelmesiyle birlikte C.H.P ile devlet birbirinden ayrılmışlardı.
Temelinde C.H.P.’nin devletin maddi olanaklarıyla yarattığı tesislere egemen olması kabul edilemezdi.9 C.H.P. bu düşünceden yola çıkarak 1947 Kurultayında
halkevlerini özerk kuruluşlar haline getirmeyi kararlaştırdı. Ama bu sadece karar
aşamasında kalmış ve halkevleri kültürel amaçlarını gerçekleştirmekle beraber
Halk Partisinin organı rolünü oynamaya devam etmiştir.10 C.H.P.’nin en büyük
hatası 1950 seçimlerinden sonraki ilk kurultayı Ankara Halkevinde toplamasıdır.
Bu olay hem D.P’lilerin hem de halkın tepkisinin çekmiştir.
1950’de 63 ilde 477 Halkevi, 4.332 halk odası faaliyet halindeydi. D.P tabanı
bundan rahatsızdı. Bu rahatsızlığı Metin Toker11 şu şekilde ifade etmiştir. «Demokratlar kendilerini 1946-50 arasında C.H.P. iktidarından çok çekmiş hissediyorlardı.
Halbuki çektirenler hâla ortadaydılar. Bunlardan intikamları alınmayacak mıydı?
C.H.P.’liler tafra satmaya devam ediyorlar, onlara gidici olduklarını söylüyorlardı.
Halkevleri hep onların elindeydi ve bunları “Babalarının Malı” veya «Parti Ocağı”

5
6
7

îştar B.Tarhanlı, Müslüman Toplum, Laik Devlet Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Ata Yayınları,
İst., 1993,5.23.
Yiğit, a.g.e., s.48.
Bu değişiklik için Bkz. T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX. Dönem, C.I., 24.5.1950 - 29.5.1950;
s.29-32.
Çavdar, a.g.e., s.66.
Karpat, a.g.e., s.304.

8
9
10
11 Metin Toker (1924- ) : İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Edebiyat Fakültesi,
Fransız Filolojisi, mezunudur. 1945-1949 yıllan arasında Cumhuriyet Gazetesinde, 1949-1955
yılları arasında Zafer Gazetesinde yazarlık yapmıştır. 1954 yılında Akis Dergisini çıkartan Toker,
1955 yılında İsmet İnönü’nün kızıyla evlenmiştir. 1967 yılma kadar Akis Dergisinde ki yaz:
hayatına devam etmiştir. Başlıca Eserleri; Bir Diktatörün İktidar Yolu, İsmet Paşa İle On Yıl (3.
Cilt), Şeyh Sait İsyanı, Dört Buhranlı Yıl, Tek Partiden Çok Partive: Demokrat Partinin Altm
Yıllan. Metin Toker”, Türkiye Ansiklopedisi, C.I. s.87.
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mıştır. 5İnönü döneminde uygulanmaya başlayan hümanistleştirme politikası Atatürk döneminden gelen milli kültür heyecanı ve milliyetçilik arzusunu zayıflatarak
telafisi zor tahribatlar yapmıştır.6 1950-1954 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi
eğitiminin temel özellikleri amaçları korunmuş olmakla birlikte büyük değişikliğe uğramıştır. Ama çok partili rejime geçişle birlikte laikliğin yeni bir anlam kazanması dini eğitim konusunda büyük değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. Bu
değişiklikler IX. Dönem boyunca bütün hızıyla devam etmiştir.7 Bu doğrultuda ki
değişiklikleri sırasıyla incelemeye çalışacağız.
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gibi kullanmaktaydılar. Milletvekillerini Ankara’ya böyle durumlara son verdirsinler, kendilerini çevrelerin efendisi yapsınlar diye göndermişlerdi. Korkuluk olarak
değil.”12 Halkevi sorunu iki parti arasında bulunacak orta bir yolla çözümlenmek
istendi. C.H.P yetkilileri D.P. ile temasa geçerek bu kuruluşların Halk Partisi or
ganı olmaktan çıkarılarak birer vakıf veya benzer tesis haline getirilmesini fakat
kapatılmamasını teklif etti. D.P.Iiler ise böyle bir teklife sıcak bakmadılar.13
Halkevleri konusunda basında büyük tartışmalar olmuştur. C.H.P.’nin yayın
organı Ulus attığı gazete başlıklarında, «Hukuk mu?, Müsadereye doğru» «D.P.
iktidarı halkevlerine el koymaya çalışıyor». 14 «Müsadere hazırlığı yurtta çok fena
tesirler yarattı». 15 Derken D.P’nin yayın organı Zafer ise «Milletin malı millete veriliyor», 16 «Hukuk Devleti nizamının esası yerine getiriliyor, C.H.P’nin zimmetine
geçirdiği milli servet» diye başlık atmışlardır.17 Her iki gazetenin de köşe yazarları
arasında da sert tartışmalar geçmiştir. C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek18 yaptığı konuşmada, «Halkevlerinin Ulus tarafından ne maksatla kurulduğu bellidir.
Bu müesseseler İnkılapları yaymak ve yerleştirmek, memleketin kültür seviyesini
yükseltmek gibi amaçlarla 1932 yılında Atatürk tarafından kurulmuştur. Atatürk
inkılaplarını yaymak Türk kültürü ve milli şuuru geliştirmek amacıyla kurduğu
halkevlerini kapatmak bir siyasi parti içinde izah olmayan bir harekettir.»19 Halil
Sezai Erkut yazısında; «Halkevlerine indirilen darbe inkılaplara, Atatürk rejimine ve onun yüksek eser ve hatıralarına saygısızlıktır. Büyük Atatürk Halkevlerini
Türk inkılaplarının yayılması için açmıştır». Diyerek tepkisini belirtmiştir.20
Zafer gazetesinin baş yazarı Mümtaz Faik Fenik ise, «Halkevleri sorununun
C.H.P.’nin iddia ettiği gibi bir müsadere konusu değil, bir gasp değil, doğrudan
doğruya bir hakkın yerine getirilmesi, vaktiyle gasp edilen malların sahiplerine ve
millete iadesi diyerek devam eder. Halkevleri tesis amaçlarının tamamen dışında
bir politika ocağı halinde kullanılmıştır, köycülük, sağlık ve hatta gösteri kollarında dahi, parti propagandası uğruna faydalanmıştır. Devlet bütçesinden, özel
idarelerden belediyelerden, köy sandıklarından yardım gören halkevlerini ve halk
12
13
14
15
16
17
18

Toker, a.g.e., s. 109.
Aydemir, a.g.e., s.l 12.
Ulus, 20.7.1951.
Ulus, 21.7.1951.
Zafer, 25.7.1951.

Zafer, 25.7.1951.
Kasım Gülek (1905 - 1996) : Kasım Gülek Adana’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Amerikan
Kolejinde eğitim görmüş ve 1928’de Paris Siyasal Bilimler Okulunu bitirmiştir. 1939’da Bilecek
milletvekili seçilerek meclise girmiş ve 1946’da Seyhan milletvekili olmuştur. 1947-1949 yıllan arasında
Ulaştırma Bakanlığı yapmış ve 1950 yılında C.H.P’nin Genel Sekreterliğine getirilmiştir. Bu görevi 1959
yılına kadar sürdürmüştür. 27 Mayıstan sonra Tanin adlı bir gazete çıkartan Gülek 1961-1965 yıllan
arasında Adana milletvekili olmuş ve 1973’de aktif siyasetten çekilmiştir. Kasım Gülek”, Türk ve Dünya
Ünlüleri, C.V, s.2545.

19 Ulus, 26 .7.1951,5.6.
20 Ulus, 27.7.1951, s.3.
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Kanun tasarısı Ağustosta mecliste görüşülmeye başlanmış ve sert tartışmalara
sahne olmuştur. Faik Ahmet Barutçu yaptığı konuşmada» Devletin resmi müesseselerinin, belediyelerin ve özel idarelerin teberruda bulunmaları mevcut yasalara aykırıdır. Bu kanunu meclise getirmenizin sebebi Halk Partisi’nin mallarının
tasfiyesidir, bu teklifi de bu ad altında buraya getiriyorsunuz». Diyerek kanunu
eleştirmiştir.23 C.H.P.’nin sözcüleri konuşurken D.P.’li milletvekillerinin sözle sürekli sataşmaları sonucu C.H.P. milletvekilleri ikinci oturama katılmamışlardır.24
Ulus gazetesi bu olayı şu şekilde değerlendirmiştir. «C.H.P. milletvekilleri dünkü
müzakerelere iştirak etmediler. Anayasaya aykırı olan tasarıyı halka şirin gözükmek için, Başbakan ve D.P. milletvekilleri gayret sarf etti, küfür edenler bile oldu».
Diyerek manşet atmıştır.25
İkinci oturumda söz alan milletvekilleri C.H.P. ve İsmet İnönü’ye sert eleştiride bulundular. Oturumda ilk konuşmacı olan Ankara Milletvekili Osman Şevki
Çiçekdağ «C.H.P.’nin oturuma katılmamasını eleştirerek, C.H.P’nin istediği gibi
davranabileceğini, D.P.’nin sadece bedelsiz ve parasız bîr şekilde halk partisine
mal edilen gayri menkullerin, gerçek sahibi olan millete ve tüzel kişilere iadesini teklif ediyoruz». Diyerek kanunu savunmuştur.26 Başbakan Adnan Menderes
konuşmasında, Halk partisi halkevlerine sarf edeceğim diye bütçeden, hususi idarelerden, belediyelerden, köy sandıklarından aldığı paralardan büyük bir kısmını
halkevlerine sarf edecek yerde doğrudan doğruya zimmetine geçirmemiş midir?
Diye sorarak devam etmiş, Halkevleri kurulmadan önce hayır cemiyeti sayarak ve
halkevleri kurulduktan sonra bu bahane ile Halk Partisi’nin millet kesesinden alıp
zimmetine geçirdiği paralar çok büyük rakamlara varmaktadır diyerek tepkisini
ortaya koyduktan sonra C.H.P’nin meclise getirmeye çalıştığı kanun tasarısını da
şu şekilde eleştirmiştir. «İsmet İnönü bundan sonra Halkevleri perdesi arkasında
Halk Partisi’nin hakimiyeti altında bulunan ve büyük bir servet teşkil eden mal21
22
23
24
25
26

Zafer, 27.7.1951, s.l.
T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX. Dönem, 7.8.1951, s.635.
T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX.Dönem, 7.8.1951, s. 633-637.

Çavdar, a.g.e, s.45.

Ulus, 8.8.1951, s.l.
T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX .Dönem, CIX, 7.8.1951, s.637.
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odalarını kendi partileri dışında siyasi kanaat taşıyan vatandaşlara kapamıştır».21
Bu yoğun tartışmalar D.P.’lilerin meclis grubuna verdikleri dört ayrı yasa teklifini
birleştirerek oluşturdukları tasarıyı T.B.M.M.’ne getirdiklerinde de devam etti. Tasarı meclisin gündemine “Manisa milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının,
Resmi daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devir edemeyeceklerine
ve bu daire ve müesseselerde münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk
edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve hâzineye iadesine dair kanun teklifi ve
Anayasa, İçişleri, Maliye, Adalet ve Bütçe Komisyon raporları şeklinde gelmiştir.22
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ların üzerine oturmak amacını takip etmediklerini ve bu husustaki iyi niyetlerini
ispat etmek için çoktan beridir Halkevlerini bir tesis haline getirmek istediklerinin hikayesini anlatıyor. Bu hikaye muhalefetin etkisini göstermeye başladığı
1947 senesinden başlar. Hiç bir hükmü olmayan halkevlerine devlet bütçesinden
para ayrılması ve paranın iktidar partisine ödenmesi gibi demokratik ve hukuki duruma asla sığmayacak derecede yanlış olan bir yolda yürümek muhalefetin
eleştirileri etkili olunca artık devamı imkansız hale gelmiştir. İşte o zamandır ki,
avutmak ve zaman kazanmak amacıyla halkevlerini tesis yapacağız temelleri başladı». Demiştir.27
İstanbul milletvekili Mükerrem Soral ise konuşmasında İsmet İnönü’yü eleştirerek «Devlet hayatı boyunca Atatürk’ü tarih kitaplarından, para ve pullardan
çıkartmak suretiyle kendince Atatürk’ü milletin kalbinden silmeye çalışan, Anayasayı bir kenara bırakarak devleti ileri sürüp Anayasayı devamlı ihlal etmiş olan
bir insan, bu kanun karşısında kendisinin ve partisinin ne kadar zayıf bir durumda
olduğunu görünce dört elle Anayasaya sarılıp, Atatürk’e sığınmaya çalışmaktadır
Anayasaya ve Aziz Atatürk’e karşı en büyük günahkarın gelip onlardan medet umması ve Anayasadan bir çare umması ve Anayasadan bir çare koparabilme çabalarıdır». Demiştir.28
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Kanun 8 Ağustos 1951 tarihinde oylamaya sunulmuştur. Oylamaya katılan 365
milletvekilinden 362’si lehte oy kullanmış. 3 milletvekili hayır oyu kullanmıştır.
Böylelikle tasarı kanunlaşmıştır. 29 Bu oylamaya C.H.P. milletvekilleri katılmamışlar ama genel merkezde yayınlanan bir bildiri ile her türlü olumsuzluğa karşı mücadeleye devam edeceklerini açıklamışlardır.30 Halkevlerinin tamamen kapatılması D.P’lilerin, C.H.P.’ye karşı kazandığı büyük bir zafer olarak değerlendirilebilir.
Köy Enstitülerinin Kapatılarak İlköğretim Okullarıyla Birleştirilmesi
Köy de yaşayan nüfusun eğitim problemi Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarından itibaren tartışılan bir konudur. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllardaki kötü durumundan dolayı bu soruna köklü bir çare bulunamamıştır.31 Atatürk
Cumhuriyetin kurulmasından sonra bu problemi çözmeye çalışmıştır. Yurt dışından dönemin eğitim öncülerinden Amerikalı J.Devvey’i ülkeye davet etmiştir.
1924 yılında J.Dewey’in verdiği raporda, köye göre eğitim ve köy öğretmeni yetiştirme konusuna da yer verilmiştir. 1925 yılında da eğitimci Kühne’de raporunda
benzer konularda önerilerde bulunmuştur. Bu düşüncede benzer görüşler Türk
eğitimcilerce de benimsenmiştir.

27
28
29
30
31

T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, DC .Dönem, C.K, 7.8.1951, s.663.
T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX .Dönem, C.DC, 7.8.1951, s.647.
Zafer, 9.8.1951.
Çavdar a.g.e., s.45.
Yiğit, a.g.e., s.74.
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Köy Enstitülerinin projesini 1935 yılında İlköğretim Genel Müdürü Hakkı
Tonguç35 hazırladı ve kabul edilmesini sağladı. İlk deneme okulu 1937’de İzmirKızılçullu’da kuruldu. Daha sonra açılan üç okul bunu izledi. Alınan sonuçlar ümit
vericiydi. Bunun üzerine 17 Nisan 1940 tarihinde uzun tartışmalardan sonra Köy
Enstitüleri kuruldu.36 Köy Enstitülerinin amacı Türk köylerinin cahilliğini, geri
kalmışlığını ve maddi imkansızlıklarının en kısa zamanda giderilerek köylünün
kalkınması için kurulmuştur.37 Y. Akyüz’e göre ise 1940’da altı yaş üstünde ki nüfusun %78’i okur yazar değildi. Köylerde bu oran %90’lara varıyordu. Bu cehaletle
mücadele etmek için köylünün sosyal ve ekonomik yapısını eğitim kanalıyla düzeltmek için Köy Enstitüleri kurulmuştur. 38 Köy Enstitülerinin temelinde ki fikir,
karma eğitimle köy çocuklarını devlet hesabına okutmak, mezun olduktan sonra
onları köylere ve köy çocuklarına daha iyi tarım metotları ve sağlık bilgisi öğretmek üzere köylerine göndermektir. Köyün toplumsal hayatına karışıp köylülerle
kaynaşabilmeleri için enstitüyü bitirmiş öğretmenlere toprak ve ev verilmiştir.39
32 Saffet Ankan (1888-1947) : Erzincan’da doğmuştur. 1910 yılında Harp Akademisinden Yüzbaşı
olarak mezun olmuştur. Di ve VHI. Dönemlerde Milletvekili olarak Meclise girmiş ve 1935-1938
yıllan arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Köy Enstitülerinin kumculanndandır.
Binbaşıoğlu, a.g.e., s.247-248.
33 Akyüz, a.g.e., s.433-4, Geniş Bilgi îçin Bkz. Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi.
M.E.B!Yayınlan., İst. 1995, s.237^6.
34 Yediyıldız, a.g.e s.72.
35 İsmail Hakkı Tonguç, (1897-1960): Bulgaristan’ın Silistre Kasabası’nda doğmuştur. Orta
öğrenimini Kastamonu Öğretmen Okulu ve İstanbul Öğretmen okulunda yapmıştır. Çeşitli
bölgelerde resim-iş dersi öğretmenliği yapaıı Tonguç, 1926’da Bakanlık Levazım ve Ders Araçları
Müzesi Müdürü olmuştur. Saffet Arıkan’m Bakanlığı zamanında İlköğretim Genel Müdürü
Vekili olarak atanmıştır. 1940 yılında asaleten bu göreve atanan Tonguç. 1946’ya kadar bu
görevi sürdürmüştür. 1954 yılında emekli olmuştur. İsmail Hakkı Tonuç, Köy Enstitülerinin
kurucusudur. Başlıca Eserleri : El işi Rehberi, Mürebbi’nin Ruhu, İş ve Meslek Terbiyesi, Köyde
Eğitini, Canlandırılacak Köy, İlköğretim Kavramı, Eğitim Yoluyla Canlandınlacak Köy.
36 Binbaşıoğiu, a.g.e., s.251.252.
37 Kanun, 278 oyla kabul edilmiş 148 milletvekili oylamaya katılmamıştır. Bu dönemde oylamaya
katılmamak muhalif kalmak demekti. Bu da kanunun ne şekilde geçtiğini göstemektedir.
38 Ayın Tarihi, Nisan 1994, s.27-28.
40 Karpat, a.g.e., s.302..
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Bu düşüncelere ilk somut adım 1937’de M. E. Bakanı Saffet Arıkan’ın32 döneminde gelmiştir. Eskişehir’in Mahmudiye köyünde bir eğitmen kursu açılmıştır.
Amacı askerliğini onbaşı ve çavuş olarak yapmış gençleri altı aylık kurstan sonra
eğitmen olarak köylere ve üç yıllık, ilkokullara gönderip öğretmen açığını biraz
olsun hafifletmekti.33 Altı aylık eğitimde Ziraat Bankası işbirliğiyle modern tarım
tekniklerini uygulayan Mahmudiye Devlet üretme çiftliğinde çalıştırılarak yetiştirilmişlerdir. Böylece köye sadece bir öğretmen değil, bölgenin kalkınmasında
önemli bir rol oynayacak, modern tarım tekniklerini onlara bizzat aktaracak eğitmenler yetişmiş oluyordu.34
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Köy Enstitüleri ilk açıldıklarında 14 tane iken bu sayı 1941 yılında 2, 1942 yılında
2, 1944 yılında 2 ve 1948 yılında 1 tane eklenerek toplam sayı 21’e ulaşmıştır. Bu
okullardan toplam 15.000 kadar öğretmen ve 2000 kadar sağlıkçı yetişmiştir.
Bu insanlar gittikleri yerlerde pek çok köy çocuğuna ve köy halkına okuma
yazma öğretmişlerdir. Köylere bir çok araç gereç girmiştir. Öğretmenler uygulamalı olarak öğrencilere ve bazı köylülere tarımı öğreterek tarımı daha küçük bir
yaşta onlara sevdirmişlerdir. Yine bu öğretmenlerin eşliğinde okul bahçeleri ve
hazine toprakları ağaçlandırılmıştır.40 Aynı zamanda Köy Enstitüleri kurulduğu
köylerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini, ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamıştır. Köy Enstitülü elemanlar daha öğrenci iken okulların yapımına iş
gücü katkısı yapmışlar, öğretmen iken de okulu ve okulun İhtiyaçlarını kendileri
yaparak devlete katkı sağlamışlardır.41
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Köy Enstitülerinin eksiklikleri de bulunmaktadır. Okullarda verilen beş yıllık
eğitim öğrencilere köy hayatının sosyal ve ekonomik problemlerinin hakkından
gelebilmek için yeterli değildi. Mezunların bir kısmı gerçeklerle ve köy problemlerinin çözümü ile uğraşacağı yerde kendilerini teorik tartışmalara, siyasi tartışmalara verecek bir köy eliti oldular. Aynı zamanda enstitü mezunlarının 20 yıl boyunca köy öğretmeni kalmaya mecbur olmaları kendilerinde aşağılık duygusunu
meydana getirdi. Bu da kentle köy arasındaki farkları daha da derinleştirmiştir.42
En önemli olumsuzluğu ise Enstitü mezunlarının çok fazla politika yapmalarıdır.
Herkes politika yapabilir ama bu öğretmenlerimiz yetiştirilmelerinden ve o günkü
ortamın uygun olmasından dolayı, gerekenden fazla politik olmuşlardır.43
Köy Enstitülerinin ilk resmi öğretim programı 1943 yılındadır. Bu programa
göre ilkokuldan sonra 5 yıl öğretim yapmaktadırlar. Bu süre içerisinde toplam 114
hafta kültür dersleri, 58 hafta ziraat dersleri, 58 haftada teknik ders ve çalışmalar
yapılmakta idi. Bu program 1947’de azda olsa değiştirilmiştir. 1953’de yapılan değişiklikle köy enstitüleri önemli ölçüde genel bilgi derslerine yönelmiştir.44
Köy Enstitülerinin İlköğretim okullarıyla birleştirilmesi kanunu 27 Ocak 1951
tarihinde T.B.M.M.’nin önüne geldi. Bu konuda en çok tartışılan nokta öğretmen
okuluna gelen öğrencilerin mezun olduktan sonra öğretmen olmaları veya diğer
mesleklere de yönelebilirler fikirleridir. Kars Milletvekili Tezer Taşkıran öğretmenlerimizden doktor, mühendis, hukukçu, olmak isteyenler içinde imkan verilmesini
istemiş ve bu öğrenciler içinde mecburi hizmetin kabulünü talep etmiştir.45 Milli
Eğitim Bakan Vekili Rıfkı Salim Burçak ise öğretmen okulunda bulunan başarılı
40 Şerafettin Zeyrek, Tek Parti Dönemi Türkiye’de Köy, Köylü ve Köycülük Politikası, (Yayınlanmamış,
Dok. Tezi, H.Ü. Ata. İlk ve înk. Tar. Ens. Ank. 1995), s.302-3.
41 Zeyrek, a.g.e., sf 303.
42 Karpat, a.g.e., s.302.
43 Zeyrek, a.g.e., s.305.
44 Akyüz, a.g.e., s.436.
45 T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, IX. Dönem, C.XXVH, 27.1.1954, s.371.
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Köy Enstitüleri ile İlköğretim okullarının birleştirilmesi hakkında ki kanun 27
Ocak 1954 tarihinde kabul edilmiştir. 47 Bu kanuna göre Köy Enstitüleri ile İlköğretim okulları “İlk Öğretmen Okulları» adı altında birleştirilmiştir. İlk Öğretmen
okullarının tahsil müddeti, ilkokulu mezunlan için 6 yıl, ortaokul mezunları için 3
yıldır. Bu okullara alınacak öğrenciler sınavla alınır ve her yıl alınacak öğrencilerin
%75’nin köy ilkokullarından mezun olması şarttır. Okul mezunları mecburi hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy okullarında çalışırlar ve mesai saatleri içinde
okulda kalarak kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler.48
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çocuklara öğretmenlikten başka mesleğe geçmelerine izin verdiğimiz taktirde öğretmenlik mesleğinin üstün kabiliyete ihtiyaç hissettirmeyen bir meslek olduğunu
kabul edeceğiz. Ayrıca öğretmen okuluna gelen çocuklar öğretmen olarak yetişmek niyeti ile gelmeyecekler, öğretmen okuluna başka bir mesleğe atılmak niyetiyle geleceklerdir. Bu da meslek okulu havasını tamamen bozacaktır, demiştir.46

Köy Enstitüleri kurulduğu ilk günden beri artıları ve eksileri ile çok tartışılmıştır. Enstitüler konusunda yaygın ve birbirlerine tamamen iki zıt görüş vardır. Bunların birincisi köy enstitüleri mükemmeldir, eleştirilemez, ikincisi köy enstitüleri
başlangıçtan beri zararlıdır. Eğitime hiçbir katkısı olmamıştır görüşüdür. Bu iki
görüşünde bilimsel olduğu söylenemez. Enstitüleri sağlıklı değerlendirmek istiyorsak hem artılarını hem de eksilerini değerlendirmemiz gerekmektedir.
İlköğretim genel olarak 7-14 yaşındaki çocukların eğitimini kapsar. 1924 yılından itibaren ilköğretim 5 yıl olarak tespit edilmiştir. Ama bazı köy ilkokullarında
bu süre kısaltılmıştır. 49 Cumhuriyet döneminde ilköğretime büyük önem verilmiştir. Çünkü ilköğretim cumhuriyet inkılaplarını laikliği topluma benimsetecek bir
araç olarak görülmüştür.50 Nüfusun çoğunluğu köylerde bulunduğu için meseleye
köylerden başlanmıştır. 1937 yılında çıkarılan Köy Eğitmenleri Kanunu ile öğretmen yetiştirme problemine büyük ölçüde çözüm getirilmiştir. 1942 yılına kadar
köylerde açılmış olan okulların yaklaşık olarak yarısına yakını, üç sınıflı eğitmenli,
geri kalan da beş sınıflı öğretmenli veya öğretmenli eğitmenli okullardır.51
İlköğretim de din derslerinin okutulması ve kaç saat okutulacağı devamlı sorun
olmuştur. 1924 yılında kabul edilen ilkokul programında bu ders Kuran-ı Kerim
ve din dersleri adı altında görülmekte, birinci sınıf hariç diğer sınıflarda ikişer saat
46 T.B.M.M. Zabıt Tutanakları Dergisi, K.Dönem, C.XXVÜ, 27.1.1954, s.373.
47 Kanunun kabul tarihi; 27 Ocak 1954, Kanun No; 6234, Kanun tasarısının verilme tarihi; 12
Haziran 1951. Resmi Gazete: 4 Şubat 1954, sayı: 8625.
48 Düstur, HLTertip, C.XXXV,’ s.274-5.
49 Bkz., Haşan Ali Yücel, a.g.e., s. 19-260.
50 Akyüz, a.g.e., s.386.
51 Yiğit, a.g.e., s.56-57.
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okutulmaktadır. 1926 programında din dersleri üçüncü sınıftan başlayarak hafta
da bir saat, daha sonra da yarım saate indirilmiştir. Din dersleri böylece 1930’ların
başında önce şehir ilkokullarında sonrada köy ilkokullarında kaldırılmıştır. İlkokul 4. ve 5. sınıflara din dersi tekrar Şubat 1949’da C.H.P. tarafından program dışı
haftada iki saat olarak konmuştur. Çocuklarının din dersi okumasını isteyen veliler sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdi. Bu dersler program
dışı olarak resmi ders saatleri dışında verilecek ve din derslerinin sınıf geçme ile
ilgisi olmayacaktı.52 D.P. iktidara gelir gelmez mevcut din derslerini yeniden gözden geçirmeye başladı. 4 Kasım 1950 tarihinde D.P. hükümeti din derslerinin okul
müfredatının içine alınması teklifini kabul etti. Aynı zamanda 1949’da C.H.P.’nin
uyguladığı sistemi tersine çevirerek, çocuklarına din dersi aldırmak istemeyen velilerin okul idaresine dilekçeyle başvurma sistemini getirmiştir. Bir diğer değişiklik
ise bir üst sınıfa geçebilmek için din derslerinden geçerli not alma gerekliliğidir.53
İlköğretimde okul, öğretmen ve öğrenci oranlarına bakıldığında, 1948-49
eğitim öğretim yılında 16.119. okulda, 33.185 öğretmen, 1.468.382.öğrenci eğitim yapmaktadır. 1949-50 eğitim öğretim yılında 17.106 okulda, 34.322 öğretmen, 1.590.039 öğrenci ile eğitim yapılmaktadır. 1960-61 arasında ise 24.398
okulda, 62.526 öğretmen, 2.816.501 öğrenciye çıkmıştır. Bu rakamlar gösteriyor
ki Türkiye’de ilköğretimde okul sayısıyla, öğretmen sayısıyla ve öğrenci sayısıyla bir yükselme söz konusudur. Bu da eğitimin kalitesinin gittikçe yükseldiğini
göstermektedir.54
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Orta Öğretim
1930 tarihli Lise ve Orta mektepler talimatnamesi, öğretmenlerden Cumhuriyet eğitimi vermek için programları ve programlar dışında her fırsatı değerlendirmelerini ister. Özellikle o yıllarda Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Sosyoloji,
Felsefe, Cumhuriyet, Yurttaşlık eğitiminin verildiği ve önemle durulduğu dersler
olmuştur.55 Orta öğretim okulları ödeneği genel bütçeden verilen bir ve iki devreli
“Sultanîlerle, ödeneği ile özel bütçelerine bağlı “idadilerden meydana geliyordu.
1923 yılında Sultaniler liseye, 1924’te de idadiler orta okula dönüştürüldü. 1929-30
yılları arasında da orta öğretim okulları karma okullar haline getirilmiştir.56 Ortaöğretimde okul öğretmen ve öğrenci oranlarına bakıldığında, 1948-49 eğitim öğretim yıllarında 321 okulda, 4.149 öğretmen, 61.314 öğrenci eğitim yapmaktadır.
1949-50 eğitim öğretim yılında 381 okulda, 4.364 öğretmen, 65.168 öğrenci eğitim yapmaktadır. 1950-51 eğitim öğretim yıllarında 406 okulda, 4.528 öğretmen,
68.187 öğrenci eğitim yapmaktadır. 1960-61 eğitim öğretim yılında 776 okulda,
52
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Akyüz, a.g.e., s. 388.
Şaban Sitembölükbaşı, a.g.e., s.77-78.
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13.269 öğretmen, 318 öğrenci eğitim yapmaktadır. 57 İstatistiklere bakıldığında
ilköğretimde okuyan öğrenci sayısı, orta öğrenimde okuyan öğrenci sayısından
çok fazladır. Bu da velilerin çocuklarını ilköğretimden sonra pek okutma taraftarı
olmadığını göstermektedir.
Atatürk döneminde Türkiye’nin tek üniversitesi İstanbul Dârü’l-Fünûnu’dur.
1933’deki reformlara gelinceye kadar Dâru’l Fünûn görevlerini yerine getirememiştir. 1933’de 2252 sayılı kanun ile Darü’l Fünûn kaldırılmış yerine İstanbul
Üniversitesi kurulmuştur. Bu kanunla özerklik kaldırılmış ve Üniversiteler Milli
Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. İlk kez Türkiye’ye Üniversite, Fakülte, Rektör ve
Dekan gibi terimler girmiştir. Bu reform çalışmaları devam ederken Ankara’da
1925’de Hukuk Fakültesi, 1930’da Ziraat Fakültesi, 1933’de Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, 1943’de Fen Fakültesi, 1945’te Tıp Fakültesi açılmıştır.58 18 Haziran 1946
tarihinde kabul edilen Üniversiteler kanunu59 ile yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Üniversiteler tekrar özerk hale getirilmiştir. Üniversitelerin kadro teşkilatları İle
bütçeleri yeniden düzenlenmiştir. Tamamen Mili Eğitim Bakanlığından ayrı birer
kurum haline gelmişlerdir.60 1946 yılında kabul edilen bu kanun 1973 yılına kadar
geçerli kalmış bir kanundur. 1946’dan sonra kurulan üniversiteleri ise Karadeniz
Teknik Üniversitesi (Trabzon - 1955), Ege Üniversitesi (İzmir-1958), Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (Ankara 1957), Atatürk Üniversitesi (Erzurum-1958)dir.
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Yüksek Öğretim

Cumhuriyetin ilk yıllarında dine karşı takip edilen katı laiklik politikası en çok
din eğitimini etkilemiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanununun da etkisiyle din öğretimi
yapılan kurumlarda hızla bir azalma olmuştur. Bu dönemde din adamı yetiştirmek
üzere kalan tek yer kuran kurslarıdır.61 Tek partili rejimden çok partili rejime geçilince C.H.P. din ve laiklik konusunda tutumunu değiştirmek durumunda kalmıştır. 17 Kasım 1947’de C.H.P.’nin VIII. Kurultayında din konusunda önemli tavır
değişiklikleri olmuştur. 1947 yılında Hacca gideceklere döviz tahsis edilmiş. Şubat
1949’da ilkokul 4.ve 5. Sınıfların programına isteye bağlı din dersi konulmuş, Ocak
1949’da da Ankara ve İstanbul’da on İki aylık İmam Hatip kursları açılmıştır.1950
yılında iktidara gelen Demokratlar din eğitimine karşı daha liberal bir tavır sergilediler. Din eğitimini devlet eliyle vermek ve Osmanlı döneminde’ yetişmiş ulema
ve tarikat şeyhlerine bırakmama konusunda kararlı idiler. Yani İslam Osmanlı İmparatorluğu döneminde öğretildiği şekliyle değil, yeni Cumhuriyetin laik ideolojisine uygun bir tarzda öğrenim sunacaktır.
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İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılması
İmam Hatip okulları din adamı yetiştirmek amacıyla ilk defa 1924:te İstanbul
ve diğer illerde 28 yerde açılmış ve 2258 öğrencisi olan İmam Hatip okullarını öğrenci sayısı 1932’de 10’a, okulların sayısı da 1932’de 2’ye düşmüştür. 1933 yılında
da bu okullar kapatılmıştır.Bu okulların kapanmasıyla dini bakımdan önemli bir
boşluk meydana geldi. Bu boşluğu doldurmak için D.P. iktidara geldiğinde 1924
yılında kurulan İmam Hatip okullarının tekrar açılma fikrini uygun buldu. Milli
Eğitim Bakanlığı 1951 yılında İmam Hatip kurslarının okul haline getirilmesine
karar vermiştir. Bu ders yılında açılacak olan İmam Hatiplerin müfredatı özel bir
komisyon tarafından belirlenecektir. İmam Hatip okulları on büyük İlimizde bu
yıl bir sınıflı olarak eğitime başlayacaktır. Üç yıl sonra tam teşekküllü hale gelecek
olan bu okulların mezunları orta tahsil mezunu sayılacak ve muhtemelen ilkokullarda din derslerine girebileceklerdi.62 1950-1952 Eğitim Öğretim yılından itibaren İmam Hatip okulları eğitime başladı. Eğitime başladıklarında okulların sayısı
yedi iken 1960 yılına geldiğimizde bu sayı otuz beşe ulaşmıştır. Bu okular M.E.B’e
bağlanmıştır. Okullardaki eğitim ise İki bölümden İbarettir. Birincisi ilkokuldan
sonra başlayan ve dört yıl süren ilk bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler köylere imam olarak atanabilirlerdi. İkincisi ise dört yıldan sonra üç yıl daha
devam edip okulu yedi yılda tamamlanan son kısımdır. İmam Hatip okullarında
okutulan dersler iki sınıfa ayrılıyordu. Bunlar kültür dersleri ve meslek dersleri
idi. Kültür dersleri orta okul ve lise müfredatının aynısıydı. Meslek dersleri ise
öğrencilerin imam olarak yetiştirilmesi amaçlanması sebebiyle sadece imam hatip
okullarında okutulmaktaydı. Toplam 27 dersin 17’si kültür, 10’u ise meslek derslerine tahsis edilmiştir. Meslek dersleri sadece teorik olarak değil pratik olarak
da uygulanmaktadır.63 İmam Hatip okullarının açılmasına muhalefet partisi tepki
göstermemiştir. Bunun en büyük sebebi halktan çekinmeleridir. İmam Hatipler
konusu günümüzde de olduğu gibi bir suistimal konusudur. Bu yüzden İmam
Hatip okullarının sayısında büyük bir artış görülmektedir. Artış günümüze kadar
devam etmiştir.64
İlahiyat Fakültelerinin Açılması
Tevhid-i Tedrisat kanununa göre İstanbul Üniversitesine bağlı bir İlahiyat
Fakültesi açılabiliyordu. Bundan faydalanarak 1924 yılında bir İlahiyat Fakültesi
kuruldu. Din derslerinin devlet okulu müfredatından çıkartılması okula olan talebi azalttı. 1924-25 eğitim öğretim yılında 284 olan öğrenci sayısı, 1932-33 eğitim
öğretim yılında 20’ye düşmüş ve 1933 yılında Edebiyat Fakültesine bağlı bir İslam
Araştırma Enstitüsü’ne dönüştürülmüş ve sonra bu enstitü de kapatılmıştır.
62 Ulus, 25.7.1951,3.2.
63 Sitem, Bölükbaşı, a.g.e., s.82-4.
64 Akyüz. a.g.e., s.392, Geniş Bilgi îçin Bkz.,Baki Mert, Çınar Bahçeci, Türkiye’de Din Eğitimi, T.D.V.
Yayınlan, Ank., 1995.
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C.H.P.’nin 1945’den sonra dine bakış açısının değişmesi ve din derslerinin devlet okullarında okutulmaya başlanması din dersi öğretmeni eksikliğini ortaya çıkarttı. Bu eksikliği gidermek için Ankara Üniversitesine bağlı bir İlahiyat Fakültesi
kurulmuştur. D.P’nin iktidara gelmesiyle birlikte İlahiyat Fakültesi’ne girecek öğrencilerde üniversite sınavını kazanmış olma veya lise mezunu olma şartı aranmaya başlandı. 1953 yılında Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü, Fakültenin çatısı
altında kuruldu. Fakülte 1960 yılına kadar, 167 kişiyi mezun etmiş, 12 öğrenciye
doktora yaptırmış ve 30 civarında ilmi eser yayınlanmıştır.65 İlahiyat Fakültesinin
açılması dini eğitim konusundaki boşluğu doldurmaya yeterli gelmemiştir. MEB
hem kaliteli din adamı, hem de İmam Hatip Okullarının öğretmen sayısını karşılayacak kadar çok mezun öğrenci arıyordu. Bu da bu dönemde mümkün değildi.
SONUÇ
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IX. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (1950-54 Yılları) Faaliyetlerinden
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Özet olarak D.P. IX. Dönem boyunca halkın siyasete katılımını sağlamış ve
siyaseti belirli bir kesimin elinden kurtararak demokrasinin gereği olan halka inmesini ve yayılmasını sağlamıştır. D.P. Böylelikle sivil topluma geçişi- sağlamış,
tek parti döneminin katı devletçiliğini yumuşatmıştır. Uzun yıllar ülkeyi yöneten
C.H.P.’nin onayıyla kurulan D.P.’nin halk oyuyla iktidara gelmesi, IX. Dönem’de
halkın devlet yönetimine katılmasına, siyasete ilgi duymasına yol açmıştır. Bu
şartlarla iktidarda bulunan D.P. uyguladığı ekonomi, eğitim, kültür, iç ve dış politikalarla halk kitlelerini memnun etmiş ve halkın isteklerine cevap vermeye çalışmıştır. Nitekim halk memnuniyetini 1954 seçimlerinde D.P.’yi tekrar iktidara
getirerek göstermiştir.
KAYNAKÇA:
Düstur
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T.B.M.M. Zabıt Tutanakları (IX. Dönem, 14 Mayıs 1950 - 1 Mayıs 1954)
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IX. Dönem’de eğitim ve kültür konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Eğitim’de Cumhuriyet dönemi eğitiminin temel özellikleri korunmuştur. 19501954 yılları arası okul sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı sürekli artmış ve
eğitimin kalitesi yükselmiştir. Eğitimde en önemli değişiklik dini eğitim konusu
olmuştur, din adamı yetiştirmek için okullar açılmış ve ortaokul, liselere din dersi
konulmuştur. Bu sanırız bir anlamda D.P.’nin halkın şikayetlerini dikkate alması ve
laiklik konusunda C.H.P.’den biraz farklı bir yaklaşım benimsediği görülmektedir.
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Çok Dillilik, Çok Kültürlülük Ve Dünya Bireyi Olmak
İmportance of Communication in Multicultural and Intercultural
Society Case Western Europe Multilingualism, Multiculturalism
And The World To Be Individual
Seyfi ÖZGÜZEL*
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Batı Avrupa’da Çok Kültürlü Toplum Olgusu ve
Kültürlerarası İletişimin Önemi

Özet
İkinci dünya savaşına kadar göç veren bazı Batı Avrupa ülkeleri 1950’li yıllardan itibaren göç almaya başlamıştır. Avrupa Birliğinin oluşumuyla Türkler ve
Araplar göçmen toplum kitleleri olarak daha beligin bir duruma gelmiş durumdalar.

2000’li yılların hemen başında ADK konusunda milli politikada değişiklik olmuştur. Yeni politikayla ‘vatandaşlık’ olgusu önem kazanmıştır. Göçmen çocuklarının yaşadıkları ülkede kendi kimliklerini koruyarak uyum sağlamaları çok
önemlidir. Çünkü iki dilliliğin kazanımları çoktur. Aynı zamanda çok kültürlü bir
toplumda bireylerin vatandaşlık bilinciyle farklı kültürlerden gelen diğer vatandaşlarla ortak bir alanda (frekansta) iletişim sağlaması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de kültürlerarası iletişim hayati bir önem taşımaktadır. Ki bireyselliğin ön plana çıkması ve iletişim tekniklerinin çeşitliliğinin artmasıyla kültürlerarası
iletişimde başarılı olmak, dünya bireyi olmak için bir şart olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Göç, Çok kültürlü toplum, İki dillilik, vatandaşlık, Kültürlerarası iletişim
Giriş
İkinci Dünya savaşından sonra 1950’ li yılların sonunda Batı Avrupa ülkelerine
ekonomik konjonktürden dolayı göç başlamıştı. Böylece bu ülkelerin toplumları
ilk defa, kitlesel olarak,‘egzotik’ kültürlerle tanışmış oldular. Başlangıçta Güney
Avrupa ülkelerinden (İtalya, İspanya, Portekiz,Yunanistan ve eski Yugoslavya)
Batı Avrupa’ya başlayan göç daha sonra Fas ve Türkiye’den devam etmiştir. Bu ül*
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Hollanda örneğinde ifade edildiği gibi 30 yıllık süreç içinde Anadili ve Kültürü
(ADK) eğitimi farklı ad ve konumlarda göçmen çocuklarına verilmiştir.

Seyfi ÖZGÜZEL

keler batı literatüründe wervingslanden yani ‘işçi bulma (toplama) ülkeleri’ olarak
adlandırılmaktadır. Bu göç kitlesi başlangıçta yalnızca erkeklerden oluşmuştur.
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Batı Avrupa devletleri 1970’li yılların başında aile birleşimi yasasını kabul ettikten sonra sözü edilen ülke toplumları, ‘yabancı’unsurları toplumun bir parçası
olarak görmeye başlamıştır.
Güney Avrupa ülkelerinin 80’li yıllarda Avrupa Birliği’ne katılmalarından sonra söz konusu ülkelerden gelmiş olan vatandaşların bir kısmı ülkelerine geri dönmüştür. Buna karşın Batı Avrupa’daki Türk ve Faslı’ların sayısı yaşadıkları ülkede
yabancılar kategorisinde en üst sıralara çıkmıştır.
Batı Avrupa’nın bazı ülkelerinde her ne kadar çok kültürlü toplum olgusundan
söz edilse de, göçün başlamasından bugüne kadar yarım yüzyıla yakın bir sürece
karşın, etnik azınlıkları barındıran toplumlardan söz etmek daha uygun olacaktır.
Hollanda örneği; Göç Politikası Ve İki Dilli Eğitim
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Hollanda’ya 60’lı yıllarda gelen göçmenlerin çoğu birkaç yıl sonra ülkelerine
geri döneceklerini sanıyordu. Bu anlayış göçmenler için geçerli olduğu kadar Hollanda kurumları için de geçerliydi. Bu yüzden de Hollandaca öğrenmeye önem
verilmemişti. Hatta göçmenlerin çoğu aynı etnik guruptan diğer insanlarla pansiyonlarda yaşıyordu. Bu yüzden katılım da söz konusu değildi.
Hollanda’da 1972 yılında aile birleşimi yasası kabul edilince ailelerini yanlarına
alan göçmen işçilerin çocukları için Anadili ve Kültürü (ADK= Onderwijs Eigen
Taal en Cultuur_ OETC) eğitimi gündeme girmiştir. 1974 yılında bazı illerde ADK
/ iki dilli eğitim verilmeye başlanmıştır. Hatta uluslararası hazırlık sınıfı olarak
adlandırılan sınıflarda (internationale schakelklas = ISK) eğitim iki dilde verilmekteydi. Anadil ve Kültür eğitimin önemli bir amacı, işçilerin (gelmiş oldukları
ülkelere) geri-dönüş yapmaları durumunda zorluklarla karşılaşmadan uyum yapmalarına katkıda bulunmaktı. Zamanla bu eğitimin hedefi politik nedenlerden
dolayı sürekli olarak değiştirilmiş olup, Avrupa’da doğan çocukların büyük annebabalarıyla da iletişim sağlamalarında yararlı olacağı düşünülmüştür. Zamanla
ADK eğitiminin amacı ve öğretmenlerin de okuldaki fonksiyonu farklı kalıplara
sokulmuştur.Bu dersleri veren eğitimciler 1980’ li yılların sonuna kadar ilgili ülkelerden getirilmişti.
Toplumsal gelişmelere paralel olarak Hollanda’da gerekli yasal düzenlemeler yapılıp toplumun çok kültürlü bir toplum olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle
1983’te o günün hükümeti eğitim yasasında değişik yaparak ilk, orta ve yüksek
öğretim için geçerli olmak üzere eğitimin, Hollanda toplumunun çok kültürlü bir
toplum olduğu gerçeğinden hareket etmesinin zorunlu olduğunu kabul etmiştir.
Yapılan yasa değişikliğiyle eğitimin ‘kültürlerarası eğitim’ olması gerektiği kabul
edilmiştir.
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Aynı yasa değişikliyile iki dilde eğitim de düzenlenmiştir. Çünkü Hollanda’daki
bütün yabancıların kendi kimliklerini koruyarak uyum sağlamaları hedeflenmişti.
Hollanda hükümeti 1984’te Rotterdam ve Amsterdam Yüksekokullarında dört
yıllık programla, sırasıyla, Türkçe ve Arapça öğretmeni yetiştiren birer bölüm
açarak Türkiye’den ve Fas’tan öğretmen getirtme yöntemine son vermiştir. Bu uygulamaya gerekçe olarak ta Türkiye’den ve Fas’tan gelen öğretmenlerin Hollanda
toplumunu iyi tanımayacağı ve böylelikle Hollanda’daki Türk, Faslı çocuklarına
yeterince yararlı olamayacağı düşüncesidir. Bu düşünceden hareket ederek Türkçe öğretmenlerine yeni hedef konulmuştur: bir yandan çocuklara ADK öğreterek
çocuğun büyük-anne ve babayla iletişim yapmasını sağlayacak, diğer yandan da
okul - aile ilişkilerine katkıda bulunacak, öğrencinin zayıf derslerinde de Türkçe’yi
araç (instructie) olarak kullanarak veya diğer öğretmenlere yardımcı olarak hatta
remedial teachergibi hizmet vererek öğrencinin başarısına katkıda bulunacakları
hedeflenmiştir.
Hollanda hükümeti 1990’lı yıllarda Türkçe ve Arapça gibi dilleri orta dereceli
okulların ders programına seçmeli ders olarak kabul edip ulusal ders programına
yerleştirmiştir. Böylece evinde sözü edilen bir dili konuşan ve o kültürü yaşayan öğrenciler ve hatta Hollandalılar da bu dersleri seçmeli olarak seçebilecek ve sınav dersi
olarak bu dersle mezun olabilecekti.Çünkü iş dünyası çok dilli gençlere iyi perspektifler sunmaktaydı. Bu alanda birçok araştırma yapılmış olup, bazı üniversitelere iki
dillilik ve kültürlerarası eğitim üzerine yeni kürsüler açılmıştır. Değişik araştırmalar
yukarıda ortaya konulduğu gibi çok dilliliğin artı değerlerini kanıtlanmıştı (Etnische
Minderheden; Taaldiversiteit en onderwijsbeleid / Prof. Dr. G. Extra,1992 ve dr. S.
Özgüzel, Vitaliteit van het Turks (dok. tz.) (Türkçenin gücü), 1994).
1990’lı yılları sonunda‘iki dilli’ eğitimin yarar ve zararları siyasiler ve bilim
dünyasınca sürekli olarak tartışma konusu yapılmıştır. Nihayet politik konjonktür 2000’li yıllarının başında ADK eğitiminin ulusal programdan çıkarılmasına
neden olmuştur.
30 Yılı Aşkın İki Dilli Eğitim
Hollanda’da ADK eğitiminin verildiği ilk tarihten (1974), ADK’nın ulusal ders
programından çıkarıldığı tarihe (2004) kadar geçen zaman süreci içinde çok kültürlü bir toplumda resmi dilin yanında verilen anadili eğitimi tartışması hiçbir za145
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Bunun yanında da eğitimin çocuğun dünyasına hitap etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yasanın amacı Hollanda’nın bütün vatandaşları için pedagojik açıdan
eşit bir atmosfer yaratmaktı. Eğitim fakülteleri ve pedagoji merkezleri yeni yasayı
uygulayabilecek olan yeni eğitimcileri hazırlama görevini üstlendiler. Görevdeki
eğitimciler ise hizmet içi kurslarla bu yeni gerçeğe hazırlanmaktaydı. Kimi eğitimci ders verdiği sınıfını farklı kültürlere ait kitap ve posterlerle zenginleştirirken,
kimisi de Türkçe, Arapça gibi dil kursları alıp öğrenci ve velileriyle daya iyi iletişim
sağlamaya çalıştılar.
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man durmamıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri Anadili eğitiminin beklentilere karşılık vermediği görüşünün sürekli güçlü kalmasıydı. ADK’ ye karşı olanlar
Hollandaca öğrenmenin uyum ve iş perspektifi açısından daha önemli olduğunu
sürekli olarak vurguluyorlardı. Başkaları da ADK eğitiminin öğrencinin okuldaki
başarısına katkıda bulunmadığını iddia etmekteydiler. Bu bağlamda gözden kaçırılmaması gereken önemli bir durum ise Anadili eğitimi gören çocukların çoğunun sosyo-ekonomik açıdan zayıf oldukları durumuydu. İlgili velilerin ekonomik
olarak toplumun alt tabakasından gelmiş olmalarından, eğitim düzeylerinin genelde düşük olmasından ve Hollandacayı iyi düzeyde konuşamamalarından dolayı, çocuklarının okul başarısına desteği de yok denecek kadar az idi.
İki Dilli Eğitimin Uygulama Yöntemleri
Anadili eğitimi verilirken seçilen yöntem de çok tartışmalıydı. Nitekim ADK
okul ders programında genellikle başka derslerin yerine verilmekteydi. Yani Anadili eğitimi alan öğrenciler, içinde bulundukları sınıflardan alınıp başka bir sınıfa götürülmekteydi. Hâlbuki geride kalan (Hollandalı) öğrenciler Hollandaca dil
dersine ve diğer derslere devam etmekteydiler. Hatta ADK dersini almak üzere sınıflarından alınan bazı öğrencilerin ayrı bir muamele görmekten dolayı küçüklük
kompleksine kapılmakta olduğu vurgulanıyordu. Sonuç olarak Anadili eğitiminin
öğrencilere verdiği kazanımlara karşı bazı kayıpların da söz konusu olduğu ortadaydı. Hatta 90’lı yıllarda yabancı öğrencilerin eğitimdeki konumları üzerine Eğitim ve Bilimler Bakanlığı’nın isteğiyle yapılan araştırmalar, yabancı öğrencilerin
eksiklerini gidermek için fazladan sağlanan maddi desteğe rağmen, çok başarısız
olduklarını ortaya koymuştur(İnspectierapport Besteding CuMi faciliteiten / Hollanda Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, Bakanlık Müfettişliği, 1992). Bu raporla
ortaya konulan veriler toplumda büyük bir endişe yaratmaktaydı, çünkü Hollanda
toplumu gittikçe yaşlanmakta olan bir toplum olup gelecekte milli ekonominin
orta direğini oluşturacak olan yabancı gençlerin önemli bir kısmı ya işsiz veya
vasıfsız işçi konumunda olacaktı. Bu gidişle gelecekte milli ekonominin tehlikeye
gireceğinden korkuluyordu.
İlköğretime başlayan bütün öğrencilere yapılan testlerdeyabancı öğrencilerin
Hollandalı yaşıtlarına göre çok geride kaldıkları saptandığından, bu öğrencilerin
geri kalmışlığını gidermek için okul öncesi eğitim olarak bilinen 4-6 yaş gurubuna
yönelik eğitim, ilköğretime dahil edilerek zorunlu kılınmıştır. Böylelikle yabancı
öğrencilerin geri kalmışlığının önlenmesi ve Hollandalılara eşitliğinin erken yaşta
sağlanması amaçlanmaktaydı. Okul öncesi eğitimde iki dilli eğitime önemli bir
rol verilmişti ve buna karşın da beklentiler büyüktü. Bİki dilli eğitim br yandan
başlıbaşına bir amaç, diğer yandan ise bir araçtı.
Anadili Ve Kültürü Eğitimi Yerine ‘Vatandaşlık’ Eğitimi
Yukarıda belirtilen yöntemden en fazla zarar gören toplumlar Türk ve FasArap toplumlarının çocuklarıydı. Çünkü ‘Güney Avrupa Ülkeleri‘ (ZEG) olarak
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Hollanda Parlamentosu 2001 yılında toplumdaki sosyolojik ve ekonomik (yabancılar arasında yüksek oranda işsizlik, kriminel olaylar, büyük bir politik parti
başkanı olan Pim Fortuin’ in öldürülmesi) sorunlar ve ABD’deki 11 Eylül olaylarından sonra entegrasyon (uyum) konusunda bir araştırma yaptırdığında elde edilen
sonuçlar, eğitim alanında yapılan yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını ortaya
koymuştur. ADK eğitiminin hedefine ulaşmadığı ve entegrasyonun yani uyumun
da gerçekleşmediği kanaati hâsıl olmuştu. Çünkü Hollanda hükümeti siyasi açıdan
yabancıları mutlu etmek için önce OETC (İlköğretimde Anadil ve kültürü) eğitimi
vermiş, orta öğretimde de Türkçe, Arapça gibi dilleri resmi dersprogramına almıştır. Kısacası yeni dillere ağırlık verilip, bunun yanında Hollandaca’nın okuldaki
eğitimle öğrenileceği ve entegrasyonun kendiliğinden gerçekleşeceği umulmaktaydı. Hatta yabancı kuruluşlar o tarihteki uygulamayı ve yabancılardan beklenen
uyumu asimilasyon olarak algılayıp yabancıların kendi dil ve kültürlerine daha
fazla sarılmalarını istemişlerdir. Yaklaşık 30 yıllık süreçte uyum (entegrasyon) alanında ilerleme olmadığı ve yasal düzenlemelerle dile getirilen çok kültürlü toplum
felsefesinin başarılı olmadığı ortadaydı. Böylece zamanın farklı hükümetlerinin
yasalarla sosyal eşitsizliği giderip Hollanda’da yaşayan herkesin eşit bir vatandaş
gibi yaşamasını sağlamak için yıllar boyunca vermiş olduğu uğraş boşa çıkmıştı
(SCHEFFER, PAUL, Prof. Dr.; Het Multiculturele Drama,NRC Handelsblad, 29
januari 2000).
90’lı yıllarda ADK’ye verilen önemin yanlış olduğunu savunan prof. Entzinger
ve Van der Zwan’ın 1992’de uyum (entegrasyon) üzerine yaptıkları bir araştırmaya dayanarak, çok ivedi bir şekilde yabancılara vatandaşlık eğitimi ve Hollandaca
eğitiminin verilmesi gerektiğini önermişlerdi. Bu iki araştırmacının düşüncesine
karşı gelenler ise Hollanda’nın vatandaşlık eğitimi çerçevesinde kendi tarihiyle
yabancıları yormaması gerektiğini savunmuşlardı. Halbuki araştırmacılar, bir vatandaşın ömür boyu yaşayacağı bir ülkenin toplumunu yakından tanıması kadar
normal bir şeyin olamayacağını savunmaktaydılar. Almanya’da bulunan ‘ Haus
der Geschichte’ gibi Hollanda’da da milli belleği yeni vatandaşlara anlatacak kurumların toplum içinde sağlıklı bir diyalog (uyum) için şart olduğu savunulmaya
başlandı (ENTZINGER VE VAN DER ZWAAN ;Contourennota Integratiebeleid
Etnische Minderheden (Yabancılar için uyum tasarısı),1992).
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adlandırılan İtalyan, Yunan, İspanya ve Portekizli çocuklar, Türk ve Faslı çocukların durumlarından farklı olarak ADK eğitimini hafta arasında normal eğitim
gördükleri okulda izlemelerine rağmen, bu dersleri resmi ders programının üzerinde fazladan takip etmekteydiler. Yani, ‘ZEG’ ülkelerinin çocukları Hollandalı
çocukların takip ettikleri bütün ders programını izleyip fazladan anadili eğitimi
almaktaydılar. Çinliler ise çocuklarına hafta sonlarında Çince dersini aldırıyorlardı (OETC, niet apart maar samen/ Hollanda Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı,
Bakanlık Müfettişliği,1987 ve OALT, Arabisch-Turks in het VO, 1988).
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Prof.dr. Scheffer’e göre milli değerlerine değer vermeyen bir toplum, göçmenlere (yabancılara) iyi bir örnek olamayacağı gibi, onlara pek fazla bir şey veremez.
Prof. Scheffer araştırmasında daha derine inip, günlük yaşamda pek farkına varamadığımız ama toplumun alt katmanlarında kültürlerarası çatışmaların sürekli
olan varlığını ortaya koymuştur. Elde edilen verilere dayanarak etnik gurupların
kendi etnik sınırları içinde kendi okullarına, alışveriş mağazalarına, idollerine,
kahve ve lokantalarına, müzik ve inançlarına sahip olduklarını ve özellikle kendi
kültürleri içinde bir arada yaşamakta olduklarını ortaya koymuştur. Etnik guruplar arasında iletişim olmadığı gibi, önyargı ve korku bütün etnik guruplarda güçlü
bir şekilde hakimdi. İletişim yalnızca dil olmadığına göre, kültürlerarası iletişimin
yok denecek kadar zayıf olduğu söylenebilir. Çünkü çok kültürlü bir toplumda
kültürlerarası iletişimin sağlanabilmesi için farklı etnik guruplara ait vatandaşların ortak bir platformda yani aynı ‘frekansta’ karşılıklı empati ile iletişim sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bunun için de en azından ortak bir dil (Hollandaca)
ve kültürü bilmeleri gerekir. Araştırma sonuçlarına göre farklı kültürel guruplar
arasındaki iletişim, zorunlu durumlar haricinde söz konusu olmamaktaydı.
Yukarıda ifade edilen verilerin yanında Hollanda Sosyal Kültürel Plan Bürosunun 2012 yılındaki demografik verilerine dayanarak en büyük dört ilin nüfusunun (etnik açıdan bakıldığında), Hollandalı olmayan halktan oluştuğu ifade
edilebilir. Bu illerdeki çok kültürlü toplumun 150’den daha fazla farklı etnik gurubu barındırmakta olduğunu görürüz. Gelecek on yıl içinde de de Hollanda’nın 45
büyük belediyesinde yabancıların oranının il halkının % 50 sini geçeceği tahmin
edilmektedir (Sociaal Cultureel Planbureau, 2012). Aynı Plan Bürosu 1999’da, yabancıların eğitim düzeyi ve iş dünyasındaki (istihdam) durumlarıyla ilgili olarak
yaptığı araştırmada, yabancıların işsizlik, gelir düzeyi, diploma alamadan okul
terki ve kriminellik bakımından Hollandalılara göre çok kötü bir konumda olduklarını ortaya koymuştur. Çok kültürlü toplumun gizemlerini ‘nasıl bir bilmece’
(Het Raadsel van multicultuur) olduğunu araştıran Jan Brugman Hollanda’da bir
milyonluk bir Müslüman toplumun varlığından söz ederek, bu toplumun günlük
yaşantısının inançları tarafından yönlendirildiğini ortaya koymuştur. Brugman’a
göre farklı inançlara sahip olan insanlar bir arada (birlikte) değil de, yan yana yaşamakta ama her bir gurup başka bir tarafa bakmaktadır. Kısacası kültürlerarasında
sağlıklı bir iletişim söz konusu değildir. Bu bağlamda Hollanda’da yaşayan yabancı
kökenli vatandaşların çok büyük bir kısmının eğitim ve sosyo-ekonomik açıdan
alt tabakada yer aldığını vurgulamak gerekmektedir (Sociaal Cultureel Planbureau, 1999 ve Het Raadsel van multicultuur / Jan Brugman, 1998).
Hollanda’ da şu anda geçerli olan politika milli kimliğin ve vatandaşlık duygusunun güçlendirilmesidir. Bunun yanında ADK eğitiminden ise her vatandaş
kendisi sorumludur. Sivil toplum örgütleri de devletten aldıkları maddi destekle
ADK eğitimine destek vermektedirler.
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Şu anda Antalya’da büyük rakamları bulan Alman, Rus vatandaşlarının yanında Hollandaca /Flemenkçe dilini anadili olarak konuşan yaklaşık 10.000 kadar Hollandalı veya Belçikalı vardır. Bunun yanında da şu anda Antalya’da yaşamakta olup daha önce Belçika veya Hollanda’ da uzun süre yaşamış olan ve
bu dili konuşan 3.000 kadar Türk uyruklu Hollandalı ve/veya Belçikalı vardır. Bu
arada vurgulanması gereken önemli bir husus şudur: Antalya’ya gelip yerleşmiş
olan yabancılar, 40 yıl önce Avrupa’ya göç eden vatandaşlardan farklıdır; buraya
gelenlerin eğitim düzeyi genel olarak daha yüksek, maddi durumları daha iyi ve
inisiyatif sahibi olan insanlardır. Şu anda Antalya ve çevresinde gelişmekte olan
bir ‘ Hollanda’ ekonomisi söz konusudur. Bu gelişmeler özellikle turizm ve yan
branşlarda (hospitality), endüstri, seracılık – yoğun (intensif) tarım, emlak, inşaat,
çağrı merkezleri gibi alanlarda ve uluslararası ticaret olarak bilinmektedir. Bunların yanında sağlık turizmi alanında yaşlılara hizmet sektörünün (sıcak iklim ve
ucuz hizmetten dolayı) Hollanda’dan ve Belçika’ dan Türkiye’ ye kayması da yeni
olanakları beraberinde getirmektedir.
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Antalya’daki Çok Kültürlülük Ve Çok Dillilik

Şu anda Antalya’da yaşayan ve ilk- veya ortaöğretim gören çocuklar için okul
dışında iki dilli eğitim olanağı sınırlı olarak sağlanmış durumdadır. İnisiyatif Lale
vakfı tarafından alınmış olup, NOB gerekli araç-gereç ve öğretmen formasyonunu
sağlamaktadır. Böylelikle evde Hollandaca (Flemenkçe) konuşan ailelerin çocukları Hollanda’daki Çinli çocuklar için organize edildiği gibi okul dışında iki dilli
eğitim olanağına sahip olmuş durumdalar.
Yukarıda belirtilen gerekçelerin ışığında Hollandaca ve Türkçe öğrenmenin
bazı alanlarda iş bulmak için gerekli veya yararlı olduğunu gören gençlerimizin
varlığı da söz konusudur. Yani bir yandan Hollandalı ve Belçikalı ailelerin çocukları iki dilli olarak yetiştirilirken, diğer yandan da Antalya’da yaşayan gençlerimiz
Hollandaca/Flemenkçe öğrenmenin yollarını aramaktadırlar. Bu durumlar Hollandaca/Flemenkçenin ayakta kalma gücünü sağlamaktadır. Hatta Antalya’daki
‘iki dilli’ ekonomi öyle bir ivme kazanmış durumdadır ki, iki dilli eleman ihtiyacını kapatmak üzere bazı insan kaynakları / iş ve işçi bulma kurumları, Antalya’da
istihdam etmek üzere Belçika ve Hollanda’dan Türkçe –Hollandaca/Flemenkçe
bilen vatandaşları iş garantisiyle buraya getirtmektedir. Buna dayanarak iki dillilik
ve dillerin ait oldukları kültürlere sahip olmanın başarı için çok önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır.
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Hollanda dışında Hollandaca dil ve kültür eğitiminin dünyanın bütün kıtalarında verilmesine olanak sağlayan ve destekleyen Hollanda devletinin NOB
kurumu yıllardır Antalya’da da Hollandaca/Flemenkçe’nin eğitimi için desteğini
vermektedir. NOB’un amacı, Hollandaca/Flemenkçe dil ve kültür eğitimiyle geriye
dönüş durumunda vatandaşların sorun yaşamadan Hollanda/Belçika toplumuna
katılımlarını sağlayıp kariyer şanslarını yüksek tutmaktır.

Seyfi ÖZGÜZEL

Çok Dilliliğin Sağladığı Zenginlik (Kazanımlar)
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Çok kültürlü bir toplumda farklı kültürlerin dillerini bilmek bireye bir çok
yönden yararlar sağlamaktadır. Nitekim dil bir kültürün tercümanıdır, ama aynı
zamanda da o dil ait olduğu kültürün de ürünüdür.
Çok dilliliğin kazanımlarını kısaca sıralayacak olursak; kimlik oluşumu (identiteit), özgüvenin kazanılmasıyla bireyin kendini dominant gurubun bireylerine eşit görmesi (emansipasyon), iletişim alanında (komünikasyon) ve kariyer
merdiveninde yani iş dünyasında (ekonomik açıdan) başarılı olmak gibi farklı
alanlarda artı değerlerini sıralayabiliriz (Özgüzel, S. dr.; Vitaliteit van het Turks
(Türkçenin gücü), Hollanda, 1994). Zaten farklı dilleri ve kültürleri barındıran bir
toplum, bu dilleri ve kültürleri ekstra bir dinamik olarak kullanabildiğinde ekonomik açıdan, refah alanına kadar birçok alanda kazanımlar elde edecektir. Bunu
sağlayabilmek için ise, ortak paydada (resmi dil ve kültür) sağlıklı bir kültürlerarası iletişim şarttır.
Kimlik oluşumunda dilin önemi: dil kültürün tercümanıdır ve bir çocuğun
kimlik oluşumu için ilk dört yaşın çok önemli olduğu kanıtlanmıştır. Çocuk bu
yaşlarda işittiği her şeyi belleğine yerleştirmekte ve büyüyünce kullanacağı haznenin temelini oluşturmaktadır. Kendi diliyle, kültüründen aldığı değerleri anlayan
ve haznesine yerleştiren bir çocuğun kendine özgüveni fazladır. Çok kültürlü bir
toplumda kimliği iyi gelişmiş olan ve böylece kendine olan özgüveni iyi olan bir
vatandaş diğer kültürlere mensup vatandaşlarla daha rahat iletişim sağlamaktadır. Kimlik sorunu olan gençlerde ise durum bunun tersidir. Özgüvenden yoksun olan gençler topluma güvenmemekte ve sahip oldukları önyargıyla topluma
düşmanca bakmaktadırlar. Rotterdam-Noord belediyesinde 2004 yılında Fas’lı
çocuklar üzerinde yaptığımız bir araştırmada anne ve baba tarafından çocuklara kimlik oluşumu ve eğitim konusunda destek verilmediği gibi, çocukların Hollanda toplumuna özellikle güvenmemeleri aşılandığı ortaya çıkmıştır. Ki bütün
Hollanda’da Faslı gençler arasında kriminelliğin en yüksek oranda olduğu belediye Rotterdam-Noord belediyesiydi (Onderwijsondersteunend gedrag; Dropouts /
SSNT-Deelgemeente Rotterdam-Noord, 2004 ve De Volkskrant, 2007).
Emansipasyon (eşitlik)açısından dilin önemi:Kendi diline iyi düzeyde sahip
olan kişi, kendine olan özgüveninden dolayı, çok kültürlü bir toplumda kendini
diğerlerine eşit görür. Bir dile verilen değer ile o dili konuşan kişiye verilen değer
birbirine yakındır. Böylelikle dilin, bireyin özgüvenine, özgüvenin de emansipasyona olumlu katkısı sözkonusudur.
İletişim alanında dilin önemi:İletişim, bir insanın sözlü veya sözsüz,vücut dili
(verbaal-non verbaal) vs düşünülebilecek her yöntemle karşısındakine vermek
istediği mesajı, alıcının duygu ve düşüncelerini anlayarak (empati) bu mesajı verebilmesidir. Yani karşıdakine aynı ‘frekanstan’ hitap etmektir. Dil bir yandan ait
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Ekonomik açıdan dilin önemi: Globalleşme süreciyle büyük bir köye dönüşen dünyadaki iş, kapital ve emek/insan gücünün sürekli hareketliliği söz konusu
olduğundan çok dilli olan ve konuştuğu dillerin ait olduğu kültürleri iyi tanıyan
bireylerin başarılı bir dünya bireyi olma şansı hemen her yerde daha fazladır.
Kültürlerarası İletişimin Önemi
Farklı kültürlere ait bireyler arasındaki (karşılıklı) iletişime kültürlerarası iletişim diyebiliriz. Başka bir kültürün etkisinde olan bir bireyle iletişim sağlayabilmek için kaynak tarafından gönderilecek olan mesajın alıcı tarafından, kaynağın
istediği ‘frekansta’ algılanabilmesi için, mesajı gönderenin alıcının kültürünü göz
önünde bulundurarak (empatiyle) yeniden kodlaması gerekir (Dökmen, Üstün,
prof., Dr.; İletişim çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012).
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olduğu kültürün tercümanı olduğuna göre, bir dili kültürüyle beraber iyi bilen bir
bireyin başarılı olma şansı daha fazladır.

Bundan hareket ederek, kültürlerarası iletişimin sağlıklı olması için, iletişim
sağlamak istediğimiz diğer kültüre ait bireyin kültürünü de tanımak gerekir.
Çok kültürlü bir toplum birçok farklı etnik-kültürel guruplardan oluşmakta ise
(Amsterdam’da 159 farklı kültüre ait vatandaş yaşamaktadır, Rotterdam’da ise faklı
kültür sayısı 150 kadardır), toplumdaki hemen herkesin farklı birçok kültürü iyi
tanıması beklenemez. Bu durumda sağlıklı bir iletişimin sağlanabilmesi için toplumun bütün vatandaşlarının en azından milli kültürü (dominant gurubun kültürü) ve o kültüre ait resmi dili iyi bir düzeyde bilmesi gerekmektedir. Bu durumda
yabancı etnik kökenden gelen her vatandaş vermek istediği mesajı kendi kültüründen hareketle algılayıp mesajın alıcıya varacağı dilde yeniden kodlayıp alıcıya
ulaştırabilecektir (Carlos, Nunez, ir., drs. Raya Nunez Mahdi, drs. Laura Popma;
İnterculturele communicatie; van ontkenning tot wederzijdse integratie, 2007, ve
Reading People (İnsanları Okumak) / Jo – Ellan Dimitrius ve Wendy Patrick Mazzarella, 2008.
Kültürlerarası iletişimin sağlanabilmesi için altı önemli kuraldan en önemli
üçü; iletişimin sağlanacağı kültürel çerçeve (culturel laag-hoogcontext), mekan
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Bir bireyin içinde büyüdüğü kültür o bireyin değer yargılarını; düşünce tarzını,
diğerine nasıl baktığını, bireyin kendini nasıl hissettiğini ve kendi davranışlarını
etkiler. Ama bireyler genel olarak içinde büyüdükleri kültürün iletişim tarzlarını
ne kadar etkilediğinin farkına varmazlar. Örneğin farklı kültürlerden bireyler arasındaki selamlaşmanın önemini sorduğunuzda hepsi size bunun önemli bir sosyal
etkinlik olduğunu söyleyebilecektir. Ama uygulamada biri başı öne eğerek, diğeri
el sıkışarak, başka biri de yalnızca sözlü olarak selamlaşmayı yapacaktır. Yani değerler aynı olsa da uygulama farklı olabilecektir. Bu yüzden de öğrendiğimiz dilin
ait olduğu kültürü iyi bir iletişim için tanımak şarttır.
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kullanımı ve zamandır (Hall, Edward ve Mildred Hall; Monochrone-polychrone
cultuur (Understanding Cultural Differences, 1990).
Bireyselliğin çok gelişmiş olduğu günümüz toplumunda iletişimin bütün
araçlarını/imkanlarını göz önünde bulundurduğumuzda aynı ailede büyüyen
çocukların bile farklı ‘kültürlerle’ olgunlaştıklarına tanık olmaktayız. Bu yüzden aynı dil ve kültürden gelen kişilerarasındaki iletişimde bile kültürlerarası
iletişimdeki hassasiyetleri göz önünde bulundurmak başarılı olmak için bir
şarttır. Kısacası iletişim, kültürlerarası iletişim kadar hassas bir duruma gelmiştir.
Bir toplumun bireyleri arasında sağlıklı iletişim söz konusu olduğunda,
topluma katılım daha fazla olacak ve o toplumun huzuru artacaktır. Bunu
sağlamak için de bireyin içinde yaşadığı toplumun milli dil ve kültürünü iyi
öğrenmesi gerekmektedir. Bu durum doğal olarak diğerinin ’dil ve kültürüne’
saygıyı artırmaktadır. Küresellikle büyük bir köye dönüşen dünyada, başarının sırrı - her dünya bireyi için - sağlıklı bir iletişimden geçer. Bunun için de
eğitim programlarına ‘Kültürlerarası iletişim’ modülünü zaman yitirmeden
yerleştirmek gerekmektedir.
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Özet
Tanzimat itibariyle dilimize çoğu Fransızca kökenli yeni kelimeler girmiştir.
Tanzimat’tan sonra aydınlarımız dile yeni giren bu yabancı kelimeler üzerinde çok
fazla durmuştur.

Ali Canip Yöntem “epope” kavramı üzerine de birçok makale yazmış, “epope”
kavramını karşılayan kelimenin “destan” olduğu sonucuna varmıştır.
Anahtar kelimeler: Epope, Ali Canip Yöntem, Destan.
Abstract
New vocabulary mostly borrowed from French origin entered into Turkish
starting with the Tanzimat Era. Turkish intellectuals dwelled too much upon these new French-origin words after the Tanzimat Era. They also tried to put forward some concepts that are of interdisciplinary importance. Ali Canip Yöntem
supported these efforts in his essays; he thought around the concepts of “épique”,
“épopée”,“epos”, “epic”, “légende”, “üstûre”, etc., and tried to find Turkish words corresponding to these concepts. Having laid emphasis on how the concept of epope
*

Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Aksaray/
TÜRKİYE (onuralpkayabasi@hotmail.com)
** Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Aksaray/
TÜRKİYE (rabiagokcen@hotmail.com)

153

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Disiplinler arası önem teşkil etmekte olan bazı kelimeleri de öne çıkarmaya
çalışmışlardır. Ali Canip Yöntem’de yazdığı makaleleri ile bu çalışmalara destek
vermiş, “épique”, “épopée”,“epos”, “epic”, “légende”, “üstûre” vb. kavramlar etrafında
düşünmüş ve bu kavramlara Türkçe karşılık bulmaya çalışmıştır. Epope kavramının nasıl ortaya çıktığı üzerinde durmuş, bu kavramı Türkçe’de hangi kelimenin
karşılayabileceğini tartışmıştır.

Onur Alp KAYABAŞI, Rabia Gökcen KAYABAŞI

had emerged, he contemplated on which Turkish words could correspond to the
real meaning of the concept. Ali Canip Yöntem wrote many essays on the concept
of «epope» and concluded that the Turkish word “destan” might correspond to
“epope”.
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Keywords: Epope, Ali Canip Yöntem, Legend (Myth)
Tanzimat itibariyle dilimize çoğu Fransızca kökenli yeni kelimeler girmiştir. Bu
süreç Meşrutiyet Dönemi’nde de etkinliğini devam ettirmiş ve Türk toplumundaki
canlılık yeni bir edebiyat ortamının doğmasına zemin hazırlamıştır.
Bu ortam içerisinde 1911 yılında Selânik’te Genç Kalemler Dergisi etrafında
oluşan Yeni Lisan Hareketi, edebiyat tarihindeki yaygın adıyla Millî Edebiyat Akımıdır. Fecr-i Âti’den ayrılıp, Millî Edebiyat akımını kuranlar şu sorunun cevabını
ararlar: Bizim çıkış noktamız ne olmalı? Millî Edebiyatçılar, Türk toplumuna yeni
bir şekil vermek üzere bu dönemde harekete geçerler. Yeni bir edebiyat kavramı
oluşturulmaya çalışılır. Halk için edebiyat, halka doğru edebiyat, millî edebiyat,
millî olmayan edebiyat gibi pek çok kavram ortaya atılır ve tartışılır. Batıdan alınan kavramlara yeni karşılıklar bulunur.
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Ali Canip, Türk dilinin sadeleşmesi ve milli değerini meydana koyması yolunda
Ömer Seyfeddin ve Ziya Gökalp gibi isimlerle birlikte bilgi ve ülküyle çalışmıştır. Ali
Canip, edebiyatın daha çok ilim ve fikir cephesinde çalışmalar ortaya koymuştur
(Banarlı 1971: 1108). Genç Kalemler dergisinin çıkarılmasında da dönemin felsefî
ve sosyolojik yönü Ziya Gökalp tarafından şekillendirilirken, Ali Canip Yöntem’de
yazılarında Yeni Hayat, Millî Edebiyat gibi meseleleri ayrıntılı bir şekilde işler.
Meşrutiyet yıllarında destan yerine Epope teriminin kullanıldığı görülmektedir.
Bu arada, destan türü üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünmüşler, hattâ bu konuda
şiddetli tartışmalara da girmişlerdir. Ali Canip ile Fuat Köprülü arasında meydana
gelen bir tartışma, “modern çağda epope yazılır mı yazılamaz mı” meselesi etrafında
cereyan etmiştir (Ercilasun 2009: 388).
Ali Canip’in yazılarındaki önemli noktalardan biri, onun yeni kavramları ele
almasıdır. Bu kavramlardan biri de: Epope’dir. Bu kavram üzerine 1927 yılında
Maarif Vekâleti Neşriyatı’ndan 72 sayfalık Epope(Epopeé) ve Edebî Nevîlerle Mesleklere Dair Malûmat adlı eserini çıkarır. Ali Canip Yöntem’in epope ile ilgili bir
kitap yazmasının sebebi, bu meselenin “Millî Edebiyat” mensuplarının ele aldığı en
önemli meselelerden biri olması ve daha önce Millî Mecmua’da ve Büyük Mecmua’da
Fuad Köprülü ile giriştiği “epope” hakkında tartışmaların bir sonuca vardırılmamasıdır. Batı edebiyatı eski Yunan edebiyatına dayanmakta, konularını bu edebiyattan almaktadır. “Millî Edebiyatçılar”, eski Yunan edebiyatına sempati duymakla
birlikte, bu edebiyatın Türkler için bir kaynak olarak görülmesi fikrine taraftar değildir. Kendilerinde, Türk edebiyatının zemininin Türk kültüründe aranması, eski
Türk destanlarından, Türk halk edebiyatından faydalanılması düşüncesi hâkimdir.
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Kaynağı tarihin başlangıç dönemlerine kadar uzanan; “milletlerin ve kahramanların yarı tarihi, yarı efsanevi hayatının ve kahramanlıklarının” söz edildiği
“destanlar” Batı Edebiyatında “epope” terimiyle anılır. Banarlı’da épopée ve légende
hakkında şu bilgileri verir “Türkçede destan, hem légende hem épopé karşılığıdır.
Légendeler târihten önce veyâ târihin kuruluşu asırlarında söylenen efsanelerdir.
Épopéler, daha çok târih devirlerindeki kahramanlar veyâ kahramanlıklar hakkında
söylenen destanlardır.” (Banarlı 1971: 2).
Batı dillerinde, Türkçedeki kahramanlık temalı ve olağanüstü motifi halk anlatıları olan “destan” terimine karşılık olarak, çok yaygın olarak “épique”, “épopée”,“epos”,
“epic”, “légende”, gibi terimlerin kullanıldığını görüyoruz. Türkçenin uzun yüzyıllar
boyunca yakın temas halinde olduğu Arapça’da “el-sra”, “el-kada”, epik şiir anlamında “el-malhama dini destan, “el-şiir al malhama” ise, epik şiir tarzı anlamına
gelirken, “destan” kelimesini Türkçe’ye veren Farsça’da “himsi” terimi kullanılmaktadır. Epope (epopée), bir edebiyat türü olarak büyük bir olay veya bir kahramanın
maceralarını anlatan olağanüstü motiferle örülü uzun şiir, bir başka ifadeyle anlatmaya dayalı epik şiir. Epope’nin Fransızca’daki tanımlarında, “kurmaca”, “anlatı”,
“uzun şiir”, “olağanüstü”, “kahramanlık” gibi özellikler öne çıkarılmaktadır. Epopede, şair ikinci planda kalmakta ve kahramanlar ve onların olağanüstü maceraları
öne çıkmaktadır. Lirik şiirde ise, tam tersine olarak şair, kendisini anlatmaktadır.
Fransızca’da epopenin iki anlatı tipi üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi,
ilk çağlarda, doğaçlama tarzında, çoğu zaman anonim veya unutulmuş bir şair tarafından yaratılan eski Yunan’a ait “l’Illiade” ve “ l’Odyssée, Sümer edebiyatının şaheseri ve insanığın tanınan en eski epopesi “Gilgamesh”, Hindistan’ın “Ramayana” ve
“”Mahabharata”, iskandinavya’nın “Les Eddas” ve “Le Scalde”, Fransızların “Chansons de Geste”, ispanyolların “Les Romanceros” gibi ilkel ve popüler anlatılardır. ikinci anlatı tipi ise, bilinen yazarların epope tarzındaki eserleridir. Türkçedeki “destan”
terimi ve tanımının birinci tiple ilgili olduğu açıktır (Oğuz 2004: 6).
Batı’nın edebiyat anlayışı eski Yunan kültürüne ve mitolojisine dayanmaktadır.
Bu nedenle Millî Edebiyat temsilcilerimizin çoğu eski Yunan edebiyatını değerli edebî
bir ürün olarak görmekte ve öğrencilere okutulmasını istemektedir. Ancak konu
ve hayallerin Türk kültüründen alınmasını yani eski Türk destanlarından, Türk
halk edebiyatından faydalanılması gerektiğini söylüyorlar ve eserlerini bu anlayış155

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Fuad Köprülü ve Ziya Gökalp o gün için büyük bir Türk destanının yazılabileceğine
inanmakta, Ali Canip ise bunun mümkün olmadığını savunmaktadır. 1917’de başlayan bu tartışmaların devam etmesi sebebiyle Ali Canip Yöntem 1927 yılında konu
üzerinde ilk defa yazılmış olan bu kitabı yayımlamıştır. Eser, 1927, 1930 ve 1963 yılında olmak üzere üç defa basılmıştır (Ogur 2009: 392-393). Ali Canip bu eserinde
ve çeşitli makalelerinde tercih ettiği bu kavramla destanı kastetmektedir. Epopee
mânasında destan, manzum olarak söylevmiş mitolojik ve legendaire vak’alar silsilesidir denilebilir (Ayvazoğlu 1985: 43).
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la yazıyorlardı. Nitekim Destanlar, sadece bir öykü ve övünme anlatıları değil, bir
toplumun sanat ve edebiyat hazinelerinin sergilendiği müzelerdir. Destanlar aynı
zamanda geçmişle gelecek arasında kurulmuş ve her basamağı belli bir dönemin
hatıraları ile süslenmiş bir sanat merdiveni olarak da görülebilir (Dilek 2002: 5).
Lakin günümüzde büyük bir Türk destanı yaratılıp yaratılamayacağı konusunda
fikir ayrılıkları yaşanmaktaydı. Ziya Gökalp ve Fuad Köprülü böyle bir destanın
yazılabileceğini düşünürken Ali Canip Yöntem bunun artık günümüzde mümkün
olamayacağına inanıyordu. Ali Canip bu konuda dört makale yazmıştır. Bunlar,
“Epope Nedir?”,“Epope Asrî Bir Nevi Midir?”, “Yine Epope’ye Dair”, “Homer Kimdir? İlyada ve Odise Nasıl Eserlerdir?” başlıklarını taşır. Ali Canip bu makalelerinde edebiyatta epope meselesini ele alır. Bu kavram üzerinde düşüncelerini açıklar.
Ali Canip, “Epope Nedir?” başlıklı makalesinde, epopenin tanımını yaparken
Voltaire’in “ kahramanca maceraların manzum hikâyesi” tanımını esas alır. Epopenin konularının, bu konuda yer alan kahramanların ve bu kahramanların maceralarının halkın ortak hayal gücünden ortaya çıktığına inanır. Ribot’un Yaratıcı
Muhayyile Üzerine Tedkik adlı kitabından hareketle epopenin ortaya çıkışını da
efsanelerin iyi bir şair şekillendirilmesiyle açıklar.
Ali Canip, üstûre karşılığı olarak myte terimini de kullanmaktadır. Sözlü gelenekte yaşayan anonim masallara dilimizde Arapça: “ustûre” (cem’i: esâtîr); Farsça:
“fesâne, efsâne”; Yunanca: “Mitos, mit” kelimeleri ad olarak verilmiştir (Elçin 2001:
314). Canip’ de kelimeyi Arapça olarak kullanmak yerine, Yunanca kullanmayı
tercih etmektedir. Yazısında da myte: üstûre hakkında ayrıntılı bilgilere yer vermektedir. Kısaca şunları dile getirir: Medeniyetten evvel iptidâî insan saf bir hayalperverdi; zavallıda tabiatın kanunlarına dair en ehemmiyetsiz bir malumat bile yoktu. Bugün bize pek tabiî görünen hadiseler önce harikulâde idi. İşte bu hal, “esâtirin
gayri ihtiyârî, gayri şahsî, umumî birer malzemesi olan myte:üstûre’yi yarattı. Her
şey bu üstûrelerin içinde idi: Din, şiir, tarih, felsefe, hukuk... Üstûre iki devir içinde
teşekkül etmiştir: Birinci devirde muhayyile bir taraftan bir şeyi canlandırır, diğer
taraftan canlandırdığı şeylere vasıflar verirdi. İkinci devir Romanesk İcat devridir.
Bu hengâmede birinci devrin “les entites: cevher”leri, maceralara, sergüzeştlere, tarihlere mâlik olurlar. Artık her biri bir hikâyenin kahramanıdır. Alelumum üstûreler
yaşayanı tanımak ihtiyacından yahut sadece lüks ve yaratma arzusundan doğmuştur. Epopenin mahiyetini tahlil için bu yaratma arzusuyla vücuda gelen üstûreleri
bilmek lâzımdır; çünkü bunlar bediî faaliyetin ilk tezahürleridir, gitgide edebî icada
kadar dayanacaktır. Sırf yaratmak arzusundan çıkan lüks üstûreler, kahramanane
menkıbeler “halk masalları” eski Mısırlılar’da tesadüf ettiğimiz hikâyeler gibi şeylerdir. Bu nev’i üstûrelerde evvelâ ilâhî şahsiyetler tecellî eder; işte bundan epopeler
çıkmıştır. Epopelerde ma’butlarla kahramanlar bir cihan içinde karışıklık yaşarlar.
Sonra yavaş yavaş ilâhî seciyeler silinir. Artık üstûreler insanı hayatın alelâde şartlarına yaklaşır, o zaman Romanesk Roman şekline girmiş olur. Nihayet bugünkü Re156
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Canip, mitlerin genellikle insanı tanımak ve yaratmak ihtiyacından doğduğunu, epopeyi anlamak içinde mitlerin ne olduğunu bilmek gerektiğini savunur.
Tanrılar ile kahramanlar birlikte yaşarlarken, ilahi karakterlerin yaşamdan silinmesiyle de romanların oluştuğunu yani romanların mitolojilerin değişmiş şekilleri
olduğunu vurgular.
Ali Canip, epopenin nasıl meydana geldiğini de şu şekilde dile getirmiştir:
İlk çağlarda kabileler arasında savaşlar gerçekleşirken bazı insanlar bu savaşlarda kahramanlıklar gösterir. Halkın hayal gücünde oluşan bağlılık, aşk, merhamet,
kahramanlık gibi özellikler bu kahramanın bünyesinde şekillenir. Böylece tek bir
adamda bütün ırkın faziletleri toplanır. Hazreti Ali hikâyeleri, Battal Gazi menkıbeleri de buna bir örnek teşkil eder. Bütün konuların halkın hayal gücünden
ortaya çıktığını düşünülünce de destanlarda bir harikalık vasfı ortaya çıkar.
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alist Roman mahiyetini alır. Demek oluyor ki, şimdiki edebiyat, medeniyetin daimâ
değişin şartlarına tetabuk etmiş, şeklini değiştirmiş bir esâtiriyattan ibarettir (Sevgi
vd. 2005: 719-720).

Canip, epopelerde halkın özgün malzemelerine karşılık bireyin özgün malzemelerinin ne olduğunu dile getirirken Homeros’un İlyada ve Odise destanlarını
örnek verir. Kullandığı güçlü üslupla halkın ve şairin düşüncelerinin çok güzel
bir şekilde eridiğini vurgular. Epopelerin oluşumunda dört ana unsur olduğunu
söyler:
1.
2.
3.
4.

Olay
Şahıslar,
Şekil
Üslup

Canip’e göre epopelerde; olay gerçeğe yakın olmalı, kahramanlık vasfı taşımalı
ve harika olmalıdır. Aynı zamanda esaslı bir şahıs olmalı, diğer şahıslarda açıkça
belirtilerek belli bir düzen takip edilmelidir. Üslubu ise nazım sanatının bütün
kaynaklarını ve düşünme gücünün bütün hazineleri ortaya koymalıdır. Epopede
ele alınacak konu da kapsamlı olmalı, şair de seçkin bir birey olup, güçlü bir dil
anlayışına sahip olmalıdır. Canip bunlardan birinin dahi eksik olmasıyla büyünün bozulacağını söyler. Bu noktada Fransız Voltaire’in yazmış olduğu Henriade’i
örnek verir. Konusunun büyük, dilinin ve şairinin iyi olduğunu, ancak eserin
mükemmel olmadığını söyler. Bunun sebebini Fransızların destanî bir düşünce
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Milli Edebiyat döneminin edebi ürünlerini veren; Ali Canip, “Homer Kimdir?
«İlyada ve Odise Nasıl Eserlerdir?” başlıklı yazısında, önce anılan eserlerin Avrupa edebiyatlarında gördüğü ilgiye ve nasıl bir yenileyici etkide bulunduğuna dikkat
çeker; sonra eserlerdeki epik anlatım ile mitosların yorumlanışı ve sunuluşunu değerlendirir. Ali Canip’in bu eserlere ve Homeros’a ilgisini yönlendiren şey, “epope”nin
kaynakları, sınırları ve olabilirliğidir. (Doğan 2009:127) düşüncesidir.
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gücüne sahip olmayıp, millî mitolojilerinin olmamasıyla bağdaştırır. “Bugünün
epopeleri de romanlardır” diyen yazar, Mehmet Emin Yurdakul’un yazdığı manzumeleri epope diyerek isimlendirmesine kızıyor ve eserlerinin hepsinin kahramanlığa veya haksızlığa karşı söylenmiş öznel duygulardan oluştuğunu söylüyor. Ona
göre, Millî epopemiz yoktur. Epope asrî bir nev’i olmadığı için artık yazılamaz da!...
(Sevgi vd. 2005: 723-724).
Canip, Yeni Mecmuada “Epope Nedir?” adıyla yayınladığı bu makaleden
Gökalp’in rahatsız olacağını düşünerek, Gökalp’e bir mektupla fikrini sorar. Gökalp de makalenin kendi düşüncesine aykırı olduğunu bildirir. Ali Canip de, Ziya
Gökalp’in bu düşüncesine cevap verecek mahiyette «Epope Asrî Bir Nev’ midir?»
adıyla Büyük Mecmua’da ikinci bir makale yayımlar. Bu makalesinde epopenin
yeni, orijinal ve çağdaş bir tür olduğunu tartışırken bir yandan da Ziya Gökalp’in
belirli zamanlarda aynı yazarları okuduğunu, onların dışındakilerin düşüncelerine değer vermediğini söyleyerek bu durumdan yakınır. Ali Canip, yazısının
devamında, Ribot’ a dayanarak, Epope konusundaki düşüncelerini belirtir ve iki
noktaya dikkat çeker: Birincisi epopenin mevzuunun, şâirlerin ferdî zekâsından çıkmadığıdır. Hiç şüphe yok meselâ Truva muharebesi Homer’den evvel Yunanlıların,
İran ve Turan mücadelesi Firdevsi’den evvel Acemlerin vicdanında yaşıyordu; ihmal
edilmeyecek noktaların ikincisi Homer yahud Firdevsi’nin zekâlarına, yazdıkları
eserlerde esasî vasf olan «Merveilleux - harika»nın pek samimî izdivaç etmiş olmasıdır (Sevgi vd. 2005: 727). Bu nedenle de Batılı bazı düşünürlere dayanarak sadece
kurallarını bilmekle destan yaratılamayacağı sonucuna varır.
Ali Canip epope ile epik poem’in de birbirinden farklı olduğunu söyler. Bunu
söylemesindeki nedenin, kendisine yapılan itirazlara bir cevap olduğu düşünülebilir. Çünkü kendisinin “artık epope yazılamaz” şeklindeki görüşü sadece
Fuat Köprülü’yü değil, Ziya Gökalp’i de rahatsız etmiştir. Yazar bu görüşünü belirttikten sonra şöyle bir örnek de verir: Yeni şairler lâlettayin bir kahramanlığı
mefkûreleştirerek bir eser yazabilirler. Fakat bu epope değildir. Fikret’in yazdığı
“Hasan’ın Gazası” gibi (Sevgi vd. 2005: 728).
Ali Canip, Büyük Mecmua’da yayınladığı «Yine Epopeye Dair» başlıklı makalesinde eski iddialarını tekrarlayarak «Millî epopemiz yoktur!» sonucuna varır. Canip
iddialarını şu şekilde özetler: Benim «tez»im şu: Epope asrî bir nev değildir. Ortada
millî epopemiz yok. Şimdiden sonra da yazılamaz. Epopenin asrî bir nev olmadığını,
Ribot’yla beraber edebî tekâmülü göz önünden ayırmayarak tekrar etmiştim, çünkü
o «tarihen, diyor, evvel emirde ilâhî şahsiyetler, tecessüm eden «mythe, usture»lerden
epopeler çıkmıştır. Bunlarda mabudlarla kahramanlar birbirine karışmışlardır. Aynı
cihanda yaşarlar; sonra ilâhî seciye yavaş yavaş silinir. Usture hayâtın alâlade şartlarına yaklaşır, romanesk, roman, ve nihayet realist roman oluncaya kadar..»(Essai
sur l’imagination Créatrice, «Yaratıcı Muhayyileye dair tedkik») Madem ki Fuad
Bey «Epopenin mahiyeti hakkında Ribot’dan ayrılmadığını » iddia ediyor, Üstadın
bu fikrini kabul etmiş oluyor demektir. Binaenaleyh yine Ribot’nun tekamülî nokta-i
nazarından edebiyat için yaptığı şu tarifî de reddedemiyecektir: La littérature est
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Köprülü ve Ali Canip aynı Fransız yazarlarına dayanarak, birbirine zıt, sonuçlara varmışlardır. Ali Canip, destanın modern bir tür olmadığını, bu yüzden de artık
destan yazılamayacağını söylerken Köprülü aksi görüştedir. Destanın her zaman
yazılabileceğini belirtir. Bu noktada Canip, Köprülünün mitoloji ve destanı birbirine karıştırdığını söyler. Bu yüzden aralarındaki tartışma gitgide büyümüştür.
Ali Canip milli epopemizin olmadığı noktasında ısrarcı davranmaya devam
ederek şunları dile getirmiştir: Bizim de milli bir epopemiz olsaydı, mesela bir doktor, hatta bir mühendis bile çıkar, Anadolu’yu, Kafkas’ı, Türkistan’ı dolaşır, epope
parçalarını toplar, tab’ ettirirdi; bununla bir epope yapmış olamayacağı gibi şu hadise epopenin asrî bir nev’i olduğunu da ispat edemeyecekti (Sevgi vd. 2005: 729). Bu
sözleriyle Milli edebiyatı baltalamak niyetinde olmadığını sadece epope devrinin
kapandığını, dolayısıyla epope yazılamayacağını ama “poem epik”in mümkün olduğunu savunur.
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une mithologie déchue et rationalisée, yani edebiyat hubût etmiş, aklîleştirilmiş bir
esâtirden ibarettir (Sevgi vd. 2005: 729).

SONUÇ
Söylediklerimizden hareketle Tanzimat’tan sonra bütün aydınlarımız (başta
Millî Edebiyat mensupları), kavramlar üzerinde incelikle çalışmış, destan konusuna büyük ilgi göstermişlerdir. Onlar devletimizi ve milleti ayakta tutmaya, yeni bir
edebiyat yaratmaya çalışmışlardır. Bu çalışmaların kaynağında Ziya Gökalp, Fuat
Köprülü, Ali Canip gibi isimler bulunmaktadır. Ali Canip, bu mesele üzerinde en
çok duran isimlerdendir. Yeni ve yabancı kavramlar üzerinde titizlikle düşünmüş,
büyük bir merak ve ilgi göstermiş, Türkçesini bulmaya da çalışmış, bu yüzden genellikle bu yabancı kelimeleri ikili (Türkçesi ve Fransızcası ile) kullanmıştır. Kendisinin Türkçeye çok değer verdiği ve Türkçeyi zenginleştirme gayretinde olduğu
açık bir şekilde görülmektedir.
Epope, Tanzimat’tan beri kullanılan kelimeler arasındadır. Bu nedenle dilimize
yerleşmiş ve kullanılmaya devam edilmektedir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur.
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Ali Canip, “Homer Kimdir? İlyada ve Odise Nasıl eserlerdir?” başlıklı makalesinde, adı geçen eserlerin Avrupa edebiyatlarında gördüğü ilgiye ve nasıl bir
etkide bulunduğuna dikkat çeker. İlyada’nın bir savaş destanı olduğunu, efsane
kısmı ile tarih kısmının şairin düşüncesinde birbirine karıştırılıp ayırt edilemeyeceğini, Odise’nin ise bir sergüzeştnâme niteliğinde olduğunu söyler. Sonrasında
eserlerdeki kahramanlıkla ilgili anlatıların, mitosların yorumlanışı ve sunuşunu
değerlendirir. Ali Canip’i bu eserlere ve Homeros’a yönlendiren hadise, epopedeki
kaynaklanma sorunu olabilir. “Epope nev’i ancak bu şaheserler meşk kabul edilerek
kemâlini bulmuştur.” diyerek yazar, edebiyat dalında ilerlemenin Homeros’un eserlerini yorumlayabilmekten geçtiğini düşünür ve: “Onu, irfanına ait kütüphânesine
sokmamış milletler, edebiyat telâkkisinde mutlaka geride kalmışlar demektir. Çünkü
Homere asrîliğin, yeni san’atın babasıdır.” (Sevgi vd. 2005: 841)
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Çünkü bu kelime yeni ve çağdaş bir toplumun ihtiyacı olan yeni dünya düzeninin
ortaya çıkardığı kavramdır. Meşrutiyet devrinde kullanılan yabancı kavramlar sadece bu değildir. Bunun için bu dönemde yazılmış bütün eserler gözden geçirmek
kavramları tespit etmek gerekir. Ben burada, bu konuya sadece bir başlangıç yapmak için sadece tek bir kelimeyi ele alarak, duyulan ihtiyacı da belirtmek istedim.
Bizim için önemli olan sadece Batı’dan giren bu kavram değildir. Dilimizde kullanılan bütün kavramlar titizlikle ele alınmalı ve incelenmeli, yüzeysel kalmamalıdır. Dilimize yeni girmeye çalışmakta olan bir kelimeye hemen müdahale edilmeli,
Türkçe karşılık bulunmaya çalışılmalıdır.
Fransız Albert Camus “İnsanın iki yurdu vardır. Biri üzerinde doğduğu topraklar,
diğeri de o topraklarda konuşulan dildir. Benim ana dilim Fransızcadır. Bir yazar olarak benim ilk görevim onun hudutlarında yer almaktır. ” der. Türkçeyi kendi hudutları
içerisinde layık olduğu yere getirebilmek için herkez üzerine üşeni yapmalı ve bu hudutlar içinde herkesin iyi bir Türkçe kullanıcısı olması gerekir (Güllüdağ, 2012: 57).
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Epopeler (destanlar), toplumların kültür ve inanç kaynaklarıdır. Yazarlarımızın, aydınlarımızın destanlar üzerinde düşünmeleri, tartışmaları, ortaya çıkardıkları araştırmalarında ve eserlerinde onlardan faydalanmaları gerekmektedir. Batı
ilmini, bilimini, edebiyatını ve sanatını destan geleneği üzerinde yoğunlaştırmıştır. Batı’nın bugünkü düşünce ikliminin merkezinde bu epopeler (destanlar) vardır. Örneğin Yunan mitolojisinin bir ürünü olan Homeros’un İlyada ve Odysseia
destanları neredeyse tüm romanlara, filmlere ve tiyatrolara konu olmuştur. Buna
karşılık ülkemizdeki aydınlar nice güzel Türk Destanlarını ve bunların içerisinde yer alan kültür öğelerini görmezlikten gelmiştir. Bu nedenle de bilim, sanat ve
edebiyat hayatımızda da hep yerimizde saymışızdır. Bu nedenle son derece önemli
olan bu kavramlara toplum olarak saygı göstermemiz, üzerinde titizlikle durmamız, bizim yararımıza olacaktır.
KAYNAKÇA
AYVAZOĞLU, Beşir, (1985), “Yirmi Soruda Mitoloji ve Biz”, Türk Edebiyatı, 145: 43.
BANARLI, N. Sami, ( 1971), Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
DİLEK, İbrahim, (2002), Altay Destanları I, Ankara: TDK Yayınları.
DOĞAN, M. Can, (2009), Modern Türk Şiirinde Mitolojiye Bağlı Kaynaklanma Sorunu, Gazi Türkiyat
Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2009/4: 121-138.
ELÇİN, Şükrü, (2001), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ.
ERCİLASUN, Bilge, (2009), “Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler”, Turkish Studies, I (I):
373-407.
GÜLLÜDAĞ, Nesrin, (2012), “Yazılı ve Görsel Basında Dil Estetiği”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum,
I (1): 49-58.
OGUR, Erol, (2009), “Ali Canip Yöntem’in Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Öğretimi İçin
Hazırladığı Ders Kitapları”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2): 379-395.
OĞUZ, Öcal, (2004), “Destan Tanımı ve Türk Destanları”, Millî Folklor, 8 (62): 5-7.
SEVGİ, Ahmet- ÖZCAN, Mustafa, (2005), Prof. Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı
Üzerine Makaleleri, Konya: Tablet Kitabevi.

160

Azerbaycan Folklorunda Ekolojik Eğitim
(Nahçıvan Materialları Üzre)
ECOLOGICAL EDUCATION IN THE AZERBAIJAN FOLK-LORE
(BASED ON NAKHCHIVAN MATERIALS)

Cilt 2 Sayı 4 Bahar 2013

Azerbaycan Folklorunda Ekolojik Eğitim
(Nahçıvan Materialları Üzre)

ÖZET: Bu araştırmada amaç Birleşmiş Milletler Örgütünün evrensel ekolojik
ortamın iyileştirilmesi ile bağlı faaliyetlerini yansıtan “Çevrenin korunmasının
uluslararası stratejisi” adlı belgesine, Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
emri ile Azerbaycan’da da onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyetinde ekolojik ortamın iyileştirilmesiyle bağlı 2006-2010 yıllar için komple çalışmalar tasarısı” ve
“Halkın ekolojiyi öğrenmesi ve bilgilendirilmesi hakkında” Azerbaycan Cumhurbaşkanının 27 Ocak 2003 tarihindeki serencamına dayanarak çağdaş eğitim ve öğretim sisteminde çok önemli olan çevresel eğitimin, ülkede ekolojik kültür düşüncesini Azerbaycan folkloru temelinde yeni yetişmekte olan genc kuşaklara kazandırmaktır. Bu amaçla Azerbaycan folklorunun bir dalı olan Nahçıvan folklorunun
inançlarına, atasözleri ve masallarına, efsane ve mitolojilerine, halk rivayetlerine,
mevsim ve merasim türkülerine vb dayanılmış ve folklorun bu türlerinde çevresel
eğitim ve ekolojik kültür konuları araştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: folklor, çevresel eğitim, ekolojik ortam, halk inançları, efsane
ABSTRACT:
This article refers to three United Nations documents that were approved with
the order of the Azerbaijani President İlham Aliyev dated January 27, 2003 and
called “On the Ecological Education and Enlightenment of the Population”, and
the order of Aliyev dated September 28, 2006 and called “Universal Strategy for
Protecting the Environment” and “Plans for Complex Measures on the Improvement of the Ecological Condition for the Years of 2006-2010”. These documents
describe the activities related to the United Nations objectives about the impro*
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vement of the global ecological environment. In this respect, the purpose of this
article is to implant an ecological culture conscience on the minds of younger
generations based on Azerbaijani folklore, about ecological education that holds a
significant place in modern education systems. To this end, Nakhchivan folkloric
materials such as folk beliefs, proverbs, legends, ceremonial and seasonal-pastoral
songs, etc… were examined in order to form a framework to evaluate ecological education and culture subjects in the Nakhchivan folklore that constitutes a
branch of Azerbaijani folklore.
Keywords: folklore, ecological education, ecological environment, folk beliefs,
legend
1.

GİRİŞ

Eğitim araştırmalarında kabul edilmektedir ki ekoloji, Yunanca olikos (ev, yurt,
mesken) ve logos (bilim, eğitim) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terim olup,
anlamı yurt hakkında bilgi demektir.
Azerbaycan’da ekolojik eğitim konusunda çeşitli bilim dallarında lisansüstü
tezler ve pedagojik araştırma eserleri yazılmıştır (Abdullayeva & Zerbiyev, 1991;
Aliyeva, 2002; Esedova, 2002; Hesenli, 2007; Mammadov, 1997; Hesenov & Ağayev, 2011; Sadiqov, Aliyeva, & Abbasov, 2007; ). Bu araştırmaların sayısını artırmak da mümkündür.
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Halk içinde ekolojik bilincin artırılması ve çevrenin korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütünün Genel Assamblesinin 15 Aralık 1972 tarihli kararına dayanarak her yıl 5 Haziran “Uluslararası Çevrenin Korunması” günü kabul
edildi. Bu kararın amacı her bir ferdin dikkatini ekolojik sorunların çözülmesine
çekmektir.
Azerbaycan’da çevrenin korunması için Milli Faaliyet Tasarısı hazırlanmış ve
hazırlanan bu tasarı hayata da geçirilmiştir.
Cumhurbaşkanının 28 Eylül 2006 tarihli kararı ile onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyetinde ekolojik çevrenin iyileştirilmesi ile ilgili 2006-2010 yılları
için Kompleks Öneriler Planı” ekoloji sorunların çözülmesi için önemli bir belgedir.(5, s30-50) Nitekim 2005 yılının sonunda Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev
çevrenin korunması yönündeki faaliyetine göre uluslararası çevrelerde büyük yankı uyandırmış ve Mihail Jukov Fonunun yüksek mükafatına layık görülmüştür. Bu
husus Azerbaycan’da gerçekleştirilen başarılı ekolojik faaliyetlere verilen yüksek
değerin bir kanıtıdır. Bu amaçla ülkemiz 20’den fazla uluslararası ekolojik topluluklara girmiştir. Bu onu kanıtlıyor ki çevresel sorun, günümüz koşullarında bağımsız Azerbaycan’ın iç ve dış siyasetinin merkezinde duran önemli bir sorundur.
Nükleer savaş tehlikesinin var olduğu zamanımızda ekolojik ortamın korunması
zorunluluğu insanlık için büyük önem taşıyor. Ekolojik ortamın korunması sorunu ile tüm dünya devletlerinin ilgilenmesi gerekmektedir.
162

Şimdiki ortamda ekolojik durumun sağlamlaştırılması amacıyle bölgesel işbirliği büyük önem taşıyor. Unutmamalıyız ki çevresel sorunların ve bu sorunların
çözümünün devlet politikası düzeyine taşınması, halkımızın sağlığının ve ulusal
varlığımızın korunması demektir. Ulu Önder Haydar Aliyev’in şu sözleri bu görüşü bir kez daha teyit etmektedir şöyle ki: “Doğanın ülkemize bahşettiği kaynaklara özel bakım ile yaklaşmak ve böyle eşsiz hazineleri insanlığın geleceği için
korumak, üzerimize düşen başlıca görevdir.” (Kamiloğlu 2001).
Ekolojik eğitim ile ilgili sorunlarla etnopedagoji bilim dalı da ilgilenmektedir.
Yüzyıllarca ekolojinin yasalarını öğrenip onu tecrübeye dönüştüren halk bilgeleri
bu tecrübeleri folklorumuzun çeşitli biçimlerinde ekolojik terbiye ile ilgili eğitim
konuları oluşturmuşlardır. Halk masalları, destanlar, efsaneler, mitler, atasözleri,
inançlar, bayatılar vb halk edebiyyatı biçiminde olan Nahçıvan folkloru ekolojik
eğitim ile ilgili zengin materyalleri içinde bulunduruyor. Nahçıvan folklorundaki
çevresel eğitim konularının, etnopedagoji çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi çağdaş pedagojik anlayışımız için çok önemli ve güncel bir çalışmadır.
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2.1. Araştırmada halk arasında ekolojik bilincin geliştirilmesi ve çevrenin
korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütünün Baş Asamblesinin 15 Aralık
1972 tarihli kararı (Bu karara göre her yıl 5 Temmuz çevrenin korunması günü
olarak kutlanılır.) Birleşmiş Milletler Örgütünün faaliyetini yansıtan “Çevrenin
Korunmasının Uluslararası Stratejisi” adlı evrensel belgesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 28 Eylül 2006 tarihli emri ile onaylanmış “Azerbaycan
Cumhuriyetinde ekolojik durumun iyileştirilmesi ile bağlı 2006-2010 yılları için
Komple Çalışmalar Tasarısı” ve “Halkın ekolojiyi öğrenmesi ve bilgilendirilmesi
hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti yasalarının uygulanması ile ilgili Azerbaycan
Cumhurbaşkanının 27 Ocak 2003 tarihli fermanı göz önünde bulundurulmuş ve
ekoloji ortamın korunmasının gerekliliği amacıyla araştırma yapılmıştır.
2.2. Araştırmada halkın çevresel eğitimi ve ekoloji kültürüyle ilgili Nahçıvan
folklorunun çeşitli türlerine dayanılmış, elmi ve pedaqoji değerlendirmede tarihimukayeseli, pedagoji ve sistemli inceleme yöntemlerinden faydalanılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmada çevrenin korunmasının gerekliliği ve ekolojik eğitimin tüm insanlara kazandırılması amacıyla yaptığımız incelemelerden alınan bulqular şunlardır:
3.1. Nükleer savaş tehlikesinin arttığı günümüzde Birleşmiş Milletler Örgütünün faaliyetini yansıtan “Çevrenin Korunmasının Uluslararası Stratejisi” adlı
kararın hayata geçirilmesi devletlerin ve tüm insanların görevidir.
3.2. Azerbaycanın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 28 Eylül 2006 tarihli emri
ile onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyetinde ekolojik durumun iyileştirilmesi ile
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bağlı 2006-2010 yılları için komple çalışmalar tasarısı” adlı kararı günlük hayata
geçirmek her bir Azerbaycan vatandaşlarının görevidir.
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3.3. “Halkın ekolojiyi öğrenmesi ve bilgilendirilmesi hakkında” Azerbaycan
Cumhurbaşkanının 27 Ocak 2003 tarihli fermanına dayanılarak lise ve üniversitelerde çevrenin korunmasının gerekliliği konusu derslerde işlenmelidir.
3.4. Azerbaycan folklorunun bir dalı olan Nahçıvan folkloru ekolojik eğitim
için önemli kaynaktır. Halk inançlarında, atasözleri ve masallarda, efsanelerde ve
mitoloji öykülerde, mevsim ve merasim türkülerinde çevrenin, ağacların, bitkilerin, hayvanlar ve kuşlar dünyasının korunması ile ilgili ekolojik eğitim konuları
vardır. Bu ekoloji eğitim genç kuşaklara kazandırılmalıdır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Nahçıvan folklorunun çeşitli dallarında hava, su, toprak, güneş, ay, dağ, bitkiler, ağaçlar, hayvanlar ve kuşlar dünyası ile ilgili çevresel egitim konusunda zengin
materyal vardır.Çevresel eğitim ile ilgili etnopedagoji metinlerinde doğaya bağlılık, doğa sevgisi ve doğayı koruma düşüncesi özel önem taşır. Bu metinlerde doğa,
insanla birlikte bir bütün olarak ele alınır. Nahçıvan halk inançları hem gerçekçi,
hem mitolojik bir nitelik içerir. Bu inançlarda güneş, ay, dağ, dere, kaya, toprak,
su, hayvanlar, ağaçlar ve bitkilerle ilgili gerçekçi ve mitolojik konuların ortaya koyduğu ekolojik eğitim düşüncesi ulusal bir mahiyet taşır ve halkımızın milli bakış
açısını ve onun ulusal düşüncelerini yansıtıyor. Örneğin, Nahçıvan folklorunda su
ile ilgili bu tür halk inançlarına rastlanmaktadır:
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“Suya selam vermezsen sana beddua eder” (Azerbaycan folkloru antolojisi:
Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s. 27).
“Sabahleyin ve akşam, suyun başına giderken, selam vermek gerekir. Suda
“Karı Nine” isimli birisi yaşıyor. Eğer ona selam vermezsen, kızar ve sana zarar
verir.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s. 16).
“Nevruz günü kim geceleyin arkın başına gidip, ondan bir dilekte bulunursa,
dilekleri gerçekleşir.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt
2, s.30).
Görüldüğü gibi, halk bu inançlarında insanın ve doğanın yaşam tarzı için gerekli olan ve ekolojik ortama hayat veren suyu kutsallaştırmış ve suya sabah akşam
selam vermenin (aslında, korumanın) zorunluluğunu çevresel eğitim düşüncesi
olarak ön plana çıkarmışlardır.
Benzer bir düşünceyi Nahçıvan’ın Şahbuz bölgesindeki Yazıdüzlüğü ile
ilgili bir halk inancında da görüyoruz:
“Yazıdüzlüğü’nde ekinler susuzluktan kavruluyormuş. Halk Tanrı’ya şöyle yalvarmış: “Ey Allah, yağmur yağdır, sana çeşme başında kurban sunacağız.” Yağmur
yağmış ve halk, Yazıdüzlüğü’ndeki çeşmenin başında bir boğa kurban etmiş. O
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zamandan sonra o çeşmenin adı “Nezir Çeşmesi” olarak kalmış.” (Azerbaycan
folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.17).

Çevresel eğitim ile ilgili halk inançlarında, doğaya güzellik veren ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve kuşlar dünyasını koruma isteği sıkça dile getirilmiştir.
İnsana manevi zevk veren doğayı ve ekolojik ortamı seven “... halkımız bir çok
yasaklar koyarak doğanın korunmasını zorunlu görmüş, bir çok ağaçların (zeytin, incir, dağdağan, çınar vb) kesilmesini, kırlangıça, güvercine taş atılmasını vb
yasaklamıştır; bu yasaklar, ekolojik eğitimin vazgeçilmez temel ilkesi olmuştur.
(Hesenov, & Ağayev, 2011, s.383)
Doğal çevrede kuşlar dünyasının korunması da özel önem arz eden bir ekolojik eğitim sorunudur. Bu gerekli ekolojik eğitimin yeni kuşaklara kazandırılabilmesi için, halk bilgeleri kuşlarla ilgili ibretlik sözler söylemiştir. Bu eğitimsel
düşünce halk inançlarında şöyle yansıtılmıştır:
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Bu halk inancında, hem ekolojik ortamın su (yağmur) ögesinin hem de çeşmenin kutsallığı, temel ekolojik eğitim olarak verilmiştir.

“Gökyüzünde turnalar sıra sıra göç ederken, kimse taş atmaz çünkü sıraları
bozulur”, “Leyleğe taş atılmaz, yoksa küsüp gider ve yaz mevsimi gecikir.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru 1994, s. 55).
“Leyleğin yuvası dağıtılmaz”, “Kırlangıcın yuva kurduğu evde mutluluk olur.”
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru. 2010, cilt 1, s.34).

Birçok halk efsanelerinde ekolojik çevreyi ve kuşları yok edenler, halk tarafından nefret ve lânetle karşılanır. Örneğin Nahçıvan halk efsanelerinin birinde,
baharın müjdecisi olan kırlangıcın öldürülmesi böyle yansıtılmıştır:
“Kırlangıcı öldürmek suçtur, her kim kırlangıcı öldürürse, başına bir iş gelir.
Kırlangıç şöyle der:
Kırlangıcım, kırlangıç,
Kanatlarım ayrıç ayrıç,
Beni vuran bey oğlu,
Kan kussun avuç avuç .
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru. 2011, cilt 2, s. 32).
Bu halk efsanesine göre, ekolojik çevrenin yasalarını bozanlar, doğa kültüne
düşmanca bir tutum gösterip ona zarar verenler, doğrudan doğruya kırlangıcın
kendisi tarafından lânetlenir ve bu lânetlenme rivayette ekolojik eğitimin bir ceza
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Bu halk inançlarına göre kırlangıçın evin duvarında yuva kurması, mutluluk
getirmesine karşın, leyleğin yuvasının insanlar tarafından dağıtılması ise mutsuzluk getiriyor. Bu inançla ekolojik eğitime önem verilmekte ve ekolojik çevreye güzellik veren turnayı, kırlangıcı, leylegi ve kuşlar dünyasını korumak amaçlanmakta
ve halka ekolojik eğitim böyle verilmektedir.
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yöntemi olarak sunulur. Sonuçta halk efsanesinde bir yandan ekolojik çevrenin
korunması gerekliliği vurgulanmakta, öte yandan da ekolojik çevreyi bozanlara,
onu yok edenlere cezalandırma (beddua) yöntemi uygulanmaktadır.
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Ekolojik çevrede saksağan (kecele) kuşu insanlara hayırlı haberler getiren müjde kuşu gibi algılanır. Nitekim, bu mitoloji inançta böyle yansıtılmıştır:
“Kecele (saksağan) avluda öterse hayırlı haberler getirir. Yolculuğa çıkmış yakın birisi evine döner veya mektubu gelir. Bu bakımdan avluda bir ağaca konan
keceleye şöyle derler:
Kecele, kecele, can kecele,
Gözleri mercan kecele.
Bana hayırlı haber getir,
Sana vereyim den (yem) kecele.
Doğaya özel bir güzellik veren kuşların korunması ve onların artırılması düşüncesi, çevre eğitiminin özünde olan temel bir istektir. Bu sorun Nahçıvan efsane
ve rivayetlerinde de yer almaktadır. Doğanın en güzel ve insana zevk veren kuşlarından olan kınalı keklik hakkında böyle bir halk efsanesi oluşmuştur şöyle ki:
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“Eski zamanlarda çok güzel, akıllı ve namuslu bir kız varmış. Bu kız amcasının
oğlu ile nişanlıymış. Düğün günü gelmiş. Kızın eline ve ayağına kına yapılmış.
Herkes dışarıda bahçede düğün işleri ile meşgul iken kız, sadece yengesi ile evde
otururmuş. Bu arada uzun zamandan beri kızı takip eden başka bir erkek kendi arkadaşları ile içeri dalmış ve yengenin ellerini, ayaklarını bağlayarak ağzını
kapatmış ve yere yatırmış. Kızı da alıp dağlara kaçırmış. Kızın çok direnmesine,
bağırmasına ve yalvarmasına rağmen, kızı kimse duymamış. Tüm çareleri tükenen
ve çok üzülen kız, yüzünü gökyüzüne çevirip şöyle demiş:
Tanrı, beni kuş eyle,
Kanadı gümüş eyle,
Yabanda rezil etme,
Dağda günümü hoş eyle,
Taşlara arkadaş eyle.
Kız bunları söyler söylemez keklik olmuş ve uçarak bir çayıra konmuş.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.32).
Görüldüğü gibi, bu halk efsanesinde doğal çevrenin bir simgesi olarak verilen
kınalı keklik, insan kültü ile birleştirilmiş ve özdeşleştirilmiştir. Böylece, önce insan olan nişanlı kız daha sonra kınalı kekliğe dönüşmüştür. Bu onu kanıtlıyor ki,
bilge halk eğitmenleri, doğal çevrede kuşların da korunması gerektiği düşüncesini
gençlere aşılamak için efsanevi de olsa böyle bir ekolojik eğitim tavsiyesi vermek
istemiştir şöyle ki: “Doğaya güzellik veren kınalı kekliğin kökeni güzel bir kızdır.
O kendi namusunu korumak için Allah’a yalvarmış ve kınalı keklik olmuştur. Onu
korumak gerekir.”
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Ağaç kültü ile bağlı halk inançlarında da ekolojik çevrenin korunması egitimi
vardır. Bu husus, şu örneklerde yer almaktadır:

“Meyve vermeyen ağaca kırmızı bağlarlar.” (Azerbaycan folkloru antolojisi:
Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.27).
“Çınarı ve incir ağacını kesip yakmak günahtır.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru 1994, s. 56).
“Bağı kötü nazarlardan korumak için ya at, ya da köpek kafasını bir kazığa
geçirip bağa koyarlar.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994,
s. 53).
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“Meyve veren ağacı kesmek günahtır. Ağacı kesince ağacın ruhu insana zarar
verir.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 50).

“Dağdağanı kesmek veya kırmak günahtır, insanı lânetler ve insan zarar görür” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.18).
“Pirincin suyu meyveli ağacın dibine dökülür.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.25).
“Erik ağacı kırılırsa, kış sert geçer.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan
folkloru, 2011, cilt 2, s.26).
Bu halk inançlarında ağac kültü ile bağlı bazen ekolojik eğitim ve manevi eğitim birleşir:

İlginçdir ki bu halk inancında, oğlan evinin eve gelen gelinden oğul ve kız isteği, manevî eğitim ile çevresel eğitimin birleşimi bağlamında verilmiştir. İlginç
olan ise, bu halk inancında çevresel terbiye, meyveli ağaç örneği kullanılarak verilmiştir. Meyveli ağaca duyulan güven, meyve veren ağacın kutsal olarak görülmesi
ve onun, ekolojik ortamın bir parçası olarak korunması gereği, bu halk inancında
vurgulanmıştır. Halkın bilge eğitmenleri, eve gelen gelinin şalının kuru ağacın başına değil, meyveli ağacın başına takılmasını tavsiye etmişlerdir. Böylelikle, meyveli ağaç, meyve verdiği gibi, eve gelen gelin de doğurgan olup, meyveli ağaç gibi
meyve versin—yani, çoluk çocuk sahibi olup nesil artırsın.
Halk pedagojisinde doğa kültü ile ilgili çevresel ortamı, bitkiler ve ağaçlar dünyasını ve yeşilliği korumanın gerekliliği düşüncesini aşılamak için, halk inançlarında efsanevi konular da yer almaktadır. Bu konularda ağaç kültü insanileştirilmiş ve kutsallaştırılmıştır. “Yalnız Ağaç” adlı halk inancında şöyle bir efsane yer
almaktadır:
“Eski zamanlarda Ordubad’ın Nüsnüs köyünde güzelliği ile ünlü bilinen serv
boylu bir kız varmış. Kızın simsiyah uzun saçları, kumral gözleri çok delikanlının
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“Gelinin şalını meyveli ağacın başına takarlar ki gelin oğullu kızlı olsun.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2010, cilt 1, s.33).
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canını yakmış. Ancak kızın kalbine uyan bir delikanlı olmadığından hiç kimseye
yüz vermiyormuş. Bir gün zengin bir bey, kızın güzelliğini görüp ona elçi gönderir. Kız bu beye de yüz vermez. Bunun üzerine öfkelenen bey yemin eder ki o kızı
ya zorla alacak ya da ona öyle bir çile verecek ki ölünceye kadar unutmayacak. Bey
adamlarını toplayıp köye gelir. Bu haberi duyan kız, korkup dağlara kaçar. Bey
de adamlarıyla kızın peşinden dağlara gider. Kızı yakalayamayacağını gören bey,
ok atıp onu ağır yaralar. Çok kan kaybeden kız Nüsnüs’ün üstündeki dağda bir
an durur ve yaprak gibi sararan yüzünü sonsuz göklere çevirip Allah’tan yardım
ister. O anda zavallı kız, zalim ve öfkeli beyle onun adamlarının gözleri önünde bir
yalnız ağaca dönüşür.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2010,
cilt 1, s.75).
Denilebilir ki bu Azerbaycan halk efsanesi, eski Yunan mitolojisindeki ApolloDefne öyküsünü çağrıştırmaktadır. Efsanenin içeriğinde, ekolojik çevre ağaç kültü
ile ilişkilendirilmiş ve ağacın kutsallığı ile onun korunmasının gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu ekolojik düşünce efsanenin sonunda şöyle anlatılmaktadır:
“Daha sonra halk uzun süre “Yalnız Ağaç’a” secde etmiş, altında ateş yakıp kurban
kesmiş. Kendi mahzun görkemiyle insanı hayrette bırakan “Yalnız ağaç” ne kurur
ne solar ne de büyür. Hep yeşil kalır. Onun yaprağını koparmak, dallarını kesmek
veya kırmak yasaktır çünkü her kırılan veya kesilen yerden kan akar.”
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İlginçtir ki efsanede önce güzel bir kız ve sonra yeşil bir ağaç olarak tarif edilen
ve birbirleriyle özdeş verilen bu insan ve doğa kültleri, estetik eğitim ile de ilişkilendirilmiştir. Şöyle ki serv boylu ve kumral gözlü bu kızın güzelliği herkesi şaşırıyor. Bu estetik tasvirle halk pedagojisi temsilcileri böyle bir sembolik, ekolojik
ve estetik eğitim teorisi sunmuşlar: İnsan güzel olduğu gibi, ona estetik zevk ve
lezzet veren bitkiler ve ağaçlar dünyası da güzeldir. Bu güzelliği korumak her bir
insanın kutsal görevidir.
Etnopedagojide önemli yer tutan ekolojik eğitimde, doğa kültü ile insan kültü
sık sık birbiriyle özdeş alınır. Bu ilke Nahçıvan inançlarında da kendini gösterir.
Aşağıda özetlenen inançta bu husus açıkça ifade edilmektedir:
“Ağaçlar kendi sahipleri için yas tutar. Bir kişi öldükten sonra onun avlusunda bulunan ağaç veya ağaçlar kurumaya başlar, meyve vermez. O zaman derler
ki, “ağaç yas tutuyor, onu yastan çıkarmak gerekir.” Bu durumdaki ağaçlara kına
yakarlar veya kırmızı şerit bağlarlar. Meyve vermeyen ağacın dibine şekerli çay ve
tatlı su döküp şöyle derler: “Ben ortaya çıktım, sen de çık.”
“Soğuk münasebetten ağaçların küsmesi de olur. O zaman tatlı sözlerle onların
gönlünü almak gerekir.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2010,
cilt 1, s.36).
Bu inançlarda da açıkça görüldüğü gibi, doğayla içiçe olan insan, onu kendisinin bir parçası, bir yakını, adeta bir kan akrabası olarak algılamaktadır. Öyle ki,
ağaçlar da sahibi için yas tutuyor, kuruyor veya meyve vermiyor. İnsan ise, ağacı
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Nahçıvan halk deyimlerinin diğer biçimlerinde de doğa kültü ile, bitkiler
ve ağaçlarla ilgili ekolojik öyküler pek çoktur. “Gölgen Eksik Olmasın” (yok olmasın) adlı halk öyküsünde böyle bir konu yansıtılıyor:
“Uzak yolculuğa çıkan bir yolcu, günlerce yaya yol gitmekten yorulup bitkin
düşer. Dinlenmek için bir yer arar ve sonuçta dibinde serin su bulunan, dallı budaklı bir çınar ağacının gölgesine sığınır. Çınarın gölgesinde insanlarla beraber
sürü sürü koyunların ve pek çok devenin de dinlenmekte olduğunu görür. Yolcu da soyunup bu serin pınar suyunda yıkanır, ekmeğini yer, oradaki insanlarla
muhabbet eder. Bakar ki bu çınarın altı herkesin dinlendiği yerdir ve herkes ona
sığınıyor, herkesin ümit yeridir. Yolcu dinlendikten sonra kalkıp giderken yüzünü
çınara çevirir ve şöyle der: “Ey uluların ulusu, insanların ve hayvanların sığınağı
çınar! Sana yüce desem, yücesin, yaşlı desem yaşlısın. Desem dibin serin sulu ve
gölgeli olsun, o da var. Bilmiyorum sana nasıl dua edeyim, seni nasıl öveyim. Tek
şunu söyleyeyim, dalların senin gibi yüce ve yaşlı olsun, onların da gölgesi hiçbir
zaman yok olmasın.” (Bağırov, Bağırova, & Mammadov, 2005, s.71).
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yastan çıkarıyor, ona sevgisini gösteriyor, dibine tatlı su döküyor, dalına kırmızı şeritler bağlıyor. Böylece etnopedagojide doğa kültü ile insan kültü bir bütün olarak
ele alınıyor ve bu da insanın doğaya bağlılığı veya sevgisi olarak yorumlanıyor.

Halk bilgeleri bu öykü ile ekolojik ortamda insanların ağaçlara her zaman ihtiyacı olduğu düşüncesini vurgulamış, insanın sağlığı ve rahatı için ağaçların doğada çok değerli ve yararlı olduğunu belirtmişler.

“Bir delikanlı Buğuker bölgesine gider ve oradaki ağaçlardan birini keser. Ağacın kesilen yerinden kan damladığını görür. Korkudan delikanlının dili tutulur.
Delikanlıyı bir falcıya götürürler. Falcı da şu ifadede bulunmuştur: “Delikanlı günah işlemiştir. Buğuker bölgesine götürüp, orada kurban kesin.” Buğuker bölgesine kurbanlar adanır ve delikanlının dili açılır.” (Azerbaycan folkloru antolojisi:
Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.17).
Halk söylemlerinde insanın doğayı korumasının gerekliliği düşüncesi verildiği
gibi, bazı bitkilerin de insanı koruduğu düşüncesi, ekolojik eğitimin ögelerinden
biri olarak görülmektedir. Üzerlik ve dağdağan bitkilerinin insanı kötü nazarlardan koruduğuna ilişkin inanç buna bir örnektir:
“Bebeğin üstüne dağdağan koyarlar ki onu kötü nazardan korusun.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 55).
Kötü nazardan korunmak için üzerlik bitkisini yakarak dumanını koklayıp
böyle derler:
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Doğada ağaçları ve bitkileri kutsallaştırmak ve onları yok edenlere karşı mücadele etmek düşüncesi Nahçıvan inançlarında ekolojik eğitim ögesi olarak
öne çıkmaktadır.
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“Üzerliyim, havasın,
Her bir derde devasın.
İşim zora girdiğinde
Kötü nazardan savasın.
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(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.60).
Doğal çevrenin korunmasına ilişkin düşünceler, hayvanlar hakkındaki halk
inançlarında da yer almaktadır. Aşağıdaki atasözleri ve halk deyimleri bu bakımdan iyi örneklerdir:
“Ceylanı öldüren hayır görmez.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan
folkloru, 2011, cilt 2, s.30).
“Güvercini öldüren hayır görmez .” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan
Folkloru, 1994, s. 56).
“Kurt, hangi köyün arazisinde yavrularsa o köyün hayvanlarını yemez.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.31).
“Sabah sabah bir insanın yoluna tavşan çıkarsa, işlerinde başarılı olur” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.26).
“Son çarşamba da sağılan malın boynuzuna kırmızı bağlarlar.” (Azerbaycan
folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.25).
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Nahçıvan folklorunda ekolojik eğitimle ilgili olan mitoloji öykülerde hayvanlar dünyasının korunması gerekliliği düşüncesinin yer alması çok önemlidir. “Avcı
Pirim” öyküsünün özeti şöyledir:
“Avcı Pirim bir gün ava gider. Bir av vurur ve avın başını kesmek amacıyle ava
yaklaşır. Av ise yaralıdır ve ölmemiştir. Avcı Pirim ava yaklaşınca kolu kurur, av ise
şöyle der: “Ey avcı, benim yavrum var. Neden beni vurdun?” Avcı Pirim ne kadar
çaba gösterir, ama kolunu hareket ettiremez. Allah’a yüz tutub şöyle der: “Alemlerin Tanrısı, beni affet, günah işledim.” Bunun üzerine av şunları söyler: “Bu sefer
seni bağışladım. Bir daha böyle suç işleme.” Avcı Pirim’in kolu hemen iyileşir. O
zamandan beri hiç kimse yavrulu bir hayvanı vurmamaktadır.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 44).
Bu öykü ile halk bilgeleri genç kuşaklara öylesine bir ekolojik terbiye aşılamışlardır ki doğal çevreyi tahrip edenler, doğaya ve hayvanlar dünyasına zarar verenler en ağır cezaya layıktırlar.
Doğal çevrenin sürdürülmesi ile çok yakın bağı olan hayvanların insanlar tarafından yok edilmesi veya çalınması ve bu yolla insanların kendi yaşamlarını sürdürmesi, doğal çevrenin yasalarına ve ekolojik eğitime aykırıdır. Bununla ilgili bir
Nahçıvan öyküsünde şöyle anlatılır:
“Bir erkek akşam köye gelirmiş. Dere kıyısında bir oğlak görür. Akşam vakti
bu oğlağın kendi karşısına çıkmasını kısmet olarak bilir ve oğlağı atın terkisine alır. Biraz gittikten sonra bir de bakar ki oğlağın bacakları uzayıp gitmektedir.
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Görüldüğü gibi, bu öyküde anlatılan adam helallık egitimi almamış. Dolayısıyle, dere kenarında gördüğü bir oğlağa tamah etmiş ve başkasına ait bir malı çalıp
götürmek istemiştir. Fakat, helallık egitimi görmeyen bu açgözlü adam korku ile
cezalandırılmıştır.
Azerbaycan folkloru üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan anlaşılmaktadır ki
yılan bir ongundur (totemdir). Eski insanlar doğa güçlerine üstün gelemediklerinde, bu güçlerin belli bir kısmını kendi iradeleri altına almak için bazan onları kutsallaştırmış ve totemleştirmişlerdir. Halkın totemleştirme girişimleri hem bitkileri
hem de hayvanlar alemini kapsıyor. Halk efsane ve öykülerinde bu tür totemlerden biri de yılandır. Eski insanlar yılanın zehiri ve bu zehirin insanı öldüren tıbbi
belirtisi hakkında hiçbir bilimsel bilgiye sahip olmadıkları için, kabile bireylerinin
yılan sokması sonucu ölmelerine doğa üstü bir belirti gibi inanmış ve bu nedenle,
yılanı Tanrısal bir güç gibi bilerek ondan korktukları için onu kutsal sayıp, totemleştirmişlerdir. Ancak tıp biliminin geliştiği sonraki dönemlerde yılan zehirinin
tıbbi yararları ve tedavi edici özelliği anlaşılınca, yılan türünü koruma düşüncesi,
ekolojik eğitimin bir ögesine dönüşmüş, halk efsane ve öykülerinde yılanla ilgili
eğitici konular yer almaktadır.
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Hemen oğlağı yere atar. Oğlak dile gelip adama “Annen namaza durmuş” der ve
sıçrayıp derenin karşı yakasına atlar.” (Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan
folkloru, 2011, cilt 2, s.8).

“Bir gencin sevgilisini yılan sokar. Genç, tüm yılanları öldürmeğe yemin eder.
Demir bir kıyafet giyer, eline demir bir sopa alır, çöllere düşer ve önüne çıkan
her yılanı öldürür. Bu, yılanları çok korkutur, yılanlar kendi padişahlarına şikayet
ederler. Yılanların padişahı, o genci bulup getirmeleri için emir verir. Yılanlar da
gençle beraber padişahın huzuruna gelirler. Yılanlar padişahı gence niçin böyle
yaptığını sorar. Genç de yemin ettiğini söyler ve elindeki demir sopa ile yılanlar
padişahını öldürmek ister. Padişah şöyle der: “Dur, şunu bil ki sen yılanların hepsini öldüremezsin” Padişah sonra bir büyük yılan çağırır ve gence saldırtır. Yılan
genci öldürmek üzere iken Yılanlar Padişahı yılana durmasını emreder. Genç pişman olur ve yemininin imkansız olduğunu anlar.” (Azerbaycan folkloru antolojisi:
Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.45).
Ekoloji ortamda yılanların korunması düşüncesini yansıtan bu efsanede yılanlara düşman olan ve onları öldürüp, yok etmek isteyen insan kendi öcünün karşılığında yılanlar padişahının merhametini görür. Yılanlar padişahı genci ölümden
kurtarır. Bu merhamet sonucunda insan kendi hatasını anlar ve yaptığı kötülükten
pişman olur. Böylece, doğal çevreye zarar vermek isteyen insanı yılan eğitir ve
ekolojik eğitim yılanlar padişahının aracılığı ile anlatılmış olur.
Doğal çevrede yılanların zehirli olması ile yanı sıra onların zehirinin tıpta tedavi edici ve şifa verici öneme sahip olması ve bu yüzren doğada yılanların ko171
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Yılanı insanın düşmanı gibi algılamak ve onu öldürmek, doğal çevreye aykırı
düşünülmüş ve bu düşünce Yılan Efsanesi’nde yansıtılmıştır. Efsane şöyledir:
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runması gerekliliği düşüncesi “Yılan Şifası” adlı mifoloji öyküde yer almaktadır.
Öykü şöyle:
“Bir padişahın oğlu hasta düşer. Ne kadar hekim-lokman- gelir, hiçbiri tedavi
edemez. Oğlanın hastalığına bir çare bulamazlar. Lokmanlardan biri “bu derde
hiç çare yoktur, delikanlı çok çekmez ölür” der. Bunu duyan delikanlı, başını alıp
gider diyar diyar gezer. Bir çobana rastlar ve ondan süt ister. Çoban bir çanak süt
sağıp delikanlıya ikram eder. Delikanlı sütü bir kayanın üzerine koyar. Bu sırada
kayanın altından bir yılan çıkar. Delikanlı dalgın halde iken, yılan sütü zehirler
ve tekrar kayanın altına girer. Delikanlı sütü içer ve yoluna devam eder. Bu sefer
yolda aynı hekime - lokmana -rastlar. Lokman sorar:
- “Oğlum, nereye gidiyorsun?”
Delikanlı yanıt verir:
- “Derdime çare yok. Başımı alıp gidiyorum.”
Lokman şöyle der:
- “Sen iyileştin, evine dön.”
Delikanlı inanmaz. Hekim devam eder:
- “Bir yılan seni iyileştirdi.”
Deliknalı “Bu nasıl olur? Ben hiç yılan görmedim.” der.
Hekim şöyle der:
- “Sen yılanı görmemişsindir. Çobandan aldığın sütü yılan gizlice zehirledi
ve sen de onu bilmeden içtin. Yılanın zehiri sana şifa verdi.”
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Delikanlı, hekimin doğru söylediğini anlar ve sevinç içinde evine döner.”
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 37).
Bu mitoloji öyküde de halk bilgeleri ekoloji ortamda hayvanlar dünyasının korunmasının gerekliliğini anlatmıştır.
Türk halklarının folklorunda, insanların kutsal kabul ettiği dağlar kurtarıcı imgesi olarak görülür ve “mitolojik anne” rolünü oynar.“Hatta bazı Türk halklarınca
“ata kurtarıcı”, “koruyucu ruh”, “kahramanlık sembolü”, “Türk ırkının kurtarıcısı”
ve “yol gösteren” olarak kabul edilen bozkurtun kendisi de “mitolojik anne veya
vatan” anlamını ifade eden “dağ ruhu” kabul edilir.” (Kadimov, 2011, s. 31).
Nuh efsanesi bağlamında, bozkurt öyküsü Nahçıvan folklorunda şöyle anlatılır: “Tufan sırasında Nuh’un torunu (Yafes’in oğlu Türk) bir bozkurdun suda yüzerek gemiye doğru geldiğini görür ve sevinir. Bu kurdun ancak suyun sığ yerinde
gemiye çıkabileceğini bilir. Nitekim Türk, bozkurdu gözetler ve kurdun suyun sığ
yerinden karaya çıktığını görür. Böylece Türk, bozkurdun yardımıyla yolu bulur
ve gemideki kavmini sudan kurtararak, Ordubad’ın Nesirvaz köyü yakınlarındaki
“Gemi Kaya” denilen yerde, “Kapıcık” zirvesinde karaya ayak basar.”
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Doğa kültünün bir ögesi olan rüzgar doğal çevre için gereklidir. Doğal ortamın
hava kirliliğinden temizlenmesi rüzgara veya yele bağlıdır. Bu özelliğin yanısıra,
rüzgar veya yel insanın geçimi için önem taşır. Ekinlerin biçilmesinden sonra buğdayın samandan ayrılması için, insanlar rüzgarı ve yeli gündelik hayatta kullanmışlardır. Harman zamanı buğday veya arpa rüzgara karşı savrulur, rüzgar samanı
alır götürür ve arpa-buğday bu şekilde samandan ayrılmış olur.
Nahçıvan folklorunda ekin hasadından sonra arpa, buğdayın rüzgar aracılığıyla samandan temizlenmesi için Yel Baba’nın çağrılmasına ilişkin şöyle bir türkü
vardır:
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Görüldüğü gibi, bu mitolojik öyküde bozkurt halkın kurtarıcı imgesi ve onqondur, çünkü o, Nuh’un halkını korumuştur. Bu öykü ile halk bilimi kanıtlıyor
ki doğa kültüne giren hayvanlardan biri olan bozkurt, insanın dostu, koruyucusu
ve kurtarıcısıdır.

Ay yel Baba yel Baba,
Kurban sana gel Baba.
Tahılımız yerde kaldı,
Yakamız elde kaldı.
Ay yel Baba yel Baba,
Kurban sana gel Baba.
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan folkloru, 2011, cilt 2, s.65).

Haydar gel sen haya gel,
Sıcak kızgın yaya gel.
Serin çınar altında,
Köyümüze düğüne gel.
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 16).
Rüzgara ve yele olan bu çağrı türküsünde görüldüğü gibi, esen rüzgar, sıcak
kızgın yaz aylarında doğayı serinletir, doğal yaşamı canlandırır. Şöyle anlaşılıyor
ki, doğaya ilişkin bu türkülerde insanın temel amacı, doğanın güçlerini etkilemek,
onları kendi etkisi altına alarak sıcak doğal çevreye serinlik kazandırmak olmuştur.
Nahçıvan folklorunda ekoloji egitimin temel sorunlarından biri de doğal çevreyi kendi istek ve arzularına yönlendirmek ve yaşam biçimini daha iyi duruma
getirmektir. Bu amaçla halk bilgeleri çeşitli törenler düzenlemişler ve türküler yakmışlardır. “Hızır Nebi” töreni bu amaçla yapılmıştır.
Filologiya bilimler doktoru, professor Asker Kadimov Nahçıvan’da yapılan
“Hızır Nabi” töreninin mitoloji kaynaklarını araştırmış, bu törenin ilkbaharın ge173
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İnsanlar sıcak yaz günlerinde doğal çevrenin serinlemesi için de rüzgara yapılan çağrı türküsünü kullanmışlardır.
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lişi ile alakasını açıklamıştır. (Kadimov, 2011, s. 27). Araştırmadan belli oluyor ki
“Hızır Nabi” töreni insanların doğayı etkilemek, onu kendi isteklerine uygunlaştırmak ve ilkbahar günlerine kovuşmak amacıyle yaratılmıştır.
Eski törelerden olan “Hızır Nebi” töreni, kış mevsiminin sona yaklaştığı 26
Ocak ile 10 Şubat arasında yapılır. İnsanlar kışın soğuk çevresel etkilerden kurtulmak ve ilkbahar mevsiminin doğal ortamına kavuşmak için “Hıdır (Hızır)” adlı
efsanevî bir kişi yaratmışlardır. “Hızır” adı, “hız” ve “er” sözcüklerinden oluşturulmuş birleşik bir sözcüktür. “Hız,” sıcak ile ilgili olup, “köz” ve “od” (ateş) anlamındadır. Halk arasında şöyle bir deyim vardır: “Ocağın közü, ateşi düştü.” “Er”
sözcüğü ise, yiğit ve kahraman anlamındadır. Dolayısıyla, “Hızır” adının anlamı,
“ateş getiren er, yiğit” demektir. “Hızır” sözcüğü, eski Mecusilik dininde de vardır
çünkü eski insanların dinsel ve mitolojik inanışına göre Hızır, güneş ve iyilikler
tanrısı olan Ahuramezdan’ın dergahına gidip oradan ateş getirir, insanları ilkbahar
mevsimine kavuşturur ve doğal çevreyi kışın soğuklarından kurtarıp ısıtır. Bu
Nahçıvan halk töreni eski Yunan mitolojisindeki Prometeyin Zevsin dergahından
atış getirmesi öyküsünü çağrıştırmaktadır. Eski insanlar, sıcak bir doğal çevreye
kavuşmak için şöyle bir tören türküsü oluşturmuşlardır:
Hıdıra Hızır derler,
Hızıra kandil koyarlar.
Ben Hızırın nesiyim?
Ayağının nalıyım,
Başının torbasıyım.
Hızır battı çamura,
Çıkardılar hayınan,
Tek böyle huyunan.
Kara tavuğun kanadı,
Kim vurdu, kim sanadı?
Mahallenizden geçince,
Köpekler bizi taladı, hay taladı.
Hanım ayağa dursana,
Yük dibine varsana,
Boş tabağı doldursana,
Hıdır’ı yola salsana. (Kadimov, 2011, s. 30)
Bu tören türküsünde de yer alan “Hızır’a kandil koyarlar” ifadesi, ateş ve sıcak doğal çevre düşüncesi ile ilgilidir. “Hızır battı çamura” ifadesi ise, sıcak doğal
çevre kavramı ile ilgilidir.Şöyle ki, ilkbahar gelir, kar erir, yerde çamur olur, Hızır
ateş getirmeye giderken çamura batar ve insanlar onu “hay huy”la çamurdan çıkarıp Ahuramezdan’ın dergahından ateş getirmeye gönderir. Türküde ifade edilen
“Mahallenizden geçince, köpekler bizi taladı, hay taladı” ifadesi de ilkbahar mevsiminin geldiğini işaret etmektedir, yani hayvanlar (köpekler) kış mevsiminden
kurtularak ilkbahar mevsimine kavuştu.
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Bu amaçla, “çocuklar bir araya toplanır, birbirlerine yapışırlar, güya ki kuzudurlar. İlkbahar kurak geçince tahta kepçe yaparlar, üzerine kara salarlar ve tek
tek kapılara vururlar. Kim kapıya çıkarsa, ondan pay isteyip şu türküyü okurlar ve
sonra da kuzu gibi meleşirler:
Çömçe Hatun ne ister?
Tanrı’dan bol su ister.
Ağaçlara bereket ,
Çobana kuzu ister me me me.”
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Yağmur ve suya ilişkin olarak kuraklık, çevresel etki ve suyun ekonomik hayat için önemi bakımından, yağmurun yağmasına yönelik halk arasında “Çömçe
Hatun” adlı tören türküsü oluşturulmuştur. Bu törende temel amaç Tanrı’dan yağmur, koyunlar için ot, kuzular için süt, ağaçlar için bereket, çiçeklerle bezenmiş ve
bereketli otlaklar istemek ve böylece doğal çevreyi güzelleştirmektir.

(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 23).
Bu tören türküsünde doğa ve ağaç sevgisine ilişkin daha güçlü bir duygu ifadesi vardır, doğal çevreye yeşillik ve güzellik veren ve havayı karbon gazından temizleyen ağaçları bereketli görmek isteği, bu türküde belirtilen ekolojik eğitimin
özüdür.
Doğal su ve yağmurla, doğadaki kuraklığı gidererek doğal çevreyi canlandırma
isteği “Yağ Yağışım” adlı tören türküsünde de şöyle ifade edilmiştir:
“Yağmur yağmadığı zaman, çamuru yoğurup tandır yaparlar. Çamur iyice kuruyunca, onu suya daldırıp şu türküyü okurlar:
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Ay can ay can toprağım,
Ateşte az yan, toprağım.
Şimdi yağmur yağacak,
Sen de ıslan, toprağım.
Yandı toprak kupkuru,
Suya saldım dupduru,
Yağ yağışım, çoklu yağ,
Çöller oldu kupkuru.
Toprak, kuruttum seni,
Birden unuttum seni,
Gördüm yağmur yağmıyor,
Sık suya attım seni.
(Azerbaycan folkloru antolojisi: Nahçıvan Folkloru, 1994, s. 25).
Bu tören türküsünde doğal çevrenin düzenlenmesi ve güzelleştirilmesine karşın, ihmal ve umursamazlık duygusunun olumsuzluğu vurgulanmaktadır. Bu
türküdeki “Toprak unuttum seni”, “birden unuttum seni” ifadesiyle, halk bilge175
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leri toprağı susuz bırakmanın, doğal çevreyle ilgilenmeyip onu ihmal etmenin ve
onun güzelliğini bozmanın yanlış olduğunu, gençliğe ekolojik bir ders olarak vermek istemişlerdir.
Buraya kadar örneklere dayalı olarak ifade edilen ve tartışılan düşünceler ışığında, sonuç olarak belirtmek gerekir ki Nahçıvan folklorunda ekolojik egitim
konusu o kadar geniştir ki ayrıca bu konuda bir kitap yazılabilir.
Nahçıvan folklorunda doğal çevrenin korunması düşüncesinin yaygınlaştırılması, halk eğitiminde çok önemli bir konudur ve çevre eğitiminin temel içeriğini
oluşturur. Azerbaycan folklorunun bir dalı olan Nahçıvan folkloru ekolojik eğitim için önemli kaynaktır. Halk inançlarında, atasözleri ve masallarda, efsane ve
mitoloji öykülerde, mevsim ve merasim türkülerinde, halk törenlerinde çevrenin,
bitkiler ve hayvanlar aleminin korunması ile ilgili gerekli ekolojik egitim konuları
vardır. Bu ekoloji eğitimini genç kuşaklara kazandırmak gereklidir.
Ekolojik zenginlığin gencler ve gelecek kuşaklara bırakılması için Birleşmiş
Milletlerde alınan kararların tüm dünya ülkelerinde hayata geçirilmesi, bundan
başka bu kararların ülkemizde onaylanmasıyla halkın bilinclenmesi ve bu meselelerin tüm okullarda en önemli ders olarak işlenmesi hem ülkemiz, hem de tüm
dünya için önemlidir.
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Extended Abstract
The main aim of this research is to reveal ecological - educational problems in
the Azerbaijan folklore referring to different genres of the Nakhchivan folklore,
to analyze and value them from scientific and pedagogical points of view, and to
foster them to younger generation.
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For this purpose the political documents in the state level are taken as a basis
like UN international document “Universal strategy of protecting the environment” which reflect joint activities of world countries related to the improvement
of ecological condition on the planet, “Plans for complex measures for the years
of 2006-2011 on the improvement of ecological environment in the Azerbaijan
Republic” confirmed by the Azerbaijan President Ilham Aliyev, on September 28,
2006, the historical decree “On ecological education and enlightenment of population” by I. Aliyev, the president of the Azerbaijan Republic on January 27, 2003
and ecological issues arising from these documents are studied and valued.

The author also studies and values the educational analysis of folk beliefs related to protection of water which is very important for ecological environment.
Moreover, folk sayings, folk poems of different plots on birds’ world that makes the
ecological environment beautiful have also been studied.
The article also highlights folk stories on the birds like swallow, stork from the
ecological-educational point of view.
The analysis of folk beliefs and stories, legends of different plots on the importance of protecting the cult of greenness, plants and trees were also the subject of
this investigation and it was noted that they were connected with the old Greek
myth. In the research a special attention was paid to nature and human cults and
the problem of unity of human and ecological-spiritual education were parallely
analysed and valued. For this purpose, folk legends and beliefs of different plots
in the Nakhchivan folklore connected with the ideolized and divinified trees were
also analyzed. The folk legends and myths like “The Lonely tree”, “Let always be
you” play a great role in the reseach. As a result of ecological and ethnopedagogical
analysis of the problem of human and nature cult, especially unity of fruitful trees
and human in folk beliefs like mourning of trees for their owners, drying of trees
after their owners’ death, their quarrel, owners’ care for trees also hold a special
place in the investigation.
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The main genres of the Nakhchivan folklore like folk beliefs, proverbs, sayings,
legends, ceremonial and seasonal songs, different sayings related to the protection
of animal kingdom and birds’ world have also been studied and valued from the
ecological-educational point of view.
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The article also studies the folklore materials which reflect the necessity of
people’s protection of nature and ecological environment. It also gives ethnopedagogical analysis of issues like the role of some plants like rue in the protection
of people from badness and evil eyes. For this purpose, Nakhchivan folk materials
- folk poems on the rue and other plants were collected and ethnopedadogically
valued.
In the investigation a special place was given to ecological-ethnopedagogical
analysis of folklore materials, especially folk beliefs which reflect the thought of
struggle against those who sanctify, cut down and destroy them in the ecological
environment.
Ecological-educational problems related to protection of animal world in the
ecological environment have also been separately studied.
The article reveals the importance of folk sayings on the protection of gazelle,
wolf and other animals in the ecological training.
The article analyses people’s legend and stories of different plots related to the
protection of snakes in the ecological environment. It has been noted that the snake venom is of great medical importance. Folk legends such as “Snake legend”,
“Snake healing” hold a significant place in the research.
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In the research a special place was also given to the appreciation of the totem
‘grey wolf ’ from the ecological-educational point of view as “Rescuer of Turkish
tribe”. For this purpose folk tales about Noah’s storm in the Nakhchivan folklore
have widely been analysed. It was also mentioned that during the storm Noah’s
grandson Turk was saved with the guidance of the grey wolf and since then the
grey wolf has been sanctified and accepted as a totem.
The investigation also studies the importance of the wind and breeze in the
purification of ecological environment, the issues of people’s use of the wind in
their economical life, need for cool places to protect themselves from heat on
hot summer days and the composing of folk ceremonial song “Yel baba” (Wind
Grandfather) are valued and its role has been revealed in the ecological education. In this research it was also noted that the ceremonial and seasonal songs are
of great importance in the training of ecological education. For this purpose, the
ceremony held from January 26th till February 10th known as “Xidir Nabi” was involved into the investigation and the connection of the ceremonial song with the
ecological environment was explained. It was concluded that the words like “Xıdır” and “Xızı” (xız-fire, r-hero) were considered to mean “a hero who brings fire”.
This mythic folk hero goes to God of Sun and Good Ahuramazdan (Majusilik-in
Fireworship religion) and brings fire to help people live frosty weather safe and
sound and get them have hot ecological environment. In the interpretation of these issues Khızır Nabi has also been connected with the old Greek myth as well as
Promotey’s bringing fire to Zeus. In the research the ceremonial song “Çömçxatun” (Сhomchakhatun) which is held to supply ecological environment with water
and its role in the ecological education have also been touched upon.
In the research the ceremonial song “Çömçxatun” (Сhomchakhatun) which is
held to provide the ecological environment with water and its role in the ecological
education have also been investigated.
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Dinçer APAYDIN*
Öz
Makber, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın diğer eserlerine göre farklı bir
muhteva ve şekil ile öne çıkan, önemli şiirlerden biridir. Abdülhak Hamit Tarhan şiirde toplum ve toplumsal sorunlar üzerinde olan dikkati, kendi iç dünyasına çevirmiş ve ölüm muamması karşısında duyduğu şaşkınlığı bir birey olarak
anlatmıştır. Bu makalede Makber’in bazı şekil özelliklerinden, Abdülhak Hamit
Tarhan’ın yeni muhtevasından ve bu muhtevanın kendi şeklini ve söylemini de
beraberinde getirdiğinden bahsedilmiştir.

Abstract
Compared to other works of Turkish Literature of the Tanzimat Era, Makber
was a major poem stood out with its different content and form.
Ab du l ha k
Hamit Tarhan’s differed from other works as he diverted the social concerns and
populist fashion of the poetry style of his day into his own personal world and
described his confusion about the enigma of death as an individual. In this article,
new subjects of Abdulhak Hamit Tarhan’s poems and some structural features of
the poem “Makber” were discussed. The article also evaluated how the new content of Tarhan’s poems helped to give birth to its own form and discourse.
Keywords: Makber, Abdulhak Hamit Tarhan, The Poetry in the Tanzimat Period of Turkish Literature, Death and Grave In Poetry, Content and Structure of
Makber
*
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Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nda şiir muhtevasının, şiirin şeklini de değiştirdiğinin önemli kanıtlarından biri Makber’dir. Abdülhak Hamit Tarhan’ın Tanzimat Dönemi’nin akılcı düşünce ve dikkatlerini, zamanın diğer sanatçılarından
farklı olarak, çevresinden çekip kendi benliğine çevirmek üzere ilk adımlardan
birini attığı söylenebilir. Eserlerinde gerçekliği kendi aklı ve iradesiyle idrâk etmeye çalışan insanın portresi, kuvveti sarsılan imânın ve kişisel huzursuzluğun boşalttığı rahatsız bir zihnin arayış ve soruları göze çarpar. Teslimiyet duygusunun,
yerini çekingen bir sorguya bıraktığı gözlemlenir. Geleneğe olan bağı, batılı dikkat
ve anlayışın süzgecinden geçtikçe ona teslimiyetinin ve toplumsal meselelerin arasında kaybolmuş “ben” gerçeğini fark ettirmektedir. “Türk Edebiyatı’nda ilk defa
kendi kendisini anlamak cesaretini gösteren insan” (KAPLAN, 1978: 62) olarak nitelendirilen Abdülhak Hamit, Makber adlı eseriyle yukarıda bahsedilen anlayışın
en çarpıcı örneğini ortaya koymuştur diyebiliriz.
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Abdülhak Hamit Tarhan adı anıldığında, kendisiyle beraber Makber adlı eserinden de mutlaka bahsedilir. Makber’i Hamit ile böylesi birleştiren niteliklerden
birisi şüphesiz ki beraberinde getirdiği şekil ve muhteva yeniliğidir. Hamit’in bu
eserde eşi Fatma Hanım’ın ölümü karşısındaki feryâdını dile getirdiği malumdur.
Hamit’in diğer eserleri de dikkate alındığında, Makber’in düşünsel hazırlık devresi
olarak nitelendirilebilecek bir öncesinin ve şiirde yeni bir dil, düşünce, söyleyiş ve
zihniyetin imkânlarını yoklayan bir sonrasının olduğunundan söz edilebilir. Bu
bağlamda düşünüldüğünde Makber yalnızca Fatma Hanım’a yazılmış bir mersiye
olmaktan çıkar, Hamit’in diğer eserlerindeki duyuş ve düşüncelerinin toplamını,
insanın ölüm karşısındaki acizliğini ve isyanını anlatan, Tanzimat Dönemi’nin
hâkim zihniyeti içinde şiir söyleminin değiştiği bir eser hâline gelir.
Makber’in düşünsel hazırlık devresi ve sonrası olarak nitelendirdiğimiz,
Hamit’in diğer eserlerindeki zihniyet ve genel özelliklerden bahsetmek, Makber’in
muhtevasındaki temel düşünce ve hareket noktasını kavrayıp şiiri daha iyi yorumlamamıza yardımcı olacaktır.
Garam, uzun bir aşk şiiridir ve Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardaki
aşk hikâyelerine benzer; fakat Hamit’in kafasındaki felsefî ve toplumsal fikirleri bu
şiirinin içine doldurmuş olduğu göze çarpmaktadır; çünkü Garam’daki kahramanın kafasında, aşktan ziyade Tanrı, kader, ruh, ölüm, soyut gibi kavramlar bulunmaktadır (AKTAŞ, 2003: 54). Mehmet Kaplan, Garam’daki bu kavram kalabalığını
ifade etmek için sayfalarının “tıka basa” felsefî ve sosyal fikirlerle dolu olduğunu
söyler (KAPLAN, 2006: 304). Bu göstermektedir ki, Makber’de sorgulanan ölüm
kavramı, tıpkı diğer felsefî kavramlar gibi, Hamit’in zihninde daha öncelerden şekillenmeye başlamıştır.
Sahra şekil bakımından yenilikçidir. Kafiyeleri ve mısra örgüsündeki farklılık
devrine tesir edecek kadar kuvvetli bir etki yaratmıştır (AKTAŞ, 2003: 57); ancak
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Bunlar Odur adlı şiir kitabı, içindeki on dokuz şiirle, henüz yaşanmamış; ancak
hayal edildiğinde kendisinden korkulan ölümün endişesini anlatır (AKTAŞ, 2003:
61). Bu düşünce aynı zamanda Fatma Hanım’ın hastalığına işaret eden bir kaygı
olarak da adlandırılabilir.
“…Ölümün kendisi Hâmit’in muhayyilesinde bilinenle bilinmeyenin, “hep” ile
“hiç”in, Tanrı ile insanın birleştiği bir kördüğümdür. Bu düğümde aklın da, kalbin
de, Doğu hissiyatının da, Batı düşüncesinin de, dinin de, felsefenin de eli kolu bağlıdır. Farklı kaynaklardan gelen birçok unsur orada birbirine cevap verememe aczi
içinde birleşir. Bu, insanın ifade edemediği büyük trajedisidir. Mezar, bu karmaşada
tek somut olandır. Bu bakımdan “Bunlar Odur”daki şiirler “Makber”i hazırlar.” (AKTAŞ, 2003: 62)
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onun muhtevasında bulunan kavramlara ve bunları ifade ediş tavrına da dikkat
çekmek gerekir. Makber’deki “sorgulama” ve “Tanrı ile konuşma / Tanrı’ya seslenme” tavrının temellerinin, Hamit’te daha eskiye dayandığını söyleyebiliriz.

O halde Bunlar Odur için, Makber’e olan etkisi somut biçimde görünen, onun
ön hazırlığının yapıldığı bir eserdir diyebiliriz.

Ölü ve Hacle yine aynı karmaşa ve zihin çatışmaları ile devam eden, Makber’e
göre daha sessiz, geri planda kalan; ancak Makber’in devamı niteliğinde olan iki
eserdir. Bâlâdan Bir Ses yeni bir şekil ve söyleyiş arama gayreti olarak değerlendirilir. Vâlidem ise içeriğinde “anne” kavramını temel alıp onu tabiat ile birleştiren
bir tahayyülün ürünüdür (AKTAŞ, 2003: 63-64). İnci Enginün’ün, “Hamid’in bütün şiirlerinde, eski şiirdeki mısra bütünlüğünü bozmak isteği, tabiî ve hareketli bir
söyleyişe ulaşmak isteği de sezilir” (ENGINÜN, 1986: 49) tespiti ile Tanpınar’ın,
Hamit’in hayatı ile ilgili çeşitli anektodlardan bahsettikten sonra ulaştığı “Makber,
Hâmid’in şuur altında Fatma Hanım’ın hikâyesinden çok evvel bir sembol olarak
mevcuttur” (TANPINAR, 2006:458) ifadesi ve yukarıda verilen bilgiler birlikte düşünüldüğünde, Makber’in zihniyet inşasında çeşitli öncüllerinin ve şairin bu şiirle
birlikte kazandığı anlayış ve dikkatle şiirin imkânlarını yoklayan artçıllarının olduğu fikri desteklenmiş olur.
Makber’in önsözündeki tavır ve üslup, getirdiği yeniliklerin en önemlilerindendir. “Makber’in kendisi mersiye geleneği o kadar kuvvetli olan edebiyatımızda
nasıl yer bulmuşsa, önsözü de yeni bir uslubun müjdecisi olmuştur. Makber’in önsözü ile nesir yeni bir yola girmiştir.” (ENGINÜN, 1997: 10) Servet-i Fünûn şairi
Cenap Şahabettin, döneminde Makber Mukaddimesi üzerinde durmuş, edebiya181
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Elbette şairin diğer şiirlerinde de Makber’e etki ettiğini düşünebileceğimiz çeşitli yönler bulunacaktır; ancak bunların hemen hepsinin, Tanzimat ile değişmiş
zihniyetin insanî değerleri ve insan benliğini akıl ile sorgulatmaya başlamış olmasından kaynaklanan boşluk, “ben”i anlama ve “ben”in sonunu getirecek olan
“ölüm üzerinde düşünme” etrafında çeşitlendiği söylenebilir.
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tımızın ilk nesir sanatını onunla kazandığını; bu eserden önce düzyazının ancak
nazma yaklaştırılarak güzel olabileceğini sandığımızı; ancak nesir ve nazımın ayrı
yeri olup; nazımdan uzak bir nesir sanatının var olabileceğini bize bu mukaddimenin kanıtlayarak edebiyatımıza sanat ve samimiyet dersi verdiğini söylemiştir
(ENGINÜN, 1997: 10-11).
Makber’in muhtevası, ölüm gerçeği karşısında dile getirilen bir isyan şeklinde
özetlenebilir. Bu muhtevanın edebiyatımızda yeni bir deneme olduğu düşünüldüğünde, Makber’in şeklindeki yeniliği kavramak daha kolay olacaktır. Şiirde şekil
ve muhteva, ahengi sağlayarak şiiri oluşturan bir bütün olarak düşünülmelidir.
Kimi zaman şiirin konusu ve anlatmak istediği duygular, kendisine has bir şekli de beraberinde getirir. Anlatılmak istenen duygunun bir başka şekille ifadesi
şaire eksik geldiğinde, muhtevanın kendisini öne çıkaracak şekli kendiliğinden
icat edebileceğini düşünmek, şiir tarihimize bakıldığında yanlış olmaz. Makber’in
muhtevasında bulunan âh ve isyan, ifadesini beraberinde getirdiği bu yeni şekil ile
bulmuştur.
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Şekil olarak Makber’i incelemek, onun geçmiş kültürümüzden ve şiir geleneğimizden izler taşıdığını göstermekle birlikte; yenilikçi bir zevkin ürünü olduğunu
da işaret edecektir.
Eserin tamamı, iki yüz doksan beş bent ve iki bin üç yüz altmış mısradan oluşmaktadır. Antoloji ve seçkilerde genellikle ilk yirmi bendine yer verilen Makber,
okyucular tarafından yeterince iyi tanınan bir şiir değildir. Her bendi sekiz mısradan oluşur ve bu bendlerin kafiyelenişi, şekil bakımından Avrupaî olmakla birlikte; tüm şiir beyitler hâlinde düşünüldüğünde –ki şiir beyit esasına göre yazılmıştırklasik divan şiirindeki kafiyeleniş şemasına benzer özellikler ile karşılaşılır. Divan
edebiyatında kullanılan çok mısralı şekillere bakıldığında Makber, en fazla terkibbend şekline benzetilebilir; ne var ki kafiyelenişi ve mısralarının kısalığı ile terkibbend’lerden ayrılır. Batı edebiyatından alınan nazım şekilleri düşünüldüğünde,
Makber’in balad’lara benzer bir yapı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz; ne var
ki şiirin toplam uzunluğunun iki yüz doksan beş bent olması ve diğer kafiyeleniş
özellikleri ona yalnızca balad tesiriyle yazılmış bir şiir demeye engel olur.
Bu durumda Makber’in nazım şekli hakkında yapabileceğimiz en açık tanım,
onun kafiyeleniş ve düzen bakımından Avrupaî şekillerden etkilenen; fakat klasik
divan şiiri terbiyesinin etkisiyle de beyit esasına dayalı olarak bir araya getirilmiş
ve içinde kendisine has bir ahenk örgüsü bulunan orjinal bir biçim olduğudur.
“Makber şekil itibariyle de bir yenilik getirir. Beyit esasına göre yazılmış olan bu
şiirde her dört beyit, kafiye düzeni bakımından bir bütünlük gösterir. 1.,2.,3. beyitler
kendi aralarında, 4.beyitlerin son mısraları 1.beyitle kafiyelidir. Bu kafiye düzeni,
şiirin yapı ve dokusuna da tesir eder, kafiyelerden doğan çağrışımlara yol açar.” (ENGINÜN, 1997: 18)
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Daha açık ifade edilecek olursa, bir bendin birinci, ikinci, beşinci, altıncı ve
sekizinci mısraları kendi aralarında; üçüncü ve dördüncü mısraları da kendi aralarında kafiyeli; yedinci mısraı serbesttir. Bu şema, şiir boyunca aralıksız devam
eder. Bentlerdeki ses benzerliği genellikle rediflerle sağlanmıştır; şiirin kafiyelerinin tamamına yakını ise zengindir. Redif ağırlıklı ses benzerliği sağlanan bentlerde
ya tüm mısralar –şiirin kafiye şeması doğrultusunda- redifli yahut birinci, ikinci,
beşinci, altıncı ve sekizinci mısralar redifli; üçüncü ve dördüncü mısralar zengin
kafiyeli örülmüştür. Aynı sistemin bir simetrisi de kafiye ağırlıklı ses benzerliği
sağlanan bentlerde göze çarpar. Bu bentlerde de birinci, ikinci, beşinci, altıncı ve
sekizinci mısralar kafiyeli; üçüncü ve dördüncü mısralar rediflidir. Burada eserden
örnek vermek yerinde olacaktır:
Derd oldu mukîm çâre gitti,
Gûyâ vatanım kenâre gitti;
Ben gurbet-i daimîde kaldım,
Bir türbe-i bî-ümîde kaldım.
Ufkumdan o mâhpâre gitti,
Bir matla’-ı şeb-nisâre gitti.
Gördüm yüzünü misâl-i zulmet,
Matla’ ona bir sitâre gitti.
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Bir gün uzak olsa sohbetinden
Ömrüm geçemezdi hasretinden
Bir ân-ı firâkı bî-teemmül,
Ettim ebedîsine tahammül.
Kurtulamadı âh!..illetinden,
Can kaldı alîl firkâtinden
Anlardı nedir azâbı kabrin,
Görseydi bu hâli cennetinden
[…]
Allah işini gör ey birader
Etmez mi bu iş beni mükedder...
Lâkin ne mükedder, âh sorma!..
Kimdir kim o bî-günâh? Sorma!..
Olmuştu yetimlik mukadder
Bilmezdi nedir pederle mâder
Bil sinnini: Yirmi altı var, yok,
Tut, sonra, onu mezara gönder…
(ENGİNÜN, 1997: 41, 42, 44)
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Şiirdeki asonansların büyük bir kısmı /â/ sesinin fazlalığı ile sağlanmıştır.
Bentler incelendiğinde eserde kullanılan zengin kafiyelerin büyük bir kısmının /â/
sesini barındırması (ilk yirmi bentte -âyı, -âl, -âra, -âm, -ân, -âre, -âb, -âh, -âba,
-ârı, -âli, -mâ –âr, -âle ekleriyle kurulmuş zengin kafiyelere rastlıyoruz) dışında,
mısraların başlarında ya da ortalarında, muhtelif kelimeler içinde /â/ sesinin, bir
tekrar şeması göstermeksizin kullanıldığını görüyoruz. Bu sesin şiirin nerdeyse tamamına hâkim olması, konusu ölüm karşısında bir âh ve isyan olan eserin şekline
nasıl yön verdiğinin bir göstergesidir. Şiir okunurken “âh”ları ve isyan iniltilerini
her daim hissettiren bu uzun /â/ sesleridir denilebilir.
Tanpınar, kafiye şemasının, muhtevaya; muhtevanın da kafiyeye olan etkisinin
eserdeki gelişimini ve Makber’in yazılış tarzı hakkındaki yorumlarını şu sözlerle
dile getirir:
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“Hâmid’in manzumeleri arasında Makber, şekli ile de hususî bir yer alır. İkinci
beyti tek başına ayrı kafiyeli ve yedini mısraı serbest olan bu sekiz mısralı kıt’alardan
müteşekkil manzumede, beş defa tekrarlanan kafiyenin mühim rol oynaması gayet tabiîdir. Bu şeklin tesiri sadece okuyana inhisar etmez. Manzumenin nescini de
yapar. Filhakika her sekizlikte birbiriyle kafiyeli olan iki mısra bir nevi, başlangıçtır, gelecek mısralarda gizli ve aşikâr devam edecek hayal veya fikir onunla başlar;
yalnız birbiriyle kafiyeli olan üçüncü ve dördüncü mısralar, tedai değişmese bile hiç
olmazsa hayal ve fikrin içinde âdeta bir muterize açar. Birinci beyitle aynı kafiyede
olan üçüncü beyit onu devam ve hattâ inkişaf ettirir. İkinci mısraı birinci beyitle
kafiyeli olan son beyitlerde ise Hâmid çok defa elde etmek istediği neticeye varır.”
(TANPINAR, 2006:487)
Yukarıdaki alıntıda açıklanan bu ifade tarzı göstermektedir ki Makber’in muhtevasındaki sorgulama, onun şekline yansımıştır. Şiiri söyleyen, soru sorar, cevap
arar ya da yakınır. Kabul yahut reddeder. Fikrini söyler ve sonunda elde etmek
istediği neticeye varır. Eserin değişmeyen kafiye şeması (aa – bb – aa – ca), bu
konuşma tarzına uygun düzenlenmiştir.
Makber, Aruz vezninin Mef ’ûlü / Mefâ’ilün / Fâ’ulün kalıbı ile yazılmıştır. Bu
kalıp edebiyatımızda, Leyla ve Mecnun, Hüsn-ü Aşk gibi mesnevilerde de kullanılmış yaygın bir kalıptır. Fuzulî ve Şeyh Galip gibi büyük divan şairlerinin bu
mesnevîlerindeki kalıp ile söylenen Makber, muhteva olarak da onlardan etkilenmiş görünmektedir. Bu konuya ilk dikkati çeken Fevziye Abdullah Tansel “Esasını, Mezopotamya sahasından alan ve Divan edebiyatının en güzel mesnevilerinden
birini teşkil eden Leyla ve Mecnun, şüphesiz ki mevzu bakımından Makber’e benzemez. Fakat her iki eserdeki duygular, hayaller, fikirler, ifade ediliş tarzı birbirine çok
yakındır, her iki eserin de aynı vezinle yazılması, şekil itibariyle Makber’de mesnevî
beyitlerinin bulunması, bu yakınlığı bir kat daha artırmaktadır” (TANSEL, 1938:
454) demektedir. Bu tespit, Makber’in şekil olarak beyit esasına dayandığı hük184

Benzer bir tesirden Kaya Bilgegil de bahseder. Kendisi, XVII. yüzyılın ortası ile
XVIII. yüzyılın ilk seneleri arasında yaşayan; ölen çocuğu için bir mersiye yazmış
olan aslen Türk olup Farsça yazan Hind şair Bîdil ile Hamit’i ortak bir paydada
birleştirir.
“Makber; Fatma Hanım’ın ölümünü müteakib, Abdülhak Hamid tarafından ani
olarak vücuda getirilmiş olsa bile; -hususiyle muhteva bakımından- uzun bir zihnî
istihâlenin mahsulü sayılmalıdır. Bir taraftan, şair’in daha önceki eserlerine aid bazı
fikir, his ve ifade unsurlarını; diğer taraftan da şair’i çok bağlamış bulunan Mevlana,
Fuzuli, Şeyh Galib, Victor Hugo gibi nafiz şahsiyetlere aid bazı izleri aksettiren bu
eserin; Türkiye’de pek az bilinen diğer bir şairin, Mirzâ Abdülkadir Bîdil’in bir mersiyesine aid tesirleri de taşımakta olduğunu görmekteyiz.” (BİLGEGİL, 1958: 79)
Kaya Bilgegil’in bahsettiği bu ortak payda; her iki şiirin de bir ölünün arkasından söylenmiş olduğudur. İki eser arasında vezin seviyesinde başlayan benzerlik,
bazı imajların birbirine oldukça yaklaşmasıyla devam eder. Bilgegil, Bîdil’in mersiyesinin reft yani “gitmek” redifli olduğuna da ayrıca dikkat çeker. Bilindiği üzere,
Makber’in ilk bentlerinde “kaldı” ve “gitti” redifleri kullanılmıştır.
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münü doğrular. Makber, gerek uzunluğu gerekse kafiyelenişinin bir ölçüde benzemesi bakımından klasik edebiyatımızdaki mesnevî türünün de tesiri altındadır.
Mesnevîler şüphesiz bir hikâye anlatırlar; fakat Makber’in doğrudan anlatacak bir
hikâyesi yoktur. O bir sorgulamadır, o Tanrı ile kul arasında geçen bir konuşmadır.
Böyle düşünüldüğünde, mesnevî tarzından etkilenmiş olma, sadece şeklen kendini göstermektedir demek, şekildeki açık farklılıklara baktığımızda tek başına hükmü olmayan bir ifâde gibi görünür. O halde, Hamit’in konuyu kendi anlayışına
göre damıttığı ve Tanrı ile kurduğu bu diyaloğun (zaman zaman kendisiyle olan
monoloğun), ardına eşinin yokluğundan yakınan bir şairin hikâyesini gizlediği
düşünülebilir. Fevziye Abdullah Tansel, “…Fuzulî’nin, Hamid üzerindeki tesiri,
hemen hemen Makber’in her sahifesinde kendini göstermektedir. Bu tesir, bazan
Leyla ve Mecnun’da Leyla’nın veya Mecnun’un hastalığının, Leyla’nın ölümünün,
Makber’deki sevgilinin hastalık ve ölümünden bahseden mısralarda sezilir ki bunun
için ‘her eserde bu tarz mevzular aynı tarzda ifade edilecektir’ diyebiliriz.” (TANSEL,
1938:455) ifadesiyle üsluptaki benzerliğe dikkati çekmeye çalışır. Yine aynı makalenin devamındaki “Hüsün ve Aşk’ın, Leyla ve Mecnun derecesinde olmamakla
beraber, Makber üzerinde bir tesir yapmış olduğu, her iki eserin mukayesesinden
anlaşılmaktadır… Görülüyor ki Makber, mevzu itibariyle, yukarıda söylediğimiz
gibi, hiçbir zaman Hüsün ve Aşk’a benzemiyor. Yalnız, her iki eserin, aynı vezinle yazılarak, şekil bakımından da az çok benzemesi, ıztırabların ifade ediliş tarzı, duaları
kabul edilmemesi, şikâyetler, Halik’a hitabeler, mutasavvifâne beytler, bazı teşbihler
birbirine oldukça yakındır.” (TANSEL, 1938: 541) ifadelerinden hareketle söylenebilir ki, muhtevaları farklı olmasına rağmen, bu üç eser arasında hüzün ve ıztırap
duygusunu algılama ve ifade etme bakımından bir benzerlik vardır.
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Eser, zihniyeti ve barındırdığı yeniliklerle beraber düşünüldüğünde yalnızca
bir mersiye sayılabilir mi? Daha yerinde bir ifade ile eseri, etkisine ve imajlarının
benzerliğine rağmen, Bîdil’in oğlu için yazdığı mersiyeyeden ayrılan taraflar nelerdir? Bu sorunun cevabını, Tanpınar’ın Abdülhak Hamit hakkında yaptığı değerlendirmeler içerisinde aramak isabetli olacaktır:
“Bütün ferdîliklerin dışında devir dediğimiz yapıcıyı kabul etmezsek hiçbir sanat
vâkıasını lâyıkıyla izah edemeyiz. Ölüm XIX. Asrın başında, romantizmin tesiriyle hemen her edebiyatın belli başlı temellerinden biri olmuştu.”(TANPINAR, 2006:
481)
Yukarıdaki satırlarda dile getirilen “devir dediğimiz yapıcı” ifadesi şiir çözümlemesinde önemli bir noktaya, zihniyete işaret etmektedir. Makber’de işlenilen ölüm
konusu elbette yeni değildir; bununla birlikte ölüm karşısında duyulan acı ve dile
getirilen feryadın anlatımı da yeni değildir. Batının bunu daha önce Romantizm
akımı içerisinde pek çok kez gösterdiği kaynaklarda belirtilir. Fakat bu feryat, Tanzimat Dönemi Türk Şiiri için yenidir. Tanzimat dönemine kadar şiirde ve edebiyatta hâkim olan dinî dönem zihniyeti; Tanzimat ile birlikte yavaş yavaş çözülmeye
başlamıştır. O güne kadar kulluk bilinci içerisinde yalnızca bir “kabul”den ibaret
olan ölüm kavramı; diğer pek çok kavram gibi, bireysel duyarlılığın etrafında ele
alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla sevgilinin ölümü; artık yalnızca ebediyete ve
yaratıcıya kavuşmuş bir ruh olarak değil; sürdürülen hayatta kaybedilen bir değer
olarak şiirde yerini alabilir. Aynı zamanda Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatındaki
hâkim zihniyetin, batılı tarzda, akılcı bir dikkat oluşturmak gayreti de bilinmektedir. Bu yönden bakıldığında Makber’deki konu ve tema, batının tesirindedir. Tesirin batı kaynaklı olması, klasik mersiyeden uzaklaşmayı sağlayan unsurlardan
biridir ve devirlerin hâkim zihniyetleri arasındaki farkla açıklanabilir.
“Makber sadece bir mersiye değildir. O felsefî düşünceyle mersiye unsurunu bir
arada yürüten bir seredir. Yani mersiyenin okunup geçtiği yutucu yahut geçici zaman ve kaybolan güzellik veya saadet yahut kıymet fikirlerinde kalmaz, bu boşluklardan bir nevi tezat ve şüphe dolu metafiziğe hattâ bir ebedî adalet fikrine geçer… Makber’in hareket noktası, adıi yani mukaddimesinde büyük ve âlemşümul
bir “hiç”in veya bir şüphenin mahfazası olarak gösterilen “mezar”dır.” (TANPINAR,
2006:482)
Burada Tanpınar; klasik mersiye üslubu ile Makber arasındaki farkı izah etmektedir. Mersiye’nin ana dayanağı, “kayıptan dolayı duyulan üzüntü ve dışa vurulan feryâd”dır. Oysa Makber, ek olarak felsefî bir sorgulamaya da gider. İçinde
hem feryâdı hem de şüpheyi barındırır. İki davranışa da tamamen teslimiyet yoktur. Söyleyişteki rahatsızlık ve huzursuzluk bundan kaynaklanır. Şüphelerine rağmen, Makber’de ahiret inancı vardır; fakat mezar kavramının müphemliği, inanca
teslimiyet fikrine gölge düşürür. Şiirde bu teslimiyete olan isyanı ve bir fâniye olan
186

insanî bağlılığı içten ifade eden “Çık Fâtıma lahddan kıyâm et / Yâdımdaki hâline
devam et” gibi mısralar olduğu hâlde; “Yarabbi bu emri sen buyurdun / Ol savt-ı
hazîn nedir duyurdun” gibi yine de inancın varlığına rücu eden ve emre boyun
eğen bir tavrı ifade eden mısralar da mevcuttur. Şiirin tamamına hâkim olan bu
ikilik, aklın gerçeği kavramada yetersiz kalmasının verdiği bir ıztırap olarak da
okunabilir:
“Akıl mustariptir, çünkü anlamak için yaratılmıştır; fakat sorduğu sualler cevapsız kalmaya mahkûmdur. O halde muâkale ile meseleyi halle çalışacaktır; hâlbuki
kendisi de bilir ki bu muâkalenin dayandığı hesap, kendisine ait bir hesaptır. Dışardan bir şeye dayanmaz.” (TANPINAR, 2006: 483)
Tüm bu tespitler, Makber’in edebiyatımızda yeni bir söylemin sınırlarını zorladığının altını çizmekte, değişen muhteva ile şekil anlayışına da bir değişiklik getirmek gerekebileceğini göstermektedir. Makber, kaynağını yazarının zihnindeki
ölüm tefekküründen, kendinden önceki mersiyelerden, mesnevilerden, batı düşüncesinden vb. birçok farklı yerden ve eserden beslemiş olabilir; ancak dikkat
çekilmek istenen esas nokta; Makber’deki değişen zihniyet ve ilginin çevrildiği
“ben”in kendiliğinden bir şekil ve söylem yeniliğinin de yolunu açmasıdır. Muhteva ve şekil, şiir incelenirken ayrı düşünülmemesi gereken kavramlardır. Bu açıdan
baktığımızda, Makber’in modern Türk şiiri ses ve söyleyişine giden yolda önemli
bir değer olduğunu belirtmek gerekir; çünkü eser, aklın ve imanın çatışmasını şiire
taşıyarak muhtevayı kişiselleştirmiş; bunu aktarmak için de kendine has bir şekli,
geçmişteki birikimi ve yeni zevkiyle ifade ederek meydana getirmiştir.
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“Topraklarını yitiren bir imparatorluğun, sevgilisini kaybeden bir protokol adamı olarak Hâmid, Fatma Hanım için tuttuğu yasını, Makber eserinden sonra da
tutmaya devam etmiştir. Eserlerinin küllüne baktığımızda Hâmid’in künhü bizim
zihnimizde şöyle beliriyor: Tezatların ustası olmaktan çok; ölüm hakikatinin gölgesinde seyahatini devam ettiren bir yokluk şairini sahnede görüyoruz. Şüphe ile iman,
yılgınlık ile teslimiyet arasında dolaşarak sözel bir raks sergileyen şair, “Bir Leyle-i
Ye’s” eserinde de, bu raksına devam etmiştir.” (MERMER 2011: 676)
Özetle, yukarıdaki tüm bilgilerden hareketle söylenebilir ki Makber, yalnızca
bir mersiye değildir. Bu şiirin zihniyetinin oluşmasında çökmekte olan bir imparatorluğun, şiirde yeni bir sesi ve söyleyişi arayan bir duyarlılığın payı vardır.
Gerçek hayatta Fatma Hanım’ı kaybetmiş olmak üzüntüsünün şiire vücut verdiği
şüphesizdir. Ancak bu, Makber ile gelen diğer tüm yeniliklerle beraber düşünüldüğünde Fatma Hanım’ın kaybını şiire konu teşkil edecek bir unsura; şiir söyleminin yaslanacağı bir zemine dönüştürür. Makber’de değişen söylem, özellikle de
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Makber’in dönemin zihniyetiyle olan ilişkisinin Osmanlı İmparatorluğu’nun
kayıpları ile ilişkilendirildiği şu satırlarda, Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirindeki
temel gücü de farketmek mümkündür.
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Dinçer APAYDIN

konuşma tavrının şiirin şekline getirdiği esneklik, XX. yüzyıl başlarındaki Türk
şiirinin temellerini hazırlayan unsurlardandır. Fatma Hanım’ın ölümüyle birlikte
bireysel bir bunalım yaşayan şair / söyleyici, ölüm gibi daha önceden tevekkül
ile yaklaşılan bir kavramı sorgulamaya yönelmiştir. Bu, şiir diline dünyevî olanı
ifade etme kabiliyeti kazandırır, şiirde zihniyetin değişmesine olanak sağlar. Zira
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın ikinci neslinden sayılan Tarhan’ı da okuyan yeni nesiller, şiiri bir yandan kullanımı yaygın olmayan kelime ve terkiplerle
ağırlaştırırken; bir yandan da şiirde dünyevî olanı, duyguları, hisleri ve bireysel
coşkuları ifade etmekte biraz daha ileri gideceklerdir. Bu yüzden Makber, mersiye
özelliğinin yanı sıra şiir söyleminin tarihî değişim çizgisinde bir dönüm noktası
olarak da algılanmalıdır.
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Televizyonun Gelişim Çağı Çocukları Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve
Ebeveynlerin Kontrol Sorunu

Ali Murat KIRIK*

Günümüzde kitle iletişim araçları teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli
gelişme göstermektedir. Bu kitle iletişim araçları arasında televizyon önemli bir
konuma sahiptir. Bunun nedeni televizyonun hem göze hem de kulağa hitap etmesidir. Bu iki unsur beyaz camın etkileme gücünü arttırmaktadır. Özellikle gelişim
çağındaki çocuklar bu etkiyi derinden hissetmektedir. Çocuklar, boş zamanlarının
büyük bir kısmını televizyon karşısında geçirmektedir. Ayrıca televizyondaki dizilere, filmlere, reklâmlara ve çizgi dizilere yoğun ilgi göstermektedirler. Bununla
birlikte, çocuklar bu yaşlarda kurmaca ve gerçeğin tam olarak ayrımına varamamaktadırlar. Dolayısıyla çocukların yönlendirilmesinde şüphesiz ki ebeveynler
sorumludur. Ne yazık ki günümüzde birçok aile de bu kitle iletişim aracına karşı
gereken bilinç düzeyine sahip değildir. Seyircilerin bilgilendirilmesi için RTÜK
tarafından “akıllı işaretler” adı verilen sembol sistemi oluşturulmuştur. Fakat bu
sistem de televizyonun olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasını sağlayamamıştır.
Çünkü yapılan programların çoğu popüler kültüre hizmet etmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında, devletin gerekli çözümleri bulması ve medya okuryazarlığını yaygınlaştırması şarttır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, televizyon, RTÜK, akıllı işaretler, medya okuryazarlığı
ABSTRACT:
Today, mass media has been improved by technological developments. Television has an important position among this mass media. Because, it has both visual
*
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and auditory direction. These two elements increase the effect of white glass. Especially, developmental-age children feel this effect deeply. Children spend most of
their leisure time in the face of television. They show great interest in serials, films,
ads and cartoons. However, children don’t separate the fact and the fiction in these
ages. Therefore, parents responsible for directing of their children. Unfortunately,
today in many families don’t have the necessary level of consciousness against this
mass communication medium. RTÜK established a symbol system called “smart
signs” to inform the audience. But this system doesn’t remove the negative effects
of television. Because, most of the programs serve the popular culture. As a result,
the government must find the necessary solutions and media literacy must be widespread.
Key Words: Children, television, RTÜK, smart signs, media literacy
GİRİŞ
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Kitle iletişim araçları içerisinde etkin bir konumda olan televizyon bireyleri
giderek etkisi altına almakta ve yaşam tarzlarını şekillendirmektedir. Dünyanın
hangi köşesine gidilirse gidilsin, televizyon her yaştan her kesime hitap etmekte,
bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme adına önemli bir rol üstlenmektedir. Düne
kadar sadece evlerin salon ve oturma odalarında bulunan televizyon, teknolojinin
gelişmesi ve alıcı fiyatlarının düşmesi ile birlikte hemen hemen her odaya girmiştir. Gerek yemek esnasında, gerek yatarken ve gerekse de hareket halinde (mobil
televizyon) bile rahatlıkla izlenebilmektedir.
Televizyon kadar etki yaratan alternatif bir bilgi kaynağı neredeyse yok gibidir. Günümüzde internet, televizyona bir alternatif teşkil etse de kitlelere ulaşma
bağlamında sanal ortam, beyaz camın yanına gerektiği ölçüde yaklaşamamıştır.
Televizyon gencinden yaşlısına, zengininden fakirine herkesin dünyayı algılamasını, anlamlandırmasını etkilemektedir. Fakat popüler kültürün etkisiyle birbirine
benzeyen insanlar üretmekte ve üretilen bu insanlar ürettiğinden çok tüketen varlıklar halini almaktadır.
Televizyonu sadece teknolojik bir kitle iletişim aracı olarak değerlendirmek
ise son derece yanlış olmaktadır. Çünkü bu medyumun aynı zamanda kültürel
ve toplumsal etkileri de bulunmaktadır. Ancak günümüzde toplumun her kesiminin kolay tüketeceği film ve diziler yaygınlaşmaya başlamış ve böylelikle yayın
içeriklerinde kolaya kaçılarak gerçeklerden uzaklaşılmıştır. Meydana getirilen bu
yapı yayınların içeriğinde tekdüzelik sağlamış ve standartlaşmaya neden olmuştur. Böylelikle “televizyon toplumu” oluşmuş ve toplum içerisinde yer alan herkes
elektronik birliktelik sürecinin ister istemez içerisine girmiştir.
Televizyon toplumunun fertleri arasında, gelişim çağındaki çocukları ayrı bir
statüye yerleştirmek yerinde olacaktır. Çocuklar için televizyon kolay ulaşılabilir
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Günümüz modern toplumlarında tüketimi mutlak zorunlu haline getiren popüler kültür, bireylere ”kullan-at” alışkanlığını kazandırmaktadır. Bu alışkanlığın
kazanılmasında ise şüphesiz ki kitle iletişim araçları en büyük ve en güçlü role
sahiptir. Dünyanın dört bir tarafında televizyon, popüler kültür ürünlerinin en temel pazarlayıcısı durumundadır. (Brzezinski, 1994: 37) Özellikle televizyon programlarıyla yayılan popüler kültür ile insanların gelir düzeyleri ne olursa olsun,
hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar yiyecek-giyecek gibi zevkleri, dünya görüşleri
birbirine büyük benzerlik göstermektedir. Bu yönüyle popüler kültür her şeyi birbiriyle karıştırmakta ve homojenleştirme işlevi görmektedir.
Amerikalı medya teorisyeni Neil Postman, televizyon programlarının tümünün popüler kültüre hizmet etmediğinin altını çizmektedir. Televizyon programlarını kendi kıstaslarına göre kritize eden Postman bunları üç grup altında toplamıştır. Ona göre birinci gruptaki televizyon programları ciddi bir iş ve mesaj kaygısı taşımamaktadır. Bu açıdan toplumu rencide edecek ya da toplumun herhangi
bir kesimini incitecek hiçbir unsura yer verilmemektedir. İkinci gruptakileri, hem
eğlendiren hem de eğlendirirken düşündüren programlar olarak kategorize etmektedir. Bu gruptaki programların topluma doğru mesajlar vermeye çalıştığını
söylemekte fakat içeriklere bakıldığında çok komik ve anlamsız olduğunu belirtmektedir. Üçüncü grupta yer alan programların ise ciddi ve seviyeli olduğunu ifade eden Postman, halkı bilgilendiren tarzda programlar yapan yapımcıları takdirle
karşılamaktadır. (Postman, 1985: 83-89)
Kitle iletişim araçlarına yönelik kuramsal çalışmalar yapan bir diğer isim olan
Fransız sosyolog Pierre F. Bourdieu, televizyonun herkese ulaşmaya imkân veren bir aygıt olduğunu savunmaktadır. Bu olumlu görüşünün yanında televizyon
programlarında sansür uygulandığını ve özerlik yitiriminin meydana geldiğini belirtmektedir. Televizyonda siyasi denetimin açık bir şekilde görüldüğünü savunan
Bourdieu, siyasi müdahalelerin sıkça yaşandığını da ifade etmektedir. Televizyonda şiddetin simgesel bir biçimde sunulduğunun altını çizmektedir. İzleyicilerin
özellikle haber programlarında simgesel şiddetle sık sık karşılaştığını belirterek,
bunların ilgi çekici bir şekilde sunulmasından dolayı rahatsız olmaktadır.(Bourdieu, 1997: 19-22) Televizyonda şiddetten sürekli faydalanılmasının altında yatan en
önemli etken ise popüler kültüre hizmet ve elbette ki reyting kaygısıdır. Şiddetin
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bir araçtır. Onlar için bir oyuncaktır, ama sevimli göründüğü kadar ölçüde bir o
kadar da tehlike arz etmektedir. Günümüzde adeta çalışan anne-babaların tuttuğu
bakıcı olma özelliğini taşımaktadır. Ebeveynler herhangi bir işleri olduğunda çocuklarını bu mecraya tabiri caizse teslim etmektedirler. Zamanla bu teslimiyetin
önüne geçilmek istense de ortaya büyük bir kontrol sorunu çıkmaktadır.

Ali Murat KIRIK
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hemen her programda yer bulmasıyla birlikte Aristoteles’in ortaya koymuş olduğu
“katarsis” kavramı kendini göstermekte ve ruh dönüşümü gerçekleşmektedir.
Televizyonun kültürel etkileri denildiği vakit akla gelen isimlerden biri de
edilgen (pasif) izleyici yaklaşımını benimsemiş Amerikalı iletişimci George
Gerbner’dir. Gerbner’in “ekinleme” kuramında televizyonun kısa dönemli ve belli olaylar üzerinde bir etki ortaya çıkarttığından çok, uzun dönemli ve kalıcı bir
etki yarattığını savunmaktadır. Ona göre televizyonun izleyicilere sunduğu dünya
gerçekliğin abartılı bir biçimde basmakalıplaştırılmış, kurgulanmış daha doğrusu
yeniden biçimlendirilmiş bir kopyasıdır. Ayrıca televizyon dünyasının simgesel
olduğu üzerinde durmaktadır. Bu simgesel dünyada monoton tekrarlardan oluşan
gerçeklik dramatize edilerek abartılmaktadır. Olaylar, heyecan ve dikkat oluşturacak şekilde yapılandırılmakta ve izleyicilere sunulmaktadır. Bu abartılan dünya,
televizyonun teknik yapısından, doğasından kaynaklanabileceği gibi, dramanın
özelliklerinden de kaynaklanabilmektedir. Aslında drama gerçeğin abartılarak
yeniden yapılandırılması sanatıdır ve bu sanat televizyonun doğasına uygundur.
(Tekinalp, 2003: 304)
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Baudrillard ise televizyonda üretilen ürünlerin sürekli olarak kendilerini tekrarladığını belirtmektedir. Spor, müzik, tartışma, eğlence haber programlarının
hepsinin belli bir biçiminin olduğunu ancak içeriğinin bulunmadığını ifade etmektedir. İşte tam bu noktada popüler kültürün etkileri görülmektedir. Fransız
sosyologa göre; kalıplaşmış ve tek düze bir hale getirilmiş paket programlara göre
yaşamın her alanındaki ayrıntılar yeniden üretilmektedir. Gerçeklik tamamen ortadan kalkmıştır ve sadece göstergeler kalmıştır. Yok olan gerçeklik, bu göstergeler
kullanılarak halen varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır: “Simülasyon ise gerçekliğe kısa devre yaptırılarak, göstergeler aracılığıyla yeniden yaratılmasıdır.” (Ünk,
2009: 202)
Televizyon ve popüler kültür ise tartışmasız kuvvetli bir bağ ile birbirine sıkıca bağlıdır. Çünkü popüler kültür ürünlerini genellikle televizyon gibi önemli ve
etkin bir kitle iletişim aracını kullanarak insanlığa sunmaktadır. Popüler kültür
insanları kısa bir süre için de olsa eş değer statüde gösterebilmektedir. Ünlü bir
şarkıcının konserine çok zenginler de gelebilmekte ve maddi durumu daha düşük
insanlarla beraber konser seyredilebilmektedir. Bu sayede maddi durumu düşük
insanlar bile kendilerini geçici bir süre için de olsa zengin kesime ait olarak hissedebilmektedir. Anlaşılacağı gibi popüler kültür “afyon” etkisiyle bireyi kısa bir
süreliğine de olsa uyuşturmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde popüler kültür olgusuna
çok daha fazla rastlanmaktadır. (Oskay, 1998: 154-157) Fakat; bu ülkelerde popüler kültürün oluşmasının temel nedeni dış kaynaklıdır. Az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerle etkileşime girmesiyle birlikte popüler kültür dünyaya yayılmaktadır.
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Aziz, televizyon seyircilerini dört ayrı küme altında toplamıştır. Bunlar; çocuk,
genç, yetişkin ve yaşlı seyirci kitlesidir. Çocuk izleyici kitlesine girenler 3–13 yaş
aralığında yer almaktadır. Anlaşılacağı gibi bu kümeye okul öncesi ile ilköğretim
çağındaki çocuklar girmektedir. Bu kitle çok hassas bir noktada yer almaktadır.
Gelişim çağı içerisinde yer alan çocuklara yönelik yapılan yayınlar gerek sunuş
tekniği ve gerekse de kullanılacak yapım malzemeleri bakımından büyük hassasiyet gerektirmektedir. Programların özenle hazırlanması mutlak bir zorunluluktur. Gelişim çağındaki çocuklara yapılan yayınlarda eğitici unsurların bulunması gerekmektedir. (1982: 40–41) Ayrıca çocuk psikolojisinin çok iyi bilinmesi ve
programların psikologlardan destek alınarak hazırlanması bu noktada önemlidir.
Unutulmamalıdır ki, okul öncesi ve okul çocuğunun gereksinimleri de farklılık
göstermektedir.
Çocukların televizyon izleme alışkanlıklarına yönelik birden çok çalışma mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri’nde Schramm, Parker
ve Lyle’nin yaptığı araştırmadır. Bu çalışmada çocukların televizyon karşısında
geçirdikleri zamanın 2/3’ünü yetişkinler için hazırlanmış programları izlemekle
geçirdiklerini saptamışlardır. Çocukların küçük yaşlarda daha çok çizgi film, kukla temsillerine ilgi gösterdiği görülmektedir. Özellikle okul hayatının başlaması ve
çevreye olan ilginin artması ile yetişkinlere yönelik programlara olan ilginin arttığı
gözlemlenmektedir. Bu programlar arasında; şiddet, macera, cinayet hikâyelerini
v.s. saymak mümkündür. (Hızal, dergiler.ankara.edu.tr: 2011) Schramm, televizyonun çocukları pasif bir konuma soktuğunu savunan teorisyenlerin aksini iddia etmektedir. Schramm düşüncelerini şu şekilde aktarmıştır: “Etki kavramı, bizi
yanlış yönlendirmektedir; çünkü bu kavram televizyonun çocuğa bir şeyler yaptığını
çağrıştırmaktadır. Buna göre televizyon bir aktördür; çocuklar da üzerinde oynananlardır.” (Tekinalp, 2003: 302) Onun görüşüne göre seyirciler (çocuklar) bir
aktör olan televizyonu diledikleri şekilde yönlendirebilmektedir. Görüldüğü gibi
Schramm televizyona olumlu bir akış açısıyla yaklaşmış ve çocukların etki altında
kalmadığı fikrinin arkasında durmuştur. Erken yaşlarda aşırı derecede televizyon
seyreden çocukların televizyon izleme konusunda beceri geliştirdikleri ve televizyona karşı daha bilinçli olduklarını, gerçek ve kurgu arasındaki farkı daha iyi kestirebildikleri öngörüsünü savunmaktadır.
193

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Çocuklar, dünya çapında var olan tüm ülkelerin geleceği açısından büyük
önem arz etmektedir. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirecek kişiler onlardır. Bununla
birlikte, toplumsal değer yargılarının elde edilmesi, kişiliğin oluşturulması, modellerin benimsenmesi hep çocukluk yıllarında kazanılmaktadır. İşte sayılan bu
etmenlerden dolayı çocuklar televizyon karşısında güçsüz, savunmaya, korunmaya muhtaç bir durumda yer almaktadırlar.
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Özellikle çizgi filmler ve diziler çocukların hayal güçlerine hitap etmekte ve
onları büyük ölçüde etkilemektedir. Okul öncesi dönemlerden itibaren çocuklar
kendilerine rol-model olarak seçtikleri dizi ve çizgi film kahramanlarını günlük
yaşamlarına ve oyunlarına yansıtmaya başlamaktadırlar. Onlara özenme ve onlar gibi olma arzusu davranışlarını değiştirmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır
ki; özellikle çizgi filmlerde yer alan kahramanlar çeşitli hareket ve davranışlarıyla
çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz dürtüleri harekete geçirebilmektedir. Televizyon programlarında yer alan karakterler sosyal değerleri yansıtıyorsa bu çocuk üzerinde olumlu bir sonuç doğururken, olumsuz dürtülerin harekete geçmesi
ise çocuğu saldırgan yapmakta ve kendi kendine zarar verir duruma getirmektedir. Çünkü çocukların dürtülerini kontrol etme yetenekleri henüz gelişmemiştir.
(Can, 1996: 1) Bu da çocuğu dış dünyaya ve dış etmenlere karşı daha korumasız ve
daha savunmasız bir duruma düşürmektedir.
Program içerikleri, çocuklar için başlı başına bir problemken televizyon izleme
sıklıkları da bir diğer önemli sorundur. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar
televizyona yoğun ilgi göstermekte ve saatlerce televizyon karşısında kalabilmektedir. RTÜK tarafından 2006 yılında yapılan “İlköğretim Çağındaki Çocukların
Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması” da bu ifadenin doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Raporda yer alan en önemli ifade ise şudur:
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“İlköğretim çağındaki öğrencilerin boş zaman etkinliklerinin dağılımına bakıldığında “kitap okumak” % 64.9 ile birinci sırayı, “televizyon seyretmek” % 64.6 ile
ikinci sırayı almıştır. Bu iki etkinliği % 37.9 ile “arkadaşlarımla oynamak/vakit geçirmek” takip etmektedir.” (RTÜK, rtuk.gov.tr: 2011)
Tokgöz, gelişmiş ülkelerde çocukların televizyon karşısında çok zaman geçirdiklerinin açıkça kanıtlanmış olduğunun altını çizmektedir. Bilindiği üzere çocuklar okuma - yazma öğrenmeden önce televizyon seyretmeye başlamaktadır.
Önceleri annesi ya da babasının seçtiği kanalları izlemeye başlayan çocuk giderek
daha bilinçli bir hale geldikten sonra kumandayı eline alarak kendi istediği kanalları seçmektedir. (1979: 187) Bu da çocuğu bilinmeyen içeriklerle karşı karşıya
bırakmaktadır..
3. Ebeveynlerin Televizyon Karşısındaki Kontrol Sorunu
Kitle iletişim araçları bireyleri her dönem farklı bir oranda etkilemiştir. Etkiler
bir dönem sınırlı, bir dönem güçlü olsa da ülkelerin toplumsal ve siyasal yapılarına bağlı olarak televizyon yayınlarının biçim ve içeriği değişmekte, yayıncıların seyirciyle kurduğu ilişki bu duruma bağlı olarak çeşitlilik görülebilmektedir.
Gerbner’in geliştirdiği yetiştirme teorisine göre, kitle iletişim araçları (özellikle
televizyon) sembolik bir çevre oluşturarak, bireylerin yetişme ve yaşam biçimleri
üzerine etki etmektedir. Buna göre televizyon bireylerin gelişimlerinde, yetişme194
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Ertürk ve Gül’ün de belirttiği gibi ; “bir çocuğun yaşı, televizyonda hangi programları seyrettiği, ne kadar süre televizyonun önünde kaldığı, kimlerle birlikte bu
süreci paylaştığı gibi pek çok etken” televizyon ve çocuk etkileşiminde önemli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel yapıları, fiziksel-genetik yatkınlıkları, gelişimsel kişilik özellikleri, çevresel etkenleri
ve aile yaşam tarzları gibi değişkenlerdeki farklılıklar sebebiyle kişisel özellikleri
benzer olmayan çocukların ve gençlerin televizyondan etkilenme biçimleri de değişiklik göstermektedir. Yapılan çoğu bilimsel araştırmada da sürekli görüldüğü
gibi seyredilen program içeriklerine bağlı olarak çocukların etkilenme biçim ve
seviyelerinin değişeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. (Ertürk, Gül, 2006: 17)
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lerinde ya da belirli inanç ve değerleri kabul etmelerinde en az aile büyükleri, din
adamları ve öğretmenler kadar etkin konumdadır. (Işık, 2002: 85) Bu da ailenin
önemini bir kez daha gözler önüne seren bir durumdur.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada da çocukların televizyonda farklı
boyutlar bulmalarıdır. Bilinç ve kültür düzeyi istenilen düzeye gelmemiş çocuğun
herhangi bir programı izlerken ondan ne derecede etkileneceği bilinmemektedir.
Çocuğun izlediği programdan çektiği mesajları nasıl algıladığı ve yorumladığı da
önceden bilinmemektedir. Bazı programlarda ama bilinçli ama bilinçsiz bazı alt
metinler yer almaktadır. İşte bu noktada da bilinçli ebeveynlere görevler yüklenmektedir. Bu programların verdiği mesajları çocuğun daha açık ve daha iyi bir
şekilde alması ebeveynlere bağlıdır. Bilinmelidir ki televizyon programları her
yaştan her kültüre, her algı seviyesine göre oluşturulmaktadır. Bu ve buna benzer
durumlar da ister istemez ailenin istediği ölçüde bir denetim yapabilmesini engellemektedir. (İnanlı, 2009: 15)
Türkiye’de RTÜK tarafından geliştirilen ve “akıllı işaretler” adı verilen içerikyaş temelli program dereceleme sistemleri, çocuklarını televizyon programlarındaki zarar arz edebilecek içerikten korumak isteyen ebeveynlere yol gösterici niteliktedir. Kaiser Aile Vakfı’nın Amerika’da yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına
göre, ailelerin %65’i çocuklarının medya kullanımını yakından takip etmektedir.
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Özellikle ebeveynler tarafından denetimsiz bir şekilde televizyon karşısına bırakılan çocukların bu kitle iletişim aracından daha fazla etkilendiğini söylemek
yanlış olmayacaktır. Ayrıca bu etkinin izleri gençlik döneminde de açık bir şekilde
görülmektedir. Anne-baba kontrolünün olduğu ortamlarda televizyonun olumsuz
etkilerinin sınırlı bir konuma indiği bir gerçektir. Fakat yine dikkat edilmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Anne-babaların yani ebeveynlerin de bilinçli
olması gerekmektedir. Kitle iletişim araçları konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi
olmayan ebeveynlerin çocuklarını televizyonun olumsuz öğelerinden koruması
günümüz koşullarında çok daha zordur.

Ali Murat KIRIK
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Fakat yine aynı araştırmaya katılan ebeveynlerin yarısından fazlası ise (% 53)
sembolleri kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada ebeveynler program
dereceleme sembolleri hakkında farkındalığa sahiptirler fakat çoğu sembollerin
anlamını yeterince bilmemektedir.
Türkiye’de ise Bilge ve Burçin İsper’in yaptığı çalışmada ebeveynlerin program
dereceleme sembolleri hakkındaki bilgi düzeyleri incelendiğinde onların “olumsuz örnek oluşturabilecek davranış” anlamına gelen sembol dışındaki sembollerin
anlamlarını bildikleri söylenebilmektedir. Diğer bir ifadeyle ebeveynler semboller hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahiptirler. Olumsuz örnek oluşturabilecek
davranış anlamına gelen sembol genelde “taşıt giremez” anlamına gelen trafik işareti olarak nitelendirilmiştir. (İspir, İspir, 2008: 180) Ancak şu bir gerçektir ki bu
işaretlerin ekranda yer almasının ebeveynleri yönlendirme ve çocukları koruma
hususunda yeterli olup olmadığı tartışma konusudur.
Çocuklar için masum gibi görünen, ebeveynler tarafından onları oyalamak ve
onların boş vakitlerini geçirmelerini sağlayan çizgi filmlerde de ne yazık ki şiddet
kullanımı doruk noktasına ulaşmıştır. Çizgi filmler her ne kadar sevgi ve duysallık
öğelerini taşıyor olsa da şiddet unsurları ve karakterlerin doğaüstü davranışları
gelişme çağındaki çocukları derin bir şekilde etkilemektedir. (Van Evra, 2004: 7780) Genel olarak çizgi filmlerin içeriği ve çocuklara aktardıkları masumane olarak görülmektedir. Ancak en büyük şiddeti onlar barındırmakta ve çocukları kötü
yönde etkileyebilmektedir. Bu durumu 2000 yılında Türkiye’de yaşanan bir olay da
açıkça kanıtlamaktadır. Dönemin çocuklar tarafından en fazla izlenen çizgi filmi
olan Pokemon’daki “Pikachu” adlı kahramana özenen dört yaşındaki küçük Ferhat, oturduğu apartmanın yedinci katından atlamıştır. (Şen, radikal.com.tr: 2011)
Bu olay açıkça göstermektedir ki; çocukların hayal dünyalarını televizyon ve onun
yaratımları biçimlendirmektedir. Dolayısıyla çocukların saf duygularını televizyon etkilemektedir. Ferhat’ın annesinin olay karşısında vermiş olduğu “Yetkililerin buna bir çözüm getirmesi gerekir” sözü ise tartışmaya açıktır. Ebeveyn olarak
kendisinde hiçbir şekilde hata bulmamaktadır. Fakat mevcut bu olayda; medya,
RTÜK ya da diğer yetkililer ne kadar suçluysa ebeveyn olarak kendisi de o denli
suçludur.
SONUÇ
Çocuklar, doğdukları günden itibaren televizyonla tanışma imkânı bulmaktadırlar. Çünkü televizyon her evin başköşesinde yer almaktadır. Evde vakit geçirmenin en birincil aracı olan televizyon ile birlikte çocuklar, yaşamlarının ilk
yıllarında bile ailelerinden daha çok televizyonla ilişki kurmaktadırlar. Anne ve
babalar çocuklarını oyalayabilmek ve işlerini bitirebilmek için çocukları televizyonun karşısına koymaktadırlar. Hatta mama yemeyen bebeklere aileleri tarafından
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Televizyonun zararlı etkilerinin minimum düzeye indirgenebilmesi için anne
ve babanın çocukla ilişkilerinin iyi olmasının yanında zaman zaman programları
da çocuklarla beraber seyretmesi gerekmektedir. Hatta ebeveynlerin çocuğa izledikleri içerikler hakkında sorular sormaları, çocukların sorularına cevap vermeleri, televizyondan gönderilen mesajları iyi yorumlayabilmeleri için onlara yardımcı
olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde olumsuz neticeler ortaya çıkabilmekte ve
çocukların gelişim evresinde telafisi olmayan sonuçlar oluşabilmektedir.
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televizyon açılmakta ve bebeğin o rengârenk reklâmlar karşısında karnı doyurulmaktadır. Aileler için önemli olan o mamanın yenip bitirilmesidir. Ancak bu işlem
yapılırken ileride karşılaşılabilecek olası zararlar hiçbir şekilde düşünülmemektedir.
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Görülüyor ki istenildiği kadar yasalar konulsun, istenildiği kadar kısıtlamalar
getirilsin bunların çözüm yarattığını söylemek neredeyse imkânsızdır. Öncelikle
toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi gerekmektedir. Tabii sadece bu
yeterli olmayacaktır. Çocukları ve gençleri yetiştiren ebeveynler yani anne ve babalardır. Anne ve babaların eğitim seviyelerinin gereken düzeyde olamaması onların çocuklarının da bilinçsiz olarak yetişmesi anlamına gelmektedir. Okutulmaya
başlanan “Medya Okur-Yazarlığı” derslerinin ve televizyonda RTÜK tarafından
verilen reklâmların yeterli olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bunun için en büyük görev devletin bir uzantısı olan yerel yönetimlere düşmektedir. Bu organların kendi imkânlarıyla aileleri bilgilendirici ve yol gösterici projeler hazırlaması
gerekmektedir. Teknolojinin bu denli hızlı geliştiği bilgi çağında ailelere eğitim
vermek hiç de zor değildir.
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Tanıtmalar / Türk Mitoloji Sözlüğü (Altay-Yakut)

Türk Mitoloji Sözlüğü’nü hazırlayan
Prof. Dr. İbrahim DİLEK’in Türk Destanları, Türk Mitolojisi üzerine pek çok çalışması bulunmaktadır. Mitolojiden yararlanma yolları ve günlük hayatta mitoloji ile ilgili de araştırma yapmış ve bu konuda
konferanslar vermiştir. Prof. Dr. İbrahim DİLEK, Dünya’da mitoloji ile ilgili bütün
çalışmalarda hep ön planda olan mitolojinin yunan mitoloji olması yanında Çin,
Mısır, Sümer gibi doğu mitolojilerinin de önemli olduğunu ifade ederken Türk
mitolojisi’nin de yadsınamayacak ölçüde yerli ve yabancı zengin bir literatüre sahip olduğunu belirtmektedir.
Gazi Kitabevi tarafından geçtiğimiz şubat ayında çıkan eserde Türk Mitoloji
araştırmalarında sıklıkla ihtiyaç duyulan bir sözlüğün eksikliği Sibirya bölgesi’nin
Altay-Yakut sahasında giderilmeye çalışılmıştır. Eserin Sibirya’nın güneyinde yaşayan Altay Türkleri ile Kuzeyinde yaşayan Yakut (Saha) Türkleri ile sınırlı tutul*

Okutman Dr, Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, yyesil@gazi.edu.tr
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Modern hayatın getirmiş olduğu yeknesaklık, bu hayatın en önemli öznesi olan
insanı, zihinsel dinlenmenin ve başka bir
açıdan hayata bakmanın gerçekleşemediği
durumlarda bedensel dinlenmenin ve sağlıklı bir hayat kalitesinin yakalanamayacağı gerçeğinden yola çıkarak farklı arayışlar
içine itmiştir. Bu arayışların bir neticesi
olarak; sinema, roman, sanat ve ticaret gibi
alanlarda fark yaratma gayesi ile “mitoloji”
ilgi duyulan bir alan haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak mitolojiye uyulan ilgi ve
ondan faydalanma yolları günlük hayatın
pek çok alanında kendisini göstermektedir.

Yılmaz YEŞİL
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masının nedeni ise yazar tarafından bu iki Türk boyunun mitik malzemelerinin
diğer Türk boylarına nazaran daha az dış etkiye maruz kalması sayesinde bu topluluklar Şamanist mitolojiyi belirli ölçüde de olsa yaşatmayı sürdürüyor olmaları
olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Yakut Türkleri’ne ait maddelerden bazılarında Dolgan Türkleri ile ilgili bilgilerinde bulunması oldukça ehemmiyet erzetmektedir.
Bu eser ile Batılı ve Rus bilim adamlarınca oluşturulan ve alana engin katkılar
sağlayan eserlerin Türkiye Türkçesi’ne tercümesinde karşılaşılan problemler nedeniyle Türkiye’deki muhataplarına ulaşamamasında engel olarak görünen kapsamlı
bir mitoloji sözlüğünün olmaması sorununun çözümüne katkı sunulmaya çalışılmıştır. Yazar Türk mitolojisinin anlaşılabilmesi için bu tarz kaynak kitapların
hazırlanmasının elzem olduğunu ifade etmektedir.
Aradan çok uzun bir zaman geçmesine ve çok farklı coğrafyalarda Türk topluluklarının yayılmış olmasına dini kültürel ritüellerde ortak pratiklerin olması
bütün bu pratiklerin ortak olarak bir kaynaktan çıktığını veya aynı genetik kodlara sahip olduğunu düşündürmektedir. Prof. Dr. İbrahim DİLEK’in bu çalışması
ile Türkiye’deki ve Türk Toplulukları arasındaki dini ve kültürel pratiklerin Türk
Şamanizmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefleyen araştırmacı ve okuyuculara yardımcı olmak amaçlanmıştır. Böylece Anadolu’da ateşin üzerinden neden
atlandığını; 3, 7, 40 gibi günlerin niçin önemli olduğunu, nevruz bayramının nerelere dayandığını araştıran çalışmaların mitik-şamanistik kökenlere ulaşmasına
yardımcı olacaktır.
Altay ve Yakut (Saha) Türklerinin mitolojisi üzerine yazılmış pek çok kaynağın,
makalelerin ve sözlüklerin yanında Eski Türk Dini ve Türk Mitoloji ile ilgili kaynaklarında taranmasının ardından titiz bir tahlil ve terkip sürecinin neticesinde ortaya
çıkan bu eser 1061 maddeden oluşmasına rağmen Ölüm, Ateş, Yeni Yıl Bayramları
gibi maddelerin sıradan sözlüklerde yer alan maddelere nazaran kat be kat hacimli
olması ve zengin mitik unsurlar içermesi hasebiyle sözlüğün bu maddelerden daha
kapsamlı ve geniş bir sözlük olduğu açıkça görülmektedir. Çalışmayı sıradan sözlüklerden ayıran bir diğer özellik ise Prof. Dr. İbrahim DİLEK’in maddeyi açıklarken bazı maddelerde mitik hikâyelere yer vererek akıcı bir üslup sergilemesidir.
Prof. Dr. İbrahim DİLEK, sözlüğün önsözünde de mitoloji ve Türk Mitolojisi
hakkında bakış açsından kısaca bahsedip ardından İçindekiler bölümünde madde
başlarının alfabetik olarak başlangıç sayfalarına da yer vermiştir. Madde başlarında yer alan kısaltmalarla o maddenin; Alt. kısaltması ile Altay mitolojisine, Yak.
kısaltması ile Yakut mitolojisine ait olduğu belirtilmiştir.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi olarak akademik alanda
çalışmalar yapan Prof. Dr. İbrahim DİLEK’in hazırlamış olduğu bu eser; Mitoloji,
Türk halk inançları, Eski Türk Dini, Şamanizm ve Destan gibi alanlarda çalışan
araştırmacılar ile bu konulara ilgi duyan okuyuculara sunulmuş çok önemli bir
kaynak kitap hüviyeti taşımaktadır.
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