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Değerli Akademisyenler ve Eğitim Çalışanları,
Ülkemizin gelecek nesillerini yetiştiren, akademik çalışma yapan; milletimizin düşünce dünyasının gelişmesine yön veren politikalar üreten biz eğitim çalışanları, hali
hazırda yapmış olduğumuz çalışmaları devam ettirip kalitesini artırabilmek için kısıtlı
imkânlara rağmen bütün gücümüzle çalışıyoruz. 7. sayısını elinize almış olduğunuz
dergimiz; bilimsel üretimlerimizin, akademik araştırmalarımızın ulusal ve uluslararası bilim dünyasına duyurulması amacıyla çıkartılmaktadır.
Türk Eğitim-Sen akademik disiplini ve profesyonel anlayışı, amatör ruhun heyecanı ile birleştirerek, sendikal mücadelesini sürdürürken, yaşadığımız asrın, bilgi ve
iletişim çağı olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamıştır. Bunun gereği olarak da
akademik çalışmaların yapılmasını ve bilimsel politikaların üretilmesini her zaman
teşvik etmiş, destek olmuştur. Anayasa çalışmalarına, çalışan kadınların sorunlarına,
üniversite çalışanlarının sıkıntılarına ve Türkiye’de teknik eğitimin sorunlarına yönelik yapmış olduğu çalıştaylar ile bunların paralelinde yapılan yayınlar, sendikacılığın
nasıl yapılması gerektiğine bakışımızın açık bir göstergesidir.
Üniversite ve eğitim çalışanları Türkiye’nin toplumsal kesimleri içerisinde, ekonomik ve sosyal hakları bakımından en mağdur kitleyi oluşturmaktadır. Enflasyon,
hayat pahalılığı ve kırılgan ekonomik tablo eğitimcilerimizi ve akademisyenlerimizi
bir darboğaza sürüklemiştir. Üniversite çalışanları ve öğretmenlerimizin maaşlarında
iyileştirme ve zam yapılacağını uzun yıllardır vaat eden siyasi iradenin bu konuda somut bir adım atmaması, eğitim çalışanlarına yönelik olumsuz tavrının bir sonucudur.
Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının hak ettikleri yaşam seviyesine ulaşmaları için
sendikal mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.
Akademik çalışmalarımıza, alanda gördüğümüz eksiklik ve ihtiyaç neticesinde
başka bir boyut kazandırmak istedik. Sendika olarak üyelerimizin haklarını gözetirken, aynı zamanda da bilimsel ve objektif bir bakış ile akademik çalışmaları da destekleyerek eğitim ve sosyal bilimler alanında özgün düşünce geleneğine katkı sunmayı
hedefledik. Bu amaçla eğitim bilimleri ve sosyal bilimler dergimizin yanında, fen ve
teknik bilimler üzerine yeni bir dergi çıkarmaya başlayacağız.
Bu yayının Türk akademik hayatına önemli katkılarının olacağı kanaatindeyiz. Bu
nitelikte bir çalışmanın, üyelerimizin akademik faaliyet ve düşüncelerinin desteklenmesi gereğinden doğduğu bir gerçektir. Bu bağlamda bu tür akademik çalışmalara her
zaman destek olacağımızı bir kez daha yineliyor, hepinize başarılar diliyorum.
						
					
			

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Yeni Bir Sayı Yeni Bir Sunuş...
Değerli akademisyenler ve eğitim çalışanları;
Ülkemizin mevcut durumuna bakarak tespit edeceğimiz bir gerçek açıkça kendini
göstermektedir. O da, eğitim çalışanlarının, hak ettiği değeri son zamanlarda göremediklerini düşünmesidir. Yaptıkları çalışmaların itibar görmediğini, taleplerinin karşılık bulamadığını düşünmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan ve akademik
çalışma yapmak isteyen, üniversitelerde akademik hayatın içinde olan pek çok araştırmacı ve bilim insanı, çalışmaları sırasında ya da akademik hayatlarında türlü zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 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 dergisinin seçkin bir danışma kuruluna, hakem heyetine ve akademik temsilcilere sahip olmasını amaçladık. Böylelikle dergide yayınlanan
makalelerin belirli bir çizgisi, yayın kalitesi sağlanmış oldu. Bu doğrultuda yapılacak
çalışmalar ile derginiz zamanla Türkiye’nin ve Dünya’nın seçkin indexlerinde taranma
ve kabul görme imkânı bulacaktır.
Elinizdeki bu dergi, dört ayda bir ve yılda üç sayı şeklinde bir yayın periyoduna
sahiptir. Hakemli dergi süreci diğer dergilerden farklı bir süreç izlemektedir. Bu noktada dört ayda bir yayınlanması yazıların hakemler tarafından okunmasını ve yazarı
tarafından düzeltilmesini içeren süreç biraz hızlı ve yorucu olsa da dergiye olan teveccüh bu periyodun yerinde olduğunun göstergesidir. 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’in
sürece yönelik himayesi ve siz akademik camianın bilimsel desteği ile yoluna her geçen
gün güçlenerek devam etmektedir.
Derginizin yedinci sayısıyla huzurlarınıza çıkarken, derginizin yayınlanmasında
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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21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Örgütlerin de tıpkı toplumlar gibi kendilerine özgü davranış kalıpları, inançları
ve değerleri vardır. Bu değerler toplamına örgüt kültürü denir. Bu kültür, örgütlere bir
kişilik verir ve yönetim tarzını belirler. Örgüt Kültürü kavramı değişen dünyamızda
örgütlerin veriminin ve başarısının ölçülmesinde anahtar rol oynamaktadır. Örgütler
mevcut insan gücünü verimli kullanırsa örgütlerde yüksek performans ile birlikte
devamlılıkta sağlanacaktır.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN
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Abstract
Organizations have their own patterns of behavior, beliefs and valuesjust as societies. The sum of these values is called the organizational culture. This culture and
management style allows organizations to determine a personality. To measure the
efficiency and success of organizations ranging from the concept of organizational
culture plays a key role in our world. If organizations uses existing human power
efficiently, high performance will be provided with the continuity.
The purpose of this study, views on the structure and the organizational culture and human relations of Kocaeli University administrative staff are being tried
to determine and describe as it exists. Kocaeli University in 2013, affiliated to the
research carried out with 321 employees in administrative units. Methods of statistical analysis of the frequency distribution of the questionnaire, the correlation (Spearman’s correlation), t-tests, one-way analysis of variance (ANOVA) was used, the results
are expressed in the tables.
The existing organizational culture, organizational structure, human relations
and communication of Kocaeli University Rectorate, climate are positive in terms
of the sub-dimensions of supportive.
Key Words: Organizational Culture, Organizational Structure and Culture of Human Relations, Administrative Staff
GİRİŞ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI
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Örgüt toplumsal ihtiyaçların bir bölümünü karşılamak üzere, önceden belirlenmiş
amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için güçlerini koordine eden insanlardan oluşan, toplumsal bir sistemdir.
Örgütler çevreleri ile sürekli etkileşim içindedirler. Bu nedenle, örgütlerin içinde
bulundukları çevrenin yapısı ve özellikleri önem kazanmaktadır Çevreleri ile iletişim
içerisinde bulunan ve açık birer sistem olarak görülen örgüt, çevresel değişikliklere
uyabilmek için bünyelerinde değişiklikler yapmaları gerekecek, bunu yapamayanlar
ise başarısız sayılacaktır(Büyükuslu, 1998: 76).
İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde örgütler kuvvetli birer toplumsal araçtırlar.
Bireylerin çok yönlü ve çok nedenli davranışları örgütlerde ortaya çıktığı gibi bu davranışlar diğer bireylerin davranışıyla da ilişkilidir. Her birinin davranışı çevrede bazı
değişiklikler yaparak ötekinin amacını gerçekleştirmesine yardım eder(Onaran, 1971:
114).
Günümüzde, örgütle uygarlık eş anlama gelmiştir. İnsanlar bireysel güçlerini aşan
amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği yaparlar. İşbirliği olmaksızın toplumsal
yaşamın olamayacağı artık anlaşılmıştır. Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilmesinde, birden fazla bireyin güç ve eylemlerini birleştirmesi zorunludur.
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Örgütler, belli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen her topluluk gibi kendilerine özgü kültüre sahiptirler. Toplumun sahip olduğu kültürün bir alt kültürü olarak kabul edilen örgüt kültürü, genel kültürün bir alt kümesidir. Başta eğitim ve kültür olmak üzere, toplumsal inançlar, gelenekler, değer yargıları gibi faktörler örgütün
çalışmalarını etkiler. Çünkü örgütler, çalışmalarını sürdürdükleri sosyal sistemin bir
parçasıdır(Alpugan, 1996: 73).
Bu anlamda örgütlerin, amaçları, inançları, değerleri, işe ve çalışanlara bakış açısı
gibi kendilerine özgü özellikleri ile diğer örgütlerden ayrılmaktadır. Örgüt kültürü
genellikle varsayımlar, değerler, düşünce biçimleri, konuşulan ve konuşulmayan kurallardan oluşur. Bunlar da örgütte nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş
arkadaşlarına, çalışanlara ve yöneticilere gösterilmesi gereken davranış biçimlerini
belirler (Akıncı ve Coşkun, 2007:8).
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Örgütler, bireylerin sınırlı, fakat farklı yeteneklerinden yararlanır. Bunun yanında
örgütler, bireysel yetenekleri artıran bir araçtır. Bireysel amaçları gerçekleştirme aracıdır(Aydın, 1991: 13).

Örgüt kültürü, üzerinde çok çalışılan ve değişik boyutlarıyla tartışılan bir kavramdır. Örgüt kültürü çalışmalarının temel çıkış noktası, örgüt ve kültürü yan yana
getirme çabasıdır. Bu hem örgütlerin kültürler olarak görülmesinde, hem de bir kültürü içerdiği varsayımını ifade etmektedir. Her iki durumda da örgüt, sınırları kültürle
sarılmış bir yapı olarak görülme eğilimindedir (Berberoğlu vd 1999: 30).

Örgüt kültürü, tüm kurum ve kuruluşlar ile biçimsel ve biçimsel olmayan tüm
gruplaşmalarda, o topluluğun özelliklerini yansıtan ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bir unsur olarak ifade edilebilir. Bu açıdan örgüt kültürü Daft’a göre “ bir örgüt
üyelerinin paylaştıkları sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar ve anlayışlar
topluluğu” olarak tanımlanabilir. Bir örgüt içinde yaşayan ve onun üyesi olan kişiler,
davranışları ile örgütün kültürel özelliklerini benliklerine sindirerek örgüt içinde köklü gelenekler, ahlaksal tavırlar ve alışkanlıklar oluştururlar (Eren, 1998: 86).
Örgüt kültürünü daha geniş biçimde ele alan Unutkan’a göre, örgütün temel görüntüsünü ve tüm personelin davranışlarını şekillendiren, kuşaktan kuşağa aktarabilen semboller aracılığı ile öğrenilebilen ve öğretilebilen değişebilir nitelikteki düşünce,
norm ve değerler bütünüdür (Unutkan, 1995: 39).
Tüm bu tanımlar ışığında örgüt kültürü; bir grubun, bir örgütün veya bir işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını
yönlendiren ve örgütü karakterize eden, gelenekselleşmiş düşünme, hissetme ve tepki
verme yollarının sonucu olarak ortaya çıkan normlar, davranışlar, değerler, inançlar
ve alışkanlıklardan oluşan temel sayıtlılar, semboller ve uygumlalar bütünü olarak tanımlanır (Bakan vd. 2004: 20).
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Erengül’e göre örgüt kültürü, çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileriyle bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkilerini belirleyen faaliyetlerin nasıl
yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir (Erengül, 1997: 25).
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Örgüt kültürünün işlevlerinden bütünleştiricilik çok önemlidir. Bir örgütte personelin kaynaşması, bütünleşmesi takım ruhu denilen bağlayıcı bir etmen ve azmin
sonucudur. Takım ruhu yüksek moral belirtisidir ve bu örgütün iç-dış koşullarının
sonucu olduğu gibi kişilerin huyları ile her gün değişen ruh halinin sonucudur Güçlü
bir yapı, personelin bedensel, ussal ve ruhsal yetenek ve nitelikleriyle, bu yapıyı oluşturan gruplar arasında uyumu gerektirir. Gruplar arasında en uygun denge sağlanmazsa anlaşmazlık ve çekişmeler doğar ve bu da örgütü zayıflatır (Tosun, 1990: 29,47).
Örgütün çeşitli alt sistem ve unsurlarında veya bunlar arasındaki ilişkiler sisteminde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz, niteliksel veya niceliksel, planlanan veya planlanmayan bütün değişiklikleri ifade etmektedir. (Uçkun, Latif, Elbeyi,
2004:86)
Birnbaum’a göre üniversiteler, geçirgen sınırlara sahip örgütler olmaları ve örgüt
sistemlerinin elementleri ile çevre arasında çok çeşitli ilişkilerin varlığı, kısacası açık
bir sistem olmaları nedeni ile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunun yanı sıra,
bir örgüt olarak üniversite, insanlar, fikirler, kaynaklar ve diğer kurum ve sistemlerle
iç içe olmak gibi net olarak değerlendirilemeyen ve kontrol edilemeyen birçok karmaşık girdiye sahiptir. (Sıdıka, 2002: 220 ).
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Trow’a göre üniversite sistemleri birçok yarı özerk ve gevşek eş güdümlü alt sistemlerden oluşur ve çalışanlar ile görevleri geniş bilgi yığınlarına göre, yani üniversitelerin alt birimleri işlerini yapmak için kullandıkları beceriler ve düşünce yapılarının
niteliklerine göre gruplandırılır (Sıdıka, 2002: 220). Üniversiteler, profesyonellerin örgütleridir. Profesyoneller de üst düzeyde otonomi uygularlar. “ Ne okutulacak, nasıl
okutulacak, nasıl araştırma yapılacak?” konularında profesyonellerin anlamlı etkileri
vardır. Aynı zamanda onların kolektif karar alma, katılma gelenekleri vardır, alanlarında kurumları dışında daha geniş bilim adamları topluluklarına bağlılıkları vardır
(Balcı, 2003: 216).
Üniversitedeki hiyerarşik yapıda bulunan profesörler, doçentler, yardımcı
doçentler ve akademik olmayan personel farklı kültür çeşitlerini üniversitelerine
yansıtmaktadırlar. Bu alt kültürlerdeki değer ve inançlar birbirlerinden anlamlı
bir şekilde ayrılmaktadır. Buna ek olarak, eğer bu öğretim elemanları kısa bir süre
öncesine kadar farklı üniversitelerden gelmişlerse, önceki kültürel değerlerini yeni
bulundukları üniversiteye aktarmaya ve yaymaya çalışmaktadırlar. Üniversite
yöneticileri, kurumda çalışanların ve onlara ait alt birimlerin farklı kültürlere sahip
olabileceklerinin bilincinde olmalıdırlar (Arslan ve Doyuran, 2003: 1).
Üniversite yöneticilerinin asıl sorumluluğu, örgütte varolan sosyal bağları sıkı
bir şekilde pekiştirmek, devam ettirmek ve geliştirmek olmalıdır. Üniversiteler özel
tarama birimlerini, üst kontrol sistemlerini, iletişimi sürekli açık tutma birimlerini
ve benzerleri oluşturmaları gerekmektedir. Bu birimlerin amaçları daha fazla bilgi
toplamak, toplanan bilgiyi sentezlemek, yanlışlıkları düzeltmek, uyum sağlama
sorunlarını en aza indirmek ve zorunlu kararların seçimini yapmak olmalıdır
(Cameron, 1978: 621).
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Çağdaş bir üniversite yönetimi, öğrenci beklentilerine duyarlı olmalı ve örgütsel
amaçları yerine getirmede kabul edilebilir esnekliğin dışına çıkmamalıdır. Sistemin
alt ve üst basamakları arasında sürekli bilgi akışı sağlanmalı ve bilgi hiç kimsenin
tekelinde ve yönlendirmesinde olmamalıdır. Alınan bütün kararlar açık ve şeffaf
olmalı, kritik ve acil kararların dışında alınacak kararlar, sanal ve gerçek ortamda
tartışmaya sunulmalı ve en çok kabul gören karar yaşama geçirilmelidir(Arslan ve
İra, 2001: 6).
İdari birimlerin bürokratik süreçler üzerinde yoğunlaşması ve öğretim elemanlarının akademik çalışma alanları üzerinde yoğunlaşmasından meydana gelen çelişki,
yükseköğretim kurumlarında farklı kültürlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. İdari birimler merkezi otorite tarafından etkilenmekte ve akademik birimler ise,
akademik hedefler tarafından yönlendirilmektedirler. Bu nedenle, üniversite yönetiminin bu iki bölümün bütünleşeceği güçlü bir tek ve güçlü kültürü oluşturmak, birikimli bir deneyimi (cumulative experience) ve tarihsel bir geçmişi gerektirir (Arslan
ve Doyuran, 2003: 2).
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Örgüt kültürü, üniversitede gerçekleştirilen faaliyetler ve örgüt üyeleri arasındaki
etkileşim sonucu oluşmaktadır. Örgütte çalışan personelin örgütteki yaşamıyla ilgili
temel algılamaları belirlenerek örgüt kültürünün kurumdaki durumu belirlenebilir.
Örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasında olumlu bir ilişkinin olması örgüt
faaliyetlerinin sürekliliği açısından önemli olmaktadır. Örgüt kültürünün üniversitelerde güçlendirilmesi, üniversitelerde çalışan personelde örgüte bağlılık tutumu ortaya çıkararak örgütün başarısını ve etkinliğini arttırmaktadır.
Üniversitelerde çalışan idari personelin ise gerek akademisyenlere gerekse
öğrencilere kaliteli ve zamanında hizmet verebilmesi için bu kurumlarda, örgüt
kültürünün etkin olması örgüte bağlılığı artıracağı ve bunların sonucunda, bu
örgütte çalışan kişilerin üniversitenin amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde hizmet
vereceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Üniversitede çalışan personelden verimli
hizmet alabilmek için de personelin örgüte aidiyet hissedip hissetmediği, işte kalma
niyeti hizmetin sürekliliği açısından önemli olmaktadır. Üniversitede çalışan idari
personelin örgüte olan bağlılık derecelerinin yüksekliği, gerek mesleki gerekse
topluma nitelikli birey yetiştiren kurumlarda çalışmaları bakımından da önem
taşımaktadır. Dolayısıyla, bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan idari
23
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Akademik kurumlar, doğrudan insana yönelik hizmet üreten, insan merkezli,
girdisi ve çıktısı insan olan ve insan ilişkilerinin yüksek seviyede olduğu örgütlerdir.
Akademik kurumlar toplumun kalkınmasında ve çağa ayak uydurmasında önemli
bir role sahiptir. Bu nedenle akademik kurumlarda örgüt kültürünün mevcut durumu belirlenerek, kurumun örgüt yapısını, işleyişini, amaçlarını, bu amaçlara ulaşma
yollarını, insan ilişkilerini daha iyi hale getirerek güçlü bir örgüt kültürünün oluşturulması sağlanabilir.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN
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personelin üniversiteye yönelik örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi
araştırması nedeniyle önemlidir.
Araştırmanın amacı örgüt kültürünün yapısı ve insani ilişkiler ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi’nde var olan örgüt kültürünün yapısı ve insani ilişkilerin üniversitede
görev yapan idari personelin algılama düzeyini ve örgütsel bağlılıkla ilgili görüşlerini, örgütsel bağlılığın üç birleşeni olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif
bağlılık açısından ortaya koymak ve personelin örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın problemi;
Kocaeli Üniversitesi idari personelinin örgüt kültürünün yapısı ve insani ilişkiler ve örgütsel bağlılığa ilişkin görüşlerini saptayarak
bunlar arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için araştırmada aşağıda yer alan alt problem sorularına yanıt aranacaktır.
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları cinsiyet göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları medeni hale göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları unvana göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları kurumdaki hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik algıları mesleki deneyim süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
YÖNTEM
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Kocaeli Üniversitesi idari personelinin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkilere yönelik görüşlerini
saptayarak var olan şekliyle betimlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma evreni, 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari birimlerden çalışan 1745 kişiden oluşmaktadır. Ana kütlenin tamamına ulaşılamaması
nedeniyle, basit tesadüfî örneklem tespiti yöntemiyle (rastsal olarak), seçilen örneklemini ise Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari birimlerde çalışan yöneticiler,
teknik personel ve memurlar olmak üzere toplam 321 personelden oluşmaktadır.
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İkinci bölümde örgüt kültürü boyutlarını belirtmek için, Erdem ve Şatır (2001)
tarafından geliştirilen “örgüt kültürü” kullanılmış olup kurum çalışanlarına göre
anket üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre ankette 25 soru bulunmaktadır ve
örgüt kültürü 3 boyut çerçevesinde ele alınmıştır. Bu boyutlar, örgütsel yapı, insani
ilişkiler ile iletişim ve destekleyici iklimdir. Örgütsel yapı boyutunda 6, insani ilişkiler
ile iletişim boyutunda 11 ve destekleyici iklim boyutunda 8 ise ifade bulunmaktadır.
Örgütsel yapı boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı.731, insani ilişkiler ve iletişim
boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı .918 ve destekleyici iklim boyutunda ise .701
olarak bulunmuştur. Örgüt kültürüne ilişkin toplam güvenirlik katsayısı (Cronbach
Alpha) .832’dır.
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Araştırmada veri toplama aracı olarak örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkileri ölçen ölçekler kullanılmıştır. Araştırma için hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikleri içeren sorular yer almaktadır.

Anket formu örgüt kültürü açısından örneklemi oluşturan idari personelin ilgili
anketlerde yer alan sorulara katılma derecesini belirlemek için beş seçenekli Likert
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3)
Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum ifadeleri ile derecelendirilmiştir.Araştırmada veri toplama araçları örneklem içine giren çalışanlara ulaşılarak
internet üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır ve veriler 30 gün içinde toplanmıştır.(surveey.com)

Verilerin güvenirliğini ve geçerliğini belirlemek için yapılan güvenirlik testinde,
Cronbach Alpha değeri. 829 olduğundan, verilerin güvenirliği çok yüksek bulunmuştur. Geçerlilik için erişebilecek üst sınır, güvenilirlik katsayısının karekökü kadardır.
Buna göre geçerlilik değeri. 939 olur. Güvenilirlik ve geçerlilik için bir üst sınır koyulabilmekteyse de hiçbir zaman geçerliliği garantileyememektedir.
Anket verilerine ilişkin ilk bölümde belirtilen demografik özelliklerin boyutlar
arasında farklılıkları incelerken, iki gruplu karşılaştırmalar için t testi, ikiden fazla
gruplu karşılaştırmalar için anova testi kullanılmıştır. Anket verilerinde parametrik
olmayan boyutlar olmadığı için Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmamıştır.
Cinsiyet ve medeni hal değişkeni iki gruplu karşılaştırıldığından t testi; yaş, eğitim
durumu, unvan, kurumda hizmet süresi ve mesleki deneyim üç ya da daha fazla
gruba ayrıldığı için, çözümlemelerde Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır. Anova sonucunda anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla da Scheffe çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Yorumlamalarda grup aritmetik ortalamaları ve “p” anlamlılık değerleri dikkate alınmıştır.
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Anket verilerinin analizinde istatistik paket programlarından SPSS 16.00 (Statistical Package Social Science) kullanılmıştır. Anket sorularının analizinde istatistik
yöntemlerinden frekans dağılımları, korelasyon (Spearman korelasyonu), t- testleri,
tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmış, sonuçlar tablolar ile ifade edilmiştir.
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Alt problemlerin çözümlenmesi için ölçeğin her bir alt boyutundaki maddelerin
aritmetik ortalama (X), standart sapma (S) ve aritmetik ortalamaya bağlı olarak önem
sırası değerleri verilmiştir. Bu şekilde, her boyutta hangi ifadede belirtilen demografik özelliğin daha yüksek düzeyde gerçekleştirildiği belirlenmeye çalışılmıştır.
Örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkiler ifadelerinin frekans, ortalama ve standart
sapma değerleri tablolarda belirtilmiştir.
Çalışmada katılımcıların örgüt kültürü yapısına ilişkin algılarının belirlenmesinde,
yorumlanmasında ve açıklanmasında ankette kullanılan 5’li Likert dereceleme
ölçeğine uygun olarak aşağıda belirtilen puan aralıkları kullanılmıştır.
4.20 – 5.00 Çok yüksek
3.40 – 4.19 Yüksek
2.60 – 3.39 Orta
1.80 – 2.59 Düşük
1.00 – 1.79 Çok düşük
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde anketin uygulanması sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizine ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. İlk olarak araştırmaya katılan personele ilişkin kişisel bulgulara, ikinci olarak ise araştırmanın alt problemlerine ilişkin
bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan personelin cinsiyete göre dağılımına ilişkin bilgilere Tablo
1’de yer verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

N
207w
114
321

%
64,5
35,5
100,0

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 64,5’i erkek, % 35,5
’inin kadın olduğu görülmektedir. Buna göre Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde
daha çok erkek personelin çalıştığı anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan personelin cinsiyete göre dağılımına ilişkin bilgilere Tablo
9’de yer verilmiştir.
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Tablo 2: Personelin Medeni Hale Göre Dağılımı
N
189
132
321

%
58,9
41,1
100,0

Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 58,9’u evli, % 41,1 ’inin
bekâr olduğu görülmektedir. Buna göre Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde daha çok
evli personelin çalıştığı anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan personelin yaşa göre dağılımına ilişkin bilgilere Tablo 3’de
yer verilmiştir.
Tablo 3: Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Yaş
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
Toplam

N
105
78
96
42
321
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Medeni Hal
Evli
Bekâr
Toplam

%
32,7
24,3
29,9
13,1
100,0

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 32,7’si 20-29 yaş aralığında, %24,3’ünün 30-39 yaş aralığında olduğu, % 29,9’unun 40-49 yaş aralığında
olduğu, % 13,1’inin ise 50 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır.
Araştırmaya katılan personelin eğitim durumuna göre dağılımına ilişkin bilgilere
Tablo 4’de yer verilmiştir.
Eğitim
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam

N
3
48
96
156
18
321

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 4: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
%
,9
15,0
29,9
48,6
5,6
100,0

Tablo 4 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 0,9’unun ilköğretim mezunu, % 15’inin ortaöğretim mezunu, % 29,9’unun ön lisans mezunu, % 48,6’sının
lisans mezunu, % 5,6’sının lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. Tabloya göre
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde çalışan personelin yaklaşık yarsının lisans mezunu olduğu görülmekte, daha sonra ön lisans mezunları gelmektedir. En düşük olarak

27

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN

ilköğretim mezunları yer almaktadır. Bu da Kocaeli Üniversitesi personelinin yüksek
düzeyde bir eğitime sahip olduğunu göstermektedir.
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Araştırmaya katılan personelin unvana göre dağılımına ilişkin bilgilere Tablo 5’de
yer verilmiştir.
Tablo 5: Personelin Unvana Göre Dağılımı
Unvan
Yardımcı Hiz.
Teknisyen
Tekniker
Memur
V.H.K.İ
Bilg. İşl.
Şef
Ayniyat Saymanı
Programcı
Çözümleyici
Şube Müd.
Mühendis
Daire Başkanı
Yüksekokul Sek.
Enstitü Sek.
Toplam

N
9
33
3
142
26
57
18
3
3
2
9
7
3
3
3
321

%
2,8
10,3
,9
44,2
8,1
17,8
5,6
,9
,9
,6
2,8
2,2
,9
,9
,9
100,0

Tablo 5 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 17’sinin bilgi işletmeni,
%10,3’ünün tekniker ve % 44,2’sinin memur olduğu görülmektedir. Yüzdelik dağılımlara göre Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde çalışan personelin yaklaşık yarısı
memurlardan oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan personelin kurumdaki süresine göre dağılımına ilişkin bilgilere Tablo 6’da yer verilmiştir.
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Hizmet Süresi
1 - 5 Yıl
6 - 10 Yıl
11 - 15 Yıl
16 - 20 Yıl
21 - 25 Yıl
26 ve üzeri
Toplam

N
144
51
51
48
15
12
321

%
44,9
15,9
15,9
15,0
4,7
3,7
100

Tablo 6 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 44,9’unun 1-5 yıl
hizmet aralığında, % 15,9’unun 6-10 yıl hizmet aralığında , % 15,2’sinin 11-15 yıl %
15,0’sinin 16-20 yıl, % 4,7’sinin 21-25 yıl ve % 3,7’sinin 26 yıl üzeri hizmet aralığında
yer aldığı görülmektedir. Buna göre Kocaeli Üniversitesinde çalışan personelin çoğunluğunun 1-5 yıl arasında hizmet yılına sahip olduğu anlaşılmakta olup 10 yıl ve
üzeri hizmet yılına sahip olanlarda ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli Üniversitesi
Rektörlüğünde çalışan personelin bu durumda ya işe yeni başlayan ya da kurumda
uzun süre hizmet yılına sahip personelin çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 6: Personelin Kurumdaki Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Araştırmaya katılan personelin mesleki deneyim süresine göre dağılımına ilişkin
bilgilere Tablo 7’de yer verilmiştir.

Mesleki Deneyi Süresi
1 - 5 Yıl
6 - 10 Yıl
11 - 15 Yıl
16 - 20 Yıl
21 - 25 Yıl
26 ve üzeri
Toplam

N
108
60
39
51
39
24
321

%
33,6
18,7
12,1
15,9
12,1
7,5
100

Tablo 14 incelendiğinde; araştırmaya katılan personelin % 33,6’sının 1-5 yıl hizmet aralığında, % 18,7’sinin 6-10 yıl hizmet aralığında , % 12,1’nin 11-15 yıl % 15,9’sinin 16-20 yıl, % 12,1’nin 21-25 yıl ve % 7,5’nin 26 yıl üzeri hizmet aralığında yer aldığı
görülmektedir.
Aşağıda, araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgular sırası ile ele alınmakta
ve yorumlar yapılmaktadır.
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Tablo 7: Personelin Mesleki Deneyim Süresine Göre Dağılımı
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Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
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Araştırmanın birinci alt problemi “Kocaeli Üniversitesinde çalışan idari personelin örgüt kültürü yapısı ve insani ilişkiler boyutuna ilişkin algıları, cinsiyet, medeni
hal, yaş, eğitim durumu, unvan, kurumdaki hizmet süresi ve mesleki deneyim süresi
açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklinde düzenlenmiştir.
Tablo 8: Örgüt Kültürü Yapısı Boyutları ile Cinsiyet Arasındaki İlişki

Örgütsel yapı

İnsani ilişkiler
ve iletişim

Ortalama

Standart
Sapma

t

207

3,0845

,77094

Kadın

114

3,1316

,68287

Erkek

207

2,9130

,85331

Kadın

114

2,9053

,81695

Cinsiyet

N

Erkek

Destekleyici
iklim

Erkek

207

2,8188

,49230

Kadın

114

2,8026

,39769

Örgüt Kültürü
Genel ORT

Erkek
Kadın

207
114

2,9699
2,9547

,52854
,43096

sd

p

-,544

319

,587

-,564

257,674

,573

,079

319

,937

,080

241,716

,936

,301

319

,763

,320

276,32

,745

,261
,277

319
277,444

,794
,782

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

*p<0,05
Tablo 8’e baktığımızda katılımcıların tüm
boyutlardan aldıkları ortalama
değerlerin cinsiyet değişkenine ilişkin olarak t(321)= ,277,44, p>0,05 anlamlı bir fark
olmadığı görülmektedir.
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Örgütsel yapı

İnsani
ilişkiler ve
iletişim
destekleyici
örgütsel yapı
Destekleyici
iklim
Örgüt
Kültürü
Genel ORT

Medeni
Hal

N

Ortalama

Standart
Sapma

Evli

189

3,1481

,73665

Bekâr

132

3,0341

,74272

Evli

189

2,9857

,79168

Bekâr

132

2,8023

,89515

Evli

189

2,8274

,48946

Bekâr

132

2,7926

,41611

Evli

189

3,0165

,50764

Bekâr

132

2,8900

,46936

t

Sd

P

1,360
1,358

319
280,561

,175
,175

1,935
1,893

319
259,301

,054
,059

,665
,685

319
306

,506
,490

2,266
2,29

319
295,196

,024*
,022*
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Tablo 9: Örgüt Kültürü Boyutları ile Medeni Hal Arasındaki İlişki

Tablo 9’a baktığımızda katılımcıların alt boyutlardan aldıkları puan ortalamalarına göre medeni hal değişkenine ilişkin olarak anlamlı
bir fark olmadığı
görülmektedir. Katılımcıların tüm boyutlardan aldıkları ortalama değerlerin medeni hal değişkenine ilişkin olarak t(321)=2,26, p<0,05 anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu fark medeni hali evli olanların lehinedir.
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Tablo 10: Örgüt Kültürü Boyutları İle Yaş Arasındaki İlişki

Örgütsel yapı

İnsani
ilişkiler ve
iletişim

Destekleyici
iklim

Örgüt
Kültürü
Genel ORT

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar
Arası

2,503

3

,834

Gruplar
İçi

172,789

317

,545

Toplam

175,293

320

Gruplar
Arası

5,181

3

1,727

Gruplar
İçi

220,235

317

,695

Toplam

225,416

320

Gruplar
Arası

,517

Gruplar
İçi

67,300

3

,172

317

,212

Toplam

67,816

320

Gruplar
Arası

,987

3

,329

Gruplar
İçi

77,563

317

,245

Toplam

78,550

320

F

p

1,531

,206

2,486

,061

,811

,489

1,345

,260

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

*p<0,05
Tablo10’a baktığımızda, “örgütsel yapı” alt boyutundan elde edilen ortalamaların
yaş değişkenine ilişkin F(3-317) = 1,531 p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. “insani ilişkiler ve iletişim” alt boyutuna baktığımızda
yaş değişkenine ilişkin F(3-317) = ,061 p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
“Destekleyici iklim” alt boyutuna baktığımızda yaş değişkenine ilişkin F(3-317) =
,811 p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. “Örgüt Kültürü Genel”
Ortalamasına baktığımızda yaş değişkenine ilişkin F(3-317) = 1,345, p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
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Örgütsel yapı

İnsani ilişkiler
ve iletişim

Destekleyici
iklim

Örgüt Kültürü
Genel ORT

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar Arası

3,548

4

,887

Gruplar İçi

171,745

316

,543

Toplam

175,293

320

Gruplar Arası

1,297

4

,324

Gruplar İçi

224,119

316

,709

Toplam

225,416

320

Gruplar Arası

2,224

4

,556

Gruplar İçi

65,592

316

,208

Toplam

67,816

320

Gruplar Arası

,353

4

,088

Gruplar İçi

78,197

316

,247

Toplam

78,550

320

F

p

1,632

,166

,457

,767

2,679

,032*

,357

,839
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Tablo 11: Örgüt Kültürü Boyutları İle Eğitim Durumu Arasındaki İlişki

Tablo 11’e baktığımızda “Örgütsel yapı” alt boyutundan elde edilen ortalamaların
eğitim durumu değişkenine ilişkin F(4-316)= 1,632, p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. “İnsani ilişkiler ve iletişim” alt boyutuna baktığımızda eğitim
durumu değişkenine ilişkin F(4-316)=,457, p>0,05’e göre manidar bir fark olmadığı
görülmektedir. “Destekleyici iklim” alt boyutuna baktığımızda eğitim durumu değişkenine ilişkin F(4-316)=2,679, p<0,05’e göre manidar bir fark olduğu görülmektedir.
Scheffe testi sonucunda bu farkın lisans mezunları lehine olduğu görülmektedir.“Örgüt Kültürü Genel” Ortalamasına baktığımızda eğitim durumu değişkenine ilişkin
F(4-316)= ,357, p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
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*p<,05 Eğitim Durumları: 1=İlköğretim, 2= Ortaöğretim, 3=Ön Lisans, 4= Lisans,
5=Lisansüstü

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN

Tablo 12: Örgüt Kültürü Boyutları İle Unvan Arasındaki İlişki
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Kareler
Toplamı

Örgütsel yapı

İnsani ilişkiler ve
iletişim

Destekleyici
iklim

Örgüt Kültürü
Genel ORT

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar Arası

25,566

14

1,826

Gruplar İçi

149,727

306

,489

Toplam

175,293

320

Gruplar Arası

21,674

14

1,548

Gruplar İçi

203,742

306

,666

Toplam

225,416

320

Gruplar Arası

3,093

14

,221
,212

Gruplar İçi

64,723

306

Toplam

67,816

320

Gruplar Arası

7,346

14

,525

Gruplar İçi

71,204

306

,233

Toplam

78,550

320

F

p

3,732

,000

2,325

,005

1,045

,409

2,255

,006
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*p<0,05
Tablo 12’e baktığımızda “Örgütsel yapı” alt boyutundan elde edilen ortalamaların
unvan durumu değişkenine ilişkin F(14-306)= 3,732, p<0,05’e göre anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın unvanı Daire Başkanı olan
lehine olduğu görülmektedir. “İnsani ilişkiler ve iletişim” alt boyutuna baktığımızda
eğitim durumu değişkenine ilişkin F(14-306)=2,325 p<0,05’e göre manidar bir fark
olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın unvanı Memur olanlar lehine olduğu görülmektedir. “Destekleyici iklim” alt boyutuna baktığımızda eğitim
durumu değişkenine ilişkin F(14-306)=1,045 p>0,05’e göre manidar bir fark olmadığı
görülmektedir. “Örgüt Kültürü Genel” Ortalamasına baktığımızda eğitim durumu
değişkenine ilişkin F(14-306)= 2,255 p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
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Örgütsel yapı

İnsani ilişkiler
ve iletişim

Destekleyici
iklim
Örgüt Kültürü
Genel ORT

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar Arası

3,522

5

,704

Gruplar İçi

171,771

315

,545

Toplam

175,293

320

Gruplar Arası

16,409

5

3,282

Gruplar İçi

209,007

315

,664

Toplam

225,416

320

Gruplar Arası

,909

5

,182

Gruplar İçi

66,908

315

,212

Toplam

67,816

320

Gruplar Arası

3,991

5

,798

Gruplar İçi

74,560

315

,237

F

p

1,292

,267

4,946

,000*

,855

,511

3,372

,006*

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Tablo 13: Örgüt Kültürü Boyutları İle Kurumdaki Hizmet Süresi Arasındaki İlişki

Toplam

Tablo 13’e baktığımızda “Örgütsel yapı” alt boyutundan elde edilen ortalamaların
kurumdaki hizmet süresi değişkenine ilişkin F(5-315)= 1,292, p>0,05’e göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. “İnsani ilişkiler ve iletişim” alt boyutuna baktığımızda kurumdaki hizmet süresi değişkenine ilişkin F(5-315)=4,946 p<0,05’e göre
manidar bir fark olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın kurumdaki
hizmet süresi 11 – 15 yıl olanlar lehine olduğu görülmektedir. “Destekleyici iklim” alt
boyutuna baktığımızda kurumdaki hizmet süresi değişkenine ilişkin F(5-315)=,855
p>0,05’e göre manidar bir fark olmadığı görülmektedir. “Örgüt Kültürü Genel” Ortalamasına baktığımızda kurumdaki hizmet süresi değişkenine ilişkin F(4-316)= 3,372
p<0,05’e göre manidar bir fark olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın kurumdaki hizmet süresi 11 – 15 yıl olanlar lehine olduğu görülmektedir.
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*p<0,05 Hizmet Süresi: 1=1-5, 2=6-10, 3=11-15 4=16-20 5=21-25 6=26 yıl üzeri

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN
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Tablo 14: Örgüt Kültürü Boyutları İle Mesleki Deneyim Süresi Arasındaki İlişki

Örgütsel yapı

İnsani ilişkiler
ve iletişim

Destekleyici
iklim
Örgüt Kültürü
Genel ORT

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar Arası

2,410

5

,482

Gruplar İçi

172,883

315

,549

Toplam

175,293

320

Gruplar Arası

17,228

5

3,446

Gruplar İçi

208,188

315

,661

Toplam

225,416

320

Gruplar Arası

1,401

5

,280

Gruplar İçi

66,416

315

,211

Toplam

67,816

320

Gruplar Arası

5,022

5

1,004

Gruplar İçi

73,528

315

,233

Toplam

78,550

320

F

p

,878

,496

5,213

,000*

1,329

,252

4,303

,001*
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*p<0,05 Mesleki Deneyim Süresi: 1=1-5, 2=6-10, 3=11-15 4=16-20 5=21-25 6=26 yıl
üzeri
Tablo 14’e baktığımızda “Örgütsel yapı” alt boyutundan elde edilen ortalamaların
mesleki deneyim süresi değişkenine ilişkin F(5-315)= 1,292, p>0,05’e göre anlamlı bir
fark olmadığı görülmektedir. “İnsani ilişkiler ve iletişim” alt boyutuna baktığımızda
mesleki deneyim süresi değişkenine ilişkin F(5-315)=4,946 p<0,05’e göre manidar bir
fark olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın kurumdaki hizmet süresi 11 – 15 yıl olanlar lehine olduğu görülmektedir. “Destekleyici iklim” alt boyutuna
baktığımızda mesleki deneyim süresi değişkenine ilişkin F(5-315)=,855 p>0,05’e göre
manidar bir fark olmadığı görülmektedir. “Örgüt Kültürü Genel” Ortalamasına baktığımızda kurumdaki mesleki deneyim değişkenine ilişkin F(4-316)= 3,372 p>0,05’e
göre manidar bir fark olduğu görülmektedir. Scheffe testi sonucunda bu farkın mesleki deneyim süresi 11 – 15 yıl olanlar lehine olduğu görülmektedir.
.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
tir.

Araştırmanın bu bölümünde bulgulara dayalı sonuçlara ve önerilere yer verilmiş-

1)Araştırmayakatılan personelin %65’si erkek,

%35’ü

kadındır.

2) Araştırmaya katılan personelin %33’i 20-29 yaş aralığın da, %24’i 30-39 yaş aralığın da, %30’u 40-49 yaş aralığında ve %13’ü 50-59 yaş aralığındaki personeli oluşturmaktadır.
3) Araştırmaya katılan personelin %9’ü ilköğretim mezunu %15’u lise ve dengi
okul mezunu, %29,9’u ön lisans, %48,6’sı lisans ve %5,6’sı lisansüstü mezunudur.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

4) Araştırmaya katılan personelin %11,1’i yönetici %13,4’ü teknik personel ve
%75,5’i memurdur.
5) Araştırmaya katılan personelin %59’u evli %41’i bekârdır
6) Araştırmaya katılan personelin %33,6’sının mesleki deneyim süresi 1-5 yıl arasında, %18,7 sinin hizmet süresi 6-10 yıl arasında , %12,1’nin hizmet süresi 11-15 yıl ,
%15,9’unun hizmet süresi 16-20 yıl arasında, %12,1’nin hizmet süresi 21-25 yıl arasında ve %7,5’nin hizmet süresi 26 yıl arasında ve üzeridir.

Anketleri cevaplayan personelin görüşlerine ilişkin ortalamalara göre örgüt kültürü boyutları açısından Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde yer alan örgütsel yapı
kültüre, insani ilişkiler ve iletişim, destek iklimi alt boyut algılarının orta düzeye daha
yakındır. Bu sonuç Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün hiyerarşik bir yapı içerisinde
faaliyet gösterdiğini aynı zamanda çalışan personelin insani ilişkiler ve iletişim açısından olumlu görüşe sahip olduğu ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde motivasyon
araçlarının kullanıldığı sonucuna varılabilir.
Anketi cevaplayan personelin Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde var olan örgüt
kültürünü algıları cinsiyet, yaş, anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla
anketi cevaplayan personelin cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun personelin çalıştığı kurumdaki kültürü benzer şekilde algıladığı söylenebilir. Anketi cevaplayan personelin
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde var olan örgüt kültürüne ilişkin algıları eğitim
durumu, medeni hal, unvan durumu, kurumdaki hizmet süresi ve mesleki deneyim
süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
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7) Araştırmaya katılan personelin %44,9’sının şu anki işyerinde çalışma süresi 1-5
yıl arasında, %15,9 sinin çalışma süresi 6-10 yıl arasında , %15,9’nin çalışma süresi 1115 yıl , %15’unun çalışma süresi 16-20 yıl arasında, %4,7 nin çalışma süresi 21-25 yıl
arasında ve %4,7 nin çalışma süresi 26 yıl arasında ve üzeridir.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Öğr. Gör. Barış DEMİR, Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN

Öneriler
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1) Kocaeli Üniversitesi yönetimi tarafından örgüt kültürü hakkında bilgi vermek,
personeli bu konuda bilinçlendirmek amacıyla seminer ve eğitimler düzenlenebilir.
2) Örgüte yeni gelen personele örgüt hakkında bilgi verilebilir, örgüt ve çalışma
arkadaşları tanıtılabilir ve örgüte uyumu için eğitimler düzenlenebilir. Örgüte yeni
gelen personelin örgüt hakkındaki görüş ve önerileri dikkate alınarak eksiklikler giderilebilir.
3) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ndeki mevcut olan kültür unsurlarını ele alarak
bunların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmeli ve nasıl daha fazla fayda sağlanılacağı
düşünülmelidir.
4) Örgüt kültürü ile adalet, performans, iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık vb. konular arasındaki ilişki araştırılabilir.
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Türkiye’de Aile, Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK **

Özet
Aile toplumun temel çekirdeği, yani hücresidir. Toplumdan ferde ve fertten topluma gerçekleşen ilişkiler aile vasıtasıyla, onun aracılığıyla, gerçekleşir. Toplumla
fert arasındaki iletişimi kuran bu önemli kurumda tıpkı diğer sosyal kurumlarda
olduğu gibi iktidar mücadeleleri yaşanmaktadır. Bu iktidar mücadeleleri çoğunlukla kadına yönelik şiddetin de sebebi durumundadır. Kadına yönelik aile içi şiddet pek çok farklı araştırmaya konu olmuştur. Bu araştırmalarında ortaya koyduğu
gibi aile içi şiddetin temelinde pek çok farklı sosyal, psikolojik ve biyolojik nedenler
gibi pek çok neden bulunmaktadır. Ancak aile içi şiddet olgusunun ortaya çıkışında din nerde durmaktadır? Dinin bu olayda rolü nedir? Diye sorduğumuzda
karşımıza bu araştırmanın konusunu teşkil eden aile içi şiddet din ilişkisi ortaya
çıkmaktadır. Bu araştırmada aile içi şiddet ile din arasında anlamlı bir ilişkinin
var olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Sonuçta ise dinin aile içi şiddete biri
meşrulaştırıcı, biri de kadınların psikolojik açıdan rahatlatıcı olmak üzere iki etkisinin olduğuna bu etkilerinin şiddet mağduru kadınların önemli bir kısmında
gözlenebildiğine karar verilmiştir
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Kadın Sığınma Evleri, Din
Abstract
Family is a core institution in the society. Relations from society to individual
and relations form individuals to society continues by means of family.In this important institution which founds the communication between individuals and society there are many authority struggles as many other institutions. These authority
struggles are generally the reason for the family violence against women. There are
many researches of which subject is family violence. As these reasearches say there
* Makalenin İngilizce çevirisi; International Journal of Secince Commerce and Humanities isimli dergide C.2.,
SAYI:1’de yayınlanmıştır.
** Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Bilim Dalı Öğretim
Üyesi, (e-posta: ozturkemine25@gmail.com)
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Turkish Family Violence And Women Shelter Houses
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Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

are many reasons at the basic of the family violence such as social, psychological,
biological, reasons. But where does the religion stop at the coming to the being of
the family violoence? If we ask “What is the role of the religon at this event?” We
face to face the relation between the religion and the family violence..In this research it is looked for that if there is a sensitive relaiton between religion and family
violence. At the end we arrived two results. One of them is.that religion legitimize
the family violonce and the other is that religion comforts the women who had
bitten by her husband.
Key Words: Domestic Violence, Women’s Shlelter Houses, Religion
1.Giriş
Sosyal bir çevre içine doğan birey, ne sadece beden, ne sadece ruhtan ibarettir.
O hem beden, hem de beden ve ruhun bir anda birleşmesinden meydana gelen bir
varlıktır. Bu nedenle her hangi birey, varlığını teşkil eden bu iki unsurdan biri lehine veya aleyhine bu dengeyi bozacak olursa, huzursuz olacak ve bu bozulmanın
huzursuzluğunu ya da rahatsızlığını hissedecektir.
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Bir insanın kimlik ve kişiliğinin gelişmesi sürecinde onun hem bedeni ve hem
de ruhi ihtiyaçlarının karşılanarak tatmin edilmesini sağlayacak uygun bir fizik
ve sosyal çevre gerekir. İnsanın sosyal çevreyle kurduğu ilişkiler, sosyalleşme süreciyle yakından alakalıdır zira onun sosyal gelişimi, kimlik ve kişiliğini kazanması
doğuştan getirdiği özellikleri ile birlikte çevrenin destek ve yardımıyla kuracağı
ilişkilerle kazanacağı karakter ve şahsiyetini de oluşturacaktır.
Sosyologlara göre, “sosyal münasebette iki şartın var olması gerekir. Bunlar
karşılıklı haberdarlık ve birlikte mensubiyet duygusudur.”1 Birbirinden haberdar
olan, yani birbirlerini idrak eden, aralarında anlamlı bir bağ bulunan ve belli bir
süre devam eden şahıslar arası ilişkilere “sosyal ilişki” denir. Söz konusu bu sosyal
ilişkilerin şahıslar arasında “içten bir bağlılık yaratmasına da “sosyal bağlanma
(social interdependence)” denilmektedir.
Böylece bağımsız bir sosyal yapılaşma başlamış olur. Şahıslar arasındaki sosyal
ilişki halleri, içerikleri ne olursa olsun, sosyal gruplar ile kategorik durum kazanmış, sınıflandırılmış, belirginleşmiş halde sosyal hayat alanında dışına yansımış
olur ki, sosyal sistem kategorisi içinde de sosyal varlık alanında yerini almış genel
geçerlik kazanmış ve kapsamlaşmış bulunurlar. Demek ki, sosyal sistemler devamlılık yönü bulunan, içindeki değişen üyelerini sosyal zaman süreci içinde aşan,
sosyal varlık alanının akış eğilimini belirleyen sosyal göstergelerdir. Aile, hem bir
sosyal grup ve kurum ve hem de bir sosyal sistem olarak çeşitli yönlerden ele alınıp
işlenmelidir.2
1
Zeki Arslantürk, & Tayfun Amman, Sosyoloji, I. Baskı, İstanbul: Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi
Vakfı Yay., 1999, s.22.
2
Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Açısından Aile ve Kültür, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1994, s. 3-10.
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Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Bütün toplumlarda aile fert için hayat
merkezidir. Ferdin içinde bulunduğu en önemli ve asli (birincil) bir gruptur.3 Aile
toplum içinde stratejik bir öneme sahiptir. Aile yalnız biyolojik bir birlik olmayıp
her şeyden önce sosyal bir kurum özelliği taşımaktadır. Toplumda aile sosyal bir
müessese olduğundan, fert ile toplum arasındaki iletişim bağlarını kuran bir organizasyon olmaktadır. Aile toplumun temel taşıdır. Aile müessesesi içinde bulunduğu toplumun kuralları, adetler ve geleneklerin etkisi büyüktür. Bunun sonucunda aile yapısı sosyal kurumlar ve diğer sosyal etkilerden soyutlanamaz. Aile yapı
olarak toplumun temel taşı olduğundan bu etkileşim sonucunda aile de değişim
geçirmektedir. O halde aile ve toplum karşılıklı etkileşim halindedir. Fakat aile
yine de gerek fonksiyonları, gerekse özelliklerinden dolayı hiçbir menfaat birliğine benzemez. Toplum ile aile bir bütünün parçaları gibidir. Aile toplumda sosyal
kontrol görevini de yüklenmiştir. Sosyologlar ferdi organizma ile toplum arasında
yapı benzerliği bulunduğunu belirtmişlerdir. Toplumda en küçük birim veya hücre
ailedir. Eğer aile sağlam ise toplum ve devlette sağlamdır.4.
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Bu süreçte “kadının kocasıyla eşit olduğu anlayışı güç kazanıyor. Hayat arkadaşlığına dayalı evlilik fikirlerinin orta ve üst sınıflarda geçerlilik kazanmaya
başladığı on sekizinci yüzyıldan beri eğilim daha eşitlikçi birliktelikler yönünde
gelişmiştir. Kadınlar devlet okullarında ve özel okullarda ve üniversitelerde okuma
hakkı için mücadele ettikleri ve kazandıkları 19.yy.dan bu yana, bir zamanlar yalnızca erkeklere özgü oldukları kabul edilen entelektüel, ekonomik, sosyal ve politik
alanlardaki sorunları giderek daha fazla paylaşma olanağı buldular. Günümüzde
eve maaşlarını getiren kadınlar ve bebeklerin altını değiştiren erkeklerin varlığında, kocanın dünyasıyla kadının dünyası arasındaki eşitsizlik şimdiye kadar olduğundan çok daha azalmış durumda. Yasalar ve eğitimin bu dönüşümde çok önemli roller oynadıkları kesin. Artık erkeğin eşini dövmesi, baş parmaktan çok daha
küçük bir sopayla da olsa, yasal değil. Evli bir kadının kendi adına bir banka hesabı
ender görülen bir şey olmaktan çıktı. Her konuda eğitim alma hakkına sahip olan
kadın, evlilik ilişkisine artık kocasıyla aynı iş olanaklarına sahip olarak girebiliyor.
Günümüzde erkekler kendilerine yalnızca cinsel ilişki, aşk, çocuk ve ev hizmetleri
sunmakla yetinmeyecek aynı zamanda para kazanan ve toplumsal yaşama katılabilecek eşler arıyorlar.”5
Evlilik ve aile kurumunda meydana gelen bu değişmeler aile kurumunda bir
takım çözülmeleri de beraberinde getirmektedir. Aile kurumunda meydana gelen
bu çözülmelerin başlıca nedenleri şunlardır.
Arslantürk, & Amman, a.g.e., s. 265.
Mustafa Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), II. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1983, s.77.
5
Marlyn Yalom, Antik Çağdan Günümüze Evli Kadının Tarihi, çev. Zeynep Yelçe & Neşenur Domaniç, İst.:
Çitlembik Yayınları, 2002, a.g.e., s.XVII.
3
4
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Bir yandan genel sosyal sistemin bir parçası, diğer yandan kendi içerisinde bir
sistem oluşturan ailenin Türk toplumu bağlamında aile içi problemlerinin birisi de
eşler arasındaki ilişkilerin geleneksel ve modernleşme sürecindeki yapısallaşma ve
yapılarında ortaya çıkmaktadır.

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

Modern cinsel özgürlük telakkisiyle birlikte bireylerin cinsel bir serbestiye kavuşmalarının neticesi olarak fedakarlık ve özveriyle yürüyen evlilik bağının giderek zayıflaması ve bunun sonucunda boşanmaların artması,6
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Çocuksuz ailelerin oranının artmasıyla birlikte evliliğin sürdürülmesi için gerekli nedenlerin ortadan kalktığının düşünülmesi7,
Modern hayat neticesi ailenin çocuğa ayırdığı vaktin azalması8,
Yine modern hayatın bir getirisi olarak bireyselciliğin artması9,
Ekonomik problemler nedeniyle evde sürekli gergin bir ortamın oluşması ve
bunun eşler arası ilişkiye olumsuz biçimde yansıması10, gibi
Bütün bu nedenlerden dolayı aile kurumunda ciddi çözülmeler yaşanmaya başlanmıştır. İşte bu çözülme aşamasında yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi
de aile içi şiddettir.11
Aile içi şiddet konusunun dini bir form teşkil edip etmediği daima tartışılmıştır. Erkeklerin kadınlara yönelik getirdikleri çeşitli kısıtlamaları dine dayandırmaları, öteden beri yaşanagelen bir sosyal vakıadır12. Şiddet vakıasının aile içi şiddet
boyutunda nasıl cereyan ettiği ve bu olgunun yapısallaşmasında dinin etkisini
araştırmak bu çalışmanın temel amacıdır. Diğer bir deyişle aile içi şiddet olgusu ile
din ararsında bir ilişki bulunup bulunmadığı, varsa bu ilişkinin ne yönde cereyan
ettiği ve dinin aile içi şiddet üzerinde etkisi veya rolünün ne olduğu veya olabileceği
sorularına cevap aranmaktadır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

1. Problem ve Alt Problemler
Bu araştırmada ele alınan ana konular ve belirlenen temel amaçlara uygun
araştırmanın temel problemleri ve bunlara bağlı olarak incelenecek alt problemleri
soru cümleleri halinde şöyle ifade edilmektedir.

İsmail Doğan, “Evlilik Dışı Beraberlik ve Birlikte Yaşama”, Türk Aile Ansiklopedisi, Yayın Yönetim:
Dr. Mehmet Doğan, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, 1991, c.II, s. 523-524 Artan
boşanma oranlarıyla ilgili olarak bkz. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırtmalar Genel Müdürlüğü,
Aileye İlişkin Genel İstatistik Verileri, 2006 http://www.aile.gov.tr/tr/?Sayfa= Gostergeler, (Erişim: 24
Mart.2006).
7
Ümit Meriç, “İleri Endüstri Toplumlarında Aile Kurumu Üzerine Bir Araştırma”, Aile Yazıları, Ankara:
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1991, c.I, s.472-473.
8
P.W Musgrave, The Sociology of Education, London, , 1968, s. 45.
9
Ulrich Beck, çev. Nihat Ülner, Siyasallığın İcadı, İst.: İletişim Yayınları, 1999, s.38-44
10
İbrahim Kanyılmaz, “Aile ve Ekonomi”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu Yayınları, 1991, c.II, s.446-447.
11
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile İçi şiddetin Sebep ve Sonuçları, Ankara, 1995, s.139-141;
Celaleddin Vatandaş, Türkiye’de Eşlerarası Şiddet, Afyon, 2003, s.63-91; Morçatı, Geleceğim Elimde, İst.,
1998, s. 48; Faruk Kocacık, Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet, Sivas, 2004. s.107-110.
12
Aile içi şiddetin din ve kültür düzmelinde nasıl şekil aldığını görmek için bkz. Nira Yuval Davis, Cinsiyet
ve Millet, çev. Ayşin Bektaş, İst.: İletişim Yayınları, 2003, s.88-89.
6
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Temel Problemler:

Kadın sığınma evlerinde kalan kadınların eşlerinin dini inanç ve ibadetlerle
ilgili tutum ve davranışları hakkındaki izlenimleri ile yine eşlerinin aile içi şiddete
yönelik tutum ve davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Alt Problemler:
-Araştırmaya katılan deneklerin olgusal durumları (yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık gelir düzeyi ve Türkiye’nin hangi bölgesinden oldukları gibi özellikler)
ile aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışlar arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
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Kadın sığınma evlerinde kalan kadınların dini tutum ve davranışları (dindarlıkları) ile aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır?

-Aile içi şiddetin ortaya çıkışında, sosyal, biyolojik, psikolojik ve ekonomik nedenlerden hangileri daha etkin bir rol oynamaktadır?
-Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar kendilerini ve eşlerini hangi dindarlık
kategorisinde görmektedirler?
-Deneklerin dini inanç ve ibadetleri yerine getirmeleri ile şiddete ilişkin tutum
ve davranışları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
-Yaşanılan şiddetin denekler üzerinde yoğunluk ve anlamlılık düzeyi ile dindarlık olgusu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?”

Araştırma sürecinde yukarıdaki problemlerin cevapları sınanacaktır. Bu cevaplar denenceler şeklinde aşağıdaki şekilde kategorize edilmiş ve örneklemde test
edilerek anakitle için vardanmıştır.
Denenceler
Aile içi şiddet ile din arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Kadın sığınma evlerinde kalan kadınların dini tutum ve davranışları (dindarlıkları) ile aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Kadın sığınma evlerinde kalan kadınların eşlerinin dini inanç ve ibadetlerle
ilgili tutum ve davranışları hakkındaki izlenimleri ile yine eşlerinin aile içi şiddete
yönelik tutum ve davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Araştırmaya katılan deneklerin olgusal durumları (yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık gelir düzeyi ve Türkiye’nin hangi bölgesinden oldukları gibi özellikler)
ile aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışlar arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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2. Araştırmanın Denence ve Sayıtlıları

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK
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Aile içi şiddetin ortaya çıkışında sırasıyla önce sosyal sonra psikolojik, ekonomik ve en son olarak ta biyolojik nedenlerin etkin bir rol oynadıkları düşünülmektedir.
Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar kendilerini genellikle çok dindar ve dindar kategorisinde, eşlerini de az dindar ve dindar değil kategorisinde görmektedirler.
Deneklerin dini inanç ve ibadetleri yerine getirmeleri ile şiddete ilişkin tutum
ve davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Yaşanılan şiddetin denekler üzerinde yoğunluk ve anlamlılık düzeyi ile dindarlık olgusu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
3. Evren ve Örneklem

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Araştırma için anket tekniğinin uygulanmasına karar verildikten sonra araştırmanın evrenine karar verilmiştir. Araştırma kadın sığınmaevlerini konu aldığından araştırmanın evreni Türkiye’de bulunan Kadın Sığınma Evleri’nde kalan
kitledir. Mevcut kadın sığınmaevlerinin kaç kişi kapasiteyle çalıştığı göz önüne
alındığında Türkiye’de kadın sığınmaevlerinde kalan kadın sayısının 500 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak araştırmamız bu ana kitleyi temsilen
çoğunluğu Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde ikamet etmiş yada
halihazırda etmekte olan ve Diyarbakır kentimizde yaşayan şiddet mağduru bir
grup kadından oluşan bir örneklemle sınırlıdır.
Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınmaevinin tercih edilmesinin nedeni
daha önce açıklanmış olmasına rağmen tekrar kısaca belirtmek gerekirse bunun
nedeni Küçükçekmece Belediyesi Sığınmaevinin feminizm gibi herhangi bir ideolojiye bağımlı olmaksızın yalnızca kadınların şiddet mağduru olmalarına bakarak kadınlara gerçek anlamda bir sığınak olması hasebiyle anket uygulama sahası
olarak Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınmaevi seçilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin
hemen her yerinden kadın sığınmacının buraya başvurması da Küçükçekmece Belediyesi’nin seçilme nedenleri arasındadır. Küçükçekmece Belediyesi Sığınmaevi
daha ziyade vakıf mantalitesiyle çalışan bir kurumdur.
Güneydoğu’dan Diyarbakır İli’nin seçilmesinin nedeni ise bu bölgemizin kamuoyunu töre cinayetleriyle sürekli meşgul ediyor olmasıdır. Tek başına bu sebep
bile Diyarbakır İli’nin seçilmesi için yeterlidir. Zira Güneydoğu’da hala bir çok kadının kimliği bile yoktur. Ayrıca 2003 senesinde Mardin’in Yalımlı beldesinde recmedilen ve hastaneye getirildiği tarihe kadar da nüfuz cüzdanı dahi bulunmayan
Şemse Allak’ın yaşadığı korkunç hadise hafızalardan silinmiş değildir. Diyarbakır’da kendileriyle mülakat yaptığımız Kamer Vakfı yetkilileri konuya daha ziyade
feminist bakış açısıyla yaklaşmaktadırlar. Diyarbakır’da yürüttükleri çalışmalarını da bu çerçevede yürütmekteler.
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Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş olan şiddet (violence) kelimesi, bir şeyde gücü
ve kuvveti vurgulayan anlamına gelen “şedde”13 fiilinden türemiştir. Türkçe’de
şiddet, kuvvet veya güç kaynağı, sertlik ve aşırılık14 gibi anlamları içeren şiddet
kelimesi, zıt fikirde olunanlara karşı kaba kuvvet kullanma, sert davranma15 anlamlarına da gelmektedir.
Batı dillerinde şiddet kavramının tam bir eş anlamlısı olarak kullanılan kavram ise, bozmak, çiğnemek, tutmamak, ihlal etmek, ayrıca saygı gösterilmesi ve
dokunulmaması gereken bir şeyi kırıp açmak, kirletmek, ırzına geçmek, tecavüz
etmek anlamlarına gelen violate fiilinden türeyen zor, şiddet, sertlik, cebir hareketlerdeki veya davranışlardaki aşırı güçlülük, zorbalık ve tecavüz anlamlarında kullanılan violence sözcüğüdür. Sıfat hali ise sert, kırıcı, hırçın, zorlu anlamlarına
gelen violent sözcüğüdür.16
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ŞİDDET OLGUSU

Ancak şiddet kavramı içinde birkaç farklı kavramı barındıran oldukça
kapsayıcı ve geniş bir kavramdır. Şiddet kavramının içinde barındırdığı en
önemli kavram saldırganlık kavramıdır.
Saldırganlık (fr. Agressivité, ing. Agresseveness, agression), daha ziyade
psikolojik literatüre has bir kavramdır. Agression sözcüğü İngilizce’de saldırganlık herhangi bir neden olmaksızın bir kavgaya bir dövüşe başlama anlamına
gelmektedir. Sıfat hali saldırgan, mütecaviz anlamında aggressive isim hali de yine
saldırgan mütecaviz anlamında aggressor’dır17.

Şiddet’e ilişkin en kapsamlı, en evsaflı, interdisipliner tanım Yves Michaud’a
aittir. “Bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya birkaçı doğrudan
veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin bir veya birkaçının bedensel
bütünlüğüne veya törel (ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya mallarına
İbn Faris, Ebu Hüseyin Ahmed, Mucemu Mekâyisi’l Luğa, Beyrut: Dârü’l-Cil, tsz., c.III, s.179.
Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara:: Birlik Yayınları, 1982, s.931.
15
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Türkçe Sözlük, Ankara:TDK Yay., 1988, c.II, s.1385.
16
Longman Metro, Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük, İstanbul: İst., 1993, s.1685.
17
Saldırganlık (agressivité) Bilinçli ya da bilinçsiz olmak üzere, saldırganlık kavramı muğlak ya da birkaç
anlamlıdır. Saldırganlık, hayat içgüdüsüne bağlanan hayati bir ihtiyaçtan doğabilir; yıkıcı bir dürtü olan
ölüm içgüdüsünden kaynaklanabilir. Anna Freud’a göre saldırgan güçler, cinsel iç-itmeleri (impulsions
sexuelles) destekleyebilir, amaçlarına ulaşmak için onlara yardım edebilir. O zaman bu dürtüler yapıcı
olur. Ya da bu saldırgan güçler, cinsel içgüdülere karşı çıkarlar ve o zaman da sinsi ve zararlı olurlar.” La
Psychologie Moderne de A-Z, Paris 1967, p.23; Longman Metro, s. 22.
18
Longman Metro, s.1609.
13
14
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Araştırma konusuyla ilgili bir diğer kavram ise, şiddet kavramının kapsamına
dahil olan işkence anlamındaki torture (işkence) kavramıdır. İşkence yapmak, işkence etmek, eziyet etmek, acımasızca azap veya ıstırap çektirmek anlamlarına
gelen torture fiilinden türeyen torture sözcüğü ise isim halinde de işkence, eziyet
anlamında kullanılmaktadır.18

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

veya simgesel ve sembolik-kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde uygulanırsa, orada şiddet vardır”.19
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2.a. Aile içi Şiddet Olgusu
Kişilerin beslenme ve bakım gereksinimlerini karşılayan, güven duygusu veren,
beden ve akıl sağlığını koruyan ve geliştiren bir birim olması gereken aile, çoğu
kez, her çeşit şiddetin beslendiği ve uygulandığı tek odak olmaktadır. Aile dışında
gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu tutulurken, aile içinde oluşan şiddet gizli
kalmakta, özel hayat olarak kabul edilmekte, çoğu kez de olağan ve yasal olarak
karşılanmaktadır. Aile içi şiddet ile ilgili olarak gelişen kamuoyu bilinci ise çok değişkendir. Böyle bir şiddetin varlığına inanmama ve inkar etme şeklinde görüşler
olabildiği gibi, bu tür bir şiddeti onaylayan görüşler de olabilmektedir.20
Tekrar şiddetin tanımına dönülürse, “insanların bedensel veya ruhsal açıdan
zarar görmesine, yaralanmasına ve sakat kalmalarına neden olan bireysel veya toplu
hareketlerin tümüne şiddet” denilebilir. Tıpkı şiddetin olduğu gibi aile içi şiddetin
de pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Buna paralel olarak, “Aile içi şiddet ise bu tür
bir hareketin aile içinde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.”21
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Aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına, kardeşlerine ve/
veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak ve zorla evlendirmek gibi şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına
sebep olan pek çok davranış da girer. Şiddete sadece aynı evde oturan kişiler değil,
eski eş, kız veya erkek arkadaş ya da nişanlı da maruz kalabilir yahut şiddete maruz
bırakabilir.22
Aile içi şiddetin bir başka tanımı ise şöyledir. Aile içi şiddetle kastedilen, “kendini aile olarak tanımlamış bir grup içerisinde, zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak,
güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen
her türlü şiddet davranışı”dır. Aile içi şiddet yetişkin-yetişkin boyutunda yaşandığı
gibi, yetişkin-çocuk düzleminde de yaşanabilir.23
Toplumun, toplumsallığın, yapıların ve hiyerarşik ilişkilerinin neredeyse tümünün şiddet içermesinden söz edilebilir. Dolayısıyla nerede egemenlik ilişkisi
varsa, orada şiddet vardır. Şiddet zamana, kültürlere ve toplumlara göre farklı anYves Michaud, Şiddet, çev. Cem Muhtarlıoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları 1991, s.11.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Ders İndexi, Aile İçi Şiddet Tanımı ve
Nedenleri, http://aile-hekimligi.uludag.edu.tr/ders5.html, (Erişim: 26 Haziran 2006)
21
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Ders İndexi, Aile İçi Şiddet Tanımı ve
Nedenleri, http://aile-hekimligi.uludag.edu.tr/ders5.html, (Erişim: 26 Haziran 2006).
22
Hürriyet Gazetesi Resmi Web Sitesi, Aile İçi Şiddete Son Kampanyası, Şiddetin Tanımı, http://dosyalar.
hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet.asp, (Erişim:02 Ocak 2006)
23
Güneri, a.g.m., a.g.e., s. 87.
19
20
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Özel alanda yaşanan aile içi şiddet, alışkanlıkların, öğrenme biçimlerinin ve
geleneklerin etkisiyle meydana gelir. Ancak şiddetin görünmezliği, kabul edilmezliği, şiddetin meşrulaştırılması ve toplumsallaşmasındaki etkisi gibi önemli birkaç
nokta var. “Özel alandaki şiddet anne, baba, koca ve yakın akrabadan olduğu için,
kadın hareketi bunu dile getirene kadar görünmeyen bir olguydu. Ailelerin özel
alanına, mahremiyetine girilmezdi. Kol kırılır, yen içinde kalırdı. Aile içinde kadına yönelen şiddet, 30 yıl öncesine kadar herhangi bir uluslararası sözleşmede yer
almıyordu.
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lamlar taşıyabilir. Güney Afrika Ülkeleri’nde kadın sünneti kültürel bir olguyken,
başka toplumlarda müdahale edilmesi gereken bir şiddet biçimi olabilir. Şiddetin
görünen ve görünmeyen pek çok yönü vardır. Bunlar birbirinden farklı etkilerde
bulunmaktadırlar.24

Toplumun en temel birimi olan aile kurumu, belki de en ataerkil olandır. Evin
reisi olarak kabul edilen erkek, ailenin içinde kadınların cinselliğini, emeğin üretimini, doğurganlığını ve faaliyetlerini denetler. Erkeğin en üstün ve egemen, kadının ise ikincil olduğu ve boyun eğdiği bir hiyerarşi vardır. Gelecek kuşağın ataerkil
değerler içinde sosyalleşmesi de ailede önemlidir. Erkek çocuklar, kendini göstermeyi ve hükmetmeyi, kız çocuklar da boyun eğmeyi ve eşit olmayan muameleye
maruz kalmayı ailede öğrenirler. Eril denetimin kapsam ve doğası, ailelere göre
farklılık taşıyabilir, ancak hiçbir zaman yok olmaz. Aile bir hiyerarşi sistemi yaratmakta ve toplumda düzeni korumakta önemli bir rol oynar. Aile devlet düzenini
yansıtarak, çocukları buna uymaları için eğitmekle kalmaz, aynı zamanda bu düzeni yaratır ve sürekli kuvvetlendirir.26
2.b. Aile İçi Şiddet
Artun Ünsal, Cogito dergisine yazdığı Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi27 başlıklı makalede şiddetin çeşitlerini yukarıdaki gibi sınıflandırmaya tabi tutmuştur.
Bu sınıflandırmayı bir tablo halinde yukarıdaki gibi göstermek mümkündür.

AMARGİ, Kadına Yönelik Şiddet, s. 12.
A.g.e., s.14.
26
A.g.e., s.14.
27
Artun Ünsal, “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”, Cogito, İst., Yapı Kredi Yayınları, 1996, sayı.6-7, s.
29-36.
24
25
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Aile ve akraba ilişkilerinde yaşanan bu şiddet kadın hareketinin yükselişiyle birlikte görünürleşti. Kadın hareketinin verdiği mücadele sonrasında, kadına
yönelik şiddet resmi kurumlar tarafından ele alınmış, kadınların bir cins olarak
uğradıkları şiddet, resmi kurumlar tarafından ele alınmış, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı önlemler alınmaya başlanmıştır. Aradan geçen yaklaşık
15 yıllık süreç içinde aile içinde yaşanan şiddetin nedenleri, sonuçları uzun ve kısa
vadeli etkileri kamuoyunda tartışılır hale gelmiştir”.25
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Tablo-1: Şiddetin Çeşitleri Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi
1-Günümüz devletinde şiddet suçu kabul edilen
2-Birey ve toplum için tehdit oluşturan ancak henüz şiddet sayılmayan
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ÖZEL
ŞİDDET

Cürümsel
Şiddet

1-Ölümcül:
Cinayet,
suikast,
zehirleme,
idam vb.
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2-Bedensel: İsteyerek
darp ve
yaralama
3- Cinsel:
Irza
geçme
(ama
aynı
anda yol
açtığı
hem
bedensel hem
de psikolojik
yıkımı
unutmayalım)

Cürümsel
Olmayan
Şiddet

KOLLEKTİF ŞİDDET

Grup Şiddeti

Devlet Şiddeti

1-Grubun bireylere karşı şiddeti:
(Terör, medya
terörü)
1-İntihar
(intihar ve
intihar
teşebbüsü)
2-Kaza
(Trafik
kazası
dahil,
ama
kişiden
kaynaklanan
bir kasıt
yok)

2- Grubun kendi
içinde şiddeti:
(Aile içi şiddet,
aşiret kavgası,
toplu intihar,
örgüt kavgası)
3- Grubun karşı
gruba şiddeti:
(Kan davası,
aşiretler arası
savaş, stadyum
yada taraftar
kavgası, mafyalar arası hesaplaşma, karşıt
gruplar arasında terör, grev)
4-Grubun iktidara
karşı şiddeti:
Terör -siyasal
yada mafya
terörü-, başkaldırı, sokak
çatışması, iç savaş, genel grev,
gerilla savaşı,
ihtilal)

1- İktidarın birey ve gruplara karşı şiddeti
-Devlet terörü: insan hakları ihlalleri,
baskı, tek yanlı propaganda, soykırım, ırk
ayrımı.
2- Endüstriyel şiddet: iş kazalarının sıklığı,
çalışma koşullarının sağlıksızlığı, yetersiz
sağlık ve güvenlik koşullan, aşırı gürültü,
tehlikeli işyeri-atom santrali, vb.
3- Kronik enflasyon, pahalılık, işsizlik
4- Doğanın, tarihsel çevrenin tahribi; sağlıksız kentleşme
5- Uluslararası Şiddet (En son Kertede şiddet- Savaş)

Aile içi şiddetin çeşitleri hemen her kaynakta aynı olarak sıralanmıştır. Bu konuda kaynaklar arasında ciddi bir muhalefet olduğu söylenemez. Ancak kaynakların bu konuyu izah ediş biçimlerinde ve konuya bakış açılarında pek çok farkların
bulunduğu da bir gerçektir. Aile içi şiddet genel şiddet çeşitleri içerisinde daha zi48
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yade kolektif şiddet çeşitleri olarak değerlendirilebilecek olan bir şiddet türüdür.
Nitekim kolektif şiddet içerisinde de bu şiddet türü daha ziyade grubun kendi içindeki şiddetine örnek verilebilir. Farklı kaynaklara göre aile içi şiddetin çeşitleri ise
şunlardır.
2. Psiko-Sosyal ve Sözel Şiddet29
3. Cinsel Şiddet ve Cinsel Taciz30
Cinsel şiddet cinselliğin bir biçimi değil, cinselleştirilmiş şiddettir. Özellikle
cinsellik erkeğin iktidar alanıdır. Cinsel şiddet de bu iktidar duygusuna bağlı olarak, bir güç gösterisi, erkek kimliğinin olumlanması, isteklerini gerçekleştirmesinin yanında kadını denetim altında tutması demektir. Bu şiddet türüne genellikle
fiziksel ve psikolojik şiddet de eşlik eder. Evrensel boyutta, kadınların aile içinde
cinsel şiddete maruz kalmalarına hemen hemen bir çok gelişmiş ülkenin seyirci
kaldığı veya bu olguyu yok saydığı görülmektedir.31 Osmanlı dönemine ait olan ve
Gaziantep Şeriyye Sicilleri’ne dayanılarak anlatılan bir olay Osmanlı döneminde
de aile içindeki cinsel tacizlerin örtbas edilebildiklerini göstermektedir.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

1. Fiziksel Şiddet28

Avrupa ülkelerinde kıyaslamalı olarak yapılan bir araştırmanın sonuçlarına
göre, aile içinde tecavüzle ilgili yasal durumlar ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin aile içinde tecavüze, ceza vermeyen ülkeler arasında Almanya,
Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, İsviçre yer almaktadır. Erkeğin açıkça cezalandırılamayacağına dair hüküm bulunmayan ve mahkeme yorumuna bırakan ülkeler
Belçika, Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya,
Portekiz, İskoçya ve İspanya’dır. Mahkeme kararına göre ayrı yaşayan çiftlerde
AMARGİ, Kadına Yönelik Şiddet, s.32.
AMARGİ, Kadına Yönelik Şiddet, s. 26-27.
30
Amargi, Kadına Yönelik Şiddet, s. 27-28.
31
A.g.e., s. 28.
32
Söz konusu Ayntab Şeriyye Sicilleri’nde yer alan olay Leslie Peirce tarafından Ayntab Şeriyye Sicilleri’ne
dayanılarak şu eserde detaylıca anlatılmıştır. Leslie Peirce, Ahlak Oyunları (1540-1541 Osmanlı Ayntab
Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet), çev.Ülkün Tansel, İst, 2005, s. 16-17.
33
Ziff, C. Madeline, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, çev: Nemciye Alpay, İstanbul: Tarih
Vakıfı Yurt Yay., 2000.
28
29
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Buna göre küçük yaşta bir kıza kayın pederi tarafından saldırılmış ancak mahkemece kayınpeder haklı bulunmuş ve küçük yaştaki gelin İne’nin köyden sürülmesiyle olay örtbas edilmiştir. Bu olayda kayınpederin cezasız kalması da oldukça
dikkat çeken bir hadisedir.32 Ancak bu münferit olayın bütün Osmanlı toplumuna
yaygınlaştırılması kuşkusuz ki mümkün değildir.Yoksa Osmanlı mahkemesi genellikle kadını korumuş hatta bazı durumlarda kadının suçundan dolayı erkeği
cezalandırdığı dahi olmuştur. Yoksa İne olayı münferit bir olaydır ve burada zikredilmesinin nedeni ensest konusunda bunun her dönemde yaşanmış bir sosyal
vakıa olduğunu açıklamak içindir.33

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

ceza uygulayan ülkeler, sadece İngiltere ve Macaristan ve Yugoslavya iken, birlikte
yaşama durumunda ceza uygulayan ülkeler Hollanda, Avusturya ve İsveç’tir.
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4. Ekonomik Şiddet 34
3.ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ve DİN-ŞİDDET İLİŞKİSİ
Kadın sığınma evlerinde yaşayan ve sözlü ya da fiili şiddete maruz kalan kadınları konu edinen araştırmamızda, Sığınma evlerindeki kadınların kendilerinin
ve eşlerinin dini tutum ve davranışlarına ilişkin değerlendirmeleriyle aile içi şiddete
ilişkin tutum ve davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır? sorusuna cevap aradık.
Bu çerçevede deneklerin aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışlarının tespiti yanında, dini inanç ve ibadetlere ilişkin tutum ve davranışlarının ve aynı zamanda
öznel dindarlık algılarını ve deneklerin itaatkarlığa ilişkin tutum ve davranışlarını
da tespit ettik. Böylece uğradıkları şiddetin denekler üzerindeki etki ve sonuçlarını
tespit ve tahlil etmeye çalıştık.
Anket tekniğiyle topladığımız verileri sistematize ederek verilerin durumuna
göre değişik istatistik analiz teknikleri kullandık ve gerekli analizler ve bulgu yorumlamaları sonrasında şu sonuçlara ulaştık:
1. Demografik Özellikler

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Aile içi şiddete uğrayan kadınların yarısından fazlası (%64) orta yaşlıdır. Evliler
(%72) bekarlara (%14.8) kıyasla daha fazladır. Evli ve aile içi şiddet mağduru, baba
evine dönme şansları bulunmayan pek çok kadın sığınma evlerini kendilerine
ikinci bir yaşam şansı tanıyan yerler olarak görmektedir.
Kadın sığınma evine gelenlerin büyük çoğunluğunu lise mezunları (%24.6)
oluşturmaktadır. Daha sonra %18’le ilkokul mezunları ve üniversite (%7) mezunları gelmektedir. Lise ve üniversite mezunlarının sığınma evlerine başvurmaları, aile
içi şiddete modern çözüm olarak üretilen bir kurum olarak kadın sığınma evlerini
tercih ettiklerini düşündürmektedir.
Kadın sığınma evine başvuran kadınlar arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu
Anadolu bölgelerinden gelenlerin ilk iki sırada (%29.5 ve %23.0) yer alması oldukça
dikkat çekicidir. Bu bulgular deneklerin eşlerinin mensup oldukları bölgelerle birlikte değerlendirilince, sadece bu araştırma bulgularıyla sınırlı kalmak üzere, aile
içi şiddet hadisenin en çok yaşandığı bölgeler daha net açığa çıkmaktadır: Nitekim
deneklerin eşlerinin büyük çoğunluğu da Güneydoğu Anadolu (%23.0) bölgesine
mensuptur. Bunu %18.0’le Karadeniz ve %13.1’le Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Sadece bu araştırma bulgularıyla sınırlı kalmak üzere, diğer bölgelere oranla
34
Hürriyet Gazetesi Resmi Web Sitesi, Aile İçi Şiddete Son Kampanyası, Şiddetin Tanımı, http://dosyalar.
hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet.asp, (Erişim:02 Ocak 2006)
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Kadın sığınmaevinde kalanların %52’si maddi açıdan eşlerine bağımlı olan ev
hanımlarından oluşmaktadır. Meslek edindirme kurslarına devam ederek iş sahibi
olanları (%10) da dikkate aldığımızda ev hanımlarının oranı %62’yi bulmaktadır.
Buradan hareketle maddi açıdan eşlerine bağımlı olan ev hanımlarının sığınma
evlerini daha çok tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Ayıca bu bulgular çerçevesinde
ekonomik açıdan eşlerine bağımlı olmaları bu kadınların şiddete maruz bırakılmalarında etkili olabilir. Sığınma evine başvuranlar arasında yine ekonomik açıdan ailesine bağımlı olan öğrencilerin (%14.8) de oranının yüksek olması bunu
desteklemektedir. Bütün bunları dikkate alarak sığınma evlerinin kadınlara sığınılacak bir kapı olmakla birlikçe iş edindirme fonksiyonunu da icra ettiği görülmektedir.
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Güneydoğu Anadolu kökenli ailelerde aile içi şiddete daha çok rastlandığını söyleyebiliriz.

Şiddete uğrayanların özelliklerini bu şekilde sunduktan sonra şiddeti uygulayanlar üzerinde durmak gerekir. Kadınlar eşleri (%46), babaları (%20) ve ağabeylerinden (%16) şiddet görmüşlerdir. Şiddet uygulayan erkekler, çoğunlukla işçi
(%24.6), esnaf(%14.8), emekli(%4.9) ve memur (%4.9) kimselerdir. Burada şiddetle
çalışma şartlarının ağırlığı arasındaki ilişki akla gelmektedir. Zira aile içi şiddetin nedenleri arasında “eşlerden birinin yoğun bir iş temposunda çalışıyor olması”
%45’lik bir oranla denekler tarafından onaylanmıştır. Yoğun ve stresli bir iş temposunda çalışan eş eve geldiğinde bu stresi bir tür yansıtma mekanizmasıyla eşine
yansıtabilmektedir. Bir başka ifadeyle aile içi şiddetin ortaya çıkışında ekonomik
nedenler hiç de azımsanmayacak bir etkiye sahiptir.

Aile içi şiddetin ortaya çıkışında en çok ektin olan nedenlerin sosyo-psikolojik (3.1) nedenler olduğunu daha önce ifade etmiştik. Sosyo-psikolojik nedenler
arasında da yakın akraba müdahaleleri (%94.4) aile içi şiddetin ortaya çıkışında
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Anne-babalar çocuklarının evliliklerine müdahale ederken onları farkında olmayarak şiddete sevk edebilmektedirler.
Aile içi şiddetin ortaya çıkışında bir diğer önemli neden, “eşlerin psikolojik sorunlarının olması”dır. Hayatında karşılaştığı tüm sorunları şiddet yoluyla çözmeyi
alışkanlık haline geten bireyin aile içinde şiddete başvurması şaşırtıcı bir durum
değildir. Nitekim denekler de eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olmasının
onu şiddete sevk edeceği noktasında görüş belirtmişlerdir (%89.7).
“Eşlerden birinin alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olması” ise diğer bir
önemli aile içi şiddet nedenidir. Çoğunlukla şiddet uygulayan taraf olan erkeklerde rastlanan alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı erkekleri şiddet uygulamaya
itmektedir.
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2. Aile içi Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK
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Aile içi şiddetin psikolojik sonuçları daha fazla hissedilmektedir. Bulgularına
göre aile içi şiddetin kadınlar üzerinde daha çok psikolojik (4.45) tahribat yaptığı
ortaya çıkmaktadır. Kadınlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerden elde ettiğimiz
netice bu yöndedir. Kadınlar yaşadıkları olayın izlerini ancak kadın sığınmaevinde gördükleri uzun rehabilitasyon süreçlerinin ardından atabilmektedirler. Bazı
durumlarda ise bu etkiyi asla üzerlerinden atamamaktadırlar.
Aile içi şiddetin fiziksel sonuçları da açıkça görülmektedir. Yaşadıkları şiddetin
kadınlar üzerindeki ikinci önemli etkisi şiddetin fiziksel (4.39) sonuçlarıdır. Kadın
sığınma evindeki gözlemlerimiz sırasında burada anlatmadan geçemeyeceğimiz
iki önemli vakaya şahit olduk. Bunlardan biri kocasından kaçarken trafik kazası
geçirerek sakat kalan ve sakatlık durumu kalıcı olan bir hanım efendinin yaşadığı
şiddet hadisesi diğeri de sarhoş kocası tarafından üçüncü kattan aşağı atıldıktan
sonra kangren olan kadının yaşadıklarıydı. Bu iki olay bile tek başına şiddetin fiziksel sonuçlarını göstermesi açısından yeterlidir. Ayrıca bunların dışında sığınma
evine gelen kadınların yüzlerinden şiddetin fiziksel sonuçları açıkça görülmektedir.
Aile içi şiddetin sosyal sonuçları da yıkıcı olmaktadır. Aile içi şiddetin sosyal
sonuçlarına gelince, şiddete uğrayan kadınların genel olarak tüm insanlara karşı
tedirgin bir bakış açısına sahip oldukları gözlenmiştir. Şiddete uğrayan kadınlar
bazı durumlarda zaman içinde tüm insanlara karşı önyargılar geliştirebilmekte,
hayata ve insanlara küsebilmektedirler. Aile içi şiddete uğrayan kadınlar özellikle
erkeklere karşı kaçınılmaz bir önyargı geliştirebilmektedirler. Bunlar da şiddetin
görünmeyen sosyal sonuçlarını oluşturmaktadırlar. Şiddetin sosyal sonuçları yaptığımız ankette üçüncü ve son sırayı (3,58) teşkil etmektedir.
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3. Dindarlık-Şiddet İlişkisi
Araştırmanın temel problemi “şiddet ve dindarlık ve din arasında nasıl bir ilişkisel yapı olduğu yahut bir ilişkisel yapının var olup olmadığı sorusudur. Ancak
öncelikle deneklerin dindarlıkları hakkında bazı tespitlerde bulunmakta yarar
vardır.: Deneklerin büyük çoğunluğu Allah ve peygamber inancı konusunda şüphe
taşımamaktadır (%97). Ahiret inancı konusunda bu oran (%95) biraz daha düşük
olmasına karşın ahiret inancı konusunda şüphenin olmadığını söyleyebiliriz. Deneklerin büyük çoğunluğu (%73.8) eşlerinin Allah’a ve peygambere inandığı kanaatini taşımaktadır. Ancak bu oran şiddet uygulayanların dindar olduğunu yahut
dindar erkeklerin şiddet uyguladığını göstermemektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki bu oran sadece kadınların eşlerine dair gözlemlerini yansıtmaktadır. Yoksa
bu oran bizatihi deneklerin eşlerine ulaşılıp, onların Allah’a ve peygambere olan
inançları kendi ağızlarından çıkan beyanatlarla elde edilmiş bir veri değildir.
Denekler eşlerinin ahiret inançları konusunda Allah ve peygamber inançlarında olduğu kadar olumlu görüşlere sahip değildirler. Zira sadece deneklerin
%62’si eşinin ahirete inandığını düşünmektedir. Bu, kendilerine bazı durumlarda
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Konunun daha anlaşılır kılınması için dini inancın en önemli göstergesi olan
ibadet hayatına ilişkin bulguların da değerlendirilmesi gerekmektedir. Deneklerin
büyük çoğunluğu devamlı (%85.2) oruç tutmaktadırlar fakat sadece %45’i devamlı namaz kılmaktadırlar. Oruç ve namaz ibadetlerinin yerine getirilme sıklıkları
ararsındaki bu ciddi farkın nedeni şöyle açıklanabilir. Namaz daha sık ve düzenli
olarak yerine getirilmesi gereken ibadet olduğu için yerine getirilmesi diğer ibadetlere oranla daha zor bir ibadettir. Bu yüzden oruç tutanların sayısı namaz kılanlara
göre daha fazladır.
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nerdeyse zulmeden eşleri hakkında kadınların pozitif düşünmediklerinin de bir
yansımasıdır. Böylece deneklerin %40’ı kendilerini öldüresiye döven, bıçaklayan,
üçüncü kattan aşağı atan kocalarının kalplerinde bir Allah korkusu ve ahirette hesaba çekilme inancının bulunduğunu düşünmemektedir.

Deneklerle yapılan görüşmelerde onların dini yaşamlarına ilişkin edindiğimiz izlenim şudur. Görüşme yaptığımız deneklerin büyük çoğunluğu yaşadıkları
şiddet hadisesinin ardından ağır travmalar geçirmektedirler. Bu travmalarda denekler iki yola başvurmaktadır. Kaldıkları sığınmaevinde barınmalarının yansıra
psikolojik tedavi de görmektedirler. İkincisi ise denekler dini içine girdikleri travmadan kurtulabilmek için yardımcı bir unsur olarak kullanmaktadırlar. Yani zor
anlarında Allah’a sığınmakta ondan yardım dilemektedirler, böylece yaşadıkları
zor anları çok daha hafif atlatabilmektedirler.
Deneklerin eşlerinin ibadet hayatlarına ilişkin duruma gelince; deneklerin beyanlarına göre eşlerinin %37’si devamlı oruç tutarken ancak %31’i devamlı namaz
kılmaktadırlar. Aslında bu oranlar deneklerin eşlerinin %34 civarında bir kısmının ibadetlerini devamlı olarak yerine getirdiklerini göstermektedir.

Araştırmanın temel değişkenleri olan dindarlık ve şiddet arasında nasıl bir
ilişkisel yapı olduğu araştırmanın diğer bir problemidir. Ancak bu soruya mevcut
sayısal verileri değerlendirerek cevap vermeden önce araştırmanın diğer değişkenleri olan yaş ve tahsil durumu değişkenleri ile diğer değişkenler arasında nasıl bir
ilişkisel yapı olduğunu değerlendirelim.
Araştırma bulgularına göre deneklerin yaşları yükseldikçe dindarlık derecelerinde düşme gözlenmektedir (r=-0,264, p<0.05). Buna göre gençlerin yaşlılardan
daha dindar oldukları ortaya çıkmıştır. Gençlerin din konusunda daha bilinçli olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca kadınların yaşları yükseldikçe şiddetin psikolojik
sonuçlarından daha az etkilendikleri ortaya çıkmıştır (r=-0,435, p<0.01). Bu durum ise gençlerin psikolojik açıdan daha hassas olmalarına bağlanabilir.
Şiddet ve dindarlık arasında nasıl bir ilişkisel yapı olduğuna gelince, eşin
dindarlığında ibadet boyutuna giren tutum ve davranışlarında görülen artış (ortalama puanları yükseldikçe) kadınların bu şiddetten etkilenmeleri azaltmaktadır
(r=-0,42, p<0.01).
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4. Aile içi Şiddet, Dindarlık ve İtaatkarlık İlişkileri

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

İtaatkarlık ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiye bakılınca mahcupluk tutumu ve sosyal uyum ile öğrenim durumu arasında negatif yönlü istatistiksel açıdan
anlamlı ilişkiler bulunduğu görülecektir. Analiz sonuçlarına göre öğrenim durumu yükseldikçe mahcupluk düzeyi (r=-0,375, p<0.01) ve sosyal uyum (r=-0,256,
p<0.05) düzeyi düşmektedir. Eğitimli bireylerin kendilerini ifade etmede daha
girişken bir tutum sergiliyor olmaları ve sosyal uyum açısından da daha bireysel
tutum ve davranışlarda bulunmaları bu durumun sebebi olarak görülebilir.
Dindarlık ile itaatkarlık arasındaki ilişkiye bakılınca; deneklerin ibadetle ilgili tutum ve davranışları yoğunlaştıkça itaate ilişkin sosyal uyum düzeylerinin de
arttığı (r=0,375, p<0.01) görülmektedir. Yani bir anlamda ibadet kadınları daha
itaatkar sosyal yönden daha uyumlu bireyler haline getirmektedir. Bu bulgu, dinin
insanı daha uysal yaptığı yönündeki geleneksel Marksist görüşle örtüşmektedir.
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İtaatkarlık değişkeni ile şiddetin sonuçları arasındaki ilişkiye gelince; deneklerin mahcubiyet (Mahcubiyet, insanlar baktıklarında yüzün kızarması, arkadaş
toplantılarında konuyu açan kişi olmama, insanlarla göz göze gelmekten kaçınma,
arkadaş toplantılarında konuşmayı başkalarının yönetimine bırakma ve insanlarla
konuşurken gözlerinin içine bakılmasından hoşlanmama gibi tutum ve davranışları
kapsamaktadır.) düzeyi arttıkça şiddetin sosyolojik sonuçlarından etkilenme düzeyi (r=0,572, p<0.01) de artmaktadır. Böylece denekler ne kadar mahcubiyet tutumu
içinde iseler şiddet sonucunda o kadar içine kapanmakta ve dış dünyayla ilişkilerini
o oranda kesmektedirler. Bu da mahcubiyet tutumunu sergileyen kadınların şiddetin bilhassa sosyolojik sonuçlarından daha fazla etkilendiğini göstermesi açısından
önemli bir bulgudur. Bununla birlikte iki değişken arasındaki ilişkiler bununla
bitmemektedir, ayrıca deneklerin itaatkarlığın alt boyutlarından biri olan pasiflik
eğilimi arttıkça şiddetin sosyolojik sonuçları daha çok hissedilmektedir (r=0,375,
p<0.05). Bu bulgu da yine pasif karakterlerin şiddet sonucunda daha çok içlerine
kapandıklarını ve dış dünyayla ilişkilerini askıya aldıklarını göstermektedir.
4.SONUÇ
Bu sonuçlar ışığında denebilir ki, kadınlar ne kadar itaatkar bir tutum sergiliyorlarsa, şiddetin bilhassa sosyolojik sonuçlarından da o oranda etkilenmektedirler. Böylece itaatkar hanımların daha hassas bir ruh dünyasına sahip oldukları da
ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda dinin aile içi şiddete iki türlü etki yaptığı söylenebilir. Bunlardan
birincisi bilhassa şiddet uygulayan erkeklerce dinin uygulanan şiddete kılıf olarak
kullanılması yani meşrulaştırıcı etkisi diğeri de dinin kadınların yaşadıkları en zor
günlerde onlar için adeta bir kurtarıcı durumunda olması yani rahatlatıcı etkisidir.
Araştırmanın konuyla ilgili cevap veremediği farklı sorular kuşkusuz vardır
ve olacaktır. Ancak bu araştırmanın bulguları ve bu bulguların değerlendirilmesi
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kısaca yukarıda belirtildiği şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın birtakım eksikliklerinin muhtemelen ileride yapılacak daha farklı araştırmalarla giderileceğini ümit ediyor, bu konuda çalışma yapacak olanlara küçük de olsa bir
katkısı bulunmasını temenni ediyoruz.
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Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin
Öznel İyi Oluş Düzeyine Olan Etkisi
Religious Beliefs and Cognitive Flexibility Levels
Effect of the Level of Subjective Well-Being
Yrd. Doç. Dr. Ayşin Aydınay SATAN

Özet
Bu araştırmanın temel amacı ergenlerin dini inanç ve bilişsel esneklik düzeylerinin öznel iyi oluş düzeyini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmada
yordayıcı ilişkisel (korelasyonel) araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesindeki 8 bölüme
devam eden toplam 198 öğrenci oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 105’ı,kız, 93’ü erkektir. Verilerin toplanmasında Dini İnanç Düzeyi Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon
analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguya göre dini inanç düzeyi
ve bilişsel esneklik düzeyi öznel iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Bu iki değişkenin öznel iyi oluşu yordama gücü % 60 olarak bulunmuştur.
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Anahtar sözcükler:Öznel iyi oluş, yaşam doyumu, dini inanç, bilişsel esneklik
Abstract
The general objective of this research is to determine whether the level of adolescents’ religious beliefs and cognitive flexibility affect the level of subjective well-being. The method of the research is a predictive relationship (correlational) research
model. The study group consists of 198 students from 8 different departments of
Marmara University Ataturk Faculty of Education. 105 of these students are female
and 93 are male. While collecting the datas; the Level of Religious Belief Scale
, the Cognitive Flexibility Scale and the Subjective Well-Being Scale were used.
The analysis of the datas were found by the multiple regression analysis in order to
examine the effects of the effective variables on the subjective well-being.The level
of religious beliefs and cognitive flexibility found to be significant effectives of subjective well-being. The effectiveness of these two variables on subjective well-being
were found as 60% . Subjective well-being does not differ by gender, but there are
significant differences by the perceived economic level.
* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü aysin.satan@marmara.edu.tr
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Pozitif psikoloji, bireyin iyimserlik, umut, motivasyon, başarı, öznel iyi oluş ve
motivasyon gibi güçlü yönlerini ele alımaktadır. Bu faktörler kişinin hayatta daha
fazla olumlu duygular yaşamasına neden olmaktadır. Bu olumlu duygular ise modern yaşamda bireylerin yaşamlarını zenginleştirmeye ve yaşam tatminlerini arttırmaya katkı sağlamakta ve mutlu olmasına yardımcı olmaktadır.
Genel anlamda pozitif psikoloji, insanın üst düzeyde işlerliğinin incelenmesini,
güçlü yönlerinin ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. İnsanın
işlerliğindeki olumsuz yönlere vurgu yapmaktan kaçınmakta ve genel iyilik halini desteklemektedir. Pozitif psikoloji bağlamında sıklıkla ele alınan kavramlardan
birisi, öznel iyi oluştur (Eryılmaz, Öğülmüş,2010,s.189). Öznel iyi oluş, bireylerin
yaşamlarını değerlendirmelerini konu edinen bir psikoloji alanıdır.
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1.Giriş

Öznel iyi oluşun yüksek olması için hoş olan duygulanımın hoş olmayan
duygulanımdan daha çok yaşanması ve kişinin yaşamının niteliğine ilişkin bilişsel
yargısının olumlu olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bireyin olumlu duyguları fazla ve yaşam doyumuna ilişkin bilişsel yargıların olumlu olmasıdır. Olumlu
duygular ve doyuma ilişkin bilişsel yargı çeşitli yaşam alanlarına ilişkin olabilmekte ve bunların toplamı genel yaşam doyumunu yansıtmaktadır (Dost, 2004).
Öznel iyi oluşu açıklayan bir çok kuramın olduğu bilinmektedir. Öznel iyi
oluş kuramları, kişilik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi, bireylerin neden-nasıl
mutlu olduklarını ve öznel iyi oluşun hangi koşullarda gerçekleştiğini açıklayan
kuramlardır. Aşağıda bu kuramlardan sırası ile erek, etkinlik, akış, aşağıdanyukarı, yukarıdan-aşağı, kuramlarına değinilmiştir.
Wilson tarafından bahsedilen Erek Kuramına göre iyi olmanın ve mutluluğun
belli bir amaç veya gereksinime bağlı olduğu ve ancak bu gerçekleştiğinde mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Birtakım amaçlara ulaşmaya karar vermek bireye günlük yaşamda planlılık ve anlam duygusu sağlamaktadır. Amaçlar oluşturmak, bireye günlük yaşamda çeşitli problemlerle baş etmede yardımcı olabilmekte
57
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Öznel iyi oluş, bireyin yaşam doyumu ile olumlu ve olumsuz duygulanımlarına
ilişkin yaptıkları genel bir değerlendirmedir (Diener,1984,s.542). Diener (1984) bu
tanımda da yer aldığı gibi öznel iyi oluşun üç ögeye sahip olduğunu belirtmektedir.
Birincisi, yaşam doyumu; öznel iyi oluşun bilişsel bileşenidir. Bireyin çeşitli yaşam alanlarındaki doyumuna ilişkin değerlendirmelerini yansıtır (Myers ve Deiner, 1995). İkincisi, olumlu duygulanım; neşe, ilgi, heyecan, güven, uyanıklık gibi
duyguları yansıtmaktadır. Üçüncüsü olumsuz duygulanım; korku, öfke, üzüntü,
suçluluk, nefret gibi olumsuz duyguları içeren doyumsuzluk ve öznel stresi tanımlamaktadır (Ben-Zur, 2003).
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ve sıkıntılı zamanlarda bile iyi oluşun devam etmesini sağlayabilmektedir. Bireylerin seçtiği amaçların tipleri, amaçların öznel iyi oluşa etkilerinde fark yaratmaktadır. Bireyler makul bir düzeyde ve günlük yaşantılarını kolaylaştıracak şekilde
kendi bireysel amaçlarını takip ettiklerinde iyi oluşları artabilmektedir. Böylece
mutluluk kaynağı, iyi oluşu, dolaylı olarak bireylerin önemli amaçlarını sürdürme
ve erişmeye izin vermesi açısından hayatı kolaylaştırabilmektedir (Diener ve Diğ.
1999).
Öznel iyi oluş kuramlarından Etkinlik kuramında, amacın kendisi değil amaca
varılırken yapılan etkinliklerin mutluluğa neden olduğu varsayılmaktadır. Mutluluk, bireyin erdemli etkinliklerinden kaynağını alır. Modern anlayışa göre etkinlikler, hobiler, sosyal ilişkiler ve egzersizler gibi olgularla ifade edilmektedir.
Etkinlik kuramına göre bireyin kendini anlamasının mutluluğu azalttığını varsaymaktadır. Sürekli olarak mutluluk hakkında düşünmek bireyi tahrip eder. Bu
kurama göre birey önemli etkinlikler üzerinde yoğunlaşırsa mutluluk kendiliğinden gelecektir (Seligman, 2002).
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Akış kuramına göre etkinlikler bireyin becerisi ile orantılı olmalıdır, böylece
birey etkinlik süresi boyunca haz yaşayabilir. Etkinliğin kolay olması bireyin canını
sıkarken zor olması stres yaratabilir. Bireyin becerisi ile etkinliğin zorluğu hemen
hemen eşit ise haz elde edilmekte, etkinliğin tamamlanma süreci, akışı meydana
getirmektedir. “Akış”, bilincin uyumlu bir düzen içinde olduğu ve bireylerin yaptıkları etkinlikleri yalnızca o etkinliği (Spor, oyunlar, sanat ve hobiler gibi) yapmak
adına yapmaya devam ettikleri zaman erişilen zihinsel bir durumdur. Bu etkinlikleri gözden geçirdiğimizde, insanları neyin mutlu ettiğini anlamak daha kolaydır
(Csikszentmihalyi, 2005).
Aşağıdan Yukarı ve Yukarıdan Aşağı kuramlarında ise mutluluk şöyle açıklanmaktadır: Aşağıdan yukarı görüşe göre mutluluk, yaşam doyumunun birçok
özel anına sahip olmakla ortaya çıkar. Bireyin yaşama olumlu yönde bakması için
genel ve bütünsel bir eğilim taşıdığı düşünülür. Kişiliğin, öznel iyi olma halini
doğrudan etkilediğini ileri sürer. Bireyler, kişilik özelliklerine bağlı olarak olaylara
ve durumlara olumlu ya da olumsuz bir şekilde tepki göstermek eğilimindedirler.
Aşağıdan yukarı görüşte öznel iyi olma, bireyin globel bir özelliğidir ve tutumlar
mutluluğun odak noktası olarak görülür (Diener, 1984). Yukarıdan aşağı görüşte
birey anlık haz ve acılarını değerlendirerek kendini mutlu ya da mutsuz olarak
görür. Yukarıdan aşağı yaklaşımda iyi oluş bir sebep olarak görülmektedir(Kozma
ve Stones, 1980).
Öznel iyi oluş ile ilgili yapılmış çalışmalar incelediğinde, İlk olarak demografik
faktörler açısından öznel iyi oluş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi gösteren 93 araştırmanın meta analizi yapılmıştır (Feist, Bodner, Jacobs, Miles ve Tan 1995). Sonuçlar,
kızların mutluluk ve yaşam doyum düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu sonuçların aksine Atienza ve ark.(2003) tarafından yapılan
bir araştırmada erkek ergenlerin kız ergenlerden daha yüksek yaşam doyum puanı aldıkları belirlenmiştir. Tong ve Song (2004), Taylor,Chatters, Hadrson ve Ri58

Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyine Olan Etkisi

Türkiye de ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla ilgili pek çok araştırma yapılmıştır.
Tuzgöl- Dost (2004) tarafından üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri
araştırılmıştır. Araştırmada cinsiyet ve fiziksel sağlık durumuna bağlı olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmektedir. İlhan (2005) öznel iyi oluş üzerinde en
fazla etkiye kişilik özellikleri (dışadönüklük ve duygusal tutarsızlık) ve öz- yeterliliğin sahip olduğunu açıklamaktadır. Özen (2005) yaptığı araştırmada ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemiştir. Araştırmaya göre
ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri üzerinde cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- babanın
öğrenim durumu değişkenlerinin anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri, algılanan akademik başarı ve algılanan
ekonomik duruma bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Eryılmaz ve
Yorulmaz (2006), ergenler için mutlu olmanın yollarını incelemişlerdir. Yaptıkları
çalışma sonucunda ergenlerin mutlu olmak için insanlarla olumlu ilişkiler içinde olmayı, saygı ve sevgi göstermeyi, hazzı aramayı, olumlu akademik deneyime
sahip olmayı, romantik yakınlık içinde olmayı, mutluluğu korumayı ve olumsuz
duyguları kontrol etmeyi kullandıkları sonucuna varılmıştır.
Güven (2008) fen ve genel lise öğrencileri üzerine yapmış olduğu araştırmada
incelenen öznel iyi oluş değişkeni cinsiyet açısından farklılık göstermiş ve erkek
ergenlerin öznel iyi oluşları kız ergenlerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca
sosyometrik statü açısından, akranları tarafından kabul gören ergenlerin öznel iyi
oluşlarının, akranları tarafından reddedilen ergenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Saygın ve Arslan (2009) üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Bu
çalışmada; öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin benlik saygıları ile sosyal destek düzeyleri
59
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Alanyazında, ikinci olarak kişilik özellikleri acısından depresyon, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, öz yetkinlik, kontrol odağı, iyimserlik, kişiler arası yakınlık,
grup içinde red edilme, nevrotizm, duygusal dengesizlik ve dışa dönüklük gibi değişkenlerin öznel iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olarak tespit edilmiştir (Compton, 2000; Mclennan, Gotts,Omodei, 1988; Diener, 1995; Tong ve Song, 2004; Möller-Leimkühler, Heller ve Paulus, 2007; Hayes, Joseph, 2003). Öznel iyi oluş ile aile
dinamikleri ve aile faktörleri arasındaki ilişkinin araştırma sonuçlarına göre ailedeki istikrarın ve gençler tarafından algılanan müşterek hayatın gençlerin yaşam
doyumlarına önemli ölçüde etki ettiği bulunmuştur (Rask, Kurki ve Paavlianien,
2003). Öznel iyi oluşla ilgili olarak okulun genel yapısının ve akademik performansın ergen grubunda öznel iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olarak tespit edilmiştir
(Konu,2002; Quinn, Duckworth, 2007).
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ley,(2001) tarafından yapılmış araştırmalarda da öznel iyi oluş ile cinsiyet, yaş, gelir,
bölge, sağlık, medeni durum, kentte oturma özellikleri arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığı incelenmiş ve elde edilken bulgularda herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Diener’in (1995) araştırmasında ise gelir düzeyi artışı ve gelir düzeyi değişkenlerinin öznel iyi oluşla düşük ilişki içinde olduğu belirtmektedir.
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ve öznel iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öznel iyi
oluş ve sosyal destek düzeyleri arasında ise olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir.
Ayrıca Eryılmaz (2009), başa çıkma stratejilerinin ergen öznel iyi oluşu ve kişilik özellikleri arasındaki aracı rolüne ilişkin bir model çalışması gerçekleştirmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre, dışa dönüklük, sorumluluk ve duygusal açıdan dengesizlik kişilik özellikleri ile duygu ve problem odaklı başa çıkmanın ergen öznel iyi
oluşunu doğrudan etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, problem odaklı başa çıkmanın
dışa dönüklük kişilik özelliği ile ergen öznel iyi oluşu arasında aracı rolünün olduğu sonucuna varılmıştır. Eryılmaz ve Öğülmüş (2010) 14-18 yaş arasında ki ergenlerin kişilik özelliklerinin ergen öznel iyi oluşunu açıklama düzeyini belirleyen
araştırmada dışa dönüklük, duygusal dengesizlik ve sorumluluk kişilik özelliklerinin ergen öznel iyi oluşunu açıklayan önemli kişilik özellikleri olduğu sonucuna
varılmıştır.
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Yukarıda adı geçen araştırmalarda bireyin öznel iyi oluşu ile ilişkili olan faktörleri yaş, cinsiyet gelir düzeyi, sağlık, medeni durum gibi demografik değişkenler, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, öz yetkinlik özsaygı ve dışadönüklük gibi kişilik
özellikleri ve aile doyumu gibi sosyal destek değişkenleri olarak sınıflamak mümkündür. Bu bağlamda kişilik özelliğinin önemli birleşeni olarak ele alınan bilişsel
esneklik faktörü (Bilgin, 2009; Katovsich, 2007; Martin, M.M., Cayanus, J.L., McCutcheon, L.E., Maltby, 2003; Martin ve Anderson, 1998) bu araştırmada öznel iyi
oluşu etkileyen kişilik özelliklerinden biri olarak düşünülmektedir.
Bilişsel esneklik, alternatif yolların ve seçeneklerin farkında olma, yeni durumlara uyum sağlama da esnek olabilme olarak tanımlanmaktadır ( Martin ve Rubin,
1995). Başka bir tanım da bilişsel esneklik, değişen çevresel koşullara göre bilişleri değiştirebilme yetisi olarak açıklanmaktadır Bu yetiye sahip kişiler, kendilerini
zorlayan ve uyumsuz olan düşünceleri yerine daha dengeli ve uyumlu düşünceleri koyabilmekte, alternatifler üretebilmekte ve zor durumları daha baş edilebilir
olarak değerlendirebilmektedirler (Dennis JP, Vander Wal JS. 2010,Akt;Gülüm ve
Dağ,2012,s.217). Bilişsel olarak esnek olan bireyler, yaşadıklarını anlamlandırabilen bireylerdir. Bilişsel esneklik, bireyin esnek olabileceğine dair istekliliği ve davranışlarının sonucunun etkili (olumlu) olabileceğine dair güvenini içerir (Martin
ve Anderson, 1998). Durumlar karşısında alternatifleri ve seçenekleri görebilen bireyler, görmeyenlere oranla bilişsel olarak daha esnektirler. Bilişsel esnekliği yüksek bireyler, başkalarının duygularının ve düşüncelerinin farkındadırlar. Ellis ve
Dryden’a (2007,s.339-344), göre insanın psikolojik sağlığını sağlayabilmesi, hayatta
kalması ve bundan zevk alması için; kendi ve toplumla ilgilenme, hoşgörü, kendini
yönlendirme, belirsizlikleri kabullenme, katılım, kendini kabul, risk alma, gerçekçi
beklentiler, engellenme eşiğinin yüksek olması, kendi sorumluluğunu taşıma gibi
birtakım kriterleri vardır ve bu kriterlerden birisi de esnekliktir. Buna göre, sağlıklı
ve olgun bireyler, düşüncelerinde esnek olmaya daha eğilimlidirler, diğer insanlara
bakış açılarında, değişime açık, sabit fikirli olmayan, çoğulcu bir yaklaşım sergilerler. Kendileri ve başkaları için katı ve değişmez kurallar koymazlar. Çünkü katı,
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Öznel iyi oluşu, pek çok faktör etkilemektedir. Bu araştırmada öznel iyi oluşu
etkileyen diğer bir faktör olarak dini inanç değişkeni de ele alınmaktadır. Din sosyal bir üst yapı kurumudur. Dini uygulama ve inançlar, en basit ve / veya en karmaşık tüm toplum ve topluluklarda varlığı yadsınamaz bir olgudur. Tüm bireyler
dindar değildirler, ancak yine de şu veya bu şekilde din olgusundan etkilenirler.
Tarih boyunca dinin insanlar üzerindeki yaptırımı ve onları yönlendirmesi tartışılmaz Toplumlara yön veren, insanların yaşantılarını düzenleyen, yaptırımları
olan din kurumunun bireyler üzerindeki etkisinin yoğunluğu, bireylerin dindarlık
düzeyleri olarak tanımlanabilir. Bireylerin dindarlık düzeyleri, onların tutumlarının, değerlerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Ayrıca, bireylerin dindar olup
olmamaları onların seçimlerine, yaşam biçimlerine yön vermektedir. Bireylerin
seçimleri, yaşam biçimleri ruh sağlığı din kurumu tarafından olumlu veya olumsuz etkilenmektedir (Acar, Yıldırım, Ergene.1996,s.45-46).
Bu düşünceleri destekleyen araştırmalarda, dinin bireyin kişilik bütünlüğüne
olumlu katkılarda bulunduğu görülmekte olup; dindar kişilerin psikolojik uyum
sağlamada daha başarılı oldukları, hayatta karşılaşılan kriz ve bunalımlara, karşı daha rahat göğüs gerebildikleri anlaşılmaktadır(Aktaran; Yıldız, 2006.s.112..
Clark,1961). Yapılan çalışmalarda da dindar olan bireylerin yaşam doyumlarının daha yüksek düzeyde olduğu belirtilmektedir (Myers ve Diener, 1995; Martin Combs ve Bayne Smith, 2000; Ellison, Gay ve Glass, 1989). Bu konuyla ilgili Türkiye’de yürütülen çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin;
Türkiye’de (Apaydın (2010) tarafından yürütülen bir çalışmada Yabancı alan yazında dindarlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi araştıran toplam 100 araştırma içersinden 79’unda dini inancın daha yüksek bir yaşam memnuniyetine, mutluluğa ve belirgin olarak ahlaki kanaat sahibi olmaya eşlik ettiği tespit edilmiştir.
Cirhinlioğlu ve Ok (2010) yapmış oldukları araştırmada 18-40 yaş arası üniversite
öğrencilerinin yaşam doyumu ile gerilimli inanç arasında negatif, kesin inanç arasında ise pozitif ilişki elde edilmiş, buna karşın esnek inanç ile yaşam doyumu
arasında anlamlı bir ilişki elde edilmemiştir. Bu araştırmada kullanılan iki ölçeğin
de en önemli özelliği sadece dindarlığı ölçmek yerine dindar veya dindar olmayan
kişilerin daha genel olarak inanç veya dünya görüşlerine yönelik bilişsel tarzını
ölçmesidir. Tuzgöl Dost (2006, 2007) yapmış olduğu iki araştırma sonucuna göre
üniversite öğrencilerinin dini inançları güçlü olanların olmayanlara göre yaşam
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önyargılı ve değişmez kurallara bağlı olmak mutlu olmayı zorlaştıracaktır. Sonuç
olarak Bilişsel süreçlerin esnek olması olumsuz duyguların daha düşük düzeyde
hissedilme olasılığını artırmaktadır (Corey,2008). Aynı zamanda bilişsel esnekliğin de, olumlu düşünmeyi sağladığı söylenmektedir (Bilgin, 2009). Sonuç olarak
bilişsel esneklik düzeyinin artmasıyla, olumsuz yaşantılar, daha düşük düzeyde
yaşanabilir. Bu durumda olumlu yaşantıların daha çok yaşanması bireyin yaşam
doyumu ve olumlu duygulanımla ilgili yapacağı olumlu değerlendirme sonucu
öznel iyi oluş düzeyinin de yüksek olacağı düşünülmektedir. Alan yazına baktığımızda henüz öznel iyi oluş veya yaşam doyumu ile bilişsel esneklik düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz eden bir çalışmaya rastlanmamaktadır.
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doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada Tuzgöl-Dost kişisel bilgi formuyla algılanan dini inancı belirlemek için oluşturulan soruya verilen
cevap değerlendirilmiştir.
Bu araştırma literatürdeki araştırmalarla karşılaştırıldığında dini inanç ve bilişsel esnekliğin, öznel iyi oluşu ne kadar yordadığını incelemesiyle diğerlerinden
ayrılmakta ve bu yönü onun önemini arttırmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen
sonuçların öznel iyi oluşu etkileyen faktörleri tespit etmede katkı sağlayacağı ve
alan yazındaki boşluğu dolduracağı umulmaktadır.
Bu araştırmanın temel amacı ergenlerin, dini inanç düzeyleri ile bilişsel esneklik düzeylerinin öznel iyi oluşu yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıda araştırmanın problemi ve alt problemler ifade edilmektedir.
Problem Cümlesi 17-18 yaş grubu öğrencilerinin dini inanç düzeyleri ile bilişsel esneklik düzeyleri öznel iyi oluşu yordamakta mıdır?
Alt Problemler
1. Öğrencilerin öznel iyi oluşları cinsiyette göre farklılaşmakta mıdır?
2.Öğrencilerin öznel iyi oluşları, algılanan ekonomik duruma göre farklılaşmakta mıdır?
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2. YÖNTEM
Çalışmanın amacına uygun olarak bu çalışmada yordayıcı ilişkisel
(korelasyonel) araştırma modeli kullanılmıştır. Bu modelde değişkenler arasındaki
ilişkiler incelenir ve bu ilişkiden yola çıkarak değişkenlerden birinin bilinen bir
değerinden diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri tahmin edilir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008; Fraenkel ve Wallen, 2006). Yani
iki değişken ilişkili olduğunda, bir değişkenin diğer değişken ile değiştiğini ve
bir değişkenin diğerine ilişkin bilgi taşıdığını ifade eder. İki değişken arasındaki
ilişki ne kadar yüksekse bir değişkenin bilinmeyen değerinin tahmin edilmesinin
o kadar doğru yapılabileceğinden söz edilebilir
2.1. çalışma grubu
Bu araştırma, ergen öğrenciler üzerinde yürütülen bir çalışma olması ve araştırmada kullanılan Bilişsel Esneklik Ölçeğinin (Bilgin, 2009) geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının da 17-18 yaş grubundaki ergenler üzerinde yapılmış olması
nedeniyle çalışma grubunu M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesine devam eden 18 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma,
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin 8 farklı bölümünde 17-18 yaşlarında olan 198 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
Öğrencilerin 157’si (%79,3) kız 41’i (%20.7) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 198
öğrencinin 15’i ( % 7.6) resim öğretmenliği, 39’u( %19.7)ilköğretim matematik öğ62
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2.2. işlem
Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçları 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır. Öncelikle uygulama yapılmak istenen bölüm ve anabilim
dalı öğretim elemanları ile görüşülmüş ve uygulamanın yapılabileceği gün ve saatler belirlenmiştir. Öğrenciler, bilgi toplama araçlarını normal ders saatleri içinde
ve araştırmacının gözetiminde yanıtlamışlardır.
2.3. veri toplama araçları
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retmenliği,36’sı (%18.2) rehberlik ve psikolojik danışmanlık,47’si (%23.7) fen bilgisi
öğretmenliği, 11’i (%5.6) müzik öğretmenliği, 28’i (%14.1) Türkçe öğretmenliği,14’ü
(%7.1) sınıf öğretmenliği ve 8’i (%4) İngilizce öğretmenliği bölümlerine devam etmektedir. Bu yaş aralığı çalışma grubunun daha geniş tutulmasında bir sınırlılık
getirmektedir.

Öznel İyi Oluş Ölçeği: Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği 46 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin amacı bireylerin yaşamları hakkındaki bilişsel değerlendirmeleri ile olumlu ve olumsuz duyguların sıklığı ve yoğunluğunu
belirleyerek öznel iyi oluş düzeylerini saptamaktır. Ölçek, yaşam alanlarına ilişkin
kişisel yargılar ile olumlu ve olumsuz duygu ifadelerinden oluşmaktadır. Cevaplama sistemi her ifade için “ (5) Tamamen Uygun”, “ (4) Çoğunlukla Uygun”, “ (3)
Kısmen Uygun”, “ (2) Biraz Uygun” ve “ (1) hiç Uygun Değil” olarak beşli Likert
ölçeği şeklindedir. Her bir maddenin puanları “ 5 ile 1 “ arasında değişmektedir.
Ölçek maddelerinin 26’ sı olumsuz ifade şeklindedir. Olumsuz ifadeler 2, 4, 6, 10,
13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 43 ve 45. maddelerdir. Olumsuz
ifadelerin puanlanması tersine çevrilerek yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 46, en yüksek puan 230’dur. Yüksek puan öznel iyi oluş düzeyinin
yüksek olduğuna işaret etmektedir (Dost, 2004).
ÖİÖ’nin güvenirliği iki yolla saptanmıştır. İlk olarak faktör analizi sonucu
geçerli olarak alınan 46 maddenin aynı uygulamadaki verileri kullanılmak
suretiyle ölçeğin Cronbach Alfa güvenirliği hesaplanmıştır. Toplam 209 kişilik
gruba yapılan uygulama sonuçlarına göre ÖİÖ’nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. İkinci olarak test-tekrar test yöntemi uygulanmıştır.
Ölçeğin kararlılık katsayısını bulmak amacıyla araştırma örnekleminde yer alan
39 kişilik bir gruba araç iki hafta ara ile iki kez uygulanmış ve pearson momentler
çarpım korelasyon katsayısı .86 olarak bulunmuştur. ÖİÖ’nin güvenirlik katsayıları ölçeğin, üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerini ölçmek amacıyla
güvenle kullanılabileceğini göstermektedir (Dost, 2004). Bu çalışma kapsamında
ÖİO ölçeğinden elde edilen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .702 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla temel bileşenler analizi yöntemiyle
faktör analizi çalışması yapılmıştır. Analiz sonucunda 51 maddelik ölçeğin öz değeri
63
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Bu araştırmada Öznel İyi Oluş ölçeği, Dini İnanç ölçeği ve Bilişsel Esneklik
ölçeği kullanılmıştır.
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1’den büyük olan 14 faktör verdiği görülmüş ancak öz değerlerden ölçeğin genel
bir boyutu olduğu anlaşılmıştır. Birinci boyuttaki faktör yüklerine ait öz değerler
11.486 iken, ikincisinde bu değer 3.927’ye düşmektedir. Öz değerler arasındaki
bu yüksek fark ve test maddelerini çoğunun birinci boyutta yüksek yük vermesi,
testin tek boyutlu oluşu için bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Faktör yüklerinin
büyüklüğü için .30 değeri ölçüt olarak alındığında 51 maddeden 47’sinin birinci
boyutta yeterli büyüklükte yüke sahip olduğu anlaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü .30’un altında olan dört madde ile birlikte pilot uygulamalarda
öğrenciler tarafından anlaşılamadığı görülen bir madde Dost (2004) tarafından
ölçekten çıkarılmıştır. Böylece ölçeğin madde sayısı 46’ya düşmüştür. Testin ayırıcılığını tespit etmek için 46 maddelik ölçeğin 209 kişiye uygulanması ile elde edilen
puanların alt ve üst %27’lik puan grup ortalamaları t testi ile karşılaştırılmıştır. Alt
ve üst %27’lik puan gruplarında 56’şar puan bulunmaktadır. Sonuç olarak gruplar
arasında .01 hata düzeyinde önemli fark bulunduğu gözlenmiştir (Dost, 2004).
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Araştırmada örneklem grubuna “Öznel iyi oluş Ölçeği” ile birlikte cinsiyet ve
algılanan ekonomik durum gibi özellikleri belirlemek için bir form verilmiştir.
Dini İnanç Ölçeği;Altemeyer ve Hunsberger tarafından geliştirilmiş olan Dinsel Fun-damentalizm Ölçeği,18 İslam Dininin inanç esasları dikkate alınarak
Türk-çeye ve Türk toplumuna uyarlanmış ve bu araştırmada bireylerin dini inanç
düzeylerini belirlemek amacıyla “Dini İnanç Ölçeği” olarak kullanılmıştır (Kaya,
Aydın,2011). Beş dereceli likert tipinde hazırlanan Dini İnanç Ölçeğinin maddeleri, kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle
katıl-mıyorum şeklindeki seçeneklerden biri işaretlenerek cevaplandırılmaktadır.
Ölçek, altısı düz ya da doğrudan, altısı ise tersine dönmüş ifadeleri içeren toplam
12 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin yarısı, cevap yanlılığını kontrol
etmek için ters yönlü özellik taşımaktadır. Doğrudan ifadeler, olumlu; tersine
dönmüş ifadeler ise olumsuz inançları dile ge-tirmektedir. Doğrudan ifadeler için
işaretlenen kesinlikle katılıyorum, katılı-yorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum seçenekleri, sıra-sıyla 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanırken; tersine
dönmüş ifadelerde ise, bu puanlama 1, 2, 3, 4, 5 biçiminde olmaktadır. Ölçekten
alınan yüksek puan, yüksek dini inanç düzeyini göstermektedir. Ölçekten en düşük 12, en yüksek ise 60 puan alınabilmektedir.
Bu araştırma verileri üzerinde yapılan güvenirlik çalışmasında, “Dini İnanç Ölçeği”nin hem test-yarı test hem de Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.78 olarak
bulunmuştur. Geçerlik çalışması amacıyla yapılan faktör analizi (varimax) sonucunda ise, ölçeğin 1. 2. 4. 5. 7. 8. 9. 10. ve 12. maddelerinin faktör yükleri birinci
faktörde (dini öğretiler); 3. 6. ve 11. madde yüklerinin ise ikinci faktörde (kategorik
düşünce) toplandığı gö-rülmüştür. Ayrıca, madde puanları ile toplam puan arasındaki korelas-yon katsayılarının 0.25 ile 0.68 arasında değiştiği ve (p<0,01) düzeyinde önemli olduğu bulunmuştur.
Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ): Araştırmada kullanılan Bilişsel Esneklik Ölçeği
Bilgin (2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçek
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maddeleri sıfat çiftlerinden oluşmaktadır (Örneğin, “ Yaparım, Yapamam, “Başarılıyım, Başarısızım”) gibi. Yanıtlayıcı hangi sıfata kendisini daha yakın hissediyorsa,
o sıfata yakın seçeneklerden birini işaretlemektedir. Ölçekten elde edilen puanlar
21-105 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanlar artması, bireyin bilişsel
esnekliğe daha çok yaklaştığını göstermektedir. Bilişsel esneklik ölçeği semantik
farklılıklar ölçeklerinin yapısına uygun olarak üç faktörlü bir yapıya uygun olarak
hazırlanmıştır Ondokuz maddelik BEÖ’deki üç faktör, toplam varyansın %51.33’
nü açıklamaktadır. Ölçeğin diğer geçerlik çalışmasında ise, ölçüt geçerliği Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği kullanılarak yapılmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon .-44 olarak saptanmıştır. Ölçek üzerinde yapılan güvenirlik çalışmalarında, ölçeğin bütünü için bulunan cronbach katsayısının .92, ölçeğin maddelerinin
madde-toplam korelasyonlarının ise .49 ile .63 arasında olduğu bulunmuştur. Testin tekrarı yöntemi kullanılarak bulunan korelasyon katsayısının .77, testi yarılama
yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısının ise .87 olduğu saptanmıştır.
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Araştırmanın probleminde yordayıcı değişken olarak belirlenen dini inanç
düzeyi ve bilişsel esneklik düzeylerinin 17-18 yaş grubu öğrencilerin öznel iyi
oluşlarını yordama gücünü belirlemek için çoklu regresyon tekniğinden yararlanılmıştır. Çoklu regresyon tekniği, iki veya daha çok bağımsız değişkenin bir ölçüt
değişkeni olan bağımlı değişkeni yordamada kullanılabilecek bir yöntemdir (Büyüköztürk,2004,s.87). Regresyon analizi, araştırmada yapılan tahminin ne kadar
güçlü olduğu noktasına odaklanır. Yani, bağımlı değişkendeki bağımsız değişkenlerin farklı etkilerini ölçmek, regresyon uygulamalarının en önemli amacıdır. Çoklu regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin en az aralık ölçeğinde
ölçülen sürekli değişken olmaları ve normal dağılım göstermeleri gerekmektedir.
Bu araştırmada da kullanılan dini inanç düzeyi ölçeği, bilişsel esneklik ve öznel iyi
oluş ölçekleri aralık ölçeğinde olup sürekli değişkenlerdir. Ayrıca bu değişkenler
normal dağılım göstermektedir. (Bkz:Tablo.1.).
Öğrencilerin öznel iyi oluş puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için, dağılımın normal ve N>30 olduğu için bağımsız grup t testi uygulanmıştır. Öğrencilerin öznel iyi oluş puanlarının algılanan ekonomik duruma
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için dağılımın normal olmadığı ve
N<30 olduğundan dolayı Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi uygulanmıştır.
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3. Bulgular
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Tablo1. Değişkenlere Göre Betimsel Analiz Sonuçları
Değişkenler

N

X

SS

Sh ¯x

Öznel İyi Oluş Ölçeği

198

174.610

24.980

1.775

Dini İnanç Ölçeği

198

65.434

13.784

.979

Bilişsel Esneklik Ölçeği

198

75.985

11.676

.829

Tablo 1’de, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin öznel iyi oluş puanlarının

x = 174.610,Β standart
sapması
24.980, standart
aritmetik ortalaması
Değişken
B
Standart
T
P SS = İkili
Kısmı hatası
R²
Sh ¯x = 1.775, Skewness=-.470 ve Kurtosis=.316 olarak hesaplanmıştır. Dini inanç
Hata(Β)

Sabit

R

r

puanlarının aritmetik ortalaması x = 65.434, standart sapması SS = 13.784, stan42.035 7.891
5.343
.000
dart hatası Sh ¯x = .979 olarak hesaplanmıştır. Bilişsel esneklik puanlarının aritme-

11.676,.528
standart.352
hatası Sh.278
=
tik ortalaması
Dini İnanç
.478x = 75.985,
.091 standart
.264 sapması
5.251 SS =.000
¯x
.829 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilerde dağılımın normal olduğu söyleneDeğişkenler
N
X
SS
Sh ¯x
bilir.

BilişselEsneklik

198 12.382
174.610 .000
24.980 .734
1.775 .663
.622

Öznel İyi Oluş
1.331
.108Ölçeği

.596

Dini inançDini
düzeyi
ve bilişsel esneklik
değişkenlerine
göre öznel
iyi oluş düzeyiİnanç Ölçeği
198
65.434
13.784
.979
nin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
198

Bilişsel Esneklik Ölçeği

R=.772,

75.985

11.676

.829

TabloR²=.596
2. Öznel İyi Oluş Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
F(2,195)=143.85
p=.000
Değişken

B

Standart

Sabit

42.035

7.891

.478

.091

Β

T

P

-

5.343

.000

.264

5.251

.000

.528

.352

.278

.000

.734

.663

.596
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Hata(Β)

Cinsiyet

Dini İnanç

Kadın

N

X

157

BilişselEsneklik
Erkek
41

R=.772,
R=.772,

175.8379

1.331
.108
170.2683

S

sd

24.8874

196

.622 12.382
25.1615

İkili

Kısmı

R

r

T

1.250

R²

P
.213

R²=.596
R²=.596

F(2,195)=143.85
p=.000 p=.000
F(2,195)=143.85

2

N değişkenlerle
Sıra
Sdbağımlı
X (yordanan,ölçüt)
P
Algılanan
Tablo
2’de Yordayıcı
değişken arasında
Eko. Durum
ikili ve kısmi korelasyonlarOrt.
incelendiğinde, dini inanç ile öznel iyi oluş arasında
pozitif
ve orta
düzeyde
ilişkinin
olduğu,
ikiTdeğişken
Cinsiyet
N bir 74.43
X
S 18.595
sd .000
P arasındaki koreKötü
20
3(r=.528)
lasyonun
r=.352 olarak
hesaplandığı
görülmektedir. Bilişsel esneklikle öznel iyi
Orta ise
54
91.78
Kadın
175.8379
24.8874
196 1.250
oluş arasında
pozitif 157
ve yüksek
düzeyde
bir ilişkinin
(r=.734).213
olduğu, iki değişken
İyi
109 100.38
arasındaki Erkek
korelasyonun
da
r=.663 olarak
41
170.2683
25.1615hesaplandığı görülmektedir. Bağımsız
Çok İyi bağımlı
15 değişkenle
154.37 korelasyonlarının manidar olması ve bağımdeğişkenlerin
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Algılanan
Eko. Durum

N

Sıra
Ort.

Sd

X2

P

Kötü

20

74.43

3

18.595

.000
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Bilişsel
Esneklik incelendiğinde
Ölçeği
198
75.985inanç11.676
.829esneklik değişkenleri
Analiz
sonuçları
dini
ve bilişsel
birlikte,
öznel iyi oluş puanları
bir ilişki vermektedir
Değişkenler
N ile orta
X düzeyde
SSve anlamlı
Sh ¯x
2
=.596,
F(2,195)=
143.85,
p<.01).Adı
geçen
iki
değişken
birlikte, öznel iyi
(R=.772,
R
Öznel İyi Oluş Ölçeği
198
174.610
24.980
1.775
oluştaki
toplam
varyansın
%
60’nı
açıklamaktadır.
Değişken
B
Standart
Β
T
P
İkili
Kısmı
R²

198

Dini İnanç Ölçeği

65.434

13.784

.979

Hata(Β)
R yordayıcı
r
Standardize
edilmiş
regresyon
(β)
göre,
değişkenlerin özBilişsel Esneklik
Ölçeği
198 katsayısına
75.985
11.676
.829
nel iyi oluş üzerindeki
göreli önem
sırası;
Sabit
42.035 7.891
5.343 Bilişsel
.000 esneklik ve dini inançtır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise hem
Dinibilişsel
İnanç esneklik
.478hemde
.091
.264 değişkenlerinin
5.251
.000 öznel
.528 iyi .352
.278 önemli
dini inanç
oluş üzerinde
Değişken
B
Standart
Β
T
P
İkili
Kısmı
R²
(anlamlı) birer
yordayıcı
oldukları
görülmektedir.
BilişselEsneklik
.108
.622göre
12.382
.000oluşu
.596
Hata(Β)
R.734
r.663
Regresyon1.331
analizi
sonuçlarına
öznel iyi
yordamasına
ilişkin

yon eşitliği42.035
(matematiksel
aşağıda
7.891 model)
5.343 verilmiştir.
.000

R=.772,

regres-

R²=.596
ÖZNEL
İYİ OLUŞ= 42.035+.478 DİNİ İNANÇ+1.331BİLİŞSEL ESNEKLİK

Dini
İnanç
F(2,195)=143.85

ları

.478
p=.000

.091

.264

5.251

.000

.528

.352

.278

1.331

.108

.622

12.382

.000

.734

.663

.596

Tablo 3 .Öznel İyi Oluş Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuç-

BilişselEsneklik

Cinsiyet

R=.772,

N

R²=.596

F(2,195)=143.85

X

S

sd

Kadın

157

175.8379

24.8874

Erkek

41

170.2683

25.1615

p=.000

196

T

P

1.250

.213

Ergen grubun öznel iyi oluş düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterCinsiyet N[t(196)=1.250,
X
S Bu bulgu,
sd öznel
T iyi oluş
P düzeyi ile cinsiyet aramemektedir
p>.05].
N
Sıra
Sd
X2
P
Algılanan
sında anlamlı
bir ilişkinin olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Eko. Durum
Kadın

157

175.8379Ort. 24.8874

196

1.250

.213

20
74.4325.1615
3
18.595 .000
170.2683
Orta
54
91.78
Tablo 4. Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Algılanan
İyiWallis Testi
109Sonuçları
100.38
Kruskal
Çok İyi
15
154.37

ErkekKötü 41

Algılanan
Eko. Durum

N

Sıra
Ort.

Sd

X2

P

Kötü
Orta
İyi
Çok İyi

20
54
109
15

74.43
91.78
100.38
154.37

3

18.595

.000

Ekonomik Duruma Göre
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Sabit
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sız değişkenler arasındaki ilişkinin yuksek olmaması, Buyukozturk’un (2004) de
belirttiği gibi 0.80’den daha yuksek olmaması, bağımsız değişkenlerin regresyon
N
X
SS
Sh ¯x
analize Değişkenler
alınabileceğinin gostergesidir.
Öğrencilerin
dini inanç
ve bilişsel esneklik
Öznel İyi
Oluşiyi
Ölçeği
198 yordama
174.610 gücünü
24.980 belirlemek
1.775
düzeylerinin
öznel
oluş düzeyini
için çoklu regresDini tekniği
İnanç Ölçeği
198
65.434
13.784
.979
yon analizi
kullanılmıştır.
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Tabloda görüldüğü gibi, ergenlerin öznel iyi oluş Puanı sıralamalar ortalamalarının algılanan ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda,
örneklemi oluşturan öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyleri gruplarının sıralamalar
ortalamaları arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2 18.565 ;
sd = 3 ; p < .01). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek ekonomik durumu “çok iyi” algılayan grup olup sırasıyla ekonomik durumu “ iyi”,
“orta” ve “kötü” algılayan gruplarının izlediği görülmektedir. Bu işlemin ardından
Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu
amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda
tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmış ve sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5. Öznel İyi Oluş Puanlarının Algılanan Ekonomik Durum Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan
Mann Whitney U Testi Sonuçları
Algılanan Eko.
Durum

N

Xsira

∑sira

Kötü

20

32.33

646.50

Orta

54

39.42

2128.50

Kötü

20

50.43

1008.50

İyi

109

67.67

7376.50

Kötü

20

12.68

253.50

Çok iyi

15

25.50

376.50

Orta

54

77.13

4165.00

İyi

109

84.41

9201.00

Orta

54

30.23

1632.50

Çok İyi

15

52.17

782.50

İyi

109

58.29

6353.50

Çok İyi

15

93.10

1396.50

U

Z

P

436.500

-1.260

.280

798.500

-1.897

.058

43.500

-3.551

.000

2680.000

-.927

.354

147.500

-3.747

.000

358.500

-3.518

.000

Algılanan ekonomik duruma göre öznel iyi oluş ölçeğinden aldıkları punların
Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo de verilmiştir. Buna göre İlk olarak, ekonomik durumunu “kötü” algılayanla ekonomik durumunu “çok iyi” algılayan ergenler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=43.500, p<.001). Bu bulguya göre ekonomik durumunun kötü olarak algılayanların ortalaması (x=12.68)
ekonomik durumunu çok iyi algılayanlara göre (x=25.50) daha düşüktür. Bu da
ekonomik durumunu “çok iyi” algılayanların “kötü” olarak algılayanlara göre
öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. İkincisi, , ekonomik
durumunu “orta” algılayanlar ekonomik durumunu “çok iyi” algılayan ergenler
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=147.500, p<.001). Bu bulguya
göre ekonomik durumunun orta düzeyde algılayanların ortalaması (x=30.23) eko68

nomik durumunu çok iyi algılayanlara göre (x=52.17) daha düşüktür. Bu da ekonomik durumunu çok iyi algılayanların “orta” olarak algılayanlara göre öznel iyi oluş
düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Son olarak, , ekonomik durumunu
“iyi” algılayanla ekonomik durumunu “çok iyi” algılayan ergenler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=358.500, p<.001). Bu bulguya göre ekonomik
durumunun iyi düzeyde algılayanların ortalaması (x=58.29) ekonomik durumunu
çok iyi algılayanlara göre (x=93.10) daha düşüktür. Bu da ekonomik durumunu
“çok iyi” algılayanların “iyi” olarak algılayanlara göre öznel iyi oluş düzeylerinin
daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu bulgular, ergenlerin algıladığı ekonomik durumun öznel iyi oluş düzeylerinde etkili olduğunu göstermektedir.
4.TARTIŞMA ve SONUÇ
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Bu bulgu, hem Cirhinlioğlu ve Ok (2010), Tuzgöl -Dost’un (2006, 2007) ve
Doğan’nın (2004) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmalardan elde
ettikleri bulguları hemde yurtdışında yapılan araştırma bulgularını(Myers ve Diener, 1995; Martin Combs ve Bayne Smith, 2000; Ellison, Gay ve Glass, 1989; Diener
ve Seligman, 2004) desteklemektedir. Bu araştırma bulguları dindar olan bireylerin yaşam doyumlarının daha yüksek düzeyde olduğunu belirtmektedir
Dini inanç, ile psikolojik sağlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler üzerine
yapılan açıklamalara baktığımızda Stack (1983) bireylerin dine verdikleri önem,
dinsel kader anlayışı ve dinin gereklerini yerine getirmesinin bireylerin ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Diener ve arkadaşları da (1999) dinsel yaşantıların günlük yaşamda karşılaşılan olayların kabul edilmesini sağlayarak,
benzer değerlere sahip insanları bir araya getirerek öznel iyi olmayı olumlu yönde
etkilediğini ifade etmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin dini inanç düzeyleri ile birlikte öznel iyi
oluşu anlamlı bir şekilde etkileyen bir diğer önemli değişken ise bilişsel esneklik
düzeyidir. Bu bulgu, bilişsel esnekliğin öznel iyi oluş üzerinde etkili olduğunu gös69

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ergenlerin, dini inanç düzeyleri ile bilişsel esneklik düzeylerinin öznel iyi oluşu yordayıp yordamadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada,
dini inanç ve bilişsel esneklik düzeyinin öznel iyi oluşu istatistikî açıdan anlamlı, önemli ve güçlü bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Öznel iyi oluş puanlarının
yordanmasında eşitliğe giren önemli iki değişkenden biri dini inanç düzeyidir.
Araştırmada dini inanç düzeyinin öznel iyi oluşun anlamlı bir yordayıcısı olduğu
saptanmıştır. Dini inancı, hayatı anlamlandıma ihtiyacını karşılamada önemli bir
öge olarak gördüğümüzde, bu öge bireyin iç dünyasında meydana getirdiği ahenk
ve davranışlarının şeklini ve yönünü belirlemede denge sağlayıcı rolü ile bireyin
daha mutlu ve yaşamdan daha fazla doyum sağlamasında önemli katkıları olduğu
söylenebilir. Ayrıca, güçlü bir maneviyat duygusu iyimserliği destekliyebilir, endişeleri, korkuları ve stres yönetimini kolaylaştırabilir ve sorunlarla başa çıkma becerisini de güçlendirdiği düşünüldüğünde bireyler yaşamdan daha mutlu olabilir.
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terir niteliktedir. Alan yazında öznel iyi oluşu etkileyen faktörlerle ilgili pek çok
çalışmanın yapıldığını görmekteyiz. Ancak kişilik özelliğinin önemli bir bileşeni olan bilişsel esneklik özelliğinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisini açıklayan bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Alan yazında elde edilen bu sonucu dolaylı olarak
destekleyen araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar olumsuz otomatik düşünceler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkileri analiz etmektedir. Örneğin, Aydın ve İmamoğlu (2001) gerçekleştirdikleri grup çalışmasında, yaşam doyumu
arttıkça, olumsuz otomatik düşünmede ve kaçınma davranışında azalma olduğu
görülmüştür. Bulut (2002) da okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumları
ve stresle başa çıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre yaşam doyumu ile olumsuz otomatik düşünceler arasında negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu araştırma
sonuçlarına baktığımızda olumsuz otomatik düşüncelerin, bireylerin olumsuz
duyguları daha fazla yaşadıkları ve yaşam doyumuna ilişkin bilişsel yargılarının
da olumsuz olduğunu çıkartabiliriz. Kalafat’ta (1996) mutluluğun en güçlü yordayıcısının olumlu otomatik düşünceler olduğunu ifade etmektedir. Terzi (2005)
ise öznel iyi oluşa ilişkin psikolojik dayanıklılık modeli araştırmasında psikolojik
değerlendirme, bilişsel değerlendirme ve başa çıkma aracılığının iyi olma üzerinde etkilerinin olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak kişinin kendinden ve başka
insanlardan beklentilerinde, düşüncelerinde ve davranışlarında esnek olması, durumlara belli bir yönde değil geniş bir açıdan, seçenekli bir şekilde bakabilmesi
onun daha sağlıklı ve doyum aldığı bir hayat yaşayabilmesinde önemli bir özellik
oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmada öznel iyi oluş cinsiyete göre kız ve erkekler arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır. Bu bulguyu, ülkemizde konuyla ilgili yapılmış araştırma sonuçları desteklemektedir. Örneğin Kalafat (1996) , Dost (2004) , Saygın
ve Arslan’nın (2009)yapmış oldukları araştırmada üniversite öğrencileri arasında
öznel iyi oluş düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Ancak Güven
(2008) ve Dost(2007) yapmış oldukları araştırmalar da incelenen öznel iyi oluş değişkeni cinsiyet açısından farklılık göstermiş ve erkek ergenlerin öznel iyi oluşları
kız ergenlerden daha yüksek bulunmuştur.
Yurt dışında Öznel iyi oluş ile cinsiyet arasındaki ilişkinin tartışıldığı araştırmalarda çelişkili bulgular bulunmaktadır. Tong ve Song (2004); Feist, Bodner, Jacobs, Miles ve Tan (1995) yürütmüş oldukları araştırmalarda kızların mutluluk ve
yaşam doyum düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görülürken, Hampton ve Marshall, 2000; Katja, Paivi, Marja-Terttu, Pekka, 2002 ise yaşam doyumu
ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkisi olmadığına işaret ettiği görülmektedir. Yapılan araştırmaların bulguları doğrultusunda cinsiyet farklılığının öznel iyi oluşla
güçlü ilişkiler gösterdiğini söylemenin çokta isabetli olmayacağı düşünülmektedir.
Günümüz şartlarında üniversite öğrencilerini bekleyen okulu bitirme, alanda yeterli kalifikasyonları taşıma, iş bulma , ekonomik sıkıntı, aile kurma gibi sorumluluk ve beklentilerin toplum tarafından hem erkek hemde kız öğrencilerden
bekleniyor olması öznel iyi oluş düzeylerinde farkı ortadan kaldırdığını düşün70
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Araştırmada üniversite öğrencilerin algıladıkları ekonomik düzey, öznel iyi
oluş ile ilişkili bir faktör olduğu bulunmuştır. Bu bulguyu ülkemizde Kabasakal,Uz-Baş (2013), Gündoğar, Gül, Uskun, Demirci, Keçeci (2007), Tuzgöl-Dost’un
(2006;2007), Cenkseven’nin, (2004) yapmış oldukları araştırma sonuçları desteklemektedir. Bu araştırmanın bulgusu yüksek algılanan ekonomik düzeyin, öznel
iyi oluşla güçlü bir ilişki oluşturduğunu destekler niteliktedir. Aynı zamanda öznel
iyi oluşla ilişkisi açısından önemli bir demografik değişken olarak değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak, bu çalışmada dini inanç düzeyinin ve bilişsel esneklik düzeyinin
ergen iyi oluşunun önemli belirleyicilerinden olduğu belirlenmiştir. Bu iki faktör
ergenlerin olumlu duygular yaşamalarına yardımcı olarak, hem eğitimsel amaçlarına ulaşmayı kolaylaştırabilir hem de onların kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda mutlu bireyler olabilmelerine de katkı sağlayabilir.
Bu durum eğitim açısından düşünüldüğünde psikolojik danışmanlık ve rehberlik
faaliyetleri kapsamında ele alınabilir. Bu da psikolojik müdahale programlarıyla
ya da öznel iyi oluş düzeyini geliştirme programlarıyla gerçekleşebilir. Gelecekteki
çalışmalarda bu iki faktörün farklı yaş gruplarıyla farklı araştırma desenleri oluşturularak sonuçların karşılaştırılması faydalı olabilir.
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dürmektedir. Araştırmada da cinsiyet açısından öznel iyi oluş puanlarını aritmetik
ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo.2).
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GENİŞ ÖZET (SUMMARY)
The main purpose of the study is to investigate whether religious beliefs and cognitive flexibility
level influence subjective well-being or not. In order to achieve this purpose, the problem and sub
problems of the study have been indicated.
Problem Sentence Do religious beliefs and cognitive flexibility levels of 17-18 year old students
affect their subjective well-being?
Sub Problems
1. Does the subjective well-being of students vary in accordance to gender?
2. Does the subjective well-being of students vary in accordance to perceived economic level?
The method of the research is a effective relationship (correlational) research model. The resarch
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To determine whether the subjective well-being scores of students differ according to gender or
not, the independent group t-test was applied, In order to identify whether the subjective well- being
scores of students differ according to economic situation The Non-parametric Kruskal-Wallis H test
was applied
According to the analysis results, religious beliefs and cognitive flexibility variables together
have a moderate and significant relationship between subjective well-being scores (R=.772, R2=.596,
F(2,195)= 143.85, p<.01). The two variables which are mentioned describe the 60% of the total variance of subjective well-being.
As a result, it is shown that the religious belief level and cognitive flexibility level are the important determinants of the adolescents’ well-being. There are many studies in the literature that
have different findings related to adolescents’ subjective well-being. The findings of this research have
identified that the religious belief and cognitive flexibility levels effect adolescents’ subjective well-being. In future studies it could be helpful to compare these two factors by creating different research
patterns, on different age groups. It is important to focus on these two factors in psychological intervention programs, in schools or in subjective well-being level development programs and also in
psychological consultant process.
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group is established of students who have just finished 18 and are at the begining of the age 19 from
Marmara Universty Ataturk Faculty of Education. The research was conducted in 8 different departments from Marmara Universty Ataturk Faculty of Education on 198 students aged 17-18 in the 20112012 academic year. In order to determine the effectiveness of the 17-18 aged students’ well-being on
their piety and cognitive flexibility levels, multiple regression technique was used.
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Kırım Hanı I. Selim Giray’ın İlmî,
Edebî ve Dini Yönü

Osmanlı sultanlarında olduğu gibi Kırım Hânları arasında da sanat-edebiyât ve
mûsıkî ile ilgilenen Hânlar mevcuttur. Hânlık Dönemi Kırım Edebiyatı içerisinde
bilinen 54 şâirden 15’i Hân yâda Hân soyludur. Bunlar; I. Mengli Giray, I. Saadet
Giray, I. Devlet Giray, II. Gazi Giray, onun oğulları Saadet Giray ve Hüsam Giray,
Bahadır Giray, IV. Mehmed Giray, I. Selim Giray, Hanzâde Hanım, II. Mengli Giray, Şahin Giray, Topal Ahmed Giray’ın oğlu Şahin Giray, Halim Giray ve Şahbaz
Giraydır. Bu ön dört isimden Selim Giray’ın kendisi de dâhil olmak üzere altısını, II.
Gazi Giray (Selim Giray’ın anne tarafından dedesi), Bahadır Giray (Selim Giray’ın
babası), Hanzâde Hanım (Selim Giray’ın annesi), II. Mengli Giray ve Şahin Giray
(Selim Giray’ın oğulları) Selim Giray’ın birinci derece yakınları oluşturmaktadır.
Bizde çalışmamızda ilmî ve edebî bir ortamda büyüyen Selim Giray’ın atalarından
kendisine tevarüs eden fakat devlet adamlığı kimliğinin gerisinde kalan şâirlik,
bestekârlık ve mûsıkîşinaslık yönünü değerlendirmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Selim Giray, Edebiyat, Şiir, Mûsıkî, Din
Abstract
Among Crimean Khans, there were rulers who were interested in art, literature and music, such as Ottoman Sultans. In Crimean Literature during the Khanate Period, 15 out of 54 known poets were either khans or descended from khans.
These are: Mengli Giray I, Saadet Giray I, Devlet Geray I, Gazi Geray II, his sons
Saadet Geray and Hüsam Geray, Bahadır Geray, Mehmet Geray IV, Selim Geray I,
Hanzâde Hanım, Mengli Geray II, Şahin Geray, Topal Ahmed Geray’s son Şahin
Geray, Halim Geray and Şahbaz Geray. Six of these fourteen poets consist of Selim Giray and his close relatives: Gazi Giray II, (Selim Giray’s maternal grandfa* Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, tardu61@gmail.com
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ther), Bahadır Giray (Selim Giray’s father), Hanzade Hanim (Selim Giray’s mother),
Mengli Giray II and Şahin Geray (Selim Giray’s sons). In this paper, we tried to
analyze the poetic, composition and musical talent of Selim Giray, who grew up in
a scientific and literary atmosphere and inherited those talents which were overshadowed by his statesmanship.
Key Words: Selim Geray, Literarure, Poetry, Music, Religion
Giriş:
Selim Giray, 1671-1677, 1684-1691, 1692-1699 ve 1702-1704 tarihleri arasında
22 yıl 7 ay Kırım Hanlığı görevinde bulunmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti’nin
Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya’ya karşı dört cephede mücadele etmek zorunda kaldığı “Felaket Senelerinde - 1683-1699” Selim Giray, emrinde Kırım kuvvetleriyle Osmanlı Devleti’nin en büyük güvencesi olmuştur. Gerek Osmanlı sefer
organizasyonları kapsamında emrindeki Kırım Hanlığı kuvvetleriyle göstermiş
olduğu başarıları ve gerekse hamisi Osmanlı Devleti’ne karşı duyduğu sonsuz sadakat dolayısıyla Selim Giray, dönemin padişahları IV. Mehmed, II. Süleyman, II.
Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed tarafından takdirle karşılanmış ve kendisine
“Ulu Han”, “Sadık Han” iltifatları atfedilmiştir {Kırımî, 1323: 127-130, 140-142};
{Halim Giray, 1327: 108-120}; {Rıza, 1832: s. 181}; {Silahdâr, C.II, 1928: 131-132, 682685}; {Özcan, 1995: 175-176, 437-438}.
Selim Giray başarılı bir devlet adamı, idareci ve asker olmak gibi üstün vasıflarıyla Kırım Hanlığı Tarihinin en önemli Hânları arasında yer almakla birlikte
şâirlik, mûsıkîşinaslık ve bestekârlık gibi üstün meziyetlere de sahipti. Başta Salîm
Efendi olmak üzere Osmanlı tezkîre yazarlarının da belirttiği gibi Selim Giray’a
bu özellikleri, hem anne hem de babası tarafından tevarüs etmişti. Selim Giray’ın
babası 1637-1641 tarihleri arasında Kırım Hanlığı görevinde bulunan Bahadır
Giraydır. Şâirlik yönü bulunan Bahadır Giray’ın Beliğ haricinde Osmanlı tezkîre
yazarları tarafından şiirlerinde “Rezmî” mahlasını kullandığı kaydedilmektedir.
Beliğ ise Bahadır Giray’ın şiirlerinde “Remzî” mahlasını kullandığını ifade etmektedir {Abdulkadiroğlu, 1999: XX}; {Rıza, 1832: 150}; {Grözı Lubvi, 2003: 24, 25},
{Fazıl-Nagaev, 2001: 91}; {Gayvoronskiy, 2003: 48}.
N’ola âteş-eser olsa sevâd-ı şi’rî
Rezmî’nün

Rezmî’nin şiirinin siyahlığı ateş
tesîrli olsa şaşılır mı?

Derûnı hâne-i âteşdür amma dûd

Onun gönlü duman göstermeyen
bir ateşhânedir

göstermez
Nice mümkün gire Rezmî-i gedânun
eline
Genc-i hüsnün senün ejder gibi bekler
zülfün
76

Senin güzellik hazinen dilenci
Rezmî’nin eline nasıl girsin?
Zülfün ejderha gibi onu beklemektedir1.

Hân-ı Gâzî sıdk idüp bu nazmı kılmuşdur
revân

Gazi Han, sadakat gösterip bu
şiiri yazmıştır

Ger yaman söylerler ise anı Sunbur’dan
sorun

Eğer yalan derlerse onu Sunbur’dan sorun
Ey Gazâyî şarabın halinden şikâyet etme

Ey Gazâyî hâl-i mülden sen şikâyet eyleme
Arif isen yüri var sen kendü hâlün gör
hemân

Eğer arif isen var hemen kendi
halini gör2

Selim Giray’ın İlmî ve Edebî Kişiliği
Selim Giray’ın şâirlik, bestekârlık ve mûsıkîşinaslık yönleriyle ilgili en çarpıcı bilgilere Evliya Çelebi’nin Seyehatnâme’sinde rastlıyoruz. 1666 senesinde Evliya
Çelebi, dönemin Kırım Hânı IV. Mehmed Giray’ı (1654-1666) ziyareti esnasında
Selim Giray’ı yakinen tanıma fırsatı bulmuş ve Selim Giray ile ilgili gözlemlerini
anlatırken özellikle onun şairlik yönüne de dikkat çekmiştir. Evliya Çelebi, Selim
Giray’ın dönemin önde gelen şair ve mûsıkîşinaslarından Lem’i Çelebi, Mümin
Efendi, Fazlı Çelebi, Darâti Çelebi, Emir Mehdi Çelebi ve Nedim Çelebi gibi şahsiyetlerle yakın dost olduğunu, bu şahıslarla tertip edilen mûsıkî ve fasıl sohbetlerinde
gâzel, müseddes, muhâmmes, ve rûbâiler okuduklarını ifade etmektedir. Hatta bu
fâsıllardan birine iştirak etmiş olan Evliya Çelebi, Selim Giray’ın özellikle rûbâi okumaktaki becerisini “Azmîzâde Hâletî1 Çelebi böyle rûbâ’iyyat demeğe kadir değiller
1

17.yüzyıl şair ve âlimlerinden olup gâzel ve kasîdelerinden çok rûbaîleri ile tanınmaktadır. Dîvânı ve
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Selim Giray’ın annesi Hanzâde Hanım, 1588-1596, 1596-1607 tarihlerinde
Kırım Hanlığı görevinde bulunan Bora Gazi Giray’ın (II. Gazi Giray) kızıdır. Bu
yönüyle Selim Giray, Hanlık Dönemi Kırım Edebiyatı’nın en önemli temsilcisi II.
Gazi Giray’ın torunu olmaktadır. Üstün şâirlik, bestekârlık ve hattatlık vasıflarına sahip olan II. Gazi Giray, şiirlerinde “Gazâyî” ve “Han Gazi” mahlâslarını kullanmıştır. Farsça rûbaîlerinin yanında II. Gazi Giray’ın Osmanlı Divan şairlerine
denk gâzelleri ve Kıpçak Türkçesiyle yazdığı şiirleri de mevcuttur. II. Gazi Giray
çok sayıda saz eseri de bestelemiş olup hüzzâm peşrevi, mahûr peşreviyle saz semaisi, bayâtîaraban peşrevi, şedaraban saz semaisi klasik mûsıkî repertuarının en
güzel saz eserleri arasında yer almaktadır. {Öztuna, C. II, 1990: 283}; {Ertaylan,
1958: 5-89}; {Kurnaz-Çeltik, 1998: 675}; {Halim Giray, 1327: 60-63}. Hemen belirtmek gerekir ki, Selim Giray’ın annesi Hanzâde Hanım da şiiri çok seven ve şâirlik
yönü bulunan bir şahsiyetti. Gerek Hanzâde Hanım ve gerekse Hanzâde Hanım’ın
kardeşleri yani II. Gazi Giray’ın oğulları Selim Giray’ın dayıları Hüsam ve Saadet
Giray’ın da şiirle alakadar oldukları ifade ediliyorsa da elimizde mevcut olan kaynaklar, onların şâirliklik yönleriyle ilgili bilgilerimizi sınırlı kılmaktadır. {Yunusova, 2002: 96}; {Ertaylan, 1958: 5-89}; {Kurnaz-Çeltik, 1998: 675}
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idi” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Azmîzâde Hâletî Çelebi ile kıyaslamaktadır
{Seyehatnâme, C. 7, 2001: 236}.
Selim Giray’ın günümüze kadar ulaşan bir divanı yoktur. Beliğ haricinde Osmanlı tezkîre yazarları Selim Giray’ın şiirlerinde “Selimî” mahlasını kullandığını
kaydetmiştir. Beliğ ise, Selim Giray’ın şiirlerinde “Rezmî” mahlasını kullandığını
ifade etmektedir. Selim Giray’ın rûbaî ve şiirlerinden günümüze kadar intikal eden
örneklere ancak şûara tezkîrelerinde rastlamaktayız {Abdulkerimoğlu, 1999: 113};
{Çapan, 2005: 289-290}; {İnce, 1976-1977: 377, 378}; {Yunusova, 202: 96-98}.
Rûbaî
Rûbaî
Bir âfet-i aşûb-ı zamansın zâlim

Güzelliğinle ortalığı birbirine katansın
zalim.

Şûriş-figen-i her dü-cihânsın zâlim

Her iki cihanı karıştıransın zalim.

Sad el-hazer ol gamze-i Tatar gözün

Tatar bakışlı gözlerinden yüzlerce
aman,

Yahşi bilürüm seni yamansın zâlim

Seni iyi bilirim, yamansın zalim
Kıt’a

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dirîğ o tâze-nihâlüm hevâ nedür
bilmez
Belâ-yı aşk nedür mübtelâ nedür
bilmez
Derûn-ı sineye zahm urmağı bilür
amma
Tabîb-i tâze-hevesdür devâ nedür
bilmez

Kıt’a
Eyvah! O taze fidana benzeyen sevgilim
heves nedir,
Aşk nedir, mübtelâ nedir bilmez.
Sinemin içine yara vurmayı bilir amma,
Henüz yeni yetme bir tâbib olduğu için
deva nedir bilmez3

Şairlik yönünden başka Selim Giray’a dedesi II. Gazi Giray’dan tevarüs eden bir
diğer meziyet, mûsikîşinaslığı ve bestekârlığıydı. Selim Giray, 1691’de kendi isteğiyle ikinci defa Kırım Hanlığı görevinden feragât ettikten sonra Çatalca civarında
bulunan Kadı çiftliğinde inzivaya çekilmişti. Selim Giray burada vaktinin çoğunu
Sultan Mehmed’e sunduğu kâsîdesi Nef’î ve Nâbî gibi dönemin önde gelen şairlerinin gerisinde kalmakla
beraber tasavvuf konularını hiç kimsenin başaramadığı bir ustalıkla rûbaîlerle ifade etmesiyle ön plana
çıkmaktadır. Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 1, 1987, s. 167
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Selim Giray, mûsıkî, şiir ve sanata olan bu ilgisinden dolayıdır ki, Hâfız Post
(1630-1694), Itrî (1640-1712) ve Sepetci-zâde Mehmed gibi dönemin önde gelen birçok şâir, bestekâr ve hattatlarını himaye etmiştir. Türk Mûsıkîsinin en önde gelen
şahsiyetlerinden biri olan Hâfız Post, çağdaşları gibi Selim Giray’ın yardım ve ilgisini görmüş, Selim Giray’ın tertip ettiği edebiyât ve mûsıkî sohbetlerinde hazır
bulunmuştur. Hâfız Post’tan sonra Türk mûsıkîsinin bir diğer önemli ismi olan
Itrî de Selim Giray’ın en yakın dostu olup esirciler kethüdası görevine tayin edilmesi Selim Giray’ın iltimasıyla olmuştur. 17. yüzyılın bir diğer önde gelen şâir ve
bestekârlarından olan Yahya Nazım Çelebi (1647-1690), dönemin padişah ve devlet adamlarına birçok kasîde ve medhîyeler sunmasına rağmen Selim Giray’a olan
yakınlığı bir başka idi. Selim Giray’ın bütün davetlerine katılmaya büyük özen
gösteren Yahya Nazım Çelebi, Selim Giray’a arzu ve isteklerini söylemekten de çekinmezdi.
Selim Giray’ın zafiyet derecesinde edebiyât ve mûsıkîye olan düşkünlüğünü en
iyi şekilde “…ve dervişândan ve gayrî ünasdan bir garîbü’d-diyâr bir kimse ya bir
kâsîde veya bir tûhaf şey veya cüz’î ve küllî âla tarîki’l-hedâye kendüye bir şey getirseler elbette ol kişiye mûradı üzre merâmına göre bir at ve köle veyahûd bir nâ-şüküfte dûhter- pakîze-ahter ve bir kat lipâçe-i ziâ ile hayli harcırâh verüp ol kişinin
tatyîb-i hatırıyla mukayyed olup vatan-ı aslîsine gönderür yâhûd yanında alıkoyup
ol kişiden bir mârîfet tahsîl eder” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Evliya Çelebi
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Itrî, Hafız Post, Yahya Nazım Çelebi, Tanbûrî Mehmed, Santûrî Ali Bey, Kemâni
Hüseyin, Çömlekçi-zâde Recep Efendi gibi dönemin önde gelen mûsıkîşinas ve bestekârlarıyla tertip ettikleri fasıllarla geçirmekteydi {Özalp, C.I, 2000: 409, 410}. Fakat
Selim Giray’ın mûsıkî ve bestekârlıkla ilgisi bu dönemde başlamış değildi. Daha öncede zikrettiğimiz üzere 1666 senesinde Selim Giray’ı tanıma fırsatı bulan Evliya Çelebi, Selim Giray’ın mûsıkîye olan düşkünlüğünü: “…amma sohbet-i hassında meclis
emânettir deyüp hem-celîs ü hem-enisi ve mânis gam-güsâr ve gam-horları bir niçe
pençe-i âfitâb mehtab mahbûb u mahbûbe Çerkes ve Abaza ve Gürci cüvânlarından
üstad-ı kül hânende ve sâzebdeler dâire ve tanbûr ve santûr ve ceng ve rebâbların
ellerine alup ilm-i musîkardan ilm-i edvâr kavlî üzre kaviller okuyup darb-ı feth ve
nîm-devr ve nîm-sakîl usûllerinde aslı ve fer’i ile on iki makamı ve yirmi dörd usulü
ve kırk sekiz terkibi icra edüp Hüseyin Baykara fasılları ettiklerinde müstemi’ olan
yârânlar engüşt ber-dehem edüp dem-beste hayran kalırlar. Hânendeleri hüsn-âvâz
hoş-elhan ile kâr ve nakş ve savt ve zecel ve âmel ve tasnifatları kânûn üzre da’ireden çıkmayub sâz dîl-nüvâz sözlerle nevâ-sâzlık edüp rakkâs-ı mehtâb gûlâmlar
meydân-ı muhabbetde bedr-î mübîn gibi deverân u seyrân ettiklerinde gûyâ Zühre
raks eder. Hatta bu hakîr meclîs-i hâslarından biran münfek olmayub hergiz tek
ü tenhalarında nedîm-i haslarıyla âlem ağyârdan bî-haber iken âlem tâb ve âdem
harâb olmadan bilâ fısık vela nısık şeb-i yeldâlarda Hüseyin Baykara sohbetleri
ederdik” ifadeleriyle dile getirmektedir. Fakat Selim Giray’ın bestekârlığından günümüze sadece “Tâhir Düyek Şugl” adlı eseri kalmıştır {Seyehatnâme, C. 7, 2001: 236},
{Öztuna, C.II, 1990: 283}; {Abdulvaap, 1996: 15-19}.
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dile getirmektedir {Uslu, C. 10, 1999: 595-599}; {Özcan, C. 10, 1999: 722-733}, {Abdulvaap, 1996: 15-19}, {Özalp, C.I, 2000: 409, 410}, (Seyehatnâme, C. 7, 2001: 236);
{TRT Türk Mûsıkî Tarihi Derleme, C.I: 149, 150}.
Selim Giray’a atalarından tevarüs eden şairlik yönü, Selim Giray’dan da oğulları Kırım Hanı II. Mengli Giray ve Şahin Giray’a miras kalmıştır. 1724-1730/17371740 tarihleri arasında iki defa Kırım Hanlığı görevinde bulunan II. Mengli Giray
şiirlerinde “Nevâî”, Şahin Giray ise “Şâhî” mahlaslarını kullanmışlardır {Halim
Giray, 1327: 159-168}; {Abdulkadiroğlu, 1999: XXII}; {Gayvoronskiy, 2003: 73, 74}.
Eylerse Nevâî n’ola eş’ârumi tahsîn
Biz silsile-i Hân-Kırım Mengli
Girâyuz.
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Güzeller mâil-i ağyar u güller
mübtelâ-yı hâr Budur bâis-i figân
Şâhî-i gam-hâra besbelli
Selim Giray’ı Konu Edinen Şairler

Ali Şir Nevâyî şiirlerimi takdir ederse
şaşılır mı?
Biz, Kırım hanları soyundan Mengli
Giray’iz.
Güzeller, rakibe meyilli, güller dikene
tutkun, Gamlı Şâhî›nin figân etmesinin
sebebi besbelli budur

Şâir, bestekâr ve mûsıkîşinas olan Selim Giray, hanlık dönemlerindeki başarılı
devlet adamlığı kimliğiyle Bosnalı Sâbit ve Gevheri gibi dönemin önde gelen şâirlerine konu olmuştur. Çalışmamızın başında da ifade ettiğimi üzere Selim Giray’ın 1684-1691 ve 1692-1699 tarihleri arasındaki Kırım Hanlığı dönemleri,
Osmanlı Devleti için “Felaket Seneleri 1683-1699” olarak nitelendirilen sürece tesadüf etmekteydi. Bu dönemde Osmanlı Devleti, kendisine karşı oluşturulan Kutsal
ittifak (Holy League) karşısında başta Avusturya olmak üzere Lehistan, Venedik ve
Rusya ile dört cephede mücadele halindeydi. Osmanlı Devleti’nin özellikle Avusturya karşısında Macaristan’da büyük toprak kayıpları yaşadığı bu dönemde, Selim
Giray emrindeki Kırım kuvvetleriyle 1689 tarihinde ülkesini işgale yönelik Rus tehlikesini bertaraf ettikten hemen sonra Avusturya karşısında müşkül duruma düşen
hamisi Osmanlı Devleti’nin yardımına koşmuştu. Emrindeki Kırım kuvvetleriyle
Selim Giray’ın, Üsküp ve Kaçanik’te Avusturya birlikleri karşısında kazandığı zaferi ölümsüzleştirmek isteyen Bosnalı Sabit, Selim Giray’a ithafen “Gazânâme”,
“Selimnâme” yâda Zafernâme” olarak adlandırılan 426 beyitlik eseri kaleme almıştı
{Karacan, 1991: s. 25}; {Banarlı, 1971: s. 679}; {Silahdâr, C. II: 492, 493}; {Halim Giray,
1327: 110-114}.
Kırım tahtgâhından irdi peyam
Ki Moskov kılup pay-ı gadre kıyam
Yetişmezseniz iş diger-gun olur
Kırım atası lücce-i hun olur.
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Bosnalı Sabit’in:
Üç ayda iki gâza eyledi be-vefk-i murâd” dizelerinden de anlaşılacağı üzere
Rusya ve Avusturya karşısında üç ayda kazanılan iki zaferin mimarı edasıyla Selim Giray’ın 1689/1690 tarihinde Edirne’ye gelişi Osmanlı ahâlisi arasında büyük
bir sevinçle karşılanmıştı. Çünkü özellikle Avusturya ve Venedik karşısında toprak kayıplarının yaşandığı, Yeğen Osman Paşa hadisesinde olduğu gibi ülkenin iç
çekişmelere sürüklendiği bir dönemde, Selim Giray’ın Avusturya ve Rusya karşısında elde ettiği başarılar, Osmanlı Devleti için sadece bir moral kaynağı olmakla
kalmamış aynı zamanda Selim Giray’ın Osmanlı asker ve ahâlisi arasında kurtarıcı
olarak görülmesine neden olmuştu. Selim Giray’ın bu başarıları 17. yüzyılın en
önemli Divan şairlerinden olan Gevheri’nin de dikkatinden kaçmamıştı. Gevheri, Selim Giray’ın Edirne’ye gelişinden duyduğu mutluluğu kendisine ithafen
yazmış olduğu “Kırım Hanı Selim Giray Han Geldi” mısralarıyla biten:
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“Hidîv-i aliyyü’l-hîmem ki dikkat idüp

Hûdâ nûsret verse İslam askeri
Ursalar düşmana tîg u teberi
Sene bin yüz tarihide Gevheri
Padişaha Selim Giray Han geldi” kudûmiyyesiyle süslemişti {Elçin, 1995: 11}.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan, tarihi
olay ve şahsiyetleri şiirlerinde temel unsur olarak kullanan Yahya Kemal Beyâtlı
da Selim Giray ve onun Avusturya karşısında elde ettiği Kaçanik Zaferini “Gazi
Selim Giray” başlığı altında aşağıda ifade ettiğimiz şu mısralarıyla en iyi şekilde
özetlemiştir { Uğurcan, 2010: 386}; {Akün, 1976: 20}.
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En kıymetli Kırım Hanı Gâzi Selim Giray
Bir cenk eriydi at, pala, tuğ, kargı, ok ve yay
Bir baksalar başındaki zincirli tolgaya,
Benzerdi neş’eden akın bir kasırgaya
Lakin “Üçüncü Kosova” da küffara bastığı
Kalkan, kılıç ve tolgayı ta arş’a astığı,
Bir nakledilse öğrenilir dâsitan nedir?
Bir bozgun ortasında yiğitlik ne şan nedir?
Osmanlı sevgisiyle yetişmiş bu harb eri
Doldurdu Yıldırım Beyazıd’tan kalan yeri.
Selim Giray’ın Dini Kişiliği
81
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Selim Giray, ilmi ve edebi kişiliğinin yanında dindar bir zattı. Mevlevi tarikatına mensup olup Evliya Çelebi’nin de “…gayri hâfız-ı hamele-i Kur’an ve Farisi ve
Mesnevihân bir şûh ve hezârfen padişah-ı zekidir” ifadeleriyle dile getirdiği üzere
Selim Giray, Arapça ve Farsça’yı çok iyi derecede bilen Mesnevihân bir kişiydi. Selim Giray, Kur’an-ı Kerim’i sadece ezbere bilen bir hafız olarak yetinmekle kalmamış aynı zamanda tecvîd ilminde İbn-i Kesîr ve Seb’a kırâ’atlarını noksansız olarak
yerine getirmeyi kendisine düstur edinmişti. Bu yönüyle Selim Giray, döneminin
tecvîd ilmindeki başarılı şahsiyetleri arasında yer almaktadır. Cuma ve diğer mübarek gecelerde Selim Giray, Bahçesaray’ın önde gelen dini şahsiyetleriyle bir araya gelip büyük bir ziyafetten sonra bu şahıslarla dini meseleler hakkında sohbet
etmeye büyük titizlik gösterirdi. Beş vakit namazını kılmakla yetinmeyen Selim
Giray, evvâbin, teheccüd ve kuşluk namazlarını savaş ve barış zamanlarında yerine
getirmeye büyük titizlik gösterir, abdestsiz bir adım atmaz, ata binmezdi. Bundan
dolayıdır ki, dinine olan bağlılığının bir gereği olarak ikinci defa Kırım Hanlığı
görevinden ayrıldıktan sonra hâcca gitmiş ve hâc farizâsını yerine getirdikten sonra “Hâcı Selim Giray” olarak anılmaya başlanmıştır. Selim Giray, Kırım Hanları
içerisinde hâc farizâsını yerine getiren ilk ve tek Kırım Hanıdır {Seyehatnâme, C.
7, 2001: 236}; {Raşid, C.II, 1282: 146}; {Halim Giray, 1327: 115}; {Gayvoronskiy, 2003:
55-57} ; {Grözı Lubvi, 2003: 46, 47}.
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Sonuç
1475’te Osmanlı Devleti tabiliğine giren Kırım Hanlığı üzerinde hâmisi Osmanlı Devleti’nin başta siyasi, askeri, sosyal ve idari alanlar olmak üzere her sahada etkisi hissedilmiştir. Bu etkinin bir tezahürü de sanat ve edebiyat alanında
yaşanmıştır. Osmanlı Sultanlarından II. Murad, II. Mehmed, II. Bayezid, I. Selim,
I. Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, II. Mustafa,
III. Ahmed, I. Mahmud, III. Mustafa, III. Selim ve II. Mahmud örneklerinde olduğu gibi Kırım Hanları içerisinde de edebiyat-sanat ve mûsıkîyle ilgilenen Hânlar
olmuştur. Selim Giray da bu Kırım Hânlarından biridir. Ayrıca Selim Giray, şâirliğinin yanı sıra başarılı devlet adamı kimliğiyle dönemin Divan şairleri tarafından kendisine şiirler yazılan bir Hân olmuştur. Bizde çalışmamızda Selim Giray’ın
devlet adamı kimliğinin gölgesinde kalan şâirlik, mûsıkîşinaslık, bestekârlık ve
dini yönünü değerlendirmeye çalıştık. Bu yönüyle Selim Giray’ın, Hanlık Dönemi
Kırım Edebiyat’ının en büyük mümessili Dedesi II. Gazi Giray’ın gerisinde fakat
devlet adamı kimliğiyle II. Gazi Giray’ın ilerisinde olduğu sonucuna ulaştık.
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Özet
Çalışmanın amacı, eğitimde kalite standartları ve eğitimde kalite standart
alanlarını ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerde önde gelen
kurum ve kuruluşlar tanıtmak ve konunun Türkiye için önem ve gereğine dikkat çekmektir. Bu çalışmada, eğitimde kalite, eğitimde kalite standartları ile ilgili
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar ve gelişmeler bir bütün olarak ele alınarak, değerlendirilmekte ve yorumlanmasını içeren
bir literatür taraması çalışmasıdır. Elde edilen veriler eğitimde kalite standartları
ve kalite standartları alanları ile ilgili sırayla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa
Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar, kalite standartları ile ilgili yakından ilgilenen
gönüllü ve resmi kurum ve kuruluşlar tanıtılarak, eğitimde kalite standart alanları
genel başlıklar halinde açıklanmaktadır. Elde edilen veriler; Türk eğitim sisteminde, eğitim kurumlarının kalite standart alanları ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde
önemle üzerinde durulan alanlardan; liderlik, vizon ve hedefler, program, insan
kaynakları, mali ve finansal kaynaklar, öğretme-öğrenme süreci, okul çevresi, işbirliği ve değerlendirme gibi temel alanlar ve bunların alt kriterleri dikkate alınarak evrensel bir anlayışla yeniden oluşturulmalı ve belirlenen kalite standartları
eğitim kurumları tarafından ulaşılacak hedefler olarak kabul edilmelidir.
Anahtar Kelimeler; Eğitimde Kalite, Kalite Alanları, Standartlar
Summary
The aim of the study is to introduce important institutions and organizations
which are related to quality standards and quality standard areas in education in
USA and European Union countries and to draw attention to importance and necessity of this issue for Turkey. In thi study, applications and developments about
quality in education and quality standards in education in USA, European Union
and Turkey are evaluated as a whole. This study is a literature review study inclu* Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi 81620 Beçi Yerleşkesi / DÜZCE, tlf: 05056885093, goksoys@hotmail.com
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ding the interpretation of these applications and developments. The obtained data
are explained by introducing the applications about quality standards in education
and quality standard areas in education in USA, European Union and Turkey and
by introducing voluntary and official organizations and institutions which are closely involved in quality standards. By doing so, quality standard areas in education
are explained as general headings. The obtained data should be re-created according to quality standard areas in educational institutions of Turkish educational
system and areas which are emphasized in USA and European Union countries.
These areas include leadership, vision and objectives, program, human resources,
fiscal and financial resources, the teaching-learning process, the school environment, collaboration and evaluation. Sub-criteria of these areas should also be taken
into account. Decided quality standards should be regarded as goals to be reached
by educational institutions.
Key Words: Quality in education, Quality areas, Standards
Giriş
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Kalite hem nitel hem de nicel bileşenlerden (Şimşek (2001), süreç ve sonuç fonksiyonlarından (Chaffe; Lawrence, 1992) oluşmaktadır. Bir anlamda insana değer
verme, sürekli değişme ve yenilenme olarak tanımlanır (Bakioğlu, Baltacı, 2010).
Kalite “standarda uygunluk” ile özdeşleşmektedir (Kavrakoğlu, 1998). Kalite, hatasız üretimi sağlayacak bir araç, (Ensari, 2003, 8) verimliliktir, esnekliktir, etkili
olmaktır, programa uymaktır, süreçtir, yatırımdır (Juran, 1981, 35). Dolayısıyla
kalite; mükemmellik, değer, standartlara uygunluk, müşteri beklentilerini karşılamak ve aşmaktır (Adam 1997).
Kalite, eğitim hedeflerini başarma derecesi hakkında değerlendirme yapmak,
çalışmaların başarıyı temin ettiği ve aynı zamanda bazı normlara, kriterlere ve
hedeflere göre faaliyet ve mezunların istenen özelliklerde olduğu konusunda bir
değerlendirmedir (Harman ve Meek, 2000; Bakioğlu, Baltacı, 2010) Dolayısıyla
eğitimde kalite, hedefleri gerçekleştirme derecesi, başarının değerlendirilmesi ve
bu başarının hakkedildiğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda
faaliyetler ve çıktıların bazı normlar, kriterler veya hedeflere göre istenen özellikte
olduğu konusunda bir değerlendirmedir (Bakioğlu, Baltacı, 2010). Eğitimde kalite
arayışları önemli görülmektedir (Cafoğlu, 1996). Eğitimin kalitesi, eğitimin amaç
ve işlevlerini gerçekleştirmek veya başarma biçimi ve derecesi olarak kabul edilmektedir (Uysal, 1998; Karslı, 1997).
Eğitim kurumlarının etkinliklerinin ne ölçüde ya da ne kadar iyi gerçekleştirdiğinin saptanması (Aydın,1991) neyi, nasıl ve hangi ölçüde başardığını araştırılması gerekmektedir (Tosun, 1990). Eğitim sürecinin gereği gibi yapılıp yapılmadığı, amaca ulaşılıp, ulaşılmadığı, hangi ölçüde ulaşıldığı, hangi ölçüde ulaşılmadığı
gibi önemli konuları belirlemek durumundadır (Toprakçı, 2001). Ancak tüm
bunlar için öncelikle değerlendirme standartlarının belirlenmesi, tespit edilmesi
gerekmektedir.
86

Günümüzde mal ve hizmetlerde kaliteyi güvence altına almaya yönelik uygunluk değerlendirmeleri, standardizasyon, belgelendirme olarak adlandırılmaktadır (Aktan ve Gencel, 2007). Eğitimde standart kelimesi ile kastedilen, eğitim
kurumlarının çeşitli açılardan belirli bir hedefi yakalamış olmaları, çıtanın altına
düşmemeleridir. (NEASC,2009’den aktr. Bakioğlu ve Baltacı, 2010). Nitekim Bir
organizasyonun amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştiremediğini tespit
etmek için “performans değerlendirme ve ölçme” adı verilen çalışmaların yapılması gerekir (Palmer, 1993.). Performans değerlendirme ve ölçme konusunda yapılacak olan ilk işlerden birisi organizasyonun hangi kriterler ve boyutlar açısından
değerlendirileceği meselesidir.
Öğretme- öğrenme sürecinde ve öğretmenin kalitesinden bahsedebilmek için
öncelikle eğitimde kalitenin tanımlanması gerekmektedir. Öğretme öğrenme sürecinde kalite, hedefleri gerçekleştirme derecesi, başarının değerlendirilmesi ve bu
başarının hak edildiğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda faaliyetler ve çıktıların bazı normlar, ölçütler veya hedeflere göre istenen özellikte
olduğu konusunda bir değerlendirme (Bakioğlu ve Baltacı, 2010) yapmaktır.
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Eğitim kurumunun kaliteyi sağlayıp sağlamadığının anlaşılması (Cavanaugh,
2002), öğrencilerin öğretimi tamamlama oranı, öğrenci performansı ve öğrenme
tecrübelerinin değerlendirilmesi gibi nicel bileşenlerin yanında öğretim yöntemleri, öğrenme olayları, materyaller, öğrenme süreci, etkinlikler, içerik ve öğrencilere
önerilen seçenekler gibi nitel bileşenlerin nasıl etkili ve verimli uygulanabileceğine
yol gösteren bir göstergeler bütününün olması gerekmektedir.

Yürütmekte olan öğretimin etkinliğini değerlendirebilecek standartları belirleyerek ve geliştirerek, kalitenin gelişime yardımcı olmak,
Sürekli bir iç ve dış denetim mekanizması oluşturarak gelişmeyi teşvik etmek,
Hizmet sunulan kesimlere (toplum, işveren, veliler, öğrenciler vb.) yürütülen
öğretim etkinliklerinin, kendilerine tahsis edilen olanaklar ölçüsünde ve belirli
standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek.
Kurumların ve programların gelişmesine yardımcı olmak ve onlara danışmanlık hizmeti sunmak,
Akademik özelliklerine ve akademik etkinliklere yönelebilecek iç ve dış baskılara karşı kurumları korumak,
Zayıf programların kendilerini güçlendirmelerine ve standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak önlemleri önermek,
Akademik personel ve yönetim personelini, kurumların planlama ve değerlendirme süreçlerine daha aktif katılımı doğrultusunda yönlendirmek,
87
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Yapılan araştırma sonuçlarına göre genel olarak eğitimde akademik kalite
değerlendirme sistemleri şu şekilde belirtilmektedir (Köksoy, 1998; YÖK,1998 ve
1999, Şimşek ve Yıldırım, 1998, Brittingham vd.1999):

Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY

Verilecek devlet desteğine temel olabilecek verileri sağlamak,
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İyi uygulamaları sağlayıp, diğer kurumlara dağıtarak, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
Genel olarak eğitimden, özelde ise öğretme öğrenme sürecinden ve bu sürecin
temel değişkenleri olan öğrenci ve öğretmenin kalitesinden bahsedebilmemiz, bu
konularda bir yargıda bulunabilmemiz için mutlaka belli, evrensel, kabul edilebilir,
geçerli kriterlerin/standartların olması gerekmektedir. Çünkü kalite ve kalite düzeyleri için öncelikle standartların belirlenmesi gerekmektedir.
Eğitim sisteminde kalitenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve diğer eğitim sistemleri ile karşılaştırılabilmesi için dünyanın çeşitli ülkeleri eğitim sistemlerinde öncelikle kalite standartları belirlemektedirler. Eğitimde kalite standartlarının
belirlenmesi amacıyla da kamu, tüzel ve hatta gönüllü bir çok kurum ve kuruluş
bulunmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Çalışmanın amacı, eğitimde kalite standartları ve eğitimde kalite standart
alanlarını ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerde önde gelen
kurum ve kuruluşlar tanıtmak ve konunun Türkiye için önem ve gereğine dikkat
çekmektir.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, eğitimde kalite, eğitimde kalite standartları ile ilgili Amerika
Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar ve gelişmeler bir
bütün olarak ele alınarak, değerlendirilmekte ve yorumlanmasını içeren bir literatür taraması çalışmasıdır. Literatür taraması bir konu hakkında araştırmacılar,
akademisyenler ve uygulamacılar tarafından üretilmiş bilgilerin sistematik, açık
ve tekrarlanabilir olarak tanımlanması, sentezlenmesi ve değerlendirilmesini içeren araştırma yöntemidir (Karasar, 2005; Fink, 2005; Baloğlu, 2011). Bu çalışma
yazılı kaynaklar üzerinde yürütülmüştür.
Verilerin Toplanması
Bu çalışmada verilerin toplanmasında belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Var
olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama denir. Belge tarama, belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2005:183).
Mevcut bulgular elektronik ortamdaki kayıtlar (online verileri) ile araştırmacının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki (İtalya, Fransa,
Belçika, Almanya, Romanya, Litvanya, İspanya) okullar ve eğitim bölgelerinde
yaptığı gözlem, görüşme ve inceleme sonuçlarına dayalı olarak toplanmış, organize
edilmiş ve yorumlanmıştır.
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A- ABD’de Eğitimde Kalite Standartlarını Belirleyen Önemli Kurumlar ve
Kalite Standart Alanları
•

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kurumları için kalite standartları
belirleyen ve ölçen eyalet ve ülke çapında bir çok resmi, özel ve gönüllü
kurum ve kuruluş mevcuttur. Kalite kriterleri belirleyen ve ölçen örgütler,
eğitim kurumlarına hem ulaşacakları hedefleri göstermekte hem de eğitim
kurumlarını değerlendirerek onların nitelikleri konusunda dönütler sağlamaktadır.

•

Advanced School System Accreditation http://www.advanc-ed.org/)

•

Öğretmenler için Akreditasyon Süreci The Standard Of Excellance In Teacher Praparatıon (NCATE http://www.ncate.org/).

•

“Council For Accreditation of Counseling and Related Educational Programes (CACREP http://www.cacrep.org/directory.html).

•

North Central Association of Colleges and Schools/Higher Learning Commission” “The Higher Learning Commission (HLC) The Higher Learning Commission accredits degree-granting post-secondary educational
institutions in the North Central region. (http://www.ncahlc.org/) Yüksek
Okulların Akreditasyon işlemlerini yürütmektedir.

•

Ohio Department of Education (http://education.ohio.gov/Topics/School-Improvement/Transforming-Schools/Executive-Principal-Leadership-Academy)

•

The Council of Chief State School Officers ve National Policy Board on
Educational Administration (NPBEA)’ile iş birliği ile hazırlanan “Educational Leadership Policy Standards, ISLLC 2008” http://teal.usu.edu/files/
uploads/asc/elps_isllc2008.pdf

•

National Council For Accreditaition of Teacher Education (NCATE) The
Satndart of Excellence in Teacher Preparation Institutions, http://www.
ncate.org/Portals/0/documents/Standards/NCATE%20Standards%20
2008.pdf

•

International Network for Education in Emergencies, (INEE). http://www.
ineesite.org/en/minimum-standards Eğitimde Minimum Standartlar belirlemiştir.
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Elde edilen veriler eğitimde kalite standartları ve kalite standartları alanları ile
ilgili sırayla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar, kalite standartları ile ilgili yakından ilgilenen gönüllü ve resmi kurum ve
kuruluşlar tanıtılacak daha sonra eğitimde kalite standart alanları genel başlıklar
halinde açıklanacaktır.
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•

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), Malcolm Baldrige
Ulusal Kalite Ödülü, http://asq.org/learn-about-quality/malcolm-baldrige-award/overview/overview.html

•

New England Association of Schools and College, Committee on Public Scondary Schools (NEASC), çeşitli eğitim kademeleri için standartlar
oluşturmakta ve geliştirmektedir. http://cpss.neasc.org/information-public/2011-standards

•

Ohio Standards for Superintendents, Principal (OPES) and Teacher
(OTES, 2013). http://education.ohio.gov/Administrators,

•

National Educational Technology Standards for Administrators
(NETS-A,) http://www.iste.org/standards, okul yöneticileri, öğretmenleri,
öğrencileri, bilgi-iletişim teknlojisi uzmanları için teknloji standartları geliştirilmiştir.

•

The Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) (http://coe.
fgcu.edu/faculty/valesky/isllcstandards.htm and http://wps.ablongman.
com/ab_bacon_edadmin_1/0,6183,462533-,00.html )

•

Educational Leadership Policy Standards: ISLLC 2008 (http://www.ccsso.
org/Documents/2008/Educational_Leadership_Policy_Standards_2008.
pdf)

•

New Teacher Center (http://www.newteachercenter.org/induction-leaders)

•

The Ontario Leadership Framework 2012 (http://iel.immix.ca/storage/6/1357935981/Ontario_Leadership_Framework.pdf)

•

Principal License at Kent State University (http://www.kent.edu/ehhs/
edad/licenses/principal-license.cfm)

•

Indiana University School of Educational Leadership License Program
(https://www.ius.edu/education/programs/educational-leadership/index.
html)

•

Council of Chief State School Officers (CCSSO) Standards for Educational
Leaders (https://www.ccsso.org/Resources/Publications/Standards_for_
Educational_Leaders_An_Analysis.html)

•

National Association fort he Education of Young Children (NAEYC),
http://www.naeyc.org/ Özellikle okul öncesi eğitimde kalite kriterlerini belirlemiştir.

•

Natioanal Board for Professional Teaching Standards (NBTCS) http://
www.nbpts.org/nbcts, for advanced leadership.
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B- ABD’de Eğitimde Kalite Standart Alanları

The Standard Of Excellance In Teacher Praparatıon (NCATE http://www.ncate.org/). Öğretmenler için Kalite Standart Alanları; öğrenim topluluğu, accountability and sorumluluk ve kalite temini, işbirliği, çeşitlilik ve eşitlik, yapılar, kaynaklar ve rolleri.
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Kriterleri (Şimşek, Nursoy, 2002) yedi temel alana ayrılmıştır bu alanlar; liderlik, enformasyon ve analizler, stratejik planlama, insan kaynakları gelişimi ve yönetimi, süreç yönetimi, iş
sonuçları, müşteri odaklılık ve müşteri tatminidir.
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Advanced School System Accreditation http://www.advanc-ed.org/)’in okullar
için belirlediği altı temel kalite standart alanları şunlardır; amaç ve yöntem, yönetim ve liderlik, öğretme and öğretim için rehberlik, kaynaklar ve destek sistemler,
sürekli gelişim için sonuçların kullanılması

Ohio Department of Education (http://education.ohio.gov/Topics/School-Improvement/Transforming-Schools/Executive-Principal-Leadership-Academy) eğitimsel kalite standart alanları;
a) Superintendent (Eğitim Müdürleri) için standart alanları; vizyon, sürekli
ilerleme ve bölge çalışmalarının odak noktası, iletişim ve işbirliği, politikalar ve
yönetim, öğretim ve kaynakları alanlarıdır.

c) Öğretmenler için ise yedi temel alanda kategorize edilmiştir. Bu alanlar; Öğrenciler, içerik, değerlendirme, öğretim, öğrenme ortamı, işbirliği ve iletişi, mesleki
sorumluluk.
Ulusal Eğitim Teknolojileri Standart (NETS-A, National Educational Technology Standards) http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-t-standards.pdf?sfvrsn=2;
•

Yöneticiler İçin standart alanları ilk olarak 2002 yılında yayınlamış ve bu
standartları 2009 yılında geliştirmiştir. ISTE 2002 teknoloji liderliği standartları 6 alt başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 1) Liderlik ve Vizyon, 2)
Öğrenme ve Öğretme, 3) Üretkenlik ve Profesyonel Uygulama, 4) Destek,
Yönetim ve Operasyonlar, 5) Değerlendirme, 6) Sosyal, Yasal ve Etik Sorunlardır. 2009 yılında ISTE tarafından yeniden ele alınan teknoloji liderliği standartları bu kez; 1) Vizyoner Liderlik, 2) Dijital Öğrenme Kültürü,
3) Profesyonel Uygulamada Mükemmellik, 4) Sistematik Gelişim, 5) Dijital
Vatandaşlık olmak üzere beş alanda toplanmıştır.

•

Öğretmenler için standart alanları; öğrencinin öğrenimini ve yaratıcılığını
kolaylaştırmak ve cesaretlendirmek, dijital çağ öğrenme tecrübeleri ve de91
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b) Okul müdürleri (OPES) için standart alanları; devamlı ilerleme, eğitim-öğretim, okul işletmesi, kaynaklar ve öğrenme çevresi, işbirliği, aile ve toplumsal çevre
olmak üzere beş temel alan adı altında standartize edilmiş ve bunların alt açılımları belirlenmiştir.
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ğerlendirmelerini tasarlamak ve geliştirmek, model dijital çağ çalışması ve
öğrenmesi, dijital vatandaşlığı ve sorumluluğu desteklemek ve ona model
olmak, mesleki gelişim ve liderlik ile ilgilenmek.
•

Öğrenciler için altı standart alan belirlenmiştir. Bunlar; Yaratıcılık ve yenilik, iletişim ve işbirliği, araştırma ve bilgi, etkililik, eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme, dijital vatandaşlık, teknoloji, işlemler ve
kavramlar.

•

Bilgi iletişim teknolojisi öğretmenleri için belirlenen standart alanları; içerik bilgisi, etkin öğretme ve öğrenme stratejileri, etkili öğrenme ortamları,
etkili mesleki bilgi ve becerileri.

North Central Association of Colleges and Schools/Higher Learning Commission” “The Higher Learning Commission (HLC) The Higher Learning Commission accredits degree-granting post-secondary educational institutions in the North
Central region. (http://www.ncahlc.org/) kriter alanları; misyon, bütünlük: etik ve
sorumlu davranış, öğretme ve öğrenme: kalite, kaynaklar, ve destek, öğretme ve
öğrenme: değerlendirme ve ilerleme, kaynaklar, planlama ve kurumsal etkililik.
International Network for Education in Emergencies (INEE)’nin özellikle acil
durumlar için belirlediği eğitimde standart alanları ( http://www.ineesite.org/en/
minimum-standard);
A- Temel standartlar
1- Toplumsal katılım
		
a- Katılım
		 b-Kaynaklar
2-Koordinasyon
3-Analiz
		
a-Durum saptama-değerlendirme
		
b-Müdahale stratejileri
		 c-İzleme
		 d-Değerlendirme
B- Erişim ve öğrenme ortamı
1-Eşit erişim
2-Koruma ve iyi olma durumu
3-Tesisler ve hizmetler
C-Öğretmenler ve diğer eğitim personeli
1-Seçim ve işe alım
2-Çalışma şartları
3-Destek ve rehberlik-denetim
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Educational Leadership Policy Standards, ISLLC 2008 (http://www.ccsso.org/
Documents/2008/Educational_Leadership_Policy_Standards_2008.pdf) standart
alanları; Aşağıdaki ilkeler, yeni poliçe standartlarının gelişimi sürecinde yönü ve
öncelikleri belirler.
•

Öğrencinin öğrenmesinin merkeziyetini yansıtmak

•

Okul liderinin değişen rolünü tanımak,

•

Okul liderliğinin işbirlikçi doğasını tanımak,

•

Mesleğinin kalitesini arttırmak,

•

Okul liderleri için performansa dayalı ölçme ve değerlendirme sistemleri
hakkında bilgilendirme

•

Bütünleşme ve uyum gösterme,

•

Tüm okul topluluğu üyeleri için ileri düzeyde erişim, fırsat ve güçlendirme
sağlama.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

D-Eğitim Politikaları
1- Yasa ve politika oluşturma
2- Planlama ve yürütme

ABD eğitim kurumlarının kalite standartları irdelendiğinde genel ortak; liderlik, insan kaynakları, mali ve finansal kaynaklar, öğretme-öğrenme süreci, okul
çevresi, işbirliği ve değerlendirme gibi alanlar öne çıkmaktadır.
Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Kalite Standartlarını Belirleyen Önemli Kurumlar ve Kalite Standart Alanları
Avrupa’da 1991’de European Quality Award (EQA)/Avrupa Kalite Ödülü birimi kurulmuş ve dokuz değerlendirme standartları belirlemiştir. http://emccaccreditation.org/eqa-home/. Bunlar; liderlik, politika ve strateji, kaynakların yönetimi,
insan kaynakları yönetimi, süreç kalitesi, müşteriler ile ilişkiler ve müşteri memnuniyeti, tedarikçi ve ortaklarla ilişkiler, toplum üzerindeki etki ve sonuçlardır
(Şimşek, Nursoy, 2002).
European Foundation for Quality Management/Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
(EFQM), Avrupa Komisyonun katkılarıyla kurulmuştur (Şimşek, Nursoy, 2002).
http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria, Stanadartları; liderlik, çalışanların yönetimi, politika ve strateji, kaynaklar, süreçler, çalışanlarla ilgili sonuçlar,
müşterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar, temel performans sonuçlarıdır.
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National Association fort he Education of Young Children (NAEYC), http://
www.naeyc.org/ Eğitimde kalite kriterleri; ilişkiler, müfredat, öğretim, çocuktaki
gelişmenin değerlendirilmesi, sağlık, öğretmenler, aileler, topluluk ilişkileri, fiziksel çevre, ile liderlik ve yönetim eğitimin kalitesinde belirleyici kriterlerdir.
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The European Qualifications Framework (EQF)/Avrupa Nitelikler Çerçevesi,
çeşitli ülkelerin eğtimsel nitelikleri belirlemektedir, http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/eqf_en.htm
Setting the Standards for International Education (CIS), / Uluslararası Okullar Birliği, (http://www.cois.org/), Eğitimde kalite belgesi alma hakkı kazanmış bir
okul şu alanlarda Uluslararası Okullar Birliği (CIS) standartlara uygun bulunmuş
demektir: Felsefe ve hedefler, müfredat, yönetim ve işletme, personel, öğrenci destek hizmetleri, kaynaklar, öğrenci ve toplum yaşamı, gibi konularda eğitim kurumlarının standardize edildiği anlamına gelmektedir (http://www.cois.org/,2013).
European Council of International Schools (ECIS)/ Avrupa Uluslararası Okullar Birliği, http://www.ecis.org/,
Quality Management System In Italy, The 8 principles of ISO, http://www.liceobanfi.brianzaest.it/mdq/MANUALE%20DEFINITIVO/Banfi%20-%20Manuale.
pdf, The School Management And The Improvement Of Servıce In Schools In The
Intercultural Context
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Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu genel eğitim veren okulların
dışarıdan değerlendirmelerine yönelik standart kriterlerin kullanımı Şekil 1’de
gösterilmektedir (Eurydice, 2012).

O Dış değerlendirme için standart kriterler
Dış değerlendirme için standart kriter yok
Veri yok
Okulların dış değerlendirilmesi yok
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Değerlendirme kriterleri iki bölümden oluşur, bunlar parametre ile parametrenin değerlendirildiği istenen standart (kıstas, kural, düzenleme veya yeterlik
standardı). Bir hükmün oluştuğu dayanağı (niceliksek ve/veya niteliksel) sağlar.
Standart kriterler listeleri değerlendirilmelerin oluştuğu temeli belirler. Ancak, işin
farklı yönlerinde okulları değerlendirmek için kullanılan standart kriterler, dış
değerlendiricilere yargıya varmaları için oluşma şekillerinde ve serbestlik derecesinde farklılık gösterebilir. Ayrıca, standart kriterlerin kullanımı tüm okullar hep
aynı çerçeveye göre değerlendirilir anlamına gelmez. Standart kriterler, örneğin,
bir değerlendirmenin birinci aşamasında uygulanabilir; ancak risk altında olduğu
belirlenen okullar için, özellikle ilgili okulun belirli şartlarına uyarlanmış ikinci
bir aşama bunu takip edebilir (Eurydice, 2012).
Okul dış değerlendirmesine yönelik bazı yaklaşımlar, sadece düzenlemelere
veya okul gelişim planına uyum gibi belirli konulara odaklanır. Bununla birlikte,
bir ülke dış değerlendirme için okulun faaliyetlerini genişletirse, belirli standart
kriterler listesi hazırlama eğilimindedir. Çoğu durumda, bu listeler eğitim ve öğretim kalitesi, öğrenci öğrenme çıktıları, düzenlemelere uyum gibi okul yönetiminin farklı alanlarını kapsar. Birçok ülkede, okullar çoğu durumda, merkezi-düzey
yetkilileri tarafından belirlenmiş standart kriterleri kullanmak zorunda olmayan
yerel veya bölgesel düzeyde değerlendiriciler tarafından değerlendirilir(Eurydice,
2012).
Danimarka’da,2006 yılından bu yana, belediyeler merkezi olarak tanımlanmış
bir dizi göstergeye odaklanmak zorunda kalmışken, Polonya’da, 2009 yılından bu
yana, bölgesel değerlendiriciler tek bir standart kriterler listesi kullanmak zorunda
kalmıştır. Ayrıca, Macaristan’da, hiç standart kriterler olmamasına rağmen, okulların ulusal öğrenci değerlendirilmesinde tanımlanmış asgari bir eşiğe ulaşılamayan okullarda takip edilecek standart bir prosedür bulunmaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya ve Birleşik Krallık (ENG/WLS, SCT): Dış
değerlendirmeye yönelik referanslar merkezi düzeyde yürütülen değerlendirme
için uygulanır. Almanya: Müfettişler, değerlendirme kriterlerini Land’ın Eğitim
Bakanlığı’ndan alınan yönergelere ve eğitim mevzuatına dayandırırlar. ispanya:
Okul değerlendirmesi özerk toplulukların sorumluluğundadır.
Okul öncesi eğitimde ise Avrupa Birliği ülkelerinin yarıdan fazlası çocukların
okul öncesi eğitimin sonunda kazanılmış olması gereken becerileri belirlerler. Okul
öncesi eğitim ile ilgili resmi belgelerde genel amaçlara ve daha ayrıntılı hedeflere
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Avrupa ülkelerinde, okulun dış değerlendirilmesinde kullanılan prosedürler az
çok standartlaştırılmıştır. 2010/11 yılında, 14 Avrupa ülkesinde, standart kriterler
temelinde merkezi-düzey yetkilisi (veya bu yönetim düzeyine karşı sorumlu olanlar tarafından) temsilcileri tarafından değerlendirilmiştir. Çoğunlukla (Eurydice,
2004) 1990’larda başlayan standartlaştırma süreci, bazı ülkelerde yeni binyılda da
devam etmiştir. Şöyle ki, İrlanda’da standart kriterler 2010 yılından, Belçika’da
(Almanca Konuşan Topluluk) 2008 yılından ve Malta’da 2004/05 yılından bu yana
kullanılmaktadır.
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veya her ikisine de yer verilmektedir. “gelişim”, “özerklik”, “sorumluluk”, “esenlik”, “özgüven”, “vatandaşlık”, “okul yaşamına hazırlık”, “öğrenmenin peşinde
olma” gibi ifadeleri içerir. Okul öncesi eğitimin sonunda kazanılmış olması gereken beceriler Avrupa ülkelerinin üçte ikisinde açıkça ifade edilmektedir (Eurydice,
2009).
Türkiye’de Durum
Türkiye’de de eğitimde değerlendirme kriterlerine ile ilgili olarak Millî Eğitim
Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde
yer verilmiştir (MEB, 2013). Adı geçen mevzuatta örneğin Türk okul yöneticilerinin genel değerlendirmede standartlarına bakıldığında; kurumun fiziki durumu,
eğitim- öğretim ve değerlendirme, büro işler, yönetim ve çevre ilişkileri, kendini
yetiştirme şeklindeki alanlarda toplandığı, ve bu okul yöneticileri değerlendirme
standartları kurumda fiziki yapı ve büro iş ve işlemleri gibi boyutlara fazla ağırlık
verdiği görülmekte, bu durumun ise Türk okul yöneticileri değerlendirme standartlarının yazıldığı tarih ve ülkedeki kurumların ihtiyaç ve durumlarının bir sonucu olduğu söylenebilir.
Ayrıca yine Türkiye’de İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli
planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme
sistemidir.
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Okulların belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması
gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın taşıması
gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere
kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan İlköğretim Kurumları Standartları; eğitim yönetimi, öğrenme, öğretim süreçleri, destek hizmetler olarak 3 genel
standart alanında toplanmıştır. Bu standart alanlarının altında ayrıca 12 standart
ve 43 alt standart madde yer almaktadır (MEB, 2013).
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarından ziyade özel öğretim kurumlarına yönelik özellikle özel öğretim kurumlarının fiziki yapılarına
yönelik olarak Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün görev alanı kapsamında “Özel
Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” hazırlamış ve bu mevzuatın hükümleri
gereği özel öğretim kurumlarının fiziki yapıları için belli bir standart öngörmüştür (MEB; 2012).
Türkiye’de 30/03/2012 tarihinde uygulamaya geçen 6287 sayılı yasa gereği zorunlu eğitim dört (4) yıl süreli ilkokul, dört (4) yıl süreli ortaokul ve dört (4) yıl
süreli lise eğitimi, öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1,2,3,4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (4,6,7,8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9,10,11,12. sınıflar)
ise lise şeklinde isimlendirilmiş (MEB,2012), Böylece zorunlu eğitim 12 yıl olarak
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belirlenmiştir. Bu paralele de eğitimsel standartların 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamalarına paralel hale getirilmelidir.
Dünyada ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere eğitim alanında gelişmiş
bir çok ülke vatandaşlarına kaliteli eğitim sunmak, dünyadaki diğer devletler ile
rekabet edebilmek için eğitimde genel geçer, evrensel kurallar, standartlar benimsemekte ve belirlenen kalite standartları o ülkeler için eğitim adına ulaşılacak hedefleri teşkil etmektedir.
Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri için kalite standartları belirleyen kurum
ve kuruluşlar resmi, özel, gönüllü, ücretli ve zorunlu gibi çeşitli şeklerde organize
olabilmektedirler. Bu durum hem eğitimin açık sistem olması özelliğinden, hem
eğitimim olgusunun toplumun bir çok kişi, kurum ve kuruluşu ilgilendiriyor olmasından hem de demokratik yönetimlerin ve bunun sonucu olarak çoklu, çeşitli,
nitelikli ve objektif değerlendirmeler yapılmasının gereği olarak düşünülebilir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türk eğitim sisteminde özellikle eğitim kurumlarının kalite standart alanları
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde önemle üzerinde durulan alanlardan; liderlik,
vizon ve hedefler, program, insan kaynakları, mali ve finansal kaynaklar, öğretme-öğrenme süreci, okul çevresi, işbirliği ve değerlendirme gibi temel alanlar ve
bunların alt kriterleri dikkate alınarak evrensel bir anlayışla yeniden oluşturulmalı
ve belirlenen kalite standartları eğitim kurumları tarafından ulaşılacak hedefler
olarak kabul edilmelidir.
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Eğer Türkiye eğitimde kaliteyi artırmak, dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek
ve insanlarındaki niteliği daha da artırmak istiyorsa, Türk eğitim sistemi, eğitimde
kalite standartlarının evrensel nitelikte oluşturulması, belirlenen standartlara ulaşılması veya ne kadar ulaşıldığının ölçülüp değerlendirilmesi için; Eğitim Bakanlığı, eğitimde kalite standartları alanlarında hizmet veren özel veya gönüllü kurum
ve kuruluşlar ve en önemlisi de bizzat eğitim kurumlarının kendileri gelişmiş ülkelerin belirlediği eğitimde kalite standartlarını dikkate alması veya kendilerinin
oluşturması, stratejik planlarına yansıtmaları ve sonuçta da evrensel standartlara
göre değerlendirmeye tabii olmaları gerekmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY
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Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde
Hediyeleşme: Balıkesir Örneği *
Giving Gift The Kinships Except For Blood And Marriage Kinships:
Example Of Balikesir
Dr. Berna AYAZ **

Özet
Kişilerin karşılıklı gönül rızalarına dayanarak oluşturulan kan bağı ve evlilik
dışı akrabalık ilişkilerinin oluşum sürecinde karşılıklı olarak verilen hediyeler dikkat çekmektedir. Hediye alıp verme, bu ilişkilerin oluşumunda bir söz, bir nişan
görevi görmekte ve bu ilişkilerin de devamlılığını sağlama açısından da önem arz
etmektedir. Bu makalede, hediye ve hediyeleşmenin anlam ve işlevleri hakkında
kısaca bilgi verildikten sonra Balıkesir yöresi merkezli olarak kan bağı ve evlilik
dışı akrabalık ilişkilerindeki hediyeleşme, hediyelerin cinsi, şekli, sunumu, anlamı
ve önemi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hediye, değişim, akrabalık, Balıkesir.
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Abstract
Except for blood And marriage kinship relations that is based on mutual consent of the person and draws attention of mutual gifts given in this process. Giving
gifts is important for the continuity of this process and this event is a promise meaning an engagement. In this article giving gifts are presented brief information
about the meaning and function. Then Balikesir region as based on except for blood and marriage kinship relations presents, the gift of the type, form, presentation,
meaning and importance has been emphasized.
Keywords: Gift, changes, kinship, Balikesir.

* Bu yazı, Prof. Dr. Ali Duymaz’ın danışmanlığında tarafımızca hazırlanan “Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik
Dışı Akrabalık İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir..
** Araş. Gör. Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
bernaayaz@balikesir.edu.tr / Research Asist. Dr., Balıkesir Üniversity, Department Of Turkish Language and
Literture, bernaayaz@balikesir.edu.tr
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Hediyeleşme, sosyolog ve antropologlarca evrensel inançlar açısından tam olarak yorumlanamayan şaşırtıcı bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Marcel Mauss, 20. Yüzyılın başında “potlaç”, “armağan” ve “mana” kavramlarını ortaya atar.
Mauss’a göre hediyeleşme bir zorunluluktur. Hediye vermek ve almak, toplumsal
bir zorunluluğu temsil etmektedir (Mauss, 2003, 213). Armağan alma verme mantığı, aynı zamanda toplumsal bir bağdır. Bu bağ, adetlerden, batıl inançlardan ve
onların uzantısı olan dinlerden geçmektedir (Akay, 1999: 36).
Mauss, arkaik toplumlarda hediye verme geleneğini iki nedene bağlamaktadır:
“Vermeyi reddetmek veya davet etmeyi ihmal etmek, almayı reddetmek gibi savaş
ilanı demektir; bu, ittifakı ve birliği reddetmektir. Ayrıca hediye vermenin bir diğer
nedeni de kişinin buna zorunlu olması ve alıcının verici konumundaki kişiye ait
her şey üzerinde bir tür mülkiyet hakkına sahip olmasıdır” (Mauss, 2003: 222-223).
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1. Hediyeleşme/Armağan Kavramı Üzerine

İnsanlar arasındaki yaygın iletim şekillerinden birisi olan ve hayatın sosyal ve
ekonomik şartlarından doğan hediyeleşme, antropologlar tarafından toplumsal
ilişkilere verilen önemin ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca armağan vermenin, karşılıklı yardımlaşma ve alışverişin bütün toplumsal ilişkilerde önemli bir
rol oynadığı, toplumsal ilişkilerin böylelikle kurulduğu belirtilmektedir. Başkaları
adına yapılan her toplumsal davranış, karşı tarafın da mukabelede bulunmasını
gerektirir veya böyle bir karşı davranış beklenir (Reed, 1994, 272).
Hediyeleşme ve değiş tokuş sistemi, insanların toplumsallaşması yönünde etkili olmuştur; boyun bütün üyeleri, armağan alış verişi yoluyla birbirlerine bağlanmakta, birbirlerine bağımlı hale gelmektedirler. Bu durum, yalnız aşiret arasında
değil, boyun üyeleri arasında da her çeşit ilişki ve akrabalık ağları ören, evlilik sisteminde olduğu gibi herkesin ayrı bir işlev yüklendiği çeşitli törenlerde de kendini
göstermektedir (Reed, 1994, 275).
2. Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Hediyeleşmenin Önemi ve İşlevi
Kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerinde hediyeleşme, bu akrabalığın kurulması esnasında tarafların birbirlerine verdikleri sözü temsil etmektedir. Kan
bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkileri sırasında verilen hediyelerin maddi anlamda
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Jacques T. Godbout’a göre hediye, kişisel ilişkilerin bir simgesi ve bir anlamda
da harekete geçiricisi, seçilmiş akrabalıkların katalizörü ve belirleyicisidir (Godbout, 2003: 29). Karşılıklı ya da değişim biçimi olarak hediyeleşmek, toplumun
bütünleşme süreci olarak değerlendirilmektedir. Hediyeleşme eylemiyle birlikte
bireyler arasındaki ilişki somut bir hal almakta, meşrulaşmaktadır. Hediyeleşme, yönetimsel idare ya da durumu anlamlı kılan bir eylem olarak anlaşılmalıdır.
Hediye değişimi, kültürel anlamda anlamlı bir değişim olmakla birlikte, sosyal statüyü ve yönetimsel gücü de gösteren bir eylemdir (Sherry, 1983: 157).
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çok büyük değeri yoktur. Bunlar sembolik eşyalardır. Taraflar, karşılıklı olarak bu
hediyeleri birbirlerine sunmak durumundadırlar. Hediyeleşme, bireyler arasında
akrabalık bağını kurmakla birlikte, tarafların kişiliklerini de yansıtmaktadır. Kan
bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerinin oluşumunda bireyler kendilerini birey
olarak görmekte, verilen hediyelerle bunu somutlaştırmakta ve yapılan törenlerle
de içinde yaşadıkları topluma ilan etmektedirler. Hediyeleşme gerçekleştikten sonra artık taraflar arasındaki ilişki biçim değiştirmiştir.
Hediyeleşmenin Balıkesir yöresindeki kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerindeki önemi ve işlevi, bir önceki paragrafta ifade edilen görüşler doğrultusunda,
musahiplik, sağdıçlık, yengelik, ahretlik, nenguaş, ebelik, dünürbaşlık ve bacılık
kavramları çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır.
2.1. Musahiplikte Hediyeleşme

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Musahiplik, Alevi inancında ikrar vermiş, evli erkek ve kadının (karı-koca)
seçtiği kefil anlamında yol kardeşi demektir. Genel olarak musahiplik, evli iki
kişinin eşleriyle birlikte, ölünceye kadar kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem
topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan
toplumsal bir akrabalık kurumudur (Onarlı, 2003, 6).
Balıkesir yöresinde musahip olurken çiftler karşılıklı olarak birbirlerinin törende giyecekleri kıyafetlerini alırlar. Kadınlar ve erkekler aynı giyinmeye çalışırlar.
Kadınlar birbirlerine yelek örerler ve yemeni yaparlar (Fatma Ertekin). Musahip
olurken geleneksel kıyafetleri sadece kadınlar giymektedir. Kadınlar üç gün boyunca bu geleneksel kıyafetlerini giyerler. Üçüncü günün sonunda sadece Fatma
Ana’nın donu adını verdikleri şalvar giyilir (Sevgül Alptekin, Pakize Gündüz). Bu
geleneksel kıyafetlere bazı yerlerde siğli adı verilmektedir. Geleneksel kıyafetlerin
giyilmesi bazı köylerde terk edilmiştir ancak yine de kadınlar etek giymektedirler
(Fazlı Sarı). Erkekler ise temiz giyinirler ancak ayakları çıplaktır (Pakize Gündüz).
Ertesi sene yine cemde bir önceki sene kaç kişi musahip olduysa hepsinin başörtüsü aynı olmaktadır. Erkekler de şapka takarlar (Sevgül Alptekin).
Balıkesir Tahtacı köylerinde de musahiplik ceminde kadınlar üç etek giymektedirler (Hasan Düzgün). Ayrıca çiftler karşılıklı olarak birbirlerine gömlek, çorap
alırlar.
Musahipler arasındaki hediyeleşme özel günlerde de devam etmektedir. Musahiplerin anne ve babası özel günlerde çocuklara ve musahiplerine hediye alırlar.
Hediyeleşme daha çok bayanlar arasında olmaktadır. Bu hediyeler genellikle elbise
olur. Düğünlerde, bayramlarda musahiplerin tepeden tırnağa her şeyleri aynıdır
(Fatma Ertekin, Birgül Kaplan). Aynı giyinmek hem musahip olduklarının hem
de bir olduklarının simgesel gösterimi olmalıdır. Musahip olunduktan sonraki ilk
bayramda musahiplerin kendilerine ve çocuklarına kıyafet alınır. Musahipler birbirlerine kolye, yüzük gibi şeyler de almaktadırlar (Sevgül Alptekin). Bu tamamen
maddi güçle alakalı bir durumdur. Musahipler her Perşembe bir araya gelmeye ça102
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lışırlar. Bu ziyaretlerde de elleri boş gitmemeye gayret gösterirler. Çay, şeker, çikolata gibi şeyler alırlar ya da patik, yemeni koyarlar.

Sağdıç seçiminde gelinin sağdıçlarına aynı renkte yazma, pullu şalvar, çorap,
çamaşır verilir (Dursun Akçay, Ayşe Aktaş, Sevgül Alptekin, Havva Aslantekin, Emine Erdel, Hatice Gökaslan, Kezban Uysal, Habibe Olgunsoy, Hatice Ayaz).Damadın
sağdıçlarına ise gömlek, ayakkabı, mendil, havlu götürülür. Maddi gücü yetenler
takım elbise de alırlar. (Emine Özcan, Kezban Uysal, Sait Çal, Senem Aydoğan, Sabriye Örki, Fazlı Sarı, Şakir Yalazı).
Düğünde gerek gelinin gerekse damadın sağdıcına giden okuntu, onları hem
düğüne hem de sağdıçlığa davet etmesi bakımından önemlidir. Okuntuyu alan
sağdıç adayları eğer bu görevi kabul ederlerse, düğünde kendilerine hediye edilen
eşyaları kullanırlar. Bir düğünde kimlerin sağdıç olacağı geçmişten gelen ilişkiler çerçevesinde aslında bellidir. Kendisine böyle bir teklif yapılan kişi bu görevi
reddetmez. Aksine bu onur verici bir olaydır. Düğün sahibi için değerli, sevilen,
sayılan bir kişi olduğunun göstergesidir. Gelinin sağdıçlığını kabul eden kızlar
kendilerine hediye edilen pullu şalvarları, yazmaları düğünün başladığı günden
itibaren giyerler. Hepsi birbirinin aynı olan bu kıyafetler, sağdıçların kim olduğunu
da göstermektedir. Düğünde herhangi bir isteği, şikâyeti olan kişiler bu sağdıçlardan yardım isterler. Düğünde damadın sağdıçlarına da genellikle gömlek verilir.
Maddi durumu iyi olanlar takım elbise de alabilmektedirler. Burada da damatla
sağdıcın aynı giyinmesine özen gösterilmektedir. Gelin de sağdıçları evlenirken
onlara birer yelek örmektedir (Kezban Uysal).
2.3. Yengelik
Düğünde yengeler, düğün organizasyonunun yanında, geline de kılavuzluk
etmektedirler. Yenge olacak kişilerin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Aranan özellikler arasında dürüst, namuslu, mutlu bir evlilik ve çocuk sahibi olmak en başta gelenlerdir. Gelinin kınası onun namusunun simgesi olmakla birlikte
artık kızlıktan kadınlığa geçişinin de bir sembolüdür. Bu nedenle bu işi yapacak
kişilerin herhangi bir eksiği ya da ayıbı olmamalıdır.
Kınanın yakılması esnasında kız annesi, yengelerin omuzlarına birer yazma örter. Bu da yengelere birer hediyedir. Yengelerin yazmaları birbirinin aynıdır, ancak
düğüne davet edilirken herkese verilen örtülerden de daha gösterişlidir (Halime
Akdağ, Hatice Ayaz, Aysel Özçelik, Kezban Uysal).
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Sağdıç seçimi damat, gelin ve onların aileleri için önemli bir olaydır. Bu tercih,
genellikle gelin ve damada bırakılmakla birlikte bazı yerlerde de aileler tarafından
belirlenmektedir. Düğünde sağdıçlık görevini üstlenecek kişiler gelin ve damadın
temsilcisi olmakla birlikte düğün evini de temsil etmektedirler. Sağdıç seçiminde
hediyeleşme önemli bir unsurdur. Sağdıçlara gönderilen okuntular diğer davetlilerden farklı olmaktadır. Okuntular, sağdıç olması istenen kişilere “benim sağdıcım olmanı istiyorum” ifadesinin simgesel anlatımlarıdır.
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2.4. Ahretlik
Mahmut Tezcan, Tasavvuri Akrabalık ve Ülkemizdeki Uygulama adlı makalesinde ahret kardeşliğinin İslam inancı çerçevesinde genellikle yaşlı kadınlar arasında görülen bir uygulama olduğunu belirtmekle birlikte Batı Anadolu ve Karadeniz
bölgesinde, Ankara ve İzmir’in köylerinde de genç kızlar arasında da bu uygulamanın varlığından söz etmektedir (Tezcan, 1982, 119-120). Ali Rıza Balaman da
ahret kardeşliğinin yaşlı kadınlar arasında yapılmakta olduğunu belirtmektedir
(Balaman, 2002, 83).
Balıkesir yöresinde ahretlik, yaşlı kadınlar arasında da olmakla birlikte gençler arasında daha yaygın bir uygulamadır. Balıkesir yöresinde çocukken aileler
arasında sözleşme şeklinde ahret olunabilmekte, bunun yanında genç kızlar iyi
anlaştıkları kızlarla ahret kardeşi olmakta ya da evlendikten sonra da genellikle
düğünlerde, bunun dışında yolculuk ya da hastanede kalış sırasında da ahret olabilmektedirler. Yukarıdaki tanımlara bakıldığında genellikle yaşlı kadınlar arasında olur ifadesi Balıkesir yöresi için geçerli bir ifade değildir. Balıkesir yöresinde yer
alan ahret kardeşliği isim olarak Çepni ve Tahtacı köylerinde musahip kelimesi
yerine de kullanılmaktadır. Burada bahsedeceğimiz ahret kardeşliği ise yalnızca
kadınlar arasında olmaktadır. Oluşum ve yaptırımları bakımından da musahiplik
kadar katı değildir.
Ahret edinme ve ahret olma töreniyle ilgili olarak belirli bir yaş sınırlaması
bulunmamaktadır. Küçükken aileler tarafından yapılabildiği gibi bireylerin kendilerini bildikleri her andan itibaren ahret oldukları da görülmektedir. Balıkesir
yöresinde ahret olma törenlerinde kaynak şahıslarımızdan edindiğimiz bilgiler
neticesinde dua ile yapılan bir törene rastlayamadık. Ahret olma törenlerinde bohça hazırlanması kardeşliğin oluşumunun olmazsa olmazıdır. Ahret bohçasındaki
eşyaların genellikle beyaz renkli olmasına dikkat edilmektedir. Bohçanın içerisine konulan eşyalara bakıldığında kişinin kullanabileceği eşyalar olmakla birlikte
namaz seccadesi, tespih gibi dinsel öğelerin de bulunduğu görülmektedir. Buradaki bohça olayı söz bohçasını hatırlatmakta, kaynak şahıslarımız da ifadelerinde
kendilerini “nişanlı çiftlere” benzetmektedirler. Bu kardeşliğin oluşumunda da hediyeleşmenin, bir anlamda değiş tokuşun olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu
hediyeleşme bireylerin birbirlerine verdikleri sözdür, antdır (Emine Özcan, Ayşe
Aktaş, Hatice Ayaz, Zeynep Koptekin, Kezban Uysal, Sait Çal, Birgül Kaplan, Derya
Avcı, Miyase Çetin).
2.5. Nenguaş
Balıkesir yöresi Çerkez köylerinden derlediğimiz bilgilere göre Çerkezlerde
eskiden bir kızın baba evinden evlenip çıkması ayıp sayılmaktadır. Bu nedenle kızlar kaçarak evlenme yoluna gitmektedirler. Kızın yakın arkadaşlarından biri de
kızla gelir. Bu kız da yine oğlan evinden biridir. Bu şekilde kaçma olayı kız ailesi
tarafından affedilir bir durumdur. Ancak sadece kız ve oğlanın el ele vererek kaçması kabul edilemez. Kız, oğlanın arkadaşlarıyla birlikte kaçırıldıktan sonra oğlan
kendi güvendiği bir aileye bu kızı emanet eder. Kızın kaçırıldığı bu eve nenguaş
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denir. Evin sahiplerine de kız, nenguaş anne/teyze, nenguaş baba şeklinde hitap etmektedir. Nenguaş kelimesinin anlamı “hanım anne” demektir (Ayhan Han). Kız
nenguaş teyzesini kendi annesi bilir. Saygıda kusur etmez. Kız nenguaş teyzesinin
eşiyle saygıdan dolayı konuşmaz (Zeynep Koptekin, Tankut Koptekin). Bu evin sahipleri de gençleri geri çevirmezler. Oğlan kızla birlikte kapılarına geldiği andan
itibaren kız artık bu evin kızıdır. Kızla ilgili her türlü hak bu evin sahiplerine aittir.
Kızın bırakıldığı ev ölümü pahasına bu kızı vermez. Bu andan itibaren şeref meselesidir. Oğlan bu evde kızla kalamaz. Kızı bıraktıktan sonra kendisi başka bir evde
kalır. Düğün olana kadar kızla oğlan birbirlerini göremezler. Kız kaçırıldıktan
sonra kızın emanet edildiği evin sahipleri kız evine kızlarının kendilerinin yanında olduğunu bildirir. Kız tarafı gelip o evin avlusundaki hayvanları kızın kaçırılmasına karşılık alır. Bu duruma kimse itiraz etmez. Kızın kaçırıldığı ev kız için
ağırlık verir. Bu ağırlık yalnızca kızın hakkıdır. Barış olduktan sonra kızın çeyizi
getirilir. Düğün bittikten sonra özel bir Çerkez oyunu oynanır ve ardından Çerkez
yemeği yapılır. Bu yemeği oğlanın düğün zamanına kadar durduğu ev yapmaktadır (Tankut Koptekin). Düğünden sonra ise gelinin bohçasından misafir kaldığı eve
hediye gönderilmektedir (Ayhan Han).
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2.6. Ebelik
Bu ebeler yaptıkları işin karşılığında herhangi bir fiyat biçmediklerini, bunun
günah olacağını, ama helalleşmek amaçlı getirilen hediyeleri de geri çevirmediklerini ifade etmektedirler. Bu hediyeler genellikle sabun, havlu, kına, çorap, yazma,
bir çift patik, basma, elbise gibi günlük kullanım eşyalarıdır. Bu hediyeler bir sini
üzerine konulmakta ve üzerine çörek otu da serpilerek götürülmektedir (Halime
Akdağ, Ayşe Aktaş, Gülizar Aslan, Habibe Olgunsoy, Sabriye Örki, Zeynep Şimşek).
Maddi durumu uygun olan kişiler para da vermektedirler (Ayşe Çektin, Kezban
Uysal).
Dünür başı kızı istemeye geldiğinde kız tarafı hemen cevabını söylemez. Dünür
başılar bir süre sonra yeniden kız evine gelirler. Dünür başı olan kişiler bir çıkının
içine buğday, para koyarlar. Bunu kız evine bırakırlar kız evi bu çıkıyı kabul edip
karşılığında bir mendil verirse kızın verildiğine dair söz alınmış olur. Kız evine
getirilen buğdayla dünür başı olan kişiler “biz bereketimizle geldik” demek istemektedirler (Habibe Olgunsoy). Düğünde dünür başına bir elbiselik alınır, bohça
yapılır. Düğünden sonra dünür başı onları yemeğe alır (Miyase Çetin). Düğünden
sonra gelin kız dünür başı olan kişilere bir bohça hazırlar ve onu götürür (Habibe
Olgunsoy).
2.8. Bacılık
Balıkesir yöresinde Alevi inancına sahip kişiler arasında bacılık âdeti bulunmaktadır. Alevi geleneği içerisinde kadın, bacı, kız kardeş adıyla anılıp gerçek
kardeş olarak bilinmektedir. Bu nedenle de kaç-göç bulunmamaktadır. Cem içerisinde de tüm kadınlar bacı tüm erkekler derviştir (Noyan, 1973, 6584-6587). An105
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cak buradaki bacılık Yörük, Manav, Muhacir köylerinde görülen ahretlik olarak
adlandırılan kardeşlikle benzerlik arz etmektedir. Balıkesir merkez köylerinden
birkaçında rastlayabildiğimiz bu kardeşlikle ilgili olarak kaynak şahıslarımızdan
edindiğimiz bilgilere bakıldığında bacılığın yalnızca kızlar arasında yapılan bir
uygulama olduğu tespit edilmiştir. Birbiriyle iyi anlaşan kızlar arasında kurulan
bu ilişkide kişiler birbirlerine hediye alırlar. Bu hediye bir elbise, bohça ve yüzük
olabilmektedir. Birbirlerine bacı diye hitap ederler. Bacıların kardeşleri de kardeşleridir. Anneleri de anneleridir. Bacılık uygulamasında kaynak şahıslarımızdan
bazıları çocukların birbirleriyle evlenebileceğini söylemekle birlikte (Sevgül Alptekin, Hatice Gökaslan) bazıları da bu kişilerin çocuklarının birbiriyle kardeş olduklarını bu nedenle evlenemeyeceklerini belirtmektedirler (Selvi Aygören).
3. Sonuç
Balıkesir yöresinde kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerinden örneklerin
verildiği çalışmada, hediye unsurunun bahsi geçen akrabalık ilişkilerinin oluşumunda temel rol oynadığı görülmektedir. Verilen hediyeler, genellikle maddi anlamda bireyleri zorlamayacak, günlük yaşamlarında kullanabilecekleri eşyalardır.
Hediyenin buradaki işlevi, kişileri birbirine akrabalık bağı ile bağlayan sembolik
nesneler olmasıdır. Hediyeleşme kişilerin birbirlerine, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluma karşı vermiş oldukları sözü simgelemektedir. Balıkesir yöresindeki
kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerinin oluşumunda önemli bir yere sahip
olan hediye ve hediyeleşme geleneği, Marcel Mauss, Jacques T. Godbout ve Evelyn
Reed gibi araştırıcıların hediye ve hediyeleşmenin anlam ve işlevleri hakkında ileri
sürdükleri görüşleri destekler mahiyettedir.
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Demokrat Parti İktidarı ve Grev Hakkı
Democratic Party Government and The Right to Strike
Dr. Ali ŞAĞAN *

Özet
Demokrat Parti yöneticileri iktidara gelmeleri halinde demokratik olmayan kanunlarda düzenlemeler yapacaklarını ve demokratik hakların verileceğini sürekli
dile getirmişlerdir. Bu haklardan birisi de grev hakkıdır.
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14 Mayıs 1950 seçimi faaliyetlerinde aynı vaatler tekrarlanmıştır. Hatta 2 Nisan
1950 tarihinde Kasımpaşa’da konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar,
grev hakkının demokratik hak olduğunu ve demokrasinin olduğu ülkelerdeki gibi
toplumsal düzene ve ekonomiye zarar vermeyecek biçimde işçilere grev hakkının
verileceğini ifade etmiştir.
Seçimi kazanan Demokrat Parti adına Adnan Menderes 22 Mayıs 1950 tarihinde hükümeti kurmuştur. Hükümet programı 29 Mayıs 1950 tarihinde TBMM’de
onaylanmıştır. Bu programda iktisadi ve sosyal düzeni bozmamak şartı ile grev
hakkının tanınacağı ifade edilmiştir.
Hükümetin sendikalar ile ilişkilerinde en önemli unsurlardan birini grev hakkı teşkil etmiştir. İktidarın seçim vaatlerinde ve programında yer alan grev hakkı
ile ilgili sendikalardan onlarca talep gelmiştir. Grev hakkı ile ilgili 1951 yılında
bir tasarı hazırlanmış olmasına ve ilgili bakanların bu hakkın verileceğini yıllarca
söylemelerine karşın grev hakkı verilmemiştir. Çalışma bakanları grev hakkının
verilmeme nedenini, genellikle iktisadi ve sosyal düzenin bozulabileceğine dayandırmışlardır. Ayrıca, grev hakkı verildiğinde işverene lokavt hakkının da tanınması gerektiği için sendikaların mali gücünün bunu kaldıramayacağını ve işçilerin
zor durumda kalacağını iddia etmişlerdir. Bu nedenlerle grev hakkı için acele edilmemesini dile getirmişlerdir. İşçiye grev hakkının verilmemesi ile birlikte kanunsuz grevler nedeniyle bazı sendikalarda kapatılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Demokrat Parti, Grev Hakkı, Sendika
* Tarih Öğretmeni
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Abstract

May 14, 1950 same promise was repeated in election activities. 2 April 1950 on
Kasımpaşa’da Speaking at the Democratic Party of President Celal Bayar, the right
to strike democratic rights and that democracy in countries such as social order
and the economy will not harm format workers the right to strike would be given
stated.
Choosing the winners on behalf of the Democratic Party of Adnan Menderes
government established on 22 May 1950. Government programs have been approved in Parliament on 29 May 1950. About this program on the condition of breaking the economic and social order has been expressed that recognized the right
to strike.
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Democratic Party executives that the government would make arrangements in
case of nondemocratic law and democratic rights be given continuously expressed.
One of these rights is the right to strike.

The government in its relations with the trade unions the right to strike one of
the most important elements formed. Located on the Government’s election promises and programs, dozens of union demands regarding the right to strike has
come. In 1951, a bill on the right to strike to be prepared and relevant ministers say,
despite years of this right will be granted the right to strike was not given. Labour
ministers of the right to strike me why, generally deteriorating economic and social
order can be relied on. Also, when given the right to strike should be a recognition
of the right of employers to lockout the financial power of the trade unions can not
remove it and claimed that workers left in the lurch. For these reasons, the right to
strike to be expressed in a hurry. The denial of the right to strike of workers along
with some trade unions are closed due to the strike illegal.

Demokrat Parti’nin Grev Hakkı Vaadi
Demokrat Parti yöneticilerinin seçim konuşmalarında ve hükümet programında grev hakkının tanınacağından söz edilmiştir. Demokrat Parti’nin seçim
kampanyası 2 Nisan 1950 tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar,
Demokrat Parti İstanbul İl İdare Heyeti ve milletvekillerinin katıldığı Kasımpaşa
toplantısı ile başlamıştır. Burada bir konuşma yapan Bayar, işçi meselelerine de değinmiştir. Bayar, Demokrat Parti iktidarında işçilere grev hakkının sosyal ve iktisadi düzeni bozmayacak şekilde verileceğini açıklamıştır.1
14 Mayıs 1950 seçimlerine katılım oranı yüksek olmuştur. Seçimlere iştirak
oranı % 88,88 oranında gerçekleşmiştir. Demokrat Parti kırk beş ilde tam liste

1

Vakit, 3 Nisan 1950.
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halinde seçimleri kazanmıştır.2 Seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti dört yüz
sekiz; CHP altmış dokuz; Millet Partisi bir milletvekilliği kazanırken dokuz bağımsız milletvekili adayı seçimi kazanmıştır.3 Seçim sonuçların kesinleşince Demokrat Parti hükümeti kurma görevini almıştır.
Adnan Menderes’in başkanlığındaki hükümet programı 29 Mayıs 1950 tarihinde TBMM’ de okunmuştur. Programda, iş hayatının, işçi ve işveren ilişkilerinin
adalet ilkelerine uygun olarak kanun ile düzenleneceği ve çalışanların yaşam standartlarının ülkenin genel hayat seviyesine çıkarılacağı açıklanmıştır. Grev hakkının demokratik bir hak olduğu ve demokratik ülkelerde olduğu gibi iç düzeni ve
iktisadi ahengi bozmayacak şekilde bu hakkın işçilere tanınacağı vurgulanmıştır.4
2. Grev Tartışmaları Kanunsuz Grevler ve Bazı Sendikaların Kapatılması
Demokrat Parti tüzüğüne grev hakkını aldığı gibi 3 Haziran 1950 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hükümet programında sendikalara
grev hakkının verileceği açıklanmıştır.
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Grev hakkı ile ilgili çalışmalar 1950 yılından itibaren başlamıştır. 30 Mart 1951
tarihine kadar farklı ülkelerin grev hakkı ile ilgili mevzuatları incelemiştir. Fakat
hiçbirinin Türkiye’nin yapısına uygun olmadığına karar verilmiştir. Çalışma Bakanlığı işçilerin kısa süreli grev yapması halinde dahi sendikaların mali durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle işçilerin maddi sıkıntılarla karşılaşacağını ileri
sürmüştür. Bütün bu düşüncelere rağmen bakanlık Türkiye’nin bünyesine uygun
grev hakkı tasarısının hazırlanmasına karar vermiştir. Hazırlanması düşünülen
grev hakkı tasarısında toplum hizmeti veren işçilere bu hakkın verilmeyeceği belirtilmiştir.5
On bir ay kadar grev hakkı ile ilgili çalışma yürüten Çalışma Bakanlığı çalışmalarını 3 Mayıs 1951 tarihinde tamamlamıştır. Bakanlık hazırladığı tasarıyı görüşleri alınmak üzere diğer bakanlıklara gönderme kararı almıştır. Tasarıda toplum
hizmeti gören ve iktisadi düzen ile ilgili işletmelerde ve kurumlarda çalışanların
grev yapamayacağı ifade edilmiştir. Grevin genel ekonomik düzeni bozmayacak
biçimde yapılabileceği tasarıda yer alan diğer önemli bir husus olmuştur. Tasarı14 Mayıs 1950 Milletvekilliği Seçimi’nde Demokrat Parti’nin seçimleri hangi illerde tam liste halinde
kazandığı ile ilgili bilgi için bkz. Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Hayatında Demokrat Parti (19461960),
Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, s. 170171.
3
Seçim sistemi nedeniyle sonuçlarla ilgili rakamlar kaynaklarda farklı verilmiştir. Çünkü bir milletvekili
adayı birden fazla seçim bölgesinde seçimlere katılabilmiş; seçmenler ise birden fazla adaya oy verebilmiştir.
Bu durumda seçimlerde oy veren kişi sayısında, partilerin aldıkları oy toplamında seçim sonuçlarıyla ilgili
rakamlarda karışıklıklar olmuştur. Seçim sistemi ve sonuçların rakamsal yorumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için
bkz. Ahmet Demirel, “50. Yıldönümünde 1950 Seçimleri”, Tarih ve Toplum Dergisi, C. 33, S. 197, İstanbul,
2000, s. 293297.
4
Resmi Gazete, 3 Haziran 1950. , s. 18581.
5
Vakit, 31 Mart 1951.
2
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21 Mart 1952 tarihinde Ankara’da taksi ve dolmuş şoförlerinin büyük bir bölümü Ulus Meydanı’nda başlattıkları grev ve mitingde ellerinde bayraklar ve Atatürk
posterleri ile Ankara Belediyesi önüne daha sonra eski halkevi binasının önüne
gelmişlerdir. Yaptıkları açıklamada belediyenin aldığı kararla birlikte beş yüz yetmiş adet dolmuşçunun işini kaybedeceği ifade edilmiştir. Ayrıca, plaka harçlarının on beş liraya çıkarıldığını ve dolmuşlara taksimetre takılma kararı alındığını
ileri sürmüşlerdir. Bu nedenlerle bu eylemi gerçekleştirdiklerini dile getirmişlerdir.
İzinsiz gerçekleşen bu olay nedeniyle polis eylemcilere müdahale etmiştir. Şoförlere beş kişilik bir heyet seçerek ilgililerle görüşülmesi teklif edilmiştir. Belediye
başkan yardımcısı da şoförlere dağılmalarını söylemiştir. Seçilen heyet Atatürk’ün
muvakkat kabrine çelenk koyarak dağılmaya başlamışlardır. Fakat bazı şoförler
greve katılmayan dolmuş ve taksilerin önünü kesmiştir. Bu şoförleri tehdit etmişler, bazı şoförler ise araçlarını herhangi bir cadde veya sokağa yatay biçimde
park ederek trafiğin akışını engellemişlerdir. Hatta bu şoförlerin çalışan taksi ve
dolmuşların camlarını kırdıkları ve tekerleklerini patlattıkları ileri sürülmüştür.
Polis olaylara müdahale etmiş ve olayların büyümesini önlemiştir. Kanuna aykırı
hareket eden bazı şoförler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun iki yüz altmış birinci
maddesine göre soruşturma açılmıştır. İzinsiz grev ve mitinge teşebbüs eden on beş
kişi hakkında tahkikat açılmıştır.8
Haklarında soruşturma açılanların 22 Mart 1952 tarihinde Ankara Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanması başlamıştır. Sanıklardan yirmi kişi Tecemmuat Kanunu’na aykırı harekete teşvik, arkadaşlarının çalışmasına engel olmak ve trafiğin
akışını engellemekten tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında Şoförler Cemiyeti
eski Başkanı Recep Dengin de yer almıştır.9 26 Mart 1952 tarihinde ifade veren
tutuklu şoförler olaylarla ilgileri olmadığını söylemişler ve avukatları tahliyelerini
talep etmiştir. Savcı ise Türk Ceza Kanunu’nun ilgi maddesine göre beraat talebinin reddini istemiştir. Mahkeme sekiz kişinin tutukluğunun devamına karar
vermiştir.10
En Son Dakika, 3 Mayıs 1951.
Gece Postası, 27 Haziran 1951.
8
Hürriyet, 22 Mart 1952. ; Akşam, 22 Mart 1952. ; Ulus, 22 Mart 1952. ; Vatan, 22 Mart 1952.
9
Dengin’in daha önce Demokrat Partili iken daha sonra CHP’li olduğu ve tutuklanan altı kişinin Dengin’in
arkadaşı olduğu, bu nedenle bu olayı CHP’nin tertiplediği ileri sürülmüştür. ; Zafer, 23 Mart 1952. ; Vatan,
23 Mart 1952.
10
Ulus, 27 Mart 1952.
6
7
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27 Haziran 1951 tarihinde hazırlanan elli altı maddelik grev ve lokavt hakkı ile
ilgili tasarı Çalışma Bakanlığı tarafından diğer bakanlıklara gönderilmiştir. Tasarının on iki maddesi grev hakkı ile ilgili olup güvenlik, sağlık, taşımacılık, iletişim,
enerji, su işleri ve itfaiye gibi amme ( toplum ) hizmeti veren alanlarda çalışanlara
grev hakkı verilmeyeceği ifade edilmiştir.7 Grev hakkı ile ilgili çalışmaların yapıldığı bu süreçte ilk kanunsuz grev yapılmıştır.
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nın Demokrat Parti Meclis Gurubu’nda konuşulup onaylandıktan sonra TBMM’
ye sunulacağı açıklanmıştır.6
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8 Nisan 1952 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu bulunan sanıkların tahliyesine karar verilmiştir.11 İlk kanunsuz grev böyle sonuçlanırken grev hakkı tasarısı
ile ilgili süreç devam etmiştir.
Bakanlıklara gönderildiği iddia edilen tasarı ile ilgili başka sorunların gündemde yer alması nedeniyle bir sonuç alınamamıştır. Bir süre sonra yeniden gündeme
alınan grev hakkı ile ilgili çalışmalar 14 Nisan 1952 tarihinde tamamlanmıştır.
Hazırlanan yeni tasarıda amme hizmeti gören yerlerde grev hakkının olmaması
koşulu devam ederken seferberlik ve olağanüstü durumlarda hükümete grevleri
yasaklama yetkisi verilmiştir.12 Hazırlandığı ileri sürülen grev hakkı ile ilgili tasarı
uzun bir süre gündemde yer almamış ve 1953 yılının başlarında tekrar grev hakkı
ile ilgili tartışma ve görüşler gündemde yer almıştır.
Millet Partisi Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller tarafından TBMM Başkanlığı’na grev hakkı ile ilgili bir soru önergesi verilmiştir. Önergede, hükümet
programında işçilere grev hakkının tanınacağının vaat edildiği fakat bu konuda
henüz neden kanun teklifinin TBMM’ye gelmediği sorulmuştur. Önerge 14 Ocak
1953 tarihinde TBMM’de tartışılmıştır. Bu önergeye cevap veren Çalışma Bakanı
Samet Ağaoğlu, programlarında yer alan bir vaadi yerine getirecek olan kurumun
partinin meclis grubu olduğunu, grev hakkı gibi hassas olan bir meselenin zamanının tayininin meclis grubuna ait olduğunu ifade etmiştir. Boyacıgiller ise grev
sorununun demokrasinin temel direklerinden biri olduğunu, Demokrat Parti’nin
muhalefet yıllarında grev hakkının tanınmasını savunduğunu açıklamıştır. Dört
buçuk yıldır iş davası peşinde koşan hükümetin grev hakkını vermediğini, dolayısıyla işçiye verdiği sözü yerine getirmediğini söylemiştir. Bu sözler TBMM’de gürültülere neden olmuştur. Boyacıgiller kürsüden inerken Demokrat Parti Yozgat
Milletvekili Halil İçöz konuştuklarını gazetende ( Millet Gazetesi ) yaz demiştir.
Bu söz üzerine Boyacıgiller, gazetemde sizin apartmanlarınızı yazıyorum cevabını
vermiş ve aralarında kavga çıkmıştır.13 Grev hakkının TBMM’de tartışılmasından
sonrada grev hakkı talepleri devam etmiştir.
Türkiye Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikaları Federasyonu’nun kongresi İstanbul Eminönü Öğrenci Lokali’nde 4 Ağustos 1953 tarihinde başlamış ve 7
Ağustos 1953 tarihinde sona ermiştir. Kongrede konuşma yapan delegeler özellikle grev hakkının tanınması yönünde talepler iletmişlerdir.14 Grev talepleri ve grev
hakkının konuşulması devam etmiştir.
Gece Postası, 9 Nisan 1952.
Hürriyet, 15 Nisan 1952.
13
Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu, grev hakkı ile ilgili sözlü soru önergesine cevap verirken yaptığı
konuşmada verem hastalığına yatkın olan Zonguldak maden işçilerinin tedavisi için Kızılcahamam’daki
orman sarayının sanatoryum yapıldığını, genel sağlık sigortasının uygulanmasına yakında geçileceğini,
kaza ve analık sigorta kanununda TBMM’ye gelmek üzere olduğunu, iki yıl içinde işçiler için dört bin işçi
evinin yapılmasının kararlaştırıldığını dile getirmiştir. İçöz ile Boyacıgiller arasından yaşanan kavgada İçöz,
Boyacıgiller’e tokat oda İçöz’e tekme atmıştır. Zaman, 15 Ocak 1953. ; Gece Postası, 15 Ocak 1953. ; Vatan, 15
Ocak 1953. ; Zafer, 15 Ocak 1953. ; Dünya, 15 Ocak 1953.
14
Zaman, 8 Ağustos 1953. ; Vatan, 8 Ağustos 1953.
11
12
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31 Ocak 1954 tarihinde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nde 15 Şubat 1954 tarihinde toplanacak olan çalışma meclisi ile ilgili olarak basın açıklaması yapan
Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen, bir gazetecinin çalışma meclisinde grev konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği yönündeki sorusuna cevap vermiştir. Erkmen, grev mevzusuna ayrıca teması gereksiz gördüğünü, grevin hükümetin programında yer aldığını ve uygulanması için hazırlıkların tamamlamasını beklemek
gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca konuşulacak konuların iç içe olması nedeniyle
grev hakkının da bahis konusu olabileceğini açıklamıştır.15 Grev tartışmaları gündemde yer almaya devam etmiş ve işçi sendikalarının toplantılarında grev hakkı
talep edilmiştir.
5 Haziran 1954 tarihinde İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikası’nın
dördüncü Genel Kurul toplantısında söz alan delegeler yaptıkları konuşmalarda
ücretlerin düşüklüğünden ve işsizlik sigortasının uygulanmamasından şikayetçi
olmuşlar ve özellikle grev hakkının tanınmasını talep etmişlerdir.16 Grev hakkı
talepleri devam ederken kanunsuz grevlerin ikincisi İzmir’de liman işçileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Grev 16 Temmuz 1954 tarihinde devam ederken işveren işlerin bir nebze olsun yapılabilmesi için yeni işçiler getirmiştir. Fakat yeni işçilerde ücreti az işi ağır
buldukları için işi yarıda bırakmışlardır. İşçi temsilcileri ile ilgili açılan tahkikat
devam etmiş ve İzmir İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Saim Kaygan, İkinci Başkanı
Osman Aktuğ, İzmir Deniz İşçileri Sendikası Başkanı Abdullah Zobu, idare heyetinden Nuri Derviş, Emin Güzel, Enver Balıkçı ile altmış altı kişi gözaltına alınmışlar fakat sorgu hakimliğine sevk edilen bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra serbest
bırakılmışlardır. İşveren Osman Gürtan yaptığı açıklamada işçilerin haklarının
çiğnenmediğini ileri sürmüştür.18
17 Temmuz 1954 tarihinde grev devam ederken İzmir Sulh Ceza Mahkemesi’nin olayın grev olmadığı yönündeki kararına savcılık itiraz etmiştir. İzmir Ağır
Ceza Mahkemesi bunu kabul etmiştir. Dava Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne
gitmiş bu mahkemede yetkisizlik kararı verince İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde
duruşma yapılmıştır. Olayın grev olduğuna karar verilerek Deniz İşçileri Sendikası
Başkanı Abdullah Zobu, idare heyetinden Nuri Derviş, Alsancak limanı Tahmil ve
Tahliye İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Türkkormaz tutuklanmıştır.19
15
16
17
18
19

Gece Postası, 31 Ocak 1953. ; Vatan, 31 Ocak 1954. ; Zafer, 31 Ocak 1954. ; Hürriyet, 31 Ocak 1954.
Vatan, 6 Haziran 1954.
Hürriyet, 16 Temmuz 1954. ; Vatan, 16 Temmuz 1954.
Akşam, 17 Temmuz 1954. ; Hürriyet, 17 Temmuz 1954.
Vatan, 18 Temmuz 1954. ; Hürriyet, 18 Temmuz 1954.
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15 Temmuz 1954 tarihinde İzmir’de altı yüz kişiden fazla liman işçisi ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle greve başlamıştır. Türkiye’de ilk defa bu boyutta
bir grev gerçekleşmiştir. İşçi temsilcileri ile işveren arasında müzakereler yapılmış
fakat sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle savcılık Deniz İşçileri Sendikası Başkanı ve
işçi temsilcileri hakkında takibata geçmiştir. Greve teşvik etme gerekçesiyle yüze
yakın işçinin ifadesi alınmış ve bunlardan yirmisi tutuklanmıştır.17
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18 Temmuz 1954 tarihinde işverenin ücretlere zam yapması ile birlikte işçilerin
büyük bölümü tekrar işbaşı yapmıştır.20 Olayla ilgili tahkikat devam etmiş ve 20
Temmuz 1954 tarihinde Deniz İşçileri Sendikası binası ve kasası mühürlenmiştir.21
Tahkikat genişlemiş ve 22 Temmuz 1954 tarihinde İzmir Körfez Deniz İşçileri Sendikası ile Alsancak Liman Kömür Maden ve Hububat Yükleme İşçileri Sendikası
kapatılmıştır.22
Konu ile ilgili açılan davada 14 Ağustos 1954 tarihinde İzmir İkinci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde duruşma başlamış ve elli kişinin ifadesi alınmıştır. İfadeleri alınan
işçiler grev yapma isnadını kabul etmemişlerdir.23 Yargılamaya 26 Ağustos 1954
tarihinde devam edilmiş işçiler işverenin kendilerine düşük ücret ödediğini ve çok
ağır koşullarda çalıştıklarını dile getirmişlerdir.24
Grev yaptıkları gerekçesiyle işçiler yargılanırken bakanlar ve milletvekilleri ile
işçi hakları ve sorunları üzerine Ankara’da temaslarda bulunan İstanbul İşçi Sendikaları Başkanı Seyfi Demirsoy ve heyeti 31 Ocak 1955 tarihinde bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda grev hakkı tanınmadan işçinin haklarının korunamayacağı
ve savunulamayacağı düşüncesi ile grev hakkı tanınana kadar grev kampanyası
yapma kararı almıştır.25 Bu yönde açıklamalar devam etmiştir.
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20 Şubat 1955 tarihinde İstanbul Sendikalar Birliği’nin Beşiktaş’taki genel
merkezinde kırk altı sendikanın idare heyeti ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazım
İnan’ın katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda söz alan sendika yöneticileri işçilerin ağır koşullar altında çalıştığını, ücretlerin düşük olduğunu, sağlık koşullarının iyi olmadığını, sigortasız işçi çalıştırmaların yoğun, çalışma saatlerinin
fazla, işten atılmaların olduğunu ve işsizlik sigortasının faaliyete geçmediğini dile
getirmişlerdir. Haklarını grev hakkı olmadan arayamayacaklarını ileri sürerek
demokratik ülkelerde var olan ve hükümet tarafından sözü verilmiş olan grev hakkının tanınmasına kadar sendikalar birliğinin idare kurulunun ilgili makamlar
nezdinde sürekli teşebbüslerde bulunması kararı alınmıştır.26
Bu kampanyaya destekler devam etmiştir. 4 Mart 1955 tarihinde gerçekleşen
Ankara Sendikalar Birliği Kongresi’nde grev kampanyasının desteklenmesi kararı
alınmıştır.27 15 Mart 1955 tarihinde TÜRK-İŞ’ten gelen bir yazı üzerine Ege İşçi
Sendikaları Birliği İcra Heyeti bir toplantı yaparak grev kampanyasına destek verme kararı almıştır.28

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hürriyet, 19 Temmuz 1954.
Halkçı, 21 Temmuz 1954.
Vatan, 23 Temmuz 1954.
Hürriyet, 15 Ağustos 1954.
Halkçı, 27 Ağustos 1954.
Gece Postası, 1 Şubat 1955.
Tan, 21 Şubat 1955. ; Her Gün, 21 Şubat 1955. ; Türk Sesi, 21 Şubat 1955. ; Son Telgraf, 21 Şubat 1955.
Gece Postası, 5 Mart 1955.
Son Telgraf, 16 Mart 1955.
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Sendikalar grev hakkı ile ilgili kampanyayı devam ettirirken Çalışma Bakanı
Hayrettin Erkmen 17 Mart 1955 tarihinde Türk Haberler Ajansı’na verdiği beyanatta iş ve sendikalar kanunu üzerinde çalıştıklarını dile getirmiştir. Grev hakkının verilip verilmeyeceği konusunda sorulan soruya bu konuda etütlerin devam
ettiğini ve hükümetin programında yer alan bu hususta çalışmalar tamamlandığında kanun tasarısının hükümete sunulacağını açıklamıştır.29 Çalışma Bakanı
Erkmen’in açıklamasından sonrada Grev talepleri devam etmiştir.
30 Mayıs 1955 tarihinde gerçekleşen İstanbul Tekstil İşçileri Sendikası Eyüp
Şubesi Kongresi’nde alınan karar doğrultusunda Başbakan Adnan Menderes’e ve
Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen’e grev hakkının verilmesinin talep edildiği bir
telgraf çekilmiştir.30
5 Ağustos 1955 tarihinde gerçekleşen İstanbul İşçi Sendikaları Birliği
toplantısına Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen de katılmıştır. İdare heyeti üyesi
Celal Beyaz yaptığı konuşmada işçilerin bütün dertlerinin tahakkukunun greve
bağlı olduğunu dile getirmiştir. Bunun en doğal hakları olduğunu artık buna sahip
olup bu sıkıntıdan kurtulmak istediklerini ifade etmiştir. Bu konuşmaya müdahale
eden Erkmen, grev hakkı verilse ve üç gün çalışmasanız bu süre içinde kimi ne
ile besleyeceksiniz diye sormuştur. Erkmen bu mesele üzerinde çok iyi çalışıp hazırlanmak gerektiğini belirtmiştir.31 Grev hakkı tartışılmaya devam ederken 1955
yılının son günlerinde grev hakkı ile ilgili çalışmaların yapıldığı ileri sürülmüştür.
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6 Şubat 1956 tarihinde Çalışma Bakanlığının bütçesinin encümende
görüşülmesi sırasında Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan milletvekillerinin iş kanunu, asgari ücret ve grev hakkı konularındaki sorularına cevap vermiştir. Grev
hakkının hükümet programında yer aldığını ve işçi için grev hakkını tesis etmenin
en başta gelen görev olduğunu söylemiştir. Fakat grevin tesis edilebilmesi için sendikaların mali ve teşkilat bakımından çok güçlü olması gerektiğini dile getirmiştir.
Fakat işçilerin sadece %25’nin sendikalara üye olduklarını, ayrıca kalifiye işçilerin
sayısının çok olması gerektiği çünkü bu işçiler grev yaptığında yerlerine kalifiye olmayan işçilerin alınabileceğini ifade etmiştir. Bu nedenlerle grevin işçinin aleyhine
döneceğini ileri sürmüştür. İşçilerin grev yaptıkları zaman işçi ücretlerinin artmasının ürünlerin üretim fiyatlarını artıracağını iddia etmiştir. Bu durumun ise genel
bir fiyat yükselmesine neden olacağını ifade etmiştir. Bu sorunlar çözülmeden grev
hakkının verilmesinin doğru olmayacağını açıklamıştır.33
Yeni Memleket, 18 Mart 1955.
Akşam, 31 Mayıs 1955.
31
Son Telgraf, 6 Ağustos 1955. ; Vatan, 6 Ağustos 1955.
32
Yeni Memleket, 21 ve 26 Aralık 1955.
33
İstanbul Haber, 7 Şubat 1956. ; Cumhuriyet, 7 Şubat 1956. ; Yeni Sabah, 7 Şubat 1956. ; Yeni Memleket, 7
Şubat 1956.
29
30
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Bazı gazetelerde 2025 Aralık 1955 tarihlerinde Çalışma Bakanlığı’nın grev hakkı ile ilgili çalışmalar yaptığı ve en kısa zamanda grev hakkı tasarısının TBMM’ye
geleceği yönünde haberler yayınlanmıştır.32 Grev hakkı ile ilgili söylentiler devam
ederken grev hakkı tartışmalarıda sürmüştür.
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Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan’ın bu açıklamalarına ilk tepki Tekstil ve Örme
Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Bahir Ersoy’dan gelmiştir. Ersoy, Tarhan’ın yaptığı konuşmanın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını açıklamıştır. Çünkü grev
hakkı sözünün verildiğini dile getirmiştir. Ersoy, Tarhan’ın grev hakkının verilmesi için sendikaların güçlü olmasından söz ettiğini fakat sendikaların güçlenmesi
için sendikalara olanakların sunulup sunulmadığından bahsetmediğini vurgulamıştır. Grevin işçi ücretlerini artırarak ürünlerin fiyatlarını yükselteceği konusundaki iddiaya da cevap veren Ersoy, “Fiyatları yükselten sadece işçi ücretleri midir?”
diye sormuştur. Milli servetin paylaşımının her gün daha da bozulduğunu ileri
sürmüştür. Tarhan’a bunu önlemek için ne tür tedbirler aldıklarını sormuştur.34
Tarhan’ın açıklamalarına tepkiler verilmesi devam etmiştir.
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Grev Komitesi bir tebliğ yayınlayarak Tarhan’ın
bir süre önce kendilerine grev tasarısının hazırlandığını yazdığını ve yaptığı bu
konuşmayı onaylamadıklarını açıklamışlardır. Gemi Adamları Sendikası Başkanı
Rüştü Güneri de yaptığı açıklamada işçilere grev hakkının tanınması ile ilgili bu
açıklamaların tatminkar olmadığını açıklamıştır.35 Güneri, 9 Şubat 1956 tarihinde
bütün sendikaların ileri gelenlerini toplantıya çağırmış ve tam bir grev kampanyası başlatılmasını önermiştir.36 Tarhan’ın grev hakkı ile ilgili açıklamasına tepkiler
verilirken grev hakkı talepleri artarak devam etmiştir.
12 Şubat 1956 tarihinde Ankara Gazeteciler Sendikası da yıllık toplantısında
grev hakkı istediklerini açıklamışlardır.37
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Hükümet sendikaların ısrarla talep ettiği grev hakkını vermezken 17 Şubat
1956 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Genel Merkezi’ne giden CHP Genel
Başkanı İsmet İnönü burada yaptığı konuşmada grev hakkının verilmesi için çalışacaklarını belirtmiştir.38 Bu durum Tarhan’ ın tepkisine neden olmuştur.
28 Şubat 1956 tarihinde TBMM’de Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde
konuşan Tarhan, İnönü’nün İstanbul Sendikalar Birliği Genel Merkezi’ni ziyaret
etmesini ve orada konuşma yapmasını tenkit etmiştir. Tarhan, İşçi Sendikaları
Birliği’ni de siyaset yapmakla itham etmiştir. Bu teşekkülün mahkeme kararı ile
kapatılması halinde bunun mesulünün İnönü olacağını dile getirmiştir. İnönü,
Tarhan’a cevap vermek için yaptığı konuşmada CHP’li Çalışma eski Bakanı Reşat
Şemsettin Sirer’in grev hakkına karşı olduğunu ve bu konuda samimi olduğunu
iddia etmiştir. CHP’nin de son yıllara kadar grev hakkına muhalif olduğunu fakat
zaman içerisinde fikirlerinin değiştiğini ve bu hakkın verilmesini savunduklarını
dile getirmiştir.39
34
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Tan, 8 Şubat 1956. ; Her Gün, 8 Şubat 1956. ; İstanbul Haber, 8 Şubat 1956.
Gece Postası, 8 Şubat 1956. ; Dünya, 8 Şubat 1956.
Gece Postası, 10 Şubat 1956.
Ulus, 13 Şubat 1956.
Her Gün, 18 Şubat 1956. ; Akşam, 18 Şubat 1956.
Tan, 29 Şubat 1956. ; Yeni İstanbul, 29 Şubat 1956.

116

Tarhan’ın açıklamaları üzerine 1 Mart 1956 tarihinde bir toplantı yapan İşçi
Sendikaları Birliği İdari Heyeti, Tarhan’a verdiği cevapta sendikalar birliğinin siyaset yapmadığını, grev hakkının verilmesi gerektiğini açıklamıştır. Siyasi parti
liderlerinin birliklerine gelmeleri için çalışacaklarını ve İşçi Sendikaları Birliği İdari Heyeti’nin büyük bir çoğunluğunu Demokrat Partililerin oluşturduğu dile getirilmiştir. İnönü’yü bir Demokrat Partilinin davet ettiğini açıklamışlardır. Heyet
üyeleri, Tarhan’ın birliği, kapatma sözü ile tehdit ettiğini ileri sürmüşlerdir. Kimsenin bu tehdide aldırış etmeyeceğini çünkü kanunlara aykırı hiçbir eylemlerinin
olmadığını ifade etmişlerdir.40
Bu tartışmaların yaşandığı süreçte Demokrat Parti Tokat Milletvekili Ahmet
Gürkan’ın grevin tecrübesi mahiyetinde olmak üzere önce fikir işçilerine bu hakkın tanınması için bir tasarı hazırladığı ileri sürülmüştür.41
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5 Mart 1956 tarihinde bir basın toplantısı yapan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Seyfi Demirsoy Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan’a cevap vermiştir. Demirsoy,
sendika üyelerinin çeşitli partilere mensup olduğunu ve siyasi parti liderlerini sendikalarına davet kararını ittifakla aldıklarını ifade etmiştir. Birlik idare kurulunun
büyük çoğunluğunun Demokrat Partili olduğunu vurgulamıştır. Parti liderlerinin
teşriflerini beklediklerini dile getiren Demirsoy, grev hakkının verilmesi için her
türlü meşru yola başvuracaklarını açıklamıştır.42

12 Mart 1956 tarihinde bir beyanname yayınlayan TÜRK-İŞ, grev hakkının
verilmemesine gerekçe gösterilen hiçbir nedenin makul olmadığını açıklamıştır.
Grev hakkı verildiğinde hükümetin bazı iktisadi ve sosyal meselelerle karşılaşacağı
ve zor durumda kalacağı iddialarının doğru olmadığı dile getirilmiştir. Sendikaların kifayetsizliği iddiasının grev hakkının olması ile değil şekli ile ilgili olduğu ve
bu durumun hakkın acilen verilmesine sebep sayılacağı vurgulanmıştır.44
Tarhan’ın grev hakkında söyledikleri ile ilgili tartışmalar devam ederken 22
Mart 1956 tarihinde İstanbul Sendikalar Birliği’ni ziyaret eden Tarhan, sendikacıların sorunlarını dinlemiştir. Sendikacılar İş Kanunu’nun tadilini, Çalışma
Müdürlüğü’nün daha aktif hale getirilmesini ve grev hakkının tanınmasını talep
etmişlerdir. Ayrıca işçi sigortalarının iyi çalışmadığını dile getirmişlerdir. Tarhan
ise yaptığı konuşmada grev ile ilgili sözlerinin yanlış yansıtıldığını ve işçi davası
için gece gündüz çalışacaklarını ifade etmiştir. Ücretli izin, tatil yevmiyeleri ve işçi
40
41
42
43
44

Gece Postası, 2 Mart 1956.
Yeni İstanbul, 2 Mart 1956. ; Akşam, 2 Mart 1956.
İstanbul Haber, 6 Mart 1956. ; Dünya, 6 Mart 1956. ; Vatan, 6 Mart 1956. ; Her Gün, 6 Mart 1956.
Cumhuriyet, 12 Mart 1956. ; İstanbul Ekspres, 12 Mart 1956. ; İstanbul Haber, 12 Mart 1956.
Yeni İstanbul, 12 Mart 1956.
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Grev hakkı ile ilgili tartışmalar devam ederken 11 Mart 1956 tarihinde Kırıkkale İşçileri Sendikası’nın toplantısına katılan Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan hükümetin grev hakkı verilmesine karşı olmadığını ve yıl sonunda veya 1957 yılının
başında gerekli kanun tasarısının TBMM’ye verileceğini söylemiştir.43 Tarhan’ın
açıklamalarına tepkiler gelmeye devam etmiştir.

Dr. Ali ŞAĞAN

emekli maaşlarının otuz üç liradan altmış liraya çıkarılması için çalıştıklarını dile
getirmiştir.45
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23 Mart 1956 tarihinde Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan İstanbul Tekstil ve
Örme Sanayi İşçileri Sendikası’nı ziyaret etmiştir. Burada yaptığı konuşmada işçi
ikramiyeleri konusunda çalıştıklarını dile getirmiştir.46
24 Mart 1956 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Lokali’nde kırk sekiz
sendika temsilcisi ile görüşen Tarhan grev hakkının hükümet programında yer
aldığını tekrar etmiştir. Bu konu üzerinde etütlerinin bitmek üzere olduğunu ve
grev hakkını en yakın zamanda kanunlaştıracaklarını vurgulamıştır.47 Tarhan’ın
grev hakkı ile ilgili açıklamasından kısa bir süre sonra TBMM’de işçiler lehine bazı
kanunlar kabul edilmiştir.
3 Nisan 1956 tarihinde TBMM’de işçiler lehine kanunlar kabul edilmiştir. İşçi
emekli maaşları otuz üç liradan altmış liraya çıkarılmış, iş kazaları, hastalık ve
annelik sigortasına ödenen günlük ücretler iki liradan üç liraya çıkarılmıştır. Ayrıca bazı iş kollarında haftalık tatil olmadığı için bu iş kollarından çalışan işçiler
için çalıştıkları güne ücret almaları kabul edilmiştir.48 İşçiler lehine bazı kararlar
alınırken grev hakkı ile ilgili talepler devam etmiştir.
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28 Nisan 1956 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları Kongresi’nde konuşan sendika temsilcileri ve işçiler grevsiz sendikaların elektriksiz ampulden farklı olmadığını dile getirmişlerdir. Bu nedenle verilen sözlerin tutularak grev hakkının biran önce verilmesini talep etmişlerdir.49 29 Nisan 1956 tarihinde kongreye gelen
Çalışma Bakanı Tarhan yaptığı konuşmada asgari ücret, bayram ve tatil ücretleri
gibi konulardan söz ederken grev hakkından söz etmemiştir. İşçiler ise yaptıkları
konuşmada grevsiz sendikanın kanatsız kuş olduğunu ifade etmişlerdir.50 Tarhan,
katıldığı işçi sendikaları toplantılarında grev hakkından söz etmemeye devam etmiştir.
2 Mayıs 1956 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nde yeni seçilen idare
heyeti ile bir toplantı yapan Tarhan, burada yaptığı konuşmada grev hakkı konusunda söz söylememiştir. Konuşma sonunda idare heyetinden Celal Beyaz, Tarhan’a grev hakkından söz etmediğini söylemiştir. Tarhan, verdiği cevapta grev hakkından çok söz ettiğini Kırıkkale ve İzmit’te bundan bahsettiğini dile getirmiştir.
Beyaz ise çıkarılan diğer kanunlarda olduğu gibi bu hakkın ne zaman verileceğini
söylemesini istemiştir.51 Uzun bir süre grev hakkı ile ilgili tartışma ve açıklama
olmamıştır.
45
Tarhan konuşurken bir işçi “Bazı tavuklar mütemadiyen gıdıklar. Fakat hiç yumurtlamazlar.” demiştir.
Tarhan ise “Merak etmeyin vekiliniz çok velududur. İyi yumurtlar…” cevabını vermiştir. İstanbul Haber, 23
Mart 1956. ; İstanbul Ekspres, 23 Mart 1956. ; Vatan, 23 Mart 1956. ; Akşam, 26 Mart 1956.
46
Gece Postası, 24 Mart 1956. ; Vatan, 24 Mart 1956.
47
Her Gün, 25 Mart 1956. ; Akşam, 25 Mart 1956. ;
48
Cumhuriyet, 3 Nisan 1956. ; Akşam, 3 Nisan 1956.
49
Her Gün, 29 Nisan 1956. ; Vatan, 29 Nisan 1956. ; Cumhuriyet, 29 Nisan 1956.
50
Ulus, 30 Nisan 1956. ; Dünya, 30 Nisan 1956. ; Akşam, 30 Nisan 1956. ; Vatan, 30 Nisan 1956.
51
İstanbul Haber, 3 Mayıs 1956.
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5 Şubat 1957 tarihinde Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde
milletvekillerinin sorularını cevaplayan Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan grev
hakkının neden tanınmadığı ile ilgili soruya verdiği cevapta grev hakkının parti programında yer aldığını fakat grevin dünya çapında uygulanmasında müspet
bazen de zararlı sonuçlar doğurduğunun görüldüğünü ifade etmiştir. Sendikaların
mali yapısının grevi karşılayacak ve lokavta dayanacak güce gelip gelmediğini sormuştur. Öncelikle bu hususun dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde grevin
işçiyi tehdit eden bir durum olacağını dile getirmiştir. Grevi kabul ettikleri an lokavtı da kabul etmek zorunda olduklarını açıklayan Tarhan, grevin eski hararetini
koruyup korumadığını sormuştur. En ileri işçi mevzuatına sahip olan Danimarka’nın beş ay önce grevi kaldırarak tahkim kurumunu kurduğunu ifade etmiştir.
Amerika’da greve karşı bir kanununun olduğunu belirtmiştir. Amerika’nın ekonomisine, cemiyet yapısına ve milli güvenliğine zarar verdiği an grevin yasaklandığını vurgulamıştır. Grev hakkını reddetmediklerini söyleyen Tarhan, henüz koşulların uygun olmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle grev hakkı tasarısını hemen
hazırlama yoluna gitmediklerini ifade etmiştir.52 Bu sözlerden kısa bir süre sonra
grev hakkı tasarısının hazırlandığı ileri sürülmüştür.
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20 Mart 1957 tarihinde başlayan işçi konferansları ile ilgili tartışmalar devam
ederken Çalışma Bakanlığı’nın işçilere şartlı grev hakkını vermek için tasarı hazırladığı ileri sürülmüştür. Bu tasarıya göre sendikaların grev kararlarını sekiz saat
önceden mülki amirliklere bildireceği ve mülkü amirlerin yazılı izni olmadan grevin başlamayacağı ileri sürülmüştür. İzinsiz grev yapanlara bir ile on yıl arasında
hapis, on ile yüz bin lira arasında para cezası verileceği iddia edilmiştir.53

2 Haziran 1957 tarihinde Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Eyüp Şubesi Yıllık
Kongresi’ nde grev hakkı yine talep edilmiştir. Bu hak alınmadan sendikacılık ve
işçi sorunlarında olumlu yönde mesafe alınamayacağı vurgulanmıştır.55 Grev hakkı ile ilgili talepler devam etmiştir.
TÜRK-İŞ üçüncü Genel Kongresi 19 Haziran 1957 tarihinde Ankara’da toplanırken hazırlanan raporda Türk sendikacılığı için ümitsiz safhanın 1954’ten sonra
başladığı ileri sürülmüştür. Sendikaların büyüyebilmesinin grev hakkına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle bu hakkın biran önce verilmesi istenmiştir. Ayrıca kapatılan sendika birlikleri ile ilgili kanunun tadil edilerek tasarının TBMM’ye
verilmesi talep edilmiştir.56 20 Haziran 1957 tarihinde TÜRK-İŞ üçüncü Genel
52
53
54
55
56

Akşam, 5 Şubat 1957. ; Vatan, 6 Şubat 1957.
Akşam, 5 Nisan 1957. ; Tercüman, 6 Nisan 1957.
Vatan, 7 Nisan 1957.
Cumhuriyet, 3 Haziran 1957.
Yeni İstanbul, 19 Haziran 1957. ; Gece Postası, 19 Haziran 1957. ; Cumhuriyet, 19 Haziran 1957.
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6 Nisan 1957 tarihinde Vatan gazetesine açıklama yapan sendika başkanları
bu konuda çalışmaya başlanmış olmasını dahi gazetelerden okumanın kendilerini
memnun ettiğini açıklamışlardır.54 Hazırlandığı ileri sürülen tasarı TBMM’ye getirilmezken grev talepleri devam etmiştir.
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Kongresi’nde söz alan sendika temsilci ve üyeleri grev hakkından ve kapatılan sendikalar sorunundan söz etmişlerdir. Ayrıca, Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan’ın
yaptığı bir konuşmada “Biz Türk işçisi ile vasıtasız bir şekilde, doğrudan doğruya
görüşmek istiyoruz.” sözü üzerine sendikaları gereksiz gördüğü yorumları yapılmıştır. Bir delege buna temas ederek “Bizler hakarete uğradığımızı, sendikalarımızın peş peşe kapatıldığını unutmadık, unutmayacağız.” demiştir.57 Grev taleplerine
karşılık hükümet temsilcilerinden açıklamalar gelmeye devam etmiştir.
27 Ekim 1957 Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti İstanbul listesinden aday
gösterilen Türkiye Gemi Adamları Sendikası Başkanı Rüştü Güneri 15 Ekim 1957
tarihinde yaptığı açıklamada kayıtsız şartsız grevin bahis konusu olmayacağını, grevin ihbarla, zaman ve mekanla alakalı olduğunu ileri sürmüştür. Kayıtsız
şartsız grev hakkının olamayacağını ifade etmiştir.58 Grev hakkı ile ilgili açıklamalar devam etmiş fakat grev hakkı tasarısı taleplere rağmen hazırlanmamıştır.
Çalışma bakanları değişmiş fakat durum değişmemiştir.
15 Ocak 1958 tarihinde Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen ile görüşen İstanbul İşçi Sendikaları Birliği temsilcileri istekler arasında grev hakkını da talep etmişlerdir.5917 Ocak 1958 tarihinde bir basın toplantısı yapan Erkmen, Sendikalar
Kanunu’nun tadil edilmesi çalışmalarının tamamlandığını dile getirmiştir. Kapatılan sendikalar ile ilgili olarak muvakkat kapatmalarda fesihin olmadığını ve
böylece sendika hayatiyetinin korunduğunu dile getirmiştir. İstanbul Gazeteceler
Sendikası’nın da bu durumda olduğunu ifade eden Erkmen bu sendikaların tekrar
açılmasını istediğini açıklamıştır. Sendikaların siyasetle uğraşamayacağını vurgulamıştır. Grev hakkındaki açıklamalarının bilindiğini dile getiren Erkmen, grev
hakkını reddetme gibi kesin kararlarının olmadığını ifade etmiştir. Batı ülkelerinde dahi grev hakkının sınırlı olduğunu ve ekonomik düzeni tehdit eden grev şeklinin kabulüne imkan olmadığını açıklamıştır. Grev hakkının kötüye kullanılmaması için kanunda önleyici hükümlerin bulunması gerektiğini söylemiştir.60 Grev
hakkı tartışmaları devam etmiştir.
5 Nisan 1958 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Kongresi’nde faaliyet
raporu okunmuş ve raporda 1951 yılında hükümet tarafından hazırlanıp teşkilatlara gönderilen grev ve lokavt kanun tasarısının hala TBMM’ye getirilmediği ifade
edilmiş ve 1958 yılında getirilmesi temennisinde bulunulmuştur. Raporda grev
hakkını silah değil, yapıcı kuvvet olarak addettikleri vurgulanmıştır.61 Kongrenin
ikinci gününde konuşma yapan TÜRK-İŞ Başkanı Nuri Beşer grevin işçi için elzem olduğunu dile getirmiştir. Kongrede Başbakan Adnan Menderes ile Çalışma
Bakanı Hayrettin Erkmen’e grev hakkının tanınması, asgari ücret sorunun çözül57
58
59
60
61

Yeni İstanbul, 21 Haziran 1957.
Gece Postası, 16 Ekim 1957.
Tercüman, 16 Ocak 1958. ; Vatan, 16 Ocak 1958.
Havadis, 18 Ocak 1958. ; Her Gün, 18 Ocak 1958.
Vatan, 6 Nisan 1958.
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14-16 Nisan 1958 tarihlerinde bir toplantı yapan TÜRK-İŞ Temsilciler heyeti
toplantısında konuşan Nuri Beşer grev istediklerini ve istemeye devam edeceklerini,
bunun en büyük arzuları olduğunu vurgulamıştır.63 Farklı türdeki sendikalar grev
hakkını talep etmeye devam etmişlerdir.
25 Mayıs 1958 tarihinde kongre yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası da grev
hakkının verilmesini talep etmiştir.64 Çalışma Bakanı Erkmen’in de grev hakkı ile
ilgili açıklamaları devam etmiştir.
29 Temmuz 1958 tarihinde İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda işçi sendika temsilcileri ve basın mensupları ile bir toplantı yapan Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen işçiler için grev hakkından önce kolektif iş akdinin imzalanmasının
önemli olduğunu dile getirmiştir. Kolektif mukavelenin kabulü ve Sendikalar
Kanunu’nda tadilat yapıldıktan sonra grev hakkı ile ilgili ülkenin yapısına uygun
olacak bir grev hakkı için çalışmaların başlayacağını açıklamıştır.65 Grev hakkı verilmezken üçüncü kanunsuz grev gerçekleşmiştir.
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mesi, Sendikalar Kanunu’nda tadilat yapılması için birer telgraf çekilmesi kararı
alınmıştır.62 Grev hakkı ile ilgili talepler sürmüştür.

3 Eylül 1958 tarihinde Eminönü Öğrenci Lokali’nde Tekstil ve Örme Sanayi
İşçileri Sendikası Federasyonu üçüncü Genel Kongresi yapılmıştır. Burada okunan faaliyet raporunda demokratik rejimlerde grev hakkının tanınmasının zaruri
olduğu ve bunun aksi sebebini bulmanın mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Yüz
binlerin grev hakkını istemeleri karşısında, milli menfaat endişesinin yer alması
kadar iptidai ve hodgam bir hareketin tasavvur edilemeyeceği dile getirilmiştir.
Sekiz saat çalışmak, sekiz saat uyumak ve sekiz saat eğlenmek, temiz yemek, temiz giyinmek, tabii sosyal haklara kavuşmak için istenen grev hakkını vermemenin milli menfaatlere aykırı düşüncenin kendisi olduğu belirtilmiştir. Bu raporun
okunduğu sırada salonda işçi milletvekilleri Mahmut Yüksel ve Rüştü Güneri ile
salonda bulunan Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen bir konuşma yapmıştır. Erkmen, raporda yer alan grev hakkı ile ilgili bölümünde yer alan ifadelerin biraz sert
olduğunu vurgulamıştır. Sendika toplantılarının sosyal politika anlayışının güzel
bir ifadesi olduğunu ve bu nedenle seçilen sözcüklerin bir sınıf mücadelesine meyyal olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Sendika Başkanı Bahir
62
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Tercüman, 7 Nisan 1958. ; Vatan, 8 Nisan 1958.
Tercüman, 15 Nisan 1958.
Tercüman, 26 Mayıs 1958.
Cumhuriyet, 30 Temmuz 1958.
Şehir, 11 Ağustos 1958. ; Tercüman, 11 Ağustos 1958.
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Grev hakkı ile ilgili talepler, açıklamalar ve tartışmalar devam ederken 10
Ağustos 1958 tarihinde Galata Rıhtımı’nda çalışan tahmil tahliye işçisi beş yüz kişi
ücret azlığı ve tatil yevmiyesinin verilmemesini gerekçe göstererek işe gitmemiştir.
Bu olay grev mahiyetinde görüldüğü için polis müdahale etmiştir. Fakat sadece
üç yüz kişi iş başı yapmıştır. Diğer iki yüz kişi ise işbaşı yapmamıştır.66 Kanunsuz
grevler devam ederken grev hakkı talepleri de gelmeye devam etmiştir.
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Ersoy ise Erkmen’e verdiği cevapta rapordaki yazının hüsniyetle kaleme alındığını
ve bir sınıf mücadelesi yaratmayı akıllarına bile getirmediklerini ifade etmiştir.67
Grev hakkı ile ilgili açıklama ve talepler devam ederken bu isteğin dillendirilmesi
sürmüştür.
21 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da bulunan işçi sendikalarının yönetim kurulları Beşiktaş’taki İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nde bir toplantı yapmışlardır.
Beş İstanbul milletvekilin davetli olduğu toplantıda kolektif iş akdi ve % 100 zam
istenirken grev hakkı yine talep edilmiştir.68 Grev hakkı ile ilgili talepler devam
etmiştir.
9 Aralık 1958 tarihinde son zamanlarda tekstil, maden, lastik ve kauçuk sanayi
iş kollarında yaşanan işsizlik nedeniyle basın toplantısı yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Nuri Beşer işverenin lokavt yaptığını fakat kendilerinin grev yapamadığını
iddia etmiştir. Bu nedenle grev hakkının verilmesi ile ilgili kanun tasarısının hazırlanması talebi için milletvekillerine beyanname dağıtacaklarını ifade etmiştir.69
Grev hakkı ile ilgili talepler bir türlü dikkate alınmazken Demokrat Parti çevrelerinde grev hakkı isteyenler itham edilmeye ve grev hakkına karşı çıkılmaya başlanmıştır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

30 Aralık 1958 tarihinde gerçekleşen Demokrat Parti Zonguldak Merkez İlçe
Kongresi’ nde yapılan konuşmada grev hakkı isteyen işçi ve sendikacılar hararetli komünistlikle itham edilmişlerdir. Bu olay Zonguldak Maden İşçileri Sendikası
ikinci Başkanı Mehmet Alpdündar tarafından gönderilen haber bülteni ile gazetelere yansımıştır.70 Bu olay sendikacılar arasında üzüntü ve büyük bir infial yaratmıştır. Sendika başkan ve temsilcileri komünist olmadıklarını ve bu olayı şuursuz
bir hareket olarak gördüklerini dile getirmişlerdir. Grev istediklerini ve istemeye
de devam edeceklerini vurgulamışlardır. Sendikalardan birçoğu TÜRK-İŞ’e telgraf çekerek bu zihniyeti protesto amaçlı bir miting yapılmasını talep etmişlerdir.71
Grev hakkı ile ilgili tartışmalar TBMM’ye de yansımıştır.
29 Ocak 1959 tarihinde Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP milletvekilleri Demokrat Parti’nin programında ve 1950 yılındaki seçim
beyannamesinde grev hakkının olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat bu hakkın verilmediğini dile getirmişlerdir. Demokrat Parti Bursa Milletvekili Recep Kırım ve
İstanbul Milletvekili Rüştü Güneri de grev hakkını savunan konuşmalar yapmışlardır. Diğer Demokrat Parti milletvekilleri ise grev hakkının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde dahi bulunmadığını ileri sürerek grev hakkının aleyhinde
konuşmuşlardır. Çalışma Bakanı Haluk Şaman ise yaptığı konuşmada İş Kanunu’nun günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini açıklamıştır. Bu nedenle kanunda
düzenlemenin yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca, Sendikalar Kanununda gerekli ta67
68
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Cumhuriyet, 4 Eylül 1958. ; Şehir, 4 Eylül 1958.
Tercüman, 22 Aralık 1958.
Vatan, 10 Aralık 1958.
Cumhuriyet, 1 Ocak 1959.
Vatan, 3 Ocak 1959. ; Cumhuriyet, 3 Ocak 1959.
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dilatın yapılacağını, fikir ve ziraat işçileri ile ilgili kanun tasarıları hazırlandığını,
kolektif mukaveleler hakkında kanun tasarısı ile ücretli izin ve başka konularda da
tasarıların hazırlandığını ifade etmiştir. Şaman, grev hakkını vermeyi prensip olarak uygun gördüklerini belirtmiştir. Sözlerine devam eden Şaman, grevin işçilerin
son olarak başvurabilecekleri bir pazarlık aracı olduğunu söylemiştir. Grev yapılmasının çoğu defa iktisadi ve içtimai hayata zarar verebildiğini, bu nedenle birçok
ülkede bununla ilgili önlemler alındığını ileri sürmüştür. Bu etkileri önleme tedbirleri ile ilgili dikkatli bir çalışma yaptıklarını ifade eden Şaman, grev hakkı verildiğinde işverenlere de lokavt hakkının tanınmasının toplumsal adalet bakımından
zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Sendikaların maddi bakımdan güçsüz olmaları
nedeniyle lokavtın işçilere etkisini de göz önünde bulundurmanın zorunlu olduğunu açıklamıştır.72 Şaman’ın grev hakkı ile ilgili söylemleri devam etmiştir.
26 Şubat 1959 tarihinde Çalışma Bakanlığı’nın bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında bir konuşma yapan Şaman, grevin zaruretine mutlak suretle inandığını, bu sosyal hakkı dikkatle tatbik ederek uygulamaya koymak
zorunda ve azminde olduklarını ifade etmiştir.73 Şaman’ın açıklamaları sürerken
grev hakkı ile ilgili talepler devam etmiştir.
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17 Mayıs 1959 tarihinde gerçekleşen İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri
Sendikası Bakırköy Şubesi Yıllık Kongresi’nde konuşan sendika temsilcileri ve işçiler grev hakkının biran evvel kabulünü istemişlerdir.76 Grev hakkı ile ilgili isteklere
cevap verilmediği bu süreçte dördüncü kanunsuz grev yapılmıştır.
22 Mayıs 1959 tarihinde Rami’de bulunan Laneteka Yünlü Dokuma Fabrikası’nda ustaları ihbarsız olarak işten çıkarılan elli iki bayan işçi bir günlük grev yapmıştır. Kadınların Eyüp Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınmıştır. Sekiz kişi
hakkında greve teşebbüs ve teşvik nedeniyle tahkikat başlatılmıştır.77 Kanunsuz
grevler devam ederken grev hakkı istekleri artarak sürmüştür.

Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde grev hakkı ile ilgili yapılan konuşmalarla ilgili ayrıntılı bilgi
için bkz. Havadis, 30 Ocak 1959. ; Vatan, 30 Ocak 1959.
73
Akşam, 27 Şubat 1959.
74
Vatan, 19 Nisan 1959.
75
Vatan, 20 Nisan 1959.
76
Vatan, 18 Mayıs 1959.
77
Vatan, 2324 Mayıs 1959.
72
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18 Nisan 1959 tarihinde başlayan Gazeteciler Sendikası Federasyonu’nun ikinci
Genel Kurul toplantısında İstanbul ve Ankara gazeteciler sendikalarının hazırladığı tebliğ okunmuştur. Bu tebliğde kolektif iş akdi ile grev hakkının verilmesi talep
edilmiştir.74 Toplantının ikinci gününde söz alan bir üye Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı kolektif iş akdi tasarısını işverenlere gönderirken Gazeteciler Sendikası’na
ve diğer işçi sendikalarına göndermemesini protesto etmek için takrir vermiş ve
bu takrir kabul edilerek Çalışma Bakanlığı protesto edilmiştir.75 Grev hakkı talebi
sürmüştür.
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23 Mayıs 1959 tarihinde gerçekleşen İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası
Genel Kongresi’nde grev hakkı ile verilen takrir ittifakla kabul edilmiştir. Yapılan
konuşmalarda grev hakkının tanınması istenmiştir.78 Grev hakkı talepleri devam
ederken Demokrat Parti çevrelerinden grev aleyhinde yapılan konuşmalara bir yenisi eklenmiştir.
Demokrat Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 27 Haziran 1959 tarihinde iş,
işçi davaları, işçilerin sorunları ve dilekleri ile ilgili düzenlenen toplantıda sorunlarını anlatan işçilerden bir tanesi grev hakkının verilmesini istemiştir. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu işçiye grev hakkının partilerinin programında yer aldığını
fakat tatbik edilmemesinin ülkenin yüksek menfaatleri gereği olduğunu ileri sürmüştür. İşçilerin Konya’da grev sözüne iltifat etmemeleri gerektiğini, bunun ancak
fazla işçi topluluğu bulunan İstanbul, İzmir gibi yerlerde ela alınacak konu olduğunu dile getirmiştir.79 Ağaoğlu’nun açıklamaları sonrasında da grev hakkı istekleri
sürmüştür.
8 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul İşçi Sendikaları toplantısında davet edildiği
halde toplantıya katılmayan İstanbul milletvekilleri protesto edilmişlerdir. Yapılan konuşmalarda ve okunan faaliyet raporunda grev hakkı ile iş akdi hakkında
kanunların çıkarılması talep edilmiştir.80 Grev hakkının verilmemesine tepkiler
devam etmiştir.
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27 Eylül 1959 tarihinde gerçekleşen İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri
Sendikası Yıllık Kongresi’nde konuşan işçiler verilen vaatlerin tutulmadığını ve
grev hakkı ile kolektif iş akdi tasarılarının hazırlanarak kabul edilmesi gerektiğini
dile getirmişlerdir. Toplantıya katılan Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Rüştü
Güneri grev hakkının verileceğini dile getirmiştir.81 Grev hakkının verilmemesine
tepkiler artarak sürmüştür.
26 Ekim 1959 tarihinde basın toplantısı yapan İstanbul Teknik Mensucat İşçileri Sendikası Başkanı Şevket Üstünsoy iş kanunundaki bazı maddelerin işçinin
menfaatlerini korumaktan uzak olduğunu ve Sümerbank işçilerinin sekiz saatten
fazla çalıştırıldıklarını ifade etmiştir. Üstünsoy, işçiye kayıtsız şartsız grev hakkının verilmesinde geç kalındığını vurgulamıştır. İşçiye verilecek grev hakkının
hiçbir siyasi partinin seçim propagandası olmaması gerektiğini belirtmiştir.82 Sendikaların grev talepleri artarak devam ederken bazı sendikacıların grev hakkını
istemediği ileri sürülmüştür.
Cumhuriyet, 24 Mayıs 1959.
Vatan, 28 Haziran 1959.
80
Dünya, 9 Ağustos 1959. ; Cumhuriyet, 9 Ağustos 1959.
81
Cumhuriyet, 28 Eylül 1959.
82
Üstünsoy, yaptığı basın açıklamasında sendika yöneticilerinin sendikalara siyasi propagandayı
sokmaması gerektiğini vurgulamıştır. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Nuri Beşer’in Demokrat Partili, Tekstil
ve Örme Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Bahir Ersoy’un CHP’li olduğunu ve bunların sendikalarda
partilerinin propagandasını yaptıklarını ileri sürmüştür. Kendisinin de Demokrat Partili olduğunu ifade
eden Üstünsoy, sendikaya siyasetin girmesine izin vermeğini söylemiştir. Vatan, 27 Ekim 1959.
78
79
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28 Ekim 1959 yılında basın toplantısı yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Nuri Beşer, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Yıllık Kongresi’nde kendisi ile ilgili greve
karşı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etmiştir. Demokratik
ülkelerde olan sendika kurma hakkından sonra grev ve lokavt haklarının verilmesinin zorunlu olduğunu dile getirmiştir.83 Grev hakkı tartışmaları devam ederken
tekrar Çalışma Bakanlığı’nın grev tasarısı ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladığı
ileri sürülmüştür.
18 Kasım 1959 tarihinde birçok gazetede Çalışma Bakanlığı’nın grev hakkı ile
ilgili tasarı hazırlama çalışmaları başlattığı iddia edilmiştir. Bakanlığın, grev hakkını vermiş olan batı ülkelerinin mevzuatını incelemekte olduğu ve Türkiye’nin
yapısına uygun esasları tespit etmek için çalıştığı ileri sürülmüştür. Tasarının ruhunu, grevin toplumu sarsıcı bir içerik taşımasının oluşturduğu ifade edilmiştir.84
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9 Ocak 1960 tarihinde Ankara İnşaat İşçileri Sendikası Kolektif İş Akdi tasarısı
ile ilgili bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya katılan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Rafet Aksoy burada yaptığı konuşmada grev hakkının mutlaka verileceğini söylemiştir.85 İlgili kurumlardan grev hakkının verileceği yönünde söylemler gelirken
bu konuda talepler devam etmiştir.

29 Ocak 1960 tarihinde Çalışma Bakanlığı’nın bütçe komisyonunda CHP Adana Milletvekili Suphi Baykan Demokrat Parti Programı’nda bulunan ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1950 yılında yaptığı konuşmada grev hakkının tanınacağını
ifade eden sözlerini okumuştur. Demokrat Parti’nin işçi konusunda samimi olmadığını iddia etmiştir. Bu nedenle tartışmalar olmuştur. Demokrat Parti Milletvekili Samet Ağaoğlu ise grev hakkını programına ilk koyan partinin Demokrat
Parti olduğunu fakat bu hakkın kullanılma şartlarının ülkenin yapısına göre tespit
edilmesi gerektiğini ve ülkede işsizlik olmadığını ileri sürmüştür.87 Grev hakkı taleplerinin ve tartışmalarının devam ettiği bu süreçte ilk defa bir Demokrat Parti
milletvekili işçinin grev hakkı istemediğini ileri sürmüştür.
Beşer, grev hakkına karşı olan sendikacıları üç gruba ayırmıştır. Birinci gruptakilerin grevin anlamını
ve sosyal hayattaki faydalarını idrak etmekten uzak olanlar olduğunu; ikinci gruptakilerin şahsi ve maddi
menfaatlerini birinci planda tutanlar olduğu; üçüncü gruptakilerin ise çeşitli menfaat gruplarının aleti
olanlar olduğunu açıklamıştır. Ulus, 29 Ekim 1959. ; Vatan, 29 Ekim 1959.
84
İstanbul Ekspres, 18 Kasım 1959. ; Cumhuriyet, 18 Kasım 1959. ; Vatan, 18 Kasım 1959.
85
Zafer, 10 Ocak 1960. ; Akşam, 10 Ocak 1960.
86
Beşer, yeni kurulan Türkiye Sosyalist Partisi’ne işçilerin iltifat etmeyeceğini iddia etmiştir. Bir işçi
partisinin kurulmasının daha yerinde olacağını ifade etmiştir. Gece Postası, 23 Ocak 1960. ; Akşam, 23 Ocak
1960. ; Hürriyet, 23 Ocak 1960.
87
Gece Postası, 30 Ocak 1960. ; Ulus, 30 Ocak 1960. ; Cumhuriyet, 30 Ocak 1960.
83
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22 Ocak 1960 tarihinde basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Nuri Beşer idare heyetlerinin çalışmalarından, işsizlik sigortası, sendikaların bağımsızlığı konularından söz etmiştir. Kolektif iş akdi tasarısında para cezalarının
artırılmasını talep etmiştir. Grev hakkının verilmesi halinde Türk işçisinin bütün
sıkıntılarının giderileceğini ileri sürmüştür.86 Grev hakkı talepleri devam ederken
konu TBMM’de tekrar tartışılmıştır.
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30 Ocak 1960 tarihinde Çalışma Bakanlığı bütçe müzakereleri devam ederken
konuşma yapan Demokrat Parti Zonguldak Milletvekili Hulusi Timur, grevin birçok demokratik ülkede sınırlandırılması yoluna gidildiğini ileri sürmüştür. Türk
işçisinin grev hakkı istemediğini, bu konuda muhalefetin tahrikler yaptığını iddia
etmiştir. CHP Zonguldak Milletvekili Mustafa Saraç ise hükümetin sendikalar
üzerinde baskı kurduğunu ileri sürmüştür.88 İşçilerin grev hakkını istemediği ileri
sürülürken bu hakka ilgili istekler sürmüştür.
19 Şubat 1960 tarihinde bir toplantı yapan İstanbul İşçi Sendikaları Birliği
hazırladığı çalışma raporunda grev hakkı olmadığı takdirde sendikanın olamayacağı ve Türk işçisine grev hakkının verilmeyişinin onun olgunluğuna inanmamak olduğu ifade edilmiştir. Grevsiz sendikanın kötürüm kalmaya mahkum olduğu dile getirilmiş ve grev hakkının verilmesi ile ilgili gecikmelerin son bulması
istenmiştir.89 6 Mart 1960 tarihinde gerçekleşen İstanbul İşçi Sendikaları Birliği
Yıllık Kongresi’ne Demokrat Parti Bursa Milletvekili Recep Kırım’da katılmıştır.
Kırım, yaptığı konuşmada vergi adaletsizliğinin işçinin lehine düzeltileceğini ifade
etmiştir. Sendikacılar ise yaptıkları konuşmalarda grev hakkının biran önce verilmesini talep etmişlerdir.90 Grev hakkı talepleri 1960 yılında daha çok dile getirilmeye başlamıştır.
7 Mart 1960 tarihinde İstanbul Müstakil İşçi Sendikaları Birliği ve Teknik Mensucat İşçileri Federasyon’u Başkanı Şevket Üstünsoy yaptığı basın açıklamasında
grev hakkının verilmesini istemiştir.91 Grev hakkı istekleri sürerken hükümetin bu
konudaki görüşü değişmemiştir.
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21 Nisan 1960 tarihinde İzmir işçi sendikaları temsilcileri ile görüşen Çalışma
Bakanı Haluk Şaman grevin parti programlarında olduğunu fakat bu hakkın verilmesinin uzun zaman alacağını dile getirmiştir. Şaman Türkiye’de grevin sendikalar güçlenmeden blöften ileri gidemeyeceğini ileri sürmüştür.92 O kadar taleplere
rağmen grev hakkı yeni hazırlanan iş kanunu tasarısında yer almamıştır.
Yeni bir iş kanunu tasarısı hazırlanmış ve 17 Mayıs 1960 tarihinde bazı üniversitelere, kurumlara ve sendikalara gönderilmiştir. Bu tasarıda grev hakkı yer
almamıştır.93
Hükümet, programında olmasına, verilen sözlere ve 1951 yılında bir tasarının
hazırlanmış olmasına rağmen grev hakkını farklı gerekçeleri öne sürerek vermemiştir.

88
89
90
91
92
93

Vatan, 31 Ocak 1960.
Gece Postası, 20 Şubat 1960.
Hürriyet, 7 Mart 1960.
Hürriyet, 8 Mart 1960.
Vatan, 22 Nisan 1960. ; Ulus, 22 Nisan 1960.
Vatan, 18 Mayıs 1960.
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Demokrat Parti Hükümeti’nin seçim vaatlerinde ve programında olan grev
hakkı ile ilgili sendikalar tarafından onlarca talep gelmiştir. 1951 yılında bir tasarı
hazırlanmış olmasına ve ilgili bakanların bu hakkın verileceğini sürekli dile getirmelerine karşın grev hakkı verilmemiştir. Çalışma bakanları grev hakkının verilmeme nedenini, genellikle iktisadi ve sosyal düzenin bozulabileceğine dayandırmışlardır. Ayrıca, grev hakkı verildiğinde işverene lokavt hakkının da tanınması
gerektiği için sendikaların mali gücünün bunu kaldıramayacağını ve işçilerin zor
durumda kalacağını iddia etmişlerdir. Bu nedenlerle grev hakkı için acele edilmemesi gerektiğini dile getirmişlerdir. İşçiye grev hakkının verilmemesinin yanında
kanunlara aykırı grevlerin gerçekleşmesi nedeniyle sendika yöneticileri ve işçiler
aleyhine açılan davalar Demokrat Parti’nin söylemleri ve programı ile çelişmiştir.
Vatandaşlara demokratik haklarını vereceğini gerek muhalefet döneminde gerekse
hükümet programında ifade eden Demokrat Parti demokratik haklardan biri olan
grev hakkını iktidarları döneminde verememiştir.
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Özet
Yaklaşık beş yılı geride bırakan Avrupa borç ve bankacılık krizi kötüleşerek
devam etmektedir. Devlet tahvillerindeki sıkıntılar ve kaygılar, bu tahvillerin büyük bir kısmını portföylerinde bulunduran bankacılık sektörüne sıçradıkça, tahvil
ihracı ve özellikle kısa dönemli borçlanmada şiddetli tıkanmalar yaşanmıştır. Bu
kriz, zaman içerisinde, diğerlerine nazaran daha zayıf ülkelerle birlikte, Euro bölgesi içerisindeki tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir.

Krizin başlangıcından bu yana, bu ikileme yönelik çeşitli çözümler önerilmiş
olup; bu çözümlerin bir kısmı, özellikle 2012 yılında, Euro bölgesi ülkeleri merkez
bankalarının sahip olduğu altın rezervlerinin satılması veya tahvil ihracında teminat olarak kullanılmasına odaklanmıştır. Krizden zarar gören İtalya ve Portekiz
gibi ülkelerin büyük miktarlarda altın rezervine sahip olduğu gözönüne alındığında, ekonomist ve politikacılar tarafından, altına dayalı geliştirilen bu çözüm
önerileriyle, devam eden krizin şiddetinin hafifletilebileceği fikri ortaya atılmıştır.
Bu çalışmada, altının ekonomi ve parasal sistem içerisindeki rolü analiz edilerek, süregelen krizi yatıştırabilmek için, altın rezervlerine ilişkin önerilen çözüm
yolları incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Borç krizi, Euro bölgesi, Altın, Teminat

* Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İ.İ.B.F, Ekonomi ve Finans Bölümü
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Kriz devam ederken ve son günlerde, emlak krizini de içeren yapısal bir krize
dönüşeceği düşünülürken, önemli bir soru karşımıza çıkmıştır; ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için borçlarını azaltmak ve ekonomilerini güçlü hale getirmek
zorunda bulunan ülkeler, ekonomik tasarruf programlarına nasıl devam edeceklerdir.
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Abstract
The European debt and banking crisis, leaving almost five years behind, has
been still continuing by escalating. As the financial strains and concerns on government bonds has spread to the banking sector which has the vast majority of
government bonds in their portfolios, there have been experienced severe blockages in bond issue and especially in short-term lending. This crisis has become as
a major crisis which threatens all countries in Euro-area as well as the countries
which appears relatively weak.
As crisis continues and is expected to be converted a structural crisis with real-estate problems recently, we have the key question in front of us; on the one hand,
the countries are in a situation to promote the growth in order to pay down debt
and make their economies stronger, and on the other hand how can they maintain
their economic austerity policies.
There have been proposed several solutions to this dilemma since the beginning
of the crisis and some of these solutions have been focused on, in especially 2012,
selling of the gold reserves held by European central banks or using gold reserves to
collateralise new government debt. Considering that some of the countries adversely affected by the crisis, such as Italy and Portugal has substantial amount of these
gold reserves, it has been mostly believed by economists and politicians that these
solutions could help alleviate the ongoing crisis in last years.
In this study, the role of gold in economy and monetary system is analyzed by
touching many points and evaluating the proposals in related to gold reserves made
in order to alleviate the effects of crisis.
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Keywords: Debt crisis, Euro area, Gold, Collateral
1. Giriş
Altın en eski para birimlerindendir ve Ortadoğu’da yaşayan çok eski uygarlıklara kadar uzanan bir geçmişi vardır (Huebsch, 2011). Geçmiş dönemlerde geleneksel olarak bir değer birikim aracı olarak kullanılmış olup; bu da onu zaman
içerisinde, ekonomide verimli bir şekilde kullanılamayan atıl bir varlık haline dönüştürmüştür. Altın uzun yıllar bir emtia olarak değerlenmiş olup; mücevher, sikke ve diğer varlık formlarında tedavülde olmuştur.
Ayrıca, altın, teminatın en eski türlerinden biridir. Bu şekilde, yüzyıllar boyu
bireyler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Altın standardının 20. yüzyılın
ortalarında kaldırılması, bu değerli madenin ticarette ve kredilerin teminatlarındırılmasında kullanımına son vermiştir.
Altının finansal sisteme dönüşü, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Bretton Woods
Sistemi’nde gördüğümüz gibi, genellikle global temelli kullanımına bağlı olmuş ve
global finansal sisteme gösterge parasal bir pozisyon olarak tekrar döneceğine işaret edilmiştir.
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Bu noktada Altın Standardı ve Bretton Woods sistemine kısaca değinmekte fayda vardır.
1.1 Altın Standardı
1. Dünya Savaşı’ndan önce, dünya ekonomisi, birçok ülkenin para biriminin
direkt olarak sabit oranlarla altına dönüştürülebildiği, sabit bir kur rejimi olan Altın Standardı’na geçmiştir, dolayısıyla, para birimleri arasındaki pariteler sabitlenmiştir. Altın Standardı’na göre sabit kurlar, döviz kurlarının dalgalanmasına bağlı
olarak oluşan belirsizliği yok ederek, dünya ticaretini arttırma avantajına sahip
bulunmaktadır.
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15 Ağustos 1971’de, Başkan Richard Nixon’ın altın penceresini kapatmak durumunda kalmasıyla, USD’nin altına dönüştürülebilirliği kalkmış (Moffatt, 2011);
tüm para birimleri serbest dalgalı hale gelmiş ve Bretton Woods sisteminin sonuna
gelinmiştir.

1.2 Bretton Woods Sistemi
2. Dünya Savaşı’ndan sonra, savaşın galipleri, Bretton Woods Sistemi olarak
bilinen sabit bir kur rejimini uygulamaya başlamışlardır ve bu sistem, 1971’e kadar
yürürlükte kalmıştır. Bretton Woods, IMF’i yaratmıştır. IMF, sabit kur rejimlerinin uygulanmasına yönelik kuralları düzenleyerek ve ödemeler dengesinde güçlükler yaşayan ülkelere kredi vererek, dünya ticaretindeki büyümeyi artırmaya
çalışmıştır. Ayrıca IMF, üye ülkelerin kurallara uyup uymadığının izlenmesi görevinin bir parçası olarak, aynı zamanda, uluslararası ekonomik verilerin toplanması
ve standardize edilmesi görevlerini de üstlenmiştir.
Bretton Woods sistemi aynı zamanda, Dünya Bankası’nın oluşumunu sağlamıştır. Bu kurum, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak üzere gerçekleştirecekleri projeleri desteklemek amacıyla bu ülkelere, uzun
dönemli krediler sağlamaktadır (Pehle, 1946).
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Ülkelerin Altın Standardı kurallarına uyduğu ve para birimlerini altına dayalı
ve altına dönüştürülebilir şekilde tuttuğu süre içerisinde, döviz kurları sabit kalmıştır. Bununla beraber, Altın Standardı’na katılım, bir ülkenin uyguladığı para
politikası üzerinde hiçbir kontrolünün olmaması anlamına gelmekteydi. Çünkü,
para arzı ülkeler arasındaki altın hareketleri tarafından belirlenmekteydi. Ayrıca,
tüm dünyadaki para politikası, altın üretiminden ve keşiflerinden büyük ölçüde
etkilenmekteydi (Bernanke; James, 1991). Örneğin, altın üretiminin son derece düşük olduğu 1870 ve 80’lerde, dünyadaki para arzı da çok yavaş artmış ve dünya
ekonomisindeki büyümeye ayak uyduramamış; geniş çaplı bir deflasyon yaşanmasına neden olmuştur. Bununla beraber, 1890’larda, Alaska ve Güney Afrika’daki
altın keşifleriyle altın üretimi büyük ölçüde artmış; bu da para arzının ve fiyat seviyelerinin hızlı bir şekilde artmasına yol açarak, 1. Dünya Savaşı dönemine kadar
yüksek enflasyona neden olmuştur.
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Amerika’nın, 2. Dünya Savaşı’ndan, dünyanın üretim kapasitesinin yarısından
fazlasına ve dünya altınının büyük bir kısmına sahip olarak, dünyanın en büyük
ekonomik gücü olarak çıkması sonucu, Bretton Woods sistemi, yabancı hükümetler ve merkez bankaları için, USD’nin 35$ onz fiyatı ile altına dönüştürülmesine
dayandırılmıştır (Moffatt, 2011). Ayrıca, uluslararası rezerv olarak tutulan dolar
varlıkları alıp satan diğer ülke merkez bankaları tarafından, döviz piyasasındaki
müdahalelerle, sabit kurların sürdürülmesi sağlanmıştır. Diğer ülkelerin uluslararası rezerv olarak tuttukları varlıkları göstermek için kullanılan USD, rezerv para
olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla, Bretton Woods sisteminin önemli bir özelliği,
Amerika’nın rezerv paraya sahip olan ülke olarak tesis edilmesi olmuştur. Bretton
Woods sisteminin sona ermesinden sonra bile, USD bir çok uluslararası finansal
işlemin gerçekleştirildiği rezerv para olma pozisyonunu korumuştur. Bretton Woods sistemi tarafından dikte edilen sabit kur rejimi, 1971 yılında terkedilmiştir.
2. Para Olarak Altın ve Mevcut Krizde Rolü
Kurumsal yatırımcılar, büyüme için potansiyeli olduğunu düşündükleri yatırımları tercih etme eğilimindedir. Bir yatırım artan bir nakit akımı üretmelidir.
Buna göre, altın bir yatırım olarak kabul edilmemektedir; çünkü, düzenli bir gelir
ve sistematik bir büyüme üretememektedir (Mills, 2012).
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Oysa ki altın, para birimlerinin veya diğer finansal ürünlerin yapamayacağı iki
fonksiyonu icra etmektedir (Mills, 2012). İlk olarak, altın, geleneksel olarak en yüksek likiditeye sahip varlıklar arasında yer almaktadır ve evrensel bir para birimi
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, ekonomik belirsizliğin ve finansal karmaşanın
yüksek olduğu zamanlarda güvenli liman rolünü üstlenmektedir (Baur; McDermott, 2010). Geçtiğimiz yıllarda, altına olan talepteki yüksek artış, buna örnek olarak gösterilebilir.
Daha da önemlisi altın, birkaç bin yıldır satın alma gücünü korumak için kullanılmaktadır. Amerikan Merkez Bankası FED’in kurulduğu 1913 yılında, altının onsu $20 iken, bugün, FED’in kuruluşundan neredeyse 100 yıl geçmesine ve
USD’nin satın alma gücünün %95’ini kaybetmesine rağmen, altının onsu $1300’dır
(Mills, 2012). Altın, günümüzde, geçmişe nazaran daha az büyümekle beraber, işlevleri açısından hala önemini korumaktadır. Ayrıca, yakın zamandaki büyük çaplı borç yenilemeleri ve geleneksel teminat değerlerine olan güvenin çöküşü nedeniyle, altın, hızlı bir şekilde çekirdek bankacılık aktifi haline gelmektedir.
Son yıllarda altın, parasal ve finansal bir varlık olma rolünü yeniden kazanma
eğilimi içerisindedir (Tyler, 2011). Altın kredilerindeki artış trendi de, bu varlığın
parasallaşmasını sağlamaktadır. Amerikan Merkez Bankası FED’e göre; aşırı borçluluğun en büyük sonucu, ödenmemiş borç yükünü desteklemek için gerekli iyi
teminatın nispi yokluğudur. Borcun teminata olan dengesizliği, bankaların müşterilerine kredi verebilirliğini, merkez bankalarının ticari bankalara olan kredi verebilirliğini ve kayıtdışı bankaların gecelik repo piyasasından fon bulabilirliklerini
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Borcun bir vadesi vardır ve vadesi geldiğinde, kredi alanlar borçlarını yenilemeyi beklerler. Bloomberg tarafından derlenen aşağıdaki listede, çeşitli ülkelerin
USD cinsinden 2012 yılında yenilemesi gereken borç miktarları gösterilmektedir
(Worrachete, 2014);
Japonya; 2,383 milyar, U.S; 3,115 milyar, İtalya; 468 milyar, Fransa; 410 milyar
Almanya; 268 milyar, Kanada; 248 milyar, Brezilya; 121 milyar,
Birleşik Krallık; 181 milyar, Çin; 143 milyar, Hindistan; 85 milyar, Rusya; 10
milyar
Kredi verenler, altın varlıkları teminat olarak kabul ederek kredi sağlamaktadırlar. Kredi verenler açısından, altın çok güvenli bir varlık olup; teminatın bir yüzdesi olarak kredinin değeri, artan altın fiyatlarına bağlı olarak devamlı azalmaktadır. Kredi alanlar açısından da, borç altının değerine bağlı olduğu için, temerrüde
düşme eğilimi azalmaktadır. Yüklenilen oranların teminatsız bireysel kredilerin
oranlarına göre çok daha düşük olması nedeniyle, krediler ödünç alanlar için de
oldukça iyi çalışmaktadır. Hem faiz oranları hem de süreç çok daha aza indirgenmektedir.
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etkilemektedir. Bu nedenle, altının bir teminat kıymeti olarak büyümesi ve kötü
teminatların yerini alması kaçınılmazdır.

Artan önemiyle birlikte, 2011 yılında altın, kredilerin teminatlandırılmasında
tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, J.P Morgan Chase bu emtiayı belirli
krediler için teminat olarak kabul etmeye başlamıştır (Weil, Dan). Bu uygulama
bir anlamda, altın penceresini yeniden açmak anlamına gelmektedir ve oldukça iyi
zamanlanmış görünmektedir; takip eden haftalarda, büyük ölçüde Orta Doğu’da
yaşanan siyasi karmaşaya bağlı olarak, altın ve gümüş fiyatlarında hızlı bir şekilde
yükselme yaşanmıştır.
2.1 Altının Kredilerde Teminat Olarak Kullanılması
Altının bir yatırım aracı olarak önemli dezavantajlarından biri; değer olarak
artmadıkça, hisse senedi veya tasarruf bonosu gibi pasif bir getiriye sahip olmamasıdır (Cui;Hoyle, 2011). Bununla beraber, altın güvenli bir yatırım aracıdır; altına
ihtiyatlı yatırımın sürdürülmesi ve aynı zamanda çok daha karlı yatırımlar yapılabilmesi amacıyla, teminat olarak kullanılmasıyla, ödünç para alınması mümkün
hale gelmektedir.
Altının teminat olarak kullanılması, altın aktiflerin değerini arttırabilir. Örneğin, J.P Morgan Chase, altını teminat olarak kabul edeceğini belirttiği zaman,
diğer bankalar ve yatırım şirketleri de benzer şekilde hareket etmişlerdir (Huebsch,
2011). Bu şekilde altının piyasadan çıkarılmasıyla, talebi artacak ve özellikle altınla
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Organize altın kredileri aynı zamanda, tüketimi de desteklemektedir. Bu süreçle birlikte altın, sadece saklanmak üzere satın alınıp tutulan verimsiz bir varlık
olarak düşünülmediği için, teminat olarak kullanılmaktadır.
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yoğun işlem yapan yatırımcılar, onu uzun dönemli yatırım aracı olarak tutmakta
olduğu için, bir fiyat artışı gerçekleşecektir.
Geçmişte altın, riskli bir teminat aracı olarak görülmekteydi; çünkü az sayıda
insan altınla işlem yapmaktaydı, bu da altını diğer menkul kıymetlere göre daha az
likid hale getirmekteydi. Bununla beraber, 2011 yılında, altın işlemlerinde günlük
hacim 100 milyar USD’ye ulaşmıştır ki; bu tutar, bazı Avrupa ülkelerinin devlet
tahvillerinin işlem gördüğü piyasadaki hacimden çok daha yüksektir.
Altının bir diğer dezavantajı da, altın fiyatındaki düşüş yönündeki dalgalanmalar nedeniyle, altını teminat olarak kabul eden kreditörün, kredi alandan daha
yüksek riskle karşı karşıya kalmasıdır. Bazı kreditörler, olası bir fiyat düşüşüne
karşı korunmak için, altın fiyatının %75’ine karşılık gelen kredileri desteklemektedirler. Aynı zamanda, kredi veren taraf, altının fiziki olarak getirilmesini veya
kıymet saklama merkezine gönderilmesini talep edebilir. Bununla beraber, büyük
bir krediyi teminatlandırırken, bu süreç son derece maliyetli hale gelebilmektedir
(Huebsch, 2011).
Diğer yandan, piyasa katılımcıları teminat olarak kullanılabilen varlıklar konusunda daha fazla imkan istemektedirler. Altın ideal bir finansal varlık olup; finansal stres zamanlarında likid kalarak iyi bir fiyatlandırma mekanizmasına sahiptir ve tipik olarak iyi performans göstermektedir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Finansal kurumların hareketleri de, sözkonusu kurumların giderek artan bir
şekilde altını, düşük karşı taraf riskine sahip önemli bir varlık olarak gördüklerini
göstermektedir. Bu, altınının para olarak tedavüle girmesi açısından bir ilerleme
anlamına gelmekte olup; altın fiyatını da yükseltici etkide bulunacaktır.
2011 yılında, J.P Morgan Chase, altının teminat olarak kabul edilmesi şeklindeki uygulamayı başlattığında, bazı kısıtlamalar da getirmiştir. Örneğin, her altın
sahibi olana kredi verileceği taahhüt edilmemiştir. Buna göre, bir hedge fund kısa
vadeli bir krediyi teminatlandırmak için altını kullanabilecekti (Huebsch, 2011).
2011’den önce, banka tarafından, genellikle, AAA hazine bonoları veya benzer güvenli yatırımlar teminat olarak talep edilmekteydi (Mills, 2012). J.P Morgan’ın başlattığı bu uygulama, altına olan güvenin büyük ölçüde artmasına neden olmuştur
ve bir anlamda altın penceresini yeniden açmak anlamına gelmiştir.
Belirtildiği üzere, kredi verenler, altın varlıkları teminat olarak kabul ederek
kredi sağlamaktadırlar. Ancak, kredi alanlar ve kredi verenler açısından elbette
birtakım riskler bulunmaktadır;
Örneğin, kredi verenler, bir kredi sözleşmesinde altın varlıkların mülkiyetini
ele geçirmektedir ve hırsızlık gibi olumsuz bir durumda, kredi alanların kayıplarını tam olarak karşılamak için yeterli fona sahip olamayabilirler. Bu durum, özellikle organize olmayan sektöre verilen krediler için çok daha önemli hale gelmektedir.
Ayrıca, altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan hızlı artış, bu dönemde altın
kredileri borçlanmaları ile birlikte, altın fiyatlarında ciddi bir düzeltme olma134
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2012 yılında, borç sıkıntısı içerisindeki ülkelerin altın rezervlerinin kullanılması amacıyla, altının teminat olarak kullanılması konusu politikacılar tarafından
gündeme getirilmiştir. Ancak, bir ülkenin altını merkez bankası himayesindedir
ve politik amaçlarla kullanılamayacağı açıktır. Bu nedenle, merkez bankası’nın
belirlediği limitler dahilinde kullanma konusu gündeme gelmiştir (Phillips, 2011).
Avrupa Komisyonu tarafından sunulan taslakla, altının ihraç edilmesi planlanan
eurobondlar için teminat olarak kullanılması da önerilmiştir.
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sı durumunda, patlaması muhtemel bir altın balonu yaratabilir. Bankaların altın
kredilerine olan açıklığı, yaygın temerrütlerle karşılaşabilir ki, bu durum da, tüm
ekonomiyi çok olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Diğer yandan, organize sektör,
bu riskleri değeri arttırılmış menkul kıymet, sigorta teminatı, altın vadeli işlem
sözleşmeleri gibi çeşitli methodlarla yönetmektedir.

Bir Merkez Bankası’nın altın rezervlerine sahip olmasındaki gerekçe, aslında
oldukça anlaşılırdır. Ülke para biriminin konvertibl olmaması veya ülkenin uluslararası sermaye piyasalarında itibar kaybetmesi durumunda altın rezervleri, sermaye kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, Hindistan ve Kore son 15 yıldır altını teminat olarak kullanmaktadır (Phillips, 2011).
Diğer yandan, Euro bölgesinde altının teminat olarak kullanılmasına karşı
çıkan argümanlar oldukça güçlüdür. Buna göre, bu durum, ülkenin borçlanma
kabiliyetine yardım etmekten ziyade zarar bile verebilir. Aynı zamanda, Avrupa
Merkez Bankası da fikre pek sıcak bakmamaktadır.
2.2 Avrupa Borç Krizi’nde Altın Bir Çözüm Olabilir mi?

Bu rezervler, kısmi olarak altının servet saklama özelliği sayesinde, sadece son
on yıllık dönemde değil, bu ülkelere yıllar boyunca hizmet etmiştir. Yaşanan krizle beraber, bu altın rezervlerinin rolüne ilişkin direkt yöneltilen soru, bunların şu
anda Euro bölgesi ve bölgedeki ülkelerin karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde nasıl kullanılabileceğidir.
Bu soruya bir öneri, sözkonusu ülkelerin merkez bankalarında tutulan altın
rezervlerinin büyük bir kısmının satılması yönünde olmuştur. Aksini savunanlara göre ise, bu altınların satılarak fon yaratılması, krize bir çözüm olamayacaktır.
Çünkü, sıkıntı içerisindeki Avrupalı ülkelerin ödenmemiş borçları, altın rezervlerinin oldukça üstündedir; Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda ve İtalya gibi ülkelerin altın rezervleri, merkezi hükümetlerinin müşterek ödenmemiş borçlarının
sadece %3,3’ünü oluşturmaktadır. Tüm altın rezervlerinin bir kereliğine satışı, bu
ülkelerin borç servisi maliyetlerinin 1 yıllık değerini bile karşılayamayacaktır. Bu
borçlu bir kişinin 1 aylık kredi ödemesini yapabilmek için sahip olduğu herşeyi
satmasına benzer bir durumdur.
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Euro bölgesi altın rezervleri, 2012 yılı itibariyle, 10.000 ton civarlarındadır ve
krizden son derece olumsuz etkilenen Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin, bu varlıkların önemli bir kısmını ellerinde tuttukları bilinmektedir (Tett, 2012).
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Ayrıca, yürürlükteki EU kanunları böyle bir durumu yasaklamış olup; Merkez
Bankası Altın Anlaşması’na göre, Avrupa ülkeleri altın rezervlerinin toplu değerinin korunması amacıyla altın satışları sınırlandırılmıştır (Smith, 2012).
Bu durumda altın satışı sözkonusu olmaksızın, altın, kapsamlı ve doğru bir çözüme nasıl katkıda bulunabilir? Cevap, güç durumda olan bir çok Euro bölgesi
ülkesinin karşılaştığı sürdürülemez borçlanma maliyetlerinde yatmaktadır. Kriz
sırasında, Portekiz’in borçlanma maliyetleri Euro bölgesi’nin en yüksek değerlerine ulaşmış olup; 10 yıllık devlet tahvili için %15’in üzerine çıkmıştır (Watts, 2012).
Bu sırada, İtalya’nın borçlanma maliyetleri kaçınılmaz bir şekilde 10 yıl için %7’lik
bir getiriye ulaşmıştır ve bu durum devlet borçlanmasının artık sürdürülemez olduğu bir nokta olarak görülmüştür (Dobson, 2011).
Bu ülkelerin her ikisi de, özellikle İtalya, büyük çapta altın rezervlerine sahiptir
(Jansen, 2012). Bu altın rezervlerinin sadece bir kısmının teminat olarak kullanılması, bu ülkelerden herbirinin borçlanma maliyet oranlarını büyük ölçüde azaltabilir (Belke, 2013). Bu sadece hükümetlerin fonlama maliyetlerini azaltmalarına
yardımcı olmaz; aynı zamanda tahvil piyasasında güvenin tekrar kazanılmasını
ve yapısal reformlar ya da büyüme odaklı stratejileri uygulamak için de ülkelere
soluklanma imkanı sağlayabilir.
Bu tarz bir altına dayalı tahvil çıkartılması çözümünü düzenlemek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Örneğin, tahvil, basitçe kısmi olarak altına dayalı olarak
çıkarılabilir veya dilim tabanlı bir düzenleme, farklı türdeki yatırımcıları çekmek
için geliştirilebilir (Tett, 2012).
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Altının teminat şeklinde kullanılarak borç sıkıntılarının giderilmesine ilişkin
örnekler mevcuttur. İtalya 1970’lerde emsal oluşturmuştur; ülke bir finansal kriz
sırasında, altına dayalı krediye başvurmuştur ve aşırı politik baskı nedeniyle, kredi
hızlı bir şekilde ödenmiştir (Belke, 2013).
İtalya, altınını teminat olarak koyarak, Bundesbank’tan 2 milyar USD değerinde bir yardım almıştır (Farchy, 2011). Portekiz 1975-77 finansal krizinde BIS,
Bundesbank ve İsviçre Merkez Bankası’ndan, ülkenin altın rezervlerinin bir kısmı
ipotekle teminat altına alınarak, 1 milyar USD değerinde kaynak sağlamıştır. Daha
yakın zamanda, 1991 yılında, Hindistan, Bank of Japan ve diğer bankalar ile yaptığı kredi anlaşmasında altınını teminat olarak kullanmıştır (Jansen, 2012), (Skoyles,
2012).
Yukarıda belirtildiği üzere, altın, teminatın en eski türlerinden biridir. Bu şekilde, yüzyıllar boyu bireyler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Yıllar boyunca, önemli miktarlarda altın rezervi biriktiren ülkeler için, bu fırsatı kullanma
zamanı olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, altının kredi riskinin olmaması, teminat olarak kullanılabilmesi için
onu ideal bir varlık haline getirmektedir. Bu nedenle, altının bu şekilde kullanımının özel sektörde giderek gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki takas
kurumları, artan bir şekilde altını teminat olarak kullanmakta ve Avrupa’da bazı
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takas kurumları da, altını türev kontratlarının takası için teminat olarak kabul etmektedir. Örneğin, son yıllarda, LCH Clearnet, Intercontinental Exchange ve Chicago Mercantile Exchange gibi gruplar, türev işlemleri için teminat şartlarını yerine getirebilmek için altını teminat olarak kabul etmektedir (World Gold Council,
2012). Ayrıca, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS), altının, merkezi olmayan şekilde takası gerçekleşmiş türev işlemlerdeki teminat şartlarını tamamlamak
için teminat olarak kullanılan 6 maddeden biri olmasını önermiştir (Skoyles, Jan),
(Basel Committee on Banking Supervision 2012).
Euro bölgesinin sıkıntılı bir süreç geçirdiği bellidir. Bununla beraber, ne Euro
bölgesi siyasetçilerinin ne de Avrupa Merkez Bankası’nın, piyasadaki korkuları gidermek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için aldıkları önlemlerin ne kadar
başarılı olacağı açık görünmemektedir.
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Altına dayalı tahviller tam bir çözüm olmasa da, bazı açılardan önemli faydalar
sağlayabilir. Bununla beraber, düşünce politika yapıcılardan ciddi bir destek alamamıştır. Ayrıca, Euro bölgesi liderleri fikri benimsese bile, bölgede sunulan diğer
her çözüm gibi, altına dayalı tahviller için de düşünülmesi gerekli birtakım yasal
mevzular bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Euro bölgesi altınını hükümetler tarafından değil, merkez bankaları tarafından tutulmakta ve yönetilmektedir.
Bu arada, global sermaye düzenlemelerinden sorumlu olan ve BASEL III kuralları ile global bankacılık düzenlemelerinin temelini oluşturan Basel Bankacılık
Denetim Komitesi (BCBS), altını banka sermayesi Tier 1 sermaye haline getirmek
için çalışmalar yapmaktadır (Mills, 2012).
“Tier 1 sermaye, regülatörün bakış açısıyla, bir bankanın finansal gücünü gösteren en temel ölçüttür. Bu, Tier 1 (Ana Sermaye): Ödenmiş sermaye, dağıtılmamış
kar ve yedek akçelerden oluşur. Bankalar Tier 1 sermayelerini arttırabilmek için
yıllar boyunca, yeni enstrümanlar da kullanmışlardır; ki bunlar sıkı koşullara maruzdur ve Toplam Tier 1 sermayenin maksimum %15’i ile sınırlandırılmıştır.”
Altın, tarihsel olarak bir Tier 3 varlık olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre, bir
bankanın kredi verebileceği tutar hesaplanırken, bankanın altın kıymetleri geleneksel olarak o anki piyasa değerinin %50’si ile iskonto edilmektedir. Değerinin
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Bu noktada, Dünya Altın Konseyi (WGC), altın endüstrisini temsil eden organ,
yeni bir fikir ortaya atmıştır (Tett, 2012). Sözkonusu teklif, halen Euro bölgesi hükümetleri tarafından tutulmakta olan tahmini 10.000 tonluk altın rezervi üzerine
kuruludur. Buna göre, sözkonusu altın rezervlerinin bir kısmının teminat olarak
kullanılması, bu bölgedeki ülkelerin borç ihraç edebileceği oranları önemli ölçüde
azaltabilir. Özellikle İtalya gibi ülkelerde, Euro bölgesi hükümetleri, faiz oranlarını
indirebilmek için altına dayalı devlet tahvilleri ihraç ederek, altını yapıcı bir biçimde kullanabilirler. Bu da basit bir şekilde yapılabilir; örneğin, farklı risk dilimlerini
içerecek şekilde yapılandırılabilir. Burada, önemli nokta, altının tahviller için ek
teminat sağlayabileceğidir, dolayısıyla, Euro bölgesi bilançolarına güveni kalmayan yatırımcıların güveninin tazelenebileceğidir.
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yarıya düşürülmesiyle, bankalar, altını kıymet olarak tutmak için daha az istek
duymaktadır (Mills, 2012).
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Altının Tier 1 sermayesi haline gelmesi durumunda, bankalar normalde gerekli
olandan çok daha az özsermaye ile çalışabilecektir. Dolayısıyla, altın borç, döviz ve
banka özsermayesi için yeni bir kaldıraç olacaktır.
Altının tarihsel önemini anlayan biri, ek bir banka kaldıracı olmasının arkasındaki nedenin önemini kolaylıkla anlayabilir. Bir banka tarafından altın külçesinin
direkt sahipliği, merkez bankasınca yaratılan itibari paraya sahip olmaya göre daha
üstündür. Bu, bir banka ve sistemin tamamı için güveni arttırır. Nispi değerler verildiğinde, bankaların külçe altın alımları ve diğer kısıtlayıcı varlıklara oranla Tier
1 sermaye olarak artması, düzenleyici amaçlar için cazibesini arttırarak, altının
değerini arttıracaktır.
Sonuç olarak, Basel Komitesi’nin bankaların, altını Tier 1 Sermaye olarak kullanmalarına izin vermesi durumunda, bu, fiziki külçeler için büyük bir miktarda
talep artışına yol açacak ve altının para olarak yeniden tedavüle sokulması yönünde önemli bir adım olacaktır (Mills, 2012).
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Aslında, altın emsalsizdir ve güvenli varlığa kaçışta dünyadaki yatırımcılar
tarafından herkesçe tanınan tek Tier 1 varlığıdır. Altın, Tier 3 ten Tier 1 varlığa
dönüşmesi halinde, enflasyona göre ayarlanmış vadelerde, sıfırdan az getirisi olan
ve aşırı borçlu ülkelerce ihraç edilen teminatsız tahvillere karşı güvenli liman aracı
olarak rekabet eder hale gelecektir ve yüksek kaliteli teminata dönüşecektir.
Altının teminat olarak kullanılmasının pek faydalı olamayacağını savunanlar
da vardır. Buna göre, aslında hiçbir devlet gerçekten, bir kurtarma operasyonu durumunda teminat olarak altına başvurmayı istemez; çünkü, bir ülkenin iflası durumunda, izleyen tüm ülkeler daha yüksek altın fiyatlarıyla takip edeceklerdir. Bu
durumda, sadece havuzdaki büyük altın rezervlerine sahip son ülke, altını teminat
olarak kullanmaktan karlı çıkacaktır. Havuzdaki ilk ülke, bir anlamda feda edilmektedir. Aslında, altın bir kurtarma operasyonu için teminat olarak kullanıldığı
zaman, altın yatırımcılarının, beklenmeyen birtakım sonuçlara hazırlanmaları gerekmektedir.
Örnek olarak, 1974 yılında altının resmi paritesi onz başına $42,22’ken, serbest
piyasadaki fiyatı onz başına $180’a ulaşmıştır. Altının serbest piyasa fiyatı, 2.500
ton altına sahip olan müflis İtalya’nın satın alma gücünü, $3,7 milyardan $15,8
milyara çıkartmıştır. 1 Eylül 1974’de, Batı Almanya, İtalya’ya, tamamen çöküşünü
önlemek için, altın kıymetlerinin serbest piyasa fiyatını teminat olarak kullanarak, yeterli parayı ödünç vermiştir. Bu olaydaki en ilginç kısım, Batı Almanya’nın
altınları tahsile vermemesi olmuştur. Kredinin ödenememesi, sözkonusu altının
Batı Almanya’ya gönderilmesi durumunda kabul edilebilirdi. Neredeyse bir gecede, İtalya’daki altın başka bir ülkenin yükümlülüğü haline gelmiştir. Aslında,
İtalya’nın kurtarma paketindeki ödemelerini yapabildiği sürece, iflası durumunda,
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İtalya’nın altın rezervlerini kullanarak, Batı Almanya tarafından kurtarılması sürecinde yapılan manevralara piyasanın tepkisi şu yönde olmuştur. 1974, 2-30
Eylül tarihleri arasında, altının fiyatı %23,93 artmıştır. Bununla beraber, 30 Aralık
1974-25 Ağustos 1976 döneminde altının fiyatı %46,99 düşmüştür. Aynı dönemde (Eylül-Aralık 1974), Dow Jones Endeksi %9.05 düşmüştür. Aralık 1974-Ağustos
1976 döneminde ise, Dow Jones Endeksi %60,93 artmıştır.
Uzun vadeli bakıldığında, Eylül 1974’den 1980’e kadar geçen zamanda, altın
ya da hisse senedi satın alındığında, altın değer olarak sadece 4 kat artarken, Dow
Jones Endeksi, %31’lik bir artış göstermiştir. Elbette, iki kıymeti günümüze kadar
portföyde tutmak, eşit derecede tezat sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin, Dow Jones Endeksi, 19 kat artarken altın 8 kattan biraz fazla artmıştır.
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altının karşı tarafa gönderilip gönderilmeyeceği sorun teşkil etmezdi. Bu durum,
hem Batı Almanya, hem İtalya’yı altın fiyatının artması yönünde etkilemiştir.

Hükümetlerin altını kendi paralarıyla rekabet ettirmeme ya da altının hakim
olmaması yönünde hareket ettiğine dair söylemler olmasına rağmen, merkez bankaları altınla doludur. 1974 İtalya örneği, bu durumun sebeplerine ilişkin mükemmel bir örnek sunmaktadır.
Avrupa’daki krizin şiddetini iyice arttırdığı 2012 yılında, Avrupa Komisyonu, İstikrar bonosu adı altında 17 AB ülkesinin ortak ihraç edeceği yeni bir tahvil
konseptini ortaya atmıştır. Esasında bono, güneydeki zayıf ülkeleri desteklemek
için kuzeydeki daha iyi performans gösteren ülkelerin yardımını amaçlamıştır.
Sözkonusu teklifle, zayıf ülkelerin GSYİH’larının %60’ını aşan borçların, ortak
sorumluluk altına alınarak, 20-25 yıl içerisinde ödenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, plana dahil olan AB ülkelerinin döviz kıymetlerini veya altın rezervlerini
teminat olarak göstermeleri gerekmektedir. Teklif, özellikle Almanya tarafından
pek hoş karşılanmasa da, o dönemde tekliften önemli faydalar beklenmiştir. İlk
olarak, örneğin, AB ülkeleri yaklaşık olarak 10,792 ton altına sahip (Jansen, 2012),
ki sözkonusu altının piyasa değeri, %20-25 lik bir oranda, hemen hemen €2 trilyon
büyüklüğünde bir krediye teminat sağlamaya yeterlidir. Tabi ki, €2 trilyon, tüm
Avrupa’nın borç sıkıntılarını gidermeyebilir, ama, çok daha kolay çözülebilir bir
hale getirebilirdi (Norman, 2012).
İkinci mesele, altının burada doğal bir koruma sağlayacağı düşünülmüştür.
Avrupa krizinin daha da şiddetlenmesi durumunda, sıkıntı içerisindeki ülkeler
borçlarını ödeyemeyeceklerdi ve bu altının lehine bir durum yaratarak, yatırımcıların altına olan taleplerini arttıracaktı. Tersi bir durumda, yani Avrupa’nın krizi
atlatması durumunda da, muhtemelen altın fiyatları ve teminatın kalitesi düşecek,
bu da orantılı olarak yatırımcıların riskini azaltacaktı (Norman, 2012).
Avrupa Birliği’nin en zayıf ülkeleri finansal ve ekonomik olarak çok zor bir durumda bulunmaktadır. Fakat, yukarıda belirtildiği üzere, bu ülkelerden bazıları
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2.3 Altınla Teminat Altına Alınan Eurobondlar
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önemli miktarda altın rezervine sahiptir. Örneğin, AB’nin en büyük 3. ekonomisi
olarak görülen İtalya’da, Merkez Bankası yaklaşık $100 milyar tutarında 2,450 ton
altına sahip bulunmaktadır. Bu rakamlar, Portekiz için 383 ton, İspanya için 282
ton, Yunanistan için 112 ton olarak tahmin edilmektedir (Jansen, 2012).
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2.4 Avrupa Borç İtfa Paktı
2012 yılında, özellikle Almanya tarafından önerilen bir diğer çözüm yolu da,
Avrupa Borç İtfa Paktı olmuştur. Bu senaryoda %60 kuralı tersten çalışmaktadır.
Yani, ülkelerin borçlarının GSYİH’ye oranının %60’ının üstündeki kısmı ortak bir
havuza alınmaktadır. Bu havuza Avrupa Borç İtfa Paktı adı verilmektedir. Buraya
atılacak olan toplam borç miktarının, €2.328 milyar olması beklenerek, bu borcun, ortak havuz olarak adlandırılan Avrupa Borç İtfa Paktı’nda, 25 yıllık bir süre
içerisinde ortak çıkarılacak bono ve tahvil ihraçları ile eritilmesi amaçlanmıştır
(Doluca; Hübner; Rumpf; Weigert, 2012).
Ortak havuza atılan borçlardan sonra, Yunanistan hariç bütün üye ülkelerin
borç/GSYİH oranı %60 olacaktı. Ancak bu noktadan sonra, her AB üyesi kendi
başına yola devam edecek, yani bu borcun çevrilmesinde ne Avrupa Merkez Bankası ikincil piyasa destek alımları, ne Avrupa İstikrar Mekanizması, ne de Avrupa
Finansal İstikrar Fonu devreye girebilecekti. Aslında, Ortak Eurobond’a hayır diyen Almanya’nın bu methotlardan birini kabul etmek zorunda kalacağı düşünülmüştür.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bu havuzdan yararlanan ülkelerin, borçlarının altın veya döviz rezervleri şeklinde %20’sini teminatla karşılaması gerekmekteydi. Bu, sözkonusu ülkelerin borçlar ödenemediğinde, altınlarını kaybetmeleri anlamına gelmekteydi.
Aslında, Avrupa Borç İtfa Fonu ile ilgili hem olumlu hem olumsuz taraflar bulunmaktaydı. Olumlu yanı, merkez bankası kasalarında biriken altınlara rehin konulmamış ve altınların devalüasyonun etkisinde kalmamış olmasıydı ve bu altına
dayalı kredilerin aşırı ucuz olması anlamına gelmesidir. Politik olarak, altına dayalı bir kredi, ucuz olması açısından savunulabilir ve bu methodla alternatif ülke
tahvillerinin faiz oranlarının %2,5-3 gibi seviyelere düşürülmesi hedeflenmiştir
(Doluca; Hübner; Rumpf; Weigert, 2012).
Dezavantajı elbette, potansiyel bir temerrüt olmaktadır, ki bu bir ülkenin en
değerli kıymetlerinin büyük bir kısmının ve böylelikle, ekonomik gücünün ülke
dışına transferi anlamına gelmektedir. Bununla beraber, İtalya’nın geçmişte yaptığı
gibi, herhangi bir ülkenin de altınını geri almak için aşırı dikkatli olacağı farzedilmiştir. Nitekim, 1970’lerde İtalya, finansal kriz sırasında altına dayalı krediye
başvurmuştur ve aşırı politik baskı nedeniyle, kredi hızlı bir şekilde ödenmiştir.
Almanya kredilerin ödenmemesi durumunda, Euro’nun bu haliyle çok zayıf olduğunu, altına dayalı Euro’nun ise çok daha güçlü olabileceğini savunmuştur.
Avrupa’nın Borç İtfa Paktı planının harekete geçmesi, altının temel bir merkez
bankası rezervi ve etkin bir kriz yönetim aracı olarak kullanılabileceği anlamına
gelmekteydi.
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3.Sonuç
Hükümetler ve merkez bankalarının tüm çabalarına, tasarruf önlemlerine,
kurtarma paketlerine ve düzenlenen tahvil alım programlarına rağmen, Avrupa
bölgesinde kriz, neredeyse beş yılı geride bırakarak devam etmektedir.
Yaşanan bu geniş ölçekli krizin, birliğin sonu olup olmadığı endişelerinin hakim olduğu 2012 yılında, krizin çözümüne yönelik alternatif yollar araştırılırken,
ülkelerin sahip olduğu altın rezervlerinin kullanılması konusu gündeme gelmiştir.
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Diğer yandan, bu tekliflerle ilgili birtakım soru işaretleri bulunmaktaydı. Bunlar, altının bir para (dünya parası) olarak görülüp görülmediğine ve altını teminat
olarak kullanmaya yönelik bu hareketin altın standardına bir dönüşe işaret edip
etmediğine ilişkindi.

Bu doğrultuda, Avrupa Kurtarma Fonu tarafından, kısmen altına dayalı eurobond ihraç edilmesine yönelik söylemler gündeme gelmiş, yine aynı dönemde,
Avrupa Borç İtfa fonu kurularak, borçların ortak yönetimiyle, krizden farklı çıkış
yolları aranmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Dünya Altın Konseyi tarafından, ülkelerin
altın rezervlerinin ülke tahvillerinin desteklenmesi amacıyla kullanılabileceği önerilmiştir.
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Ancak, yürürlükteki Avrupa birliği düzenlemeleri ve birlik içerisindeki ülkelerin merkez bankaları tarafından geçmişte yapılan anlaşmalar, en azından 2014
yılına kadar sözkonusu altın rezervlerinin teminat olarak kullanılmasına engel
teşkil etmektedir. Geleceğin ne getireceği bilinmemekle beraber, bölgenin altın
rezervlerinin büyüklüğü gözönünde bulundurulduğunda, altının teminat olarak
kullanılmasının krizde bir çıkış kapısı aralayıp aralayamayacağı, zaman zaman
tartışılmakta ve gündeme gelmektedir.
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi:
Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve
Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar
Teaching Turkish as a Foreign Language:
Methods, Applications, Some Problems Encountered in Teaching
and Learning
Şenol DEMİR *

Özet
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, akademik çalışmalara yeteri kadar konu
olabilmiş değildir. Eğitim fakültelerimizin “Yabancılara Türkçe Öğretimi” derslerine yer vermeye başlamaları, sevindirici ama yetersizdir. Aynı şekilde birkaç
üniversitemizde yüksek lisans programlarının açılmış olması umut vericidir. Üniversitelerimizde “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” bilim dalını görünceye kadar amaca ulaşmış sayılmayız. Dilin iletişimdeki önemli rolünü, yabancı dil
öğretimi sahasındaki gelişmeleri, Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ihtiyaç,
talep ve konumlarını göz önünde bulunduran ve öğrenme güçlüklerini de dikkate
alan yeni öğretim programları hazırlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, yabancı dil öğretimi, Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi
Abstract
Teaching Turkish as a foreign language hasn’t been a subject sufficiently for
academical studies. Faculties of education have started to give place to lesson of
“teaching Turkish to foreigners” in curriculums. This is a gladsome news but also
inadequate. Likewise several universities have opened graduate programs it’s promising as well. We won’t be reached to the purpose until we see “Teaching of Turkish as a foreign language” as a discipline in universities. New curriculums which
consider the important role of language in communication, advances in the field
of foreign language teaching, the needs, demands and situations of foreigners who
want to learn Turkish and, take into account learning difficulties should be prepared
* Okutman, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, sendem61@mynet.com
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Key Words: language teaching, foreign language teaching, teaching Turkish as
a foreign language.

Bilim, sanat, teknik gibi insan ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek bütün
alanlarla ilgili bulunan ve aynı zamanda onları oluşturan; çok yönlü, değişik açılardan bakılınca başka başka nitelikleri görülen; kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlık olan dil (Aksan, 1979 : 11), “ Belli bir insan topluluğuna
özgü, çift eklemli sesli göstergeler dizgesi; F. Saussrure’ün yaptığı ve birçok dil bilimcinin benimsediği ayrıma göre, dil yetisinin toplumsal ürünü, bu yetinin bireylerce kullanılabilmesini sağlayan ve toplumca benimsenmiş olan uzlaşımsal bir
düzendir.” (Vardar, 2002: 17)
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A. TEMEL KAVRAMLAR: DİL / DİL YETİSİ / DİL BİLİMİ / DİL BİLGİSİ
/ ANA DİLİ / DİL EDİNİMİ / İKİ DİLLİLİK / ÇOK DİLLİLİK

İnsan zihni bir dili edinebilmek için gerekli olan verileri doğuştan birlikte getirmektedir. Bu ön donanım olduktan sonra, içine h gi bir dilin programını işlemek mümkündür. Bu donanıma dil yetisi denmektedir
İşlenen programın hangi dil olacağı da, çocuğun yetiştiği ortama bağlıdır. Zihindeki bu dil yetisi ancak, belli bir dille (programla) desteklendiği zaman, işlerlik
kazanmaktadır (Akerson, 2008: 20).

Dil bilgisi dile eğitimsel ya da felsefi amaçla yaklaşmaktayken dil bilimi tek
ve gerçek konusu gördüğü dili kendi başına ve yalnız kendisi için incelemektedir
(Kıran, 2001: 41).
İnsanın doğuştan getirdiği dil yetisi ve insan millet ilişkisi bakımlarından değer
taşıyan bir kavram olan ana dili “Başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden,
daha sonra da ilişkili bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve
bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir.” Aksan, 1979: 81) Dünyaya
gelen insanın yakın çevresinden ana dilini öğrenmesi yani “dil edinimi” (language
acguisition), çocuğun zihinsel ve bilişsel gelişimiyle de ilgili olduğu için ikinci dil
öğretimi açısından da önemle incelenmiştir (Aksan, 2003: 145-146). Bir kişinin iki
dil bilmesi ya da bir toplumda iki dil kullanılması durumuna iki dillilik (diglossie)
denmektedir (Koç, 1992: 142 ; Kıran, 2001: 265). Bir toplumda ikiden çok dil konuşulması, bireyin ikiden çok dil bilmesi ise çok dillilik olarak ifade edilmektedir (
Koç, 1992: 72).İki dillilik örnekleriyle başka milletlerden ana babaların çocuklarında, dış ülkelerde uzun yıllar kalan ya da bu ülkelere yerleşen kişilerde, azınlıklar145
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Dil yetisini ve doğal dillerin bilimsel incelemesini üstlenen dil bilimi (Kıran,
2001: 38), “Yeryüzündeki dilleri ses, biçim, anlam ve söz dizimi bakımından genel
ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim”dir (Gencan, 1974: 44). Dil bilgisi ise
“Bir dilin işleyişini ve sunduğu düzeni ortaya koyan özellikle de biçim bilimiyle
söz dizimi kapsayan inceleme; dilsel kullanımın kimi yönlerini kurala bağlamayı
amaçlayan buyurucu ve kuralcı inceleme”dir (Vardar, 2002: 73).
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da, göçlerle oluşmuş toplumların insanlarında karşılaşılmaktadır (Koç,1992: 142).
Aslında, çocuk nadiren iki dili aynı düzeyde tutmaktadır. Bir kişi çocuk yaşlarında iki dille ilişkiye girdikten sonra, yetişkinliğinde bu dilleri rahatlıkla kullandığı
zaman bile, ikisinden biri, yani ana dili ayrıcalıklı bir rol oynamaktadır (Kıran,
2001: 265-266). İki dilli insanlar tehlikeye düştüklerinde, sıkışık durumlarda, duygulandıklarında ya da dalgın oldukları sırada içgüdüsel bir tavırla ana dillerine
başvurmaktadırlar. Bir insanın birden çok ana dilinin bulunabileceğini kabul etmek birey-millet ilişkisi düşünüldüğünde de mümkün değildir (Aksan, 1992: 14).
B. YABANCI DİL ÖĞRETİMİ / TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK
ÖĞRETİMİ / İLKELER / YÖNTEMLER
Yabancı dil öğretimi bugün bile dünyada bütünüyle çözülmemiş bir konudur.
Yabancı dilin ana dile karşı çıkan ikinci bir sistem olarak belirmesi bunun nedenlerinden birisidir (Başkan, 2006: 12). Yabancı dil sürekli anadile karşı savaşmak durumundadır. Böyle olunca ana dile benzeyen yabancı diller (sözcük vurgusu, sesleme düzeni, erillik-dişilik, alfabe gibi bakımlardan) daha rahat öğrenilebilmektedir
(Başkan, 2006: 40-41). Dil-kültür ilişkileri açısından bakıldığında ana dilinde bir
tek kelimeye karşılık yabancı dilde birden fazla kelime bulunabilmekte ya da anlam alanları (renkler, akrabalık ilişkileri vb.) ayrı ayrı bölünmüş olabilmektedir
(Demircan, 2005: 23-24). Her dilin onu konuşan millete özgü olan yanları, birimleri, dizimleri; öteki dillerle ortak olan yanları vardır. (Demircan, 2005: 286).
İkinci dil öğreniminde farklı güdülenmeler söz konusu olabilmektedir. Bir
amaca erişmek için araç olarak dilin öğrenilmesi (instrumental), amaç dilin ait
olduğu topluma katılmak amacıyla, dil kültürünü de benimseyerek dilin öğrenilmesi (integrative). Başarıya etkileri açısından iki tür arasında önemli bir farklılık
görülmemekle birlikte, dil öğretiminde iki farklı güdülenme de dikkate alınmalıdır (Demircan, 2005: 207-208).
Dil kullanımlarını dil dışı koşulların belirlediği bilinmektedir. Konuşanların
toplumsal ve ruhsal rollerini de aynı koşullar tayin etmektedir: sohbet dili/resmî
dil gibi. Bu bakımdan dil işlevleri şöyle sıralanabilir:
1.

Gerçekle ilgili bilgi verme/alma,

2. Akli tavırları açıklama ve öğrenme,
3.

Duygusal tavırları açıklama ve öğrenme,

4.

Ahlakla ilgili tavırları açıklama ve öğrenme,

5.

İlişki kurma (Demircan, 2005: 232-233).

Türkçe öğretim programları hazırlanırken bireylerin kendi öznel koşulları ve
ihtiyaçları göz önünde tutularak farklı becerilere yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Bireyin kendi yaşantısından yola çıkmayan, yaşadığı çevreyi dikkate almayan bir
öğretim programından kaçınılmalıdır. Herkese her şeyi öğretmektense ilgi, yete146
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Yabancı bir dili öğrenmek büyük oranda o dilde düşünmek demektir. Duyulan ya da okunan şeylerin ancak ana dile çevrildikten sonra anlaşılabiliyor olması,
yabancı dilin kavranmamış olduğunu gösterir (Başkan, 2006: 29). Unutulmamalıdır ki dil davranışı büyük ölçüde yansımalı bir davranıştır; sözde bilinçli, gerçekte otomatik ve kendiliğinden tepkiler düzenidir (Başkan, 2006: 48). Yabancı dil,
“ikinci dil” yani bir “yedek dil” noktasına geldiğinde dil eğitiminin başarılı olduğu
söylenebilir (Başkan, 2006: 253). Yetişkinlerde ikinci dil edinci iki yolla gelişmektedir: birincisi edinim, ikincisi öğrenim. Edinim bilinç-altı bir süreç olduğu için
öğrenci edindiği kuralların farkında olmaz, neyin doğru olduğu sezgisini kazanır.
Öğrenim ise bilinçli olup dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi yoluyla gerçekleşir.
Öğrenim aşamasında amaç-dili (yabancı dil) konuşanlarla yeterli ilişki kurulur ve
ruhsal açıdan amaç-dile açık olunursa girdiler (dil bilgisi kuralları) alıma dönüşür
(Demircan, 2005: 66-68).
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nek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bazılarına bazı şeyleri, diğer bazılarına da gene
bazı şeyleri öğretmek yoluna gidilmelidir (Başkan, 2006: 12-13).

Her dilde insan yaşamında birinci derecede önemli kavramları karşılayan kelimeler (göz, kulak, el ayak; su, buğday, et, balık; at, inek, koyun; almak, vermek,
yemek, içmek, gitmek, gelmek; bir, iki, beş, on, yüz, bin vb.) vardır. Temel söz varlığı
adı verilen ve dilde en az değişen ögeler olan bu kelimelerin ana dili ve yabancı
dil öğretiminde kullanımı, dil öğretiminde başarıyı etkilemektedir (Aksan, 1982:
19-21). Bu bakımdan yabancı dil öğretiminin başlangıç aşamasında bir “çekirdek
sözlük” (100 kelime), orta dönemde “temel sözlük” (1000 kelime), ileri aşamalarda
“genel sözlük” (10000 kelime) içeriğinin kavratılması faydalı olacaktır (Başkan,
2006: 58,207).
Geleneksel dil bilgisi eş-zamanlı dil kullanımını göz önüne almaması, yazı
dilinin üzerinde dururken sözlü dile hemen hemen hiç değinmemesi yönleriyle
hazır cümle yapılarının anlaşılmasına yardımcı olabilirken öğrencilerin doğru
cümle kurma becerilerini artırmada bir fonksiyon üstlenememektedir (Demircan, 2005:40).
Gramer öğretiminde, hiçbir gramer kitabının o dilin kendisi yerine geçemeyeceğini; gramer özelliklerinin dilin kullanılışından çıkarılmış ve dilin işleyişini
gösteren kurallardan başka bir şey olmadığını unutmamak gerekir. Aksi takdirde
yabancı dili kullanan değil, ondan söz eden bireyler yetişmektedir. Gramer kendi
başına bir dil, hatta öğretilecek dilin üstünde bir üst dil konumuna gelmektedir
(Başkan, 2006:14). Amaç dil denebilecek yabancı dil bir kenara itilirken gramer
147
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Dil öğretiminde dört temel becerinin kullanımına ilişkin “anlama” ve “anlatma” tutumlarından söz etmek gerekir. Anlama; okuma (göz) ve dinleme (kulak)
becerileriyle anlatma ise yazma (el) ve söyleme (dil) becerileriyle ilgilidir. Okuma
ve yazma işlemleri yazılı dil oluğuyla, dinleme ve konuşma işlemleri sözlü dil oluğuyla gerçekleşmektedir. Dil öğretiminde önce dinleme daha sonra konuşma ve
önce okuma ardından yazma becerileri geliştirilmeye çalışılmalıdır (Başkan, 2006:
55-56).
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kurallarından oluşan bir araç dil onun yerini almaktadır (Başkan, 2006: 46). Özcan Başkan’ın ifadesiyle “Dil uçar, gramer yaya kalır. Gramer bir ön-söz değil, bir
son-sözdür” ( 2006: 48-49).
Bir yabancı dildeki kurallar, hepsi aynı değerdeymişçesine verildiğinde esas
amaç olan yabancı dilden uzaklaşılıp biçimlerin dilde kullanılış sıklığına bakılmaksızın çok az kullanılanlar ile pek çok kullanılanlar bir arada verilebilmektedir
(Başkan, 2006: 47). Yabancı dil öğretiminde, bütün bilinenlerin öğretilmeye çalışılmaması, temel noktalardan birisidir (Demirel, 1999a: 34).
Dil laboratuarlarının kullanımı, dinleme ve egzersiz yapma imkânları tanıması
bakımından, yabancı dil öğretiminde kolaylıklar sağlamaktadır (Başkan, 2006:
87). Ancak genelde dinleme pasif bir durum olarak düşünülmektedir. Dinleyen
edilgen bir kişidir. Halbuki sözel iletişimin geçekleşebilmesi için alıcı konumundaki dinleyicinin de bir yaratıcı etkinlik içinde olması şarttır. Dinleme gönderilen bir
bildirimi alma ve yorumlama süreci olduğundan algılama, kavrama gibi zihinsel
davranışları gerektirir. Bir iletişimin sağlıklı yürütülebilmesinde dinleyen de konuşan kadar sorumluluk üstlenmektedir (Adalı, 1982: 31). Okuyanın da dinleyenin yaptığı gibi, okuduğu metinde ileri sürülen düşünceleri anlaması, aralarındaki
bağları kavraması, karşılaştırıp bir düzene koyması ve gerekli gördüklerini hafızasında saklaması gerekir. Metin bu yolla amacına ulaşmış olacaktır (Adalı, 1982: 33).
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Yabancı dil öğretiminde kullanılacak metinlerin “gerçeklik değeri” taşımaları bakımından gerçek dil parçalarından (gazete ve dergi yazıları, ajans haberleri,
radyo piyesleri, günlük konuşmalar, reklamlar, filmler vb.) seçilmesi, çocukça” yazılmış ya da “basitleştirilmiş” dil parçalarının kullanımından daha yararlıdır (Başkan, 2006: 83-86). Ancak gerçek parçaları kullanmanın öğrencinin bilgi birikimini gerektirdiği de unutulmamalıdır. Böylece gerçek dil ile derslik dışında karşı
karşıya kalan öğrencilerin, gerçek dil deneyimi sayesinde karşılaşacakları şaşkınlık
ve problemler azaltılmış olacaktır (Songün, 1999: 13).
Öğrencilerin, dilin yapısını öğrenmeleri açısından, kelimeleri cümlelerden çıkarıp kelime gruplarına ya da yeniden cümlelere dönüştürmeleri biçimindeki etkinliklere başvurulabilir ( Songün, 1999: 21)
Öğrencilerin değişik rolleri üstlenmesi; anahtar kartlar, dil oyunları ve yalancıktan yapar gibi görünme etkinlikleri, sınıfta iletişim tekniği olarak kullanılabilir
(Songün, 1999: 11).
Yabancı dil öğretiminde dil kullanım becerilerinin ölçme ve değerlendirmeye
tabi tutulması bir gerekliliktir. Objektif bir değerlendirme açısından içten sınav
(kursun yaptığı sınav) yanında dıştan sınav (dışarıdan kişi ya da kurumların yaptığı sınav) sonuçlarını da göz önünde tutmak yararlı olacaktır ( Başkan, 2006: 253).
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemlerden özümleme yöntemi, öğretici
örnek olarak seçilen az sayıda cümle ve bunların içindeki sık kullanılan kelimelerin doğal biçimiyle ezberlenerek cümle üretme tekniğiyle çok sayıda başka cümleler üretilmesine dayanmaktadır (Demircan, 2005: 153).
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Dilin bilinçli olarak kurallarıyla öğrenilmesi esasına dayanan, alışkanlık ve
şartlanma yerine dil öğrenimini yaratıcı bir süreç olarak değerlendiren ve dört temel becerinin eşit olarak geliştirilmesini esas alan yöntem bilişsel öğrenme yaklaşımı şeklinde adlandırılmaktadır (Demirel, 1999a: 47-48).
Doğal yöntem dinleme konuşma etkinlikleri yoluyla yaşayan dilin, konuşma
dilinin öğretimini amaçlar. Yabancı dil, onu ana dili olarak konuşanlardan, onlarla doğrudan ilişki kurarak öğrenilebilir (Demircan, 2005: 156-162). Sınıf ortamında ise öğretmen, yabancı dili, dilbilgisi açıklaması yapmaksızın sürekli konuşur. Sık kullanılan kelimelerin öğretilmesi yoluna gidilir (Demirel, 1999a: 50-53).
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Dil hakkındaki düşüncelerin değil, tekrarlar yoluyla sadece dilin öğretilmesini
amaçlayan kulak-dil alışkanlığı yönteminde, hemen hemen hiç dil bilgisi açıklaması yapılmamakta, ezberlenen cümle kalıplarına benzer cümleler oluşturma çalışmaları yaptırılmaktadır (Demirel, 1999a: 46).

İletişimci Yaklaşım, dilin yüzeysel yapısı, yani gramer kurallarından çok dilin alt yapısı, yani konuşmada kullanılan kavramların öğrenilmesi ve kullanılması
esasına dayanır. Bu amaçla diyalogların başına ya da sonuna uygun cümleler eklenmesi, diyaloglarda boş bırakılan yerlerin tamamlanması, cümleler ya da kısa
metinlerin yeniden düzenlenmesi, aynı işlevi taşıyan cümlelerin eşleştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilir (Demirel, 1999a: 50-53).

Daha çok ana dilin kullanımını esas alan, söyleyiş alıştırmalarına önem vermeyen, gramer kurallarının öğretimini önemli bulan, amaç dilden ana dile çeviri
esaslı dilbilgisi-çeviri yöntemi ile amaç dilin daha etkin kullanımını hedefleyen,
önce sözlü öğretim yapmayı öngören ve öğrenilecek yabancı dilin kültürüne de
ağırlık veren düzvarım yöntemi karşıtlık içinde gibi görünmektedir (Demirel,
1999a: 37-49).
Anadilinden yararlanmaksızın; dil bilgisi, açıklama yollarına başvurmaksızın;
yabancı dilin yaşamdan öğrenilmesi anlayışına dolaysız yöntem denmektedir (Demircan, 2005: 171).
Günümüzde en sık kullanılan yöntem olan seçmeci yöntem, diğer yöntemlerin
amaca uygun ve başarılı yönlerinin kullanılmasıdır (Demircan, 2005: 162). Sözcük
öğretiminde düzvarım, dil bilgisi kurallarını öğretmede bilişsel, konuşma becerisi
kazandırmada kulak-dil alışkanlığı ve iletişimci yöntemin ağırlıklı olarak kullanılması gibi (Demirel, 1999a: 59).
Yabancı dil öğretimi alanında yapılan çalışmalar, dil öğretiminin verimliliği
açısından bazı noktaları dikkate alınması gerektiğini göstermektedir: Dersin ba149
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Güdümlü dil yöntemi, öğrencinin yabancı dile hangi düzeyden başladığını ve
nasıl bir düzeyde dil öğretimine ihtiyaç duyduğunun belirlenmesiyle Temel Sözlük
yoluyla kelime kısıtlaması, Temel Türkçe yoluyla yapıların kısıtlanması ve sıralanması, ilgi ve ihtiyaca göre dil eğitimi verilmesi metodudur. (Demircan, 2005: 170171).
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şında ve sonunda öğretilen bilgiler daha kolay hatırlanmakta; belirli aralıklarla yapılan tekrarlar uzun süreli öğrenmeyi olumlu etkilemekte; kısa aralar verilerek yapılan dersler öğrenme açısından yararlı olmakta; derste dikkat çeken bilgiler daha
çabuk ve kolay öğrenilmekte; öğretilen bilgilere görsel, işitsel, hareketsel, duygusal
çağrışımlar sağlanması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır (Kıvrar, 2000: 77-81).
Türkçe öğretimi söz konusu olduğunda dört ana gruptan söz edilebilir: ana
dili Türkçe olanlar / ana dili Türkçe olup da Almanya gibi başka bir ülkede yaşayanlar / ana dilleri Kazak, Kırgız, Özbek, Tuva, Altay, Türkmen Türkçeleri gibi
Türk lehçelerinden biri olanlar / ana dili Türkçe olmayanlar (Coşkun, 2006: 64).
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında program ve öğretim elemanı
eksikliğini Ömer Demircan yirmi yıl önce “Türkçenin, Türkiye dışında, bir iletişim dili olarak öğretimi, Türkoloji çalışmaları dışında kaldığından, yabancılara
Türkçe öğreten elemanlar, yetiştirilişi bakımından, yalnızca bir genel eğitim belgesi (pedagoji sertifikası) ile yetinmek durumundadırlar.” (1988: 95-96) şeklinde tespit etmişken bugün eğitim fakültelerinde okutulan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi” dersi ve iki üniversitemizde aynı adla açılmış lisansüstü programlarından daha ileri adımlar atılmamış olması düşündürücüdür. Türkçeyi yabancı
dil olarak öğretme konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersizliği ve mevcut
yayınların öğrencileri cezbedici yönlerinin hemen hemen hiç bulunmaması da bir
başka gerçek olarak karşımızda durmaktadır (Coşkun, 2006: 63).
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C. YABANCILARA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI
Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi; dil öğretimi, dört temel beceri olarak
kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğü
temel alınarak gerçekleştirilir (Demirel, 1999a: 31). Dil öğretiminde konular basitten karmaşığa, somut kavramdan soyut kavrama doğru öğretilir (Demirel, 1999a:
31). Türkçenin ses bilgisini kavratma amaçlı çalışmalar, isim çekimi, isim cümleleri, fiillerde basit zamanlı çekim, temel sıfatlar, zamirler, zarflar başlangıç aşamasında verilir; fiillerde birleşik zaman, birleşik fiiller, çatı gibi daha komplike konular
orta aşamada; fiilimsiler, bağlaç ve edatlar, cümle çalışmaları ileri aşamada ele alınır. Tekrar alıştırmaları, soru-cevap, rol yapma, grup tartışması, ikili ve üçlü çalışmalar yoluyla öğrencilerin derse etkin katılımları sağlanır (Demirel, 1999a: 33).
Seviye tespit sınavı sonuçları ve sınıfların Türkçe düzeyi göz önünde tutularak
öğretim programlarının hazırlanmasında özellikle başlangıç sınıflarında dönel
yaklaşım esas alınır. Gerekli sayıda geri dönüş yapılarak konunun değişik yönlerinin bir defada değil aralıklarla anlatılması, bilinenlerin gözden geçirilerek onarımsal biçimde yeniden öğretilmesi yoluna gidilir. Konunun derinlemesine, tüm
yönleriyle art arda derslerde öğretilmesi esasına dayanan doğrusal izlence hazırlanması yolu ise ileri aşamadaki özel gruplar için tercih edilir( Demircan, 2005:
203-204). Ancak yine de sınıf içi bireysel farklılıkların olduğu gözden uzak tutulmamalı (Demirel, 1999a: 60), dil bilgisi konuları yeri geldikçe tekrarlanarak sarmal
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Dil bilgisi kurallarının, sözden ve yazıdan ayrı hazır sonuçlar olarak öğretilemeyeceği, böyle bir öğretiminin dil kurallarını ezberlemeye yol açacağı gerçeğinden hareketle beceri ve alışkanlık kazandıracak alıştırmalara ağırlık verilmeli, öğrencinin bilmediği kurallar ( dil sorunları) esas alınmalıdır (Demirel, 1999b: 77).
Sesler ile harfler arasındaki bağlantılar “düzenli” ve “kural dışı” olanlar biçiminde (ok-u /kapağ-ı) gösterilmelidir (Başkan, 2006: 94). Fiillerin nesne ve tümleç alma özellikleri üzerinde durulmalıdır: -i/-den al- ; -e/-den git- : -de doğ- gibi
(Türkel, 2000: 169). Dil bilgisi öğretiminde Türkçenin ses uyumlarına aykırı kural
dışı durumlar gösterilip belli başlı fiillerin nesne ve tümleçlerle kullanımı örnek
cümleler ve fiil tablolarıyla anlatılmalıdır.
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bir şekilde tekrar tekrar ele alınmalıdır (Demirel, 1999b: 29). Sosyal amaçlı yabancı
dil öğretimi yapılan gruplarda, modüler yaklaşım çerçevesinde, üniteye uygun seçilmiş okuma parçaları içinde, belli bir sıraya bağlı kalmadan dil bilgisi kuralları
verilmelidir (Demirel, 1999b: 31-32).

Cümle çalışmalarında cümle kalıpları öğretilip bu kalıba uygun cümle kurdurmaya yönlendirilmeli, sadece kelime öğretimi ile yetinilmemelidir. Başlangıçta
“yalın çatı” , yani sadece özne, nesne ve fiilden oluşan; “artık birimler” olan sıfat
ve zarfların kullanılmadığı cümleler çalışılmalıdır: “Ahmet kitap okuyor” cümlesi gibi (Başkan, 2006: 98-99). Sonraki dönemlerde Türkçede kullanılan her türlü
cümle türünü içeren anlatı parçaları, çok kullanılan atasözlerini içeren anlatı parçaları hazırlanabilmektedir (Başkan, 2006: 113-114). Zaman zaman da öğretilen
yapılar içinde yer alan birçok ögeyi yerlerini değiştirerek kullanabilme ve birinin
yerine bir başkasını getirme çalışmaları yaptırılmalıdır ( Songün, 1999: 1).
Öğretilen yabancı dile ilişkin bağlantılama kuralları ve kısıtlama kuralları örneklerle verilmeklidir. Örneğin Türkçede “okul için” denebilmekte, edatlarla ilgili
kısıtlama kurallarından dolayı “için okul” denememektedir (Başkan, 2006: 22).
Anlam ile biçim arasındaki bağın “saymaca” olduğu gerekçesiz birimler, anlamları üzerinde tartışma yapılmaksızın aktarılmalıdır. Örneğin Türkçede “dayak
düşmanı” dayağa karşı çıkan değil, dayak işlemini isteyen anlamına gelmektedir.
Gerekçeli birimler bilinç katından geçerek söylenirken yukarıdaki örnekte olduğu
gibi gerekçesiz birimler bilinç katına tam erişmeksizin “otomatik” bir biçimde kullanılmaktadır. Gerekçesiz birimler, belli uyarıcılara tepkiler hâlinde öğretilmelidir.
Örneğin “günaydın”, “iyi çalışmalar”, “mutlu yıllar” gibi belli durumların uyarıcı
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Kelime kazandırma çalışmaları sırasında çeşitli “anlam alanları” (anlam yakınlığı itibariyle kelimelerin sıralanması) oluşturulmalıdır: üniversite, fakülte,
rektör, dekan, profesör, öğrenci vb. (Başkan, 2006: 113; Kırvar, 2000: 81). Yazılı
Türkçenin çok kullanılan kelimeleri (Göz, 2003: 213) bir, ve, ol-, bu, için, o, ben,
de-, çok, yap-, ne, gibi, daha, al-, var, kendi, gel-, ile, ver-, ama, sonra, kadar, yer,
en, insan, değil vb. kelime sıklığı sözlüğünde belirlenmiştir. Yazılı Türkçenin bu en
çok kullanılan kelimeleri; okuma metinleri, dil bilgisi çalışmaları, dinleme parçaları içinde kullanılarak öğrenciye kazandırılmaya çalışılmalıdır..
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etkisi karşısında tepki olarak söylenen klişe sözler (durumsal deyimler) üzerinde
çalışmalar yaptırılmalıdır (Başkan, 2006: 36-38).
Özellikle konuşma dilinde rastlanılan “dil sapması” olarak değerlendirilebilecek kullanımlar hemen “gramer yanlışı” olarak değerlendirmemelidir. Günümüzün gramer doğrularının büyük bir kısmının, dünün gramer yanlışları olduğunu
ve dilin sürekli değiştiğini hesaba katılmalıdır. Konuşma dilinde sıklıkla duyduğumuz “abi” kelimesinin “ağabey”den önce “agabeg” şeklinde dilde kullanılmış
olması bu noktada hatırlanabilir (Başkan, 2006: 50-51). “Gelişimsel yanlışlar”ın dil
öğretiminde (özellikle çocukların ve yabancılar bakımından) doğal olduğu bilinmektedir /Songün, 1999: 15).
Gramer çalışmaları esnasında mekanik alıştırmalar yaptırılmalıdır. Verili
cümlelerde önce özne, sonra nesne daha sonra fiiller değiştirilerek tekrar çalışmaları uygulanmalıdır. Olumlu cümleyi olumsuza, etken yapıyı edilgene, dolaylı anlatımı doğrudan anlatıma dönüştürme gibi çevirme alıştırmaları gerçekleştirilmelidir (Demirel, 1999a: 126-127). Bu türden çalışmalar olarak orta Türkçe dil bilgisi
alıştırmaları içinde, geçişli ve geçişsiz fiillere faktitif ekleri getirerek cümleleri yeniden düzenleme; etken çatılı fiillerle kurulmuş cümleleri, edilgen çatıya çevirme
gibi alıştırmalara yer verilmelidir.
Sözlü anlatım etkinlikleri esnasında özellikle birbirine yakın seslerden oluşan
kelimeler üzerinde vurgu çalışmaları yapılmalıdır (Songün, 1999: 26-27). Bilindiği
gibi sesletimi ile yazımı arasında kimi farklılıklar varsa da Türkçenin yazımı oldukça tutarlıdır (Demircan, 2005: 172). Amaç dil ile ana dil arasında sorun olan ses
ve yapılar üzerinde özellikle durulmalıdır (Demirel, 1999a: 34). Telaffuz ve dikte
çalışmalarında Türkçenin müzikalitesini kavratmak amacıyla şarkılar öğretilmelidir (Demirel, 1999a: 124). D il öğretiminde sesletilme ilgili beceriler arasında
sayılan konuşma ve okuma becerilerinin kazandırılmasında benzetim tekniği kullanılarak ses ve ses gruplarının bütün özellikleriyle kavratılması yoluna gidilmelidir (Coşkun, 2006: 67). Sınıf ortamına sunulan bir resim hakkında öğrencilerden
gördüklerini anlatmaları istenmelidir. Tartışma yoluyla bir sorunu çözme çalışmaları yaptırılmalıdır (Songün, 1999: 30-31). İpuçları verilerek konuşma uygulamaları
yaptırılmalıdır. Örneğin A’dan B’yi selamlaması, ona bu akşam bir işinin olup
olmadığını sorması ve onu sinemaya davet etmesi; B’den A’nın selamına karşılık
vermesi, ona bir işinin olmadığını ama bu teklifi kabul edemeyeceğini söylemesi istenmelidir (Songün, 1999: 29-30). Düzgün ve doğru cümlelerle sorabilme ve
karşılık verebilme becerini geliştirme esas alınmalıdır ( Demirel, 1999b: 20-21).
Örnek durumlar verilerek öğrencilerin bu durumlara uygun sözlü anlatımlarda
bulunmaları istenmelidir. Haritada istenilen bir yeri bulma, bir adresi bulma, sipariş verme gibi.
Okuma çalışmalarında öğrencilerin dilin sesleri ile kelimeler arasındaki ilişkiyi görmeleri, sonraki aşamada da metnin kendisini anlamaları hedeflenmelidir.
Metnin konusuyla ilgili bildiklerini söylemeleri istenmeklidir(Songün, 1999: 33).
Kişi bir metni okuduğunda anlam çıkaramıyorsa bu okuma sayılamaz. Bu nedenle
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farklı düzeydeki öğrenciler için basit (konuşma yeteneğine yönelik kısa metinler),
orta (yeni kelime ve yapıların kullanıldığı), ileri (gramer, kültürel yapı, içerik, kelimeler, stil yönünden konuşma dilinden farklı ve bilgi edinimini amaçlayan) düzey
okuma metinlerinin seçimine önem verilmelidir ( Demirel, 1999a: 137). Okuma
anlama becerisini geliştirme amacıyla hazırlanan kitapların başlangıç bölümünde, tanışma/ adres sorma/ lokantada/ okulda/ bayram kutlaması/ davette gibi diyalog temelindeki kısa metinlere yer verilmeli; insan sevgisi/ yalanın zararları/
tutumluluk/ baharın gelişi,/ Nasrettin Hoca’dan Fıkralar/ iş ahlakı gibi öğrencilerin yeni kelimeleri ve komplike yapıları tanımalarını amaçlayan metinler orta
düzeye yerleştirilmeli; ileri aşamayı hedefleyen metinler arasında “Güzelliğin On
Para Etmez/ Bırak Beni Haykırayım/ İstanbul’u Dinliyorum/ Londra ve İstanbul/
Ruh Fakirliği/ Metrodaki Kemancı/ Pulsuz Dilekçe” gibi çeşitli edebî türlerden,
farklı üsluplardan yazılara yer verilmelidir. Öğrencilerden metinlerde karşılaştıkları kelimelerden yola çıkarak kendi sözcük listelerini oluşturmaları ve bunları tanımlamaları istenmelidir.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar,
Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Yazma öğretiminde öğretmen sırayla konunun belirlenmesini sağlamakta,
konuya ilişkin kelime ve kalıpları belirtmeli, yapılar ve konuyla ilgili açıklamalar
yapmalı, ilk paragrafı öğrencilerin katkısıyla tahtaya yazmalı ve sorular sorarak
öğrencilerin konuyu düşünmelerine yardımcı olmalıdır (Demirel, 1999a: 140-141).
Yazma etkinlikleri çerçevesinde başlangıçta okuma-anlama parçası olarak kullanılan bir metin verilerek öğrencilerden buna benzer bir metin yazmaları istenmelidir. Verili bir metne başka bilgiler ekleme, metindeki bilgilerin bazılarını çıkarma
ve parça içerisinde başka yere koyma uygulamalarına gidilmelidir. İlerleyen dönemlerde temel görüşü ve metnin işlenişini değiştirip metni yeniden yazma çalışmaları yapılmalıdır (Songün, 1999: 39-41). Bir filmi, oyunu ya da kitabı tanıtma
yazısı yazma; bir eserdeki beğendiği ya da beğenmediği yönleri belirtme (eleştiri) türünden çalışmalar yaptırılmalıdır (Türkel, 2000: 169). Grup özellikleri göz
önünde bulundurularak güdümlü yazma (dikte yapma, dikteli kompozisyon, not
alma, özetleme), kontrollü yazma (verilen sözcükleri ve cümle yapılarını istenilen
değişikleri yaparak yazma/dönüştürme, örneğe uygun kompozisyon yazma, yeniden sıraya koyma, tamamlama ya da sorulara cevaplar vererek paragraf oluştur-
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Dinleme öğretiminde, dinleme öncesi tanıtım/ kestirme (konu hakkında tahmin)/ sahne oluşturumu (resim, fotograf, poster vb.)/ yeni kelimelerin öğretilmesi
etkinlikleri gerçekleştirilmelidir (Demirel, 1999b: 36). Dinleme etkinliği esnasında
dinlenecek kasetin konusu verilip bu kişilerin neler konuşabileceklerinin tahmin
edilmesi istenmelidir. Bant bazı yerlerde durdurulup konuşmacının ne cevap vereceğinin tahmin edilmesi beklenmelidir. Bandın üçüncü kez dinlenmesi esnasında uygulama kağıtları dağıtılarak dinleme etkinliğinde öğrencilerin daha etkin
bir konuma geçmeleri sağlanmalıdır (Songün, 1999: 25). Öğrencilerden duyduğu
metnin ana hatlarıyla ne olduğunu söylemesi, kişilerin tutum ve davranışlarını,
olayların yer ve zamanını belirtmesi duyduğu metni kendi cümleleriyle başkasına
anlatması istenmelidir (Demirel, 1999a: 122-123).
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ma), serbest yazma (iki ya da daha çok konudan birini seçip duygu ve düşüncelerini
yazma) uygulamaları yaptırılmalıdır (Demirel, 1999a: 143-144).
Yazma ve konuşma etkinlikleri esnasında dilin bildirme (bilgi verme)/ düşleme
(hayal etme)/ inandırma (ikna etme)/ tasvir/ sorgulama (araştırma)/ yaratma/ sınıflandırma işlevleri dikkate alınarak uygulamalar yapılmalıdır (Demirel, 1999b:
30-31). Ayrıca konu merkezli yaklaşım gereğince derslerin içeriği belirlenirken öğrencilere önceden belirlenen ilgi ve yeteneklerine göre belirli konular verilmelidir
(Demirel, 1999b: 31).
Kelimelerin yüklendiği anlamlardan dolayı oluşan anlam çerçevelerinin öğrencilerce tanınması sağlanmalıdır Örneğin kavramsal anlam, yan anlam, toplumsal
anlam (kullanıldığı lehçe, zaman, alan, ilişki içinde kelimenin görünümü: kadın
kelimesi için hanım, bayan, hatun vb.), duygusal anlam (konuşunun alıcıya bireysel duygularını yansıtması: muhterem, sevgili, arkadaşım vb.), eşkonumsal anlam
( kelimelerin birlikte kullanıldıkları diğer kelimelere bağlı olarak kazandıkları anlam (“gömmek” yerine “toprağa vermek” vb.), çağrışımsal anlam (kelimeye bağlı
akli çağrışımlar: “köy” kentten uzak, sakin, ırmak kenarında, dam evler, okuryazarı az, ağaçlık, sağlık koşulları yetersiz vb.) bakımlarından kelimelerin kullanımları gösterilmelidir. (Demircan, 2005: 40-51). Kelime öğretiminde grubun yapısına
göre değişmekle birlikte 45 dakikalık bir derste 5-10 ya da 20-30 kelime hedeflenmelidir (Demirel, 1999a: 138).
Dilde birden fazla dil bilgisi yapısının bir tek işlevi ifade ettiği durumlar söz
konusu olabilmektedir (Demirel, 1999a: 58-59). “Borcunu zamanında ödemen gerek.” / “Borcunu zamanında ödemelisin.” “Borcunu zamanında ödemen lazım.”
/ “Borcunu zamanında ödeyecektin.” şeklindeki yapıların hepsi, işin yapılmasının
gerekli olduğu anlamını veren bir işlev üstlenmektedir. Aynı şekilde “saat yirmi
bir otuz beş” / “saat dokuz otuz beş” / “saat dokuz buçuğu beş geçiyor” / “saat ona
yirmi beş var” yapılarının hepsi de aynı işlevi görmektedir. Bir yapının birden
fazla işlevi ifade ettiği durumlar da vardır. “Sanki sen bir şey biliyorsun.” yapısı,
karşıdaki kişinin bir şey bildiğinin sanıldığı ya da tahmin edildiği bir anlamsal işlev yüklenebileceği gibi, karşıdakinin hiçbir şey bilmediğini düşünme yönünde bir
anlamsal işlev de taşıyabilir. Dilin işlevsel kullanımını gösteren bu türden örnekler
üzerinde egzersizler yapılmalıdır.
Dil bilgisi konularının öğretiminde bayrak yarışı (zaman çekimlerinin farklı öğrencilere yaptırılması), cümleleri eşleme (birleşik cümlenin yan cümlesini bir
grubun, temel cümlesini diğer grubun oluşturarak yazması gibi) gramer oyunları
kullanılmalıdır (Demirel, 1999a: 89).
Sınıfta yapılan yazılı ve sözlü pekiştirme alıştırmalarında “örnekseme” (analogy) öğrenme yolundan yararlanılmalıdır. Öğretmenin kullandığı “kapkara”,
“sapsarı” örneklerine benzeterek öğrenci, “kuru” kelimesinden “kupkuru” niteleyicisine ulaşmalıdır (Demircan, 2005: 104). Öğrencilere soru yöneltilirken sınıfın
ilgili ve dikkatli olmasını sağlamak için oturma sırası, numara sırası gibi belli bir
sırayla değil, seçkisiz (random) yolla sorulması tercih edilmelidir ( Demirel, 1999a:
70).
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Öğrenci yanlışları, genelde sınavlarda yapılan yanlışlar sınıflandırılarak bunlara yönelik düzeltici öğretim uygulanmalıdır (Demircan, 2005: 104). Öğrencilerin
Türkçe çoğullama alıştırmalarında aşırı genelleme yoluyla “eşyalar”, “evraklar”
demeleri doğru olmamaktadır. Bu nedenle bir biçimin ya da kuralın dildeki kısıtlamalar gözetilmeksizin, ayrıcalıksız uygulanması anlamına gelen genellemede
yanlışlıkların önlenmesi için kural dışı durumlar öğrencilere başta verilmelidir
(Demircan, 2005: 105). Öğrencilerin anadilinden yabancı dile bir eşleştirme yaparak kelimeleri ya da yapıları kullanması olan öğrenimden aktarım, ana dilin
yabancı dil üzerindeki etkisine bağlanabilecek yanlışları ifade eden ana dilinden
aktarım görülen yanlışlık türleri arasında sayılabilir (Demircan, 2005: 119-120).
Ayrıca Öğrencinin öğrendiği yabancı dil düzenine aykırı olan hatalarını, öğretime ve açıklamalara karşın kullanmayı sürdürmesi fosilleşme ( yer etme) tutumu
da anında geri bildirim yoluyla önlenmelidir (Demircan, 2005: 121). Öğrencilerin
“bayağı” kelimesini “baya” biçiminde söyleyip yazmaları gibi.
Batı dillerini konuşan öğrenciler Türkiye Türkçesini öğrenirken Türkçede adların, sıfatların, zamirlerin tıpkı fiiller gibi çekimlenmesini tuhaf karşılamaktadırlar (Vandewalle, 2000: 178): evde-y-im / siz mi-y-di-niz örneklerinde olduğu gibi.
Türkçede öznesiz de kullanılabilen edilgen-geçişsiz yapılar Batı dillerine çevrilemediğinden, öğrenilmesi güç olmaktadır (Vandewalle, 2000: 179): “Çocuklara iyi
örnek olunmalı.” cümlesinde olduğu gibi. Aynı şekilde ettirgen/oldurgan yapıların edilgen kullanımla birleştirilmesi öğrenimde güçlüklere yol açmaktadır (Vandewalle, 2000: 180): “Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı.”
cümlesinde olduğu gibi.
Türkiye Türkçenin, Türk soylulara öğretiminde sesletim, kelimelerin anlam
çevrelerinden kaynaklanan farklılıklar, kimi yapı faklılıkları gibi konularda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mecaz anlamlı kelimelerin zor anlaşılması sık karşılaşılan durumlardandır. Türkiye Türkçesindeki ödünç kelimeler (özellikle Batı
dillerinden girmiş kelimeler), Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen Türkçesinde bu
yoğunlukta kullanılmadığı için öğrenmede güçlükler yaratmaktadır. Kirilce ve
Latince ayrı sembollerle belirlenmiş olduğundan aynı Türkçe kelime, öğrencide
aynı çağrışımı yapmamaktadır (Cumakunova, 2000: 22). Geniş zamanın sadece
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İletişimsel bir özellik gösteren ve diyaloglardan yararlanan durumsal öğretim
konuları, günlük yaşamın çeşitli yanlarını yansıttıkları için sözlü ve yazılı anlatım
çalışmalarında sıklıkla kullanılmalıdır: Kendini tanıtma/Ev/Evde Yaşam/Eğitim
ve Gelecekteki Meslek/ Boş zaman, eğlence/Seyahat/Öteki insanlarla ilişkiler/Sağlık ve refah/Alışveriş/Yiyecek, içecek/Hizmetler/Yerler/ Yabancı dil/ Hava durumu
vb. ( Demircan, 2005: 189).
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Örgü alıştırması adı verilen yolla otomatik olarak öğrenmeyi amaçlayan alıştırmalar uygulanmalıdır. Öğretmen belli bir yapıyı temsil eden “Yazıyı bitirmem
gerek.” uyarıcı tepki kelimesini kendi söylemeli ve ipucu olarak “kitap” kelimesini
vermeli, öğrencilerden tepki olarak “Kitabı bitirmem gerek.” cümlesini beklemelidir (Demircan, 2005: 161).
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Türkiye Türkçesinde mevcut olması da yapı çalışmalarında zorluklar yaratmaktadır (İsmail, 2000: 54). Türkçenin diğer lehçelerinde bulunan ancak bugün Türkiye
Türkçesinde kullanılmayan “-ende” zarf-fiil ekiyle cümle kurma eğilimi öğrencilerde görülmektedir: “Otobüs gelende gideriz.” örneğinde olduğu gibi. Yine “Öğretmenler tarafından söylendiğine rağmen ödevlerini yapmıyorsun.” cümlesinde
olduğu gibi “-mesine rağmen” zarf-fiil kalıbının lehçelerdeki “-diğine rağmen” şekli kullanılmaya çalışılmaktadır.
Kırgızcada uzun ünlülerin bulunması, bazı sert ünsüzlerde yumuşamanın görülmemesi Türkiye Türkçesi öğretiminde zorluklar yaratmaktadır. Fiil çekiminde
belirli geçmiş zamanın Kırgız Türkçesiyle benzerliği dikkate alınarak önce belirli
geçmiş zamandan başlayıp sonra diğer zamanlara geçilmektedir. Dilin en değişken
katmanı olan söz varlığı, Kırgızca ve Türkçenin kelime hazinesinde şu sebeplerle
farklılaşmaktadır: Aynı kelimelerin çeşitli ses değişiklerinden kaynaklanan farklı
şekillerinin oluşması; aynı kelime ya da deyimlerin farklı anlamlarda kullanılıyor
olması; coğrafi, tarihî nedenlerle Türkçe üzerinde Arapça, Farsça ve Fransızca etkileri bulunmasına karşın, Kırgızcanın Rusçanın etkisinde olması, Türkçe sürekli
kendini yenilerken Kırgızca ve diğer Türk lehçelerinin daha durağan bir özellik
göstermesi (Cumakunova, 2000: 22-23). Bu durum Türkiye Türkçesinin kelime
öğretiminde sorun teşkil etmektedir.
Kazakların Türkçe öğretiminde Karşılaşılan en büyük zorluk, Kiril alfabesi
ile Latin alfabesinin aynı sesleri farklı harflerle belirtiyor olmasıdır (İsmail, 2000:
47). Kazakçada yuvarlak ünlülerden sonra yuvarlak ünlülerin gelmemesi nedeniyle “oyun” yerine “oyın” yazımına rastlanmaktadır. Sert ünsüzlerden “ç,” ve “t”de
yumuşama olmaması, “q”, “k”, “p” sert ünsüzlerinin de sadece iyelik eklerinin getirilmesi durumunda yumuşaması sözlü ve yazılı anlatım çalışmalarında Kazakistan’dan gelen öğrencilerin sıkıntı yaşamalarına yol açmaktadır (İsmail, 2000: 49)
Kazakçada “ata” kelimesinin “yedi ata”yı yani torunun torununun torununu belirtebilecek şekilde kullanılabilmesi, “gülmek” fiilinin araların da nüansları olmak
üzere 48 değişik çeşidinin bulunması(İsmail, 1998: 232) ; karakol/hırsız, eşik/kapı,
çorba/et suyu, beker (bekâr)/ boş, işsiz (İsmail, 2000: 56) örneklerinde olduğu gibi
aynı kelimenin, Kazak Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı anlamda kullanılıyor olması, Kazak öğrencilerin Türkiye Türkçesini kullanımlarında yanlışlar
yapmalarına yol açmaktadır.
Aynı kelimenin, iki farklı Türk lehçesinde farklı anlamda kullanılması durumuna Türkmen Türkçesinde de rastlamaktayız. Örneğin “düşmek” kelimesinin
Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde on beş benzer anlamı bulunurken,
Türkmen Türkçesinde Türkiye Türkçesinde bulunmayan 6 anlam, Türkiye Türkçesinde Türkmen Türkçesinde bulunmayan 5 anlamı daha içermesi ve aynı kökten türemiş bazı fiillerin iki dilde tamamen farklı anlamlarda kullanılıyor olması,
tapmak/bulmak, beğenmek/sevinmek, beklemek/yapmak, kapatmak, kilitlemek (
Arnazarov, 2000: 8-11) gibi, bu kelimelerin Türkiye Türkçesi öğreniminde yerinde
kullanılamamasına sebep olmaktadır. Türkmencede soru ekinin bulunmaması,
bir başka karışıklık nedeni olmaktadır.
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Türkçe öğretiminin değişik aşamalarında amaca uygun olarak masal ve bilmece kitapları, resimli ansiklopediler, yazım kılavuzu, gazete ve dergiler kullanılmalıdır( Demirel, 1999b: 101).
Öğrenci başarısının ölçümünde, sadece öğretilenlerden sorulması (Demircan,
1999: 34), titizlikle uyulan bir ilkedir. Öğrenci hızı ve farklılıklarını gidermek için
tamamlayıcı eğitim imkânlarından (birebir öğretim, küçük gruplarla öğretim,
okulda ek öğretim, akademik oyunlarla öğretim, tekrar öğretim vb.) yararlanılmalıdır(Demirel, 1999b: 82-83).
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Türkçenin Türk soylulara öğretiminde, Türk dünyasının ortak kültür unsurlarını öne çıkaran bir yaklaşım izlenmelidir. Atasözleri, şiirler, fıkralar, destan
parçaları, deyimler yoluyla ortak kültürün dile yansıyan verimleri tanıtılmakta;
“Karagöz/ Nasrettin Hoca/ Nevruz/ Kâtip Çelebi/ Evliya Çelebi/ Yunus Emre” gibi
şahsiyetleri tanıtan okuma metinleri seçilerek bu özellik yansıtılmalıdır.

Yabancılara Türkçe öğretimi sahasında çalışan öğretim elemanları, öğretim
sürecinde yapmacıksız davranmayı, her şeyi bilir görüntüsünden sıyrılmayı, öğrencinin güvenini kazanmayı, öğrencilerle açık bir iletişim kurmayı yani insancıl
yaklaşım yöntemini benimsemelidirler (Demircan, 2005: 206). En iyi yabancı dil
öğretmeninin, öğrencilerini en çok konuşturan öğretmen olduğu (Demirel, 1999a:
32) ilkesine uygun hareket etmelidirler. Sınıf içi öğrenmelerin kalıcı olması için örnekleri günlük yaşamdan seçmeli ve öğrencilere öğrendiklerini kullanma imkânı
vermelidirler (Demirel, 1999a: 83)
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Türkiye’de, ekonomik, toplumsal ve siyasi açıdan birçok değişimin ve yeniliğin
yaşandığı 1960 ve 1980 yılları arası, hem Türkiye hem de Türk Sineması açısından oldukça hareketli ve önemli bir dönem olmuştur.1960 ve 1980 darbeleri Türk
halkını ekonomik ve sosyal yönden ağır biçimde etkilemiş, yaşanan sıkıntılar dönemin Türk Sineması’na da yansımıştır. Bu dönemde topluma ve toplumsal endişelere ayna tutan, Türk insanının sorunlarına eğilen filmler çekilmiştir. Kentleşme,
sanayileşme, yabancılaşma, göç, gecekondu kültürünün ortaya çıkması, yoksulluk,
işçi sorunu, sendikalaşma, bireyin ve ailenin kent içinde aldığı konum ve kentli orta sınıfın oluşum süreci gibi büyük toplumsal değişimler Türk Sineması’nda
kendini tüm boyutuyla hissettirmiştir. Türk Sinema tarihi içerisinde 1960–1980
yılları arasındaki dönem, Türk Sineması’nın kendine özgü bir kimlik oluşturduğu
dönem olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de
yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunları en iyi biçimde yansıtan ve o dönemde Türk Sineması’nda yeni yeni belirginleşen düşünce oluşumlarını en iyi şekilde
ortaya koyan filmler arasından seçilen Halit Refiğ’in filmi Gurbet Kuşları, Yücel
Çakmaklı’nın filmi Birleşen Yollar ve Yılmaz Güney’in filmi Umut, temel sosyolojik kavramlar açısından incelenerek analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Siyaseti, Türk Sineması, Gurbet Kuşları, Birleşen
Yollar, Umut.
Abstract
The period between 1960 and 1980 has been a very significant and restless both
for Turkey and for the Turkish cinema, at which there were a lot of changes and
innovations in economic, social and political atmospheres locally. The 1960’s and
1980’s coups deeply impacted the economic and social life in Turkey and the in* Arş. Gör. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, bahar.tugen@marmara.edu.tr
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dications of the nuisances of this era has been reflected in the Turkish cinema. In
this era, there were movies which mirrored the worries of society and reflecting the
problems of Turkish people. The great social changes like urbanization, alienation,
immigration, the revealing of the shanty town culture, poverty, the problems of
proletarians, unionization, the replacement of the individual and family in the urban life and the formation of middle class were all felt in Turkish cinema by all means. In the history of Turkish cinema, the period between 1960 and 1980 was considered as a period that Turkish cinema created a unique identity by its own. In this
study, the movie Gurbet Kuşları by Halit Refiğ, Birleşen Yollar by Yücel Çakmaklı
and Umut by Yılmaz Güney have been selected to be one of the best reflectors of the
economic, political and social problems of the period 1960-1980, besides they were
selected because they can be considered as frontrunners of the new styles for the
Turkish Cinema for that time which were newly flourished and these are analyzed
by considering the fundamental sociological concepts.
Key words: Turkish Policy, Turkish Cinema, Gurbet Kuşları, Birleşen Yollar,
Umut.
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1. Giriş
Türkiye’de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 yıllarında anayasal
hükümetleri deviren üç önemli askeri darbe gerçekleşmiştir. 12 Mart 1971 müdahalesi, bir askeri muhtırayla hükümeti görevden uzaklaştırmakla sınırlı kalırken;
1960 ve 1980 askeri darbelerinde ordu bir süre yönetime el koymuş, birçok siyasi parti, kurum ve sendika kapatılmış, sorumlu oldukları gerekçesiyle birçok kişi
idam edilmiştir. Bu iki darbenin bir diğer özelliği ise, yeni anayasa hazırlatmış olmalarıdır (Kongar, 2000: 34). Türkiye’de yaşanan siyasi olaylar da Türk sineması
içerisinde yerini fazlasıyla almıştır. 1960 ve 1980 darbeleri arasında yaşananlar o
dönemin sinemasına da yansımış ve siyasal sinema denilen bir olgu ortaya çıkmıştır. O dönem içerisinde çekilen tüm filmler siyaset ağırlıklı olmuştur. Aynı zamanda dönemin ekonomik ve toplumsal sorunları da filmlerde yer almıştır.
Türkiye’de sinema serüveni içerisinde siyasi filmlere ilk örnekler 1960’larla
birlikte yapılmaya başlanmıştır. Türk sinemasında yaşanan siyasileşme eğilimi,
birçokları tarafından 1960 Askeri Darbesi’yle ilintili görülmüştür. 1960 Darbesi,
Demokrat Parti yönetiminden rahatsız bir toplumsal koalisyonun yönetimi ele
geçirmesini sağlar. Bu durum II. Meşrutiyet dönemiyle kıyaslanabilecek bir siyasi
canlılık döneminin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönem sosyalizm merkezinde farklı düşüncelerin geliştirildiği yıllardır. Türkiye’nin toplumsal yapısı, kırsal
kesimde yaşanan hayat, Osmanlı dönemi toplumunun tarihsel mantığı, sanayileşme politikaları, işçi sınıfının mahiyeti, göç olgusu, gecekondulaşma ve kentleşmenin problemleri temel tartışma eksenleri olarak ortaya çıkar. Halkçı ve seçkinci
kültürel yaklaşımlar bu dönemde “ulusal sinema” ve “devrimci sinema” tartışması
ile somutluk kazanır. Tartışılan Türk sinemasının ne olduğu ve ne olması gerektiğidir. İdeolojik değer yargıları bu tartışmalarda etkendir. Dolayısıyla sinema si160
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2. TÜRK SİNEMASI’NDA DÜŞÜNCE OLUŞUMU
Türkiye’de 1960 Hareketi sonrasında yoğunlukla toplumsal sorunlara eğilen
filmler çekilmiştir. 1960 Hareketi sonrasında perdeye yansıyan ilk fikri hareket
“Toplumsal Gerçekçilik”tir (Uçakan, 1977: 11). Türkiye’de 60’lı yıllar boyunca kendini hissettiren Toplumsal Gerçekçilik dönemin bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkar.
Toplumda yaşanan sanayileşme, kentleşme, sermaye dolaşımı, tüketim politikası,
işçi ve burjuva sınıfları arasındaki çizginin belirginlik kazanması ve bu anlamda
ortaya çıkan bunalım ortamı bu akımın kendini tüm gücüyle hissettirmesini sağlamıştır. Türk Sineması, Toplumsal Gerçekçilik ile geç tanışmıştır. 27 Mayıs öncesi yönetimin izlediği politika düşünsel anlamda birçok söylemin ortaya çıkışına
sansürle engel olmuştur. Toplumsal Gerçekçilik 27 Mayıs’ın getirdiği yeniliklerle
bu düşüncelerin ifade bulmasını sağlamıştır. 27 Mayıs öncesi uygulanan dışa
bağımlılık ve popülist politikalar ülkeyi olumsuz etkilerken, ihtilalle birlikte daha
önceden yasak kabul edilen konuları ve yaşanan sorunları toplumsal gerçekçilik
sade bir dille ele almıştır. Bu durum Türk Sineması’na yeni bir enerji getirmiştir.
Bu dönem içerisinde sinemada; Devrimci Sinema, Milli Sinema ve Ulusal Sinema
gibi farklı türler ortaya çıkmıştır. (Scognamillo, 1988: 9-10).
2.1. Toplumsal Gerçekçilik
1960’lı yıllar kuramsal tartışmaların yanı sıra, bu tartışmaların manifestosu
olabilecek nitelikte filmlerin üretildiği yıllardır. (Kırel, 2005: 46). Bu dönemin hemen başında ortaya çıkan Toplumsal Gerçekçilik akımı, en önemli sinema olayıdır.
Türkiye’de 1960 Hareketi sonrası, ortaya çıkan “ilericilik‟ daha çok kent merkezlidir ve Kemalist-bürokratik kadroların etrafında yoğunlaşmıştır. Hareket sonrasında, toplumu yeniden çağdaş bir yola sokmak temel hedeftir. Türk Sineması’nda
Toplumsal Gerçekçi filmlerin çekildiği dönemin ortaya çıkışı da Demokrat Parti
rejiminin ordu tarafından sona erdirilmesi ve ilerici 1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle doğrudan ilintilidir. (Daldal, 2005: 56-57).
27 Mayıs 1960 Hareketi, değişen toplumsal ve siyasal yaşam, 1961 Anayasası’nın
getirdiği özgürlük ortamı, Türk Sineması’nın o döneme kadar neredeyse “sırtını
döndüğü‟ toplumsal gerçeklerle nihayet ilgilenme fırsatını getirmiştir. Sinemacılar
döneminin ikinci yarısına denk gelen bu dönem bir anlamda “toplumsal gerçek161
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1960 ve 1980 yıllarına genel olarak bakıldığında Türk Sineması ülkenin içinde
bulunduğu sosyal ve siyasi olaylardan her yönüyle etkilenmiştir. Ülkede yaşanan
değişimler sinemayı ne derece etkilediyse sinema da toplumu o derece etkilemeyi başarmıştır. Dolayısıyla sinemanın büyük değişim ve gelişim gösterdiği 60 ve
80’li yıllar arası Türk Sineması’nda önemli bir zaman dilimini ifade eder. Hatta
o dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu beklide en iyi yansıtan Türk
Sineması’dır.
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anlayışlarının merkezinde yer almıştır.
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çilik akımı‟ olarak nitelenmiştir (Esen, 2000: 165). Toplumsal Gerçekçi filmlerin
çoğu, dönemin ideolojik yapısına paralel olarak, kent filmidir ve darbenin sosyal
etkilerini en yoğun olarak hisseden şehir insanlarının hikayelerini anlatır. Bu
filmlerde “geleneksel burjuvazi‟ ve onun değer yargıları, mülkiyet duygusu, kar
hırsı şiddetle eleştirilir. Devlet ve onun kolluk güçleri (polis, asker) genelde adaletten ve zayıftan yanadır (Daldal, 2005: 94-95).
1960’lı yıllarda çekilen ve iç göçü konu edinen filmlerde kişiler; köylü ve kentli
ikilemi bununla birlikte kimlik bunalımı içerisinde verilirler. 1970 ve 1980 yıllarında çevrilen iç göç konulu filmlerde ise konut hakkını elde etmeye çalışan ve bu
anlamda ayakta kalmak isteyen insanlar anlatılır (Makal, 1994: 35). 1960 ile 1980’li
yıllar arasında çekilen Toplumsal Gerçekçi içeriğe sahip filmlerde göç olgusu kadar aile yapısındaki değişimler de irdelenmiştir. Bu incelemede erkeğin, kadının ve
çocuğun aile içinde konumlanması ele alınmıştır. Kentleşme sürecindeki ve sanayileşmedeki hızın aile bireyleri arasında ortaya çıkardığı durum incelenmektedir.
Bu anlamda aile bireyleri arasında ortaya çıkan yabancılaşma ve bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlar da kendini hissettirmektedir. Yine 1960’lı yıllardan başlayarak
Türk Sineması’nda kadının toplum içindeki konumunun değişimiyle ilgili unsurlara da filmlerde rastlarız. Ayrıca kadının kendi içsel dinamikleri ve toplumda konumlandırılışı üzerine verdiği mücadelenin vurgusunun yapıldığı yapıtlar ortaya
konmuştur. Kadın bu filmlerde toplumun kendine biçmiş olduğu gibi iyi bir anne
ve erkeğine bağlı bir çizgi içindedir. Kadının çalışma hayatında yer edişi ise silik
bir şekildedir. Bu bağlamda kız çocukları için de aynı durum söz konusudur. Kız
çocukları geleceğin ev hanımı olarak yetiştirilmektedir. Filmlerde bu çerçevede
kadının modern toplum içindeki dinamiklerine de vurgu yapılmaktadır. (Kaplan,
2004: 95-96).
Toplumsal Gerçekçilik, 1965 yılından sonra belirginliğini kaybetmiştir. Sinemada Toplumsal Gerçekçiliğin etkisini kaybetmesini iki ana nedenle açıklamak
mümkündür. Bu nedenlerden birincisi; Adalet Partisi’nin 1965 seçimlerini kazanması, ikinci neden ise sinemacılarla eleştirmelerin çatışması olarak açıklanabilir
(Uçakan, 1977: 36). Toplumsal Gerçekçiliğin 1965’te sona ermesiyle akımın temsilcilerinden bir kısmı, milli bir anlayışa yönelir ve iki ayrı sinema akımı ortaya çıkar:
Marksizm’e tabandan bağlı “Devrimci Sinema” ve Türk halkının değerlerine, milli kültür birikimlerine, materyalist bir açıdan yaklaşma endişesine sahip “Ulusal
Sinema”. 1968-1970 döneminin ardından yeni bir düşünce daha filizlenir: “Milli
Sinema” (Uçakan, 1977: 11). Toplumsal Gerçekçilik, kısa bir dönem sürse de Türk
Sineması’nın gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
2.2. Ulusal Sinema
Toplumsal Gerçekçilik akımının olumsuz sosyal ve politik koşullar içerisinde
sona ermesinin ardından, akım içinde yer alan yönetmenler Yeşilçam’da iş bulamazlar. Siyasal ve endüstriyel zorlamalar karşısında sinema sektörünün dışında
kalmak istemeyen yönetmenler, 27 Mayıs’ın ardından ortaya koydukları gerçekçilik
çabalarına ve entelektüel saygınlıklarına ters düşmemeye çalışırlar (Daldal, 2005:
120-121).
162

Halit Refiğ’in öncülük ettiği bir sinemacı grup, 1965 sonrasında (1966-1969)
Halk Sineması ve Ulusal Sinema kavramlarını ortaya atarlar. Soyut bir sanat anlayışı
içerisinde seyircisinden ve genelde halktan kopuk bir sinemanın yaşayamayacağını
düşünen Halit Refiğ, bu anlayışların fikir babasıdır (Refiğ, 1971: 103). Refiğ’e göre;
Türk Sineması, yabancı sermaye, burjuva ya da devlet tarafından kurulmamıştır.
Bu yüzden de ne emperyalist, ne de devletçi bir sinemadır. Türk Sineması halkın
film seyretme ihtiyacından doğmuş, emek yoğun bir halk sinemasıdır. Bu nedenle
halkın film seyretme alışkanlıklarına göre filmler yapılmalıdır (Refiğ, 1971: 41-42).
Halk Sineması kavramının amaçlarını karşılayacak teorik güce sahip olmadığının farkında olan Refiğ ve arkadaşları, o günlerin moda tartışmalarına vitrin
yapabilecekleri Ulusal Sinema fikrini ortaya atarlar. Batı karşıtı söylemin, 196065 arasındaki materyalist, Marksist bakıştan arındırılarak daha yerel, gelenekselci
unsurlarla yeniden üretilmesi olarak özetlenebilecek Ulusal Sinema kavramının
ortaya atılmasında Kemal Tahir’in de payı vardır. Kendi Marksizm anlayışını sorgulayan Tahir, Ulusal Sinemacılara da izlemeleri gereken yolu gösterir: “Batının
anlatı kalıplarını kırmak” (Daldal, 2005: 121-122). Halit Refiğ, yabancı bir kadının
bir Türk ile evlendikten sonra dine yönelişinin hikayesini anlattığı Bir Türk’e Gönül Verdim (1969) ve bir kan davasından kaçıp iki kızı ve bir oğlu ile birlikte İstanbul’a gelen bir Anadolu kadınının büyük kentteki öyküsünü anlatan Fatma Bacı
(1972) adlı filmleri, Ulusal Sinema anlayışının en belirgin işlendiği filmler olarak
gösterilir. Ayrıca Refiğ, Ulusal Sinema içerisinde yapmak istediklerini en net şekilde TRT için gerçekleştirdiği Aşk-ı Memnu (1975) ve 1978 yılında çekmeye başladığı
Yorgun Savaşçı filmleriyle gerçekleştirdiğini söyler (Refiğ, 1971: 103).
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Türk Sineması’nın ilk yıllarına baktığımızda, konusu tamamıyla dinselliğe
dayalı olmasa da öykülerin gelişimi içinde bazı din adamı tiplemelerine rastlanır.
Aynaroz Kadısı (1938) ile Bir Kavuk Devrildi (1939) gibi Muhsin Ertuğrul filmlerinde din adamları ve hocalar hicvedilir. 1949’dan başlayarak dinin kötü adamları
da devreye girecektir. Lütfü Ö. Akad’ın Vurun Kahpeye (1949) ve Muharrem Gürses’in Kubilay (1952) filmi bu tür filmlere örnek gösterilebilir (Özön, 1995: 206).
Bu filmleri, 1960’lı yılların özgürlükçü ortamının da etkisiyle evliyaları, hazretleri,
peygamberleri içeren filmler izler. Nejat Saydam’ın Hazreti Ömer’in Adaleti (1961),
Asaf Tengiz’in yönettiği Hazreti İbrahim (1961), İslam büyüklerini ele alan ilk filmlerdir. Kendisini Demokrat Parti’nin mirasçısı olarak sunan Adalet Partisi’nin,
1965’te iktidara gelmesiyle değişen siyasal çizgiyle birlikte Türk Sineması’nda dinsel filmler ağırlık kazanmaya başlar. 1965 sonrasında bir furya halini almaya başlayan filmlerde camiler, minareler, mevlitler, dualı-namazlı sahneler sıkça kullanılır
(Özön, 1995: 230). Bu dönemde başta Yücel Çakmaklı olmak üzere bu akımın kuramcısı Mesut Uçakan ve öteki Milli Sinemacılar; Salih Diriklik, Mehmet Tanrısever dini filmler yapan başlıca yönetmenlerdir. Dini filmlerin bu gelişimiyle birlikte
1970’te çekilen Birleşen Yollar filmi ile yeni bir boyut kazanır. Yücel Çakmaklı’nın
yönettiği bu film, Milli Sinema anlayışının da ilk filmi olarak kabul edilir (Scogna163
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millo, 1988: 206). Yücel Çakmaklı; Çile (1972), Zehra (1972), Oğlum Osman (1973)
ve Kızım Ayşe (1974) gibi filmlerle Birleşen Yollar’dakine benzer olarak İslami değerlerin ön planda olduğu mesajlar vermeyi sürdürür (Onaran, 1999: 156). 1980
sonrasında Milli Sinema kavramı, akım içindeki sinemacılar tarafından tartışılmaya başlanır. İslami kaygılar taşıyan sinemacıların ortaya koyduğu eserlerin Milli
Sinema kavramı tarafından kapsanamaz hale gelmesi ve Yücel Çakmaklı’nın giderek çizgisini değiştirmesi ile akım etkisini yitirmeye başlar.
2.4. Devrimci Sinema
Devrimci Sinema’nın başlangıç tarihi olarak, Marksist düşüncenin Türk Sineması’nda Toplumsal Gerçekçilik akımı ile etkisini göstermeye başladığı 1960 yılı
alınabilir. Toplumsal Gerçekçilik akımı, 1960’ların ortalarında varlığını yitirince,
sinemadaki Marksist tavır, 1970’lerin başına kadar bir suskunluk dönemi yaşamıştır. Bu akım, teorik planda devrimci sinema dergileri ve kuruluşları tarafından geliştirilmiştir ve ilk dönemlerde nispeten 16 mm’lik kısa filmlere uygulama
imkanı bulmuştur (Uçakan, 1977: 71). Devrimci Sinemada, Marksist anlayışa uygun olarak, kahramanlar arasındaki söz ve davranışlar, olayların değerlendirilişi,
bütünüyle materyalizme dayandırılmıştır. Üretim-tüketim ilişkilerinin temel rolü,
yapılan filmlere hakim kılınmıştır. Ele alınan konuları, şahsi serüvenlere, toplum
meselelerinden soyutlanmış, basit ilkel duygu ve düşüncelere, inançlara bağlamak,
Devrimci Sinema anlayışının özelliği olamaz (Uçakan, 1977: 90-91).
1950’li yılların sonunda sinema alanında çalışmaya başlayan Yılmaz Güney,
1960’lı yılların sonlarına doğru yönetmen olarak filmler çevirmeye başlar. Sinemacılar Dönemi ile Genç/Yeni Sinema Dönemi arasında hem bir halka işlevi gören hem de bu son dönemi başlatan Güney, 1968’de Seyit Han/Toprağın Gelini’ni
çektiğinde geride uzun bir oyunculukla geçen on yıllık bir deneyimi bulunmaktadır (Özön,1983: 34). 1958–1961 yılları arasında Güney, Yeşilçam’a girmesini sağlayan Atıf Yılmaz Batıbeki’nin hemen hemen bütün filmlerinde oyunculuk, oyun
yazarlığı, zaman zaman da yönetmen yardımcılığı yapar. Rol aldığı filmlerde ve
yazdığı senaryolarda yarattığı tip daha çok ezilmiş bir adamdır. Rollerde durmadan
kaçar, ekmeğinin derdindedir, olaylara karışmak istemez, ancak karışmaya zorlanır.
Bir yerde patlar, isyan eder, vurur, kırar, fakat sonunda hep yeniktir. Yılmaz Güney,
1968 yılına kadar küçük film ortaklıklarında oyun yazarlığı ve oyunculuk yapar.
Yeşilçam’ın en vasat filmleri arasında yer alan bu ürünlerin birikimi, bir biçimde
Çirkin Kral söylencesinin doğuşunu hazırlar. Kendisine “Çirkin Kral” unvanı verilince Yılmaz Atadeniz ile unvanı yansıtan Çirkin Kral (1966) adlı filmi çevirir
(Onaran, 1999: 133). Yılmaz Güney, 1970 yılında, bir faytoncunun hayatını anlattığı Umut filmini gerçekleştirir. Danıştay kararıyla gösterime giren film, Adana
Altın Koza Film Şenliği’nde en iyi film seçilir (Onaran, 1999: 136).
Yılmaz Güney’e göre sanatın görevi, halka yararlı çalışmalar yapmaktır. Sanat,
dünyayı değiştirme mücadelesinin, sınıf mücadelesinin en önemli unsurlarından
biridir. Sanatçı dünyayı değiştiren adam değil, sadece dünyayı değiştirme mücadelesinin bir unsurudur. Proleter devrimi amaçlayan sanatçılar da, önlerindeki
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devrim aşamasına göre, geniş kitlelerin sorunlarına eğilmelidir. Güney’in anladığı
sanat, bu mücadelenin en etkili ve en ihmal edilmez silahlarından biridir. Sanatçılık, toplumun resmi anlayışlarına, ideolojik kalıplarına, geleneksel tanımlarına
meydan okuma işidir (Güney, 2000: 14). Yılmaz Güney’in, sinemanın işlevine ilişkin görüşleri, sanata bakışıyla paralellik gösterir. Ancak Güney, sinemayı diğer sanatlar içinde ayrı bir yere koyar. Güney’e göre sinema; sanat dalları arasında halka
giden en etkin yoldur. Sinemacı, bir şeyi soyut plandan somut plana, resim, ses,
biçim olarak aktaran kişi demektir. Bunu yaparken de, içinde bulunduğu tarihi
şartları göz önünde bulundurur. Ona göre yapılacak yeni filmler daha önce yaptığı
filmlere oranla daha yüklü olacaktır. Bu görev, halkının gerçek çıkarları yolunda ve onun yararına ışık tutacak bir takım şeyleri yapmaktır. Toplum devamlı bir
değişim içindedir. Bu değişim kaçınılmaz olarak sanata da yansır. O da halkın sorumluluklarını taşıyan bir sanatçı olarak bu değişimin gerçek niteliğini sineması
kanalıyla anlatmak zorundadır. Devrimci Sinema yol gösteren değil, düşünmeye
sevk eden sinemadır. İleride kuşkusuz baştan sona kadar bir takım şeylerin söylendiği filmler de yapılacaktır. Bu devrimci sinemanın ilk noktalarından biridir
(Güney, 2000: 59).
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3. 1960-1980 DÖNEMİ FİLMLERİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMLERİ

3.1. Gurbet Kuşları
Halit Refiğ’in (1964) Gurbet Kuşları filmi, Toplumsal Gerçekçilik akımının başyapıtlarından biridir. Film, ayrıca, Refiğ’in o güne dek yaptığı filmlerin en başarılısı, politik ve toplumsal tavrının en tipik yansımasıdır. Gurbet Kuşları, çekiminin
bitimine doğru yapımcının parasal sorunlarla karşılaşmasına, bazı sahnelerin bu
nedenle çekilememesine, gerektiği gibi seslendirilememesine rağmen, yönetmeni
tarafından, “ana fikri, genel yapısı ile o tarihe kadar yaptıklarım arasında düşündüklerime en çok yaklaşanı” olarak nitelendirilmiştir (Refiğ, 1971: 30).
Filmin en önemli özelliği, Türk Sinema tarihinde göç üstüne yapılmış ilk film
olmasıdır. O dönemde Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan göç kavramını gerçekçi bir şekilde sunan Gurbet Kuşları’nda; taşradan İstanbul’a gelen bir
ailenin, büyük kente uyum sağlama süreci içinde karşılaştıkları sorunlar, içinde
bulundukları yabancılaşma durumu başarılı bir biçimde aktarılmıştır.
Gurbet Kuşları, Turgut Özakman’ın “Ocak” adlı oyunundan uyarlamadır.
Gurbet Kuşları, anne, baba, üç erkek ve bir kızdan oluşan Maraşlı bir ailenin, bü165
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Çalışmanın bu bölümünde, 1960-1980 yılları arasında, dönemin Türk Sineması’na damgasını vuran Halit Refiğ, Yücel Çakmaklı ve Yılmaz Güney’in dönemin
siyasetini yansıtan filmleri ele alınacaktır. Halit Refiğ’in 1964 yılında yapmış olduğu Gurbet Kuşları filmi, Yücel Çakmaklı’nın 1970 yılında çektiği Birleşen Yollar
filmi ve son olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu tüm gerçekliğiyle sinemaya yansıtan Yılmaz Güney’in 1970 yılında yaptığı Umut filmi sosyolojik kavramlar açısından ele alınacaktır.
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yük beklentiler ve hayallerle İstanbul’a göçünün trajik sonuçlara varan dramatik
hikayesini anlatır. Gurbet Kuşları, İstanbul Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda başlar ve yine aynı istasyonda son bulur. Filmde mekan aynı, fakat aile eksilmiş ve
umutlar, hayaller yerini hüzünlü bir gidişe bırakmıştır. Gurbet Kuşları’nda mekan
olarak kullanılan yerler; İstanbul’un dar, varoş sokakları, eski bir binada ailenin
kaldığı küçük bir ev, yine aynı semtte küçük bir araba tamircisi dükkanı, Despina,
Mualla, Seval ve Ayla’nın evleri gibi mekanlardır. İstanbul, yine o dönemde en fazla
göç alan şehir özelliği ile kendini göstermektedir. Aynı zamanda Haydarpaşa Tren
İstasyonu, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısını simgelerken filmin ana teması
olan göç kavramını destekler nitelikte bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gurbet Kuşları’nda aile üyelerinden Kemal, İstanbul’un ışıltılı hayatına yüz çevirmiş; eğlence, zevk ve lüks peşinde olmamıştır. Onun önceliği ve esas amacı, tıp
eğitimini tamamlayıp, topluma faydalı bir birey olabilmektir. Çalışkan, modern,
toplumsal sorumluluk sahibi biri olarak, uygar toplumun bir parçası olma yolunda
okuluna devam etmektedir. Ülkesini seven, görev aşkıyla dolu olarak çizilen bir
karakter olan Kemal; İstanbullu, bürokrat bir ailenin kızı olan nişanlısı Ayla’nın
Amerika’ya gitme teklifini de reddeder. Bu durum, Refiğ‟in iç göç olgusuna getirdiği eleştiri, Kemal’in “vatanında onu bekleyen pek çok toplumsal sorumluluk olduğunu” söylemesi, vatanına ne kadar değer verdiğinin göstergesidir. Büyük kardeş
Selim ve ortanca kardeş Murat, zevk peşinde, duygularına göre hareket eden, para
sıkıntısı çektikleri halde paralarını kadınlara yediren, cahil tipli karakterleri canlandırmaktadırlar. Bu kişiler, büyük şehrin bilinmezliklerinde kaybolmaya açık en
uygun adaylardır. Kız kardeşleri Fatoş ise; ev işleriyle ilgilenip, annesine yardımcı
olmakta, okula gitmemektedir. Fatoş cahil ve saf bir kişilik çizdiğinden çok çabuk
kandırılabilecek bir tip olarak görülmektedir. Fatoş fettan komşusu Mualla ile görüşmeye başladıktan sonra Mualla’nın bir nevi hakimiyeti altına girer, o ne derse
yapar ve kadın olduğundan dolayı da harcanmaya en açık kişi olarak dikkat çeker.
Nitekim Fatoş kandırılır ve sağlam bir karaktere sahip olmadığından intihar eder.
Filmin en trajik bölümü, Yeşilçam tarzı öğelerle bezeli, yer yer de melodrama kayan
yapısıyla Fatoş’un hikayesidir. Yine de, filmin bütünü içinde, Fatoş’un yaşadıklarına izleyici inanır; bazı yerleriyle gerçekdışı sayılabilecek bu bölüm, filmin gerçekliğine zarar vermez. Gurbet Kuşları’nın başarılı olmasının nedenlerinden biri de
budur. Gurbet Kuşları’ndaki “haybeci” (Hüseyin Baradan) karakteri ise, Maraşlı aileye tam zıt bir biçimde çizilmiştir. Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda başlayan
filmde, “İstanbul’a şah olmak” için, İstanbul’u fethetmeye gelen Maraşlı aile, yine
kendileri gibi, ekmeği bol, taşı toprağı altın İstanbul’a kral olmaya gelen haybeci
ile karşılaşırlar. Amaçları aynı olsa da, Kayseri’den İstanbul’a göç eden haybecinin
konumu, aile bireylerinden çok farklıdır. Meteliksiz, işsiz ve mesleksiz, haybecinin ne sermayesi ne de tutunacak bir kimsesi vardır. Fakat o, yine Maraşlı aileden
farklı olarak, büyük şehirde nasıl tutunacağını çok iyi bilir. Haybeci, büyük kentin
ekonomik düzenine çok çabuk uyum sağlar. İstanbul’a geldiği tren yolculuğunu
bile biletsiz tamamlamıştır. Hamallıktan otopark bekçiliğine, emlak komisyonculuğundan müteahhitliğe uzanan çizgide, değişen koşullara ve değer yargılarına
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Gurbet Kuşları’nda, bir diğer unsur eğitime ve beyin göçüne verilen değerdir.
İç göçün yanı sıra dış göç olgusuna da rastlanan filmde, Selim 1960’lı yıllarda yurtdışına yapılan işçi göçlerine katılır. Yine aynı şekilde dönem içinde yaşanan diğer
bir dış göç olayı da beyin göçü şeklindedir. Özellikle doktor ve mühendisler Avrupa ve Amerika’ya göç ederler. Ayla’nın doktor olan abisi de bu göç edenler arasında
yer alır. Ayla da abisi gibi Türkiye’deki tıp eğitiminin ardından Amerika’ya gitmeyi
planlamaktadır. Ayla’nın bu isteğini olumlu karşılayan ailesine karşılık Kemal bu
düşünceye sıcak bakmaz. Kemal Ayla’nın babasıyla yaptığı sohbette ise kız kardeşinin Maraş’ta doktorsuzluktan dolayı hayatını kaybettiğini bu anlamda da ülkede
doktora daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgular. Kemal Ayla’nın babasıyla yaptığı
konuşmada göç unsurunun gerçekleriyle ilgili karşılıklı açıklamalar yaparlar. Bu
açıklamalar filmin doğallığını bozarken izleyiciye bilimsel bir dille bir açıklamada
bulunurlar. Doğallıktan uzak olan bu açıklamada Kemal Anadolu’dan gelişlerinin
daha iyi bir hayat için olduğunu söylerken, en önemli sorunun ise yaşanan göç olduğuna vurgu yapar. Ayla’nın babası ise tarihsel nitelikte attığı nutukta; atalarının
göçebe olduğunu ifade ederken göç unsurunu da bu durumla ilişkilendirir.
Gurbet Kuşları filminde kendini gösteren diğer bir unsur ise din olgusudur.
Göç eden insanların dine yaklaşımı ve dinle olan bağlantıları üzerinde de durulmaktadır. Maraşlı aile İstanbul’a göç edişlerinin ardından, evin reisi, işe gitmek
için evden çıkarken çocuklarına sağ adımla dışarı çıkmaları ve besmele çekmelerini söyler. Farklı bir hayat yaşayan Mualla’nın evinde ise duvarda yer alan Kuran-ı
Kerim dikkat çeker. Selim’in birlikte olduğu Despina da dinine bağlı bir kişilik
ortaya koyar. Selimle kilise bahçesinde yaptıkları konuşmada ise yaptıklarının günah olduğunu belirtir. Despina’nın kilisenin içine doğru ilerlemesi, günahlarından
arınma isteğinin bir işareti olarak algılanabilir. Ayla’nın Kemal’in annesine hediye olarak Kuran hediye etmesi de geleneksel aile tipindeki dinsel eğilimlere işaret
olarak algılanabilir. Din unsurunun toplum içindeki rolüne bakıldığında; din, hayatın içinde yer almaktadır. Dini motifler hayat içinde kendini hissettirmektedir.
Geleneksel kurallar, inançlar ve değerler orta yaş kuşakta kendini daha belirgin
hale getirir (Türkdoğan, 1977: 88).
Filmde en önemli değer konularından birisi de namus kavramıdır. Öyle ki; Fatoş’u intihara kadar sürükleyecek kadar önemlidir. Sevdiği adam için evden kaçan
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Halit Refiğ, filmde, toplumun ataerkil bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeker.
Geleneksel aile tipine sahip olan Maraşlı ailenin reisi, hangi şartlarda olurlarsa olsunlar ailesini korur, isteklerini yapmaya çalışır, kendisi olduğu sürece kimseye
ihtiyaçları olmadığını ve en son sözü kendisinin söyleyeceğini vurgulamaktadır.
Burada önemsenen değer aile reisinin her zaman her şartta başköşede olduğudur.
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göre kendini ayarlar. Bu durum, haybecinin, kapitalist sistemin ve liberal iktisadi
düzenin bir parçası olduğunun kanıtıdır. Haybeci, fırsatçı ve işgüzar biridir. Bu
sayede, her türlü ortamdan karlı çıkmayı bilir. Tüm bu özellikleriyle, haybeci karakteri, Demokrat Parti’nin “kısa yoldan zengin olma, köşeyi dönme” zihniyetinin
tipik bir göstergesidir.
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ve bekaretini kaybettikten sonra terk edilen Fatoş, iki ağabeyinin ve babasının kendini öldüreceklerini düşünerek eve dönemez ve kötü yola düşer. Bir gün ağabeyi
Fatoş’u tesadüfen görür ve peşine düşer. Fatoş’un gittiği eve usulca girer ve Fatoş’u
bulur ama Fatoş ellerinden kurtulur. Apartmanın çatısına çıkar ve atlar. Fatoş namus uğruna intihar ederek ölmüştür. Ağabeyleri kız kardeşlerini kaybetmekten
dolayı pişman olmuşlardır.
Maraşlı geleneksel aile tipinin filmde; kente büyük bir adaptasyon süreci ve
bu süreçle birlikte kentli bir aile olan Ayla’nın ailesi ile karşılaştırma durumunu
yönetmen ortaya koyar. Geleneksel yapıya sahip olan ailelerin en büyük özelliği
de çok çocuklu olmalarıdır. Bunun başlıca nedeni ise insan gücüne duyulan ihtiyaç olarak gösterilebilir. Bu anlamda birey çocukluktan itibaren üretimin her
aşamasında çalışmak durumundadır. Geleneksel yapıdaki aileye bakıldığında bu
bağlamda evlenme yaşının da küçük olduğu görülmektedir. Bu durum hem yeni
işgücünün oluşmasına hem de evlilik öncesi ilişkileri önlemeye yönelik olarak
algılanmaktadır. (Sencer, 1979: 327). Maraşlı ailenin tersine kentli özellikleri taşıyan Ayla’nın ailesine bakıldığında ise tamamen farklı özeliklerle karşılaşılmaktadır. Ayla’nın ailesi İstanbul’un yerlisi olmasının yanında sadece iki çocuğa sahiptir.
Bu çocuklar yine geleneksel aile tipinin tersine bir kız ve bir de erkek çocuğu şeklindedir. Kentli aile yapısında, geleneksel aile yapısından tamamen farklı olarak
çok çocukluluk yoktur. Kent ailesi yine geleneksel aile tipinden farklı olarak çocuğu
işgücü olarak görmekten ziyade eğitimi ve sosyal yaşamalarındaki harcamalarıyla
ekonomiye bir yük olarak algılanabilir. (Sencer, 1979: 347). Diğer yandan geleneksel aile tipinde aile bireyleri bir dayanışma içindedir. Bu dayanışma genel olarak
hayat boyu devam edip, ergenlik ya da evlilikle sınırlı değildir. Kentli ailelerdeyse
bu durum geleneksel yapıya sahip ailede tam tersi olarak görülmektedir (Sencer,
1979: 450). Anadolu ve İslam değerleriyle İstanbul’a göç eden Maraşlı aile, büyük
kentin Batı kültürüne uyum sağlayamaz. Kozmopolit batılı yaşam biçimi egemen,
manevi değerlerin yozlaştığı kent temsilinde; zengin yoksul farkından çok, alaturka (doğu) ve alafranga (batı) ayrımı sezinlenmektedir (Adiloğlu, 2005: 90).
Gurbet Kuşları filminde İstanbul’a göçerek büyük şehirde tutunmaya çalışan
bir ailenin başına gelen trajik hikayeler anlatılmaktadır. Bu hikayelerden en çok
etkileyeni şüphesiz Fatoş’un aşk hikayesinin kötü sonla bitmesidir. Fatoş, saf ve temiz bir kız olduğundan çabuk kandırılmış ve duygularıyla oynanmıştır. Fatoş filmin başlarında komşusu Mualla tarafından yönlendirilerek, saç, makyaj ve giyim
kuşamında değişiklikler yapılarak, parti parti gezen, erkek peşinde olan kızlara
benzetilmiş ve Mualla tarafından partilere götürülmüştür. Her ne kadar böyle bir
hayattan uzak durmaya çalışsa da Fatoş evlilik vaadiyle iyi huylu, ahlak sahibi gibi
görünen bir erkek tarafından kandırılmış, sonra terk edilmiştir. Bekaretini kaybetmiş olduğundan aile tarafından kabul görmeyeceğini bildiği için baba evine dönememiş ve kötü yola düşmüştür. Edebi olarak bağsız hissetmeye ve topluma karşı
kendisini yabancı gibi görmeye başlamıştır. Gurbet Kuşları’ndaki iki erkek karakter Selim ve Murat İstanbul’a geldikleri ilk günden itibaren Maraş’taki yaşantılarından tamamen uzaklaşmış, büyük şehrin girdabına girmişlerdir. İkisi de gelenek
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Gurbet Kuşları’ndaki kadın karakterlerin hepsi “kadın” kimliğinin altında
ezilerek yaşamlarını sürdürmektedir. Fatoş, bir kadın olarak ailenin namusuna
leke getirdiği için intihar etmiştir. Pavyonda çalışan Seval (Naciye) aile baskısından Maraş’tan İstanbul’a kaçmış, evden kaçan her kız gibi kötü yola düşerek
para kazanmak zorunda kalmıştır. Despina kadınlığını kullanarak Selim’in aklını
çelmiş, onu kendine bağlamış, işe gitmesini engellemiş, böylelikle dükkanda işler
aksamaya başlamış ve tamirci dükkanının kapanmasına neden olmuştur. Despina’nın Selim’e ilgi göstermesinin altında yatan temel neden ise kocasının tamirci
dükkanındaki işlerinin eskisi gibi iyi olmaması ve para kazanamamasıdır. Filmde
bir başka göze çarpan olay ise, Mualla ve Fatoş’un gittiği partide bir kadının soyunarak dans etmesi, vücudunu teşhir etmesidir. Kadınların cinsel bir obje olarak
kullanıldığının göstergesi olan bu sahne kadına yıkıcı cinsel rol yüklendiğinin bir
kanıtı olmuştur.
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ve göreneklerine yabancılaşmış, sadece zevk ve para kazanma peşine düşmüşlerdir.
Büyük şehrin büyüsüne kapılmayan tek karakter Kemal ise, hiçbir zaman çizgisini
bozmamış, sadece amaçları doğrultusunda yaşamış, ötekileşmemiştir.

3.2. Birleşen Yollar

Birleşen Yollar filmi yine İstanbul’da geçmektedir. İstanbul’un mütevazı hayat
süren ailelerin yaşadığı mahalle ve evler mekan olarak seçilmiş fakat zıtlık yaratması bakımından mahalleye yapılan bir apartmanda yaşayan ailelerin evleri de yer
almıştır. Bilal’in annesiyle paylaştığı ev; orta halli bir ailenin oturduğu ev tipini
simgelerken, Feyza’nın ailesiyle oturduğu ev; seçkin kesimin ve gelir düzeyi yüksek bir ailenin ev tipini örneklemektedir. Filmin en başında mahalleye apartman
inşa edilmesinin mahallelinin huzurunu kaçıracağının vurgulanması, “mahalle”
olgusunun önemini belirtmektedir. Mahalle, kavram olarak yakın komşuluk ilişkilerinin kurulabildiği en küçük sosyal yapıdır. İnsanların birbirleriyle çok samimi
olduğu, birbirlerinin yardımlarına koştuğu, ayrı gayrının olmadığı sıcak bir ortamın kurulduğu yerlerdir. Mahalleye apartman dikilmesi tüm bunların yok olacağı
düşüncesine neden olduğu için mahallede yaşayanlar bu durumdan sıkıntı duymaktadır. Gençlerin eğlenmek için gittiği diskoların yanı sıra üniversite kampüsü,
hastane ve İstanbul’un tarihi yerleri mekan olarak gösterilirken filmin ikinci yarısından sonra ibadet yerleri, camiler filmde yer almaya başlamıştır. İslami değerlerin ön planda olduğu filmde cami görüntülerine epeyce yer verilmiştir. Birleşen
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Yücel Çakmaklı tarafından ortaya atılan Milli Sinema kavramı, 1970 yılında Birleşen Yollar filmiyle sinemada ilk ürününü vermiştir. Çakmaklı, ilk uzun
metraj filmi olan Birleşen Yollarda; Batı değerlerine özenen modern yaşamın
içinde gerçek anlamda mutlu olamayan, kimliğini ve kişiliğini kanıtlayamayan
genç kuşağın, inanç ve din yoluyla içsel arayışlarına erişme çabalarını ele almıştır. Çakmaklı’nın 1970 yılında çektiği Birleşen Yollar filmi Şule Yüksel Şenler’in
“Huzur Sokağı” romanından uyarlanmıştır. Bu film, Teknik Üniversite’ye devam
eden iki gencin; zengin kızı, Avrupai düşünceli Feyza (Türkan Şoray) ile fakir ve
muhafazakar görüşlü Bilal’in (İzzet Günay) aşk öyküsüdür.
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Yollar filminin başrol oyuncularından Feyza, Avrupai bir hayat tarzı olan, paraya,
lükse ve eğlenceye düşkün, ailesinden ilgi görmeyen bir kızı canlandırmaktadır.
Fakat Feyza bu yaşam tarzından sıkılmış, farklı arayışlarda olan ve özünde dine yönelme isteği olan bir karakterdir. Filmin diğer başrol oyuncusu Bilal ise, çalışkan,
okulunu bitirip iş güç sahibi olmaktan başka bir şey düşünmeyen, yardımsever,
herkes tarafından sevilen, gelenek ve göreneklerine bağlı, dini bütün bir karakteri
oynamaktadır. Filmin başlarında Feyza’nın canlandırdığı rol, ilerleyen sahnelerde
tamamen değişiklik göstermektedir. Feyza aldığı hayat derslerinden olumlu sonuçlar çıkarmayı başarmış, iç arayışını sonlandırmış ve dine yönelmiştir. Giyim kuşamı değişmiş; başörtüsü takmaya, kapalı giyinmeye, makyaj yapmamaya başlamış;
içki, sigara, eğlence gibi kötü alışkanlıkları bırakmış, tümüyle kendini ibadete,
Allah’a adamış, namaz kılmaya, din kitapları okumaya başlamıştır. Feyza kızını
da kendi gibi mutsuz olmasın diye İslami değerlere bağlı bir şekilde yetiştirmiştir.
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Birleşen Yollar filminde İslami değerlere verilen önem büyük oranda hissedilmektedir. Bilal’in yatmadan önce dua etmesi, namaz kılması, evlerinin duvarlarında asılı olan Arapça dua yazılı tablolar, Kuran-ı Kerim, Bilal’in Feyza’ya hediye
olarak aldığı başörtüsü, fonda ilahilerin, ezan seslerinin duyulması, bol miktarda
cami ve namaz kılan insanların görüntüsü dini simgeleyen öğelerdir. Filmin genelinde dine yönelik göndermeler yapılmaktadır. İkili diyalogların çoğunda geçen
dini sözlerde dine yönelmenin mutluluğun tek kaynağı olacağı vurgulanmaktadır.
Feyza’nın ailesinden göremediği ilgi de ailenin önemini belirten başka bir olgudur. Feyza’nın anne ve babası kumar partilerinden kızlarının varlığını unutmuş,
bir çocuğa verilmesi gereken terbiyeyi vermemişlerdir. Türk toplumunda gençler
kendilerinden yaşça büyüklerin yanında sigara içmezken; filmde Feyza, annesinin
önünde sigara yakmıştır. Bu hareket o dönemin genç kuşağında karşılaşılmayan
bir durumdur. Bir gün Feyza’nın eve çok geç saatte gelmesine annesi “Bu ne hal?”
diyerek, neden geç saatte eve geldiğini sorması üzerine Feyza’nın “Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki!” diye cevap vermesi, eğitimin ilk olarak ailede başladığının göstergesidir ve ailelerin bu konuda duyarlı olmalarının önemi vurgulanmıştır. Hatta Feyza’nın dine yönlendirilmeme konusundaki şu sözleri ailenin eğitim
konusunda ne kadar önemli olduğunun işaretidir. Feyza bir gün dadısına dini
görevlerini neden öğretmediklerini sorarak “Böyle şeyleri insan kendi keşfetmez,
öğrenir, öğretirler, anne baba öğretir”der. Dadı ise Feyza’ya, çok küçükken dini
vazifelerini öğretmeye kalkıştığı sırada Feyza’nın babasının müdahalesiyle karşılaştığını ve bu tarz konuların konuşulmasını yasakladığını anlatır.
Birleşen Yollar, birbirine ters hayat tarzlarının bir gün tek doğruda birleşeceğinin kanıtı niteliğinde bir filmdir. Feyza ve Bilal aileleriyle yaşamakta fakat farklı
hayatlar sürmektedirler. Feyza lüks içinde, para sıkıntısı yaşamadan her an her istediğini yapabilme gücüne sahip bir hayata sahiptir. Fakat yine de bu yaşam biçiminden hoşnut değildir, farklı arayışları vardır. Üstelik ailesinden görmediği ilgi
yoksunluğundan da mutsuzdur. Bu nedenle mutluluğun, iç huzura erişerek ve başka bir hayat tarzına yönelerek gerçekleşeceğini düşünmektedir. Feyza’nın tam tersi
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Birleşen Yollar filminde cinsiyet egemenliği başroldeki erkek oyuncu Bilal’e verilmiştir. Bilal aklı başında, ne istediğini bilen, doğrularından taviz vermeyen ve
gururlu bir karakteri canlandırdığından filmde baskın karakter olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilal mutluluğu Feyza’da bulduğunu zannederken düştüğü aşk oyununda gurunu ezdirmemiş ve Feyza’yı şu sözlerle terk etmiştir; “Kendine oyuncak yapacak başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden, niye yıktın dünyamı?
Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!”. Bunun
üzerine Feyza oyun diye başladığı şeyin gerçek sevgiyi öğrenmesinde yardımcı olduğunu, her şeyin basit bir şakadan ibaret olduğunu söylemesi Bilal’i kararından
vazgeçirememiş ve Feyza’yı unutmak için elinden geleni yapmış, evlenip çocuk sahibi olmuştur. Feyza’nın doğru yola yönelmesi açısından da Bilal çok önemli bir
konumdadır. Feyza, Bilal’den etkilenmiş ve hayatını daha mütevazı, sade, dine
bağlı bir şekilde devam ettirmiş, kızını da bu doğrultuda yetiştirmiştir. Bilal farkında olmadan Feyza’da baskı kurarak ona aslında çok büyük bir iyilik yapmıştır. Bu filmde, her ne kadar pasif kalmış gibi görünse de erkek egemen bir ideoloji
mevcuttur.
3.3. Umut
1970-80 dönemi Türk Sineması’na bakıldığında Yılmaz Güney dikkati çekmektedir. Bu yıllar Türk Sineması’nda değişik düşünsel eğilimlerin belirginleştiği
yıllar olmuştur. Türk Sineması’na ilişkin tartışmalara koşut olarak temelde Yılmaz
Güney’de somutlaşan, “devrimci sinema” olarak adlandırılan bir akım belirmiştir.
Umut (1970) filmi bu anlamda hem Güney hem de Türk Sineması için bir dönüm
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bir hayat yaşayan Bilal ise tam bir olgunluğa erişmiş, kendi yaşıtlarından çok daha
farklı hayat felsefesine sahip bir bireydir. Hiç bir zaman arkadaşları gibi Batı kültürüne özenmemiş, hayatı boyunca gelenek ve göreneklerine bağlı bir biçimde yaşamıştır. Yabancılaşma olgusunun oldukça fazla görüldüğü Birleşen Yollar filminde
Feyza karakterinde yabancılaşma en üst seviyededir. Feyza sadece bir kız evlattan
ibaret olduğu ailesine karşı kendini yabancı gibi hissetmektedir. Onlarla birlikte
aynı hayatı yaşamaktadır fakat onlar gibi düşünmemektedir. İç dünyasında yaşadığı hayattan tamamen uzak olan Feyza’nın hayatı, belli sınırlar ve kalıplar içerisine
sıkıştırıldığı için Feyza bu durumdan bunalmış ve özünde doğruyu bulma arayışı
içine girmiştir. Bilal’le tanışması Feyza için bir dönüm noktası olmuştur. Bilal Feyza’yı kendini yabancı gibi hissettiği hayattan kurtarmış ve memnuniyetsizliklerle
dolu yaşadığı ortamdan kopmasını, kendi özüne dönmesini, arayışlarına erişmesini sağlamıştır. Feyza’nın dine karşı özünde barındırdığı hisleri filmin şu sahnesinde görmek mümkündür. Bir gün Feyza evdeyken elektrikler kesilir ve dadısı Bilal’i
çağırır. Bilal eve girdiğinde kapı aralığından bir odada oturan başı örtülü Feyza’yı
görür. Feyza Bilal’in dinine düşkün olduğunu bildiği için bu şekilde kendini göstererek Bilal’in istediği kız rolünü oynamaktadır. Çünkü o sıralarda amacı sadece
Bilal’i tavlamaktı fakat zaten kendisi de içten içe dine yönelmeyi istediğinden başını örtmek onun için hiç zor olmadı. Aslında Feyza’nın olmak istediği insan tipi
Bilal’i tavlamak için girmiş olduğu roldeki Feyza idi.
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noktasıdır. Toplumsal Gerçekçilik açısından ilginç gözlemlere dayalı bu film, bir
başyapıt olarak sinema tarihine geçer (Özgüç, 2005: 8). Umut filmi gerek Güney
Sineması’nda gerekse de Türk Sineması’nda bir dönüm noktasıdır. Umut, hem içerik hem de biçim açısından çok önemlidir. Biçim anlamında geleneksel Yeşilçam
kalıplarından bağımsız, gereksiz kamera hareketleri barındırmayan; içerik anlamında da toplumcu gerçekçiliği ön plana alan bir filmdir. Genel olarak Umut filmi,
Yılmaz Güney’in “ilk gerçek arayış” filmidir.
Umut filmi, 1970’li yıllarda Adana’da yaşayan fakir bir ailenin (Cabbar, annesi, karısı ve beş çocuk) yaşam mücadelesini anlatmaktadır. Cabbar arabacılık
yaparak evine para getirmekte, eşi evle ilgilenmekte, çocuklardan en büyük kız
okula gitmektedir. Tek lüksleri bisiklete binmek olan -o da para bulurlarsa- diğer
çocuklar ise okula gitmemektedir. Cabbar ailesinin geçimi sağlayabilmek için gece
gündüz çalışmakta fakat işleri iyi olmadığı için çok fazla para kazanamamaktadır.
Bulunduğu durumdan dolayı sıkıntı içinde olan Cabbar arkadaşı Hasan ile birlikte gaspçılık bile yapmaya kalkışır. Hasan da sefalet içinde yaşamını sürdürmeye çalışan biridir. Sürekli uçlarda yaşayan, devamlı bir para sıkıntısı olan Cabbar,
aynı zamanda şiddete yönelik hareketler de sergiler; atına çarpan zengin adamla ve
alacaklılarla kavga eder, evde karısını döver, çocukları tokatlar. Yılmaz Güney’in
filmlerinin genelinde görülen şiddet unsuru, bu filmde de belirgin bir şekilde yer
almaktadır.
Umut filmindeki tüm mekan ve oyuncular son derece gerçektir. Filmin herhangi bir karesi gündelik hayatta karşılaşacağımız türden doğal ve abartıya kaçmadan sunulmaktadır. Film Adana’da geçmektedir, Cabbar’ın ailesiyle yaşadığı
derme çatma ev Adana’nın varoş sokaklarından birinde bulunmaktadır. Filmde
zıtlık kurması açısından zaman zaman görülen büyük apartmanlar, lüks arabalar
zenginliği simgelemektedir. Adana Tren Garı, Ceyhan Nehri kenarındaki boş araziler, zenginlerin oturdukları evler, okul, karakol filmin geçtiği mekanlar arasındadır. Yılmaz Güney’in Adanalı olması da filmin Adana’da çekilmesi açısından etkili
olmuştur. Güney’in bütün filmleri gibi Umut da bizzat hayatından edinilmiş bilgi
ve tecrübeden hareket etmektedir. Filmin geneli kendisinin ve babasının hayatından izler taşımaktadır. Fakat Güney sadece kendi hayatını anlatmakla kalmamış,
yaşadığı toplumun durumunu, sistemin yanlışlığını ve sınıf mücadelesi hakkındaki gerçekleri de göstermekten kendini alamamıştır.
Umut filminin başrol oyuncusu Cabbar; annesi, karısı ve beş çocuktan oluşan
bir aileden sorumlu, geçimini arabacılık yaparak sağlayan, para sıkıntısı çeken,
herkese borcu olan fakat borcuna sadık biridir. Aynı zamanda piyango biletinden
çıkacak paraya umutlarını bağlayan, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için
çabalayan bir karakterdir. Cabbar Hasan’ın define olduğuna dair söylemlerine ilk
başlarda inanmaz fakat biletten umudunu kestiğinde tek çarenin define bulmak
olduğunu düşünüp Hasan ile işbirliği yapar. Hasan, aklını defineyle bozmuş,
defineyi bulmak için kendine yandaş arayan, işsiz güçsüz, tek başına, fakir bir
köylüdür. Hasan’ın defineyi bulmak için ayarladığı Hoca da definenin varlığına
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Şans oyunlarının insanlar üzerinde travmatik bir etkisi vardır. Önce insanlara
bir hayal kurdurur, sonra bu hayal gerçekleşmeyince insan hüsrana uğrar ve bu
da kişinin psikolojisini olumsuz etkiler. Cabbar son umut kapısı olan definede de
aynı hüsranla karşılaşınca gözleri bağlı bir halde delicesine dönerek içine düştüğü
kısır döngüyü somutlaştırır. Sonuna kadar gerçekçi bir havada çekilen film, son
sahnede gerçeküstü bir biçime bürünür ve Cabbar karakterinin çukurun etrafında
dönmesiyle biter. Bu anlamda karakterimizin artık bilincini yitirdiğini ve deliliğin
eşiğinde olduğunu görürüz. Bu anlamda Umut bir çaresizlikler filmidir. Filmde
“umut”, para ve zenginliğin sembolü haline gelmiş bir olgudur. Bir başka önemli
değer ise Cabbar’ın, içinde bulunduğu zor duruma rağmen kızı Cemile’yi okutmak istemesidir. Onun okumasını, kendisi gibi cahil kalmamasını istemektedir.
Fakat Cemile kardeşlerine baktığından, annesine ev işlerinde yardım ettiğinden,
ders çalışmaya vakti olmadığından ve kitap almaya maddi gücü yetmediğinden
derslerinde başarısız olmuştur. Okulda girdiği İngilizce sınavında öğretmenlerinin sorduğu soruları cevaplayamayan Cemile utancından ve üzüntüsünden ağlayarak öğretmenlerine sırtını dönmüştür. Bu dönüş eğitim sistemine bir yüz çeviriş
şeklinde algılanmaktadır.
Yılmaz Güney Umut’ta yabancılaşma kavramını yansıtan ve devlet anlayışını
somut olarak yansıtan bir sahneler vardır. Cabbar’ın arabasına bir gün bir araba
çarpar ve daha borcunu ödeyemediği atlarından biri ölür. Sorunu halletmek için
karakola giderler. Komiser, ata çarpan zengin adamı haklı bulur çünkü Cabbar
fakirdir ve onu hor görmektedir. Cabbar caddede yanlış yere atını bıraktığından
suçlu konumundadır. Halbuki araba gelip ata çarpmış ve at ölmüştür. Hem suçlu
hem güçlü olan zengin adam iş uzamasın diye komisere davacı olmaktan vazgeçtiğini söyler. Fakat Cabbar “Ben davacıyım, atım öldü” dediğinde komiser Cabbar’ı yaka paça dışarı attırır. Tüm bu konuşmalar gerçekleşirken asıl önemli olan
Cabbar ayakta beklemekteyken, arabanın sahibi zengin adam, komiserin karşısında oturmuş, kendisine ikram edilen ayranı ve sigarasını içmektedir. Cabbar ise
ezilmiş, devlet tarafından hiçe sayılan bir “öteki” anlayışının gereği olarak ayakta
bekletilmekte ve bir suçlu gibi sorgulanırken kendisini bile savunmasına izin verilmemektedir. Güney, bu sahne ile zenginlerin ayrıcalıklı pozisyonlarına ve devletin
sınıfsal karakterine bir göndermede bulunmuştur. Cabbar’ın hakkını arayamadan
zorla dışarı çıkartılması, polisin baskıcı ve zor kullanan yüzünün göstergesidir.
Umut filminde hem görüntüsel hem de diyalog olarak tamamen olumsuz bir devlet
temsili çizilmiştir. Bu temsillerin olumsuz olmasında Güney’in filmlerindeki gerçekçilik, toplumsal olaylara ve sınıf mücadelesine olan eleştirel tavrı ve benimse173
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kendini inandırmış, okuyup üflemeyle defineyi bulabileceklerini söylemiştir. Bir
miktar para karşılığında Cabbar ve Hasan’a yardım etmeyi kabul etmiş, onlarla birlikte defineyi aramaya çıkmıştır. Cabbar’ın karısı Fatma ise 16 yıldır sefalet içinde
yaşamaktan, beş çocuğa ve Cabbar’ın annesine bakmaktan, fakirlikten bıkmış,
çaresizlikten çocuklara şiddet uygulayan, beddua eden bir kadın karakterini
canlandırmaktadır. Filmdeki oyuncular, karakterlerine tamamen uyum sağlamış
ve gerçekliği izleyiciye olduğu gibi aktarmayı başarmıştır.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

1960-1980 Darbeleri Arasında Türk Sinemasında Düşünce Oluşumu
ve Filmlerin Sosyolojik Görünümleri

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Bahar TUGEN

diği devlet anlayışı önemli rol oynamaktadır. Bir başka sahnede ise Cabbar atı öldükten sonra alacaklıların borcunu ödeyemediği için daha önce yanında çalıştığı
zengin adamlardan borç para ister. Cabbar kendi köyünden, çiftçilikle geçimini
sağlayan bir adamın evine gidip borç para istediğinde adam; “Sana şehre ben mi
git dedim, şehirde adamın atı da ölür her bir şeyi de. Hadi git şehir senin karnını
doyursun” diyerek köyden büyük şehre göç etmenin insanları yabancılaştırdığını
vurgulamaktadır. Büyük şehrin büyüsüne kapılıp köyünü terk eden insanlar zamanla birbirlerine, gelenek göreneklerine, kültürlerine karşı başkalaşmakta ve bu
durum kendilerini toplumda yabancı gibi hissetmelerine neden olmaktadır.
Erkek egemenliğinin ağırlıkta olduğu Umut’ta Cabbar, eşi ve çocukları üzerinde
oldukça etkili konumdadır. Erkeğin belirleyici, kadının ikincil bir konumda olduğu bir soy ideolojisinin büyük oranda geçerli olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek
arasında iktidar ilişkisinin temelini büyük oranda erkeği merkeze alan soy ideolojisi oluşturmaktadır. Soyun temel belirleyicisi erkek olduğu için gücün sahibi de
erkektir. Dolayısıyla evin sahibi ve reisi de doğal olarak erkektir ve evin yönetimi
ve ekonomik kaynakların denetimi ile ilgili kararları da büyük oranda erkek verir.
Erkeklerin belirleyici konumları, ataerkil sistemin arkasındaki gücün de parçasıdır; çünkü sadece erkeği değil, “baba” olarak erkeği yüceltir ki ataerkillik de budur
(Berktay, 2000: 24).
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Ayrıca filmde dikkati çeken önemli bir nokta ise alacaklı bakkal ve arkadaşı arasında geçen konuşmadır. Bakkal, Cabbar’ın borcunu hesaplamış ve 180 Lira
borç çıkarmıştır. “Ne eşek kafayım ben, bu herifin nesini alırım?” dediğinde arkadaşı “Kızını alırsın” diye cevap verir. Burada o dönemdeki kız çocukların okula
gönderilmeyip, erken yaşta evlendirildiğinin altı çizilmektedir. Ayrıca bu sahne
kız çocuğunun para karşılığı takas edilebildiğinin de göstergesidir. Kız çocuğu
temel alınarak aslında kadınlara verilen değerin ne ölçüde olduğunu anlamak
mümkündür.
4. SONUÇ
Bu çalışmada Türk Sineması’nın özellikle 1960’lı yıllarda ne derece etkili olduğu ve aynı zamanda bulunduğu toplumsal ve siyasi ortamı nasıl yansıttığı anlatılmıştır. Toplumun içinde bulunduğu ortamı en etkin biçimde anlatan sinema ve
siyaset, birbirinden bağımsız iki kavram olarak karşımıza çıksa bile sürekli etkileşim içindedirler. Siyaset ile sinema arasındaki ilişki, sinemanın tarihi kadar eskidir. Çünkü siyaset yaşamın kendisidir. Sinema da kaynağını yaşamdan aldığına
göre, kaçınılmaz olarak siyasaldır. Siyaset ile ilişkisiz görünen filmler bile örtük bir
siyasal içerik taşır. Aynı zamanda siyasal içerikli filmlerde sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan gecekondu, göç, geleneksel aile yapısının değişme uğraması, yabancılaşma, dini olgular, işçi hakları ve kadının toplumsal rolü gibi birçok
önemli konuyla ilgili de bilgiler verilmiştir. Türkiye’nin yaşadığı siyasi, ekonomik,
toplumsal, değişimler dahilinde sinemanın yapısı da zaman içerisinde değişmiş,
filmlerde ele alınan konular farklılaşmaya başlamıştır. 1960–1980 döneminin Türk
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Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filminde; yaşanan göç olayına ve bu süreçte yaşanan olaylara tanıklık edilirken; Yücel Çakmaklı’nın Birleşen Yollar filminde; dünyevi zevklerin, paranın, lüksün gelip geçici olduğu gerçeği, asıl baki olanın dini
vazifelerin yerine getirilmesiyle iç huzura erişmenin gerekliliği vurgulanmıştır.
Yılmaz Güney’in Umut filmi ise “Umut fakirin ekmeğidir” sözünün tam bir yansımasıdır. Filmde gerçek hayattan alınmış kesitlere yer verilirken, fakirliğin; insanları hiç yapmayacakları hareketlere yönelttiği, zenginlik uğruna aklı ve bilinci
yok ettiği, soyut varlıklar aracılığıyla somut varlıklara ulaşılacağını düşündüren
sahnelere yer verilmiştir.
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Sineması; siyasi ağırlıklı, aile içi ilişkilere odaklı, dini içerikli, toplumun sorunlarını yansıtan, göç olgusunun sıkça görüldüğü filmlerden oluşmaktadır.
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The Nostalgy Of City: Sonsuz Aşkım Hatay
Fatih AYDOĞAN *

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Özet
Sonsuz Aşkım Hatay, Burhan Günel’in anılarından ve Hatay’a ait tarihi ve kültürel bilgilerden oluşur. Sonsuz Aşkım Hatay araştırma bilgileriyle tarih, yazarının
şehirle ilgili eleştiri veya güzellemeleriyle bir yaşantı eseridir. Bu yönüyle şehir yazıları anı türünden, gezi yazılarından yahut coğrafya ve tarih metinlerinden farklıdır. Burhan Günel’in mekân algısı, Akdeniz – Hatay – Mahalle - Ev sıralaması
şeklindedir. Akdeniz için bir medeniyetin coğrafyası tanımını yapmak mümkündür. Akdeniz hep oradadır ve yazarın hayat bulduğu kuşak, öncekiler, sonrakiler ve
sonsuz bir aşk ancak onun üzerinde yapılandırılabilir. İşte yazar bu yüzden eserine
önce Akdeniz’i anlatarak başlamaktadır. Devamında coğrafi özellikleriyle, tarihiyle ve kültürüyle birbirine benzeyen şehirlerden birini, yani Hatay’ı ele alır. Doğup
büyüdüğü mahalleler ise şehri dolaşırken kent mekânlarının insan hafızasında bıraktığı izler vasıtasıyla anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Burhan Günel, Hatay Nostaljisi, Mekân sosyolojisi
Abstract
Sonsuz Aşkım Hatay, forms from Burhan Günel’s memories and historical and
cultural knowledges about Hatay. Sonsuz Aşkım Hatay is an history work with its
reserarch konowledges also a lifetime work with its author’s critics and complements about city. By this way city writings are different from memory writings,
trip writings or geografy and history articles. Place perception of Burhan Günel
is from of Akdeniz – Hatay – Mahalle - Ev queue. It is possible to make a description for Akdeniz that it’s a geography of civilization. Akdeniz is always there and
generation which author is in that, people before and after that generation also an
* Ankara Polis Koleji Edebiyat Öğretmeni
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endless love can only be built on that. That’s why author starts its work by explaining Akdeniz. Following that he deals with Hatay which is one of the cities which
resembling each other by its geographic features, history and culture.

Giriş
Sonsuz Aşkım Hatay, Burhan Günel’in anılarından ve Hatay’a ait tarihi ve
kültürel bilgilerden oluşur. Kitabın son sayfasında kitabın yazılma zamanı ve yeri
olarak şu bilgiler verilir: “İskenderun – Antakya / Keklikpınarı – Ankara / Akbük
– Didim / Ocak – Eylül 2006” Eser şu bölümlerden oluşmaktadır: Akdeniz, Sonsuz Aşkım Hatay, Göbek Bağıyla Bağlandığım Topraklar, Kürkçü Dükkânı, Doğa
Harikası Tarih Hazinesi Bir Ülke, Barbarları Beklerken.
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Önsözde “Sonsuz Aşkım Hatay’ın Öyküsü” şöyle anlatılmaktadır: “Bir roman
yazar gibi, kurguyu önemseyerek, metne yaratıcı yazarlık emeği vererek, yeniden
yaratma eyleminin temel öğelerini yedirerek sürdürdüm çalışmalarımı. Bir
yandan bilgileniyor, öte yandan bilgileri kurmaca bir yapıt tazeliği ve özgünlüğüyle
oluşturduğum metne aktarıyordum. Okuru sıkmamak için merak öğesini
önemsedim ve tarihsel bilgileri olabildiğince metnin tamamına yayarak vermeyi
yeğledim.” (Günel, 2006: 5)
Hatay’ı anlatırken en yakınlarım tarafından örselenmiş çocukluğumla özdeşleşen bir ortak öykünün içinden geçtim ve onu yaşarken çok etkilendim, bir kez daha
yaralandım. Bu öykü yalnızca Anadolu insanının, bölge halklarının değil, zalimin
karşısında direnen masumluğun, özverinin, onurun ve insan olma savaşımının da
öyküsüdür. Günümüzün saldırgan sömürgecileri, silahları kuşanmış, … “yeni bir
haçlı seferi” başlatmıştır.
Yazar gurbetten sılaya, Akdeniz’in en doğudaki körfezine ve körfezin ötesindeki yaşama alanlarına Antalya, Anamur, Mersin, Tarsus, Adana üzerinden ulaşır.
Sadece Hatay merkezi değil, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun,
Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ilçelerini de kapsayan gezi, yazarın kendisini denize yakınlık veya uzaklık konumlandırmalarıyla sona erer.
Yazar Hatay’ı anlatırken bir çok kaynaktan alıntılar yapar. Özelikle Fernand
Braudel’in “Akdeniz ve Akdeniz Dünyası ile Akdeniz, Mekân ve Tarih” adlı eserleri; Ekrem Akurgal’ın Anadolu “Kültür Tarihi”, Pierre Loti’nin Sevgili Fransa’mızın
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Yazarın şiir kitapları, incelemeleri, çocuk roman ve hikâyeleri, romanları ve
dergicilik faaliyetleri bulunmaktadır. Edebiyatın hemen her alanında eser vermiş
sanatçının “tarih – yaşantı” alt başlığıyla Hatay hakkında şehir denemeleri yazımızın konusu olarak belirlendi. Birçok edebiyat ödülü olan yazar hakkındaki ilk
akademik çalışma Dr. Fatih Sakallı tarafından yapılmıştır. Burhan Günel’in Ökse,
Yağmurla Giden ve Umut Zamanı romanlarında Hatay mekân olarak seçilmiştir.
(Sakallı, 2012: 61 - 106).
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Doğudaki Ölümü’nden daha çok yararlanmıştır. Hatay gezisinde Burhan Günel’e
eşlik eden Mehmet Karasu’nun Pembe Yapraklı Utanç: Şafak Daphne, ve Evvel
Zaman İçinde Antakya Masalları adlı eserlerinden yapılan alıntılar yazarın şehre
bakış açısını açıklayan ifadeler içermektedir.
I.BÖLÜM: MEKÂN ALGISI
Yazarın asıl amacı okuyucusuna coğrafya ve tarih bilgileri vermek yahut okuyucusunu bir kurgu dâhilinde kendi anılarının peşinde sürüklemek olmadığına
göre “Sonsuz Aşkım Hatay’da” ima edilen veya açıkça söylenilen bir mesaj da olmalı? Şimdi yazarın asıl amacını mekân algısı üzerinden okumaya çalışırken; yazarın ifade ettikleri ile ne anlattığını veya hiç söz etmeyerek aslında ne anlatmak
istediğini tahmin etmeye çalışalım…
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Sonsuz Aşkım Hatay araştırma bilgileriyle tarih, yazarının şehirle ilgili eleştiri
veya güzellemeleriyle bir yaşantı eseridir. Bu yönüyle şehir yazıları anı türünden,
gezi yazılarından yahut coğrafya ve tarih metinlerinden farklıdır. Şehir yazılarında
temel iki nokta bir çeşit alt metin olarak kendini bulur: Biri mekânın tanıklığı, diğeri zamanın tanıklığıdır. Zamanın tanıklığı yazarın anılarında; mekânın tanıklığı ise mimari eserlerin hayatta kalabilmesinde dile getirilmektedir…
Burhan Günel’in mekân algısı, Akdeniz – Hatay – Mahalle sıralaması şeklindedir. Akdeniz için bir medeniyetin coğrafyası yahut bir coğrafyanın medeniyeti
tanımını yapmak mümkündür. Akdeniz hep oradadır ve yazarın hayat bulduğu
kuşak, öncekiler, sonrakiler ve sonsuz bir aşk ancak onun üzerinde yapılandırılabilir. İşte yazar bu yüzden eserine önce Akdeniz’i anlatarak başlamaktadır. Devamında coğrafi özellikleriyle, tarihiyle ve kültürüyle birbirine benzeyen şehirlerden
birini, yani Hatay’ı ele alır. Doğup büyüdüğü mahalleler ise şehri dolaşırken kent
mekânlarının insan hafızasında bıraktığı izler vasıtasıyla anlatılmaktadır. Eser yatay düzlemde “Akdeniz – Hatay – Mahalle - Ev” teması yazarın kurgusu bağlamında ilerlemekte iken dikey düzlemde “sömürgecilik” farklı yardımcı düşüncelerle
tasvir edilmektedir.
1.1. Bir Medeniyetin Coğrafyası: Akdeniz
Bugün “medeniyeti anlamak” için insanın yeryüzü macerasını baştan sona izlemek, incelemek gerekiyor. Doğudan Batı’ya, çağlar öncesinden bugüne etraflı ve
detaylı bilgi sahibi olmak gerekiyor. Böylesine geniş bir bakış açısıyla düşündüğümüzde görüyoruz ki insanlığın savaş ve barış haritası, ikircikli bir coğrafya ortaya
çıkartmaktadır.
Akdeniz talanların, yağmaların ve çağların tüketemediği, yine de sürekli orada
duran bir bütünü, Hatay tarihselleriyle modernleşme, sanayileşme ve kentleşmenin tanığı, mahalle ise bireylerin kendi güçleri nispetinde “sömürge” faaliyetine
katıldıkları acı-tatlı nostaljik panoramaların mekanıdır.
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Ancak yazar bir şehir tarihi yazmadığının farkındadır ki bunu önsözde ve eserin farklı bölümlerinde “Bir roman yazar gibi” kurguladığını; “En yakınları tarafından örselenmiş bir çocuğun” bakış açısıyla yazdığını; asıl amacının ‘Yeni Haçlı
Seferlerine’ karşı direnen Anadolu insanının / kendisinin mücadelesini anlatmak
olduğunu belirtmiştir. “Bin bir şeyin hepsi birden. Bir peyzaj değil, sayısız peyzaj…
Bir uygarlık değil, birbiri üzerine yığılmış birçok uygarlık. Akdeniz’de gezen Lübnan’da Roma dünyasını, Sardinya adasında tarihöncesini, Sicilya’da Yunan kentlerini, İspanya’da Arap varlığını bulur.” (Günel, 2006: 31)
“Benim Akdeniz’im de dağlarla başlar, dağlarla biter, ya da hiç bitmez, sürer
gider. Doğduğum, beş yaşına kadar yaşadığım Antakya ile çocukluğumun birkaç
yılını geçirdiğim İskenderun Toros Dağları’nın güney ucundaki Amanos’un eteğindedir. Baba memleketim olan çocukluğumun altıncı yaşındaki yaklaşık bir yıllık süreyi geçirdiğim Ermenek ise Toroslar’ın orta yerindedir. Denize dağın güney
yamaçlarından bakar. Sekiz dokuz yaşlarındayken bulunduğum, Finike’nin bucağı
Kumluca ise Antalya kıyılarından daha içeridedir. Yine de Akdeniz’e kıyısı olan bir
kasaba görüntüsüyle algılıyorum orayı. Tıpkı İskenderun gibi yoğun dağ-deniz izlenimi bırakmıştır belleğimde. Daha sonraki yıllarımda ise (1957-65, 1968-69 arasında) Anadolu bozkırının ortasındaki Konya’da yaşadım. Çocukluğumu geçirdiğim iki bölgesiyle Akdeniz, yaşamımın belirleyicisi olabilmiştir. (Günel, 2006: 11)
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“Yer şekilleriyle olduğu kadar insanlarıyla da bir kavşak olan, birbirine zıt öğeleri kendinde barındıran Akdeniz, anılarımızda uyumlu bir imge, her şeyin birbiriyle kaynaşıp özgün bir bütünde toplandığı bir dizge gibi canlanır.” (Günel, 2006:
62)

1.2. Sömürgecilerin Gözdesi: Hatay
Kent kavramı tarihin hemen her döneminde değişik anlamlara sahip olan dinamik bir kavram niteliğindedir. Öyle ki gerek literatürde gerekse mevzuat düzenlemelerinde her zaman ve her ülke için geçerli olabilecek bir kent tanımı yapılmadığı görülmektedir. Tarihsel gelişim içinde kentin kavramsal değişikliği devam
etmiş, geçmiş dönemlerde “cite, polis, medine ve kent” gibi yakın anlamlı kelimelerin yerini bugün “bourg, ville, city ve urban” kelimeleri almıştır. (Topal, 2004: 275)
Kent, hayatın doludizgin aktığı, farklı hayatların bu akışta zaman zaman birbirine değdiği zaman zaman teğet geçtiği bir mekândır. Kenti var eden farklı hayatlar kendilerine özgü mekânlara yerleşir. Kent, mekân ve hayatın bütünleştiği
yoğun yaşama alanını sembolize etmektedir. (Alver, 2013a: 48)
Burhan Günel ise şehri sadece mekân üzerinden okumaz; ona göre şehir zaman ve mekân düzleminde ele alınmalıdır: “Yalnızca Hatay’ı anlatmanın yetersiz
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Sonuç olarak Akdeniz tarihselleriyle bizi geleceğin engin sularına taşıyacak bir
denizin, yangınlar sonrasında her defasında yeni başlangıçların yaşandığı bir bölgenin, birbirine zıt öğeleri kendinde toplayan bir medeniyetin adıdır.
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kalacağımın bilincine vardığım için, bir yandan Doğu Anadolu’ya, Kafkaslar’a,
Mezopotamya’ya, öte yandan Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak’a uzanarak geniş bir
coğrafyanın orta yerindeki Anadolu’yu ve onun en önemli parçası olan Hatay’ı bütünlük içinde anlatmaya çalıştım. Batıda ise Bizans vardı doğal olarak. Tümünün
tabanını Akdeniz oluşturuyordu. Bu nedenle kurguyu Akdeniz üzerinde yapılandırdım. Uygarlıkların en önemli göstergelerinin başında mimari yapıtların geldiğine inandığımdan, bölgenin ve Ortadoğu’nun mimari özelliklerine değinmeye
özen gösterdim. Anadolu uygarlıklarının günümüz dünyasına ve uygarlığına alt
yapı oluşturduğunun bilgisi ve bilinciyle, belli tarihsel dönemlere değinmeden günümüz koşullarının ve çağdaş dünyanın anlatımına geçmedim. Kitabın önde gelen
oyuncuları İskenderun ve Antakya’nın tarihsel, dönemsel ve güncel somut gerçekliğine koşut olarak kendi gerçekliğimi arayıp irdelemeye çalıştım.” (Günel, 2006: 5)
Hatay çeşitli topluluklarla iç içe geçmiş ilişkiler sonucunda yüzyılların deneyimi ve meydana gelmiş birlikte yaşama üslubunun vücut bulduğu bir medeniyetler
korosudur. “Hatay Ermeniler, Arap Hristiyanlar, Arap Sünniler, Nusayri Aleviler,
Yahudiler ve Türkler gibi yüzyıllardır bir arada yaşayan pek çok farklı etnik ve
dinsel topluluğu barındıran, bu toplulukların çatışmadan bir arada yaşayabildiği,
birbirini etkileyebildiği çok kültürlü bir yapıya sahiptir” (Günel, 2006: 260)
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Şehirlerin kimliği ilk önce yazarların ve sanatçıların dünyasında şekillenir.
Şehrin büyüsüne kapılmış her sanatçının, yazarın ortaya koyduğu eserde bu
şehrin kılcal damarlarındaki ayrı bir güzellik ve gizemi görebiliriz. Devletlerin,
yöneticilerin, savaşların tarihini esas alan tarih anlayışı kendi mantığında çok şey
anlatabilir; fakat bugün nasıl bir Hatay’da (şehirde) yaşıyoruz? Yaşadığımız şehri
anlatmamız istenseydi; onu nasıl ifade ederdik sorusunun cevabı Burhan Günel
kentin tarihi içinde mekanın kendisine ifade ettikleri veya hatırlattıkları şeklinde
verir.
Burhan Günel, Hatay’ın da içinde bulunduğu bölgeye karşı ‘çağdaş zorbaların’
tarih boyunca ilgilerinin hiç eksilmediğini eserin birçok yerinde ifade eder. Anadolu uygarlığı birikimlerinin her işgalcinin, sömürgecinin, yağmacı zorbanın din,
mezhep, kimi zaman barış, kimi zaman savaş, yakın zamanlarda da “demokrasi” için hatta müzecilik adına bile alıp götürüldüğünü vurgular. Hatay toprakları
da Anadolu toprakları gibidir. İşte bu yüzden yazar zaman zaman kendisini bir
“Urartu kralı veya sanatçısı” olduğunu duyumsar:
“Üst üste binen kültür katmanlarıyla kendi varlığımda etkiler, izler, uzantılar
yaratan uygarlaşma aşamalarından geçip ilerliyorum… İnsanlık tarihinin içinden
geldim, yaşamımın uzunca bir döneminde Ankara’da kaldım… Sömürgecilerin
talancı, yağmacı, hırsız olduğunu biliyorum. Bunu bütün dünya biliyor” (Günel,
2006: 49)
Yazar I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızların bölgeyi işgalini sömürgecilik
faaliyetleri kapsamında değerlendirir. Sömürgeciliği ele alırken tarihin en eski
dönemlerinden günümüze uzaklardan gelen farklı milletler tarafından bölgenin
sömürülme çabasını uzun uzadıya dile getirir. Fransızların bölgedeki asimilasyon
180

Bir Şehir Nostaljisi: Sonsuz Aşkım Hatay

Yazar için şehir varlığını anılara borçludur biraz da… Şehirdeki bir binanın,
mezarlığın veya yazarın bir tanıdığının ölümü o kentle ilgili hislerini olumsuz etkilemektedir. Bu durumu yazar şöyle örnekler: “Çocukluğumun yok edildiği gibi
İskenderun’da tükenecekti günün birinde; bu olayla bitti bu kentin bendeki yaşantısı ve bunun birincil nedeni İlker’in otuz iki yaşında saçma sapan ölümü oldu...
(Günel, 2006: 176) İskenderun geride kaldı. O da bir bakıma öldürüldü çocukluğumla, İlker’in, annemin ölümüyle birlikte… Artık Antakya var hayatımda. Başlangıçta da Antakya vardı. (Günel, 2006: 179)
Bir kentin coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu, mimari yapısı, kentlinin
ekonomik ve kültürel yaşayış biçimi, gelenek ve göreneği konusundaki özgünlüğü,
kendilik bilinci veren dili onun kimliğini oluşturur. Ama bu kimlik öyle kolay kolay kazanılmaz, oluşmaz; yıllarca hatta yüzlerce yıllık bir birikim ve gelişim sonunda ortaya çıkar. İşte bir kenti kendine özgü yapan, diğerlerinden farklı kılan işte bu
kimliğidir. Hatay’ın kent kimliği ise yazara göre günden güne tahrip olmaktadır.
Birbirini takip eden veya birbiriyle iç içe girmiş kavramlar doğal olarak Hatay’ın da
gündemi olmuştur: “Sanayileşme (Günel, 2006: 71-75; 160-162), göç, çevre kirliliği,
kentleşme (Günel, 2006: 232 – 259) ve küreselleşme (Günel, 2006: 261)
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faaliyetleri, bölge halkını kazanabilmek için giriştikleri ve hala etkileri devam eden
imar faaliyetlerini açıklamaya çalışır.

Şehir, şehirleşme ve iktisadi sosyal gelişme olgusu arasında karşılıklı sıkı
bir ilişki vardır. Bir taraftan iktisadi ve sosyal gelişme şehirleşmeyi doğuran bir
etki yaparken; şehirleşme de iktisadi ve sosyal gelişmeyi destekleyen bir etki
gösterebilmektedir. (Açıkgöz, 2006: 125)
Ekonomik, teknolojik, siyasal ve sosyo-psikolojik nedenlerine bağlı olarak gelişen kentleşme dar anlamda, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasını
anlatır. Kentsel nüfus doğumlar ile ölümler arsındaki farkın birinciler lehine olması sonucunda ve aynı zamanda köylerden ve kasabalardan gelenlerle, yani göçlerle
artar. (Keleş, 2010: 27) Yazar için iç göç ve sanayileşme Hatay’ın ve kendi mahallesinin güzelliklerinin yok olmasına neden olmuştur. Ona göre;
“Gecekondulaşma, 1950’lerin başlarından beri sürmekteydi, sanayileşmenin
koşutundaki kentleşmenin doğal sonucuydu. Anadolu’nun işsizleri, açları, açıkta kalanları koşup gelmişti buraya. Mahallemizin ve sokağımızın öyküsü aslında
gecekondulaşan kentimizin, kentleşen küçük yerleşim merkezlerinin ve iç göçün
öyküsüydü... (Günel, 2006: 90) Kapkaççı bir anlayışla yapılaşmış, solda yol boyunca
birbirinin benzeri apartmanlar dikilmiş, sağda gecekonduyu andıran beton damlı
bir ya da iki katlı evler her yanı sarmıştı.” (Günel, 2006: 76)
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“Sosyal hareketliliğin artması ve küreselleşme bir yanda İstanbul Türkçesini
hâkim hale getirirken, bir yandan da yabancı kelimelerle kirlenmiş bir konuşma
tarzını yaygınlaştırmakta, özellikle yeni nesiller mahalli ağza yabancı kelimeler
katmakta…” (Günel, 2006: 223)
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Yazar anıları anlattığı bölümlerde okuyucuya masalsı bir hava içinde Hatay’ın
ulularından (Günel, 2006: 38 – 71; 240 - 247) ve efsanelerinden söz etmektedir.
“Mehmet Karasu anlatmayı sürdürüyordu. Sırada Şelale Suyunun Söylencesi, Galetia ile Polifemos, Afrodit ile Adonis, Defne ile Apollon, Teodor ile Didim Söylencesi, Ben Hur Söylencesi vardı. Başım dönüyordu. Temiz hava ile bira bir araya
gelmiş, beni ele geçirmişti. Gözlerim kapandıkça kendimi Antik çağda buluyordum. Birden at kişnemeleri, kılıç kalkan, zırh… Bu bölge en eski çağlardan beri
çok çekici. Saymakla bitirilemeyecek, soymakla bitirilemeyecek zenginlikleri var.”
(Günel, 2006: 258)
“Bilmemek bilmekten yeğdir, demişti Asaf Halet Çelebi, şimdi bilmenin sıkıntısını yaşıyordum ama bir yandan da gerçeği öğrenmenin çekiciliğiyle sarsılıyordu
bilincim ve yüreğim. Sevgili ülkem, Sevgili İskenderun kenti. Neden bu denli tutkunluğum sana, neden bu denli tutkuluyum toprağına… Seni övmek, güzellemek,
sonsuza kadar sevmek istiyorum. Öyle güzelsin, yaşamımı, varlığımı öyle anlamlı
kılıyorsun ki seni sevmekten, sana bağlı kalmaktan kendimi alamıyorum. Çocukluğum çekip gitti ama onu elliden fazla yıldır koynunda uyutan İskenderun hala
burada” (Günel, 2006: 150)
Sonuç olarak Burhan Günel için şehir ‘doğar, büyür ve dönüşür.’ şeklinde tanımlanabilir. Fakat bir Akdeniz şehri olarak doğan Hatay zamanla büyümüş ve
kentleşme sonucunda yazarın hoşlanmadığı bir hale dönüşmüştür.
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1.3.Zıtlıklar Mecmuası: Bizim Mahalle
Mahalle, dünden bugüne kentin kurucu birimidir. Hayatın belli ilkeler çerçevesinde yaşanmasına, o hayatı temsil eden kültürlerin yayılmasına ve paylaşılmasına yol açan bir ortam olan mahalle, kentin özüdür ve temelidir. (Alver, 2013b: 19)
Burhan Günel mahalle imgesini, Akdeniz medeniyetinin en son tarihi katmanında
yaşayan bireylerin ‘ortak paydası’ (Günel, 2006: 49 – 56) olarak açıklamaktadır.
Mahalle çoğu zaman güçlü bir nostalji bahsidir. Pek çok hatıra kitabında, mahalle geçen zamanın, yitirilmiş değerlerin bir dökümü olarak yer alır. Mahalle kelimesi halen yaşayan ve esrarı herkesi kuşatan bir âlem olmasına karşın, yaygın
literatürde eskide kalanı, eskinin güzelliğini, flu hoşluğunu anlatmak için kullanılmaktadır. (Alver, 2013b: 51)
Hatay’da birbirinden farklı unsurlar bir zıtlıklar mecmuası oluşturur. Bir araya
gelmesi beklenilmeyen, birbirine zıtmış gibi görülen inançlar, milletler ve kültürler ahenkli bir bütün içinde mahalle düzleminde bir araya gelir. Yazar çok kültürlü hayatın, kardeşçe paylaşıldığı bir kent olan Hatay’ın bitki örtüsünde de benzer
özellikler arar. Uzakdoğu’dan portakal, limon, mandalina; Amerika kıtasından
kaktüs, agave, aloes, incir, Avustralya’dan okaliptüs; servi, şeftali İran’dan getirilmiştir ve hepsi artık Hataylı olmuştur. Tıpkı inançların veya milliyetlerin ne kadar
saf kalabileceği tartışması gibi…
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Yazar ailesini ve kendisini bölgenin diğer insanlarından farklı görmez. Hatay’da insan ve mekan birbirine benzemektedir. Bitki örtüsünün, folklorik ürünlerin veya tarihi eserlerin çeşitliliği insanların çok kültürlü yapısına benzetilebilir.
Doğadaki veya sosyal dokudaki renkler şehrin içinde mahallelerin yahut mahalle
içindeki evlerin birbiriyle ahenkli uyumunu gösterir.
Uygarlığın dibacesi mahalle nasıl bir yerdir? Mahalleli kimdir? Çok katlı binaların veya güvenlikli sitelerin hayatımıza girdiği bu günlerde “mahalle” kalmış mıdır? Burhan Günel için şehir ve mahalle eskisi olmayan ve bir daha da olmayacak
mimarisiyle veya duygularıyla ‘tükenen’ bir yerdir.
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“Kafatasına ya da inançlara dayandırılarak savunulmaya çalışan çağdışı yaşam
anlayışlarının, Toprakkale’ye ayak bastığım şu saatlerde bir kez daha tuzla buz oluşunu duyumsuyor… Sonradan gelenler öncekilerin tümünü denize dökmediklerine, son insanı da yok edinceye kadar kılıçtan geçirmediklerine göre, Anadolu
üzerindeki o insanlar nereye gittiler, neredeler? Kim kimin karşıtı ya da uzantısı?
Köklerimiz nereden geliyor?” (Günel, 2006: 52)

“Sokağımızı ilk terk edenler ölüler olmuştu. Onları Almanya’ya işçi olarak göçenler, onları da evlenenler, uzak kentlere, Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir’e okumaya
gidenler, başka kentlere göç edenler izlemişti. (Günel, 2006: 93)
Yazarın farklı kimliklerin ortak paydası olan mahalle geçirdiği sosyal evrimler
nedeniyle anıları ve mekânlarıyla birlikte bir tükenişi yaşamaktadır.

Türkçe’nin ev terminolojisindeki çeşitlilik, ona verdiğimiz değeri ortaya koymaktadır., evlerden ırak olmak, evlere şenlik olmak, ev kirası, ev yapmak, ev sahibi
olmak vb. deyimler; ev reisi, ev kadını, ev kızı, ev işi, dünya evi, evin direği, ev yemeği, vb tamlamalar bizim ev’e ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. Burhan
Günel evi mahallenin içinde düşünür; onun için ev komşuların, akrabaların ve
arkadaşların evlerine yakın, hayat mücadelesinin sürdürüldüğü bir kaledir.
Ev, mahallenin temelidir. Mahalle evdir, ev ile var olur. Mahalle ile ev birbirine
içkindir. Biri yoksa diğeri de yoktur. Ev ve insan, mahallenin kurucu unsuru ve
yapı taşıdır. Asli bir unsur olan ev, mahallenin belli bir hayatı içine alıp sürdürmesinin imkânıdır. Ev, mahalleye belli bir biçim ve ruh aşılamaktadır. (Alver, 2013b:
94)
“Parasız yatılı sınavı kazandığım yıldan başlayarak hep özledim oysa evimizi, sokağımızı, annemi, giderek anneannemi bile… Geçip gidemedim, girmeden
edemedim eski sokağımıza. Gözlerim buğulansa, içim daralsa, yüreğim ağzıma
gelse de sırtımı dönüp uzaklaşamadım. İşte sokağımız, evler oradaydı ve ortalık
sessizdi, kimseler görünmüyordu.” (Günel, 2006: 93)
Bir sığınma mekânı olarak evin öne çıkardığı başka bir nitelik ise mahremiyettir. Ev insana başkasından uzakta kalmayı, saklanmayı, gizlenmeyi sağlar. (Alver,
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1.4.Bir Sığınma Mekânı Olarak Ev
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2013a: 65) Ailenin duygu ve düşünce dünyası evin sınırlarından mahalleye, şehre
ve sonunda ülkeye taşar.
Hatay özelinde okuduğumuz yoksulluk konusu son dönemde bir Anadolu gerçeği olarak aile yapısını ve bireyin psikolojisini olumsuz etkilemiştir. Yoksulluk
sadece yazarın ev çevresinde değil mahallesinde, şehrinde ve ülkesinde de yer almakta ve insanların hayatını derinden etkilemektedir.
Mahalledeki evimiz, nostaljik sahnelerle hafızalarımızda yer almaktadır. “Peki
nostaljiden hayata dair yeni esaslar türetmek mümkün müdür?” sorusunu kendimize sorduğumuzda kişisel tarihle ve şehrin tarihinin kesiştiğini gözlemledik. Yazar yakın dönemimizin tanıdık hatıralarını bize anlatmaktadır:
Yazarın ‘çocukluk belleği’ (Günel, 2006: 65 – 74; 80 – 88) daha çok olumsuz
hatıralarla doludur. “Yoksuluz. İkiz kardeşlerimi çocuk yuvasına bırakmış bizimkiler; arada sırada annemle gidiyoruz hastaneyi andıran o yere. İçeriye almıyorlar.
Bir kâğıda sarıp sonra da kesekâğıdına koyduğu bisküvileri, yapının ikinci katındaki pencereye doğru fırlatıyor annem…” (Günel, 2006: 173)
“Elimde babamın gençlik yıllarından kalma deri ve köseleden yapılma bavulum olurdu. Artık kilit tutmadığı için sicimlerle belinden, dört bir yanından sarılıp
düğümlenmiştir. Konya Erkek Lisesindeki yatakhaneye ulaştığımda düğümleri
çözmekte zorlanırdım. Gerçek bir parasız yatılıydım.” (Günel, 2006: 42)
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Yazar, çocukluğunda ‘acıyı ve eziyeti küçük yaşlarda öğreten’ anneanne ve dayısından duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederek onlar için Akdeniz’i yağmalayan
Haçlılar benzetmesinde bulunur… Babasının aile içinde yeterince etkin olamayışı,
annesinin dayısı ve anneannesi arasında kalması yazarın unutamadığı hatıralarından biridir.
“Yırtarlardı sigara paketi kapaklarını, taşla ezerlerdi gazoz kapaklarımı; dayım
veya anneannemdi bunu yapan… En iyisi çabucak büyümek ve bir daha dönmemek üzere evden uzaklaşmaktı… Tam o sırada Haçlı ordusu belirirdi asfaltta, yürüyüp geçerlerdi. Askerlerden ya da çapulculardan biri kalırdı geride; çocukluğumu yağmalamayı sürdürürdü…” (Günel, 2006: 92)
Sonsuz Aşkım Hatay’da evin sadece mekânsal değil aynı zamanda toplumsal,
insani, sembolik karşılıklarını tespit etmeye çalışırken karşımıza yoksulluk, hevesler, hayal kırıklıkları, sosyal ilişkiler, göç ve sanayileşme çıktı, örneklemeye çalıştık.
II. BÖLÜM: MEKÂNIN İNSANA YANSIMASI
Günümüzde şehir mekânları çeşitli olay ve nesnelerin sunulduğu bir servis halini almıştır. Olay ve nesnelerin içinde bulundukları zaman ve mekânla ilişkileri
kalmamıştır. Mekân kentin altyapı ve üstyapı özelliklerinden başka bir taşımamaktadır.
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İnsanlar tarafından adlandırılmadan, tanımlanmadan ve temsil edilmeden bir
mekân, mekân olamaz. Mekânı kurgulanmış bir olgu olarak gören bu bakış açısında
mekânın insanlar tarafından yorumlanması, anlatılması, algılanması, hissedilmesi
ve hayal edilmesi onu var eden ön koşullardır. Hafıza ve kimlik bu bağlamda
önemli bir yer tutar. Mekânın bu üç tanımlayıcı özelliği, derecelendirilmeden
ya da birbirinin yerine geçebilecek şekilde düşünülmeden, bir bütün halinde ele
alınmalıdır. Mekânın coğrafi konumu ve aktörlerin onu yorumlaması, tanımlaması
ve temsil etmesi bir bütünün parçalarıdır. (Kalaycıoğlu, 2011: 9)
Burhan Günel’de mekânı şehrin bütünlüğü içinde görür ve o mekân yaşanmışlıkların varlığı ölçüsünde değerlidir. Yazar hatıralarda yeri olmayan mekânı ancak
doğa güzelliği veya tarihi değerler olarak algılamaktadır. Erol Göka bir söyleşisinde mekân duygusunu ve mekâna bağlılığı şöyle tanımlamaktadır:

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Bir Şehir Nostaljisi: Sonsuz Aşkım Hatay

Çevre psikolojisi alanında, kimlik olgusunu fiziksel mekânla ilişkisi içinde
kavramsallaştırma
yönündeki çalışmaların büyük bölümü “kendileme
(appropiation)”, “yer kimliği”, “mekân duygusu” ya da “köklülük”, “yere bağlılık”
ve “mekâna bağlılık” gibi tanımlamalar çevresinde oluşmuştur. Yer ya da mekân,
insanın yoğun deneyimlerine sahne olan ve her birey için ayrı, öznel anlamlar
taşıyan, kişinin yaşamını dolaysız olarak etkileyen ve biçimlendiren, bu nedenle de
sosyal, duygusal ve davranışsal planda sembolik anlamlar taşıyan fiziksel birimler
anlamına gelmektedir. Çevre psikolojisi çalışmaları göstermektedir ki içinde yaşadığımız mekân ve grup yaşantıları da duygusal yatırımlardan arî değildir.1

“Asi’nin bir ahşap evde doğurdum seni, derdi annem. Irmaklara düşkünlüğüm
ve kendi çapımda asi oluşum bundan kaynaklansa gerek.” (Günel, 2006: 194)
“İskenderun kenti, çocukluğumdan başlayarak benimle birlikte büyüdü, gelişti;
gelişirken bir yandan da çarpık kentleşmenin sıkıntılarını yaşadı, geliştikçe çirkinleşmesinin yanında kim zamanda güzelleşti, bu arada hızla kalabalıklaştı… Orta
yaşlara ulaştığımda, gövdem her yıl biraz daha hantallaşırken İskenderun’un da
hantallaştığını, Sarımazı – Belen yönünde ilerleyen yapılaşmanın orman içlerine,
yol kıyılarını kuşattığını görüp irkilmiş, kötü kötü söylenmişimdir.” (Günel, 2006:
76)
Yazarın belleğinde kentin zaman içinde demografik yapısının değişmesi ‘Yeni
Haçlıların’ şehri yağmalanması metaforuyla birlikte anlatılmaktadır. Şehir yıllar
yılı biriktirdiklerini çok kısa bir sürede kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak şe1

http://cevrevesehir.com/prof-dr-erol-goka-ile-soylesi/
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“İlkokul üçüncü sınıftan beri yollarda, yatılı okullarda, daha sonra ise atanmalarla belirlenmiş kısıtlı bir yaşam içinde, ömrümü çok uzaklarda geçirmek zorunda kalmış rağmen, memleketime, doğduğum toprağa aşkla bağlanmışlığım
bundan olmalı: Göbek bağım şimdi bile üzerimde, uzantıları yüreğimde. Ebemin
ses, kulaklarımda: Nereye gidiyorsun oğlum daha göbeğini kesmedim.” (Günel,
2006: 195)
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hir kendi içine kapanır ve yalnızlaşır. Şehrin yalnızlaştırıcı bir olgu olarak ele alınması eserde sıkça işlenen konular arasındadır. Buna göre;
Yaşama tarzı bakımından kent, insanların daha gelişkin bir kültür ortamında yaşadığı; değişik değerlerin, yargıların, inanç ve inanışların günlük hayatta sık
sık birbirleriyle karşılaştığı, mukayese edilebildiği ve bu sayede kırsal yerleşmelere
oranla daha kozmopolit ve hoşgörülü bir ortamın bulunduğu yer demektir (Gün,
2006: 9)
“Kent kalabalıklaştıkça daha da içedönükleşerek kabuğumuza çekilip kendimizi koruma kollama, yitirdiklerimizi arama amacıyla çocukluğumuzu, ilk gençliğinizi serptiğiniz sokaklarda, caddelerde, deniz kıyısında dolaşma gereksinimi
duyuyordunuz. Sonuç olumsuzdur: kentle birlikte siz de akıp geçmiş gerilerde
kalmışsınız. Şimdi yeni yaşam anlayışlarının hızlandırdığı kentleşme olgusunu
izlemek bile kendinizi geçmişin içinde bulmanız neredeyse olanaksızlaşmıştır.”
(Günel, 2006: 76)
Yazar toplum hayatına yönelik eleştirilerde (Günel, 2006: 98 – 105) bulunarak
insanların çaresizliğini dile getirir: “Ya geceleyin dağdan sel inip sokağımızı basar,
evimizi sürükleyip götürür, hepimizi denize dökerse? Gecekondu dediğin nedir
ki? Yarıkkaya’nın fırtınası duvarlarını yıkıp çatısını uçurabilir evimizin; her şeyi
ve hepimizi sel alıp denize sürükleyebilir. Doğa karşısında yoksulluk… Yoksulluğu
ayrı sel korkusunu ayrı gerçeklikler sanıyorum.” (Günel, 2006: 160)
Her şeyin birbirine benzediği şehirde, birbirimize benzeyen yanlarımızın çokluğunu dikkate alarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirini birlikte okuyalım (Günel,
2006: 300)
Burda, Hindistan’da, Afrika’da
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Her şey birbirine benzemektedir
Burda, Hindistan’da, Afrika’da
Ölüm önünde düşünce bir
Sonuç
Burhan Günel, Akdeniz ve özelde Hatay’ın yerel tarihi hakkında bilgiler vermektedir. Yazar yaşamadığı Hatay’ın ilçeleri hakkında tarih ve coğrafya bilgileri
verip geçmektedir. Hatay güzellemesi diyebileceğimiz ifadeler yazarın yaşadığı ilçeler için geçerlidir. Hatay’ın ilçeleri arasında özellikle İskenderun hakkında daha
fazla yorumlar yapılmıştır.
Burhan Günel’in anlattığı şehir sadece Hatay değildir, modernleşmenin Anadolu şehirlerine yansımasıdır. Sanayileşme, göç ve kentleşmenin şehir üzerindeki
etkileri yazarın dikkatini çekmektedir. Yazarın çocukluk dönemleri ve günümüz
arasındaki karşılaştırmalar kent sosyolojisi araştırmaları bakımından incelenmeye
değerdir. Kentleşme politikalarının değerlendirilmesi eserde geniş yer tutmaktadır.
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Şehit Enver Paşa

Mustafa Kemal Paşa’nın “Enver bir güneş gibi
doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır. Bunun ortasını tarihe bırakalım” değerlendirmesini yaptığı
Enver Paşa’nın tarifi zor dünyasını Nevzat Kösoğlu Şehit Enver Paşa adlı hacimli kitabında layıkıyla
değerlendirmektedir. Enver Paşa ve döneminin ileri
gelenlerinin anılarını, yapılan bütün çalışmaları ve kaynakları titiz bir şekilde karşılaştırmalı olarak inceleyen ve değerlendiren Kösoğlu, kitabında Enver Paşa hakkında ileri sürülen her iddianın sıhhatini sorgulamakta, okuyucuya yeni ufuklar
açmaktadır.
Nevzat Kösoğlu kitabının mukaddimesinde şu hususları vurgulamaktadır:
“Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları
olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onların yürekleri dağ
gibiydi; hayalleri de öyle… Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce Devlet’i, ülkesi ve
milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken, her biri İmparatorluğun bir
uzak köşesinde, bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek, büyük rüyalar görmek büyük zamanların
* TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Osmanlı devletinin tasfiyesiyle sonuçlanan 20.
yüzyıl Türk tarihinin iyi anlaşılabilmesi için birçok
iç ve dış faktörün yanı sıra imparatorluğun kaderini şekillendiren en önemli şahsiyet olan Enver Paşa’nın sağlıklı bir tahlili elzemdir. Zira Enver Paşa;
karakteri, yaklaşımları ve faaliyetlerindeki sıra dışılık sebebiyle çok az anlaşılabilmiş, birçok insan
farklı sebeplerle onun hakkında yanlış ve haksız
peşin hükümlere sahip olmuştur.

Prof. Dr. Yusuf SARINAY
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görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı ve çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı.
Sonra, Anadolu’ya çekildik. Artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasi endişeler girdi. Erzurum’u,
Sarıkamış’ı “Turan” zannedip Enver Paşa’yı, “askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla” suçladık. Oysa, dedelerimiz Irak’ta, Filistin’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de
vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını
sormak yerine, onların yüce makamlarını tartışmaya açtık…
Enver Paşa o mübarek neslin başbuğu idi.”
Şehit Enver Paşa üç ayrı bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, Enver’in
beylikten paşalığa uzanan öyküsünü anlatmaktadır. Burada işlenen, tarihe asıl izini Paşa sıfatıyla bırakacak olan Enver karakterinin oluşum safhasıdır. Abdulhamid
yönetiminden kurtulma fikri, tüm İttihat Terakki mensupları gibi Enver Bey’in
zihninden çıkmaz. Bu fikre göre, Devlet-i Aliyye’nin Batı karşısındaki sürekli ezikliğine son vermek, yalnızca Abdulhamid’in tahttan indirilerek meşrutiyet rejiminin geri getirilmesi ile mümkün olabilecektir. İmparatorluğu oluşturan her millete
ait temsilcilerden mürekkeb bir Meclis idaresi kurtuluşun yegane ilacıdır. Yakın
bir gelecekte ne tür felaketlere yol açacağı tecrübe edilecek olan bu fikre aşırı inanmışlık, Enver Bey figürünü erken yaşında karşımıza çıkarmıştır. Kösoğlu, Enver ve
arkadaşlarının Abdülhamid yönetiminin tasfiyesi eksenli çabalarının doğurduğu
olumsuzlukları da göstermekten geri durmamaktadır.
Onun kabına sığmaz ve korkusuz karakterinin, kurtuluş kapısı olarak gördüğü
meşruti yönetime olan adanmışlığı ile birleşmesi, tarihimize II. Meşrutiyet olarak
kaydedilen büyük hadisenin en önemli faktörlerinden birisi olacaktır. Haziran
1908’de dağa çıkarak sahip olduğu her şeyden ve geleceğinden vazgeçen Binbaşı
Enver, bir ay sonraki Devrimin kıvılcımını çakan hareketi başlatmakla hürriyet
kahramanı ünvanına sahip olmuştur. Enver Beyin, meşrutiyet rejiminin tesis edilmesini sağlamak için dağa çıkarken Allah ve Peygamber’in yardımını dilemesi ve
içinde bulunduğu tevekkül hali, kendisini iteleyen motifleri iyi analiz edebilmemiz
için önemlidir. Kösoğlu, eser boyunca Enver Paşa’nın eylemlerinin ardında saklanamayacak kadar güçlü bir iman duygusu olduğunu bize sık sık gösterecektir.
Kösoğlu, Enver’in daha bey iken paşa gibi ilgi ve hürmet gördüğü Trublusgarp
günlerini de bu ilk bölümde anlatmaktadır. Trablusgarp’a Enver Bey ile birlikte
başta Kurmay Kolağası Mustafa Kemal olmak üzere, Albay Neşet Bey, Fethi Bey
(Okyar), Eşref Bey (Kuşçubaşı), Nuri Bey (Enver Bey’in kardeşi), Süleyman Askeri
Bey ve Halil Bey (Enver Bey’in amcası) gibi birçok idealist genç subay da gitmişti.
Hakikaten, Trablusgarp müdafaası, arkadaşları ile birlikte Enver Bey’in arzularını
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gücü kendisine sağlayacak olan iki önemli
başarıdan birisidir. Kitapta yer alan zengin bilgiler, Enver Beyin burada verdiği
mücadelenin gerçekten ne derecede önemli olduğunu göstermektedir. 1908’de Osmanlıyı kurtarmak hayali uğruna her şeyinden vazgeçerek dağa çıkan Enver Paşa,
Ekim 1911’de, mümkünse İtalyan işgalini sona erdirmek, değilse Osmanlı’nın şe190
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Kitabın ikinci bölümünde, Enver Bey artık Enver Paşa olarak karşımıza çıkmaktadır. O artık Başkumandan Vekili, Genelkurmay Başkanı ve Harbiye Nazırıdır ve İmparatorluğun en zor günlerinin sorumluluğunu üzerinde taşımaktadır.
Bu zor günler İmparatorluk gibi Paşa’nın da bahtını değiştirecektir. Paşa’ya yönelik
en ağır eleştiriler de bu dönemdeki faaliyetleri ile ilgilidir. Birinci Dünya Savaşı ve
Sarıkamış faciası gibi olaylarla ilgili Paşa’ya yönelik eleştirileri ayrı ayrı ele alan
Kösoğlu, farklı kaynaklardan karşılaştırmalı alıntılarla bu eleştirilerin sıhhatini
incelemektedir. Bu incelemeler, Birinci Dünya Savaşı’na girişimizin kaçınılmaz
olduğunu, Sarıkamış faciasında ise Enver Paşa’nın planının uygulanmamasının
felaketi getirdiğini göstermektedir.
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refini kurtarmak adına, İmparatorluğun resmen gözden çıkarmak zorunda kaldığı
Trablusgarp’a, yine her şeyinden vazgeçerek gitmiştir. Kösoğlu, Enver Bey ve arkadaşlarının Trablusgarp’ta yokluklar içinde neler başarabildiğini göstererek bizlere
adeta mesaj vermektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanması ile ülkeyi terk eden Enver
Paşa Kösoğlu’nun özenle göstermeye çalıştığı gibi, bu terk ediş bir kaçış değil, aksine bir kurtuluş planıdır Enver Paşa için. İngiliz işgaline karşı Sosyalist Rusya’nın
desteğini arayacak, Türk ve Müslümanları harekete geçirecek ve böylelikle 400
milyonluk İslam alemini İngiliz sömürgesinden kurtaracaktır. Bu amaçla Moskova’ya ulaşmaya çalışan Paşa türlü badireler atlatmıştır. Aylarca hapiste kalmış,
birkaç defa uçağı düşmüş ve geçimini sağlamak amacıyla hapishanede resim yapıp
satmak zorunda dahi kalmıştır. Belgesellere, filmlere konu olabilecek maceralar
yaşamıştır.
Bu niyetlerle yola çıkan Enver Paşa’nın, Anadolu’da Milli Mücadele başarı kazandıkça, nasıl istenmeyen adam haline geldiğini de görmekteyiz Kösoğlu’nun
kitabında. Yazarın da belirttiği gibi, Mustafa Kemal liderliğindeki Milli Mücadelenin başarıya ulaşması için halk ve asker arasında hala güçlü olan Enver Paşa figürünün yaratabileceği tehlike bertaraf edilmeliydi. Bunun böyle olması gerektiği
Enver Paşa ve yakınları tarafından da biliniyordu. Nitekim, Sakarya zaferine kadar
kendisine ihtiyaç duyulabileceği endişesiyle Anadolu ile irtibatını koparmayan ve
elinden gelen her şeyi yapan Paşa, zaferden sonra ülkesine dönme hayallerini terk
etmiştir. Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa ve çevresinin başta Enver
Paşa olmak üzere ittihatçılarla ilişkileri özel bir öneme sahiptir. Kösoğlu eserinde
bu ilişkileri bütün boyutları ile ortaya koymakta, yanlış algılamaları izale etmeye
çalışarak okuyucuya yeni bakış açıları kazandırmaktadır.
Son bölümde Paşa’nın şahadeti ile sonuçlanan Türkistan günlerini okuyoruz
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Bu bölümde Kösoğlu’nu, İmparatorluğun dört bir ucunda Enver Paşa’yı takip
ederken buluyoruz. Paşa, sahip olduğu yetkilerin doğası gereği İstanbul’da kalmak
yerine savaşın her cephesinde bulunmaya çalışmıştır. Kafkas Cephesinde komutayı
bizzat üstlenen Paşa; Galiçya, Çanakkale ve Arap topraklarındaki cephelere ziyaretlere bulunarak yerinde denetim yapmakta ve ziyareti ile askere moral vermeye
çalışmaktadır.

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

Prof. Dr. Yusuf SARINAY

Kösoğlu’nun kaleminden. Bu büyük devlet adamı, elinde kalan son paye olan
Dâmâd-ı Halifetü’l-Müslimîn sıfatını da Türk ve İslam aleminin istikbaline vakfetmiş, bu uğurda hiç bilmediği bir coğrafyada ruhunu teslim etmiştir. Kösoğlu
göstermektedir ki Paşa, din ve milletini kendi ailesinden bile öncelikli görecek bir
adanmışlığa sahiptir ve bu uğurda esirgeyecek hiçbir şeyi yoktur. Enver Paşa’nın
şahadete giden mücadelesini okuduğumuzda, Kösoğlu’na kitabına Şehit Enver
Paşa ismini verdiren duygu selini içimizde hissediyor ve o varlığını kardeşlerinin
varlığına hediye ederek ölümsüzler diyarına yol almıştır.
Bitmeyen bir enerji ve mantığın sınırlayamadığı bir hayal dünyası, kendine güven duygusu, ben merkeziyetçi, korkusuz, sabırsız, hırslı ve gururlu bir tabiat ile
sabır ve mücadelenin gücüne olan derin inancın terkibi olarak tanımlanabilecek
olan Enver Paşa’nın bu mizaç zenginliği, kendisi hakkındaki tahlillerde psikolojik
unsurların öne çıkmasına sebep olmuştur. Kösoğlu, kitabının özellikle ilk bölümlerinde, Paşa’nın tecrübe ve bilgi eksikliklerini belirtmekten geri durmamıştır. Bununla birlikte, onun erdemlerini, ideallerinin büyüklüğünü ve serdengeçtiliğini de
eserinde sık sık vurgulamıştır.
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Kösoğlu, kitap boyunca bir hususu özellikle vurgulamaya çalışmıştır ki kanaatimizce Paşa’nın şahadetiyle bize bırakmak istediği mesajı bu vurgulamada
bulabiliriz: Enver Paşa, hayallerini hiçbir zaman Anadolu coğrafyası ve insanı ile
sınırlandırmayacak bir enginliğe sahip olmuştur. Mondros Mütarekesi sonrasında
Anadolu’yu terk ettikleri zaman Talat Paşa artık siyasi hayatlarının sona erdiğini
söylediğinde, ona karşı çıkarak geniş bir mücadele alanı sunmuştur ki bu alan tüm
Türk ve İslam alemini kapsamaktadır.
Enver Paşa ve nesli Türk tarihinin belki de en ağır ve zor bir çeyrek yüzyılının
sorumluluğunu omuzlayıp, hayatlarını avuçlarındaki bir kor yığını gibi taşıyarak
yaşadılar. Başarılı olamadılar. Hata Osmanlı devleti onların kollarında can verdi.
Ama Cumhuriyet de onların kollarında doğdu. Kösoğlu’nun çok güzel tespit ettiği
üzere “O son Osmanlı kuşağı, Mustafa Kemal Paşa’da milli gerçekçiliği, Enver’de
milli ülkücülüğünü yaşıyordu.”
Enver Paşa hakkında çoğu propaganda mahsulü bilgilerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini bizlere tekrar hatırlatan, Paşa ve döneminin sağlıklı bir şekilde
değerlendirilmesine büyük bir katkı yapan Nevzat Kösoğlu’na teşekkür ediyorum.
Yine oldukça hacimli olan eserini bıkmadan ve yorulmadan okumamızı sağlayan
üslubunun hak ettiği özel takdiri okuyucuların vereceklerinden eminim.
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A – YAZAR HAKKINDA
Murat Adji, Kafkasya halklarından Kumuklara
mensup bir Türk bilim adamı. Moskova’da yaşayan
Adji’nin uzun yılları kapsayan Türk Dünyası ve Dünya tarihiyle ilgili ilmi araştırmaları Sovyetler Birliği
dağıldıktan sonra peşpeşe okurlarıyla buluşmaya başlamıştır.
Hıristiyanlık, Türkler ve Avrupa Tarihi hakkında
farklı ve orijinal kanaatler serdeden Adji, ‘Vatanımız
Bozkır, beşiğimiz ise Altay’ diyerek bilimsel çalışmalarını bütünlemeye gayret eder.
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Soyadı olan ADJİ, haça benzeyen bir figürdür. Eşit
dört çizginin bir kutsal noktada kesişmesidir. Üstteki
dikey çizgi geyik çizgisi, iki yandan gelen yatay çizgiler balık ve insan çizgileri, alttaki dikey çizgi ise yılan
çizgisidir. İnsanla dünyanın ahengini simgeler (KIPÇAKLAR, sh.161).
Murat Adji’nin üslubu klasik akademik üslup değil. Hem sıcak ve samimi hem de öğretici ve düşündürücü. Kimi zaman çocuksu bir keşif coşkusu kimi
zaman yorumculuğun derinlik sorgusu söz konusu.
Her iki kitap da baştan sona heyecan verici ve felsefi
hikmetlerle örülü.
Tarihçilikte yeni bir tarz ve dil geliştiren Adji,
eserlerinde tüm insanlara bilhassa da gençlere ve çocuklara toptan hitap eder. Genç kuşaklarla gelecek
inşasını kurgular. Öyle ki kitaplarını öğrencilerine, onların anne - babalarına ve
halkına ithaf etmiştir.
* Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı, Tarihçi Yazar

193

Süleyman PEKİN

Cilt 3 Sayı 7 Bahar 2014

O “İlmi şecaat âlimin işidir” der. Başka bir âlimi tarif ederken “Bazen, seneler boyu toplanan bilgiler ve belgeler, kamuoyunda sabitleşen hatta kemikleşen
görüşüne, alışkanlıklarına ve geleneklerine rağmen tüm bunlara karşı meydan
okumaya hazır o tek insanı bekler” diyerek aslında kendisini tarif eder. Türk’ün
er meydanındaki yiğitlik duygusunu kelam arenasına aynı keyfiyetle taşır.
Şu sözler ondaki lirik tecessüsü ne güzel anlatır:
“Pelinin mest eden rayihasını duymayanlar, kanları oynatan emşanotunu
bilmeyenler bu kitabı okumasınlar. Atın yürüyüşündeki güzelliği göremeyen ve
bozkır şarkılarına karşı yüreklerinde bir yankı uyandıramayanlar da bu kitabı
okumasınlar. Zira onlar müellifi anlayamazlar. Lütfen, geçmişi ve geleceği düşünmeyenler, atalarının ve gelecek nesillerin kaderi ile ilgilenmeyenler de bu kitabı ellerine almasınlar, çünkü bu kitap onlar için değildir.”
B – ‘KIPÇAKLAR’ KİTABI HAKKINDA
Kitabın tam adı; KIPÇAKLAR (Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi).
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları’ndan 2002 yılında çıktı. Çeviricisi
Dr. Zeynep B. Özer. Çeviren hem O’nu anlamış hem de anlatabilmiş gözüküyor.
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312 sayfa olan kitap, konuları daha da ilginç hale getiren resim ve tablolarla
süslü. Kitap, 36 bölüm ve ‘Vatanımız Bozkır / Beşiğimiz ise Altay’ resimleriyle
başlıyor. Önsöz kısmında Çeviren, Yazarın arayışını ve yazma yönteminin yansımalarını net bir biçimde özetlemiştir.
Giriş kısmında Yazar, Karlı Saha’dan (Yakutistan) Orta Avrupa’ya, Sibirya’dan sıcak Hindistan’a kadar Türklerin coğrafi yakınlığından bahseder ve ‘Afrika’da bile Türkçe konuşan yerleşim bölgeleri bulunmaktadır’ der. Türk Dünyası
topluluklarını saymakla kalmaz, onlara; Avusturyalılar, Bavyeralılar, Bulgarlar,
Boşnaklar, Macarlar, Litvanyalılar, Polonyalılar, Saksonlar, Sırplar, Ukraynalılar,
Çekler, Hırvatlar, Burgunlar ve Katalonları da ilave eder.
Millet Nedir? Bölümünde, bir milletin oluşmasının asırlar boyu süren bir vetire olduğu ve bir ağacın meyvesi gibi belli bir zaman içerisinde olgunlaştığı beyan
edilir. Etnografya biliminin insanlara, diğer insanlar arasında doğru ve huzurlu
yaşamayı öğretmesi vurgulanır.
Neden Farklı Konuşuyoruz? Bölümünde, dünya milletlerini öncelikle dillerinin farklı kıldığı ve bu farklılıkların bugün de muhafaza edildiği ifade edilir. Altay’ı, dünyanın en güzel yeri; Altaylıları ise sarışın ve mavi gözlü insanlar olarak
tarif eden yazar Babil Kulesi’ni şahit tutar.
Asırların Karanlığından Görünenler Bölümünde, uydurma Çin hikâyeleri ve
kadim vakayinameler hakkında tafsilat verilir. Özellikle Çinlilerin Türkleri kötüleyen hatta maymuna benzeten karşılaştırmalarına karşın kadim Türklerin yüzlerini resimlerle ortaya kor. Yanı sıra Türk ve at bütünlüğünü de işaretler.
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Taşların Dili Bölümünde, Altay’da ilk kabilelerin arkeolojik bulgulara göre
günümüzden 200 bin yıl önce ortaya çıktığı ve güneyden, Hindiçin tarafından
geldikleri anlatılır. İnsanlığın büyük bir kısmını oluşturan Mongoloid ve Avrupoidlerin de bu bölgede teşekkül ettikleri anlatılır. Altay’daki tasvir edici resimler,
Altaylı ustaların taşı ateşe ve suya işlemeleri dünyada tek örnek olarak vurgulanır
ve model resimlerle ispatlanma yoluna gidilir.
Altaylardan İlk Göç Bölümünde, insanların mağaralardan çıkmasının Altaylıların bronzdan yaptıkları baltalarla ağaç kesmeleri ve ‘Kuren’ adı verilen ahşap
evleri yapmalarıyla sağlandığından bahsedilir. Yazar bunu olağanüstü bir hadise
olarak nitelendirir. Bunun yanı sıra Altaylıların 10 kelimelik basit dilinin de önemi vurgulanır. Ev eşyaları, aletler ve koloniler için gelişimin asırlar boyu devam
eden uzun bir sürecin neticesi oluşu aktarılır. Kurganlar ve ongunlar resimlendirilerek konu detaylandırılır.
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Çalışma Odasının Sessizliğinde Yapılan Keşif Bölümünde, kadim Türk sanatı bezeklerin kurganlarda ve yazıtlarda en az 2 bin yıl öncesine ait hususiyetleri
çizimlerle tablolaştırılır. Kadim Altay’ı 1893’de çalışma odasında çözen Thomsen’in keşfinin önemi ‘Türk Milletinin yeniden doğuşu’ olarak tarif edilir. Ve bununla ilgili yazıt örnekleri sunulur.

Çam Bayramı Bölümünde, eski zamanlardan beri Türklerde kutsal olan ve
Altay’da bolca bulunan çam ağacının 25 Aralık’ta yani kışın tam ortasında bayram olarak kutlandığını, Yer-su’ya ithafen Ülgen’e dualar edildiğini, gece boyunca
‘koraçun, koraçun (azalsın), şeklinde naralar atıldığını söyleyen Yazar, Noel alışkanlığının temelinin Türkler olduğunu iddia eder.
Kadim Altay Resimleri Bölümünde, Türklerin yaşadıkları çevreyi incelemekte ve tanımakta çok mahir oldukları kadim ressamlar eliyle çizilen taş heykelcikler vasıtasıyla aktarılır. Kaya resim sanatının Türklerde 3 – 4 bin yıl önce çıktığını
ifade eden Yazar, insan hayatı tasvirlerinin oldukça şaşırtıcı olduğunu söyler ve
ekler: ‘Halkın sanatı onun ruhudur.’
Büyük Keşif Bölümünde, 2500 yıl önce Altay’a gökten bir meteorun düşmesi, bu siyah taşın demir ihtiva etmesiyle Türklerin bu gök demirini tanıdıkları
anlatılır. Timur adlı bir Altaylı Türk, metalden soba yaparak demiri bu sobada
eritmeye durmuştur. Tekerlekten sonra insanlığın en büyük keşfi bu olmuştur
diyen Yazar, demir ocaklarıyla Türklerin başka milletlere mühim bir üstünlük
kurduğunu da ifade eder.
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Kadim Altay’ın Keşfi Bölümünde; Tayga, Katun, Biya (beyaz nehir), Anasu,
Ob (nine), İli (doğulu), Baygöl, Meru (dünya) gibi coğrafya ve yer adları Türk dil
özellikleriyle anlamlandırılır. Yeni doğmuş bir bebeğin nehrin buz gibi soğuk suyuna daldırılıp çıkarılması ve yaşıyorsa sağlıklı kabul edilmesi alışkanlığını bile
Türk kelimesinin güçlü anlamına gelmesiyle ilişkilendirir. Yanı sıra Türk Milletinin dünyayı kavramasını gösterir Altay’daki kayalar üzerine yapılmış ilk coğrafi
harita sergilenir.
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Tanrı’nın Hediyesi Bölümünde; Türklerin koruyucu ruhların himayesine
verdikleri önem efsanelerdeki yılan insan nagalar ve akabinde de at ile Türklerin
ata getirdiği yenilikler, demir döküm sabanlar, kerpiç yani fırında (peçte) pişmiş
topraktan evler, süvari pantolonu şalvar, yüksek topuklu çizmeler gibi Türk medeniyetini ürünleri tanıtılır.
Göktanrı Bölümünde; Türklerin Tanrı kültürü (Tanrı Han, Sonsuz Gökyüzü), Tanrı’nın vasıfları ve adları, manevi kaideler ile bununla ilgili arkeolojik bulgular verilir. Adji olan eşkenarlı haçın Türklerden Avrupa’ya geçtiği vurgulanır.
Türkler Hindistan’da Bölümünde, Altay ile Hindistan’ın ortak manevi değerleri paylaştığı oysa Çin’in Türk seyyahları kabul etmemesinin bedelini Çin istilasıyla ödediği, ‘Altay’da yaşamak daha güzel’ diyen Çinlilerin Türklerin yurduna
göçünü engellemek içinse Çin Seddi’nin yapıldığı anlatılır. Buda’nın mavi Türk
gözlü resmedilmesi ve Hintlilerce Şakyamuni yani Türk Tanrısı şeklinde adlandırılması yazarca Göktanrı inancının yansıması olarak tarif edilir.
Türkler İran’da Bölümünde; Arşak Hanedanlığı, Baktıra Devleti, Kuşan
Hanlığı gibi devletlerin Türk kimliği vurgulanır. Özbek, Peştun, Oğuz, Kırgız gibi
topluluklarla Taşkent, Sümerkent (Semerkant) gibi şehirler açıklanır.
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Şanlı Erke Han Bölümünde; Kuşan Hanı Kanişha Han’ın gerçek adıyla Erke
Han’ın I.yy’dan itibaren tanınması, 23 yıllık idareciliği ve liderliği, inancı ve duaları tasvir edilir. Cennet ve cehennem, ilahiler ve çanlar Türkçe kelimelerle ve
Türkçe anlayışla anlatılır.
Bozkıra Giden Yol Bölümünde; Bozkırın iklimi ve özellikleri, zor hayat şartları tarif edilir. Çoğu insanın yerleşmeye korktuğu bu yerlere güçlü bir soyun yerleşip tutunması ve bozkıra göç edenlere ‘Kıpçak’ denmesi aktarılır. Araplarda deve,
Hintlilerde fil, Çinlilerde öküz, İranlılarda eşek, Türklerde ise at temel hayvandır.
Türkler ata telega denilen tekerlekli arabayı da takmayı başarmışlardır. Bunlar
için yollar ve ‘yama’ denilen posta hatları da inşa edilmiştir.
Kavimler Göçü Bölümünde, II. asırda Altay’dan Avrupa’ya başlayan ve 3 yüzyıldan fazla süren Büyük Göç anlatılır. Bu göç esnasında ‘kibitka’ denilen tekerlekli ev tipi de doğmuştur. Keçi kılı ve yün türevinden yapılan pelerin, şenel, fötr
ile su kaynatmak için imal edilen semaver yeni Türk buluşları idi. Kurganların
cenaze hariç mevki gösterme hususiyetleri de vurgulanmıştır. Kurgan ve kurgan
eşyalarıyla ilgili resimlerde oldukça ilgi çekicidir.
Aktaş Han Bölümünde, Batı’yı ilk gören Türk’ün Aktaş Han olduğu ve
İdil’de Deşt-i Kıpçak diye isimlendirilen ülkeyi kuruşu anlatılır. Kavimler Göçü
sonrasındaki bu olayda Doğu ve Batı kültürleri ilk defa karşılaştırılır.
İdil Bölümünde, Aktaş Han’ın İdil’deki bayındırlık faaliyetleri ve kahramanlıklarından bahsolunur. Başkent Semender şehri, Aktaş Nehri, Derbent şehri o
dönemin hatıralarıdır.
Kafkasya Bölümünde, Derbent surları ve şehrin medeni gelişimi anlatılır.
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Bununla ilgili resimlerle İran, Ermenistan ve Azerbaycan coğrafyasının manevi tarihinden kesitler sunulur. Türklerin Kafkasya’ya girişi ve demirin işlenişi
dünya tarihi açısından sıra dışı bir hadisedir diyen Yazar, IV. asırdan beri Derbent’in Kafkasya Hıristiyanlarının merkezi olduğunu vurgular.
Türklerin de tek Tanrı inancını putperest Avrupalılara öğretişi anlatılır. Suyla
vaftiz etmenin Türk dünyasına girme olduğu ifade edilir. Hıristiyanlığın ve vaftizin Avrupa’ya ancak IV. asırdan sonra girebildiği vurgulanır.
Avrupa Tapınaklarının Üzerindeki Haç Bölümünde, dünyanın ilk kilisesinin Derbent’te inşa edildiği, Tanrı Haçının ve Türk usulü Hıristiyanlığın heryerde kabul gördüğü Eçmiadzin’deki tapınak krokileriyle anlatılır. Derbent’teki
tapınağın Türk mimarisi dikkat çeker. Yazarın dediği gibi aydınlık yine doğudan
başlar.
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Türkler ve Hıristiyanlık Bölümünde, Piskopos Grigoris’in Kıpçaklara gelişi,

Türkler ve Bizans Bölümünde, kültürün bir milletin hafıza hazinesi olarak
nasıl korunduğu, Aziz Giorgiy efsanesi aktarılır. Hıristiyan kültürünün temelinde Türklerin olduğunun anlaşılması için Roma’nın yasaklamaları ve Tanrı’yı hâkimiyet altına çalışmaları söz konusu edilir. Yunanlıların 312 yılında tek Tanrı’ya
ibadet usullerini ve Türk dilinde dua etmek için Türk din adamlarını memleketlerine davet etmeleri çok ilginçtir diyen Yazar, Haçlı bayrakları taşıyan Kıpçak
askerlerinin putperest Roma ordusunu çok kolay yendiğini de beyan eder.

Don Nehri İçin Mücadele Bölümünde; Almanlarla Türklerin bu nehir için
mücadelesi, nehrin kelime anlamının Türk diline uyarlığı, Kıpçak aile yaşantısıyla ve delikanlı yetiştirme gelenekleriyle birlikte verilir. Türk tipi ağır yaylar
fotoğraflarla aktarılır.
Türkler Avrupa’da Bölümünde, Kıpçakların yayıldığı coğrafyaların büyüklüğü; Tula, Kursk, Çelyaba, Voroney, Şapaşkar, Kipenzay, Bulgar, Boltavar gibi
kurdukları şehirlerin özellikleri ve Kıpçakların Avrupa geleneklerini değiştirmesi anlatılır. Don türevi Donepr, Donay, Donestr, Dinyeper kelimeleri sıralanır.
Yer altı şehirleri, sığınaklar ve Alplerin gizemi vurgulanır.
Roma’nın İkiyüzlülüğü Bölümünde, Roma tüccarlarının Türklerin temiz
ahlakını istismar edişi ve kötülemeleri aktarılır. Buna karşın Türklerin kuman
(ibrik) marifetiyle el yıkaması, banya yani hamamda yıkanması, hem de sabah ve
akşam yıkanması ile şahsi temizliğin önemi vurgulanır.
Avrupa Altay’la Başlar Bölümünde, Yunanlıların Kıpçakları Kuğu - man
(Kuman) olarak nitelendirmesi ve Atilla’nın ordusunun bölümleri olan Burgund,
Savoya ve Tering isimlerinin bugün Avrupa coğrafyasına nasıl girdiği aktarılır.
Alman kelimesinin Türkçedeki uzak anlamına gelmesi ve Amazon hikâyeleri tas197
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Konstantin’in Zulmü Bölümümde; 325 İznik Konsülü, Tanrı ve İsa’nın birleştirilmesi, siyasetçilerce Hıristiyanlığın din kitabının yazılması ve buna uymayanlara yapılanlar bahse konu olur.
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virleri de açıklanır. Torino, Tulon, Karpatlar gibi coğrafi adların Türklüğü vurgulanır.
Türk Başbuğu Atilla Bölümünde, aldatmanın Batı’da sanat oluşuna, Atilla’nın zaferlerinin eksik gösterilmesiyle ve tüm iyi özelliklerine rağmen ‘Tanrı’nın
kırbacı’ gibi sunulmasına itirazlar vardır. Roma’yı bağışlaması bile merhametinin
ve Haç’a inancının gereğidir. Ve Avrupa Türklerle Antik Çağ’dan Ortaçağ’a girer.
Bizanslı Priskos Gözüyle Türkler Bölümünde, Preslav yada Bavarya’da Atilla’nın sarayının ihtişamı bir ahşap mucizesi olarak Priskos’u oldukça etkiler. Kıpçakların yaşayış tarzı ve adetleri çok ayrıntılı olarak rapor edilir. Ahşap ve madeni
işlemelerle ilgili resimler verilir.
Birleşik Avrupa Ordusuyla Savaş Bölümünde, Atilla’nın Aetyus’la savaşı gerçek kronikler üzerinden verilir. ‘Kaderin nazlıları’ olarak tarif edilen Türklere
yapılan ilmi haksızlıklar göz önüne serilir. Savaşı kazanan Atilla’yı durduracak
bir ordu yoktur. Ama Roma’yı da Haç’a bağışlar.
Atilla’nın Ölümü Bölümünde; Atilla’nın evlendiği günün gecesi şüpheli ölümü, Türklerin sarsılışı ve törenle defnedilişi anlatılır.
Yeni Deşt-i Kıpçak Bölümünde, Kuşan Hanlığı’ndan sonra Deşt-i Kıpçak,
sonra da Avar Kağanlığı vasıtasıyla Türk tarihinin sürekliliği aktarılır. Ve Avrupa’daki Türk kültürel izlerinin resimleri motiflenir.
Son Bölümde ise Resimler Dizimi vardır.
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C – ‘KAYBOLAN MİLLET’ KİTABI HAKKINDA
Kitabın tam adı; KAYBOLAN MİLLET (Deşt-i Kıpçak Medeniyeti). Çeviren
ve yayınevi aynı. 2000, Ankara basımı. 302 sayfa ve 7 ana, 12 de ara bölümden
müteşekkil.
Önsöz’de çevirmen Dr. Zeynep Bağlan Özer’in kitap ve yazarı hakkında yine
O’nun ifadelerinden oluşan sağlıklı bir tahlil var.
Kimliğimi Keşfetme Bölümünde; Yazar’ın soyu, ataları, yerleşik olduğu coğrafya, hayatlarının akışı ve değişiklikleri ile gözlemlerinin ilmi çalışmaya yada kitaba dönüşümü anlatılır. Kafkas halklarından olan Kumukların yer isimleri, adet
ve gelenekleri, mimarisi hatta oyunları eski Türk tarihinin bir devamı olarak sunulur. ‘Ben kimim?’ sorusuna sıladan gurbete uzanan bir tarihi perspektifle cevap
veren Yazar, ata köyü olan Aksay’ın başına gelenleri, soyadlarının başına gelenlerle bir verir ve Sovyet acılarını dile getirir.
Kitabı Yayına Hazırlayan’dan kısmında; kitabın ortaya çıkış süreci, ilmi araştırma serüveni, Murat Adji’nin Gumilev’le temasları ve Sovyet baskısı sonrası
gelişmelerin seyri aktarılır.
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Moskal Hikayeleri Bölümünde; Ruslar kimdir, Rusya nasıl bir devlettir, Kiev
Rusyası ile Ukrayna farkları, Varegler ile Venediler (Islavlar), Islav – Rus babalar
ne istiyor, Kiril ve Metodiy kimdir, Rus vaftizinin perde arkası, efsanelerle bir milletin tarih oluşumu, bugünkü Rus Hıristiyanlığı, Tarihi yeniden yazmak, Moskova yerleşikleri, Sarih bilgi yetersizdir, Polovetsler, Kıpçak Kiev, Kiev vakayinameleri, Ukrayna düşmanlığı gibi konular aktarılır.
Vakayinamedeki Resimler Bölümünde; Kıpçak kıyafetleri ve savaşçıları, Rus
knezlerinin yaptıkları, Rus tarihinin belirsizliği, Ukrayna ve Deşt-i Kıpçak Kağanlığı, Bozkır halklarının bilinmeyen mensupları (Gotlar, Torklar..), kase – tahta
– şapka – yaka gibi kelimelerin etimolojik kökleri ve Rus kültürel işgali birbiriyle
bağlantılı olarak aktarılır.
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Müellif’ten kısmında; pelin otundan Bozkır yolculuğuna, şiirden sıla kokusuna, milletçiklerden millete, medeniyetten barbarlığa dünyanın dönüş öyküsü özle
fasıl olarak Yazarca verilir.

Bozkırlıların Dünyası Bölümünde, Rusların hakikati bulma istemi dile getirilir.
Hun – Atilla bağlantısı Deşt-i Kıpçak geleneğiyle anlatılır. Tuna’dan Baykal’a
kadarki alan Deşt-i Kıpçak olarak nitelenir. Kıpçak tarihinin Romalılar ve Ruslarca gizlenmesi ile gerçeklerin ortaya çıkacağı beklentisi kitabın amaçlarından
biri olarak sunulur. Aetyus’la Atilla’nın karşılaşması bir önceki kitaptaki gibi verilir. Her 2 Avrupalıdan 1’inin Kıpçak soyundan olabileceğini vurgulayan Yazar,
Avrupa’nın medeniyet yarışına biraz geç girdiğini ve kadim Doğu’dan beslendiğini beyan eder.

Deşt-i Kıpçak Bölümünde; Alman milli destanlarında Atilla’nın Etsel Alp
olarak geçişi, Danimarka’lı Thomsen’in kitabeleri okuyan büyük keşfi aktarılır.
Bazı Alman runlarının Göktürk işaretleriyle karşılaştırma tablosu verilir. Babinger’in 1598’de Kıpçaklar hakkında yazılan Teregdi Tarihini buluşu ve ilim
dünyasına kazandırışı da bahis konusudur. Bilhassa Rus tarihçi Okladnikov’un
ilmi faaliyetleri, ‘kaybolan millet’ olarak adlandırdığı Altay Türkleri ve Türklerin
ortaya koyduğu kültürel değrler işlenir.
Tanrı ve Oğlu İsa Bölümünde; Avrupa’nın 380’den yani Kavimler Göçü’nden sonra Hıristiyanlığı kabulü, Tanrı’yı 2’lemesi ve 3’lemesi, Hz. İsa’nın sesini
Batı’nın hükmetmek için duyması, Haç’ın bile Kıpçaklardan ve Atilla tarafından
Avrupa’ya getirilişi anlatılır. Sünnet ve vaftizin, Tanrılık düşüncesinin putperest
Avrupa’ya Türklerle girdiği, Salı günü geleneğiyle birlikte aktarılır. Ve eklenir;
‘Avrupa’yı Atilla ve O’nun soydaşları Hıristiyanlaştırmıştır.’ Manas - tır sözü,
rahip kaftanı, kolokol denilen çan kulesi, altar denilen tapınak mihrabı, edem denilen kutsallık, noel ağacı olarak akçam hep Türk izleridir.
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Brıçka, kuren, izbe, peç, hamam, semaver gibi kavramları tekrarlayan Adji,
Priskos’u ve gözlemlerini de uzun uzadıya anlatır.
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Hizip ve Hizipçiler Bölümünde; 1054’te Doğu ve Batı Kiliselerinin ortaya
çıkışı ve aralarındaki mücadele anlatılır. III.Roma olarak Moskova’nın devreye
girme çabaları ve Rus Kilisesindeki Yunan etkileri açıklanır. Kadim Ortodoks
dinine giren Kozaklara yapılan muamele ve kültürel asimilasyon ile bugünkü
Ruslaşmış halleri beyan edilir.
Deşt-i Kıpçak Bilinmeyen Bir Devlet Mi? Bölümünde; Tiesenhausen’in ilmi
şecaati arzedilir. Onun ‘Altınordu Tarihine Ait Bilgiler’ kitabı övgüyle anlatılır.
Fransız yazar Karamzin’in ‘Rusya Devleti’nin Tarihi’ kitabıyla da mukayesesi
yapılır.
Tatar – Moğol ayrımı ayrıntılı ve detaylı bir şekilde incelenir. Cengiz’in (Timuçin) Türk/Kıpçak olduğu aktarılır. Rusya’nın sırlarla dolu tarihinin de aralanması gerektiği vurgulanır.
Moskal ile Moskova nüansı, Türk kökenli Rus soyadları aktarımıyla birlikte
sunulur.
Bugünkü Rusya’nın yarısının ‘Rus’ olarak yazılan Bozkır Türkleri olduğunu vurgulayan Yazar, diğer yarının yarısının da İslavlarla hiç ilgisi olmayan Fin
- Ugor halkları olduğunu ifade eder.
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Sonsöz Yerine kısmında ise ‘Biz Polovets Soyundanız’ kitabına dikkat çeken
Yazar, ilmi çalışmalarını takip eden herkese ‘savbol’, sağlıkla kal diyerek sözlerini
noktalar.
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