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21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM YAYIN İLKELERİ
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 Nisan, 15 Ağustos ve 15
Aralık olmak üzere yılda üç kez yayınlanır.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi uluslararası hakemli bilimsel
bir yayındır.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Editör, dil editörleri ve alanlarına göre editör kurulunda yer
alan bilim insanları tarafından incelendikten
sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerin ikisinden
olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır.
Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi
halinde üçüncü hakeme gönderilir.
Derginin genel yayın politikaları ile ilgili kararları yayın kurulu verir. Yayın kurulu
editör ve editör kurulunun taleplerini dinleyerek uygun gördükleri kararları alarak
Editörler ve editör kurulu aracılığı ile tatbik
edilmesine imkân verir.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha
önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
Dergi basılı olarak yayınlanmaktadır.
Ancak derginin basım sürecinin ardından
makaleler derginin internet adresinde de
tam sayı ve münferit makale olarak yayınlanmaktadır. Dolayısı ile dergide yayınlanan
makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalarak bilimsel üretimlerin mümkün olduğunca
ilgiliye ulaşma imkânı olacaktır.
Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti
ödenmez, yazıların tüm hakkı 21. Yüzyılda
Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne aittir.

Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle
ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.
Çalışmalarda intihal olup olmadığı hakemlerce incelenir, tespit edilmesi halinde
hakem süreci dondurulur.
Yazının başlığı altında yazar adı, unvanı,
görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazılar sistem yöneticisince görülebildiğinden bu bilgiler hakem süreci tamamlandığında editörce eklenecektir.
Yazılar, http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum adresinden üye olunarak gönderilebilir.
Hakem süreci yaklaşık iki aydır, ancak
bazı özel durumlarda hakemlerin çekilmesi
veya zamanında değerlendirmeyi yapmaması durumunda yeni hakem atanarak süreç devam ettirileceği için bu süre uzayabilir.
Derginin temel amaçları;
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, EĞİTİM BİLİMLERİ
VE SOSYAL BİLİMLER alanlarına dâhil olan
bilim dallarından makale kabul etmektedir.
Basılı olarak yayınlanan dergi küresel ağ adresinde de hem tam metin hem de münferit
makaleleri yayınlamaktadır. Bununla birlikte
derginin amaçları aşağıda ifade edilmektedir;
Basılı olarak yayınlanan dergi ilgililere ve
kütüphanelere ulaştırılırken, bunun yanında
dergipark küresel ağ altyapısı üzerinden açık
erişimli dergi sistemi aracılığıyla daha çok
veri tabanında taranmak akademisyenlerin
daha rahat ulaşacakları bilimsel malzemeyi
sunmak.
Eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerin birbiri ile ilgili olduğu düşüncesinden hareketle
bu alanlarda yapılan çalışmaları hiçbir karşılık talep etmeden bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak.

Yazım Kuralları
1. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesidir.
2. Yazıların başında Türkçe başlık, İngilizce başlık ardından en az 200 kelime Türkçe özet ve en az 3 anahtar kelime (Anahtar
kelime makalenizin içeriğini ve özünü karşılayabilecek, uluslararası ve ulusal çalışmalarda araştırma yapılırken makalenize dikkat
çekecek sözcüklerden seçilmelidir.) ardından
İngilizce özet ile Türkçe anahtar sözcüklerin
İngilizce karşılığı anahtar sözcükler bulunmalı,
3. Not: Makaleniz değerlendirme sürecini tamamladığında yayın aşamasında sizden
750 ile 1250 kelime arasında genişletilmiş
İngilizce özet talep edilecektir. Bu durum
makalenizin daha fazla okuyucuya ulaşması
ve daha fazla atıf alabilmenize imkân vermesi
açsından önem arz etmektedir.
4. Yazılar Arial karakterinde 12 punto
ile yazılmalıdır. Yazılar windows 95 ve üzeri
programlarla 1 satır aralığında yazılmalıdır.
Kullanmış olduğunuz özel bir font var ise
dergiye bu fontu ayrı bir dosya ile ulaştırmanız gerekmektedir.
5. Yazılar yayın sürecinde profesyonel
dizgi ekibinden yeniden dizileceği için;
Çalışmanın kenar boşlukları üçer santim
olmalı,
Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalı,
Satırları veya ilgili sözcükleri kaydırmak
için ara boşluk tuşu kesinlikle kullanılmamalı,
6. Metinlerde Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uygunluk ön şarttır. Dergide yer alacak kısaltmalarda Türk dil Kurumu’nun kısaltma dizinine uygun olmalıdır.

7. Metin içinde göndermeler ad ve tarih
ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır
arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun
alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
8. Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için
kullanılmalıdır.
9. Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler
(dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı,
üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik
sırayla ve şu düzenle verilmelidir:
ELÇİN, Şükrü, (1998), “Yeşil Abdal’ın Bir
Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu),
Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in
America”, Handbook of American Folklore,
(ed R. M. Dorson.), Bloomington: Indiana
University Press, 239-246.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX.
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları,
II, 33: 513-514.
WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
10. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak
gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla,
aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a),
(1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
11. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı
ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/
doktora...) yönelik olduğu belirtilmelidir.
12. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına
uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.

SUBMISSION GUIDELINES FOR 21. YÜZYILDA EĞITIM VE TOPLUM
Education and Society in the 21st Century International Refereed Journal of Educational Sciences and Social Researches is
published three times a year on 15 April, 15
August and 15 December.
Education and Society in the 21st Century International Refereed Journal of Educational Sciences and Social Researches is an
internationally recognized scientific publication.
The original articles submitted for publication in the 21st Century Education and
Society International Refereed Journal of
Educational Science and Social Research are
evaluated by two expert referees after they
have been reviewed by the scientists in the
editorial board according to the editor, language editors and field, and positive reports
from both referees published. A third referee will be sent if one of the referees reports
negatively.
The editorial board decides on the general publishing policies of the magazine. The
editorial board of the editorial board allows
the editorial board and editorial board to
make the necessary decisions by listening to
the requests of the editorial board and the editorial board.
Articles submitted to the 21st Century
Education and Society International Refereed Journal of Educational Sciences and
Social Research should never have been published anywhere before.
The magazine is published in print. However, after the publication period of the magazine, the articles are also published as full
articles and individual articles on the internet
magazine's website. Therefore, the articles
published in the journal are open access, and
by this way, the scientific productions will
have access to as far as possible.
No royalties are paid for articles published in the magazine, all rights reserved to
the 21st Century Education and Society International Journal of Educational Sciences
and Social Research.

Any responsibility for the contents of the
articles published in the magazine belongs to
the author.
During the studies, the referees are examined for the presence of plagiarism, and if
so, the referee is suspended.
The title of the article should not include
information such as the name of the author,
the title, the institution in which he or she
works, and the e-mail address to which he
can be reached. Since the articles can be seen
by the system administrator, this information
will be added to the editor when the referee
process is completed.
Entries can be submitted by subscribing
at http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum.
The referee process has been around for
about two months, but in some cases the referee may not be allowed to withdraw or make
a timely assessment, so the time may be extended as a new referee may be appointed to
continue the process.
Main objectives of the magazine
Education and Society in the 21st Century International Refereed Journal of Educational Science and Social Research accepts articles from science branches that are
included in the fields of EDUCATIONAL
SCIENCES and SOCIAL SCIENCES. The
printed magazine publishes both full text and
individual articles at the global network address. The aims of the magazine, however, are
stated below;
While the printed magazine is circulated
to interested parties and libraries, Dergipark
will be scanned through the global network
infrastructure through the open access journal system to present more scientific materials that academicians will access more easily.
To bring the work done in these fields
into the service of the scientific world by subjecting the educational sciences and social
sciences to scientific criteria and evaluation
criteria without demanding any response.

Writing Kules
1. Turkey is the Turkish language of the
journal.
2. At least 200 words of Turkish abstract
at the beginning of the texts followed by a title in English and at least 3 key words (The
key word should be selected from the words
that will meet the content and essence of your
essay and will be interesting to your essay
while researching international and national
studies) The words in English should have
keywords in English,
3. Note: When you complete the
Makaleniz evaluation process, you will be
asked for an expanded English summary of
750 to 1250 words from the publication stage.
This is important in that your essay will allow you to reach more readers and get more
references.
4. The manuscript should be written in
Arial font with 12 points. Entries must be
written in windows 95 and 1 line between
programs. If you have a special font you have
used, you need to send this font with a separate file.
5. For the articles to be rearranged from
the professional formatting team in the
broadcasting process;
The margins of the work should be three
inches,
At the beginning of a paragraph, tab key
should not be used between paragraphs,
The spacebar key should never be used to
scroll lines or related words,
6. Compliance with the writing rules of
the Turkish Language Association is a prerequisite in the texts. Abbreviations to be included in the article should comply with the
abbreviation index of the Turkish Language
Association.

7. Submissions within the text must be
indicated in brackets as name and date and
/ or page. Example: (Tanpinar 1985) or (Tanpinar 1985: 316). Less than three lines should
be quoted with a line between the lines and
quotes, and lines longer than three lines
should be given with 10 lines and a single
line within a centimeter of the left and right
of the line.
8. Footnotes must be numbered on the
bottom of the page and must be used for descriptions only.
9. Books (dark and italic) and books
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Değerli Akademisyenler, Kıymetli Eğitim Çalışanları,
Bilimsel dergiciliğin dünyada ve ülkemizde artan önemi göz önüne alındığında, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nin uluslararası hakemli bilimsel yayını olan
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, üniversite camiamıza ve düşünce hayatımıza hizmet etme inancımızın önemli bir aracıdır. Dergimiz, yedi yıldır sürdürülen titiz
çalışmaların, yirmi bir sayıdır siz değerli üyelerimizin ve akademisyenlerimizin
katkılarıyla adım adım büyüyen bir yayın geleneğinin adı olmayı başarmıştır.
Kış, Bahar ve kış sayılarıyla yılda üç kez yayınlanarak sizlerle ve bilim camiası
ile buluşma özelliğine sahip olan dergimiz, her sayısı on bin adet basılarak, ulusal
ve uluslararası dağıtım kabiliyeti sayesinde alanındaki diğer bilimsel dergilerden
ayrılmaktadır. Yurt içi ve dışında büyük kütüphaneler, arşivler, seçkin kitapevleri
ve akademik birimlere düzenli olarak ulaştırılması bakımından dergicilik ve bilim
hayatına katkı sunarak kıymetli bir görevi üstlenmektedir.
Türk üniversitelerinde çalışma barışına mani olacak, önemli hak kayıplarının
ve yeni mağduriyetlerin kaynağı olabilecek norm kadro yönetmeliği ile bilim insanlarının geleceklerinin ellerinden alınabileceği akademik ve insani meşruiyetten yoksun uygulamaya şiddetle karşı çıkıyoruz. Haksızlıklar ve emeğin karşılıksız
kalmasına sebep olabilecek düzenlemeyle ilgili olarak YÖK Başkanlığı nezdinde
gerekli görüşmelerimizi yaparak üyelerimiz ve üniversite çalışanlarının taleplerini
iletme görevimizi yerine getirdik.
Üniversite çalışanlarının haklı taleplerini iletmiş olmamıza rağmen
yönetmeliğin bir emri vakiyle yayınlanmış olması, akademisyenlerimiz adına
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak bizi yargı yoluna başvurma seçeneğine sevk
etmiştir. Yönetmeliğin büyük hak kayıpları meydana getirecek iş güvencesi ve insan hakları kapsamındaki pek çok maddesine dava açarak bağımsız Türk yargısı
nezdinde önemli bir hukuki mücadele bayrağını açış bulunuyoruz.
YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul tarafından sık sık değiştirilen Doçentlik kriterleri yıllardan süren büyük mağduriyetlerin katmerlenerek büyümesi sonucunu
meydana getirmiştir. 2011 yılından itibaren davalar açtığımız ve ilgili maddelerini
iptal ettirdiğimiz yönetmelik, ısrarla her yıl yeniden düzenlenerek doçent
adaylarının önüne konulmuştur. Yürürlükteki yönetmeliğe açtığımız davanın
ısrarla takipçisi oluyoruz. Durumun hassasiyeti bakımından kararın öncelikler
arasına alınmasına talebine olumlu cevap almış bulunuyoruz.

Üniversite çalışanlarının, bilim insanlarının ekonomik ve sosyal şartlarının
iyileştirilmesi mücadelesi sendikamızın vazgeçilmez mücadele şiarıdır. 3600 ek
gösterge hakkından kapsam dışında kalan üniversite. çalışanlarının da yararlanabilmesi için YÖK, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’de etkili bir mücadele yürüttük.
Akademisyenlerimiz ve tüm üniversite çalışanlarının kura dayalı ekonomik
kırılmalar ve yüksek enflasyon sarmalı altında daha fazla ezilmemeleri için, yıllık
yüzde yirmi altı oranını ulan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması talebini,
dilekçe kampanyalarımız ve Türkiye Kamu-Sen olarak meclis gündemine taşıdık.
Üniversite çalışanlarının dünya standartları söz konusu olduğunda içerisinde
bulundukları ekonomik durumlarının yetersiz bir seviyede olduğu artık herkesin
malumudur. Yaşam standardı araştırmaları incelendiğinde, uluslararası yaşam
endeksleri ölçümlerinde üniversite çalışanlarımızın dünya ortalamasının çok gerisinde bir ekonomik imkâna sahip olmaları ülkemiz için önemli bir yaradır.
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler kongresinin
ikincisini 6-9 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da saygın bir bilim heyetinin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Türk dünyası başta olmak üzere
pek çok ülkeden bilim insanlarının katılım sağladığı kongremiz, Türkçe konuşan
ülkeler ve medeniyet coğrafyamızın kültür, siyaset, ekonomi, gençlik, dış politika,
ilahiyat vb. pek çok alanda karşı karşıya olduğu meseleler üzerinde geleceği aydınlatmayı hedefleyen fikirlerin üretilmesine imkân tanımıştır.
Uluslararası hakemli yayınımızın yirminci sayısını sizlere takdim ederken, danışma ve hakem kurullarında yer almak nezaketini göstererek, bu çalışmaya en
büyük manevi desteği ve bilimsel öncülüğü sağlayan kıymetli hocalarımıza, dergimize büyük bir teveccüh gösteren akademisyen, eğitim çalışanı yazarlarımız ile
teşkilatlarımıza Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkür ederim.
						
					
Talip GEYLAN
							Genel Başkan

Saygıdeğer Eğitimciler ve Bilim İnsanları,
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisi, Türk Eğitim-Sen’in bilim ve kültür dergisi olma özelliğiyle yirmi birinci sayısını akademik hayata katkı olarak sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler arasında Eğitim ve Toplum’un ayırt
edici özellikleri ve başarısını şu şekilde tarif edebiliriz; dergimiz baskı sayısının
fazlalığı, ulusal ve uluslararası dağıtım kabiliyeti sayesinde alanındaki önemli bir
boşluğu doldurmaktadır. Büyük kütüphaneler, arşivler ve akademik birimlere
düzenli olarak ulaştırılması bakımından dergicilik ve bilim hayatına katkı sunarak
kıymetli bir görevi üstlenmektedir.
Uluslararası yayın kriterlerini güçlü bir şekilde tamamlayan dergimizin,
editörler kurulu, bilim-danışma ve hakem kurulları, yirmi iki ülkeden alanında
saygın bilim insanlarının iştirakiyle oluşmuştur. Türk Eğitim-Sen’in üyesi olduğu
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği; Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, KKTC, Irak eğitim sendikalarının üyesi olduğu dünyanın üye sayısı bakımından en büyük ve saygın bilim ve eğitim çalışanları çatı
örgütlerinden bir tanesidir.
Sendikamız eğitim çalışanlarının güçlü sesi olarak; düzenlediği ve desteklediği
sempozyumlar aracılığıyla bilim hayatının gelişmesine katkı sağlamayı öncelikli
vazifelerden biri olarak görmektedir. Sendika olarak, Uluslararası Türk Dünyası
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler kongresinin ikincisini başarıyla tertip etmiş
olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 6-9 Aralık 2018 tarihleri arasında
Antalya’da tertip edilen kongre, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, KKTC,
Özbekistan, Rusya, Tataristan, Ukrayna, Kosova, Makedonya, Kırgızistan ve Irak
olmak üzere toplam 13 ülkeden kıymetli bilim insanı bir araya getiren büyük bir
organizasyon oldu.
İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası kongresinin,
gelenekselleşen ve her yıl katılım ve heyecanın daha da artığı bilimsel bir toplantı
olmanın yanında, kültürel bir bütünleşmeyi meydana getiren bir gönül şölenine
dönüştüğünü görmek kongrenin kıymetini daha da artırmaktadır. İkinci Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin bildiriler kitabı altı cilt halinde ve altı bin sayfayı geçen hacmiyle Türk bilim hayatına ve kültür
dünyamıza katkılar sunmak üzere yayınlanmıştır.
Dergimizin ilk sayısından bu güne kadar emeği geçen bütün eğitimcilere ve
bilim insanlarına, yayın danışma kurulumuza, Türk Eğitim-Sen teşkilatlarına ve
mensuplarına, Türk Eğitim-Sen’in yöneticilerine, yönetim kuruluna ve bizden bu
konuda hiçbir desteğini esirgemeyen genel başkanımız Talip Geylan’a huzurlarınızda teşekkürü zevkle yerine getirilmesi gereken bir borç olarak görürüz.

			Dr. Sinan DEMİRTÜRK
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İslam Dünyasında Edebi Çevrelerin
Ortaya Çıkışı Bağlamında Bermekî Ailesi ve
Klasik Türk Şiirine Yansıması
The Barmakid Family In The Context Of The Emergence Of Literary
Circles In The Islamic World And Its Reflection On Classicial
Turkish Poetry
Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN *

Öz:
Sanat, edebiyat, şiir kendine özgü ortamlarda büyür. Bu ortam sanatçının yaşadığı entelektüel atmosferdir. İster Doğu ister Batı edebiyatlarında olsun ifade edilen anlamda birçok kültürel çevreyle karşılaşılmaktadır. Makale öncelikle İslam
dünyasında ilk edebi çevreler ve bu çevrelerin gelişmesine katkı sağlayan isimler
üzerinde durmaktadır. İslam dünyasında bu edebi çevrelerin kökeni, İslamiyet
öncesi Cahiliyye Devrine uzanmaktadır. Cahiliye Dönemi edebi ortamının savaş
meydanları, panayırlar, melikler ve kabile şeflerinin etrafında şekillendiği söylenebilir. İslamiyetle birlikte Hz. Muhammed ve dört halifenin bulundukları yerler
aynı zamanda kültürel ve bilimsel toplantıların da icra edildikleri mekânlardı. Ardından Emeviler saraylarını şair ve yazarlara açarak onları himaye etmişler böylelikle saray etrafında bir edebi çevre meydana gelmiştir. Bunun dışında Hicaz, Kûfe
ve Basra gibi bölgelerde de eğlence sektörü eksenli şiirin, musikinin ağırlıklı olduğu bir sanatsal atmosfer oluşmuştu. Emeviler sonrası Abbasiler Dönemi; bilimin,
kültürün ve sanatın büyük gelişime gösterdiği bir zaman dilimidir. Zira Abbasiler
farklı toplumlara kucak açmış onların bilim ve kültür hayatına katkılarını özgür
bir ortamda sunmalarını sağlamıştır. Tüm bunların gerçekleşmesinde Abbasi dev*Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, Ankara, Türkiye,
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let adamlarının büyük rolü olmuştur. Bu devlet adamları içinde ise Bermeki ailesi
özel bir yer işgal eder. Onlar Abbasilerin ilk dönemlerinde cömertlikleriyle şair
ve bilginleri koruyuculuklarıyla büyük şöhret kazanmıştır. Ailenin siyasi sebeplerle ortadan kaldırılması isimlerini unutturmamıştır. Yüz yıllar boyunca İslam
dünyasında isimleri dilden dile dolaşmıştır. Bu haklı şöhret ve bu şöhreti sağlayan
özellikler klasik Türk şairleri tarafından da görülmüş ve şiirlerinde yansıtılmıştır.
Bermeki ailesinin Klasik Türk şiirinde cömertlik, devlet adamlıkları ve şairleri himaye etmeleriyle anıldığı gözlemlenmiştir. Makalede anılan hususlar sadece tespit
edilmemiş aynı zamanda örneklerle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Edebi Çevre, Bermekiler, Klasik Türk Şiiri
Abstarct:
Art, literature, poetry grow in its specific environments. This environment is
the intellectual atmosphere of the artist.Whether in Eastern or Western literatures,
in this sense that is expressed, there are many cultural environments. The article
primarily focuses on the first literary circles in the Islamic world and the names
that have contributed to the development of these circles.The origin of these literary
circles in the Islamic world dates back to the pre-Islamic-Ignorance(Period of Jahiliyya).It can be said that the literary environment of the Jahiliyya Period is shaped
around war squares, fairs, sovereigns and tribal chiefs.With Islam the places where
Prophet Muhammad and the four caliphs were located, were also places where cultural and scientific meetings were held.Afterwards, the Umayyads protected the
poets and writers by opening them to their palaces, so a literary environment has
occurred around the palace.In addition, in the regions like Hejaz, Kufa and Basra,
an artistic atmosphere dominated by entertainment-oriented poetry and music,
was formed.Abbasid Period after Umayyads; it is a time period in which science,
culture and art show great development. Because Abbasids have embraced different
societies, they have providedthat other societiescontribute to science and cultural
life in a free environment.Abbasid statesmen have played a major role in the realization of all this. Among these statesmen, the Barmakid family occupies a special
place. In the early days of the Abbasids, they gained great fame with their generosity and the protection of poets and scholars. The extermination of the family
because of the political reasons did not caused to forget their names.Throughout
the centuries, their names have been passed onfrom mouth to mouth in the Islamic
world.This well-deserved reputation and the qualities that provided this reputation
were seen by the classical Turkish poets and were reflected in their poems.It was
seen that in Classical Turkish poetry the Barmakid family was mentioned about
their generosity, statesmanship and their patronage of poets.The issues mentioned
in the article were not only identified but also supported by examples.
Keywords: Literary Environment, Barmakids, Classical Turkish Poetry
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İslam Dünyasında Edebi Çevrelerin Ortaya Çıkışı Bağlamında
Bermekî Ailesi Ve Klasik Türk Şiirine Yansıması

Giriş:
Bir bitkinin yeşermesini sağlayan etkenlerin içinde nasıl ki bulunduğu çevre gelmekteyse sanat hayatının gelişmesini sağlayan önemli unsurların başında
ise onun içine doğduğu ortam gelmektedir. Bu ortam, sanat çevresi, sanat muhiti olarak anılmaktadır. Sanat çevresinin ne anlama geldiği noktasında birçok
tanımlamayla karşılaşılmaktadır. Bu tanımlamalardan bir kısmı şöyledir:‘‘Sanat
çevresi, sanatkârın içinde yaşadığı ahlaki ve entelektüel küredir. Edebî okullar, topluluklar, hareketler, edebiyat dergi ve gazeteleri ile sürekli devam edilen mekânlar
sanat çevreleridir.’’ (Karataş 2004: 327-328). Edebiyat da güzel sanatların bir dalı
olduğu için edebi ortam tanımı sanat ortamı tanımıyla aynı düşünülmelidir. Yukarıdaki tanımlar ışığında bakıldığında hem Doğu hem de Batı dünyasında oluşum
zemini farklılık arz etmekle birlikte birçok kültür çevresi veya edebi çevre meydana gelmiştir. Kültür ve edebi çevrelerin gelişmesinde ise sanat hamilerinin büyük
rol üstlendikleri görülmektedir. Tuba Işınsu Durmuş hamiliği; ‘‘sanatçının belli
bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine yardımcı olan kişidir’’ şeklinde
tanımlamaktadır ( Durmuş 2009: 15).İslam dünyasında bu tanımlayan uyan ilk
ailelerden biri Bermekîlerdir. Bermekî ailesinin sanat, bilim ve kültür dünyasına
katkılarının ele alınması dönemin ruhunu anlama noktasında büyük bir yardım
sağlayacaktır. Bu düşünceden hareket eden makale İslam’ın ilk devirlerinde ortaya çıkan edebi çevreler, bu çevrelerin oluşumunda rol oynayan sanat hamisi ailelerden biri olan Bermekîler ve onların klasik Türk şiirindeki algısı üzerinde durmaktadır. Böylelikle İslam dünyasının belli bir dönemi kültürel atmosfer açısından
aydınlatılmaya çalışılırken bir taraftan da bu atmosfere ait unsurların sonraki
yüzyıllarda klasik Türk şiirindeki yansımaları tespit edilecektir. Yukarıda anılan ortamları anlayabilmek için köken olarak Cahiliye Dönemi Arap edebiyatına
gitmek gerekmektedir. Bundan dolayı öncelikle bu dönem ele alınacaktır.
I. İslam Dünyasında Edebi Çevrelerin Ortaya Çıkışı
Cahiliye Dönemi’nde edebi çevrenin gelişimini sağlayan en önemli unsurlardan biri panayırlardı. Periyodik bir şekilde düzenlenen panayırlarda şairler edebi
ürünlerini sunup şöhret kazanmaya çalışır, şiir yarışmalarına katılırdı. Özellikle Ukâz panayırında birçok edebi faaliyetin gerçekleştiği tarihi kaynaklarca ifade
edilmektedir. Bu panayırlara katılan şairlik iddiasındakilerin şiirleri büyük şairlerce değerlendirmeye tâbi tutulmaktaydı. Bir çeşit edebi eleştiri olan bu yaklaşım
şiirin gelişmesinde de büyük rol oynamıştır. Yine Arap kabilelerinin yanında Arap
yarımadasında Gassânî, Kinde ve Hîre meliklikleri bulunmaktaydı. Adı anılan
Arap devletçiklerinin melikleri saraylarını şairlere açıp onların şiirlerini ödüllendirirlerdi. Sanat hamiliği yapan bu hükümdarlıklar arasında Irak’ta Sasanilere
bağlı Hîrelilerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Muallaka şairlerinden
Nabiğa ez- Zübyânî, Hîre yöneticileriyle en fazla temasta bulunan şairdir. Yine
Hicaz bölgesinde Kureyş önde gelenlerinin de şairleri destekledikleri bilinmektedir (Demirayak 2014: 75-86).
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Gibb’in yukarıda verilen bilgileri destekler mahiyetteki Cahiliyye Dönemi
Arap şiirinin hayat bulduğu ortamlar hakkındaki görüşleri şöyledir:
‘‘ Büyük şairler kendilerini savaş alanlarında ya da daha az önemli olaylar için
doğaçlama söyledikleri şiirler söyleme güçlerini, farklı kabilelerin panayır ya da hac
için bir araya geldikleri mevsimlerde düzenlenen şiir yarışmalarına, Hira ve Gassân
kralları veya diğer kabilelerin şefleri huzurunda ezberden okumaya saklayacaklardı.’’
Tüm bu tespitlerden hareket edildiğinde Cahiliye dönemi edebi ortamının savaş meydanları, panayırlar, melikler ve kabile şeflerinin etrafında şekillendiği söylenebilir.
Cahiliye sonrası ilk İslami dönemde yani Hz. Peygamber ve dört halife döneminde kültürel ortam veya edebi ortam olarak düşüneceğimiz mekânlar onların
bulunduğu yerlerdi. İlk dört halifeye özel veya genel toplantılarda başta dini konular olmak üzere her türlü mesele sorulmaktaydı. Bu dönemdeki toplantılara katılanlar özel davetle gitmezler kendi arzularıyla toplantıya katılıp terk ederlerdi.
Toplantıya iştirak edenler sade bir sergi veya açıkta kuru yerde otururdu. İslam
dünyası için bu atmosfer kültür ortamlarının ilk örneğini temsil etmekteydi ( Yurdaydın 1971: 68).
Hz. Peygamber ve dönemi sonrası Emeviler (661-750) devrinde edebi çevrelerin oluşumunu sağlayan birçok önemli etken ortaya çıktı. Bunlardan biri Emeviler
Dönemi’nde Hicaz bölgesinin önemli bir kültürel çevreye dönüşmesidir. Hz. Peygamber ve dört halife döneminde Hicaz bölgesi siyasi ve kültürel merkezken yönetim merkezinin Suriye’ye kaymasıyla birlikte durum değişti. Özellikle Emeviler
bölge insanının siyasetle ilgilenmesini istememekteydi. Bundan dolayı idare yöre
insanına zevk ve eğlence noktasında büyük serbestlik sağladı. Ayrıca maddi refahı
artırma adına Emevi idaresi fetihlerden elde edilen ganimetleri ve devlet bütçesinden tahsis edilen yüksek payları bölgeye yönlendirdi. Yine Roma ve İran kültürüyle yetişmiş şarkı ile sanattan anlayan cariyelerin Mekke ve Medine’ye gönderilmesi Emevilerin izlediği politikanın bir ürünüdür. Tüm bunlar Hicaz sahasında
İslam’ın ilk evresinden farklı yeni bir kültürel hareketliliğin doğmasına sebep oldu
( Yalar 2009: 46; Demirayak 2012: 26-30).
Emeviler Dönemi, Hicaz bölgesi eğlence ortamı odaklı hamriyât denilen şarap
şiirleri, aşk konulu şiirler ve bunların besteli hâlde icra edildiği bir kültürel hareketliliğe sahne olmuştu. Hicaz bölgesinin dışında Emeviler Dönemi’nde Hicri II.
yüzyılda Irak Kûfe’de aşk, musiki ve şarabı terennüm eden şairler grubu ortaya
çıktı (İnalcık 2006: 222-223). Bu grup, Hicaz bölgesi şairler grubuyla aynı çizgideydi. Her iki grup da bu tarzı destekleyen Emevi siyasetinin ürünüydü. Musikide Hicaz ve Irak üslûplarının kökeni anılan ortamlara dayanmaktadır. Ayrıca Kûfe’nin
ileri gelenleri şehir dışında belli yerlerde bir araya gelip şiirler söylüyordu. Benzer
etkinliklerin Basra yakınlarında bir yer olan Merbid’de de icra edildiği tarihi kaynaklarca ifade edilmektedir. Merbid Cahiliye zamanındaki Ukaz panayırını andırmaktaydı. Kûfe ve Basra şehirleri İslamî devirde kurulmuş ve Arap edebiyatının
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gelişiminde önemli yere sahipti. Şair ve ediplerin buluştuğu bu iki kent Emeviler
Dönemi’nde Cahiliyye zamanı edebi geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığı yerler haline gelmeye başladı (Ürün 2015: 73-74).
Emeviler Dönemi’nde kültürel çevrelerin oluşmasını sağlayan bir başka etken
de saray teşkilatının kurulmasıdır. İslam dünyasında ilk saray, Hz. Osman devrinde Suriye valisi Hz. Muâviye’nin Şam’da yaptırdığı Kubbetü’l-hadra (Yeşil Kubbe)
dir. Bu saray iktidarın Ümeyye oğullarına geçmesiyle hilafet sarayına dönüşür. Ardından Emevi valileri bu sarayın benzerlerini yaparak sarayların İslam coğrafyasında yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Haliyle İslam dünyasında bir saray kültürü
ortaya çıkar ( Tarım Ertuğ 2009: 117). Muâviye bin Süfyân’ın inşa ettirdiği ilk saray
aynı zamanda İslam dünyasında edebiyat için bir dönüm noktasıydı. Çünkü sarayda edebiyat meclisleri toplanmaktaydı. Aynı tarzda halife Abdülmelik bin Mervan
da sarayda edebi sohbetler ve törenler düzenlemekteydi. Onun zamanında şairlerle yapılan toplantılar hayli derecede şöhret kazanmıştı. Abdülmelik bin Mervan
düzenlemiş olduğu ilmi toplantılarda aynı zamanda edebi meseleleri de müzakere
etmekteydi. O, şiirle ilgilenmekte ve sohbetlerinde daha çok edebi konular üzerinde durmaktaydı. Halife, şair ve yazarlarla zaman zaman özel sohbetler de yapmaktaydı. Ayrıca Abdülmelik bin Mervan, Hasan-ı Basri Abdullah bin İbaz gibi
devrin ileri gelen simalarıyla toplumun çeşitli meselelerini tartıştığı bilinmektedir
( Parlak 2011: 123-133; Yiğit 2018: 78).
İlk İslami dönem halife huzurunda yapılan kültürel toplantılarla Emevîler
Dönemi’nde yapılan saray merkezli kültürel toplantılar arasındaki en önemli fark;
toplantıya katılanların iştirak biçimleri ve mekândan kaynaklanmaktadır. Zira ilk
İslami dönemde halife huzurunda yapılan toplantılara isteyenler katılırken Emevî
uygulamasında edebi toplantılar halife huzurunda çağrılı olanlarla gerçekleşmekteydi. Ayrıca Emeviler Dönemi’nde saray şair ve yazarların toplanma mekânlarından biri oldu. İlk İslami dönemde ise saray kültürü olmadığı için kültürel sohbetler
uygun olan herhangi bir yerde icra edilmekteydi.
Emevi Dönemi şair topluluklarının ve edebi çevrelerinin ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir etken de iktidarla karşıt gruplar arasındaki siyasi ve askeri mücadeledir. Bu mücadele şiir hayatına ciddi bir şekilde yansımıştır (Yiğit 2018:213).
Şair ve yazarlar Emevi, Harici, Şii, Zübeyrî ve Şuûbiye mensupları olarak gruplar
teşkil etmişlerdir. Bu grupların her biri birer edebi çevre olarak değerlendirilebilir
(Demirayak, 2012).
Emevi Dönemi, edebi çevrelerin oluşum sebepleri ve onların gelişim yerlerini
kısaca değerlendirdiğimizde, iktidarın etkisinin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Emevi hanedanı sarayını şair ve yazarlara açarak onları himaye etmekte böylelikle saray etrafında bir edebi çevre teşkil ettirmektedir. Bunun dışında
yine iktidarın teşvikiyle Hicaz, Kûfe ve Basra gibi bölgelerde de eğlence sektörü
eksenli şiirin, musikinin ağırlıklı olduğu bir sanatsal çevre oluşmuştur. Emeviler
Hicaz, Kûfe ve Basra halkını eğlenceye yöneltip siyaseten pasif hâle getirme amacı
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gütmekle birlikte, bu yaklaşım aynı zamanda anılan bölgelerde şair ve yazarların
bir araya gelmesine vesile olmuştur.
Emevilerin sonrası Abbasîler Dönemi (M.750-1258) Arap edebiyatının altın
çağıdır. Emeviler Dönemi’nde birer kültür merkezi olarak gelişen Kûfe ve Basra’ya
bu dönemde Bağdat (Medinetü’s-selâm) eklenmiştir. İranlılar ve Türklerin Emevi
hanedanının yıkılışında rol oynaması bu milletlere Abbasi hilafetinin minnettarlığını doğurdu. Bu minnettarlık Türkler ve İranlılara devlet kapılarını açtı. Yeni
kurulan Bağdat şehrinde Türkler ve İranlıların iskân edilmeleri bir süre sonra da
şehir halkının Arap, Fars, Türk, Berberi, Rum ve Süryanilerden meydana gelmesi
Doğu ve Batı kültürünün bir potada erimesine sebep oldu ( Ürün 2015: 82-83).
Böylelikle başta Bağdat olmak üzere tüm Irak’ta değişik fikir, dil ekolleri ve edebi
üsluplar gelişti. Abbasiler zamanında İslam dünyasında meydana gelen bu kültürel
ve bilimsel zenginleşmenin ardında hamilik müessesini layıkıyla çalıştıran dönemi devlet adamlarının etkileri göz ardı edilmemelidir.
Abbasi halifeleri, veliahtları ve idarecileri entelektüel faaliyetleri destekleyip himaye ettiler. Bu himayeler arasında edebiyat da önemli bir yer tutmaktaydı. Emevi
devrinin aksine Arapların dışındaki farklı millet mensuplarının Arap edebiyatının
ilerlemesi hususunda hayli çaba sarf ettikleri görülmektedir. Onların çabalarına
sebep olan etkenin Abbasi hanedanı ve devlet adamlarının farklı milletlerden gelenlere kucak açmalarıydı. Şairler bu devrede Halife, hanedan mensupları ve vezir
saraylarında cömert yardımlar ve himayeler gördü. Abbasiler devrinde saraylar
ve konaklar edebiyatın zenginleştiği, geliştiği mekânlar haline dönüştü ( Goldzıher 2012: 116-117). Özellikle kültürel ve bilimsel toplantılar Hârûn Reşîd (786809) devrinde büyük gelişme gösterdi. Hem kendi hem de vezir ailesi Bermekîler
dönemin sanat, bilim, kültür hamileriydi. Hârun Reşid’in kütürel çevresinde; şairlerden Ebu Nüvâs (Ö.813), Ebü’l-Atâhiyye ( Ö.825), Müslim bin Velid, Abbas bin
Ahnaf, müzisyen Musullu İbrahim, ünlü vâiz İbn Semmâk, dil bilgini Ebû Ubeyde
(Ö.825), tarihçi Vâkidî (Ö.822) ilk göze çarpan isimlerdendi. Halife Me’mûn ise;
hilafet makamına entelektüel bir anlam katmıştır ( Yurdaydın 1971: 69; Bozkurt
2016:226). O, babasının sarayındaki edebi ve ilmi meclislerde yetişmiş, bu meclislere katılanlardan dil ve edebiyat dersleri almıştır. Abbasi halifelerinin en bilgini
sayılan Me’mûn bu özelliğinin de etkisiyle birçok ilmi ve edebi meclisin çevresinde
oluşmasına büyük önem vermiştir. Me’mûn özellikle Bağdat’a gelip halifeliği aldıktan sonra hem şair ve nasirleri bir araya getirmiş hem de edebi meclisler düzenleyip
bu meclislerin kurallarını belirlemeye çalışmıştır. Huzurunda kurulan edebi meclislerde şiir seviyesinin yüksek olmasını talep eden Me’mûn, medih için yazılan
kasidelerin kazanç kapısı olarak görülmesine karşı çıkmıştır. O, bu karşı çıkışıyla
şiir ve edebi zevkin önemini vurgulamıştır. Ayrıca Halife Me’mûn şarkıcıların şairlerin şiirlerini alıp bestelemelerini de teşvik etmiştir ( Soyupek 2017: 70-75).
Emevilerle başlayan Abbasiler Dönemi’nde hızlanarak devam eden tercüme
faaliyetleri Müslümanların etkileşimde bulundukları kültürlerden yararlanmak
istemelerinden kaynaklanmaktaydı. Abbasi halifesi Mansûr zamanından itibaren
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Yunanca, Farsça, Hintçe, Süryanice, Nebatice ve Koptça yazılan birçok eser Arapçaya çevrildi. Abbasiler Dönemi’nde İskenderiye, Ruha, Nusaybin, Antakya, Cündişâpûr ve Harran gibi Helenistik kültür merkezlerinde üretilen felsefi düşünce ile
ilim İslam dünyasına taşındı (Bozkurt 2016:219-220). Özellikle Cündişâpûr akademisi tarafından temsil edilen eklektik düşünce Halife Memnûn Dönemi’nde etkili
olmaya başladı ( Gibb 2017: 73). Tercüme faaliyetlerinin belli bir disiplin çerçevesinde yapılması için Bağdat şehrinde Beytü’l-Hikme (Hikmet evi) ismiyle bir kurum teşkil edilmiştir. Bu kurum yalnızca tercüme faaliyeti yapmamakta aynı zamanda bir akademi ve halka açık bir kütüphane niteliğine sahipti. Temelleri Halife
Mansur (754-774) Dönemi’nde atılmıştı. Fakat en büyük işlevini Halife Me’mûn
( 813-833) devrinde ifâ etmiştir. Beytü’l-Hikme, İskenderiye kütüphanesinden ve
Sasanilerin kültür ve ilim şehri Cündişâpûr’dan ilham alınarak kurgulanmıştır.
O eski medeniyetlerin yazılı ürünlerinin çevirilerini ve son üstadlarını içinde
barındıran Ortaçağın en mühim kültür merkezlerinden biridir. Harezmî (Ö.846),
Benu Şakir‘den (Şakiroğulları) Muhammed, Ahmed ve Hasan kardeşler, Kindî
(Ö.867), Sâbit bin Kurra (Ö.901) gibi isimler Beytü’l-Hikme kültürel çevresinde
yetişti (Demirci, 1996).
Abbasiler devrinin bilim, kültür insanlarının toplanma ve çevre oluşturma
mekânlarından biri de devrin tabiriyle verrâk, yani kitapçı dükkânlarıdır. Verrâk, kitap istinsâhıyla uğraşan, kitap ve kitap yazımıyla ilgili yazı malzemelerini
satan ve cilt yapan meslek mensupları için kullanılan bir terimdir. Verrâklar, VII.
yüzyılda Kur’ân-ı Kerim ve hadislerin istinsahıyla meşgul olurken VIII. yüzyılın
sonlarından itibaren dini kitaplar yanında tarih, edebiyat ve tabakatla ilgili eserleri çoğaltmaya başlamıştır. Abbasiler Dönemi’nde verrâk çarşıları bulunmaktaydı
ve bu çarşılardaki dükkânlarda bilginler, şairler ve edipler toplanırdı. Kaynaklar
özellikle şiirle uğraşanların en önemli buluşma mekânının kitapçı çarşıları
olduğunu vurgulamaktadır. Kitapçı dükkânlarında toplanan edipler edebi konular
üzerine müzakere ve sohbette bulunur, şairler şiirlerini okurdu. Bu tarzdaki kitapçı
dükkânlarına sahip isimler arasında el-Fihrist yazarı İbn Nedim ve Yâkût Hamevî
gibi meşhur isimler de bulunmaktadır. Kısaca Abbasiler devrinde kitapçı çarşıları
(sûku’l-verrâkîn) zamanla entelektüellerin ve mümtaz şahsiyetlerin devam ettiği
kültürel muhîtlere dönüşmüştür ( Erünsal 2018:431-442, Yurdaydın 1971: 67).
Abbasiler Dönemi’nde bilim ve kültür merkezlerinin oluşumunda etkili olan
faaliyetlerden biri de medreselerin açılmasıdır. Halifelik siyasi otoritesinin zayıfladığı ve Selçukluların siyasi iradeyi temsil ettiği süreçte Selçuklu Veziri Nizâmulmülk 1067 yılında Bağdat’ta ilk üniversite niteliğindeki medreseyi açtı. Nizamiye
medresesi olarak anılan bu okulun benzerleri Belh, Nişabur, Herat, Isfahan, Basra,
Merv ve Musul gibi belli başlı şehirlerde kuruldu. Böylelikle medreselerin İslam
coğrafyasında yaygınlık kazanması kültürel hareketlilik ve toplanmaların önünü
açtı ( Bozkurt 2016: 226; Yurdaydın 1971: 74)
İslam dünyasında şarap eksenli şiir ve musikinin birlikte bulunduğu eğlence sektörü Emevi siyasetinin sonucu olarak o dönemde gelişmeye başladı. Mad21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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di hayat imkânlarının Abbasilerin ilk dönemlerinde çok fazla olması bu sektörün
gelişimini devam ettirmiştir. Şiir, musiki, şarap ve eğlence özellikle sarayları şairlerin toplanma mekânı haline dönüştürdü. Zenginlik ve refahın Abbasiler Dönemi’nde artması, elit sınıf arasında av hobisinin yayılmasına yol açtı. Abbasi elit
tabaka mensupları büyük kişiliklerin başkanlık ettiği yakın dostların ve şairlerin
de bulunduğu topluluklar eğlenceye dönüştürülmüş av partilerine katılmaktaydı.
Böylelikle yeni bir kültürel çevrenin oluşumu söz konusuydu. Halifenin başkanlık
ettiği bu tür av partilerine katılan Arap şiirinin önemli isimlerinden biri örneğin
Ebû Nüvas’tır. O, Arap şiirinin en büyük tardiyyât yani av konulu şiirler yazan
şairidir (Kuran 2013: 46-47).
Abbasiler Dönemi’nde kültürel çevrelerin gelişimi ile şairlerin, bilginlerin bir
araya gelmesini sağlayan etkenler şunlardır:
Sanat ile bilim hamisi olarak devlet adamları (halifeler, halifelik hanedanına
mensup olanlar, vezirler ve valiler)
Devlet adamlarının himayesinde sarayların, konakların entelektüel şahsiyetlere açılması ve buralarda icra edilen eğlenceler
Beytü’l-Hikme yani tercüme akademisi ve onun meydana getirdiği çekim
Medreselerin açılıp yaygınlaşması
Kitapçılar ile kitapçı dükkânları ve kitapçı çarşıları
Av partileri
Abbasiler zamanında kültürel çevrelerin gelişimini sağlayan etkenlerden
birinin devlet adamları olduğu vurgulanmıştı. Devlet adamları içinde kültür hamisi olarak Bermekî vezir ailesinin önemli yer işgal ettiği Abbasi Dönemi açısından
yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu ailenin cömertliği ve kültür hamiliğinden kaynaklı
şöhretleri kendilerinden sonraki yüzyıllarda da İslam dünyasında devam etmiştir. Klasik Türk şairleri onların bu yönlerini şiirlerinde dile getirmiştir. Makalede
Bermekî vezir ailesi etrafında gelişen yukarıda anılan algının Klasik Türk şiirine
yansımalarına değinmeden önce bu aile kısaca tanıtılacaktır.
II. Cömertlik Sembolü, Kültür ve Bilim Hamisi Bermekîler
Emevilere karşı yürütülen Abbasi ihtilalinin gerçekleşmesinde İran asıllıların
büyük katkıları olmuştu. Bundan dolayı ilk Abbasi halifeleri İranlılara büyük önem
vermiş onları üst düzey devlet yönetimine getirmişti. Bu süreçte Abbasi yönetiminde görevde bulunan en etkili aile Bermekîlerdi. Bu aile köken olarak Belhliydi.
Ailenin atası Bermek iddialara göre Belh yakınlarındaki Nevbahar isimli Budist
tapınağının rahibiydi (Bozkurt 2016: 53). Mesûdî’ye göre; Nevbahar tapınağı Belh
şehrinde Minuçehr tarafından inşa edilmişti. Hükümdarlar bu binanın muhafızlığını yapan kişiyi büyük görür emrine uyar, hükmüne müracaat eder ve hediyeler
sunardı. Bu tapınağın koruyucularına Bermek denirdi. Binayı koruma işini üstle706
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nen herkes bu lakapla çağrılırdı ( Mesudî 2017: 307-308). Alexander Berzin, Harun
Reşid’in veziri Yahya bin Halid’i Nevbahar ( Nava Vihara) Manastırı’nın Budist
yöneticilerinden (Sanskritçe Pramukha) birinin torunu göstermektedir (Berzin
2006: 55). Berzin’in ifadesinde geçen Budist dini yönetici anlamına gelen Pramukha’nın Arapçaya Bermek olarak geçtiği varsayılabilir. Arapçada p harfi olmadığı
ve Mesudî’nin naklettiği Bermek isminin Budist dini yöneticiler için kullanıldığı
bilgisi bir arada düşünüldüğünde bu hükmün doğru olma ihtimali yüksektir.
Bermekî ailesinin ilk Müslüman olan ferdi Halid bin Bermek ( 706-781)tir. İddialara göre Müslümanlar bulunduğu bölgeye gelmeden kısa süre önce Halid, Budizm’den Mecusiliğe geçmiştir. Kays bin Heysem veya Abdurrahman bin Semûra
tarafından muhtemelen 663 veya 664’te Belh şehrinin bulunduğu coğrafyayının
fethinden sonraki süreçte Halid’in İslamiyeti kabul ettiği düşünülmektedir ( Bozkurt 2016: 53). Aslında Bermekîlerin inanç olarak Budist veya Mecusi olduğu tartışmalı olmakla birlikte Budist oldukları görüşü daha ağır basmaktadır. Kaynaklar
ailenin inancıyla ilgili fikirler öne sürerken milliyetlerine çok fazla değinmemiştir. Genel kabul onların İranlı olduğu hususudur. Abbasilerin ilk döneminde İran
asıllıların bürokraside etkili olmaları, ailenin onların desteğinden yararlanma
düşüncesiyle kendilerini İranlıymış gibi gösterme eğilimiyle hareket etmiş olması
ihtimal dâhilindedir. Bu yaklaşımın da göz ardı edilmemesi gerekir.
İslam orduları Belh bölgesine geldiğinde bölgede Eftalit Türklerinin hâkimiyeti
söz konusuydu. Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra 709 yılında Vali
Kuteybe bin Müslim’e karşı ayaklanan Eftalit Prensi Tarhan Nizek, bir süre Belh’i
elinde tutmuştu. Hatta onun Nevbahar mabedinde ibadet etmiş olması tarihçilerce kaydedilmiştir (Yazıcı 1992: 410). Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda
ailenin Türk olma ihtimalinin araştırılması gereken bir husus olduğunu ifade etmeliyiz.
Halid’in babası gösterilen Bermek’in gerçek ismi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi geçmemektedir. Bazı kaynaklarda Halid ile ilgili geçen şecere: Halid bin Bermek bin Câmâs bin Yeştâsif bin el-Bermekî isimlerinden oluşmaktadır.
Bermek’in babası Câmâs’ın bir doktor olduğu rivayetler arasındadır (Sarıbaş 2015:
5-6). Emeviler Dönemi’nde yaşadıkları bölgenin idarecileriyle belli düzeyde bir ilişki geliştiren Bermekî ailesi, kendilerinin de destek verdiği Abbasi idaresinde önemli devlet görevi almaya başlamışlardır. İlk Abbasi Halifesi Ebü’l- Abbas es-Seffâh,
Halid bin Bermek’i Divânu’l- harâc ve Divânu’l-cünd’ün başına getirmiştir. Ayrıca
saraydaki kâtiplerin başı olması onun o süreçte adı konulmamış vezirlik makamını
temsil ettiği söylenebilir. Ebu’l- Abbas’tan sonra Halid, Halife Mansur Dönemi’nde zaman zaman vezirlik ve bölge valilikleri görevlerinde gidiş gelişler yaşamıştır.
Halife Mehdi zamanında 782 yılında vefat eden Halid, üç halife devrinde daima
itibar ve etkisini muhafaza etmiştir. İleri görüşlü, kararlı, gerçekçi bir şahsiyettir.
Ondan sonra Bermekî ailesinin en meşhuru oğlu Yahya bin Halit ( 735-805)tir. O,
Hadi ve Harun Reşid dönemlerinde uzun süre vezirliklerde bulundu. Yahya Bermekî’nin iki oğlu Fazl ( 766-808) ve Cafer ( 767- 803) özellikle Harun Reşid zama21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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nında büyük güç sahibi oldu. Birçok kaynak onları da vezir olarak saymaktadır.
Cafer Bermekî’nin iyi bir eğitim aldığı edebiyattan, sanattan anladığı kaynaklarca
nakledilmektedir. Bu yönü, Halife Harun Reşid’in Cafer ile her gün ilmi ve edebi
sohbetlerde bulunmasının en büyük sebeplerindendi. Devlet içinde birçok görevin
verildiği Cafer Bermekî, aynı zamanda Halife’nin oğlu Me’mûn’a da hoca tayin
edilmişti. Kısaca Bermekî ailesi tüm fertleriyle birlikte Harun Reşid Dönemi’nde
gücünün doruğuna çıktı (Yıldız 1992: 517-518).
Bermekîler Yahya bin Halid’in on yedi yıllık vezirliği süresince sadece yönetimde söz sahibi olmamış aynı zamanda büyük bir ekonomik güç de elde etmişlerdi.
Başta Cafer Bermekî olmak üzere ailenin diğer fertleri büyük bahçeli saraylara ve
geniş arazilere sahipti. Büyük bir debdebe ve masalımsı bir hayat yaşayan Yahya
bin Halid ile oğulları Cafer bin Yahya, Fazl bin Yahya, Muhammed bin Yahya,
Musa bin Yahya binlerce akraba ve taraftarıyla ülke içinde ciddi bir gücü temsil
etmekteydi. Bu durum onlar için sonun başlangıcı oldu. Aile, Harun Reşid’in beklenmeyen müdahalesiyle tasfiye edildi. Cafer idam edildi, Yahya bin Halid ve diğer
çocukları ise zindana atıldı. Onların ve tüm taraftarlarının mallarına el konuldu.
Anılan durumun sebepleriyle ile ilgili tarihçilerce birçok görüş öne sürülmüştür.
Bunlar arasında Cafer bin Yahya ile Halife’nin kız kardeşi Abbase arasındaki romantik ilişki veya ailenin zındık olduğu iddiaları sayılabilir. Ama asıl sebep Bermekîlerin siyasi ve ekonomik güçleriyle Abbasi iktidarına alternatif oluşturma endişeleridir. Aynı zamanda bu endişe ailenin rakipleri tarafından da Halife Harun
Reşid nezdinde çeşitli tezviratlarla iyice artırılmış ve böylelikle 803 yılındaki feci
son meydana gelmiştir ( Dalkılıç 2010: 191-195). Bermekî ailesinin karşılaştığı bu
feci muamele Harun Reşid’in ardından yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Sonraki
yüzyıllarda ailenin içinden devlet adamı, bilgin, edib birçok değerli ismin yetiştiği
bilinmektedir. Bunlar arasında İslam dünyasının ünlü biyoğrafi yazarı, Cafer bin
Bermekî’nin soyundan gelen İbn Halikan da bulunmaktadır ( Clot 2007: 102).
Kısaca yukarıda tanıtılmaya çalışılan Bermekî ailesi, İslam tarihinin ilk dönemlerinde büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Bu şöhretleri onların sadece siyasi
ve ekonomik güçlerinden kaynaklanmamaktaydı. Aile, elde ettikleri ekonomik
gücü, kendi itibar ve etki alanlarını artırma hususunda çekinmeden kullanmıştır.
Bu maksada ulaşmak için insanlara cömert davranma yolunu seçmişler ve gerçek
şöhretlerini bu yolla temin etmişlerdir. Öyle ki fakirlere ve şairlere bulundukları
ihsanlardan dolayı Bermekî kelimesi halk arasında cömert kimse ile eş anlamlı
kullanılmaya başlamıştır ( Dalkılıç 2010: 191). Hatta ailenin cömertliğe verdiği
önemi anlatma adına nakledilen bir rivayette Yahya bin Halid el-Bermekî oğluna
şöyle vasiyet etmiştir: ‘ Oğlum! İnsanlara ikramını hiçbir zaman bırakma. Çünkü
sen onlara ikram etmekle kendine ikram etmiş olursun.’ ( Aktaran Yüksel 2017: 294).
İbnü’t-Tıktıka’nın nakline göre; aile içinde cömertliği şiar edinip şairlere destek veren ilk isim Halid bin Bermek’ti. Şairler onun kapısına gelip mehdiye söyleyip bahşiş beklerlerdi. Ondan önce bu şekilde vezirlerin kapısına gelenler dilenci diye nitelendirilmekteydi. Fakat Halid bin Bermek bunu doğru bulmamış gelenler arasında
eşraftan insanların da olduğu düşünüldüğünde onların dilenci değil de ziyaretçi
708

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

İslam Dünyasında Edebi Çevrelerin Ortaya Çıkışı Bağlamında
Bermekî Ailesi Ve Klasik Türk Şiirine Yansıması

kavramıyla nitelendirilmesi gerektiğini savunmuştur ( İbnü’t-Tıktıka 2016: 119).
Yahya bin Halid el-Bermek zamanı ise; birçok bilgin ve sanatçının eser ürettiği süreci ifade eder. Bu anlamda Bağdat saraylarıyla görkemiyle Binbir Gece Masallarını
hazırlayan bir atmosfer olmuştur. Özellikle Cafer Bermekî bu atmosferin en önemli isimlerindendir. Bermekî ailesinin özellikle Harun Reşid devrinde bilim, şiir, eğlence ve müzik meclislerinin oluşumunda büyük katkıları bulunmaktadır. Yahya
Bermekî, Arapçaya başka dillerden eserlerin tercüme edilmesi hususunda büyük
gayret sarf etmiştir. Pehleviceden birçok çeviri yaptırmış çevirisi yapılan Yunancaya ait eserlerin daha sağlıklı bir şekilde yeniden çevirilerini sağlamıştır. Örneğin
Batlamyus’un el-Macestî eserinin hatasız bir şekilde Arapçaya çevrilmesine vesile
olmuştu. Sarayında bilimsel ve edebi meclisler toplayan Yahya el-Bermekî, şair ve
yazarlara da büyük cömertliklerde bulunmaktaydı. Eban bin Abdülhamid el-Lâhiki, Kelile ve Dimne’yi 14.000 beyit halinde manzum tarzda çevirip Yahya bin
Bermekî’ye sunduğunda ondan bir servet değerinde 100.000 dirhem ihsan almıştı. Şiir, eğlence ve musiki meclislerinin Bağdat’daki vazgeçilmez müdavimi Cafer
Bermekî, Ebu Zekkâr, İbrahim el Mevsili, İshak bin İbrahim el-Mevsili’ye büyük
cömertliklerde bulunmuştu. Cafer Bermekî’nin İbrahim Mevsili’ye aşk şiirleri
bestelettiği, İbnü’l-Ahlaf’a da Binbir Gece Masalllarını nazmettirdiği kaynaklarca ifade edilmektedir.Şairler tarafından halifelerden daha fazla övülen Bermekî
ailesinin oluşturmuş olduğu kültürel muhitten yararlanan şairlerin bir kısmının
isimleri şöyledir: Nusayb el-Asgar, İbn Munâzir, Ebû Kâbûs el-Hirî en-Nasrânî,
el-Esmâ‘î, Ebû Nuvâs, Ebû’n-Nadîr, el-Fadl Abdussamed er-Rakkaşi, Ebân bin Abdulhamid el-Lâhikî, Mansûr en-Nemrî ve Eşca‘ bin Amr es-Sulemî’dir ( Sarıbaş
2015: 43-47). Bu şairlerden Nusayb bin Asgar mesela Yahya el-Bermekî’yi şu beyitle övmektedir: ‘Meliklerin yanında fayda ve zarar vardır; Bermekîlerin yanında ise
zararın aksine fayda elde edileceğini görüyorum’ ( Sarıbaş 2015: 48; Huart 1971: 86).
İbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’inde geçen bir ifadede Bermekîler’in çevresinde toplanan bilim ve kültür meclislerinin belli bir adabı olduğu ve bunlara başkanlık eden
kimselerin varlığı söz konusudur. Bu tip meclislere başkanlık eden isimlerden biri
Hişâm bin el-Hâkem’dir. Yahya bin Halid el-Bermekî’ye bağlanmış onlarca eseri
olan bu zat, onun konuşma ve tartışma meclislerine başkanlık ederdi ( en-Nedim
2017: 480). Aile yaşadığı zaman dilimi içinde çevrelerinde büyük bir sevgi halesi
oluşturdukları için haklarında birçok mehdiye, başlarına gelen elim hadise neticesinde hayatlarını kaybetmeleri vesilesiyle de mersiyeler söylenmiştir. Fikir vermesi
açısından aşağıda Bermekîlerin ardından söylenen mersiyelerden örnek parçalar
verilecektir:
‘‘Bir çağ, bize onlardan tek bir şey kalmadan Bermekoğullarıyla birlikte yok oldu.
Onlar, iyiliğin ailece ilk temsilcileriydi, bundan dolayı iyilik de dünyadan uçup
gitti’’
‘‘Her kim hayattan bir beklenti içerisindeyse Cafer ve babası Yahya’nın
(hayatındaki) ibrete baksın, denildi.
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O ikisi, Allah’ın halifesi Hârûn’un veziri ve arkadaşından başka bir şey değildi.
İşte sizlere Cafer’in tamamı; kesilmiş kafası ve ikiye (bölünmüş) bedeni!
Vezir Şeyh Yahya onu kendisinden uzaklaştırıp en uzaklara götürdü.
Onların her şeyi tamamlandıktan sonra dağıldı ve ülkede kaybolup (gittiler).’’
(Aktaran Sarıbaş 2015:115-130).
İslam dünyasında ilk büyük çaplı sanat, bilim ve kültür hamisi Bermekî ailesinin hikâyesi, cömertliği bu dünyada yüzyıllar boyunca ününü sürdürmeye devam etti. ‘‘Bermekilerin zamanında’’ ifadesi uzun bir zaman diliminde her şeyin
çok iyi gittiği, bol ve zengin günleri anlatmıştır. XVII. yüzyıl İspanyol tarihçisi
Makkari Bermekî kelimesini Bermekîlerin zamanındakine layık anlamında bir
sıfat şeklinde kullanmıştır ( Clot 2007: 94). Yine aynı yüzyıldan Osmanlı coğrafyasından bir isim Evliya Çelebi, Seyahat-nâmesi’nde ‘‘ sohbet-i Bermekî’’tamlamasını
nakleder (Evliya Çelebi 2005: 58). Bermekî sohbeti tamlaması kültürel konuların
konuşulduğu yiyip içmenin ve neşenin bol olduğu bir sohbet ortamını karşılamaktadır. Bermekî ailesi ve onların cömertlik ile sanat hamiliği hususundaki şöhreti
klasik Türk şairlerinin de dikkatini çekmiştir. Birçok şiirde onlara göndermede
bulunulur. Bunlardan bir kısmı örneklendirme yoluyla aşağıda verilecektir. Örnek
beyitler Bermekî ailesinin özellikleri çerçevesinde sunulacaktır.
III. Klasik Türk Şiiri’nde Bermekî Ailesine Yapılan Göndermeler
A.Klasik Türk Şiiri’nde Cömertlik Sembolü Olarak Bermekîler
Bermekî ailesinin önemli özelliklerinden birinin cömertlik olduğu daha önce
dile getirilmişti. Servet ve debdebelerinin de etkisiyle şairlere, bilginlere ihtiyaç
sahiplerine büyük yardımlarda bulunan Bermekî ailesi, bu şekilde çevrelerinde
büyük bir sevgi halesi oluşturmuştu. Cömertlikteki ünleri yüzyıllar boyunca İslam dünyasında anlatıldı. Klasik şairler de bu şöhretin kendi zamanlarına yansıyan haliyle Bermekî ailesinin cömertliklerine vurguda bulundular. Bermekî ailesi,
cömertlik yönüyle şiirlerde anılırken onların yanında Ma‘n-ı Şeybani ve Hatem-i
Tâyî isimleri de geçmektedir. Ma‘n-ı Şeybânî’nin asıl künyesi Ebü’l-Velîd Ma’n bin
Zâide bin Abdillâh eş-Şeybânî (Ö.768)’dir. Emeviler devrinde komutanlık, Abbasilerde de Yemen ve Sistan valiliklerinde bulunmuştur. Bir asker olmanın yanında
cömertliği ve şairleri himaye etmesiyle tanınmıştır. Hatta zamanının şairlerinden
Mervân bin Ebû Hafsa ona yazdığı medhiyelerden dolayı büyük bir servet edinmiştir (Kelpetin 2016: 191-192). Cömertlik konusunda Bermekîlerle birlikte zikredilen diğer isim ise Hatem-i Tâyî (Ö.578) dir. Tay kabilesinin reisi ve Cahiliyye
Dönemi’nin cömertliğiyle ünlü bu ismi, çocukluğundan itibaren aşırı cömertliğinden dolayı ‘Cevâd’ lakabıyla tanınmıştır (Tülücü 1997: 472).
Klasik Türk şiirinde Bermekilerin cömertlikleri konusunda anılıkları ifade
edilmişti. Bu hususa örnek olması hasebiyle aşağıda klasik şairlerden örnekler sunulacaktır. Kânî bu şairlerden biridir. O, şu beytinde övdüğü şahıs için ‘İhsanının
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büyüklüğünü Ma’n, Bermekî ve Hâtem hissetmiş olsaydı toprağın altından kulaklara
uğurlu olsun nidası gelirdi.’ der:
Atâsın eylese his rûh-ı Ma‘n u Bermekî Hâtem
Gelürdi gûşa zîr-i hâkdan hâlâ mübârekbâd
Kânî, Divan, Tar 55/16
Şair Hâzık ise; cömertlik hususunda Bermekî, Ma’n-ı Şeybani ve Hatem-i
Tâyî’yi birlikte anar. Övülen şahsın Bermekî ailesi ve Ma‘n-ı Şeybani’den daha fazla ikramda bulunduğunu cömertlikte de Hâtem’i Tâyî’nin şöhretini ve izini ortadan kaldırdığını ifade eder:
Keremde Bermekî’den Ma‘n-ı Şeybânî’den efzûndur
Sehâda Hâtem’in nâm u nişânın eylemişdir tayy
Hâzık, Divan,G.213/5
Bosnalı Asım, kaside yazdığı paşayı bahşiş bulutunun Hâtem’i, cömertlik denizinin Bermekî’si, kerimler zümresinin başı ve ihsan madeninin Ma‘n’ı olarak
niteler:
Hâtem-i ebr-i atâ Bermekî-i bahr-i sehâ
Ser-i hayl-i küremâ Ma‘n-ı ma’den-i ihsân
Bosnalı Âsım, Divan, K.17/22
Görüldüğü gibi Kânî, Hâzık ve Bosnalı Âsım cömertlikten bahsederken Bermekî ailesinin yanında Ma’n-ı Şeybanî ve Hâtem-i Tâyî’nin adlarını da zikretmektedir.
Nedim ise; övdüğü şahsın dünyayı nimet ve ihsana boğduğunu, onun devrinde
Bermekî isminin ortadan kalktığını beyân eder:
Cihânı eylemişdi ni’met ü ihsâna müstağrak
Anun ahdında nâm-ı Bermekî olmuşdu nâ-peydâ
Nedîm, Divan, Tar. 47/6
Muvakkitzâde Pertev dönemin sadrazamını överken ikram, cömertlik
kapısında gerçi Bermekîlerin adının çok anıldığını ama bu hususta paşanın eşi ve
benzerinin olamadığını vurgular:
Cenâb-ı sadr-ı asrun gelmemişdür misl ü mânendi
Kerem bâbında gerçi Bermekîler dahı söylendi
Muvakkitzâde Pertev, Dîvân, Tah. 49/6/1-2
Şeyh Galib, aşağıdaki beytinde övdüğü şahsı Bermekî tabiatlı olarak nitelendirir ve cömertliğin ona aileden geçtiğini beyân eder:
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Bermekiyyü’l-hisâl Nâşid Beg
Kim odur ced-be-ced kerîmün-nâs
Şeyh Gâlib, Divan, Tar.41/1
Leyla Hanım bir beytinde ‘Osmanlı hükümdarının cömertliği hiç Bermekîlerle
kıyaslanır mı? Tüm Abbasiler onun yalnızca bir vezirinin cömertliğine imrenerek
bakar’ ifadesini kullanır:
Cûd ile teşbîh olur mu hîç o şâha Bermekî
Gıbta eyler bir vezîrine anın Abbâsiyân
Leyla Hanım, Divan, Tar. 10/3
Şair Sabri, aşağıdaki beytinde övdüğü şahsın aşırı ihsan sahibi olduğuna
göndermede bulunur. O’nun bu yönüyle birçok Harun Reşid tabiatlı hükümdarı
utandırdığını ve Bermekîlerin cömertlik alanında ona benzeyemeyeceğini dile
getirir:
Nice Hârûn’ı ider fart-ı ‘atâda tahcîl
Bermekîler ola mı ona sehavetde nazîr
Sabrî, Divan, K. 4/11
Ahmed Yâri ise; cimri tabiatlı olanların kendisinden çekinmesini ister. Zira o
cömertlik tahtının Bermekîsi’dir:
Hazer it ey hasîs-i şûm-nihâd
Bermekî-i serîr-i ihsânem
Ahmed Yârî, Divan, K.43/11
Bermekîlerden İbn-i Halid ( Yahya Bermekî) ile Cafer Bermekî ve Hâtem-i
Tâyî’yi aşağıdaki beyitte anan Lebîb, övdüğü şahsın elindeki cömertlik mührüyle
bu hususta adı anılan isimlerin üstünü mühürlediğini belirtir. Övdüğü şahsı cömertlikte onlardan üstün görür:
Hâtem-i cûduyla temhir itdi nâm-ı Hâtem’i
Bermekîlerden de İbn-i Hâlid ile Ca‘fer’i
Lebîb, Divan, G.70/30
Yine şair Lebib övdüğü şahsa ‘Bermekilerin kerem sahibi olmaları Harun Reşid’in sağlamış olduğu bereketleydi sen de hükümdarın devrinde cömertlikte bulun
ve bu hususta Cafer Bermekî ve Yahya Bermekî’yi kendine rehber edin’ tarzında hitapta bulunur:
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Kerem-i Bermekiyân feyz-i Reşîd ile idi
Kıl Kerem Ca‘fer vü Yahyâ sana yetmez mi güvâh
Lebîb, Divan, Kt. 62/6
Klasik Türk şairleri özellikle yukarıdaki beyitler de göz önüne alındığında
Bermekî ailesini cömertlik sembolü olarak görmektedir. Aile cömertlik hususunda şairler için önemli bir kıstastır. Zira şairler övdükleri şairleri Bermekî ailesi ile karşılaştırmaktadır. Şairler cömertlik konusunda Bermekîlerle karşılaştırdığı isimleri genellikle onlardan daha üstün tutmaktadırlar. Bermekîlerin mizac
özelliklerine vurgu yapan şairler övdükleri şahısları da bu mizaca sahip gösterirler.
Bermekî-haslet ve Bermekiyyü’l-hisâl’de olduğu gibi…
İncelenen beyitlerde Bermekî ailesinin genel olarak dile getirildiği isim bazında
da Yahya Bermekî ve Cafer Bermekî’den bahsedildiği dikkati çekmektedir.
II. Klasik Türk Şiiri’nde Kültür Hamisi ve Vezir Olarak Bermekîler
Bermekî ailesinden yetişenlerin devlet adamı olarak ileri görüşlü, tedbir sahibi,
entelektüel birikime sahip bilim ve sanat erbabına hamilik yaptığı makalede daha
önce vurgulanmıştı. Şimdi de bu hususun klasik Türk şiirine yansıyan tarafları
üzerinde durulacaktır.
Sünbülzâde Vehbî aşağıdaki beytinde; ‘çölden boş söz söyleyen şairlikle,
sanatçılıkla ilgisi olmayan bir insan topluğu gelmiş olsaydı kültür ve sanat
hamiliğiyle şöhret bulmuş Bermekî ailesi bile onların iyi veya kötüsünü ayırt etmek
için çaba sarf etmezdi’ görüşünü beyan eder:
Bermekîler dahi bakmaz idi nîk ü bedine
Gelse çölden bir alay laklaka-fersâ-yı sühân
Sünbülzâde Vehbi, Divan, K.51/124
Şair Lebib, aşağıdaki beyitlerde Bermekîlerin Arap şairlerine yaptığı ihsana,
onları himaye etmelerine göndermede bulunur:
Kethudâ Beg hele Yahyâ’yı bilir olduğını
Bermekî-nesl ü müşîri dahı Hârûn Reşîd
Şu‘arâ-yı ‘Arab’a etdiği ihsânı anın
Tâkat-ı hâme degil havsala-gîr-i tahdîd
Lebîb, Divan, K.4/45-46
Çuhadarzâde Şâkir, aşağıdaki beyitte övdüğü veziri Hz. Süleyman’ın veziri
Âsaf’a benzetir ve adalet sahibi Bermekîlerle özdeşleştirir. Hükümdar da zamanın
Hz. Süleymanı’dır.
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Sen ol Âsf-nazîr ü Bermekî-i dâd-âversin
Vezîr oldun Süleymân-ı zamâna şimdi sen hakkâ
Çuhadarzâde Şâkir, Divan, Tar.109/4
Nâilî, Veziriazam Mehmed Paşa’yı Eflatun görüşlü olarak nitelendirip güzellik
sahibi adaletli Bermekî ailesi ile de bir tutmaktadır:
Bermekî-dâd u deheş sadr-ı Felâtûn-bîniş
Akl-ı evvel-meniş ârâyiş-i evreng-i kemâl
Nâilî, Divan, K.12/19
Nedîm’in övgüde bulunduğu sadrazam icraatlarıyla Bermekî topluluğunun
hikâyesine son vermiştir:
Sadr-ı Cem-mertebe kim zât-ı şerîfiyle
Zümre-i Bermekiyân kıssası pâyâna gelir
Nedîm, Divan, K.16/11
Yukarıdaki beyitlerde Bermekî ailesinin devlet adamı olma özelliklerine bilhassa adaletlerine, şairleri himaye etme yönlerine göndermede bulunulmuştur.
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Sonuç:
İslam dünyasında edebi çevrelerin kökeni Cahiliyye Dönemi’ne dayanmaktadır.
Bu dönemde savaş meydanları, panayırlar, melik sarayları ve kabile şeflerinin
çevresi birer edebi çevre mahiyetini taşımaktaydı. İslamiyet sonrası süreçte ise; Hz.
Peygamber ve dört halifenin bulunduğu yerler aynı zamanda bilimsel ve kültürel
konuların konuşulduğu mekânlar haline gelmiştir. Emeviler Devri’nde Hicaz, Kûfe
ve Basra bölgelerinin şiir ve eğlence içerikli kültürel çevreler olarak ortaya çıktığı
görülmüştür. Yine bu devirde saray teşkilatlanmasının oluşmasıyla buralar aynı
zamanda şairlerin ve yazarların toplanma yeri olmuştur. Emeviler sonrası Abbasiler Dönemi’nde edebi çevrelerin büyük bir gelişme gösterdiği gözlemlenmektedir.
Bunun sebepleri arasında Abbasi devlet adamlarının bilimi ve kültürü büyük bir
arzuyla desteklemeleri ve saraylarını, konaklarını onlara açmaları sayılabilir. Yine
bir çeviri akademisi niteliğine sahip Beytü’l-Hikme’nin kurulması da zamanın
kültürel atmosferini zenginleştirmiştir. Özellikle Abbasilerin ilk döneminin büyük bir zenginlik içinde olması ve bu zenginliğin kültürel çevrelerin gelişmesinde
büyük fayda sağladığı vurgulanması gereken bir husustur. Abbasi devlet adamları
içinde bilim ve kültür hamiliği konusunda Bermekî ailesinin önemli bir yere sahip olduğu bir tespit mahiyetinde dile getirilmelidir. Aile İslam’ı sonradan kabul
etmiş Abbasi iktidarının ilk yıllarından itibaren nüfuz kazanmaya başlamış ve
Halife Harun Reşid zamanında ise tasfiye edilmiştir. Bermekîler etkili oldukları
dönemde cömertlikleri, şair ve bilim adamlarını desteklemeleriyle ün kazanmıştır.
Bu ünleri onların ardından yüzyıllar boyunca İslam dünyasında devam etmiştir.
Klasik Türk şairleri de Bermekîlerin hikâyesini dikkat çekici bulup hikâyeyle ilgili
unsurları şiirlerine taşımıştır. Ailenin cömertliği şairler tarafından en fazla işlenen
husustur. Övgü içerikli şiirlerde övülen şahıslar cömertlik noktasında Bermekî ailesi ile mukayese edilmiştir. Mukayese yapılırken genellikle övülen şahıs cömertlik
yönüyle Bermekîlerden üstün tutulmuştur. Şairler cömertlikten bahsederken kimi
zaman Bermekî ailesiyle birlikte Ma‘n eş-Şeybani ve Hatem-i Tâyî isimlerini de
zikretmiştir. Şiirlerde aile; Bermekîler, Yahya Bermekî ve Cafer Bermekî isimleriyle
anılmaktadır. Yine Bermeki ailesi bazı beyitlerde Harun Reşid ismiyle bir arada
kullanılmıştır. Ayrıca bazı şiirlerde Bermekîlerin cömertliklerinin yanında devlet
adamlıkları ve kültür hamiliklerine de vurgu yapılmıştır.
Sonuç olarak İslam’ın ilk zamanlarında gelişmeye başlayan kültür çevrelerinin
oluşumuna katkı sağlayan ailelerden biri olan Bermekîlerin bu yönleriyle büyük
şöhret kazandıkları tarihi veriler çerçevesinde gözlemlenmiştir. Onların ardından
geçip günümüze ulaşan uzun tarihi sürecin bir devresini teşkil eden klasik Türk
şiiri de bu şöhretli aileyi bir malzeme unsuru olarak kullanmıştır. Bu çerçevede
klasik Türk şiirinde Bermekîlerin seçkin özelliklerine göndermede bulunan birçok
şiirle karşılaşılmaktadır.
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Extended Abstract:
The Barmakid Family in the Context of the Emergence of Literary Circles in
the Islamic World and Its Reflection on Classical Turkish Poetry
Art, literature, poetry grow in its specific environments. This environment is
the intellectual atmosphere of the artist. Whether in Eastern or Western literatures,
in this sense that is expressed, are encountered many cultural environments.The
article primarily focuses on the first literary circles in the Islamic world and the
names that have contributed to the development of these circles.Then as a big cultural art promoter, the Barmakid family was mentioned who played a role in the
development of literary circles and the reflections of their reputed features on the
classical Turkish poetry were emphasized.
The origin of these literary circles in the Islamic world dates back to the pre-Islamic-Ignorance(Period of Jahiliyya).It can be said that the literary environment
of the Jahiliyya Period is shaped around war squares, fairs, sovereigns and tribal
chiefs. Especially the fairgrounds attract attention as places where poetry and poet
are encouraged.
During the first Islamic period after Jahiliyah, i.e. in the Period of the Prophet and the four caliphs, the places where we would consider as the cultural environment or the literary environment were the places, where prophet and caliphs
were located.The first four caliphs were asked about all kinds of issues, especially
religious issues, in private or general meetings.Participants in the meetings of this
period do not go with a special invitation and would attend and leave the meeting
with their own wishes.
When we briefly evaluated the reasons for the formation of the literary circles
and their development places in the time of the Umayyads, who took power after
the time of Prophet Muhammad and four caliphs, it is seen that the Umayyad rulership and its influence have an important place. The Umayyad Dynasty protected
the poets and writers by opening them to their palaces, so a literary environment
has occurred around the palace.In addition, in the regions like Hejaz, Kufa and
Basra, an artistic atmosphere dominated by entertainment-oriented poetry and
music, was formed. While the Umayyads have aimed to prompt to entertain the
people and make them politically passive in Hejaz, Kufa and Basra, this approach
has also brought together poets and writers in the regions mentioned.
Abbasids carried out a major struggle against the Umayyads and embraced other cultures when they came to power. This policy stems from the influence of other
nations other than Arabs while they took over the management.Due to the embracing policyAbbasid time symbolizes the peak process of life of science, culture
and art.The culture and art circles naturally showed great improvement due to the
atmosphere mentioned in their period.
The factors that provided the development of cultural environments in the Abbasid Period and brought poets together with scholars are:
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The statesmen as the promoter of science and art(caliphs, members of the caliphate, viziers and governors)
Opening of the palaces and mansions to intellectual personalities under the
protection of statesmen and the entertainments performed here
House of Wisdom (Beytü’l-Hikme),translation academy and its influence
Opening and spreading of madrasas
Booksellers with bookstores and bookstore bazaars
It was emphasized that one of the factors that contributed to the development
of cultural circles in the Abbasids Period was the statesmen.It is an undeniable reality that the Barmakid vizier family occupies an important place as the protector
of culture within the statesmen.The generosity of this family and their reputation
for cultural preservation continued in the Islamic world in the following centuries.
The family is originally from Balkh. Their ancestors were the ruler of the Buddhist
templeof NavaVihāra (Nawbahar) in the city of Balkh. After the region was captured by the Muslims, the family has changed the religion and chose Islam.The first
Muslim name of the family was Khalid, the son of Barmak. This name was brought
to important bureaucratic missions because he gave great support to the assuming
the power of Abbasids. The family who left Balkh and came to Baghdad, created the
great power together with son of KhalidYahya and his sons, al-Fadl and Ja’far, in the
Abbasid period. They have generously benefited people with the influence of this
power. They protected the poets and scientists. Thanks to all this, they have won
great fame. But it didn’t take too long. Caliph Harun al Rashid, who was disturbed
from this power, liquidated the Barmakad family.Their pitiful liquidation did not
affect the forgetting their names. On the contrary, their names have been passed on
from mouth to mouthfor centuries.
The story and generosity of the Bermeki family, who was the first large-scale
art, science and culture promoter in the Islamic world, continued to be renowned
throughout the world for centuries. This expression “in the time of Barmakids” described rich days and in a long period of time that everything went very well.Makkari, a Spanish historianof the XVII century, used the word Barmakid as an adjective in the sense of being worthy of the time of the Barmakids.Again from the same
century, a name from the Ottoman geography transmitsthe phrase in EvliyaÇelebiTravelogue (Seyahatname). The phrase sohbet-iBermekîdescribed a conversation
environment where cultural issues are spoken with eating, drinking, and plenty of
joy.The Barmakid family and their reputation for generosity and patronage of art
have attracted the attention of classical Turkish poets too. Classical Turkish poets
also conveyed this intriguing story and its elements to their poems.The generosity
of the family is the most chosen subject by the poets.In poems with praise content
the praised persons are compared to the Barmakid family at the point of generosity. In comparison, the generally praised person was superior to Barmakids in
terms of generosity.While the poets talk about generosity, withBarmakid family has
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also mentioned the name of Ma‘neş-Şeybani andHatem-iTâyî. While in the poems
is mostly mentioned about family with the generalization of “Barmakids” sometimes are mentioned about YahyaBarmakid and Ja’farBarmakid as name. Again,
the Barmakid family was used in some couplets together with the name of Harunal
Rashid.In addition, in some of the poemsbesides the generosity of Barmakidswere
also emphasized their statesmanship and cultural patronage.Shortly, it can be said
that a family that gained famebecause of their distinguished features in the early
periods of Islamic history, continued to be kept alive in classical Turkish poetry.
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Öz:
Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi’nde Mehmet İzzet tarafından yazılan ve
ilk lise sosyoloji ders kitaplarından birisi olan ‘’İçtimaiyat’’ adlı eserde ‘’Türkçü’’
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alanlarında Türkçü yaklaşımlar ön plana çıktığı için, burada da bu başlıklar altında Türkçü yaklaşımlar incelenmiştir. Türkiye’de ortaöğretimde sosyoloji öğretimi
Ziya Gökalp’in 1911 yılında Selanik İttihat ve Terakki İdadisinde İçtimaiyat dersleri
okutması ile başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki sürece kadar düzenli
olmayan şekillerde ortaöğretim kurumlarında sosyolojinin Türkiye’ye girişi,
kabul görüşü, sosyoloji teori ve akımlarının akademik ve entelektüel çevrelerde
yer bulmaya başlaması ile 1924 yılında ders, lise ders müfredat genel çizelgesinde
yer almıştır. 1924 yılı programı doğrultusunda yazılan kitapta Mehmet İzzet’in
Türkçü, toplumcu yaklaşımı bütün konu başlıklarında açık olarak görülmektedir.
Bu durum yeni kurulan cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve bu dönemde uygulanan
milli eğitim politikası ile örtüşmektedir. Mehmet İzzet kitap içeriğinde her konu
başlığında Osmanlı ve Cumhuriyet karşılaştırmalarını da yapmıştır.
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Abstract:
In the current study, “Turkist” approaches in work of “İctimaiyat”, written by
Mehmet İzzet and one of the first high school textbooks of sociology in the Republican period, were investigated. As Turkist approaches in the fields of economy,
family, woman, religion and law come to the forefront, particularly Turkish approaches were investigated under these headings in the book. Sociology teaching
in secondary education in Turkey started with Ziya Gökalp teaching İctimaiyat
(sociology) courses in Saloniki İttihat ve Terakki High School in 1911. The course
took place in general schedule of high school curriculum up till the process after
the establishment of the Republic with the entrance of sociology secondary education institutions in irregular ways, its acceptance, having sociological terms and
movements finding their places in academic and intellectual circles in 1924. In the
book written in line with the program of 1924, Turkist and sociologist approach of
Mehmet İzzet could be seen clearly in all headings of topics. This case corresponds
with the establishment principle of the republic and the national education politics
applied in this period. In every topic of the book content, Mehmet İzzet made the
comparison of the Ottoman and Republic.
Keywords: Sociology Teaching, Turkism, Mehmet İzzet
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Giriş:
Mehmet İzzet, 1891’de İstanbul’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’un
çeşitli okullarında tamamlamıştır. Lise ve üniversite eğitimi konusunda bir takım
görüş ayrılıkları vardır. Bu konuda, Mehmet İzzet’in öğrencisi olan Hilmi Ziya Ülken ve daha sonra Mehmet İzzet üzerine araştırmalar yapmış Halil Açıkgöz farklı
görüşlere sahiptirler. Açıkgöz göre Mehmet İzzet, Galatasaray Lisesi’nde okumuş
ve ardından Darülfünun’a yerleşerek hukuk bölümünü okumuştur(Açıkgöz, 1981,
s. 11). Ülken ise, Mehmet İzzet’in liseyi okumak için Paris’e gittiğini ve burada
bulunan Louis le Grand Lisesi’ni okuduğunu ve ardından da Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe bölümünü okuduğunu ifade etmiştir(Ülken, 1979, s. 427).
Sonraki süreçte Mehmet İzzet’in yaptıkları düşünüldüğünde, Hilmi Ziya
Ülken’nin yukarıda belirttiklerinin daha doğru olduğunu söylemek mümkündür.
Zira Adnan’ın belirttiğine göre; Mehmet İzzet, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Darülfünun’da “Avrupa Felsefesi” dersinin eğitimi için bir süre felsefe
hocalığı yapmıştır(Adnan, 1941, s. 70). Daha sonra Darülfünun’un İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle, felsefe ve ahlak hocalığı yapmak üzerine İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde mesleğine devam etmiştir. 1930’a gelindiğinde, henüz 39 yaşında iken hayata gözlerini yuman Mehmet İzzet, gerisinde birçok
kitap ve makale bırakmıştır. Yazdığı kitaplardan bazıları; ‘’Milliyet Nazariyeleri
ve Milli Hayat’’, ‘’Yeni İçtimaiyat Dersleri’’ ve ‘’Ahlak Felsefesi’’dir. Ayrıca, Bilgi
Mecmuası, Büyük Mecmua, Darülfünun Edebiyat Mecmuası, Hayat Mecmuası ve
İlahiyat Fakültesi Mecmuası gibi çeşitli dergiler için birçok makale yazmıştır(Fındıkoğlu, 1941, s. 91).
Mehmet İzzet hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde göze çarpan temel
özelliği birçok disiplin üzerine çalışmış olmasıdır. Türkiye’de sosyolojinin bilim
olarak yer edinmesinde ve gelişmesinde büyük katkıları olan Mehmet İzzet, aynı
zamanda felsefe ve ahlak alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Farklı alanlara olan
ilgisi, doğal olarak birçok düşüncenin etkisinde kalmasına neden olmuştur. Özellikle Türkiye’deki sosyoloji geleneğinin temel referans noktası olan Durkheim,
Mehmet İzzet’in toplum üzerindeki fikrîleri üzerinde etkisi olmuştur. Türk sosyolojisinin en önemli isimleri arasında anılan Ziya Gökalp de, yine Mehmet İzzet’in
etkilendiği bir diğer isimdir. Onun etkilendiği kişiler elbette Durkheim ve Ziya
Gökalp ile sınırlı değildir. Ayrıca, Hegel, Spinoza, Schelling ve Baldwin gibi düşünürler de Mehmet İzzet’in fikirlerinin şekillenmesinde etkili olmuşlarıdır(Anık,
2008, s. 151).
Mehmet İzzet, birçok disiplinde çalışmış ve üretmiş olmasına rağmen adı, kendisiyle aynı zamanda yaşamış olan diğer düşünürler kadar anılmamıştır. Bu durumun nedenini, Mehmet İzzet’in öğrencileri olan Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaettin
Fahri Fındıkoğlu farklı şekillerde ele almışlardır. Ziya Gökalp ve hocası Mehmet
İzzet arasında yaptığı bir kıyasla duruma açıklık getirmeye çalışan Ülken göre;
Ziya Gökalp, ortaya koyduğu fikirler üzerine fazla zaman harcamayan ve teorik
temellerinden ziyade pratik yaklaşımları ile toplumsal alanda meydana gelen du21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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rumlara cevap vermeye çalışan bir fikir adamıdır. Mehmet İzzet ise, tam aksine ortaya koyduğu fikirleri üzerine çok fazla zaman harcayan, ince eleyip sık dokuyan,
pratik ihtiyaçlara yönelik çalışmalardan ziyade sanat ve bilim adamı yönünden taviz vermeden çalışan bir fikir adamıdır(Açıkgöz, 1981, s. 18).
Mehmet İzzet’in çok yönlülüğe rağmen kendi döneminde yaşamış olan diğer
fikir adamları arasında adının daha az anılmasının nedenini açıklayan bir diğer
öğrencisi Fındıkoğlu göre; Mehmet İzzet, felsefe ve siyaseti uzlaştırma çabası içinde
olmamıştır. Bu nedenle Mehmet İzzet; Ziya Gökalp, Namık Kemal, Prens Sabahattin, Ahmet Rıza vb. fikir adamları arasında daha az hatırlanır olmuştur(Değirmencioğlu, 1989, s. 6-7).
Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu’nun yaptığı değerlendirmeler ışığında denilebilir ki; Mehmet İzzet, sosyolog kimliğinin yanında felsefeci ya
da filozof kimliğine sahip olduğu için, çalışmalarıyla dönemin pratik ihtiyaçlarını gidermek için çabalamamıştır. Aksine ince eleyip sık dokuyan bilim ve sanat
adamı üslubuyla fikirlerini temellendirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla farklı alan ve
disiplinler üzerine çalışan Mehmet İzzet, yapmış olduğu çalışmalarla toplumsal
ve siyasal alana bir takım faydalar sağlama gayreti içeresinde olmadığı için kendi
dönemindeki düşünürlere kıyasla daha az anılmış olmuştur.
Mehmet İzzet her ne kadar Durkheim ve Ziya Gökalp gibi düşünürlerden etkilenmişse de, tamamıyla onların etkisi altında kalmamış ve zaman zaman gerek
Durkheim’i gerekse Gökalp’i eleştirmiştir. Örneğin Mehmet İzzet, Durkheim ekolünün benimsediği ve Türkiye’ye Ziya Gökalp tarafından getirilen ‘’İçtimai Nassiyecilik’’ yani ‘’toplumsal dogmacılık’’ anlayışını benimsememiş ve reddetmiştir.
İzzet, toplumsal dogmacılık yerine ‘’bilimsel şüphecilik’’ bakış açısını benimsemiş
ve çalışmalarında uygulamıştır(Kızıloluk, 2008, s. 32).
Diğer taraftan Mehmet İzzet, yaşadığı dönemine egemen olan ‘’sosyolojizm’’
akımını da eleştirmiştir. İzzet, toplumsal alanda meydana gelen her türlü olayın
ya da durumun, yine toplumsal olaylar ve durumlar ile açıklanacağı savunan bu
akımın savunucularını da eleştirmekten geri kalmamıştır. Ona göre, eğer toplum
büyük adamlar yetiştiriyorsa, neden sadece bazılarında bu durum gözlemlenirken
diğerlerinde gözlemlenmez. Yani madem toplum içerisinde yetişen büyük adamlar
toplumun eseri ise, diğer adamlar kimin eseridir? şeklinde bir tutumla döneminin
yaygın ve egemen olan anlayışını eleştirmiştir(Kocacık, 1988, s. 74).
Darülfünun’da hocalık yaptığı dönemlerde, gerek okulda gerekse okul dışında
bilimi ve bilimsel ilkeleri yaymaya önem veren Mehmet İzzet(Celal, 1941, s. 80),
dogmatizme karşı eleştirel bir tavır takınmıştır. Hem kendi döneminde hem de
daha önce yapılmış olan çalışmalara şüphe ile yaklaşan Mehmet İzzet, değişmez
doğruların peşinden bilimsel bir şüphecilik ile koşar. İzzet’tin benimsemiş olduğu
bilimsel şüphecilik, üzerinde çalışılan konu hakkında gerçeğe ulaşmak için eleştirel bir tutum içerisinde olmaktır. Dolayısıyla buradaki şüphe amaç değil, gerçeğe
ulaşmak için bir araçtır(Kızıloluk, 2008, s. 33).
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Bilimsel şüpheciliğin dışında, Mehmet İzzet’in göze çarpan bir diğer özelliği,
Hegel’in ‘’idealist diyalektik’’ yönteminden etkilenmiş olmasıdır. Bu yöntemde,
ortaya atılmış olan bir düşüncenin ya da fikrin tersine doğru sorular sorarak senteze ulaşılır. Yani bir şeyin ne olduğundan değil, ne olmadığından hareket edilerek,
o şeyin ne olabileceğine ulaşılmaya çalışılır. Mehmet İzzet’de idealist diyalektik
yönteminden etkileri, özellikle millet ve milliyet kavramları ile ilgili ortaya atmış
olduğu fikirlerinde görülmektedir(Kızıloluk, 2008, s. 33).
Bahsedilen bilimsel şüpheciliği ve idealist diyalektiği çalışma sisteminin merkezine oturtan Mehmet İzzet, gençlerin doğmalara inanmamaları için telkinlerde
bulmuş, ayrıca sabırsız davranıp, aceleci bir şekilde hükümlere ya da genellemelere
varmaya çalışan gençleri de uyarmıştır. Gençlerin bilimsel çalışmalarda, bilimsel
yöntemleri kullanmaları ve bilimin ilkeleri ile hareket etmeleri için gerekli olan ihtiyatlı davranışları ve bilimsel şüpheyi dikkatle göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla
denilebilir ki, Mehmet İzzet doğmalardan uzak, açık ve seçik olan bilimsel bakış
ile geniş bir perspektiften bakmaya yardımcı olan felsefi bakışı birleştirmiştir. Bu
yolla, ele aldığı konular hakkında daha güvenilir veri ve sonuçlar elde etmeye çabası içerisinde olmuştur(Celal, 1941, s. 80). Ayrıca Mehmet İzzet hakkında bahsedilmesi gereken bir diğer yönü, alaycı(istihsa) üslubudur. Ancak belirtilmelidir
ki O’ndaki alaycı üslup, gayrı ahlaki bir tutum veya kötü bir mizaç olarak değil,
‘’felsefi bir yöntem, bilinçli bir savunma silahı, irşat ve terbiye yolu” olarak kendini
göstermektedir(Değirmencioğlu, 1991, s. 123).
Mehmet İzzet’in sosyoloji bilimine bakış açısını anlamak adına, sosyoloji ne
tür bir görev yüklediğine bakmakta fayda vardır. İzzet’e göre sosyoloji, toplumsal
alanda yer alan gerçekliği değiştirmeden, olduğu gibi ele alıp değerlendiren bir bilimdir(Kızıloluk, 2008, s. 34). Ayrıca Mehmet İzzet sosyolojinin iki temel amacı
olduğunu söyler. Bunlar:
İnsan toplumlarının ortaya çıkışlarını ve sahip olduğu özelliklerini, yapıları ve
işleyişleri bakımından etraflı/geniş bir perspektiften ele alıp, açıklamak.
İnsan toplumlarını geçmişten günümüze kadar geçen tarihsel süreç içerisindeki
gelişim, değişim ve dönüşümlerini ele almak, bu değişim ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğini bulmak ve eğer mümkünse bunlar hakkında elde edilenleri yasalar
haline getirmek(Mehmet İzzet, 1929, s. 3).
İzzet’in bu yaklaşımında da anlaşılacağı üzere; kısaca, her zaman ve her yerde
aynı nedenlerin aynı sonuçları meydana getireceği ‘’determinizm’’ ilkesini benimsediği görülür. Daha çok doğa olayları için kabul edilebilir olan bu ilkenin, sosyoloji gibi bir sosyal bilim için de geçerli olduğunu düşünmek doğru olmasa gerektir.
Zira sosyolojini temel konusu olan toplum ve toplumsal kurumlar sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedirler. Aksi halde sosyal bilimler için determinizmin
olduğunu kabul etmek, sürekli bir değişim ve dönüşüm süreci içinde olan toplumu,
istenilen şartlar sağlandığı zaman istenilen olayın ‘’mutlaka’’ meydana geleceği anlamına gelir. Ancak bu durum sosyoloji biliminin doğasına aykırıdır. Ayrıca Mehmet İzzet, toplumbilimci kavramını da ele almıştır. Ona göre toplumbilimci, bilim21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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sel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak toplumsal alanda meydana gelen
olayları araştırıp veriler elde eden ve bu verileri halktan ya da yönetici kesiminden
ilgili kişilerin bilgisine sunan kişidir. Dolayısıyla Mehmet İzzet, bu açıdan bakıldığında sosyolojiye yarar sağlayan bir bilim olarak bakmıştır(Kızıloluk, 2008, s. 34).
Sosyolojinin gelişmesi için işbölümü ve uzmanlaşmanın yapılması gerektiğini
düşünen Mehmet İzzet, Almanya ve Amerika’daki sosyolojinin durumunu göstererek, iş bölümlü ve uzmanlaşmanın sosyolojinin gelişiminde ne derece etkili olduğunu göstermeye çalışır. Almanya’da uzmanlaşma ve işbölümüne gidilmediği için
sosyoloji gelişim göstermemiştir. Ancak Amerika’da, uzmanlaşma ve işbölümü
geliştiği için sosyoloji büyük gelişmeler göstermiştir. Türk sosyologlarının da bu
durumda yapmaları gereken şey; uzmanlaşma ve işbölümünü için gereken adımları atmalarıdır. Zira sosyoloji ancak bu tür pratik çalışmalar ile topluma faydalı
olabilir(Değirmencioğlu, 1987, s. 140).
İçtimaiyat:
İçtimaiyat(sosyoloji) kitabı; Mehmet İzzet tarafından yazılmış, 1929 yılında
İstanbul’da Devlet Matbaası tarafından basılmış ve lise 3.sınıflar için ders kitabı
olarak okutulmuştur. Kitabın ilk ön dört sayfası, giriş bölümü için ayrılmıştır.
Methal olarak adlandırılmış olan giriş kısmında; cemiyet(toplum)’in ne olduğu,
insan cemiyetleri ile hayvan cemiyetleri ve aralarındaki farklılıkların neler olduğu,
içtimaiyatın(sosyoloji) konusu, içtimaiyat ilminin geri kalmış olmasının nedenleri,
cemiyet(toplum)-fert(birey) ilişkisi, cemiyetin fert üzerindeki etkisi, cemiyet hayatı
ve ferdin hürriyeti arasındaki ilişki, cemiyetlerin sınıflandırılması ve bu sınıflandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, içtimaiyat derslerinin planı,
ders sürecinin nasıl ilerleyeceği ve neler yapılacağı konuları üzerinde durulmuştur.
Ayrıca giriş bölümünün sonunda ‘’kıraat’’ başlığının altında, bir içtimai(toplumsal) olayın ne olduğu sorusu, Durkheim’dan yapılan alıntı bir parça ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Kitap incelendiğinde toplam üç kısımdan ve yirmi iki bölümden oluşmuştur.
Birinci kısımda; ‘’iktisadi içtimaiyat’’, ikinci kısımda; ‘’beyti ve siyasi içtimaiyat’’,
üçüncü kısımda; ‘’içtimai hayat ve beşeri mefkûreler’’ konuları ele alınmıştır. Bu
noktada bu ana başlıklar altında Mehmet İzzet’in kitabın içeriğini oluştururken
ortaya koyduğu Türkçü yaklaşım çözümlenecektir.
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Ekonomi:
İçtimaiyat’ın birinci kısım, birinci bölümünde ele alınan ‘’iktisadi içtimaiyat’’
konusu incelendiğinde bir takım Türkçü yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Esnaf
heyetlerinin anlatıldığı kısımda, Roma İmparatorluğu’nda bulunan esnafların
kurmuş oldukları teşkilatların yapılarından ve özelliklerinden bahsedilirken; “bu
devirden ve teşkilattan asırlarca müddet sonra Anadolu’yu gezmiş olan İbn Batuta,
Türk esnaf cemiyetini anlattığı zaman, ‘ahiler’ yekdiğerine bağlayan münasebetlerin ve hislerin Romalılarınkine pek benzediğini görüyoruz’’(Mehmet İzzet, 1929, s.
16) ifadesiyle Türklerde bulunulan ahilik teşkilatına değinmiştir.
Romalılarda bulunan esnaf teşkilatının benzerinin yıllar sonra Türklerde de
olduğunu ifade etmek için, yukarıda yapılan açıklama ile yetinilmemiş ayrıca ahilik(lonca) sistemin hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir:
“Memleketimizde loncalar, bir kasabada iktisadi faaliyetin bir şubesini inhisara almış bulunuyorlardı. Bir zanaat tutmak isteyen adam, ister tezgâh sahibi ister
kalfa veya çırak olsun, mecburi olarak o zanaatın loncasına mensup ve tabi olurdu.
Loncadan olmayanlar o loncaya ait zanaat ile meşgul olamazlardı. Böylece lonca
mesleğe ait faaliyeti inhisara almış bulunuyordu’’(Mehmet İzzet, 1929, s. 17).
Loncaların işleyişi anlatılmaya devam edilerek; “Her şehirde bir zanaatı yapanların sayısı belirliydi. Bu suretle esnaf arasında rekabet sınırlandırılmış bulunuyordu. Lakin bu sınırlamadan yararlanarak esnafın su istimale varmaması ve halkın
zarara uğramaması için yapılacak malların vasıfları, kullanılacak malzemenin
nevi vs. tamamen belli idi. Hatta çarşı teşkilatı esnafı daimi bir nezaret altında bulunduracak tarzda idi. Zanaat adamları açık dükkânda, müşterinin gözü önünde
çalışırlardı. İstanbul’un büyük çarşısı, eski halinde, bu teşkilattın dikkate değer bir
örneği idi’’(İzzet, 1929, s. 17).
Böylece Romalılardaki esnaf yapısı ve özelliklerinden ziyade, Türk toplumsal
yapısı içersinde yer edinmiş olan Ahilik(lonca) teşkilatının olumlu yönleri anlatılmaya çalışılarak Türkçü bir yaklaşım sergileniştir. Bu konuda hakkındaki ifadeler
ikinci fasla gelindiğinde farklı bir boyut almıştır. Muhtelif cemiyetlerde üretim
tarzları başlığı altında şekillenen ikinci bölümde; “son asırda çalışma hürriyetinin temini için her memlekette eski nizam ve kayıtların kaldırılması lüzumu duyulduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti de esnaf heyetlerini feshetti’’(Mehmet İzzet,
1929, 38) ifadesiyle, bu sefer de sanayi devriden sonra işlevselliğini yitiren esnaf
teşkilatlarının kaldırılması gerektiği ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
bunu başarılı bir şekilde düşünüp gerçekleştirdiği vurgulanmıştır.
Diğer taraftan yine ikinci bölümde, “İktisadi Bakıştan Cemiyetlerinin Tasnifi” başlığı altında Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki ekonomik uğraşları
hakkındaki açıklamalarda: “Mesela İslam dinini kabul etmeden evvel Türkler, bize
haber verildiğine göre, yalnız avcılıkla, ziraatle, hayvan beslemekle kalmazlardı.
Bir Bizans müverrihi Türklerin İranlılardan aldıkları altınlardan yaptıkları yataklardan, sandalyelerden, kürsülerden, atlardan ve silahlara ait tezniyattan bahsedi21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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yor’’(İzzet, 1929, s. 30-31) ifadesine yer vermiştir. Böylece Türklerin eski dönemlerde bile ekonomik alanda avcılık, tarım ve hayvancılıkla sınırlı kalmadıklarını ve
önemli gelişmeler göstererek maden işlemeciliği ile de uğraştıkları vurgulanmıştır.
Üçüncü bölümde iş bölümünün toplumsal sonuçlarının anlatıldığı bölümde, iş
bölümü ve medeniyetin bir biriyle ilişki olduğu vurgulanmıştır. Bu ilişki birbiriyle
doğru orantılıdır, iş bölümü arttıkça medeniyet yükselmektedir. Kitapta durumun
daha iyi anlaşılabilmesi için Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti kıyası yapılmıştır:
‘’Büyük imparatorluğun her parçası kendi başına bir iktisadi hayat yaşıyordu. Bu
şeriat içinde Nezip Muharebesi oldu, Mısırlı İbrahim Paşa padişahın ordularını
kati surette yendi. Olayda Türk hizmetinde bulunan Alman Moltke, mektuplarında askere kumanda eden Türk paşalardan birinin şu sözünü kaydediyor: ‘Bu
yenilmenin ne zararı var? Kaybedilen mülke rağmen padişahımızın kafi derecede
mülkü olacaktır.’ Bu tevekküle mukabil, garp medeniyetinin girmiş olduğu iş bölümü ve sınai terakki yolunda ilerlemeye azmetmiş olan şimdiki Türkiye’de İzmir
ve Adana’nın yabancılara verilmesinden bahsedildiği vakit husule gelen ve Türk
gençlerinin daima hatırlaması lazım olan milli galeyanı göz önüne getirelim. Arada ne fark var! Bu farkı izah etmek için, şüphe yok ki her şeyden evvel milliyet
hislerinin uyanmış olmasını hatırlayacağız. Fakat mühim olan bir sebep daha var:
Eskiden mevcut olan ve aynı padişahın vergiye ve haraca tabi kulları oldukları için
Türkü Türke, Müslümanı Müslümana, sadece birbirine benzer vaziyette bulundukları itibariyle bağlayan dayanışma bağı yanında, bir diğer bağ ortaya çıkmıştır. Bu yeni dayanışma, Türkü Türke, birbirinin eksikliklerini tamamladıkları için
bağlıyor, iş bölümü arttıkça tesirini daha fazla duyuruyor ve sadece bugünü değil,
yarını da uzağı da gören zekâlarda birinci ehemmiyet derecesine çıkıyor(Mehmet
İzzet, 1929, s. 46-47).
Böylece Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan iş bölümü ve modernleşme kıyasından hareketle, modernleşme yolunda olan Türkiye’de milli
duyguların harekete geçtiğini ve Türkü Türke bağlayan yeni bağ sayesinde, hem
iş bölümünün arttığını hem de bugünün ve yarının güvence altına alındığı belirtilmiştir. Bu yaklaşımda görüldüğü üzere; İslami-dini bağdan ziyade milli-Türkçü
bağ ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
Aile ve Kadın:
Ailenin muhtelif şekilleri ve tekâmülü başlığı altında, Türklerde aile tiplerine
değinilen onuncu bölümde, aile ve kadın konusunda Türkçü bir yaklaşım ortaya
konmuştur. Bu noktada göze çarpan ilk yaklaşım, verilmiş örneklerin İslamiyet
öncesi dönemdeki Türk kültürünü yansıtıyor olmasıdır. Türk toplumunda aile
tipinin nasıl olduğuna dair bir takım tartışmalar mevcut ise de, öncelikli olarak
Yakut Türklerinden başlanmış olması ve şu ifadeye: “Muhakkak olan bir cihet
şimdi Sibirya’nın kuzeydoğusunda yaşamakta olan Yakutların ‘sip’ adını taşımakta
olan klan teşkilatına malik olduklarıdır. Bu sipler egzogami yani dışarıdan evlenme kuralını uygularlar. Klanın fertleri arasında gayet sıkı bir tesanüt vardır. Mülk
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esasında müşterektir’’(İzzet, 1929, s. 116) ifadelerine yer verilmiş olması, aile konusundaki ilk Türkçü yaklaşıma örnek gösterilebilir.
Mehmet İzzet, bazı Türk toplumlarında aile teşkilatlarının ‘’pederşahi’’ olup
olmadıklarının ihtilaflı olduğunu ifade etse de, konu hakkında ortaya fikirler atmış olan Grenard ve Ziya Gökalp arasında, Türkçü yaklaşımları ile ön olana çıkan
Gökalp’in fikirlerinin daha doğru olduğunu belirtir: “Grenard gibi bazı âlimlere
göre Türkistan’da Türk ailesi pederşahidir. Ziya Gökalp Bey ise bu mütalaayı kabul etmeyerek ‘hiçbir Türk şubesinde Türk ailesinin pederşahi bir şekil almadığını’ iddia eylemiştir. Ziya Bey oldukça kuvvetli delillere dayanmaktadır”(Mehmet İzzet, 1929, s. 116). Mehmet İzzet, ardından hiçbir Türk toplumda pederşahi
aile yapısının olmadığını ifade eden Ziya Gökalp’in konu hakkındaki delillerini
aktarmaya başlar: “Bu delillerden biri Türk cemiyetlerinde siyasi velayetin, saltanat
hakkının sadece hakana değil bir dereceye kadar da hatuna ait olmasıdır. Mesela
kadınlar erkeklerin yaptıkları bütün hizmetleri yaparlardı: Hükümdarlık, kumandanlık gibi. Bundan başka kurultaylarda erkekler gibi bulunurlardı. Bir emirname
‘hakan diyor ki’ diye başlarsa hükümsüzdü. Ancak ‘hakan ve hatun emrediyor ki’
diye başlarsa onun hükmü olurdu. Hakan yalnız başına ecnebi devletlerin elçilerini
kabul edemezdi. Elçiler, ancak hakan sağda, hatun solda olmak üzere ikisinin huzuruna çıkabilirlerdi”(Mehmet İzzet, 1929, s. 116-117).
Türk aile yapısının İslamiyet öncesi dönemdeki yapısı hakkında örnek verilerek, Türk kültürünün nispeten saf hali aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece saf Türk
kültürünün etkisiyle şekillenmiş olan Türk aile yapısında, “kadının yeri” aktarılmaya çalışılmış ve Türk aile yapısının pederşahi olmadığı delillerle gösterilmiştir.
Bu noktada kitapta sergilenen Türkçü yaklaşım, öncelikli olarak Türkçü yaklaşımları ile ön plana çıkan Ziya Gökalp’e yer verilmesidir. Ardından Türk toplumunda
“aile” ve “kadının yeri” hakkında verilen örneğin İslamiyet öncesi Türk toplumundan verilmesidir. Kısaca, Osmanlı toplumunda diğer kültürlerin etkisinde kalan
Türklere yer verilmeyerek, nispeten saf Türk kültürünün egemen olduğu Osmanlı
öncesi dönemden örneklerin verilemesiyle Türkçü yaklaşımlar sergilenmiştir.
Ayrıca zaman ve mekân olarak birbirlerinden uzakta olan Türk toplumlarında farklı aile yapılarının görülmesi, farklı kültürel etkilerin altında kalınmasına
bağlanmıştır. Kitaptaki; “Ziya Gökalp Beyin de kabul eylediği gibi İslam dininin,
Bizans ve İran Medeniyetlerinin tesirinin en fazla duyulduğu yerlerde hiç olmazsa
kadınların vaziyeti itibariyle pederşahi tipe yaklaşmış olan Türk beyti hayatı”(İzzet, 1929, s. 118) ifadesinden de anlaşılacağı üzere, pederşahi aile tipine yaklaşmış
bir Türk cemiyeti varsa bunun nedeni; İslam, Bizans ve İran kültürünün etkisinde
kalınmaya bağlanmıştır. Bu yolla farklı kültürlerin etkisinde kalmamış olan saf
Türk kültüründeki “aile ve kadın” ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece hem
eski Türk kültürünün geldiği medeniyet seviyesi hem de kadının toplumsal ve siyasal alandaki önemli konumu vurgulanmıştır.
Kadının aile ve cemiyetteki yerini konu edinen on ikinci bölümde “Garpte sanayi ve ticarette çalışan kadınların en fazla olduğu memleketlerde onların hak21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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ları en ziyade erkek hukuku derecesine varmışlardır”(Mehmet İzzet, 1929, s. 133)
ifadesiyle Batı’da kadının toplumdaki yerinin ne zaman önem kazanmaya başladığı vurgulanırken, ‘Türk Kavmi’ adlı eserde bedevi ve çoban olan Kırgızların bir
toprakta yerleşmiş ve ziraat ile meşgul diğer Türklerden önce kadınlara saygı gösterdiği söylenir”(İzzet, 1929, s. 133-134) ifadesiyle Türklerde kadının yerinin henüz
yerleşik hayatın başlamadığı dönemlerde bile önemli olduğu vurgulanmıştır. Böylece Türk toplumunda kadının önemli konumu gösterilerek, Türklerin yakalamış
oldukları medeniyet seviyesinin Batı’da asırlar sonra yakalandığı vurgulanmıştır.
Din:
İçtimaiyat kitabında sosyoloji bakışından din konusunun ele alındığı yirminci
bölüm ve ilmin menşei ve tekâmülü konusunun ele alındığı yirmi birinci bölümde, eski Türklerdeki din anlayışı ele alınmıştır. Burada dikkat çeken temel husus,
Türklerin özellikle İslamiyet’i kabul etmeden önceki inançları üzerinde durulmasıdır. Totem, Animizm gibi inançlardan hareketle din, bilim ve din ve bilim ilişkisinin ele alındığı bu bölümlerde eski Türk inancında önemli bir yere sahip olan
‘’yada taşı’’ üzerinde durulmuştur. Eski Türk inancına göre, yada taşı yağmurun
yağmasına neden olan kutsal bir taştır. Mehmet İzzet’in ifadesiyle, “Eski Türk sihirbazına göre ‘’yat taşı’’ yağmurlara hâkim olan taştır’’(İzzet, 1929, s. 219).
Ziya Gökalp’in yapmış olduğu değerlendirmeye göre, İslamiyet öncesi Türk
destanlarından Böğü Tekin Efsanesi, bu taşın gökten inen altın ışıktan meydana
geldiğini ifade ediyor. Bu efsaneye göre, Kutlu Dağ’ı meydana getirmiştir. Kutlu
Dağ, yeşim taşından bir kayadır ki, Türklerin elinde bulundukça Türk hakanlığı dünyaya hâkim kalmış, Yulun Tekin zamanında Çinliler, bu gafil hükümdarı
aldatarak Türklerin bu kıymetli tılsımını elinden almışlardır. Bunun akabinde
Türklerin göçü meydana gelerek Türkler her tarafa dağılmış ve bu sırada Uygurlar
da Beşbalık ülkesine kadar gitmişlerdir. Bu rivayet yada taşının eski Türk hayatındaki önemini göstermektedir(İnan, 1995, s. 164). Böylece İçtimaiyat kitabında,
Türklerin inanç hayatından önemli bir yeri olan yada taşı üzerinde durularak, eski
Türk kültürü ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
Hukuk:
İktisadi değişikliklerin müesseselere, örflere ve fikirlere dokunması konusunun
ele alındığı yedinci bölümde, “Nihayet İslam fıkhına dayanan eski Kanunu Medeniyi, Mecelleyi tamamen yenilemek prensibi, Cumhuriyet ile beraber kabul olundu. Zira bundan yarım asır evvel yapılmış olan bu Mecelle’nin 1851 maddesinden
şimdiki ihtiyaçlara uyan ancak 300 maddesi kalmıştı. Gerisi, memleketimizin ihtiyaçlarını tatmin edemeyecek derecede iptidai bir takım kaidelerden ibaret olunduğundan tatbik edilemiyordu”(İzzet, 1929, s. 88) ifadesiyle İslam-dini kurallarına göre şekillenmiş olunan Mecelle geri plana atılırken; yeni Türk Devleti’nin
kabul ettiği ve laik ilkelere dayanan Türk Medeni Kanunu ön plana çıkarılmaya
çalışılmıştır. Böylece diğer alanlarda olduğu gibi, hukuk alanında da İslam ve diğer
kültürlerinin etkilerinin olduğu yapılardan ziyade, saf ve milli olan Türkçü yapılar
ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
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Sonuç:
Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde aydınlar arasında devletin yıkılmasını engelleyecek ve bir kurtuluş yolu olarak görülen fikir akımlarından birisi de
Türkçülük olmuştur. Ziya Gökalp, Mehmet İzzet gibi düşünce ve bilim insanları
Türkçülüğü bilimsel, sosyolojik bir zeminde tartışmış hatta Gökalp’in düşünceleri
Atatürk’ün de ifadesi ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkeleri olarak
somutlaşmıştır. Milliyet, millet, milli devlet olgularının dönemsel olarak temel tartışma konuları olduğu bu dönemde Cumhuriyetin bir ulus devlet olarak kurulmasının ardından milli bir eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu dönem milliyetçilik
anlayışı Atatürk ve dönemin diğer aydınlarında da izleri açık olarak görülen Türkçü, milliyetçi bir anlayıştır. Yeni Cumhuriyet’in üzerine oturduğu ilke ve reformlar
da tarihsel, sosyal, kültürel anlamda Türkçü, milliyetçi bir özellik göstermektedir.
Yeni Cumhuriyetin bu doğrultudaki eğitim felsefe ve politikalarının belirlenmesinde bu anlayış egemen olmuştur.
Sosyoloji dersinin 1924 ortaöğretim programlarında yer almasının ardından bu
alanda ders kitabı ihtiyacı doğmuştur. 1929 yılına kadar Fransız öğretmen okulları
için yazılan bir ders kitabının çevirisi Türkiye’de liselerde okutulmuştur. Bu dönemden sonra Türk bilim insanları ve öğretmenler ders kitabı yazmaya başlamıştır. Bu kitaplardan birisi Mehmet İzzet’in İçtimaiyat adlı eseri olmuştur. Mehmet
İzzet ders kitabının içeriğini oluştururken büyük ölçüde program içeriğine bağlı
kalarak ama aynı zamanda kendi Türkçü, toplumcu yaklaşımını içeriğe yansıtarak
ders kitabını yazmıştır. Kitap ekonomi, aile-kadın, din, hukuk temel başlıklarında
incelendiğinde Mehmet İzzet’in bu yaklaşımı bütün içerikte somut olarak görülmektedir. İçerik oluşturulurken program doğrultusunda her başlıkta Osmanlı ve
Cumhuriyet karşılaştırılmaları yapılmakta, bu karşılaştırma yapılırken ele alınan
konu ile ilgili Osmanlı dönemi olumsuzlukları ortaya konarken Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler olumlayıcı bir yaklaşımla ortaya konmaktadır.
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Extended Abstract:
One of the movements of thought regarded as the way to prevent the collapse
of the Ottoman State and a way of liberation among the intellectuals during the
process of collapse in the state was Turkism. Such intellectuals and scientists as
Ziya Gökalp and Mehmet İzzet discussed Turkism on a scientific and sociological
ground and even the views of Ziya Gökalp became concrete ideas, as Atatürk expressed, as the establishment principles of Turkish Republic. In this era when the
notions of nationality, nation and nation state were discussed as the basic topics of
discussion periodically, a national education approach was adopted following the
establishment of the Republic as a nation state. The nationalism mind in this era is
a national intellection where the signs of Atatürk and the other intellectuals of the
age could be seen clearly. The principles and reforms on which the new Republic
was built also shows Turkist and nationalist characteristics in historical, social and
cultural senses. This mind became dominant in determining the education philosophy and politics in line with the new Republic.
Following the inclusion of the course of sociology in the secondary education
programs in 1924, there became a need for the textbook. Up till the year 1929, a
translation of a textbook written for French school of teaching was taught at high
schools. After this period, Turkish scientists and teachers started to write books.
One of these books is the book called İçtimaiyat written by Mehmet İzzet. The
book of İçtimaiyat (Sociology) was written by Mehmet İzzet, printed in 1929 by the
State Printing House in İstanbul and taught as a textbook for the 3rd Grade at high
schools. The first four pages of the book was designated for the introduction part.
What was studied in the first part that was called as ‘Methal’ (entrance) was such
topics as what society is, the differences between human communities and animal
communities, the subject of sociology, the reasons why the science of sociology is
not so developed, the relation of community and individual, the effect of society
on individual, social life and its relation with the individual freedom, classification
of societies and the points to be cared in this classification, the plan for sociology
courses, how the process of teaching will go on and what to do. In addition, the
question of what a social even is was tried to be explained with a reading passage
quoted from Durkheim under the heading of ‘kıraat’ (reading).
The book is made up of three chapters and twenty-two parts. In the first chapter,
“economic sociology” was studied, in the second section “domestic and political
sociology” and in the third chapter “social life and humanistic ideals” were studied.
Mehmet İzzet mostly based on the program content while forming the content of
the textbook but he also wrote the book by reflecting his own Turkist and sociologist approach to the content. Upon reviewing the book under the basic headings
of economy, family-women, religion, law, the approach of Mehmet İzzet looks so
concrete in all content. Ottoman and Republic is compared in every heading in
line with the program while creating the content and in this comparison, the negativities regarding the Ottoman period are emphasized while the innovations and
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developments are given in a positive way regarding the subject being studied.
Regarding the subject matter of “economic sociology” given in the first chapter, first part of the book İçtimaiyat, a series of Turkist approaches come to the
forefront. In the second part where craftsman’s committee are told, the structures
and features of the organizations the craftsmen founded in the Roman Empire are
mentioned; with the statement of “after centuries long from this age and organization when İbn Batuta wandering around Anatolia told about Turkish craftsman
organization, we see that the relations and feelings of “ahi community” with others
look like to those of the Romans very much”, the ahi organization in Turks are
mentioned.
In the tenth part where the family types of Turks are told under the heading of
various types and development of family, a Turkish approach was put forward with
regard to family and woman. The striking approach at this point is that the examples given reflect Turkish culture of the period before Islam. Even though there
are some discussions about how the family type in Turkish community is, starting
from the Yakut Turks and the statements of “A certain point is that the Yakut living
in the north east part of Siberia belong to Klan organization having the name of
‘sip’. These “sips” practice exogamy, which means getting married with those out of
them. There is a firm solidarity among the members of the Klan. Property is actually common” could be given as the examples of Turkist approaches.
By given examples about the structure of Turkish family before Islam, the pure
Turkish culture was tried to be conveyed. In this way, “the status of woman” was
tried to be given in Turkish family structure that was shaped with the effect of pure
Turkish culture and the fact that Turkish family structure is not patriarchal was
shown with evidences. The Turkist approach exhibited in the book at this point is
that Ziya Gökalp who comes to the forefront with his Turkist approaches is given
place. Following that, the example of “family” and “the place of woman” in Turkish
community was given from the Turkish community in the period before Islam. In
short, Turks being under the influence of other cultures in Ottoman community
were not given place but the examples from the period before the Ottoman where
relatively pure Turkish culture was dominant was given so a Turkist approach was
exhibited.
In the seventh part where the subject of the touch of economic changes to organizations, customs and ideas were studied, with the statement of “the principle
of renewing Mecelle, the Civil Code of Ottoman, depending on Islam Fiqh was
approved with the Republic. As a matter of fact, there remained only 300 fitting the
current needs out of 1851 in Mecelle which was made half a century ago. The rest
was not practiced as they were made up of some primitive rules which would never satisfy the needs of our country”, Mecelle which was formed depending on the
rules of Islam was pushed in the background while Turkish Civil Code adopted by
the Turkish State and based on secular principles was brought into the forefront. In
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this way, as in other fields, pure and national Turkist structures were brought into
the forefront rather than the structure Islam and other cultures are effective in the
field of law as well.
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Bu çalışmanın amacı da, ülkemizde yaşanan çocuk suçluluğu olgusunu ve
bu olguya yol açan toplumsal nedenleri Antalya örneğinde araştırarak sosyolojik
bağlamda anlamaktır. Araştırmanın saha verileri Temmuz-Aralık 2003 tarihleri
arasında Antalya il merkezinde bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne suç isnadıyla getirilen çocuklardan oluşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen verilere göre, Antalya’da suç isnadına karışan çocukların yarıya yakını (%41) iç göç sonucu fiziki çevre değişikliği yaşamış aile çocuklarıdır. Çocukların aile ve akrabalarında suçlu modeli sayısı azımsanmayacak
miktardadır (%35). Görüşülenlerin %34’ü daha önce bir suç/suç isnadı davranışında bulunmuştur.
Kentleşmeyle birlikte artan insan sayısı ve çeşitlenen suçlara karşı suç sonrası
değil suç öncesi uzun vadeli programlar yapılarak mücadele edilmelidir. Çünkü
günümüzün en önemli sosyal problemlerinden birisi olan çocuk suçluluğu dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla büyüyen bir sorundur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Suçluluğu, Çocuk Şube Müdürlüğü, Aile,
Göç, İşsizlik, Eğitim, Kentleşme.
Abstract :
As a social phenomenon, juvenile delinquency is a problem that has been experienced in the world for many years and its number is increasing day by day.
Generally, until the 19th century, the same criminal laws were applied to the individuals who were involved in the crime without discriminating between children
and adults. In 1899, with the establishment of the Cook County Juvenile Court in
Chicago, Illinois, juvenile delinquency cases have been handled with a scientific
perspective.
In our country, the first studies on juvenile delinquency started after the 1930s.
In earlier times, he was late in the psychology of criminal justice and psychology
and criminal law because of the lack of adequate statistics and the lack of scientists
interested in the subject.
The first researches on child offenders have been made in Turkey in 1931. Since
then, quantitative and qualitative researches on the solution of juvenile delinquency have begun to be addressed from a broad perspective with sociological, psychological and legal dimensions.
The aim of this study is to understand the phenomenon of juvenile delinquency
in our country and the social causes leading to this phenomenon in Antalya in a
sociological context. The research was conducted between July 7, 2003 and June 30,
2005 in the Children’s Branch of the Antalya Provincial Security Directorate in
Antalya. According to the data obtained from the study, almost half of the children
(41%) who were involved in the crime in Antalya were the children of the family
who experienced a physical environment change due to internal migration. The
740
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number of offender models in the family and relatives of children is considerable
(35%). 34% of the respondents had previously committed a crime / criminal offense.
With urbanization, the number of people increasing and diversified crimes
should be tackled by long term programs before crime, not after the crime. Because
juvenile delinquency, which is one of the most important social problems of today,
is a rapidly growing problem in our country as well as in the world.
Keywords: Child, Juvenile Delinquency, Child Police Department, Family,
Migration, Unemployment, Education, Urbanization.
Giriş:
Çocuk suçluluğu Dünyada çok uzun yıllardır yaşanan toplumsal bir olgu
ve sorundur. 19. Yüzyıla kadar suça karışan bireylere çocuk yetişkin ayrımı
yapılmaksızın aynı ceza kanunlarının hükmü uygulanmıştır. 1899 yılında Chicago,
Illinois›de Cook County Çocuk Mahkemesinin kurulmasıyla çocuk suçluluğuyla
ilgili davalar bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmaya başlamıştır. Bu mahkemenin
kurulmasında “Hull-House Yerleşimcileri ve Kadınlar Kulübü” önemli bir rol
üstlenmiştir (Bradley, 2008).
Türkiye’de suçlu çocuklarla ilgili ilk araştırma 1931 yılında yapılmıştır. O zamandan günümüze çocuk suçluluğunun çözümüne yönelik nicel ve nitel araştırmalar sosyolojik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla geniş bir perspektiften ele alınmaya başlamıştır (Fişek, 2010).
Çocuk suçluluğunda sanayi devrimi sonrası artan hızlı sosyokültürel ve
ekonomik değişmeler etkili olmuştur. Günümüzde ise kitle iletişim ve ulaşım aygıtlarındaki hızlı gelişmenin etkisiyle toplumsal değişmeler önceki dönemlere göre
daha hızlı olmakta daha geniş alanları etkileyebilmektedir. Toplumsal değişmeye bağlı olarak geleneksel aile yapısı ve aile içi ilişkiler de değişime uğramaktadır.
Çocukların aile hayatında meydana gelen değişmeler onların akran grupları ve
okulla olan ilişkilerini de doğrudan etkilemektedir. Artık sosyalizasyon sürecinde
etkin bir rol oynayan önceden belirli kurallara bağlı sosyal ilişkiler bozulmakta;
yaşam tarzı çok çeşitlenmektedir.
Çocuğun sosyalizasyonunda ailenin etkisi giderek azalmaktadır. Çocuk akran
gruplarında, okulda, boş zaman aktivitelerini değerlendirdiği mekânlarda ve kitle
iletişim araçlarında (İnternet, TV, Gazete, Dergi) sosyalizasyonunu sürdürmektedir. Günümüzde okul çağına gelmiş çocuklarda ailelerinin sosyalleşme etkileri
azalırken internet ve arkadaş çevresinin etkisi artmaktadır. Dolayısıyla çocuk dış
faktörlerden daha çok etkilenerek sosyalleşmektedir.
Çocuğun sosyalizasyonunda etkili olan bu unsurlar gelişmiş, gelişmekte olan ve
az gelişmiş ülkelerde de etkilidir. Etkinin şiddeti içinde bulunulan ortam, ülkelerin
gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterebilir. Bazen çocuklar ailelerindeki statülerine bağlı öğrendikleri rolleriyle aile dışı sosyalizasyon sürecinde öğrendikleri
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arasında çatışmalar yaşayabilmektedir. Toplumsal yapının değişmesine etki eden
hızlı nüfus artışı, evsizlik, yardım kurumlarının yetersizliği, yoksulluk, işsizlik,
kentlerde artan gecekondulaşma, parçalanmış/ şiddetli aile içi çatışmaların yaşandığı aile sayılarının giderek artması, eğitim sistemindeki yetersizlikler çocuğun
sosyalizasyonuna etki eden olumsuz unsurlardandır. İçinde yaşanılan bu olumsuz
çevre koşulları çocuğun suça yönelmesine etki etmektedir.
Günümüzde tüm çocukların, sosyal köken, yaşanılan bölge ve cinsiyet ayrımı
olmadan sapma davranışlarında bulunma riski gittikçe artmaktadır. Bu risk çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevreden ve sosyalizasyon sürecinde etkili olan sapma davranışı gösteren modellerin çokluğundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
çocukların olumsuz davranışlarda bulunma olasılığı giderek yükselmektedir.
Dünyanın birçok bölgesinde, 1990’lardan sonra çocuk suçluluğu oranı hızla
artmıştır. Verilerine ulaşılan birçok bölgeden biri olan Batı Avrupa’da, tutuklanan
çocukların oranı 1980’lerin ortası ve 1990’ların sonuna göre ortalama %50 artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde de dramatik bir artış söz konusudur; 1995 yılından
bu yana çoğu Doğu Avrupa ülkesiyle ve bağımsızlığına kavuşan eski SSCB ülkelerinde çocuk suçluluğu düzeyi %30 daha fazla artmıştır (Salagaev, 2003: 189).
Suça karışan bu çocukların çoğu alkol kullanıcısı, bir kısmı ise birden çok bağımlılık yaratan madde bağımlısıdır. Çocuk suçluluğuyla ilgili yapılan çalışmalar
göstermektedir ki, 12-18 yaş arasındaki bu çocuklar aynı zamanda suçların mağdurudur (victims). Bu mağduriyetin bir tehdit olarak devam etmesi gençliğin sosyalizasyon sürecinde toplumun norm ve değerlerine uyum sürecini önemli düzeyde etkilemektedir. Suç verilerine göre, şiddet olaylarına maruz kalanların %80’den
fazlasının mağduriyetini dile getirmediği polis kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Mağdurların durumlarını polise bildirmemeleri suçta siyah sayıları oluşturmaktadır (Demirtaş, 2001: 85). Oysa mağdurlar hakkında bilgiye ulaşılması suç ve suçlularla ilgili bilgiye ulaşılması anlamına gelir.
Almanya’da suçla ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, soygun,
gasp ve bedensel yaralanma suçlarını işleyen çocukların çoğunluğu kurbanlarıyla
aynı yaş ve cinsiyettedir. Suç işleyen çocukların çoğunluğu gruplar halinde hareket
eden erkeklerden oluşmaktadır (G.F.M.I. Report, 2001: 42).
Çocuk suçluluğuyla ilgili elde edilen verilere göre kurbanlar ile mağdurlar
yaklaşık aynı yaş aralığındadır. Araştırmalar erkeklerin kadınlara göre daha çok
kurban olarak seçildiğini ortaya koymaktadır. ABD’de her 1000 erkekten 105’i
kurban olurken, kadınlarda ise bu oran 1000’de 80’dir. Erkekler kadınlara göre 2,5
kat daha ağır saldırıya maruz kalmaktadır. Yaşlılar ise genç kadın ve erkeklere göre
daha az mağdur olmaktadır. Kısaca suç grupları daha çok aynı yaş düzeyindeki
kişileri kendilerine kurban olarak seçmektedir (Salagaev, 2003: 190).
Suça karışma ihtimali yüksek olan çocuk ve gençler çoğunlukla zor şartlar altında yaşarlar. Bu zor şartlar ise çoğunlukla çocuktan kaynaklanmaz. Çocuğun
ailesinde meydana gelen olumsuz koşullar, içinde yaşanılan ve sapma davranışı742
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nın sık gözlemlendiği sosyal çevre ve kitle iletişim aygıtlarının gelişmesiyle birlikte özellikle internetin oluşturduğu sanal sosyal çevre suça karışma riskini artırmaktadır. Diğer bir ifadeyle çocuk suçluluğunun artmasının en belirgin sebepleri;
ailedeki alkolizm, yoksulluk, ailenin parçalanması, çocuk sayısının fazla olması,
eşler ve çocuklar arasında çatışmanın çok ve şiddetli yaşanması, aile fertlerinin yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan temel gereksinimlerini karşılayamaması ile
sanal sosyal hayatın yaşandığı internet dünyasıdır. Kısaca suç işleme riski altındaki
çocuklar yaşıtlarına göre zor çevre koşullarında yaşamaktadır.

2. KAVRAMLAR VE TEORİLER
2.1. Kavramlar
2.1.1.Çocuk
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesine göre çocuk 18 yaşından küçük
insana denir. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocukluk “…sözleşmenin amaçları
açısından belirli bir devletin yasaları uyarınca çocukluktan çıkış daha önceki yaşlarda gerçekleşmiş sayılmadığı sürece, çocukluk dönemi 18’inci yaş günü ile birlikte sona ermektedir” (UNICEF, 1998: 1).
Çocukluğun başlangıç ve bitiş zamanını her ülkenin kendi özel yasaları
belirlemektedir. Örneğin: Arjantin hükümet yasalarına göre çocukluk rahme
düşme anından başlar ve 18 yaşından gün almayla sona erer (UNICEF, 1998: 3,4).
Ülkemizde çocuk; “…henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır (T.C.K. Kanun No: 5237 Madde 6).
2.1.2. Suç:
Suç, (Crime, Delinquency) toplum halinde yaşayan bireyler arasında bazılarının öteki bireylerle çatışması sonucu ortaya çıkan sapma davranışıdır (Yavuzer,
1996: 27). İnsanlıkla beraber ortaya çıktığı kabul edilen suç; sosyolojik, psikolojik,
biyolojik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel kaynakları ile çok boyutlu ve genel bir
kavramdır (Özsan, 1990: 37).
Suç ve suçluluğun farklı tanımları yapılmıştır. En sade ve kısa tanımı Amerikan
Sosyoloji Derneğinin web sayfasında yer alan sözlüktedir. Buna göre suç “ kanun
tarafından yasaklanan davranış”tır (A.S.A., 2017). Seligman ve Johnson’a göre ise
suçluluk; küçük ya da büyük bir grubun gelenek, görenek ve adetlerine karşı işlenmiş her türlü harekettir. Yani toplumsal birlik ve beraberliği bozmaya yönelik her
tür davranışa denir. Lombraso’ya göre ise suç, doğum ve ölüm kadar doğaldır. “Bir
davranış ya da eylem, belirli bir ülkenin ve dönemin adet, töre, gelenek ve düşünceleriyle çelişki halinde bulunduğu takdirde suç niteliği taşır” (Yavuzer, 1996: 27).
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Ceza Hukuku’na göre suç, yasanın cezalandırdığı harekettir. Bu tanıma paralel
olarak Paul Lutz, suçluyu şu şekilde tanımlar; “Ceza Yasası’na göre, suça neden
olan bir kabahat işlemiş birey”. Hukuksal açıdan yalın olan bu tanım nitelik ve
nicelik yönünden birbirinden farklı olguları kapsar. Örneğin, aç kalan ve yanında
hiç parası olmayan bu nedenle yiyecek bir şeyler çalmak zorunda kalan suç işlemiş
olurken, bir kişinin cep telefonunu zorla alıp daha sonra onu trenden atarak öldüren de suçludur (Yavuzer, 1996: 27). Ceza hukukuna göre iki örnekteki davranışı
gösteren kişiler suç işlemiş olarak kabul edilse de, iki olay nitelik açısından birbirinden oldukça farklıdır.
Seligman ve Johnson’un tanımına benzer bir şekilde Jhering’de suçu “toplum
halinde yaşama şartlarına yönelmiş her türlü saldırılar” olarak tanımlar. Dönmezer’in belirttiğine göre Avrupa topluluğunda ahlaki duygulara zarar veren fiiller
suç teşkil etmektedir (Dönmezer, 1994: 46).
Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi “suç” kavramı oldukça geniş çaplı olarak ele
alınmaktadır. Suçun hukuksal, sosyolojik, psikolojik, ekonomik yönleri de bulunmaktadır. Suç, Ceza Hukukunca yapılan “yasanın cezalandırdığı hareket” tanımı
ile yetinilemeyecek kadar çok boyutlu, karmaşık süreçler içinde oluşup gelişen bir
sosyal bir olgudur.
2.1.3. Çocuk Suçluluğu
Çocuk suçluluğu; “Bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa müdahalesi gerektirecek bir davranışa dönüşmesi” olarak tanımlanmaktadır (Evrim,1970’den Aktaran: Akalın, 1999: 4). Batı ülkelerinde çocuk suçluluğu kavramı (Juvenile Delinquency) kanuna karşı gelmiş 18 yaşın altındaki çocukları kapsamaktadır (UNICEF,
1997:3). Örneğin ABD’de Georgia eyalet yasasına göre çocuk 17 yaşın altındaki her
hangi bir kişidir. Yasaya göre genel olarak 13 yaşından küçük her hangi bir çocuk
suç işlemekten suçlu bulunmaz. Ancak çocuk yasası reşit olmayanlarla ilgili iki tür
cezayı kabul eder ve yargıçlar ona göre karar verir.
Birincisi; statü suçları, yetişkinler için suç kabul edilmeyen fakat yaş küçüklüğü
sebebiyle çocuğun kaçması veya izinsiz okulu asması gibi davranışlardır ki bunlar
yetişkinler tarafından yapıldığında suç teşkil edilmez.
İkincisi ise; çocuğun suçlu davranışlarda bulunması yani bir yetişkinin suç
olarak yargılanacağı kanuna karşı gelinen davranışları yapmasıdır. Genellikle,
Georgia›daki çocuk adalet sistemi, cezalandırma yerine rehabilitasyona büyük
önem verir. Mahkeme tarafından bir çocuğun suçlu davranışı kanıtlandığında
o “suçlu” olarak etiketlenir. Georgia yasalarına göre işlenen bazı suçlarda çocuk
“Çocuk Mahkemelerinde” değil yetişkinler gibi üst mahkemede yargılanabilir. Çoğunlukla 13-17 yaş arasındaki bir çocuk tarafından işlenen cinayet, tecavüz veya silahlı soygun gibi ciddi suçlarda çocuk adalet sistemi atlanarak suçlu çocuk yüksek
mahkemede yetişkin gibi yargılanabilir (F.C.L.C., 2017).
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Türkiye’de “çocuk suçluluğu” kavramı, suçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış kişiler için kullanılmaktadır (Demirbaş, 2001: 152). Çocuk suçluluğunu
yetişkin suçluluğundan ayıran en önemli ölçüt her ülkenin kendi kanunlarına göre
belirlediği yaş sınırıdır. Çocuk yaş sınırları 7-18 yaşları arasında değişmektedir.
Aşağıdaki tabloda farklı ülkelerde uygulanan ceza ehliyeti yaş sınırları mevcuttur.

Dünya ölçeğinde çocukların suça karışma yaşları içinde yaşadıkları ülkeye ve o
ülkenin fiziki, sosyal ve ekonomik koşullarına göre farklılık göstermektedir. Amerikan Çocuk Suçları ve Çocuk Suçlarını Önleme Dairesi tarafından 2016 yılında
hazırlanan verilere göre (OJJDP) ABD’de suça karışan çocuklarda en küçük yaş
sınırı 6’dır. Bu vaka Kuzey Caroline’da olmuştur.1 En büyük yaş sınırı ise 17’dir.
Bu yaşta olan gençler arasında suça karışma sayısı çok fazladır. ABD’de bulunan 50
eyaletin 42’sinde 17 yaşındaki çocukların suça karıştıkları görülmektedir.2
Amerika Birleşik Devletlerinde 1990’ların sonuna doğru gelindiğinde çocukların işledikleri suç oranın 1980’li yıllardakinden oldukça fazla olduğu görülmüştür. Ekonomik krizlerin ve sosyal problemlerin baş gösterdiği dönemlerde gençler
olumsuz koşullardan etkilenmiş ve suça daha çok karışmıştır (Shoemaker, 2009: 3).
1
Office Of Juvenile Justice And Deliquency Prevention (OJJDP),
https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/structure_process/qa04102.asp?qaDate=2016&text=no&maplink=link1
(Erişim:08.12.2017).
2
Office Of Juvenile Justice And Deliquency Prevention (OJJDP),
https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/structure_process/qa04102.asp?qaDate=2016&text=no&maplink=link2
(Erişim:08.12.2017).
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Ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanun 31. Maddesi birinci fıkrasına göre
ülkemizde yaş küçüklüğü sebebiyle 12 yaşından küçük çocuklar suç işlerse
onların işledikleri bu suçtan cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. “Bu kişiler
hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
uygulanabilir”.
Yaş, olgunlaşma ve suç farkındalığıyla ilgili olarak TCK 31 Madde 2. fıkrasında
detaylı bir ayrım yapılmıştır. O da çocuğun işlediği suçun hukukî anlam ve sonuçlarını algılamadaki durumudur.
Çocuğun işlediği suç küçük ve önemsiz olabilir. Çocuğun bu davranışı,
içinde bulunduğu toplumsal yapıya uyumsuzluğunun bir göstergesidir. Önemsiz
olan bu davranış daha sonra ciddi suçların habercisi olabilir. Bu nedenle, Çocuk
Mahkemeleri Kanunu, Cumhuriyet Savcılığının kovuşturma yapılmasına yer
olmayan durumlarda küçükler için tedbir uygulayabilmektedir (TCK, 2253).
Çocuk suçluluğu çok faktörlü bir toplumsal olgu olduğu için interdisipliner bir
anlayışla hukuk, sosyoloji ve psikoloji bu olgu nedeniyle ortaya çıkan sorunların
anlaşılarak çözüm üretilmesi veya sorunun en aza indirgenmesi hususunda farklı
bakış açılarıyla ayrı ayrı ya da ortaklaşa çözüm önerileri geliştirmektedir.
2.1.3.1. Hukuksal açıdan çocuk suçluluğu “Ergin çağa gelmemiş kişilerin kanunlara karşı çıkmaları anlamına gelir” (Küntay, 1975:9 aktaran; Özkan,
1994:121,122). Türk hukuk sisteminde suçlu çocuk bir hukuk kuralını ihlal etmiş,
18 yaşından küçük kimse olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler hafifletilmiş cezalara çarptırılmaktadır.3 Türk Ceza Kanunun hafifletilmiş ceza yaş sınırı 0-18 yaş
arasıdır. Bu grubun 0-11 yaş arasının ceza ehliyeti yoktur. 11-15 yaş arasındakilerin
farik (ayıran, ayırt eden) ve mümeyyiz (iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran)
olanların kısmi sorumlulukları vardır (Doğan, 1996:366,808). Farik ve mümeyyiz
olmayanların sorumlulukları yoktur. 15-18 yaş grubunun farik ve mümeyyiz oldukları kabul edilmektedir. Dolaysıyla 15-18 yaş grubu kısmi sorumluluk altındadır (Uluğtekin, 63,64; aktaran, Özçeşmeci Ünal, 1999: 11).
Hukuksal açıdan çocuk suçluluğu, yetişkin olmayanlara verilen ceza olarak ele
alınmaktadır. Kanunlara karşı çıkan yargılanır ancak kanunda suç olarak tanımlanmamış bir eylemde bulunan çocuğa herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Hukukun temel amacı, toplumsal düzenin sağlanması ve korunmasıdır.
2.1.3.2. Sosyolojik açıdan çocuk suçluluğu; hukuksal açıdan olduğu gibi sınırlı
bir çerçevede ele alınmaz; sosyal değerler, sosyal yapılar ve sosyal normlar açısından daha geniş boyutlarıyla irdelenir (Dönmezer, 1994: 342,343).
Bir toplumda sosyal olgular iki şekilde görülür; ‘normal’ ve ‘anormal /patolojik’.
Normal herhangi bir toplumsal türü meydana getiren bireylerin hepsinde değilse
“2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, suçu
işlediği tarihte 15 yaşını tamamlamamış çocuklar hakkında uygulanmakta, buna karşın TCK. M. 55, suçu
işlediği sırada 18 yaşını tamamlamamış failler yönünden de yaş küçüklüğünü ceza yönünden bir indirim
nedeni kabul etmektedir.” DEMİRBAŞ, a.g.e., s.151.

3

746

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenlerine Sosyolojik Bir Bakış (Antalya Örneği)

bile büyük bir çoğunluğunda bulunurken, anormal/patolojik ise herhangi bir türde
istisnai olur, bunlar sınırlı bir azınlığa özgüdür (Kösemihal, 1971: 41-44). Fakat
normal ve anormal her toplumda aynı şekilde tanımlanmamış; mutlak bir tanımı
da henüz yapılmamıştır. Yani normal ve patolojik olarak kabul edilen davranışlar
toplumdan topluma değiştiği gibi bir toplumda zaman içinde de değişebilir. Sosyolojik açıdan bir toplumda yaşanan olayın normal olup olmadığı, o olayın toplum
içinde genel yaşanıp yaşanmadığına bağlıdır. Yaşanan olay genel ise normal, değilse patolojiktir. Suç bütün toplumlarda yaşanılan bir olgudur.
Suç ve suçun işleniş şeklinde toplumdan topluma farklılıklar bulunabilir. Fakat
her toplumda suç işleyenler muhakkak bulunur. Toplumsal gelişmeye bağlı olarak
işlenen suçlar azalsaydı, gelişmiş toplumlarda suçun patolojik bir olay olması gerekirdi. Oysa suç istatistikleri modern toplumlarda suçun azalmak yerine gittikçe
arttığını göstermektedir.
Suç geçmişten günümüze toplumsal hayatta sürekli var olan sosyal bir olgu
olduğu için normaldir. Durkheim’e göre suç “sağlam bir toplumun tamamlayıcı
öğelerinden biridir.” Toplumlardan suçun kalkması imkânsızdır, o zaman suç toplumsal hayatın ayrılamaz bir parçası olduğu için normaldir. Kösemihal’e göre “Her
toplumda suç, duyguları inciten bir eylemdir”. Bir toplumda suçun kalkması için o
toplumda yaşayan bireylerin vicdanlarında suça karşı daha vicdanlı, daha titiz tepkiler geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Fakat geliştirilen tepkilerin duygusal boyutlarındaki artış suçu önlemekten çok toplumsal düzenin bozulmasına da neden
olabilir. Bu nedenle vicdanlarda gösterilen bu suç karşıtı tepkinin ölçülü olması
şarttır (Kösemihal, 1971: 43-44).
Çocukların işlediği suçlar ile yetişkinlerin işledikleri arasında suç türü ve işleniş
bakımından farklılıklar vardır. Çocuklar daha çok mala karşı suç işlemektedir.
Çocuk suçları çoğunlukla yetişkin suçluların ki gibi organize ve sistemli değildir.
Yetişkinler mafya türü örgütlü suçlar işlerken çocuklar en çok çete yapılanması
olan suçlar işleyebilmektedir. Mafya çok geniş çaplı bazen uluslararası boyutta
faaliyet gösteren örgütlenmelerken, çocuk çeteleri dar kapsamlı; etki alanı ise bir
mahalle, bir semt ya da bir şehirle sınırlıdır. Suça karışan çocuklardan bazıları
suça maruz kalan veya mağdur olanlardan oluşmaktadır. Suç mağduru bir çocuk
sokakta yaşayabilmek için sokak kanunlarına uymak zorundadır. Bu kanunlarsa
çoğunlukla hukuk kurallarıyla ters düşmektedir.
Çocuk suçluluğu çok nedenli bir olgudur. Bu nedenlerin en önemlileri; aile,
akran grupları, okul, boş zaman aktiviteleri ve kitle iletişim araçlarıdır. Çocuk
suçluluğu çoğunlukla kentlerde yaşayan geçiş ailelerinde görülen bir olgudur.
Kentlerde görülen geçiş aileleri ne geleneksel kır ailesi ne de modern kent ailesidir.
İkisinin arasında bir yerde duran bu ailelerde çoğunlukla rol, statü ve içinde
yaşanılan sosyo-ekonomik koşullardan kaynaklanan çatışmalar yaşanmaktadır.
Çocuğun sosyalizasyon sürecinde ilk sosyal birliktelik olan aile çocuğun gelişiminde etkili bir kurumdur. Burada belirli bir psikolojik, biyolojik ve sosyolojik
olgunluğa gelen çocuk akran gruplarıyla tanışır ve orada sosyalizasyon sürecine
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devam eder. Belirli bir yaşa gelen çocuk okul hayatına başlayarak sosyalizasyonunu
sürdürür. Bu arada çocuk boş zaman aktivitelerinde ve kitle iletişim araçlarında da
sosyalizasyona tabi olur. Çocuğun gündelik hayatını oluşturan bu sosyalizasyon
ağında normal davranış kalıplarının olması onun patolojik davranışta bulunmamasını sağlar (Bal, 2004: 23-28).
Sosyolojinin çocuk suçluluğuna yaklaşımındaki amaç, çocuğu suça iten toplumsal nedenleri bulmaktır. Ayrıca çocukların suç işlemesini önlemek için çalışan
devlet ve sivil toplum kuruluşlarına yön göstermek, suça karışan çocuğun tekrar
aynı suçlu davranışı yapmaması için gerekli rehabilitasyon çalışmalarına yönelik
projeler üreterek sorunun çözümüne yardımcı olmaktır. Kısaca sosyologlar çocuğu suça yönelten sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel nedenlerle ilgilenirler (Özkan,
1994: 22). Nedenleri farklı olmakla birlikte, suçta insan varlığı en önemli çekirdeği
oluşturur. Bu çekirdek, insanın kişiliği; huyları, hayata bakışı, manevi değerleri ve
dış etkilere cevap tarzından oluşur (Özsan, 1990: 36)
2.1.3.3. Psikolojik açıdan çocuk suçluluğu; psikolojik, psikiyatrik ve psiko analitik görüş açısından ele alınmaktadır. Psikolojik görüş, günümüze gelinceye kadar
akıl bozukluğuyla suç arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Yapılan zekâ testleriyle suçluların zekâ dereceleri düşük insanlar oldukları ispat edilmeye çalışılmıştır. Psikiyatrik görüş, akıl hastalıklarını, psikozları, duygusal bozuklukları ve psikopatiyi
suçun nedeni olarak görür (O’Brien & Yar, 2008: 41). Psikanalitik görüş açısından
ise, id, ego, süper ego sistemi içinde id, kişiyi suça yöneltir. Suç işleyen çocukların
davranışlarında id ağır basmaktadır.
Çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı dönem, onun daha sonraki
yaşamında sergileyeceği kişilik özelliklerinin kazanıldığı evredir. Bowllby, kişiliğin
temellerinin atıldığı ilk beş yıl içinde anneden ayrı kalmanın çocukta suçlu kişilik
yapısının gelişmesinde en önemli etken olduğunu öne sürer (Bowlby, 1953:65-67,
aktaran, Özçeşmeci Ünal, 1999: 13).
Çocuğun kişilik gelişiminde bebeklikten ergenliğe kadar geçen süre oldukça
önemlidir. Eğer ebeveynler yetenekleri elverdiği ölçüde bu dönemde çocuklara
demokratik ana-baba tavrıyla yaklaşarak onların kendi kendilerini yönetmelerine
izin vererek rehberlik ederlerse çocukları sağlıklı bir özgürlük duygusu geliştirecek
ve kişilikleri olumlu yönde gelişecektir (Gardner & Gardiner, 1993: 294,295).
Haluk Yavuzer, psiko-sosyal açıdan çocuk suçluluğunu incelediği araştırmasında, deneklerde psikosomatik, psikiyatrik veya kişilik bozukluklarını tespit etmeye yarayan Cornell Index ve Eysenck Kişlik Envanterini uygulamıştır. Araştırma sonucunda suç işlemiş çocukların psiko-sosyal sorunlarının ağır bastığı ortaya
çıkmıştır (Yavuzer, 1984: 81-116,148,149).
İngiltere de yapılan bir araştırmaya göre parçalanmış aile çocukları (Children
from broken families) normal aile içinde yaşayan çocuklardan 5 kat daha fazla
zihinsel sıkıntıya maruz kalmaktadırlar. İki ebeveynin olduğu bir aileye göre tek
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ebevnli yani eksik bir aile çocuğu daha fazla duygusal stres ve anti sosyal davranış
göstermektedir (Doughty, Daily Mail, 21.10.2008).
Çocuk suçluluğu, bir ülkede sadece hukukçuları, sosyal hizmet uzmanlarını,
psikologları, sosyal-psikologları ve sosyologları ilgilendiren bir problem değildir.
Çocuk bir ülkenin geleceği olduğu için toplumu meydana getiren tüm bireyleri,
kurum ve kuruluşları ilgilendiren bir konudur. Eğer çocuk suç işlemeyi içselleştirir
ve adeta bir suç makinesi haline gelirse çocuğu suçtan alıkoymak pek mümkün
olmayabilir. Bugünün yankesicilik, hırsızlık yapan çocuğu gelecekte yetişkin, profesyonel suç makinesi olarak karşımıza çıkacaktır. Gelecekte yetişkin suçluluğunun azaltılması, devletin ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının çocuk suçluluğunu önleme faaliyetlerini ortaklaşa sistemli bir şekilde organize etmeleriyle
mümkün olabilir.
2.1.4. Sosyolojik Teoriler Bağlamında Sapkınlık ve Suç
Sosyolojik teoriler, suçluluğu bireyin içinde yaşadığı sosyal çevreye bağlı olarak
sosyal yapılar, sosyal süreçler ve sosyal tepkiler açısından açıklamaktadır.
Bu konuda en öz çalışmayı ise Steven E. Barkan yapmıştır (Barkan, 2016: 215).
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Sosyolojik Teoriler Bağlamında Sapkınlık ve Suçun Açıklamalı Özeti4
Ana Teoriler

Açıklamalı Özeti
İlgili Açıklama
Durkheim’in
görüşleri

Sapmanın çeşitli işlevleri vardır: a) normları açıklığa kavuşturur
ve uyumluluğu artırır. b) Sapıklara karşı tepki gösteren insanlar
arasındaki sosyal bağları güçlendirir c) Olumlu bir toplumsal
değişmeye yol açabilir.

Sosyal Çevre

Kentlerde bazı semtlerin belirli sosyal ve fiziksel özellikleri yüksek
suç oranlarına katkıda bulunur. Bu karakteristik özellikler ise; yoksulluk, virane yerler, nüfus yoğunluğu ve nüfus dönüşümüdür.

Gerilme Teorisi
İşlevselci

Sapkın Altkültürler

Sosyal Kontrol
Teorisi

Robert Merton’a göre, yoksullar arasındaki sapma, kültürün ekonomik başarı üzerindeki vurgusu ve meşru çalışma yöntemleriyle bu
başarıyı elde edememe arasındaki boşluktan kaynaklanmaktadır.
Richard Cloward ve Lloyd Ohlin’e göre, gayri meşru araçlara erişim
durumundaki farklılık, gerginlik yaşayan bireylerin içinde bulunduğu sapkınlık tipini etkiler.
Yoksulluk ve diğer topluluk koşulları, ergenlerin sapkın davranışları teşvik eden değerler kazandıkları belirli alt kültürlere yol
açmaktadır. Albert Cohen’e göre, okuldaki başarısızlık alt- sınıftan
(statüden) öğrencileri suç sistemini teşvik eden ve suçluluğu ödüllendiren çetelere katılmaya yöneltmektedir. Walter Miller’a göre ise,
suçluluğun odaklanma sorunları, beladan, sertlikten, zekâdan ve
heyecandan haz alma duygusu sebep olmaktadır. Marvin Wolfgang
ve Franco Ferracuti, şehir içi bölgelerde şiddet alt kültürünün,
hakaretlere ve diğer sorunlara karşı şiddetle tepki verilmesini
özendirdiğini savunmuştur.
Travis Hirschi, suçluluğun aileler ve okullar gibi geleneksel toplumsal kurumlara olan zayıf bağlardan kaynaklandığını ifade
etmiştir. Bu bağlara bağlanma, adanma, katılım ve inanç dahildir.
Güç sahibi insanlar, yasaları çıkarır ve yasal sistemi toplumun
üstündeki konumlarını güvence altına almak ve güçsüzleri en altta
tutmak için kullanırlar. Yoksullar ve azınlıkların, yoksulluk ve
ırkları nedeniyle tutuklanma, hüküm giyme ve hapsedilme olasılığı
daha yüksektir.

Çatışmacı
Feminist Bakış

Kadınlara karşı eşitsizlik ve cinsiyetler arasındaki ilişki hakkındaki
eski kafalı görüşlerin altında tecavüz, cinsel saldırı, yakın partner
şiddeti ve kadınlara yönelik diğer suçlar yatmaktadır. Cinsel taciz
birçok kız ve kadının uyuşturucuya, alkol kullanımına ve diğer
anti sosyal davranışa yönelmesine neden olur. Toplumsal cinsiyet
sosyalizasyonu, suç oranlarında toplumsal cinsiyet farklılıklarının
önemli bir nedenidir.

Steven E. Barkan, Explaning Deviance,
http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/7-2-explaining-deviance/ ( 15.12.2017).
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Ana Teoriler

Açıklamalı Özeti
İlgili Açıklama

Sembolik
etkileşimcilik

Farklı İlişki
Teorisi

Etiketleme
Teorisi

Edwin H. Sutherland, çeşitli suçların nasıl işleneceğini bize öğreten yakın arkadaşlar ve aile üyeleri ile etkileşim kurulmasıyla suç
davranışının ve ayrıca yasayı ihlal etmeyi haklı kılmak için benimsememiz gereken değerler, motifler ve rasyonalizasyon süreçlerinin
öğrenildiğini ileri sürmüştür.

Sapma, sapkın olarak etiketlenmeden kaynaklanır; görünüm, ırk
ve sosyal sınıf gibi yasa dışı olmayan faktörler, etiketlemenin ne
sıklıkta gerçekleştiğini etkiler.

2.2. Türkiye’de Çocuk Suçluluğunun Durumu
Türkiye’de çocuk suçluluğunun önlenmesiyle ilgili kolluk hizmeti gören iki
önemli kurum vardır. Bunlardan birincisi; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 13.04.2001 tarihinde “Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği”, ikincisi ise
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan “Çocuk ve Kadın Kısım
Amirlikleri ” kurulmuştur.
2012 yılında kadına ve çocuğa yönelik işlemlerin tek elden yürütülmesi, koordinesi ve gelişmelerin takibi maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde
“Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 2017 yılı
itibariyle 81 ilde il jandarma komutanlıkları bünyesinde “Çocuk ve Kadın Kısım
Amirlikleri” teşkil edilmiştir. İlçe ve Jandarma Karakol Komutanlıklarında ise
“Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı” kadrolarında sahasında eğitimli personeller istihdam edilmeye başlanmıştır. Jandarma komutanlığı bu alanda ortaya çıkan iş ve işlemlerde özellikle kadın astsubay görevlendirmeye özen göstermektedir
(Kömür & Güngör, 20017: 21).
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş
amacı “korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden
veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan,
oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit
edilemeyen çocuklara yönelik olarak” polis tarafından ilgili hizmetleri sunmaktır
(Madde:1).5
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nün kuruluş amacı ise “çocukların suçtan korunEmniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
Resmi Gazete Tarih: 13.04.2001 Sayı: 24372

5
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ması ve suç işlemelerinin önlenmesi, suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan
çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuklarla ilgili işlemlerin daha etkin
olarak yerine getirilmesi”dir.6
Oluşturulan her iki birime de konuyla ilgili eğitimli personeller görevlendirilmiştir. Çocuk şube müdürlükleri 11-17 yaş aralığında suç isnadıyla gelen/getirilen
çocuklara yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü suç isnadıyla Çocuk Şube Müdürlüklerine getirilen
çocukları Yaş (≤11, 12-14, 15-17), Cinsiyet (Kadın ve Erkek), İşlenilen Suç Türüne
(Mala karşı, Cana karşı, Aile düzenine karşı, Yasaya karşı, Ahlak kurallarına karşı
vb.) göre ayrı ayrı istatistiksel veri hazırlayıp TÜİK’e ve ilgili kurum ve kuruluşlara
göndermektedir.7
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlükleri veya Bürolarının 2009-2013 yılı verilerine göre suça sürüklenen çocuk sayısı 2009-2013 yılları
arasında %68,9 oranında artarken suça sürüklenen çocuklarda madde kullanımı
2009 - 2013 arasında %162 oranında artmıştır.

Suç isnadıyla güvenlik birimlerine getirilen çocuklarda madde bağımlılığı
azımsanmayacak orandadır. Suç isnadına karışan madde bağımlısı çocukların
oranı 2014 yılında %39.1,8 2015 yılında %36.0,9 2016 yılında ise %33.2’dir. 10 20142016 yılları arasında suç isnadına karışan madde bağımlısı çocukların oranında
kademeli bir düşüş görülmüştür.
3.Materyal Ve Yöntem:
Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniği birlikte kullanılmıştır. Nicel araştırma tekniği olarak yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan 35
6
Jandarma Genel Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Âmirliklerinin Kuruluş Amacı ve Teşkilat Yapısı,
http://www.jandarma.gov.tr/asayis/Aile_Cocuk/yeni_sayfa_3.htm ( Erişim:15.12.2017).
7
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr ( Erişim:15.12.2017).
8
TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 18525 Tarih: 04 Ağustos 2015 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=18525 (Erişim: 11.12.2017).
9
TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 21544 Tarih: 02 Ağustos 2016
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21544
10
TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 24680Tarih: 01 Ağustos 2017
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24680 (Erişim: 11.12.2017).
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soruluk görüşme formu hazırlanmış; bu form Sorun Merkezli Görüşme tekniğiyle
uygulanmıştır (Mayring, 2000: 56). Araştırma, gözlem, medya haber analizleri ve
literatür taramasıyla da desteklenmiştir. Görüşme esnasında öncelikle çocukların güveninin kazanılmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda görüşmeyi kabul edenler
araştırmaya dâhil edilmiştir.
Araştırma zaman açısından Temmuz-Aralık 2003 tarihleri arasında aralıklı
olarak elde edilen verileri; yer açısından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube
Müdürlüğü’nü, uygulanılan katılımcılar açısından suç isnadına karışan çocukları
kapsamaktadır.
Çalışmanın Amacı; çocuk suçluluğunu yaratan sosyo-ekonomik faktörleri ve
bunların etki düzeyini Antalya Örneğinde anlamaktır. Bu bağlamda araştırma
Antalya’da suç isnadına karışan çocukların suç işleme nedenleri ile suç işlemelerine
ortam hazırlayan ailevi ve çevresel faktörleri çeşitli değişkenlere göre inceleyen
açıklayıcı bir araştırmadır.
4. Bulgular Ve Tartışma
Görüşülenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri
4.1.1.Görüşülenlerin Cinsiyeti:
Antalya Çocuk Şube Müdürlüğünde görüşülen 100 çocuktan %88’i erkek ve
%12’si kızdır. Cinsiyete göre suç isnadına baktığımızda görüşülen çocuklarda
erkekler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu dağılım 2003 yılı toplamıyla da
örtüşmektedir. Çocuk Şube kayıtlarına göre 2003 yılında (1Ocak-31 Aralık
tarihleri arasında) erkekler kızlara oranla daha fazla suç isnadına karışmıştır. 1336
çocuğun 1240’ı erkek ve 96’sı kızdır. Ülke genelindeki cinsiyete göre suç dağılımına
baktığımızda da erkek çocukların kız çocuklara oranla daha fazla suça karıştığı
görülmektedir (Bkz. TÜİK Haber Bültenleri Suç İstatistikleri). Hamit Hancı ve arkadaşlarının birlikte yaptıkları “Mala Yönelik Suçlar Açısından Çocuk Suçluluğu”
araştırmasında erkeklerin oranı %94,9’dur (Hancı vd. 2001). Ülke genelinde de suç
işlemiş erkek çocuklar kızlara göre bir hayli yüksek orandadır.11 Toplumumuzun
sosyal yapısı nedeniyle erkek çocuklar kız çocuklara göre aile içinde ve evleri dışında daha serbest davranışlar gösterebilmektedir. Böylece erkek çocuklar kızlara
göre çeşitli akran gruplarına daha kolay katılıp anti-sosyal davranışlar gösterebilmektedir.

11

bkz. http://www.adli-sicil.gov.tr/ISTATIST.HTM --> (Erişim: 16.02.2005).
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4.1.2. Görüşülenlerin Yaşı:
Görüşülenlerin Yaş Ortalaması 15,12’dir. Görüşülen çocuklar 7 yaşından
(%1) itibaren suç isnadına karışmaya başlamaktadır. Çocukların en fazla 14-17 yaş
aralığında suç isnadına karıştıkları görülmektedir. Suçsuz olarak kabul edilen 11
yaş altında olanların oranı %5, ceza ehliyetinin tam olmadığı 11-15 yaş aralığında
bulunan çocukların oranı %44, ceza ehliyetinin tam olduğu 16-18 yaş aralığında
ise bu oran %51’e yükselmektedir.
Görüşülen çocukların yaş ortalaması 15,12’dir. Sedat Türkeri’nin çalışmasında yaş ortalaması 15,6, Meltem Canver Kozanoğlu’nun çalışmasında ise 16,48’dir
(Türkeri, 1995: 77; Kozanoğlu, 2001: 65).
Türk Ceza Kanuna göre suç işlemiş çocuğun yargılanmasında iki husus göz
önünde bulundurulur. Birincisi çocuğun yaşı ikincisi ise işlediği suçun niteliği ve
farkındalığıdır. 12
Tablo 1: Cinsiyete Göre Görüşülenlerin Yaşı
Görüşülenlerin Cinsiyeti

Kadın

Erkek

12
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Görüşülenlerin
Yaşı

Sayı

Yüzde

Kümülatif
Yüze

7

1

8,3

8,3

9

1

8,3

16,7

10

1

8,3

25

11

1

8,3

33,3

13

1

8,3

41,7

15

3

25,0

66,7

16

1

8,3

75,0

17

3

25,0

100

Toplam

12

100

8

1

1,1

1,1

10

1

1,1

2,3

11

2

2,3

4,5

12

3

3,4

8

13

7

8,0

15,9

14

6

6,8

22,7

15

21

23,9

46,6

16

17

19,3

65,9

17

28

31,8

97,7

18

2

2,3

100

Toplam

88

100

bknz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 31. Madde 2. Fıkra
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Cinsiyete göre görüşülenlerin yaş dağılımı benzerlikler göstermektedir. Kızlar
suç isnadına erkeklerden daha erken yaşlarda karışmaya başlamaktadır. Gerek kızlar gerekse erkeklerde 15 yaş ve üzerinde bir yoğunlaşma görülmektedir. 15 ve 17
yaşlarındaki çocukların suç isnadına daha fazla karıştıkları görülmektedir.
4.1.3. Görüşülenlerin Eğitim Durumu:
Görüşülen çocukların öğrenim durumu oldukça düşüktür. Çocukların %13’ü
okuma-yazma bilmemektedir. Görüşülen çocukların çoğunluğu (%54) eğitimin
her hangi bir basamağında okulunu terk etmiştir. Bunların dağılımı; %25’i ilkokul
terk, %19’u ortaokul terk, %10’u ise lise terktir. Eğitim çağında yer alan bu çocukların okula devam etme oranları oldukça düşüktür (%15). Çocukların eğitimlerini
en azından ilköğretim seviyesinde tamamlamaları sağlanmalıdır.
Cinsiyete göre eğitim durumu ayrımında kızların erkeklere göre daha düşük
eğitim seviyesinde oldukları görülmektedir. Kızların yarıya yakını okuryazar
değildir. Erkeklerde bu oran daha düşüktür (%9,1). Kızların ve erkeklerin ¼’ü ilkokulu terk etmişlerdir(%25). Erkeklerde ortaokul ve liseyi terk edenlerin oranı
%31,8’dir. Kızlarda ortaokul mezunu ve ortaokul’u terk eden bulunmamaktadır.
Görüşülen çocukların %54’ü her hangi bir eğitim kurumunu tamamlayamadan terk etmiştir (bkz.Tablo:4). Bunun nedeni ise önemli ölçüde ekonomik yetersizliklerdir (%41,2). Çocukların çoğunluğu okulu bırakma nedeni olarak kendisinin isteğine işaret etmiş olsa da (%52,9) bu isteğin arka planında, başta ekonomik
yetersizlikler, ailenin yeterli desteğinin olmaması ve çocuğun yeterli derecede
okula yönlendirilememesi yatabilir. Okul başarısızlığı da okulu bırakma nedenleri
arasındadır (%4,7).
Çocukların kendi isteğiyle okumak istememeleri üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Çünkü çocuk konumu gereği aklıselim bir karar alma konumunda değildir. Çocuk ailesine bağımlıdır. Ailesinin özel sorunları onun okumak
istememesine etki etmiş olabilir.
Ailesinin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle okulu bırakarak çalışmak zorunda kalan çocuk legal ya da illegal yollardan evine para götürmek ve ailesinin giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak zorunda kalmaktadır.
Ülkemizde kız çocuklarının eğitim seviyesi erkek çocuklara göre daha
düşüktür. Kızların eğitim seviyesi bölgesel olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu
bölgelerinde diğer bölgelere göre daha düşüktür. Son yıllarda kızların bu bölgelerde
eğitime devam etmelerini sağlamak için devlet gerekli eğitim alt yapısını
oluşturmaya başlamıştır. Devlet sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak
“haydi kızlar okula” kampanyasını başlatmıştır. Son yıllarda S.T.K.lar gönüllü
eğitim faaliyetlerinde etkin bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bazı S.T.K’lar büyük
şirketlerle ortak protokoller imzalayarak bu kampanyaya anaokulu, ilköğretim ve
lise seviyelerinde katılmaktadırlar. Şirketler gelirlerinin belirli bir yüzdesini ya da
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bazı ürünlerden elde edilecek gelirin yüzdesini bu S.T.K’lara okul kurmaları için
kaynak sağlamaktadır.13
4.1.4. Görüşülenlerin Kendileri Dâhil Kardeş Sayısı:
Görüşülenlerin Ortalama Kardeş Sayısı 5,85’dir. Günümüzde çekirdek ailelerdeki çocuk sayısı 1-4 arasında değişmektedir. Görüşülen çocuklarda 5 ve daha
yukarı kardeşi olanların oranı %63’tür. Görüşülenlerin ortalama kardeş sayısı
5,85’tir. Bir çocuğun 28 kardeşi vardır. Tek kardeş olanların oranı ise %1’dir.
Ailede çocuk sayısının fazla olması aile yaşamına bazı olumsuzluklar getirmektedir. Geleneksel kalabalık ailelerde aileye sadece baba tarafından getirilen sınırlı
gelir, kalabalık ailenin ekonomik yönden sıkıntı çekmesine neden olmaktadır. Ailenin çok çocuğunun olması, çocukların kontrolünü güçleştirmektedir (İçli,1993:
351). Bu ailelerde çocuklar çoğunlukla ilgisiz ve sevgisiz büyümektedir. Çocukların çoğunda sevgi doyumu eksiktir. Çünkü kardeş sayısı arttıkça anne-babanın çocukları için ayırdığı zaman dilimi azalmakta bu durum çocukları olumsuz yönde
etkilemektedir.
Ailelerin çok çocuk sahibi olmalarının nedeni çocuğun ekonomik ve psikolojik
değerini ön plana çıkarmalarından kaynaklanabilir. Yani çocuğun ekonomik değeri, küçükken aileye çalışarak katkı sağlaması, psikolojik değeri ise yaşlılık güvencesi olarak görülmesidir (Sayın, 1990: 136).
4.1.5. Görüşülenlerin Doğum Yeri:
Görüşülen çocuklar arasında Antalya doğumluların oranı çoğunluktadır.
Daha sonra Diyarbakır doğumlular gelmektedir. Doğum yerine göre dağılım; Antalya %22, Diyarbakır %16, Adana %10, Batman %8, İzmir %5, İstanbul %4, Eskişehir %3, Gaziantep %3, Mersin %3, Konya %3’tür.
Sevinç (Özen) Güçlü’nün Antalya’nın kentleşme süreciyle ilgili yapmış olduğu
çalışmada Antalya ilçe ve köylerinde doğanların oranı %36,57’dir. Akdeniz Bölgesinde doğanların oranı toplam içinde %14,35’dir (Güçlü, 2002: 65).
Antalya coğrafi konumu gereği çevre illerden ve özellikle Doğu ve Güney Doğu
Anadolu bölgesinden en fazla göç alan bir kenttir. Göç sonrası toplumsal uyum ve
bütünleşmede zorluklar yaşayan bireylerde sapma davranışlar oluşabilmektedir.
Antalya’da doğan çocukların çoğunun nüfusa kayıtlı olduğu yer göç veren (Doğu
ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan) illerdir (Güçlü, 2002: 48).
Çocukların yarıdan fazlası bir yıldan fazla, yarıya yakını ise bir ay civarında
Antalya’da bulunmaktadır. Görüşülen çocukların %51’i aile sevgi ve şefkatinden
uzakta yaşamaktadır.
13
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Bkz. TEV, Turkcell ve Danone firmalarının bu konudaki çalışmaları.
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Bir aydan az süredir Antalya’da yaşayan çocukların; %25’i sokakta, %9’u akrabasının yanında, %2’si bekâr evinde, %2’si de dükkânda yaşamaktadır. Görüşülenlerin %38’i bir aydan az Antalya’da yaşamalarına rağmen haklarında suç isnadıyla
ilgili işlem yapılmıştır. Bir aydan fazla devlete ait bir kurumda yaşayanların oranı
%2’dir.
Bir yıldan fazla Antalya’da yaşayan çocukların; %49’u ailesinin yanında, %8’i
kurum ve sokakta, %3’ü de akraba yanında yaşamaktadır. Bu çocukların ¼’ü sokakta yaşamaktadır.
Kurum ve sokakta yaşayan çocuklar bazen sokakta bazen kurumda (umutevi) kalmaktadırlar. Umutevi’nde çocuklar serbestçe giriş ve çıkış yapmaktadırlar.
Kurumda kalma ve kurumdan ayrılma konusunda her hangi bir zorlama yoktur.
Kapıda bulunan polisler giriş çıkışları kontrol etmek için değil kurum içi nizamı
sağlamak için orada bulunmaktadır.
Çocuğun gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürüp tamamlayabilmesi için ailesinin yanında kalması gelişim psikolojisi açısından önemlidir. Görüşülen çocukların %51’i aile sevgisinden uzakta yaşamaktadır. Çocukların yaşadıkları yerlere
göre dağılım; ailesiyle %49, sokakta %23, akrabalarıyla %11, arkadaşlarıyla %9,
kurumda %8’dir.
Öter ve Akalın’ın yaptıkları araştırmada ailesiyle kalanların oranı %73 olarak
belirlenmiştir. Ailesinden ayrı yaşayanların oranı ise %27’dir. Ailesinden ayrı yaşayanların %13,5’i sokakta, %6,5’i akraba yanında, %3,5’i bakıcı yanında, %3,5’i ise
yetiştirme yurdunda kalmaktadır (Öter ve Akalın, 1993: 117).
Görüşülen çocukların %67’sinin anne-babası birlikte yaşarken, %17’sinin anne-babası boşanma veya ayrı yaşamadan dolayı ayrı yaşamaktadır. Görüşülenlerin
%12’si ebeveynlerden birisinin, %1’i ise ikisinin ölmesi nedeniyle parçalanmış ailedir. Çocukların %3’ü ailesiyle ilgili soruya cevap vermemiştir.
Aile bir toplumun geleceğinin sigortasıdır. Ailenin dayanışma halindeki bütünlüğü çocukların anne-baba sevgisiyle yetişmesinde çok önemlidir. Parçalanmış
aile çocuklarının suça karışma riski daha fazladır
Yusuf Savaşır’ın 1960-67 yıllarında yaptığı çalışmada suçlu çocuklarda A tipik14
aile etkisi %60 oranındadır (Savaşır, 1990: 28).15 Öter ve Akalın’ın yaptığı araştırmada ise suça karışan parçalanmış aile çocuklarının oranı ise %10’dur.16
Görüşülenlerin yarıya yakını (%41) daha önce sokakta çalışmıştır. Ailelerin
ekonomik yetersizlikleri nedeniyle çocuklar çalışmak zorunda kalmaktadır. So14
Atipik: Ana-babadan biri eksik veya bunların vekilleri ile tamamlanan aileler ile ana-babadan başka
kimselerin de bulunduğu kalabalık aileler atipik sayılır. İş koşulları nedeniyle eşlerden birinin aileden
uzaklaşması, kurumda ya da başka bir aile içinde de yetişme atipik aile olarak kabul edilir. Bkz. Savaşır,
a.g.e., s. 25.
15
Savaşır, a.g.e., s.28.
16
Öter ve Akalın, a.g.e., s.117.
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kakta çalışan çocuk sokağın tehlikelerine karşı korumasız olmasında sapma davranışları gösterebilir.
Görüşülenlerin %87’si sokakta çalışmazken, %13’ü halen sokakta gelir getirici
bir işte çalışmaya devam etmektedir.
Görüşülenlerin babalarının eğitim durumu annelerininkine göre daha yüksek
olmakla birlikte yinede eğitim seviyeleri düşüktür. Annelerin %39,6’sı okuma yazma bilmezken, babaların %14,6’sı okuma yazma bilmemektedir. Çocukların babaları arasında az da olsa üniversite terk, üniversite mezunu bulunmaktadır. Annelerde eğitimin bu seviyesinde kimse bulunmamaktadır.
Görüşülenlerin babalarının meslek durumu -eğitim seviyesinde olduğu gibiannelere göre daha iyi olmakla birlikte çoğunluğu vasıflı bir iş gücü değildir. Eğitim seviyeleri ve meslek arasında paralellik vardır. Babaların mesleklerinde vasıflı
iş gücü17 sahibi olanların oranı yaklaşık %45, vasıfsız iş gücü sahibi olanların oranı
ise yaklaşık %55’dir.
4.2. Göç ve Suç:
Görüşülenlerin ailelerinin %41’i başka bir ilden Antalya’ya göç ederken %59’u
göç etmemiştir. İç göçlerin çocuk suçluluğuna etkisiyle ilgili olarak Hamit Hancı
ve arkadaşları İzmir’de 1991-1993 yılları arasında İzmir Çocuk Mahkemesi’nde davaları sonuçlanan 3327 çocuğun karar kartonlarını incelemek suretiyle bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışmada çocukların nüfusa kayıtlı oldukları ya da doğdukları
illeri belirlemişlerdir. Buna göre, suç işlediği iddia edilen çocukların %35,5’i İzmir
nüfusuna kayıtlıdır. Bunu sırasıyla Mardin, Erzurum, Kars, Ağrı, Manisa ve Diyarbakır illeri izlemektedir. Olguların %43,2’si Ege bölgesindendir. Bunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri takip etmektedir (Hancı, vd.1996: 173,183). Güçlü’nün
yaptığı çalışmada Antalya’ya geliş yerlerine göre dağlım; Antalya merkez, ilçe ve
köyleri %46,75’ken %50,48’i Antalya ya kent dışından gelmiştir (Güçlü, 2002: 70).
Antalya, sınır komşusu olduğu illerden daha çok göç almaktadır. Güney Doğu
Anadolu Bölgesinden göç veren illerden Batman ve Diyarbakır’dan göç eden ailelerin çocuklarının suç isnadına daha çok karıştıkları görülmektedir. Suç isnadıyla
Çocuk Şubeye gelen çocuklar arasında ailesi Isparta’dan göç etmiş olanlar yer almazken Konya ve Burdur’dan göç edenler bulunmaktadır. Ailelerin göç ettikleri
illere göre dağılım; Batman %26.8, Diyarbakır %12.2, Eskişehir %7.3, Adana %4.9,
Ankara %4.9, Gaziantep %4.9, İstanbul %4.9, Kayseri %4.9, Konya %4.9, Mardin
%4.9, Burdur %2.4’tür.
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17
Vasıflı Emek/Nitelikli İşgücü (Skilled Labour) Özel nitelikler taşıyan işgücü. Belirli bir öğrenim,
bilgilenme ve beceri kazanma sürecinden geçmiş, teknik bilgi ve tecrübeye sahip işçinin sağladığı emek.
Vasıfsız Emek/Niteliksiz İşgücü (Unsikilled Labour) Her hangi bir teknik beceri eğitim ve öğrenime ihtiyaç
göstermeyen, kol gücüne dayalı emeğe denir. Ömer Demir & Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi
Yayınları, Ankara, 1997, s.231.
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Görüşülenlerin ailelerinin %42,7’si gecekondu da, %31,3’ü apartman dairesinde, %26’sı müstakil evde oturmaktadır. Araştırma sırasında görüştüğümüz çocuklardan elde ettiğimiz bilgilere göre müstakil evler daha çok kentin merkezinden
uzak yerler ile kasaba ve köylerdeki konutlardır.
Akalın’ın yapmış olduğu çalışma da ise tutuklu çocukların aileleri en fazla;
apartman (%58,2), gecekondu (%29,6), köy evi (%10,2), müstakil ev (%2) de oturmaktadır (Akalın, 1999: 67).
4.3. Aile İçi İlişki ve İletişim:
Çocukların yetişkin olduklarında başkalarıyla iletişim güçlüğü yaşamamaları
için çocukluk dönemlerinde anne-babalarıyla rahat iletişim kurmuş olmaları
gerekmektedir. Rahat bir iletişim kuran çocuk kendisini daha iyi ifade edebilir.
Örneklem grubumuzdaki çocukların çok azı (%15.3) hem anne hem de babalarıyla
iyi iletişim kurabilmektedir. Çocukların başarılı sosyal ilişkiler kurabilmeleriyle
anne ve babalarıyla dengeli ilişkiler içinde olmaları arasında yakından ilişki vardır.
Görüşülenlerin anne-babalarıyla iletişim kurma durumu; %71,8’i anneyle, %10,6’sı
babayla, %15,3’ü anne-babayla, %2,4’ü kardeşlerle iyi iletişim kurabilmektedir. Görüşülenlerin %15’i bu soruya cevap vermemiştir.
Görüşülenlerin %70’i annesini, %11,1’i babasını, %17,8’i anne-babasını, %1,1’i
diğer aile fertlerini sevmektedir. Görüşülenlerin %10’u bu soruya cevap vermemiştir.
Çocukların anne-babalarını sevmeleriyle onlarla iletişim kurmaları tutarlılık
içindedir. İletişim kurma ve sevgi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
4.4. Görüşülenlerin Kendine Zarar Verme Durumu:
Görüşülen çocuklar arasında kendisine zarar verenler bulunmaktadır. Bu zarar verme çoğunlukla kendini jiletleme (çocukların ifadesiyle; façalama/darama)
şeklindedir. Kendini jiletleyenlerin çoğu bu eylemi bilinçleri yerindeyken yapmamaktadır. Çoğunlukla bağımlılık yapan maddenin etkisindeyken, ya da depresif
oldukları bir anda kendilerine zarar vermektedirler. Görüşülenlerde kendisini jiletleyenler, %30, jiletlemeyenler %70’dir.
4.5. Görüşülenlerin ve Sosyal Çevresinin Suçla İlişkisi:
4.5.1. Görüşülenlerin Yakın Akrabalarında Suç İşleme Durumu:
Görüşülen çocukların %36,1’inin yakın akrabalarında bir suç işleyen model
vardır, %12,4’ü ise yakın akrabalarında suç işleyen olup olmadığını bilmemektedir. Bunların içinde suç işleyenlerin olabileceği düşünülürse yakın akrabalarda suç
işleyen model bulunma oranı görüşülenlerin yarısına yaklaşacaktır.
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Özçeşmeci Ünal’ın yaptığı çalışmada ise ailede ve yakın akrabalarda suçlu
dağılımı %12’dir (Özçeşmeci Ünal, 1999: 64).
Öter ve Akalın’ın yaptığı çalışmada ise görüşülen çocuklara sorulan “aile ve
iletişim halinde bulundukları yakın akraba çevresinde suç işlemiş olan var mıydı?”
sorusuna evet diyenlerin oranı %44’dür (Öter ve Akalın, 1993: 118).
Gürsel’in çalışmasında ise hükümlü çocukların %3,8’inin ailesinde tutuklu,
%30,5’inin ailesinde ise hükümlü bulunmaktadır (Gürsel,1997: 97).
4.5.2. Görüşülenlerin Kriminal Özellikleri:
Görüşülenlerin %34’ü önceden suç işlemiştir. Suç tekrarı kaygı verici düzeydedir. Örneğin 2002 yılında bir çocuk 8 defa suç isnadıyla Çocuk Şubeye gelmiştir.
Suç isnatlarının 7’si hırsızlık, birisi ise olay çıkarmaktır. Bu çocuğun babası çalıştığı inşaatın demirini çalıp satmaktan tevkif edilmiş. Çocuğun ailesi Van’dan
Antalya’ya göç etmiş.
Görüşülenler daha önce de şimdi işledikleri suç türüyle paralel suçlar işlemişlerdir. Mala karşı işlenen suçlar çoğunluktadır. Türlerine göre işlenen suçlar en çok
mala karşı (%76,5), şahsa karşı (%14,7), kamu düzenine karşıdır (%8,8). Çocukların
büyük çoğunluğu küçük yaşta ekonomik zorluklara bağlı olarak suça karışmaktadır.
Görüşülenlerin çoğunluğu mala yönelik suçlara karışmıştır (%67). En fazla işlenen diğer suçlar ise şahsa karşı (%22), kamu düzenine karşı (%10) ve trafik kazasıdır (%1).
Görüşülenlerin %69’u suçu tek başına, %31’i ise arkadaşlarıyla birlikte işlemiştir. Suç isnadına arkadaşlarıyla karışanlar çoğunlukla 2-3 kişiden oluşmaktadır.
Akalın’ın yaptığı çalışmada ise tutuklu çocukların %70,7’si suçu birden fazla
kişiyle işlemiştir. Bunların çoğunluğunu da 2-3 kişilik arkadaş grubu oluşturmuştur (Akalın, 1999: 80). Gürsel’in çalışmasında ise hüküm giyen çocukların %55,6’sı
suçu işlerken yanlarında arkadaşlarının bulunduğunu ifade etmişlerdir (Gürsel
1997: 99).
4.6. Bağımlılık Yapan Madde Kullanma Durumu:
Görüşülenlerin %28’i bağımlılık yapan madde kullanırken %72’si kullanmamaktadır. Görüşülenlerden sadece bir kişi bağımlılık yaratan madde kullanmayı
bırakmıştır.
Gürsel’in çalışmasında ise hükümlü çocukların %52,3’ü içki içerken, uyuşturucu kullananların oranı ise %37,1’dir (Gürsel, 1997: 101).
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Sonuç Ve Öneriler:
Çocuk suçluluğu çok nedenli toplumsal bir sorundur. Bunlardan ilki ve en
önemlisi aile kurumunun her geçen gün kurumsal özelliklerinden bir şeyler kaybetmesi nedeniyle anne-babanın çocuklarına k asyon çevresini oluşturmaktadır.
Çocuk okulda yanlış arkadaş çevresi içinde bulunduğu zaman kurum önceden
belirlenmiş doğru davranış değişikliği yerine suçlu davranışın öğrenildiği yerler
olacak ve eğitim kurumları topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getiremediğinden işlevselliğini de yitirecektir. Daha sonra çocuk okulu terk ederek eğitimini
eksik bırakmaktadır.
Üçüncüsü ise iç göçtür. Görüşülen çocukların ailesinin yarıya yakını (%41)
göç etmiş aileye mensuptur. Ülkemizde göçün olumsuz yönleri üzerine çok fazla
araştırma yapılmamıştır. Bu konuda ciddi bir devlet politikası da bulunmamaktadır.
Antalya en fazla göç alan illerimizdendir. Kent doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden sürekli göç almaktadır. Alt yapısı olmadan alınan bu göçler gece
kondu mahallelerini ortaya çıkarmıştır. Gece kondular ne göçülen yerin özelliğini
ne de kentin özelliğini göstermektedir. Bu nedenle çocuk içinde bulunduğu çevreye
bağlı bir sosyal çatışma yaşayarak suç davranışında bulunmaktadır. Çocuk Şube
Müdürlüğü’ne en fazla Antalya dışından gelen ya da ailesi Antalya’ya göç etmiş
ailelerin çocukları getirilmektedir. Antalyalı olanların sayısı oldukça azdır.
Öneriler :
Çocuk suçluluğu genellikle yanlış bir şekilde kişisel olgu olarak ele alınmakta
ve olayın toplumsal yönlerine yeterince değinilmemektedir. Oysa bazı çocuklar
suç sayılabilecek aktiviteleri ya bir grubun içerisindeyken ya da en azından bunu
bir grubun standardına uymak amacıyla işleyebilmektedir. Çocuk suçlarını önleme çalışmalarında başarı, suçluların bireysel değil grup davranışlarıyla ilişkili
olarak düşünülmesine bağlıdır. Çocuk suçluluğunu önlemede yurt dışından ithal
projelerle çalışmakla başarıya ulaşılamaz. Bir ülkede başarıyla çalışan bir program
bir başka ülkede sosyo-kültürel farklılıktan dolayı yetersiz kalabilir.
Çocuk suçlarının önlenmesinde birincil ve ikincil sosyalizasyon ortamlarının
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çocuk merkezli suç önleme
programlarının oluşturulması için kamu yatırımı yapılmalı, sivil toplum kuruluşlarının desteği alınmalıdır. Yetersiz programların sorunu çözmeyeceği, sadece,
emek, para ve zaman israfına neden olacağı unutulmamalıdır.
Çocuk suçluluğunun önlenmesiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen 6 maddeyle
ilgili çalışmalar yapılarak kalıcı ve önleyici sosyal politikalar geliştirilebilir:
Suçun önlenmesi hususunda özellikle üniversitelerde, tıpkı ABD başta olmak
üzere diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde yetkin akademik kadrosu
olan üniversitelerde, Sosyoloji Bölümleri içerisinde Sosyoloji ve Kriminoloji Ana-
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bilimdalları (Department Of Sociology And Criminology) kurulmalıdır.18
Çocuklar arasında mala yönelik suçlar şiddet içerikli olarak artarak devam etmektedir. Çocuğun sosyalizasyonunda aile kadar önemli bir yere sahip olan başta internet olmak üzere kitle iletişim araçlarında şiddet özendirilmemelidir. İlgili
kurum ve kuruluşlar internetin sosyo-kültürel yapımızda meydana getireceği
telafisi zor kültürel değişme ve yozlaşma oluşmasına fırsat vermemelidir.
Madde bağımlısı çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çocuklar için
“Topluma kazandırma programları” uygulanmalıdır. Fakat öncelikle çocukların
ve yetişkinlerin bağımlılık yapan maddeyi kolay temin edebilirlikleri ortadan kaldırılmalıdır.
İç göçün nedenleri bütün boyutlarıyla objektif olarak araştırılarak göçe neden
olan koşullar iyileştirilmeli; böylece büyük şehirlerin sürekli göç alması yavaşlatılmalıdır.
Sorunun çözümünde önleyici politikalar uygulanmalıdır. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüklerinde, Jandarma Genel Komutanlığı Çocuk ve Kadın Hizmetlerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı bulunan İl Müdürlüklerinde çalışan deneyimli personellerin görüş ve
önerilerinden yararlanılarak gerçekçi projeler üretilmelidir.
Kurumlar arası işbirliği sağlanmalı, ortak projeler aracılığı ile soruna kapsamlı
ve kalıcı çözümler aranmalıdır.

Bkz: http://sociology.la.psu.edu/people , http://www1.villanova.edu/villanova/artsci/sociology.html ,
https://www.du.edu/ahss/sociology/ , http://sites.jcu.edu/sociology/ , (Erişim: 15.12.2017)

18
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Extended Abstract:
Juvenile delinquency is a social phenomenon that has been experienced for
many years and has been deepening day by day in the world. Generally, until the
19th century, the same criminal laws were applied to the individuals who were involved in the crime without discriminating between children and adults. In 1899,
with the establishment of the Cook County Juvenile Court in Chicago, Illinois,
juvenile delinquency cases have been handled with a scientific perspective.
According to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), the person under the age 18, is child. The beginning and ending time of childhood is determined according to the specific laws of each country.
Crime and Delinquency have been defined in different ways. The most simple
and brief definition is in the dictionary on the website of the American Sociological
Association. Accordingly, the crime is “the behavior prohibited by law”.
In our country, the first studies on juvenile delinquency began to take place in
the years following the declaration of the Republic. Juvenile delinquency has long
since been found in criminal sociology, criminal psychology and criminal law, due
to the lack of adequate statistics and the lack of scientists interested in the subject.
The first research on delinquent children in Turkey was conducted in 1931.
Since then, quantitative and qualitative researches on the solution of juvenile delinquency have begun to be addressed from a broad perspective with sociological,
psychological and legal dimensions.
The rapid sociocultural and economic changes have been effective on juvenile
delinquency after the industrial revolution. Today, due to the rapid development of
mass communication and media devices, social changes could be faster than previous periods and may affect larger areas. Depending on social change, traditional
family structure and inter-family relations are also changing. Changes in family
life of children directly affect their relations with peer groups and the school. Social
relations, which play an active role in the socialization process depending on certain rules, have been disrupted and the lifestyles have been significantly diversified.
The impact of the family on the socialization of the child is gradually decreasing. Child continues his/her socialization in peer groups, school, leisure places and
mass media (Internet, TV, Newspaper, Magazine). While the socialization effects
of their families are decreasing, the influences of the Internet and child’s peers are
increasing today. Therefore, socialization of children have been influenced more by
external factors.
These factors, which are effective in the socialization of children, are also effective in developed, developing and less developed countries. The severity of the
impact may vary according to the environment and the level of development of
the countries. Sometimes children may experience conflicts between the roles, they
learned in their family status and they learned in the process of non-family social21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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ization. The rapid population growth which affected the change of social structure,
homelessness, insufficiency of aid institutions, poverty, unemployment, increasing
shantytowns in cities, increasing broken families and domestic violence and the
inadequacies in the education system are the negative factors affecting the socialization of the child. These negative environmental conditions affect the child’s tendency to crime.
Nowadays, all children are at increased risk of being deviated no matter from
which social background, region and gender they are. This risk arises due to the
social environment in which the child is located and the multiplicity of models that
are effective in his/her socialization process and have deviant behaviors. Therefore,
the possibility of negative behaviors among children is increasing.
The aim of this study is to understand the phenomenon of juvenile delinquency
in our country and the social causes leading to this phenomenon in Antalya in
a sociological context. The field data of the study consisted of children who were
brought to the Children’s Branch Directorate under the Antalya Provincial Security Directorate in the province of Antalya between July-December 2003. According
to the data obtained for the study, almost half of the children who were involved
in the crime in Antalya (41%) were the children of the family who experienced a
physical environment change due to internal migration. The rate of offender models in the family and among the relatives of children was considerable (35%). 34% of
the respondents have previously committed a criminal act or have faced criminal
charges.
Juvenile delinquency is a social problem that has many causes. The first of these,
and most importantly, is the loss of the functionality of the family day by day because the family institution loses something from its institutional characteristics.
After the child is born, the families and their relatives, who are the primary
socialization environment, are extremely effective in the child’s personality development. Parents who do not have adequate education would not be able to provide proper guidance to their children. Economic failure of family usually develops
in parallel with the low level of education. Educational institutions constitute the
secondary socialization environment of children. When the child is in the wrong
peer environment at school, the institution would be the place where the criminal
behavior is learned instead of the predetermined correct behavior change and the
educational institutions lose their functionality because they cannot fulfill the responsibility towards the society. Later, the child leaves school and his/her education
remains incomplete.
There is not much research on the negative aspects of migration in our country.
There is no serious state policy. Antalya is one of the provinces that receive migration significantly. The migration that occurred without adequate infrastructure,
revealed the shanty neighborhoods. Slums, show neither the characteristics of the
migrated place nor the characteristics of the city. For this reason, the child acts as
a criminal by experiencing a social conflict depending on the social environment.
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Taking into account the increasing number of people along with urbanization,
it is necessary to fight against diversified crimes by making long-term programs before crime, not after crime. Because juvenile delinquency, which is one of the most
important social problems of our day, is a rapidly growing problem in our country
as it is in the world.
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Öz:
Değerler, bir toplumun millî ve manevi kaynaklarına dayanan öz mirastır. Öğrencilerin, değişimin getireceği bireysel ve toplumsal belirsizliklerle baş edebilmeleri için bilgi ve becerilerle birlikte bazı değerlerle de donatılmaları bir zorunluluktur. Bu nedenle bilgi ve beceriler yanında değerler de öğretim programlarında
yer almaktadır. Değerler, tarihimiz açısından temel oluşturduğu gibi, en çok ilgili
olduğu program ve ders itibarıyla Tarih dersi öğretim programlarında ve kitaplarında yer alması bir gerekliliktir.
Bu araştırmanın amacı, değerler açısından 9-11 Tarih öğretim programları ve
ders kitaplarını incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç
çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:
1.Tarih öğretim programlarında
a.Hangi değerler,
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b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
2.Tarih öğretim programlarında değerlerle ilgili hangi kazanımlar yer almaktadır?
3.Tarih ders kitaplarında
a.Hangi değerler,
b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
4.Tarih ders kitaplarında değerlerle ilgili hangi ünite/tema/konular yer almaktadır?
5.Değerlerin yer alması açısından ders kitapları arasında farklılıklar var mıdır?
6.Değerlerin yer alması açısından Tarih öğretim programları ile ders kitapları
arasında farklılıklar var mıdır?
7.Yeni (2018) öğretim programlarında
a.Hangi değerler,
b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
8.Yeni (2018) Tarih öğretim programlarında değerlerle ilgili hangi kazanımlar
yer almaktadır?
9.Değerlerin yer alması açısından eski ve yeni öğretim programlar arasında
farklılıklar var mıdır?
Araştırmada, nitel araştırma deseni benimsenmiş, araştırma verileri doküman
incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmada, öncelikle eski (2018 öncesi) ve yeni
(2018) Tarih öğretim programları incelenmiş; hangi değerlerin, ne sıklıkta yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra kazanımlar açısından eski ve yeni
Tarih öğretim programları incelenmiş, hem değerler hem de değerlerle ilgili kazanımlar açısından her iki program karşılaştırılmış; farklılıklar ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Öte yandan, Tarih ders kitapları incelenmiş; hangi değerlerin, ne sıklıkta yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ünite/tema/konular açısından kitaplar incelenmiş, değerler açısından kitaplar karşılaştırılmış; farklılıklar
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, eski (2018 öncesi) Tarih öğretim programları ile kitapları, değerler açısından karşılaştırılmış; farklılıklar ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Değerler, Tarih, Öğretim Programları, Ders Kitapları.
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Abstract:
Values are self-inheritance based on the national and spiritual resources of a
society. It is necessary that the students are equipped with some values along with
knowledge and skills so that they can cope with the individual and societal uncertainties that change brings. For this reason, besides knowledge and skills, values
are also included in curricula. As it is the basis for our history, it is a necessary that
values are included in the history curricula and coursebooks as they are most relevant with history program.
The purpose of this research is to examine 9-11 history curricula and coursebooks in terms of values and to make necessary evaluations. Within the framework of
this basic objective, the following questions were answered:
1. In history curricula,
a. Which values are placed? and
b. What is their frequency?
2. What are the objectives related to values in history curriculum?
3. In history course books
a. Which values are placed? and
b. What is their frequency?
4. Which units / themes / topics are placed related to values in history course
books?
5. Are there differences between the course books in terms of values?
6. Are there differences between history curriculum and course books in terms
of values?
7. In the new (2018) curricula,
a. Which values are placed? and,
b. What is their frequency?
8. In the new (2018) history curriculum which objectives are placed related to
values?
9. Are there any differences between old and new curricula in terms of values
placement?
Qualitative research design was adopted in the research and research data were
collected through a document review. In the research, first, the former (pre-2018)
and new (2018) history curricula were examined; which values and how often they
were involved were examined. Then, in terms of objectives, old and new history
curricula were examined and both programs were compared in terms of objectives
related to values; differences have been tried to be revealed. On the other hand,
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history course books are examined; which values and how often they were involved
were examined. Then course books were examined in terms of units / themes / subjects, course books were compared in terms of values; differences have been tried to
be revealed. In addition, the old (pre-2018) history curricula and course books were
compared in terms of values; differences have been tried to be revealed.
Keywords: Values, History, Curricula, Course Books
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Giriş:
Değerler, sosyal bir varlık olan insanın yaşamında önemli bir yer sahip olup,
insani özellikleri yansıtmaktadır. Değerlere sahip olmak, değerlere göre yaşamak
insan olmanın bir gereği olarak görülmektedir. Köknel’e (2007) göre “insanı değerli kılan içinde taşıdığı değerlerdir. İnsanı geliştiren, yetiştiren, yükseltip yücelten öz
budur” (Bolat 2016). Değerler, toplumsal normların ve kuralların temelini oluşturmaları hasebiyle, toplumsal denetim aracı olarak görülmektedir. Değerler, toplumsal yapının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, toplumlar kendi değerlerini eğitim yoluyla bireylerine kazandırmak için çok çaba sarf etme gereği duymaktadır.
13-17 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 17. Millî Eğitim Şûrasında “ulusal ve
evrensel temel değerler dikkate alınması” (MEB 2006) üzerinde durulmuş, 1-5 Kasım 2010tarihlerinde düzenlenen 18. Millî Eğitim Şûrasında ise 2023 Vizyonu esas
alınarak değerlerle ilgili eğitimin okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim dâhil
olmak üzere eğitim-öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içerisinde yer verilmesinin gerekliliği vurgulanmış, öğrencilerin akademik başarıları
yanında değerlerin oluşumunda önemli yeri olan duygusal, sosyal ve ruhsal zekâ
gelişimlerine yönelik de yatırım yapılması (MEB 2010) önerilmiştir.
Değerlerin bireylere kazandırılması, okullarda derslerin öğretim programları
aracılığıyla mümkündür. “Öğretim Programı, eğitim programı içinde ağırlık taşıyan bu kesim, genellikle, belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının
amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır” (Varış 1996). Öğretim programları arasında yer alan Tarih Dersi Öğretim
programı, bireylere değerlerin kazandırılması sürecinde önem bir yere sahip bulunmaktadır. Çünkü tüm değerler, tarihsel bir geçmişe sahiptir.
Hazırlanan ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanacak olan
Tarih Dersi 9-10-11 Sınıflar Öğretim programında, değerlerin eğitim sürecindeki
önemini vurgulamak amacıyla şu ifadelere yer almaktadır: “Değerlerimiz toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve
yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz
içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza
uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın
rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır. Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına
bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her
bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan
başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir.
Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi değerle21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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ri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan
eğitim programıyla yerine getirir (MEB 2018).
Tarih Dersi Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan Tarih Ders Kitaplarının içeriklerinde değerlerin yeteri düzeyde yer alması önem arz etmektedir. “Tarih
dersi bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmek zorundadır. Tarih dersleri
aracılığıyla kültürel ve toplumsal değerlerin neler olduğu, bunların nasıl doğup ve
geliştiğini öğrencilere öğretmek mümkündür” (Ulusoy 2010; Özdemir 2017).
Türk millî eğitim politikalarında da hedef olarak belirtilen; toplumun ihtiyacı olan bilinçli, kültürlü, değerlerine sahip, özellikle Türk millî eğitiminin amaçlarında vurgulanan hedeflere ulaşmada ve yurttaşları bu doğrultuda yetiştirme
konusunda tarih dersine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple tarih programı
aracılığıyla öğrencilere kazandırılmak istenilen değerlerin belirlenmesi oldukça
anlamlıdır (Ulusoy 2010).
Öğrencilerin, değişimin getireceği bireysel ve toplumsal belirsizliklerle baş
edebilmeleri için bilgi ve becerilerle birlikte bazı değerlerle de donatılmaları
bir zorunluluktur. Bu nedenle bilgi ve beceriler yanında değerler de öğretim
programlarında yer almaktadır. Değerler, tarihimiz açısından temel oluşturduğu
gibi, en çok ilgili olduğu program ve ders itibarıyla Tarih dersi öğretim
programlarında ve kitaplarında yer alması bir gerekliliktir.
Bu araştırmanın amacı, değerler açısından 9-11Tarih öğretim programları ve
ders kitaplarını incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç
çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:
1.Tarih Dersi Öğretim Programlarında
a.Hangi değerler,
b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
2.Yeni (2018) öğretim programlarında
a.Hangi değerler,
b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
3.Değerlerin yer alması açısından eski ve yeni öğretim programlar arasında
farklılıklar var mıdır?
4.Değerlerin yer alması açısından eski ve yeni öğretim programlarının amaçları arasında farklılıklar var mıdır?
5.Tarih ders kitaplarında
a.Hangi değerler,
b.Ne sıklıkta yer almaktadır?
6.Değerlerin yer alması açısından ders kitapları arasında farklılıklar var mıdır?
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7.Değerlerin yer alması açısından Tarih öğretim programları ile ders kitapları
arasında farklılıklar var mıdır?
Araştırmada, nitel araştırma deseni benimsenmiş, araştırma verileri doküman
incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmada, öncelikle eski (2018 öncesi) ve yeni
(2018) Tarih Dersi Öğretim Programları incelenmiştir. 2018 Tarih Dersi Öğretim
Programında yer alan “kök değerler” esas alınarak bu değerlerin, ne sıklıkta yer
aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra amaçlar açısından eski ve yeni
Tarih Dersi öğretim programları incelenmiş, farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öte yandan, Tarih ders kitapları incelenmiş; hangi değerlerin, ne sıklıkta
yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmış, kitaplar arsındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ünite/tema/konular açısından kitaplar incelenmiş,
değerler açısından kitaplar karşılaştırılmış; farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, eski (2018 öncesi) Tarih öğretim programları ile kitapları, değerler
açısından karşılaştırılmış; farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bulgular:
Burada, araştırmanın amacı çerçevesinde Tarih Dersi 2007, 2011 ve 2018 öğretim programları ile bu programlara uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının
değerlere yer verme durumunun analizi neticesinde elde edilen bulgulara yer verilmiştir
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Eski Öğretim Programlarında Değerlerin Yeri
Tarih Dersi eski öğretim programlarında hangi değerlerin, ne sıklıkta yer aldığı
ile ilgili veriler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo1. Değerlerin Tarih Dersi Eski Öğretim Programlarında Yer Alma Durumuna İlişkin Dağılım
Kök Değerler*

f

%

5

26,32

9

40,91

17

30,91

Saygı

3

21,43

3

15,79

3

13,64

9

16,36

7

Sevgi

1

7,14

1

5,26

2

9,09

4

7,27

8

Sorumluluk

7

50,00

10

52,63

8

36,36

25

45,45

9

Vatanseverlik

14

100,00

19

100,00

22

100,00

55

100,00

2

Dostluk

3

Dürüstlük,

4

Özdenetim

5

Sabır

6

10

%

(2011 Öğretim Programı)

11.Sınıf

F

21,43

Adalet

f

f

Toplam

3

1

%

(2011 Öğretim Programı)

10.Sınıf

(2007 Öğretim Programı)

9.Sınıf

Eski Öğretim Programları

%

Yardımseverlik

Toplam

*MEB, 2018)
Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2018 yılı öncesi Tarih Dersi Öğretim Programları farklı zamanlarda değiştirilmiştir. 9.sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı 2007
yılında değişirken, 10. Ve 11.sınıf Tarih Dersi Öğretim Programları 2011 yılında
değiştirilmiştir.
2018 yılında hazırlanan Tarih Dersi Öğretim Programında 10 tane “kök değer”e yer verilmiştir. Bu değerlerin Tarih Dersinin eski öğretim programlarında
yer alma durumu incelendiğinde; 9.sınıf öğretim programında bu değerlerden sadece 4 tanesinin (Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) toplam 14 kez yer aldığı görül778
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mektedir. İlk sırada “Sorumluluk” değeri %50 oranında yer alırken, ikinci sırada
“Adalet” ve “Saygı” değerleri %21,43 oranlarında, son sırada ise %7,14 oranında
“Sevgi” değerinin yer aldığı görülmektedir.
9.sınıf öğretim programında olduğu gibi, 10.sınıf öğretim programında da 10
değerden aynı 4 tanesine (Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer verilmiş, ancak
programda toplam yer alma sayısının 19’a çıktığı görülmektedir. Bu programda dailk sırada “Sorumluluk” değeri %52,63 oranında yer alırken, ikinci sırada
“Adalet” değeri %26,32 oranında, üçüncü sırada “Saygı” değeri %15,79 oranında,
son sırada ise %5,26 oranında “Sevgi” değerinin yer aldığı görülmektedir.
11.sınıf öğretim programında da tıpkı 9. ve 10.sınıf öğretim programlarında
olduğu gibi, aynı değerler (Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer almaktadır. Ancak
9. ve 10.sınıf öğretim programlarında ikinci sırada yer alan “Adalet” değerinin bu
programda, % 40,91 oranla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada “Sorumluluk” değeri %36,36 oranında, üçüncü sırada “Saygı” değeri %13,64 oranında,
son sırada ise %9,09 oranında “Sevgi” değerinin yer aldığı görülmektedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, 2018 öğretim programlarında yer alan
10 tane “kök değer”den sadece 4 tanesi olan Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk değerlerinin eski öğretim programlarında yer aldığı görülmektedir. Bu değerlerden
“Sorumluluk” değeri, %45,45 ile ilk sırada yer alırken, “Adalet” değeri %30,91 ile
ikinci sırada, “Saygı” değeri %16,36 ile üçüncü sırada, “Sevgi” değeri ise %7,27 ile
son sırada yer almaktadır.
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Yeni Öğretim Programında Değerlerin Yeri
Tarih Dersi yeni öğretim programında hangi değerlerin, ne sıklıkta yer aldığı
ile ilgili veriler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Değerlerin Tarih Dersi Yeni Öğretim Programında Yer Alma Durumuna İlişkin Dağılım
Yeni Öğretim Programı

Kök Değerler

(2018 Yılı 9,10 ve 11.sınıflar)

f

%

1

Adalet

2

14,29

2

Dostluk

1

7,14

3

Dürüstlük,

1

7,14

4

Özdenetim

1

7,14

5

Sabır

1

7,14

6

Saygı

2

14,29

7

Sevgi

1

7,14

8

Sorumluluk

3

21,43

9

Vatanseverlik

1

7,14

10

Yardımseverlik

1

7,14

14

100,00

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Yeni (2018 yılı) Tarih Dersi Öğretim Programları 9,
10 ve 11.sınıfları kapsamaktadır. Dolayısıyla programda yer verilen 10 tane “Kök
Değer” tüm sınıflar için geçerlidir. Bu değerler, programda toplam 14 kez yer almaktadır. “Sorumluluk” değeri, %21,43 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırayı %14,29
oranlarla “Adalet” ve “Saygı” değerleri yer almaktadır. Geri kalan diğer değerler
(Dostluk, Dürüstlük, Özdenetim, Sabır, Sevgi, Vatanseverlik, Yardımseverlik) ise
%7,14 oranlarla üçüncü sırada yer almaktadır.

780

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

Değerler Açısından Tarih Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının İncelenmesi

Eski ve Yeni Öğretim Programlarının Değerler Açısından Karşılaştırılması
Tarih Dersi eski ve yeni öğretim programlarında yer alan değerlerle ile ilgili
veriler Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo3. Değerlerin Tarih Dersi Eski ve Yeni Öğretim Programlarında Yer Alma
Durumuna İlişkin Dağılım
Kök Değerler

Öğretim Programları
Eski
f

1

Adalet

2

Dostluk

Yeni
%
17

f
30,91

%
2

14,29

1

7,14

3

Dürüstlük,

1

7,14

4

Özdenetim

1

7,14

5

Sabır

6

Saygı

7

Sevgi

8

Sorumluluk

9

Vatanseverlik

10

9

16,36

7,14
14,29

4

7,27

1

7,14

25

45,45

3

21,43

1

7,14

Yardımseverlik
Toplam

1
2

55

100,00

1

7,14

14

100,00

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Tarih Dersinin yeni öğretim programında tüm kök
değerlerin her biri yer alırken, eski öğretim programında sadece 4 tanesi (Adalet,
Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer almaktadır. Öte yandan, değerler eski programda 55
kez yer alırken, yeni programda sadece 14 kez yer almaktadır. Bu durumun nedeni,
eski programların her sınıf için ayrı zamanlarda hazırlanmış olmasından, dolayısıyla da her bir sınıfın program düzeyinde tekrarlanmış olmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirilebilir. Ancak her iki programda da farklı oranlarda da
olsa birinci sırada “Sorumluluk”, ikinci sırada ise “Adalet” değerlerinin yer aldığı
görülmektedir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

781

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ERKAN / Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN

Eski ve Yeni Öğretim Programları Amaçlarının Değerler Açısından Karşılaştırılması
Tarih Dersi eski ve yeni öğretim programları amaçlarında yer alan değerlerle ile
ilgili veriler Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Değerlerin Tarih Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarında Yer
Alma Durumuna İlişkin Dağılım
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, Eski Öğretim Programlarında on beş amaç yer alırken, Yeni Öğretim Programında on üç amaç yer almaktadır. Hem eski hem de
yeni öğretim programlarının amaçlarında “Sorumluluk” dışında doğrudan “Kök
Değerler”le ilgili bir kavram yer almamakla birlikte “Değer” kabul edilen başka
kavramların yer aldığı görülmektedir. Eski öğretim programlarının amaçlarında, “Çağdaş Değerler”, “Sorumluluk”, “Milli Kimlik”, “Milli Birlik Ve Beraberlik”,
“İnsanlığa Hizmet”, “Barış”, “Hoşgörü”, “Karşılıklı Anlayış”, “Demokrasi”, “İnsan
Hakları”, “Kültür Değerleri”, “Çalışkanlık”, “Bilimsellik”, “Sanatseverlik” ve “Estetik Değerler” kavramları yer alırken, yeni öğretim programlarının amaçlarında,
“Miras”, Temel Değerler”, “Milli Kimlik”, “Aidiyet Duygusu”, “Toplumsal Birlik”,
“Dayanışma”, “Tarihi Miras” kavramları yer almaktadır. Her iki öğretim programın amaçlarında ortak olan değer, “Milli Kimlik” kavramıdır.
Mevcut Tarih Ders Kitaplarında Değerlerin Yeri
Mevcut Tarih Ders Kitaplarında hangi değerlerin, ne sıklıkta yer aldığı ile ilgili
veriler Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Değerlerin Tarih Ders Kitaplarında Yer Alma Durumuna İlişkin Dağılım
Kök Değerler

Ders Kitapları
9.Sınıf

10.Sınıf

11.Sınıf

f

%

f

%

1

Adalet

31

64,58

27

67,50

2

Dostluk

2

4,17

3

7,50

3

Dürüstlük,

4

Özdenetim

5

Sabır

6

Saygı

8

7

Sevgi

2

4,17

6

8

Sorumluluk

5

10,42

4

9

Vatanseverlik

10

f

Toplam

%

F

83

79,81

%
141

73,44

5

2,60

1

0,96

1

0,52

6

5,77

14

7,29

15,00

4

3,85

12

6,25

10,00

9

8,65

18

9,38

1

0,96

1

0,52

104

100,00

192

100,00

16,67

Yardımseverlik
Toplam

48

100,00

40

100,00

Tablo 5’te görüldüğü gibi, 9.sınıf Ders Kitabında 10 tane kök değerin sadece beşi
(Adalet, Dostluk, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer alırken, 10.sınıf kitabında sadece
dördü (Adalet, Dostluk, Sevgi, Sorumluluk), 11.sınıf kitabında altısı (Adalet, Sabır,
Saygı, Sevgi, Sorumluluk, vatanseverlik) yer almaktadır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

783

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ERKAN / Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN

Ders kitaplarında “Adalet” değeri, %64,58-79,81 arası oranlarla ile ilk sırada yer
alırken, İkinci sırada 9.sınıf kitabında %16,67 ile “Saygı” değeri, 10.sınıf kitabında %15,00 ile “Sevgi” değeri, 11.sınıf kitabında ise %8,65 ile “Sorumluluk” değeri
yer almaktadır. Üçüncü sırada, 9.sınıf kitabında %10,42 ile 10.sınıf kitabında ise
%10,00 ile “Sorumluluk” değeri yer alırken, 11.sınıf kitabında %5,77 ile “Saygı” değeri yer almaktadır.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, ders kitaplarında 10 tane “kök değer”den7 tanesi olan Adalet, Dostluk, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, vatanseverlik
değerleri yer alırken, üç değer olan Dürüstlük, Özdenetim, Yardımseverlik ise hiçbir ders kitabında yer almamaktadır. Bu değerlerden “Adalet” değeri, %73,44 ile
ilk sırada yer alırken, “Sorumluluk” değeri %9,38 ile ikinci sırada, “Saygı” değeri
%7,29 ile üçüncü sırada, “Sevgi” değeri %6,25 ile dördüncü sırada, “Dostluk” değeri
%2,60 ile beşinci sırada, “Sabır” ve “Vatanseverlik” değerleri ise %0,52 oranlarla
son sırada yer almaktadır.
Mevcut Tarih Ders Kitapları ile Eski Öğretim Programlarının Değerler Açısından Karşılaştırılması
Mevcut Tarih Ders Kitapları ile Eski Öğretim Programların yer alan değerlerle
ile ilgili veriler Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Değerlerin Tarih Dersi Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer
Alma Durumuna İlişkin Dağılımı
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Tablo 6’te görüldüğü gibi, 9.sınıf ve 10.sınıf Öğretim Programlarında dört değer
(Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer alırken, Ders Kitaplarında bir fazla olarak
“Dostluk” değeri yer almaktadır. 11.sınıf Öğretim Programında dört değer (Adalet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk) yer alırken, Ders Kitabında iki fazla olarak “Sabır” ve
“Vatanseverlik” değerleri yer almaktadır.
9.sınıf Öğretim programında ilk sırada % 50 ile “Sorumluluk” değeri yer alırken, Der kitabında ilk sırada % 64,58 ile “Adalet” değeri yer almaktadır. İkinci sırada, Öğretim Programında %21,43 oranlarla “Adalet” ve Saygı” değerleri yer alırken,
Ders kitabında %16,67 ile sadece “Saygı” yer almaktadır. Üçüncü sırada ise Öğretim Programında %7,14 ile “Sevgi” değeri yer alırken, Ders kitabında %10,42 ile
“Sorumluluk” değeri yer almaktadır.
10.sınıf Öğretim programında ilk sırada % 52,63 ile “Sorumluluk” değeri yer
alırken, Der kitabında ilk sırada %67,50 ile “Adalet” değeri yer almaktadır. İkinci
sırada, Öğretim Programında %26,32 oranlarla “Adalet” değeri yer alırken, Ders
kitabında %15,00 ile “Sevgi” yer almaktadır. Üçüncü sırada ise Öğretim Programında %15,79 ile “Saygı” değeri yer alırken, Ders kitabında %10,00 ile “Sorumluluk” değeri yer almaktadır.
11.sınıf hem Öğretim programında hem de Ders kitabında %40,91 ve %79,81
oranlarla ilk sırada “Adalet” değeri yer almaktadır. İkinci sırada, yine hem Öğretim Programında hem de Ders Kitabında %36,36 ve %8,65 oranlarla “Sorumluluk”
değeri yer almaktadır. Üçüncü sırada ise yine hem Öğretim Programında hem de
Ders Kitabında %13,64 ve %5,77 oranlarla “Saygı” değeri yer almaktadır.
Sonuç Ve Öneriler:
Araştırma verilerinden hareketle şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Tarih Dersinin eski öğretim programlarında “Kök Değerler” in çoğu yer almamaktadır. Bu sonuç, tarihi değerlerle dolu bir milletin Tarih dersi öğretim
programlarında önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Yeni programlarda tüm “Kök Değerler” yer almakla birlikte, kapsamlı bir yaklaşımla yeteri kadar
yer verilmediği görülmüştür. Bu durum, yeni programların değerler açısından
gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Eski öğretim programlarının amaçlarında değerlere yeteri kadar yer verilmediği görülmekle birlikte, yeni öğretim programlarının amaçlarında değerlerin
daha da az yer aldığı görülmüştür. Eğitim-öğretim sürecinin en önemli unsuru
amaçlar olduğuna göre, “Kök Değerler”in tümünün yer alacağı şekilde Tarih Dersi
Öğretim Programlarının amaçlarının yeniden yapılandırılması bir zorunluluk
olarak görülmektedir.
Mevcut Tarih Ders Kitaplarında “Kök Değerler” tümüyle yer almadığı gibi, yer
alanların da ağırlıklarının yeterli olmadığı görülmüştür. Bu durumun eski öğretim programlarında kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çünkü ders kitapları öğretim
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programlarına göre hazırlanmaktadır. Dolayısıyla eski öğretim programlarında
“Kök Değerler”in yeteri düzeyde yer almaması ders kitaplarına doğal olarak ders
kitaplarına yansımıştır.
Tarih Dersi için hazırlanan yeni öğretim programlarının “Kök Değerler” açısından yeniden yapılandırılması, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren
okutulmak üzere hazırlanacak kitaplara kapsamlı bir şekilde yansıtılması önem
arz etmektedir.
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Extended Abstract:
Values are seen as social control tools because they form the basis of social norms and rules. Values form

the basis of social structure. For this reason, societies
have to make a great effort to convey their own values to
 their individuals through education. It was emphasized that, taking national and universal core values
into account in the 17th National Education Council held on 13-17 November 2006
(MEB 2006). On the 1st of November 2010, the 18th National Education Council
organized the 2023 Vision to emphasize the necessity of providing education in
all levels of education, including non-formal education, from all levels and school
culture, starting with pre-school education. In addition to the academic success of
the students, it has been proposed to invest in the development of emotional, social
and spiritual intelligence, which have an important role in the formation of values.
The History Course curriculum, which is among the curricula, has an important place in the process of gaining values to individuals. Because all values have a
historical past.
The 9-10-11 grades’ History Course Curriculum, which were prepared and will
be implemented in the 2018-2019 academic year, emphasizes the importance of values in the education process with the following statements: Our values are
 the sum
of the principles that make up the perspective of the curriculum. Our roots are
traditions, and our bodies and branches are nourished by these roots, and are reaching today and tomorrow. Our values, which constitute our basic human characteristics, are the source of the power that enables us to take action in the routine flow
of our lives and in dealing with the problems we face. It is an indisputable fact that
the future of a society is based on its people who have embraced its values and who
have these values by virtue of its competencies. Therefore, our education system
acts to make the moral decisions appropriate to each member and to show them
in their behavior. The education system is not merely a structure that is successful
in academic terms, providing some knowledge, skills and behaviors. It is the main
duty of education to educate individuals who have adopted basic values; be able to
influence the values, habits and behaviors of the new generation. The education system fulfills its function within the framework of the purpose of gaining the values
through the education program, which also includes the curricula.
In order to cope with the individual and social uncertainties that change will
bring, it is necessary for students to be equipped with some values along with their
knowledge and skills. Therefore, knowledge and skills as well as values are included
in the curriculum. Values, as the basis for our history, is a necessity to be included
in the history curriculum and courses in the curriculum and courses that are most
related.
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The purpose of this study is to examine the curriculum and textbooks of 9, 10,
and 11 grades in terms of values and make the necessary evaluations. Within the
framework of this basic objective, the following questions were sought:
1. In the Department of Curriculum, a. Which values, b. how often are included?
2. In the New (2018) curriculum a. Which values, b. how often are included?
3. Are there any differences between the old and new curricula in terms of values ?
4. Are there any differences between the aims of the old and new curricula in
terms of the values ?,
5. In the textbooks a. which values, b. how often are included?
6. Are there any differences between the textbooks in terms of values?,
7. Are there any differences between the history education programs and textbooks in terms of including values?
In the study, qualitative research design was used and research data were collected through document review. In the research, firstly (pre-2018) and new (2018)
History Course Curriculum were examined. In 2018 History Course Curriculum,
it has been tried to reveal how often these values take

place on the basis of root
value. Later on, the old and new History Course teaching programs were examined and the differences were tried to be put forward. On the other hand, history
textbooks were examined; it is tried to put forth which values, how often, and the
differences between the books. Afterwards, books were examined in terms of unit /
theme / topics and books were compared in terms of values; differences were tried
to be revealed. In addition, the former (pre-2018) History curriculum and books
were compared in terms of values; differences were tried to be revealed.
Based on the research data, the conclusions and suggestions developed can be
expressed as follows: Most of the Root Values are not included in the old curriculum of the History Course. This result is considered as a significant deficiency in
the history curriculum of a nation filled with historical values. Although all Root
Values were included in the new programs, it was seen that there was not enough
place with a comprehensive approach. This makes it necessary to review new programs in terms of values.
Although it is seen that the values of the old education programs are not sufficiently covered by the aims, it is seen that the values o
 f the new education programs
are less in the aims. Since the most important aspect of the education process is
the objectives, it is seen as a necessity to restructure the aims of the History Course
Curriculum so that all of the Program Root Values will take place.
In Root Values da are not included in the current history textbooks, and the
weights of the participants are not sufficient. It is understood that this situation
stemmed from old teaching programs. Because textbooks are prepared according
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to the curriculum. Therefore, the lack of adequate Root Values in the old curriculum is reflected in the textbooks.
It is important to restructure the new curriculums prepared for the History
Course in terms of a Root Values and to reflect them in a comprehensive way to be
prepared for the academic year 2018-2019.
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Otantiklik ve Otantik Materyallerden Yararlanma
Authenticity and Using Authentic Materials in Teaching
Turkish as a Foreign Language
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Öz:
Dil öğretiminde materyal kullanımı, hem öğrenici hem de öğretici açısından
başarıyı arttıran bir unsurdur. Otantik materyaller, doğal/gerçek dili sınıf ortamına taşıyan ve öğretim amaçlı hazırlanmamış olan görsel, görse-işitsel ve yazılı türleri içinde barındıran etkili araçlardır. Otantik materyaller aracılığıyla öğreniciler
hedef dile ait kültüre daha doğal ve hızlı ulaşırlar. Yabancılara Türkçe öğretimi
sürecinde, öğreticilerin faydalanabilecekleri otantiklik, otantik materyal türleri,
öğretim sürecinde otantik materyallerin önemi ve otantik materyal seçiminde
dikkat edilmesi gerekenlerin tartışılmasının amaçlandığı bu çalışmada araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenmeye devam edenler için öğrenici, öğrenicilere öğretme
işinden sorumlu olan kimseler içinse öğretici terimleri kullanılmıştır. Bu çalışma,
öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak, dersleri zevkle işlenir ve takip edilebilir hâle
getirmek için öğretim ve öğrenme süreçlerinde kullanılabilecek otantik materyallerin özelliklerinin tartışılması ve bunlar aracılığıyla yabancılara Türkçe öğretimi
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alanında görev yapan öğreticilere çeşitli fırsatların sunulması açısından önemli
görülmektedir. Çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında otantik
materyal kullanımının yetersiz olduğu sonucuna varılmış ve bu durumun iyileştirilebilmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, otantiklik, otantik materyal.
Abstract:
The use of materials in language teaching is an element that increases success
in terms of both the learner and the instructor. Authentic materials are effective
means, that are not prepared for teaching purposes, which carrying visual, audio-visual and written genres that carry natural / real language to the classroom
environment. Through authentic materials, learners reach the culture of the target
language more naturally and quickly. in this study which aims to discuss; authenticity and authentic material types that teachers can benefit from in the process
of teaching Turkish to foreigners, t he importance of authentic materials in teaching process, and the issues to be considered in the selection of authentic materials,
document analysis method was used. In this study, the “learner” term used for
those who continue to learn Turkish as a foreign language, and for those who are
responsible for teaching to the learners “instructor” term is given. In the study, the
continuous developments in the field of teaching Turkish to foreigners provide recognition of material deficiencies. This study is considered important in terms of
providing the persistence of the lessons learned and discussing the characteristics
of authentic materials that can be used in teaching and learning processes to make
the lessons enjoyable and traceable, and by offering them various opportunities
for teachers teaching Turkish to foreigners. In the study, it was concluded that the
use of authentic material in the field of teaching Turkish as a foreign language was
insufficient and suggestions were given to improve this situation.
Key words: Teaching Turkish to foreigners, authenticity, authentic material.
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a. Giriş:
İçinde bulunduğumuz çağda özellikle gelişmiş devletler, diğer milletlerle ilişkilerini geliştirebilmek adına dillerinin dolayısıyla kültürlerinin tanıtımına büyük
önem vermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki gerek siyasi
gerekse kültürel atılımları, dünyadaki Türk varlığına dolaylı olarak da Türkçeye
ilgiyi arttırmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler arasındaki en büyük
kitleyi yükseköğrenimlerine ülkemizde devam etmek isteyen yabancı öğrenciler,
farklı sebeplerle kendi ülkelerinden ayrılarak Türkiye’de yaşamayı/çalışmayı hedefleyen diğer ülke vatandaşları ve ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye geçmek zorunda kalan göçmenler oluşturmaktadır. Yabancılara yönelik Türkçe öğretimi genel itibarıyla yurt içinde, üniversitelere bağlı kurum ve kuruluşlar, özel
kurslar ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların desteklediği göçmen kamplarındaki projeler; yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüsü,
Maarif Vakfı okulları ve Türkoloji bölümlerine sahip üniversiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kurumlarda görev alacak öğreticilerin eğitimleri, kullanılacak
materyallerin niteliği, oluşturulacak öğrenme ortamları, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanıp yürütülmesi gibi alt başlıklar, aslında Türkçenin öğretiminde
paydaşlar arasında etkili bir eş güdüme ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Dil öğretimi; bellek, iletişim, dilbilim, göstergebilim, edebiyat, metindilbilim, sosyoloji, psikoloji, felsefe, bilişsel psikoloji gibi pek çok alt disiplini içinde
barındırır. Bu disiplinler dil öğretiminde, özellikle zengin bakış açısı ve etkileşimin
yüksek olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulmasına olanak sağlar (Onan, 2017:
147). Öğrenme ortamının donanımı, öğrenme araç ve gereçlerinin kazanımlara
göre tasarlanması hem öğreticinin ders sırasındaki konumunu güçlendirir hem de
öğrencinin kazanımlara daha etkili ve kalıcı erişmesini sağlar.
Dil öğretiminin yapıldığı sınıflarda materyal olarak göze ilk çarpan ders kitaplarıdır. Ders kitaplarındaki her şey (metin, fotoğraf, şekil vb.) öğretici için derste
kullanılması gereken bir malzeme niteliğindedir. İleri düzey Türkçe öğretiminin
yapıldığı sınıflarda ders kitabı öğretim sürecinde daha fazla yer tutsa da başlangıç düzeyindeki sınıflarda öğretici, yardımcı materyal olarak gerçek nesne, resimli
kartlar; teknik olarak ise yaratıcı drama, tahtaya görsel çizme, canlandırma, örnek
olaydan daha sık yararlanır. Örnek vermek gerekirse Yunus Emre Enstitüsü’nün genel itibarıyla başlangıç düzeyinde Türkçe öğrenenler için hazırladığı ve dolayısıyla
görsellerin önemli yer tuttuğu öğretici ve öğrenciye yönelik yardımcı materyallerin
bazıları şunlardır (YEE, 2018): Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap), Resimlerle Kelime Öğreniyorum Tematik Sözlüğü, Damak Tadı Kitabı, Video Etkinlik Kitabı,
Tematik Dil Afişleri (https://www.yee.org.tr/tr/birim/yardimci-materyaller).
Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin her dersten önce düzeye ve içeriğe
uygun hazırlık yapmaları dersi daha verimli kılar. Öğreticiler için bu hazırlanma
etkinliği; malzeme seçme süreci, materyal tasarım süreci olarak adlandırılır. Bu
süreç, öğrenme ve öğretmenin neleri içereceğini fark etmede öğreticilere yardımcı
olur. Öğretim materyalleri, mecazi olarak bileşen parçalarına bölünebilen ve son21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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rasında öğrencilerin ihtiyaç, yetenek ve ilgi alanlarına göre yeniden düzenlenebilen
esnek araçlardır (Graves, 1991: 27). Alanyazında bu materyaller otantik (özgün)
ve otantik olmayan (didaktik) materyaller adlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Bu türler
arasındaki fark; materyallerdeki dil kullanımında değil, öğrencilerin gözlenebilir
ve ölçülebilir performansları aracılığıyla belirlenebilen sonuç ve etkinliklerinde
görülür.
Otantik olmayan (didaktik) materyaller, öğrenme süreci boyunca öğrenicilerin hedefleri başarmasına katkı sunan her türlü yardımdır. Alanyazında iki tür
didaktik materyal vardır: Öğretim materyalleri ve öğrenme materyalleri. Öğrenme
materyalleri, tüm süreçte öğrenenleri destekleyen (kitap, oyun, çalışma kağıtları
vb.) varlık veya kaynaklarken öğretim materyalleri, öğrenenlerin öğrenme sürecini desteklemek ve yönlendirmek için öğreticilere kaynak sağlamaktadır (Padron
vd., 2005: 2). Otantik olmayan (didaktik) materyaller, kazanımlara ulaşılması için
belirli bir program çerçevesinde, belirli bir yöntem kullanılarak öğrenicileri bilgilendirmek, düşündürmek, uyarmak, yönlendirmek veya onların düşüncelerini
değiştirmek, onlara bir şeyi tanıtmak vb. gibi amaçlarla hazırlanır.
Dil öğretim yaklaşımlarından iletişimsel yaklaşım, dil öğretim sürecinin herhangi bir aşamasında faydalanılabilecekse diğer öğretim yaklaşımlarından da
destek alınabileceğini savunur ve iletişimsel yaklaşımın temel ilkelerinden biri de
otantik materyal kullanımıdır (Lüleci, 2011: 541). Bu çalışmanın ana odağını da
otantik materyal ve türlerinin incelenmesi oluşturmaktadır.
b. Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 187). Bu yöntem türünde
amaç, araştırılan konuyla ilgili gözlem ve deneye gerek kalmadan, yazılı, görsel ve
işitsel dokümanlara ulaşarak bunların kullanımını, tanıtımını ve alana katkılarını
incelemektir.
c. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde, öğreticilerin faydalanabilecekleri otantik öğrenme ortamı, otantik materyal türleri, öğretim sürecinde otantik materyallerin önemi ve otantik materyal seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerin tartışılması amaçlanmıştır. Dil öğretiminde materyal kullanımı, hem öğrenen
hem de öğreten açısından başarıyı arttıran bir unsurdur. Türkçenin yabancılara
öğretimi alanında sürekli yaşanan ilerleme ve büyümeler, materyal eksikliklerinin
de fark edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışma, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak,
dersleri zevkle işlenir ve takip edilebilir hâle getirmek için öğretim ve öğrenme
süreçlerinde kullanılabilecek otantik materyallerin özelliklerinin tartışılması ve
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bunlar aracılığıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev yapan öğreticilere
çeşitli fırsatların sunulması açısından önemli görülmektedir.
ç. Otantiklik
Alanyazında dil öğretimi bağlamında otantiklik (özgünlük) kavramının pek
çok tanımı vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
“Otantiklik, belirli bir dil topluluğunda ana dili konuşurları için yine ana dili
konuşurları tarafından üretilen dil ile ilişkilidir (Porter ve Roberts, 1981),
Otantiklik, gerçek bir konuşmacı/yazar tarafından gerçek dinleyiciler için üretilen ve içinde gerçek bir iletinin aktarıldığı dil ile ilgilidir (Nunan, 1988),
Otantiklik, alıcı tarafından metne yüklenen niteliklerle ilişkilidir; öyle ki bu nitelikler metnin özünde var olan bir şey gibi görülmektense okuyucu/dinleyici tarafından ona ne yüklendiğiyle ilgilidir (Breen, 1983),
Otantiklik, öğrenciler ile öğretmenler arasındaki etkileşim ile ilgilidir (Van Lier,
1996),
Otantiklik, seçilen görev (etkinlik, ödev) türleriyle ilgilidir (Van Lier, 1996),
Otantiklik, sınıfın sosyal durumuyla ilgilidir (Lee, 1995),
Otantiklik, değerlendirme ile ilgilidir (Lewkowicz, 2000),
Otantiklik, onlar tarafından kabul görmek için hedef dil grubundakiler gibi davranma, düşünme yeteneği ve kültürle ilgilidir (Kramsch, 1998).”
Yukarıdaki tanımlardan da görülebileceği üzere otantiklik kavramıyla; metnin
özü, öğrenicilerin durumu, sosyal ve kültürel durum, iletişimin hedefi ve bunlarla
ilişki birtakım eylemlerde karşılaşılabilir. Oldukça esnek olan otantikle ilgili tanımların çeşitliliği dikkate alındığında dil anlayışı ve öğretiminin ne kadar derinleştiği anlaşılmaktadır (Gilmore, 2007: 99-100).
Şekil 1. Dil öğretiminde otantikliğin bileşenleri (Alanyazından derlenmiştir)
Dil öğretiminde otantiklik ile hedeflenen, günlük yaşamdan katılımcılarla gerçek durumlar karşısında günlük dili kullanarak gerçek amaçlara ulaşmaktır. Teknik bir terim olarak otantiklik, metinleri (sözlü ve yazılı), öğrenme materyallerini,
görev/ödevleri, kültüre özgü eşyaları, çoklu ortam ürünlerini, değerlendirme yöntemlerini hatta öğretici ve öğrenici türlerini tanımlamak için kullanılır (Kosten,
2014: 457). Dil öğretiminde otantikliğin pek çok yararı vardır (Bachman ve Palmer,
1996):
Yaşamı ve dil öğrenimini birleştirir,
Sınıf içi eğitimi yönlendirir ve öğrenim sürecini izler,
Öğrenicilerin motivasyon ve tutumlarını arttırır,
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Öğrenicilerin görev/ödev performansını yükseltir,
Üst düzey düşünme beceri ve yeteneklerini geliştirir,
Öğrenen özerkliğini teşvik eder,
İletişimsel yeterliliğin farklı yönleri hakkında zengin bilgi kaynağı sunar.
Trabelsi, otantiklik kavramını tanımlamak için dört farklı unsur öne sürer;
ana dili konuşucusu özellikleri, dilin sosyal amaçlar için kullanımı, öğrenicilerin
metinle olan etkileşimleri ve olumlu tepkileri, öğrenicilerin motivasyon, ihtiyaç
ve ilgi alanlarıyla ilgili pratik görüş (aktaran Külekçi, 2015: 18). Otantiklik özünde
öğrenicilerin, durumların ve metinlerin etkileşimi yoluyla yaratılır. Otantik materyallerle desteklenmiş, otantik bir öğrenme ortamı Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde daha verimli sonuçlar elde etmeye yarayacaktır. Dili sadece iletişim
kurmak için öğrenmesek de bu süreçte iletişim esas hedeflerden biridir. Dil öğretiminde otantiklik aracılığıyla, öğrenicilerin gerçek/doğal yaşamda başvuracakları
ya da tanıklık edecekleri dil becerilerine (okuma, yazma, konuşma, dinleme) dayalı
tüm etkinliklerin aktarımında onlara daha anlaşılabilir, motivasyonu güçlendirici,
kaygıyı en aza indirmeyi hedefleyen, iletişimi esas alan ve öğrenen özerkliğine dayalı bir öğrenme ortamı yaratılmış olur.
d. Otantik Materyal ve Türleri
Dil öğretiminin temel bileşenleri arasında yer alan otantik materyaller, dil becerilerini geliştirmek için önemli araçlardır. Durum/bağlam/konunun şartlarına
göre iyi tasarlanmış ve seçilmiş otantik materyaller gerçek/doğal yaşamı sınıfa taşımaya yardımcı olur. Dil öğretimi bağlamında otantik materyaller; dergi, gazete,
reklam, haber metni, şarkı vb. gibi özünde eğitsel amaç gütmeksizin geliştirilmiş
olan materyallerdir (Richards & Schmidt, 2010). Otantik materyallerin, ders kitapları ya da diğer özel olarak tasarlanmış öğretim materyallerinden daha gerçekçi ve
doğal dil kullanımı örnekleri içerdiği düşünülür. Otantik materyaller; öğrencilerin
seyahat ederken, Türkçenin ana dili olarak konuşulmadığı ülkelerde çalışırken ya
da dili, sınıf dışındaki diğer bağlamlarda da kullanabilmelerinde başvurabilecekleri
ve ihtiyaç duyacakları araçlar olmalıdır (Berardo, 2006). Nunan (1989) otantik metinlerin, dil öğretme amacı dışında başka nedenlerle üretilmiş olduğunu vurgular.
Otantik materyaller aracılığıyla öğrenici yapay bağlamlardan arındırılmış, gerçek/
doğal bir öğrenme ortamına dâhil edilir. Dil öğretiminde otantik materyaller, her
yaş grubunda ve düzeyde yararlanılmaya uygun araçlardır.
Otantik materyaller dilin gerçek/doğal kullanımlarından meydana gelir ve
bunların üretiminde dilsel bir sınırlama söz konusu değildir. Dil aynı zamanda
kimlik ve kültürdür. Otantik materyallerin de otantik kültüre ait unsurlar taşıdığı
dikkate alınırsa bu araçlar aracılığıyla kültür doğrudan dile yansıtılmaktadır (Lüleci, 2011).
Otantik materyaller, öğretimin yapıldığı sınıf ile dış dünya arasında köprü ku796
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rulmasında öğrencilere yardımcı olur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin
yapıldığı sınıflarda otantik materyallerden yararlanmanın öğreniciler ve öğreticiler
için pek çok olumlu yönü vardır. Otantik materyaller,
yarattığı kültürel farkındalık iklimi sayesinde öğrencilere kültürel empati ve
duyarlılık kazandırır,
öğrenicileri gerçek/doğal dile maruz bırakarak öğrenme-öğretme sürecini verimli kılar,
öğrenicilerin kişisel deneyimleri ile araçları ilişkilendirebilmelerini, böylece
öğrenicilerin daha özgüvenle derse katılımlarını sağlar,
yaratıcı bir öğretim yaklaşımı sağlar ve bu ortamda öğreniciler kendilerini
rahatlıkla ifade ederler,
zihni geliştirir, geniş görüşlülüğü arttırır ve uluslararası iletişime yardımcı olur,
öğrenicileri dünyada neler olup bittiği hakkında bilgilendirir,
didaktik amaçla hazırlanmadığı için materyallerde Türkçe argo ya da jargona
rastlanabilir bu da dilin farklı kullanım biçimlerini öğrenicilere sunar,
öğrenicilerin dili gerçek yaşamdaki gibi kullanabilmelerine olanak verir, bu
da öğrenicileri mutlu eder ve onlarda başarma hissi yaratır böylece öğrenicilerin
kendine güven, ilgi ve motivasyonları artar,
farklı koşullar altında farklı ödev/görevler için de kullanılabilir,
aracılığıyla dilde yaşanan gelişmeler araçlara yansır, böylece öğretici ve
öğreniciler değişikliklerden haberdar olur,
geleneksel öğretim materyallerinde kolayca bulunamayan; kitap, makale, gazete
vd. araçlar sayesinde çok çeşitli metin türleri ile öğreniciler karşılaşmış olur.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde otantik materyallere başvurmanın
birtakım olumsuzluklar barındırabileceği de bilinmelidir. Otantik materyaller;
öğrenicilerin aşina olmadıkları çok fazla dilsel girdiyi içerebilir, öğreniciler bu
durumla başa çıkmada zorlanabilirler,
sınıfında yer alan bazı araçlarda (makale, gazete ve dergi yazısı vb.) uzun, yoğun ve/ya karmaşık cümleler bulunabilir,
ana dili konuşucularına özgü olan ve sıra dışı bir içerik yansıtabilirler,
özgün araçlar olduğu için telif hakları konusunda yasal sıkıntılar çıkabilir,
sınıfındaki bazı gazete makaleleri gibi metinler, A ve/ya B kurlarındaki öğrenicilerin anlayamayabileceği içerik barındırabilir, dolayısıyla bu tür araçlar öğrenici
seviyesine uygun seçilmelidir,
özgün (orijinal) olduğu için çoğu zaman üzerinde oynama yapılamadan, olduğu gibi sınıfa taşınır dolayısıyla öğreniciler materyali anlamlandırmakta zorla21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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nabilir bu durum öğrenicilerde kafa karışıklığı ve hayal kırıklığına neden olabilir
(Guariento & Marley, 2001),
öğrenicilerin öğrenmeye yönelik ilgi ve motivasyonlarını arttırsa da ironik bir
şekilde sınıf içi etkinliklere katılımlarında bu materyalleri ilginç ve eğlenceli bulmayabilirler (Peacock, 1997)
kültürel olarak ön yargıya sahip, kültürel farkındalığı yetersiz öğrenicilerde karışıklığa ve yanlış anlamalara yol açabilir (Al-Azri & Al-Rashdi, 2014).
Öğrenicilerin seviyesine uygun ve makul bir uzunluk/yoğunlukta olsa bile bazı
öğreniciler için araçların üzerinde oynama yapmak hatta materyal kullanımıyla
ilgili bir plan hazırlamak gerekebilir, bu durum öğretici açısından zaman kaybına
neden olabilir.
Otantik olmayan (didaktik) materyaller dil becerisini öğretmek amacıyla hazırlanırken otantik materyaller dilin iletişimsel yönünü geliştirmek için kullanılır. Dolayısıyla didaktik türler basitleştirilmiş ve doğal olmayan cümleler içerirken
otantik materyallerde günlük yaşamda kullanılan eksiltili ve devrik cümleler yer
alabilir. Otantik materyaller, öğrencilerin formdan ziyade gerçek dil ve içerikle etkileşimde bulunmalarını sağlar. Öğrenciler, sınıf dışında kullanıldığı için hedef
dili öğrendiklerini hissederler.
Teknolojinin hızla hayatın her alanında yaygınlaşması bilgisayar destekli dil
öğretimi modelinin doğmasını sağlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde dil öğretimi, daha fazla teknoloji odaklı hâle gelmiştir. Geliştirilen güncel materyaller (bilgisayar, projektör, ses-görüntü donanımları ve diğer kaynaklar) sayesinde teknolojik
bakımdan donanımlı sınıflarda öğrenicilerin dil becerilerini geliştirme fırsatı daha
da artmaktadır. Ayrıca sürekli gelişen teknoloji sayesinde dil öğretimi materyalleri
de hızla çeşitlenmektedir (Ahmed, 2017: 191). Otantik materyal türlerini görsel,
işitsel ve yazılı olarak başlıklara ayırmak mümkündür.
d.a. Görsel Araçlar
Öğrenicilerin gördüklerinde öğrenmeye karşı güdülenme ve odaklanmalarını
sağlayan, içinde öğretici boyutu olan sözcük ya da cümle barındırmayan ve olabildiğince resimlerden oluşan materyallerdir. Otantik dil öğretim ortamlarında
kullanılabilecek başlıca görsel materyaller şunlardır: Yansı (power point sunusu),
fotoğraflar, tablolar, sanat eserleri, çubuk-şekil çizimleri, taslak görüntü-model (silüet), resimler, resimli kitaplar, resimli kartlar, pullar, logo, poster-afiş…
d.b. Görsel-İşitsel Araçlar
Öğrenicilerin hem duyup hem de görebilecekleri iki boyutlu materyallerdir:
TV reklamları, bilgi yarışması, çizgi filmler, kısa haber filmleri, komedi gösterileri,
filmler, operalar, kısa videolar, klipli şarkılar, belgeseller, müzayede…
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d.c. Yazılı Araçlar
Kâğıda basılı ve içinde öğretim gayesi taşımayan yazı bulunan materyallerdir:
Gazete, film afişleri, şarkı sözleri, lokanta menüsü, yemek paketleri, turist bilgilendirme broşürleri, market broşürleri, üniversite katalogları, telefon rehberi,
haritalar, elektronik araç kullanım kılavuzu, çizgi roman, öykü kitabı, tebrik kartı,
kuponlar, elektronik mektup, otobüs saati çizelgesi, dergi, takvim, ajanda, dergi,
para, davetiye, gıda etiketleri, bilet, fiş, fatura, sipariş formu, adisyon, sıra numarası
kâğıdı, döviz-pankart, web siteleri, ATM ekranları/makbuzları, telefon mesajları…
Teknoloji hayatın her alanında giderek yaygınlaşmakta ve eğitim-öğretim faaliyetlerini de desteklemektedir. Artık sınıflar sadece tahta ve kitapla değil; televizyon, projeksiyon, bilgisayar, internet vb. gibi teknolojik araçlarla donatılmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de özellikle bilgisayar ve internetten sıkça yararlanılmaktadır. İnternet, hem didaktik hem de otantik bir materyal olarak
düşünülmektedir. Otantik materyal olarak internet de yukarıda adı geçen üç tür
aracı (görsel, işitsel-görsel ve yazılı) aynı anda içinde barındırdığı, kolay erişilebildiği ve hem sınıf içi hem de sınıf dışı bireysel çalışmalarda kullanılabildiği için çok
boyutlu ve oldukça yararlı bir eğitim-öğretim aracıdır.
e. Otantik Materyallerin Seçiminde Öğreticinin Rolü
Otantik materyaller hedef dil hakkında bildirimsel bilgiler iletmek yerine gerçek/doğal yaşam içinde kullanımda olan bir dil deneyimi sağlamak için tasarlanır
(Tomlinson & Masuhara, 2010). Otantik materyali seçerken öğreticinin göz önünde bulundurması gereken birtakım öncüller vardır. Bunların başında öğrenicilerin düzeyi yer alır. Seçilecek materyalin içerdiği her türlü dilsel girdi öğrenicilerin
anlamlandırabileceği seviyede olmalıdır. Materyal öğrencilerin düzeyine göre çok
kolaysa öğreniciler sıkılacak ya da çok zorsa materyali anlamlandıramayarak dikkatlerini yitireceklerdir (Lüleci, 2011). Ayrıca öğretici, öğrenicilerin özelliklerini
ve ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, seçeceği materyalin onların ilgisini çekebilecek, onları derse güdüleyebilecek nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Öğretici,
öğrenicilere kendi gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirebilmelerine yardımcı
olabilecek nitelikte ve uygulanabilir materyaller sunmaya özen göstermelidir.
Metin türü otantik materyal seçiminde Nuttall (1996) üç ana ölçüt üzerinde
durur: İçeriğe uygunluk, okunabilirlik ve kullanılabilirlik. Bunlar arasında içeriğe
uygunluk en önemlisi kabul edilmektedir çünkü okuma materyalleri öğrenicileri ilgilendirdiği kadar onların ihtiyaçlarını da ilgilendirmelidir. Metinler mutlaka
öğrenicileri motive edici olmalıdır. Kullanılabilirlik, metnin, öğrenicinin bir Türkçe okuyucusu olarak yetkinliğini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini içerir.
Didaktik, öğretim amaçlı metinler sınıfta kullanılamaz.
Bir metnin sadece
Türkçe olması onun öğrenicilere faydalı olacağı anlamına gelmez. Okunabilirlik,
bir metnin yapısal ve sözcüksel birleşiminin zorluğunu tanımlamanın yanı sıra
yeni sözcük ve dil bilgisel yapıları ifade etmek için de kullanılır (Jati, 2017: 6).
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Otantik materyaller öğrenicilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine
uygun olarak kullanılmalıdır. Öğrenici seviyesine uygun olmayan zor sayılabilecek
otantik türdeki metinlerin yarattığı sorunların üstesinden gelmek için böyle
metinleri öğrenci seviyesine göre basitleştirme yoluna gidilebilir. Bu noktada sıkça
düşülen hata, öğreticilerin sadece zor olduğunu düşündükleri sözcükleri metinden
kaldırmalarıdır. Oysa bu durum metnin otantikliğini yani gerçek/doğallığını
sağlayan temel söylem özelliklerinin de kaybolmasına neden olabilir. Bu duruma
yol açmamak için bir metni basitleştirirken üzerinde dikkatlice düşünülmesi
gereken üç temel ölçüt şunlardır (Berardo, 2006: 65): “Dilbilimsel basitlik: Dil bilgisel yapılar, sözcüksel parçalar ve okunabilirlik; Bilişsel basitlik: Yaş, eğitim, öğrenicinin ilgi alanları; Psikolojik basitlik: Geleneksel toplumsal kabulleri içeriyor mu?”
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde otantik materyal türlerinden yararlanmak isteyen öğreticiler, öğrenici ihtiyaç, ilgi ve motivasyonunu göz önünde
bulundurarak, dersin ya da konunun bağlamına en uygun görsel, görsel-işitsel,
yazılı araçların herhangi birini veya birkaçını seçebilirler. Bu seçimin isabetliliği ile öğrenicinin derse ilgi ve tutumunda, katılımında doğru orantı vardır. Türk
kültürünü oluşturan tüm bileşenler otantik materyaller aracılığıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilir. Dolayısıyla öğreticinin Türk kültürüne
hâkimiyeti ile otantik materyali isabetli seçmesinde de doğru orantı olduğu savunulabilir.
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Sonuç:
Çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde otantik materyallerden yararlanmanın önemi üzerinde durulmuş ve otantik materyallerin; gerçek/
doğal dilin sınıfa taşınması, öğreniciler tarafından Türk kültürünün tanınması, öğrenicilerin ders/konuya ilgi ve güdülenmelerinin arttırılması, öğrenicinin
etkin kılındığı verimli bir öğrenme ortamı oluşması, öğrenicinin kendi kültürü
ile Türk kültürünü karşılaştırma fırsatı bularak kültürel farkındalığının artması,
farklı araçlar (görsel, görsel-işitsel, yazılı) sayesinde öğrenicinin pek çok duyusunu
harekete geçirmesi nedeniyle öğrenilenlerin kalıcılığının sağlamasında pek çok
yönden yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Lüleci (2011) de çalışmasında, otantik
materyallerin, tür ve biçim bakımından sahip olduğu çeşitlilik ve erişim imkânlarının son derece geniş oluşu bakımından, dili öğrenenlerin iletişim yetilerinin
gelişimine büyük ölçüde katkı sağladığını savunmaktadır.
Otantik materyallerin seçiminde öğreticilere düşen sorumlulukların başında
öğrenicilerin ilgi ve seviyelerini dikkate almak gelmektedir. Durmuş (2013: 1302)
da çalışmasında otantik materyallerin, öğrenicinin hedef dildeki yeterlilik ve bilgi
düzeyine uygun olarak seçilmesi halinde, bu kişilerin hedef dile yönelik iletişim
becerilerinin geliştirilebilmesinin mümkün olabileceğini savunur. Temizyürek ve
Birinci (2016: 59) ise çalışmalarında, seçilecek otantik materyallerin dersin amaçlarına uygun olması, taşıdığı kültürel ögelerin öğrencilerin kültürleriyle nispeten
uyumlu olması ve sınıf içinde uygulanabilir olması gerektiğini vurgulamışlardır.
Ayrıca çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında dil becerilerini (okuma-yazma-konuşma-dinleme) ayrı ayrı geliştirmek amacıyla otantik
materyallerden yeteri kadar yararlanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eksiklikler
dikkate alındığında ve otantik materyallerin de dil öğretimindeki yararları düşünüldüğünde bu alanda çalışacak olanlara dil becerilerinin geliştirilmesi, sözcük
öğretimi, teknolojiyle ilişkilendirme, ölçme-değerlendirme gibi alt konu başlıkları
önerilebilir.
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Extended Abstract:
Language teaching hosts many sub disciplines such as memory, communication, philology, semiology, literature, text linguistics, sociology, psychology, philosophy, cognitive psychology. These disciplines in language teaching allow learning
environment in which there is especially rich point of view and high interaction
(Onan, 2017: 147). Hardware of the learning environment enables designing the
learning equipments as per acquisition, strengtens the position of the instructor
during the class and helps learners access to acquisitions in more efficient and permanent way.
In the Language teaching classrooms, those are the course books which atract
the attention firstly. Everything in the course books (text, picture, diagram etc.) is
a material which is supposed to be used by the instructor. Although course books
occupy more place in teaching process in advanced level Turkish teaching classrooms, instructor,in beginner level classrooms, often makes use of real objects, flash
cards as helping materials, and creative drama, drawing visuals on the board, animation and case study as technic.
For the ones teaching Turkish as a foreign language, making preperation according to level and content before each course makes the course more productive.
This is called for the instructors as preperation activity, material choosing process
and material designing process. This process helps the instructors realize what the
teaching will contain. Teaching materials are flexible means which can be seperated to their components figuratively, and then can be rearranged according to
learners needs, abilities and fields of interests (Graves, 1991: 27). In literature, theses
materials are divided into two as authentic (genuine) and not authentic (didactic).
The difference between these types is shown in their outcomes and theireffectiveness that can be measured by learners’ observable and measurable performance
and not the language used in the materials.
Communicative approach which is one of the language teaching approaches
argues that if it is possible to make use of them in any level of language teaching
process, it is acceptable to get support from other teaching approaches and one of
the basic principle of communicative aproach is the usage of authentic material
(Lüleci, 2011: 541). The main focus of this study is constituted by authentic material
and its types.
In this study, document analysis method, which is one of the research methods,
is used. This method includes fact to be targeted to research and analysis of written
materials including data about facts. (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 187).
In this study, It is aimed to discuss authentic learning environment, authentic material types, importance of authentic materials in teaching process and the
details which have to be paid attention while choosing authentic materials which
instructors can make use of it in the process of Turkish Teaching to foreigers.
Technology, sprading fastly in each area of life, causes the emerging of computer
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based language teaching model. Especially language teaching in developed countries has become more technology focused. Thanks to recently developed updated
materials (pc, projector, audio-video equipments and other sources), opportunity
of developing learners’ language skills in technologicly equipped classrooms has
been increasing. Furthermore with the developing technology perpetually, language teaching materials have been increasing in variety (Ahmed, 2017: 191). It is possible to seperate the authentic material types as visual, auditory and written titles.
da. Visiual Tools
The main visual materials that can be used in authentic language teaching environments are: power - point presentation, photos, paintings, artworks, rod-shape
drawings, draft image-model (silhouette), pictures, picture books, picture cards,
stamps, logo, poster and banner ...
db. Audio-Visual Tools
These are two-dimensional materials that learners can both hear and see: TV
ads, knowledge competition, cartoons, short news films, comedy shows, movies,
operas, short videos, songs with clips, documentaries, public auctions…
dc . Written Tools
These are printed materials with texts : Newspaper, movie posters, lyrics, restaurant menu, food packages, tourist information brochures, market brochures, university catalogs, phone book, maps, user guide of electronic tools, comics, story
book, greeting card , coupons, electronic letter (e-mail), bus schedules, magazine,
calendar, diary, money, invitation card, food labels, ticket, voucher, invoice, order
form, check, queue number, currency-banners, websites, ATM screens receipts,
phone messages…
Technology is becoming more and more widespread in all areas of life and supports educational activities. The classes are now equipped not only with wood and
books; but also with technological tools such as television, projection, computer,
internet etc. In the teaching of Turkish as a foreign language, computer and internet
are used frequently. The Internet is considered as a didactic and authentic material. Internet as an authentic material is a multidimensional and highly useful teaching-teaching tool because it can be easily accessed and used in both individual and
in-class studies, including three types of tools : visual, audio-visual and written.
Trabelsi proposes four different elements to define the concept of
authenticity; native speaker features, the use of language for social purposes, the
interactions of the learners with the text and their positive reactions, the practical
view about learners’ motivation, needs and interests (cited by Külekçi, 2015: 18). Au21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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thenticity is created in essence through the interaction of learners, situations and
texts. An authentic learning environment supported by authentic materials will
help to achieve more efficient results in teaching Turkish as a foreign language. Although we do not only learn the language to communicate, communication is one
of the main objectives in this process. Through authenticity In the transfer of all activities based on language skills (reading, writing, speaking, listening) to which the
learners will apply or testify in natural life, a learning environment based on their
autonomy is created, which aims to minimize motivation, to minimize anxiety and
to communicate and learn.
In this study, the importance of using authentic materials in teaching Turkish
as a foreign language is emphasized. Authentic materials move the real language
to the class, give opportunity to recognition of the Turkish culture by the learners,
increase the interest and motivation of the learners, create an efficient learning
environment where the learner increases the cultural awareness by finding the opportunity to compare the target culture with the Turkish culture. As a result, It has
been concluded that authentic materials are useful in many ways to ensure the persistence of the learners because of the different tools (visual, audio-visual, written)
that stimulate the learner’s many senses. Lüleci also (2011) argues that the diversity
and access possibilities of authentic materials in terms of type and form are very
wide, and that authentic materials have greatly contributed to the development of
communication skills of learners.
The choice of authentic materials is to take into account the interests and levels
of learners. Durmuş (2013: 1302), in his study, argues also that if the materials are
chosen in accordance with the level of competence and knowledge in the target
language, it may be possible to develop communication skills of learners in the
target language. Temizyürek and Birinci (2016: 59) emphasized that the authentic
materials should be appropriate to the objectives of the course and that the cultural
elements of authentic materials should be relatively compatible with the students›
cultures and they should be practicable in the classroom.
In addition, it was concluded that authentic materials were not used sufficiently
to develop language skills (reading-writing-speaking-listening) separately in the
field of teaching Turkish as a foreign language. Considering the shortcomings and
considering the benefits of authentic materials in language teaching, it is possible
to recommend sub-topics such as the development of language skills, vocabulary
teaching, associating with technology, measurement-evaluation.
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İskender Pala’nın “Babil’de Ölüm İstanbul’da
Aşk” Romanı Üzerine Bir İnceleme
Iskender Pala "Death In Babil Love In Istanbul"
An Analysis On The Novel
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Öz
İskender Pala yazmış olduğu bütün eserlerinde Eski Türk Edebiyatı kaynaklarını kullanarak, okuyucularına Divan Edebiyatını sevdirmiştir. Akademisyen kimliğiyle önceleri araştırma eserleri yazan Pala’yı, daha sonra roman ve hikâye yazarı
olarak görmeye başlarız. İncelemeye konu olan “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk”
adlı roman, 2003 yılında onun bu dalda kaleme aldığı önemli eserlerden biridir.
L&M mesnevisi esas alınarak yazılan eser, adeta bir divan edebiyatı, bir Osmanlı
tarih kitabı gibidir. Yaklaşık 370 yıllık bir süreyi kapsayan zaman dilimi, L&M kitabının gözünden anlatılmış, böylece asırlar arası geçişlerde kolaylık sağlanmıştır.
Bu durum daha çok olayın ve kişinin anlatılmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla
L&M kitabına teşhis ve intak sanatları kullanılarak hayatiyet kazandırılmıştır. Bu
da eserin şiirsel bir üslûp kazanmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca içerisinde geçen çok sayıda şiir metinleri ve hikâyeler onun şiirselliğine katkıda bulunmuştur.
Romanın macera tarafı da bir hayli zengindir. BC üyelerinin ve haydutların sürekli
L&M mesnevisinin peşinde sır ve şifre aramaları, romanın okuyucular açısından
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Çankırı/Türkiye, (kazimcandir69@karatekin.edu.tr ,
orcid.org/0000-0003-2119-8979

Makale Bilgisi / Article Info
Geliş / Received : 22.04.2018 - Kabul / Accepted : 03.12.2018

807

Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR

zevkle takip edilmesini sağlamıştır. Buna bir de L&M kitabının elden ele, ülkeden
ülkeye geçmesi, şairlerin hayatında yer bulması eklenecek olursa olay örgüsünün
iyi bir kurguya sahip olduğu kanaatini biz de fazlasıyla uyandırmaktadır. Güzel
dili ve nev-i şahsına mahsus üslûbuyla İskender Pala bu romanın altından layıkıyla
kalkmış ve daha sonraki yıllarda çıkaracağı önemli romanların habercisi olmuştur.
Anahtar Sözcükler: L&M, Babil Uzay Araştırmaları Merkezi (BUAM), Babil
Cemiyeti (BC), İştar Tapınağı, Rahip Arşiya Akeldan, Kanunkoyucu, Fuzuli.
Abstract:
İskender Pala has endeared the Divan Literature to his readers by using the
sources of old Turkish Literature. In the begining of his career, he wrote academic
research books and then we started to see him as a novelist and story writer. The
subject of the study, “Death In Babylon Love In Istanbul” is one of his important
novels written in 2003. The work written on the basis of L&M mathnawi is almost
like a Divan Literature, an Ottoman history book. The timeframe covering a period
of approximately 370 years is described in the light of the L&M book. By this way,
it’s ensured transitions between centuries in a easy way. This situation allowed to
be told the events and people more. Therefore, the L&M book has been revitalized
by using diagnosis and intestinal arts. This has laid the groundwork fort he work
to gain a poetic style. In addition, many of the poetry texts and stories in the work
have contributed to his poetry. The adventure side of the novel is also very rich. The
searces of BC members and bandits behind L&M mathnawi’s secret and code have
made it possible fort he novel to be followed with pleasure in terms of readers. This
novel has spreaded person to person, country to country and poets has respected to
it, so we can obviously say that this work has an exellent fiction. With his beautiful
language and unique style, Iskender Pala has made well the work and has given
good sings fort he next Works which he will write in the following years.
Keywords: L&M, Babylon Space Research Center, Babylonian Society, Ishar
Temple, Priest Arshiya Akeldan, Lawmaker, Fuzuli.
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Giriş:
Son dönemin dikkate değer yazarlarından biri olan İskender Pala, aslında iyi
bir Eski Türk Edebiyatı Profesörüdür. Akademisyenliğinin yanında yazarlığa da
soyunan Pala, bunda da başarılı olmuştur. Divan Edebiyatıyla ilgili çok sayıda
araştırmalarının yanında bir hayli roman ve hikâye de kaleme almıştır. Divan Edebiyatını sevdiren kişi olarak anılan yazarın romanları da yine ya Divan edebiyatıyla, ya da tarihi şahsiyetlerle ilgilidir. Pala’nın romana yönelmesinin hikâyesi de
ilginçtir. Önceleri bir şair olmak isteyen yazar, yazdığı şiirlerin çevresi tarafından
beğenilmemesi üzerine bu konuda kendisini yetersiz görmüş, bu durum onun düzyazıya yönelmesine sebep olmuştur. O bunu şöyle ifade eder:
“İtiraf etmeliyim ki şiir kitapları hiç ilgimi çekmiyordu. Çünkü yazdığım dörtlüklere sitayişler yağdırıp ileride büyük şair olacağımı söyleyen arkadaşlarım ve hocalarım yoktu. Bugün bir şair olamamışsam ve ömrüm şairleri kıskanmakla geçiyorsa
eğer, bunun sorumluları onlardır.” (Boso Yaman 2014: 2)
Bu ruh haliyle birlikte şiir yayınlamayan İskender Pala, düzyazıya yönelerek
önce akademik araştırma kitapları, sonra da roman ve hikâye yazmaya başlar. Bir
gönül adamı olan Pala’nın romanlarının büyük çoğunluğunun konusunu aşk oluşturur. Pala’nın idealindeki aşk, eski zamanlarda yaşanmış, çilenin, sırrın, vefanın,
sabrın içinde hamule haline gelmiş ve beşeri aşktan ilahi aşka kanat açmış bir gizemdir. Onun aşk anlayışının özünde; kavuşmak kelimesinden ziyade daha çok
sevgili için yapılan fedakârlıkların önem kazandığı bir duygu hali olduğu görülür.
Bu konuda da büyük bir rehberi vardır: Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun mesnevisi. İncelememize konu olan “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” romanı, bu mesnevinin ve
içindeki kahramanların hikâyesini anlatır. Yazar, bu mesneviyi örnek alarak Leyla
ve Mecnun hikâyesini yazmıştır. Divan edebiyatı kaynaklarından beslenen yazar,
sadece bundan değil Yusuf u Zeliha ve Hüsn ü Aşk gibi mesnevilerden de faydalanır. “Katre-i Matem” adlı romanında Yusuf u Zeliha mesnevisinde geçen hikâyelere
yer verirken; “Efsane”de Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından izler görülür. Daha sonra
kaleme aldığı “Od” ve “Mihmandar” adlı romanlarında, beşeri aşktan ilahi aşka
doğru bir yönelmenin olduğu barizdir. “Od”da Yunus Emre’nin beşeri aşktan ilahi
aşka ulaşmasını, “Mihmandar”da ise Eyüp Sultan Hazretlerinin Peygamberimize
duyduğu büyük aşkı anlatır.
Aşktan sonra Pala’nın romanlarının en önemli dayanağı tarihtir. Türk tarihini
son derece iyi bilen yazarın bu konuda kendisini önceden beri yetiştirdiği bilinmektedir. “Şah ve Sultan”, “Efsane” isimleriyle yazmış olduğu romanlardan, onun
tarihi şahsiyetleri ön plana çıkardığını somut olarak görüyoruz. Bu romanlarda,
tarihi şahsiyetler kendi yaşadıkları dönemin özelliklerine göre eserde anlatılmış ve
onlar hakkında doyurucu bilgiler verilmiştir.
“Karun ve Anarşist” adlı romanda iki farklı hikâye anlatılır: Birincisi MÖ. Lid21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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ya Krallığındaki Halludas, Mehte ve Kufu adlı üç arkadaşın Edusa adındaki bir
kızın kalbini kazanmak için yaptıkları yarış; ikincisi ise 1980 darbe döneminde Sadullah, Ethem ve Ufuk adlı üç üniversiteli arkadaşın Asude adlı bir kıza olan aşkları gözler önüne serilir. Yazarın son romanı “Abum Rabum”da ise Roma, Kudüs ve
İstanbul’da geçen polisiye ve casusluk hikâyeleri anlatılır. Kısacası Hz. İbrahim’in
mirası için verilen savaşlar, romanın konusunu oluşturur.
Romanların kuruluşları esnasında Postmodernizmin özelliklerinden fazlasıyla
yararlanan yazar, zaman zaman olayların akışını ve sonunu okuyucunun muhayyilesine bırakmıştır. “Katre-i Matem”de romanın sonu belli değildir. Okuyucu bu
romanı, kendi bakış açısı ve muhayyilesine göre tamamlar. Onun önemli özelliklerinden biri de; romanlardaki anlatıcının tek kişiden değil birden çok kişiden
oluşmasıdır. Böylece yazar, farklı tiplerdeki anlatıcılara yer vererek olayları değişik
bakış açılarından değerlendirmiş olur. Klasik romanda sıklıkla kullanılan kronolojik zaman yerine daha çok geriye dönüş metodunu kullanan yazar, olayların vaka
zamanını uzatır. “Efsane”, “Od” ve “Mihmandar” onun birden fazla anlatıcı kullanarak kaleme aldığı romanlarıdır. Vaka halkalarının içinde birden fazla olayın
yer aldığı görülür. Buna en güzel örnekler, “Efsane” ve “Babil’de Ölüm İstanbul’da
Aşk” adlı romanlarıdır. Romanlarında eski Türkçe kelimelere, deyim, atasözü, ikilemeler ve terimlere çokça yer verir. Montaj, epigraf, metinlerarasılık onun kullandığı önemli unsurlardır. Yazar, zaman zaman betimleme, şiirsel üslup yanında
açıklayıcı bir üslubu da tercih eder. İskender Pala’nın yazmış olduğu romanlar yüzbinler satmış ve çok sayıda baskılar yapmıştır.
Biz bu yazımızda, onun önemli romanlarından biri olan “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” romanının geniş bir tahlilini yapacağız. Divan edebiyatını ve burada
yaşanan aşkları ve maceraları anlatan roman bir bütün halinde tüm yönleriyle ele
alınacak ve Türk edebiyatı açısından önemli olan tarafları okuyucuyla paylaşılacaktır.1

İskender PALA hakkında daha geniş bilgi için şu eserlere bakılabilir: BOZKUŞ, Mustafa Onur
(2013), İskender Pala’nın Romanlarında Gerçek ve Kurmaca İlişkisi, Adnan Menderes Üniversitesi
SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın, 208 s. TÜRKMEN, Orhan, (2013), İskender Pala’nın
“Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” ile “Şah & Sultan” Romanlarının Söz Dizimi İncelemesi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 170 s. DAYIOĞLU, Aylin, (2014), İskender
Pala’nın Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk Adlı Romanındaki Kelime Grupları, Dumlupınar Üniversitesi SBE,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kütahya, 167 s. BOSO YAMAN, Emine, (2014), İskender Pala’nın
Roman ve Öykülerinde Yapı ve Tema, Adıyaman Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Adıyaman, 289 s. İLTER, Gürkan, (2016), İskender Pala’nın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 201 s. ÖZGENÇ YILDIZ, İlknur, (2016),
İskender Pala’nın Romancılığı, Ankara Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
215 s.
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Romanın Tahlili:
a- Romanın Olay Örgüsü
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk2 romanı, toplam 30 alt bölümden oluşur. 415
sayfalık bu eserde alt bölümler numaralandırılmış ve her birine farklı başlıklar verilmiştir. Yazar eserini bazı dostlarının Leylâ ve Mecnûn üzerine bir kitap yazmalarını istemeleri doğrultusunda kaleme aldığını ifade eder. Eserin alt başlıklarında
geçen olayları şöyle özetleyebiliriz:
“Bu, Öykümüzün Başlangıcıdır Sevinç İçinde Büyüyen İlk Acıdır” adlı birinci bölümde (s.1-15); Hilleli şair Fuzulî’nin Bağdat İlimler Akademisi kütüphanesinde araştırma yaparken bilge bir rahibin ona bazı sırları içeren ciltleri ve ayrıca
bir de hançer vermesi anlatılır. Bu bölümde Kanun Koyucu Süleyman’ın Bağdat’ı
fethi, Nişancı Celalzade Mustafa’nın Fuzulî’yi şiir meclisine daveti, davete icabet
eden Fuzulî’den Taşlıcalı Yahya’nın “Leyla ve Mecnun” mesnevisini Türkçe olarak
yazmasını rica etmesi de diğer anlatılan konular olarak öne çıkar.
“Bu, Rahip Akeldan’ın Bilgelik Süsüdür ve Uzay Sırlarının Gizemli Öyküsüdür” adlı ikinci bölümde (s.16-29); Fuzulî ihtiyar kütüphanecinin öldüğünü
öğrenmiş ve onun kendisine verdiği hançeri tetkik etmeye başlamıştır. Hançerin
içinden Keldanî alfabesiyle yazılı bir şerit çıkmış, Fuzulî bu papirüsleri yarı sağır olan Mısırlı bir Kıptî ile okumuşlardır. İnceleme sonucu bu papirüslerde Babil
Uzay Araştırmaları Cemiyeti’nin kendi dönemlerinde gök cisimlerini inceledikleri
ve edindikleri bilgileri de tablet haline getirdikleri anlatılmaktadır. Aynı bölümde
cemiyetin araştırmalarından rahatsız olan dönemin kralı cemiyete üye olan altı kişiyi öldürtmüştür. Yedinci üye olan Rahip Arşiya Akeldan annesini ziyaret etmek
için şehir dışında olduğu için bulunamamıştır. Arşiya Akeldan’ın kölesi olanları
sahibine anlatmış, bunun üzerine tabletleri ve heykelleri İştar tapınağına saklayan Akeldan, şifreyi kölesine vermiştir. Kendisini de İştar Tapınağı’na kilitlemiştir.
Kölesi kendisine hürmeten sırrı saklamaya yemin etmiş ve yedi kişiden oluşan bir
cemiyet kurmuştur. Akeldan’ın kölesine emanet ettiği şifre: A-K-E-L-D-A-N şeklindedir ve aralarına da 6-0-0-3-3-2-0 rakamları konulmuştur. Bu bölümde Babil Uzay Araştırmaları Merkezi’nde (BUAM) Babil Cemiyeti (BC) üyelerinin uzay
araştırmaları yapan yedi bilge rahipten oluştuğunu öğreniyoruz.
“Dicle’de Bir Küçük Çilek İdim Ben Mecnun Olup Hayat Buldum Yeniden”
isimli üçüncü bölümde (s.30-37); Çöl kızı Leylâ tarafından toplanan bir çileğin bir
defa ısırılarak daha sonra parşömen yapılması; yapılan parşömenin üzerine kömürle Kays yazılması; bu parşömenin kendisini Leylâ’ya âşık olarak görmesi gibi
konulara yer verilmiştir. Daha sonra bu parşömeni Bağdat’ta Fuzulî satın almıştır.
Bütün bu olaylar çilek tanesinin dilinden anlatılmıştır. Roman boyunca sürekli
kullanılacak olan teşhis/kişileştirme ve intak/konuşturma sanatı böylece ilk defa
okuyucu karşısına çıkmıştır.
2
Romandan alınan sayfalar 64. baskıya aittir: PALA, İskender (2016), Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, Kapı
Yayınları, İstanbul. (Roman 2003-2016 yılları arasında 64 baskı yapmıştır.)

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

811

Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR

“İlk Aşkım ve İlk Acım: Adı Leylâ Aşk Derdime İlâcım: Adı Leylâ” adlı dördüncü bölümde (s.38-54); Hilleli Şair Fuzûlî almış olduğu bu parşömenlere Hayali Bey’in isteği üzerine Leylâ ve Mecnûn hikâyesini yazmış ve Kays yazılı olan
parşömeni kitabın adının bulunduğu sayfa yaparak eserini nihayete erdirmiştir.
İhtiyar kütüphanecinin kendisine söylemiş olduğu “aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır” sözünü kendisine rehber edinen Fuzûlî, Babil Cemiyeti’nin şifresini
de yazmış olduğu kitaba yerleştirmiştir. Fuzûlî kendisine övgüler yağdıran Ayas
Paşa’nın teklifini kabul etmemiş ve ona yazmış olduğu Kitâb-ı Leylâ ve Mecnûn
mesnevisini nezaketen göndererek onun gönlünü almıştır. Ayrıca bu bölümde anlatıcı durumunda bulunan çilek tanesinin Fuzûlî’den aşkın acı, keder, elem ve gam
olduğunu öğrendiğini görüyoruz. Bu elem bütün romanı kolları arasına alacak ve
onu adeta bir mengene gibi zaman zaman olayların içinde sıkıştıracaktır.
“Bu, Karların Kana Bulandığı ve Ciğerimin İlk Kez Yandığıdır” adlı beşinci
bölümde (s.55-66); Ayas Paşa, Fuzûlî’den aldığı Kitâb-ı Leylâ ve Mecnûn mesnevisini, Osmanlı padişahına hediye etmeye karar verir. Fakat kitaba güzel bir cilt
yaptırmak ister. Bu sebeple Emir Raşit’in İstanbul’a gönderdiği kafileden çok güvendiği bir kişiye Fuzûlî’nin gazelleriyle beraber kitabı da vermiş ve onların Kara
Piri’ye ulaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Yolda kafile, Celâlî olan eski Erciş
Beyi’nin adamlarının saldırısına uğrar. Her iki taraftan da çok sayıda adam ölür.
Uzun mücadeleden sonra Alacaatlı Mustafa ve Gökçe Ali sağ olarak kurtulurlar.
Alacaatlı Mustafa emaneti sahibine teslim etmek için İstanbul’a, arkadaşı Gökçe
Ali olanları valiye anlatmak üzere Diyarbakır’a doğru yola çıkarlar.
“Bu, Gizli Kimlikle Dağlar Tepeler Geçtiğimiz, İstanbul’a Yetmek İçin Akla
Karayı Seçtiğimizdir” adlı altıncı bölümde (s.67-79); Gökçe Ali emanet kitabı yerine ulaştırmak için dağları, tepeleri aşar ve uzun bir yolculuktan sonra İstanbul’a
ulaşır. Emaneti Kara Piri’ye verir. Kara Piri kitabı evine götürür. Kays’la aynileşen
bu kitap Kara Piri’nin evinde yaşayan herkesin mahremlerine vakıf olur. Bu kitabın bir özelliği, kendisini gören ve dokunan herkesin içini okuyarak sırlarını öğrenmesidir. Kara Piri elindeki emanet kitabı sarayın nakkaşı Nasuh Usta’ya vererek
onu güzelce süslemesini ister.
“Bu, Güzellik Salonlarında Uyandığım ve Müstesna Renkler ile Boyandığımdır” adlı yedinci bölümde (s.80-88); Nasuh Usta’nın kalfası Nakkaş Haydar,
Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevisini alarak okumaya başlar. Haydar Usta’nın
BC’den haberi vardır ve mesneviyi kopya eder. Kitabın üzerine harika nakışlar işlenir ve onu görmeye pek çok kişi gelir. Kitabın sayfaları arasına resimler yapılır;
nakkaşhanede çeşitli aşamalardan geçen kitap çok güzel bir cilde sahip olarak güzelleşir. Yazar bu bölümde ayrıca nakkaşhanede üzerinde uğraşılan bir kitap ile
zindanda işkenceye yatırılan bir insanın başına gelenleri karşılaştırır. Bazı aşamalardan geçen kitap güzelleşirken, işkence çeken insan ise dış görünüş itibariyle pejmürde bir haldedir. Kitap kendisini “Altın işlemeli kaftan giymiş bir şehzade gibi
görür.” (s.88)
“Bu, Abdal Kongay Işığın Peşime Düştüğü ve Bin Bir Düşüncenin Başıma
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Üşüştüğüdür” adlı sekizinci bölümde (s.89-97); kitap Topkapı Sarayı’nın kapısından girdiği sırada, Nakkaş Haydar’ın ciltevinden yedi güvercin havalanır. Bunlar
posta güvercinleridir ve ayaklarında dünyanın değişik yerlerinde bulunan BC üyelerine ulaştırılmak üzere ayaklarında pusulalar vardır. Aynı anda Ahırkapı’daki
Bektaşî zaviyesinden de iki erkek güvercin havalanmış ve bir saat sonra üçüncü
bir güvercin ile Nakkaş Haydar’ın dişi güvercinlerinden biriyle geri dönmüşlerdir.
Bu zaviye, kongay ışık abdallar ile Şah İsmail’in istihbarat servislerine hizmet eden
gezginci Kalenderi dervişlerin konaklamaları ve haber alma hizmetlerini yürütmeleri için kurulmuş ve sarayın hemen burnunun dibinde bir elma bahçesi içine
gizlenmiş bir yapıdır. Kitap Ahmet Usta’nın ciltevindeyken bir gün bir ışık abdal
gelmiş ve okumak için yeni kitaplar aradığını söylemiştir. Kılık kıyafeti farklı olan
bu adamdan şüphelenen Ahmet Usta, onun kendisini bir amaç için ziyaret ettiğini anlamış, bir bahane bularak Nakkaş Haydar’ı da ciltevine çağırarak sohbete
katılmasını sağlamıştır. Musa isimli bu abdal, İran’ı, Turan’ı dolaşıp Fazlullah Hurufî aşkını, Hallacı Mansur sırrını, Nesimî öğretisini yaymaya çalışan bir casustur.
Nakkaş Haydar, onun casus olabileceğinden şüphelenmiş ve ondan laf almaya çalışmıştır. Fakat Abdal Musa çok zeki ve akıllı biridir. Bu sebeple Haydar Usta’nın
kendisinden bilgi almaya çalıştığını fark eder. Uzun uzun Haçlı seferlerinden ve
çeşitli konulardan bahseder. Daha sonra Haydar Usta’ya bir hikâyeden bahsederek,
bir hançer ve onun lanetinden söz eder. Sonra da lanetin bir kitaba geçtiğini belirtir. Ertesi günden itibaren Nakkaş Haydar çalışmalarını hızlandırır. Kitabı bitirerek saraya gönderir. Onun korkusu kitabın yanlış ellere geçmesidir.
“Bu, Gülhane’de Bir Cevizle Karıldığım ve Megril Kızına Leylâ Diye Sarıldığımdır” adlı dokuzuncu bölümde (s.98-105); Kanun Koyucu vefat eder ve yerine
önce oğlu Selim, daha sonra da Murat tahta geçer. Ayrıca esircilerin Gürcistan’ın
Megril diyarından kaçırıp İstanbul’a getirerek Yedikule esir pazarında cariye olarak saraya verilen Rukâl’in on yedi yaşında Sultan III. Murat’a sunulması da anlatılmaktadır. Başkadınefendinin kıskançlıkları, hamile kalmasına rağmen Rukâl’i
saraydaki dostlarından ayırır. Rukâl, çocuğunun aldırılması için ayarlanan ebeyi
duyunca saraydan kaçar. Bu arada yanında daha önceden Sultan Murat’ın ona hediye ettiği Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevisi de vardır. Tuttuğu ceviz ağacının
kırılması sonucu yaralanan Rukâl, bütün geceyi Fuzûlî’nin kitabıyla birlikte geçirir.
“Bu, Sultanlara Adanan Hikâyem ve Kırk Yıl Süren Özge Payemdir” adlı
onuncu bölümde (s.106-119); Leylâ ve Mecnûn kitabı Rukâl’le birlikte kaldığı ceviz
ağacındayken sarayda geçirdiği kırk yılı düşünür. Bunun yirmi yılı Kanun Koyucu’nun yanında geçmiştir. Kitabın gözünden bu kırk yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin geçirdiği değişim süreci de okuyucuya anlatılmıştır.
“Kanun Koyucu beni çok sevmiş ve iltifat etmişti. Onun has hareminde yirmi
yılım geçmişti. Saray hayatımın yarısıydı bu. Diğer yarısında özellikle gündüzleri cariyeler yahut ağalar dairesindeki musiki meclislerinin başköşesinde bulunmuştum.
Beni hemen herkes el üstünde tutuyordu…
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Saraya özgü bezm ile rezm arasında kırk yılım akıp geçti. Bezm ile rezm, yani
eğlence ve savaş, sultanların ta Orta Asya’dan itibaren genlerinde taşıyıp getirdikleri
iki duygu.” (s.107)
Kitabın dilinden Osmanlı Devleti’nin Dünya tarihi açısından ne kadar değerli
olduğunu da aşağıdaki ifadelerden anlıyoruz:
“Burada kaldığım üç hükümdarın zamanında bir dünya devletinin nasıl idare
edildiğini, dünya siyasetinde ne büyük bir sorumluluk yüklenildiğini çok iyi anladım.” (s.110)
Bölümün sonunda anlıyoruz ki, kitap Leylâ diye Rukâl’e de büyük bir aşkla
tutulmuştur. “Aşkım, Rukâl miydi Leylâ mı; bilemedim… Benimle birlikte aşk da
dönüştü ve maşuk da…” (s.119)
“Bu, Sultan’ın En Muhteşem Öyküsü ve Rus Dilberinin Şakrak Türküsüdür”
adlı on birinci bölümde (s.120-127); uzun uzun Hürrem Sultan anlatılmıştır. Kitabın dilinden geriye dönülerek anlatılan sultanın hikâyesi şöyledir: O, asıl adı Roksan olan bir Rus kızıdır. Padişaha sunulan Roksan, sürekli güldüğü için kendisine
yine Sultan tarafından Hürrem yani gülen adı verilmiştir. Kısa sürede tatlı diliyle
ve cilvesiyle Padişahı kendisine bağlayan Hürrem’e Kanun Koyucu durmadan şiirler yazar. Bu arada Leylâ ve Mecnûn kitabı da Sultan tarafından Hürrem’e hediye
edilmiştir. Şehzade Mustafa’nın öldürülmesine sebep olan Hürrem, İbrahim Paşa’yı idam ettirmiş ve yerine de Rüstem Paşa’yı getirmiştir. Onu daha iyi kontrol
etmek için de kızı Mihrimah sultanı Rüstem Paşa’ya eş olarak vermiştir. Hürrem
Sultan BC üyelerindendir. Diğer BC üyeleriyle zaman zaman fikir alışverişlerinde bulunur. Kanûnî Sultan Süleyman’ı ömrü boyunca idare eden Hürrem Sultan,
ihtişamlı olmasına rağmen, yalnız bir şekilde hayatını tamamlayarak vefat eder.
Bölümün sonunda Muhteşem Süleyman ile Mecnûn olan Kays karşılaştırılmıştır.
O ifadeler romanda şöyle anlatılmıştır:
“Birine saltanatı ‘Muhteşem’ dedirtmişti, diğerine aşkı. Biri Roksan’ın ve halkının
sultanı olan Muhteşem Süleyman idi, diğeri Leylâ’nın ve obasının kulu olan Mecnûn
Kays. Birinin sultanlıkta tükettiğini diğeri çılgınlıkta çoğalttı. Biri muhteşem adıyla
zamanı eledi, diğeri zamana muhteşem bir ad veriyor. Ve ben bu ikincisinin ruhunu
dizelerimde, sevgisini kalbimde taşıyarak Rukâl’e sarıldım Leylâ diye.” (s.127)
“Bu, Şairin Mavi Melek’te Tutî’ye Baktığı ve Sultanın Ölümüne Hazin Bir
Ağıt Yaktığıdır” adlı on ikinci bölümde (s.128-136); “Şairler Sultanı” Bâkî’nin başından geçenleri öğreniriz. Bir hıdırellez gününde Kanun Koyucu, Mavi Melek adlı
köşklü kadırgasıyla Boğaziçi’ne gezintiye çıkacaktır. Elli kişilik davetlilerin içinde
Mahmut Abdülbakî Efendi de yer alır. Uzun süredir Fuzûlî’nin kitabının peşinde
olan Mevlevî Çelebisi Hüsamettin Efendi, “o sırada harem halkına yakın gitmesi
emrolunan yeniçeri ağasının atının bacağına bir çuvaldızı var gücüyle saplar” ve
bunu kitaptan başka gören olmaz. Fakat Hüsamettin Çelebi istediğini elde edemez.
Küheylân ürkerek kadırgaya binmek üzere olan haremlilerin üzerine sıçrar. Bu
sırada ezilmemek veya denize yuvarlanmamak üzere kaçışan cariyelerden birini
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otuz yaşlarında ilmiye sınıfından bir genç ani refleksle önce bileğinden, sonra belinden yakalayarak düşmekten kurtarır. Kanun Koyucu bu cesareti karşısında ceza
bekleyen muhatabına, cariye Tutî’yi hediye eder. Kemalpaşazade’de nikâhlarını
kıyar. Şair Bâkî, bundan sonraki tüm şiirlerini Tutî Hanım’ın ilhamıyla kaleme
alır. Ayrıca bu bölümde Tutî’nin ölümü, Bâkî’nin Anadolu kazaskerliğinden azledilmesi, Şeyhülislamlık makamı için Sunullah Efendi ile verdiği soğuk savaş mücadelesi anlatılır. Tabii olarak burada anlatılan önemli hadiselerden biri de, Kanun
Koyucu’nun ölmesiyle birlikte Bâkî tarafından ona yazılan “Kanunî Mersiyesi”dir.
Yüzyıllarca okunan bu ağıt her okuyanın yüreğini dağlamıştır. Bu bölümde kitabın gözüyle Fuzûlî ve Bâkî karşılaştırılması da anlatılan konular arasındadır. Kitap
bu iki büyük şairden de vazgeçemez:
“Benim efendim eğer Fuzûlî olmasaydı; en ziyade Bâkî’ye efendim demek isterdim ve bu da ona çok yaraşırdı. Leyla ile olan öykümü Hilleliden sonra bir de İstanbulludan dinlemek ne büyük bahtiyarlık olurdu benim için. Her ikisi de güzeller
güzeli dizelerini dizerken parlak hayaller kurdular çünkü ve bakî kalan bu kubbeye
bir hoş seda bıraktılar.”(s.136)
“Bu Bab, Ceviz Ağacının Efsanesi Beyanındadır” adlı on üçüncü bölümde
(s.137-140); Rukâl’in Patlak Memi tarafından ceviz ağacında yakalanması ve bu ceviz ağacının oraya dikilme efsanesi anlatılmaktadır. Kitabın otuzuncu bölümünden sonraki en kısa bölümüdür. Fatih Sultan Mehmet zamanında bir dervişin bir
cariyeye yardım etmesi sonucu, Sultan tarafından Derviş taltif edilmiştir. Padişah
istenilen yere Kızbekçileri adıyla bir ocak yaptırmış idaresini de bu Derviş’e vermiştir. “Türklerin ilk bilinçli çevrecileri sayılan bu adamlar Boyabat, Kargı ve Elûs
kazalarından gelmiş kırk kişidir.” Daha sonraki dönemlerde burası kozbekçileri
adını almıştır.
“Bu, Karanlıklara Gözümü Açtığım ve Kaderimden Kederime Kaçtığımdır” adlı on dördüncü bölümde (s.141-150); yakalanan Rukâl’e Patlak Memi yardım eder. Ona erkek kıyafeti giydirerek takma bıyıklar takar; daha sonra da Patlak
Memi Rukâl’i bir hana götürür. Rukâl, handa Patlak Memi’nin arkadaşı olan Alapaça Temür ile karşılaşır. İki kadın kıyafeti getiren Alapaça Temür birini Rukâl’e
verirken diğerini de kendisine alır. Rukâl’in çaresizliği bu bölümde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Alapaça Temür, Rukâl’e Alaiye’de bir mektup vereceğini,
karşılığında onun da kendisine L&M kitabını vereceğini söyler. Böylece baba ocağı
Mergil’e dönüşüne yardım edecektir. Öte taraftan Rukâl’in saraydan kaçtığı anlaşılır ve bulunması için peşine adamlar takılır. Eğer Rukâl Sultan Murat tarafından
bulunmazsa; canından olacaktır. Çünkü Valide Sultan gibi bir düşmanı vardır.
“Bu, İncinin Denize Atıldığı ve Aşkımın Papa’ya Satıldığıdır” adlı on beşinci bölümde (s.151-174); Bayezit Han zamanında engizisyondan kaçıp İstanbul’a
sığınan Sevillalı Musevî olan Yasef Nasi’nin ailesinden uzun uzun bahsedilir. Yasef Nasi Sultan II. Selim’in danışmanlığını yapmış ve sarayda önemli bir yer edinmiştir. Ailenin genç kuşakları tercümanlık, hekimlik gibi görevler alarak saray ile
yakın ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Görünüşte ticaretle uğraşan kalyonları kullana21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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rak uluslararası bir istihbarat örgütü kurmayı başarmışlardır. Bu ailenin dünyaya
yön verdiğini romandaki şu ifadelerden anlıyoruz:
“Şimdi Akdeniz’de hâkimiyetin durmadan el değiştirdiği yedi düvelden haç
adına İspanya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Roma’daki Papalık, Ceneviz, İngiltere ve Fransa ile hilâl adına Osmanlı devletleri arasında bilgi alıp bilgi satıyorlar,
dünya entelijansiyasını yönlendiriyorlardı.
…
Her devlette bu aileden üst düzey bir yetkili bulunuyor, her kral yahut hükümdar
bu aileden birisini tanıyor ve kendi çıkarları için diğer devletler hakkında bilgi toplaması karşılığında ona sandık sandık paralar ödüyordu.” (s.154-155)
Bu arada Patlak Memi’nin arkadaşı olmayan Alapaça Temür, aslında Bostancıağanın hafiyelerinden biridir. BC’nin hikâyesini öğrenmiş ve altın ilâh heykelleriyle
dolu hazinenin peşine düşmüştür. Patlak Memi’den uzun uğraşlar sonunda işkenceyle her şeyi öğrenmiş; Rukâl’i de söylediği yere götürmeyerek bir geneleve satmıştır. Bindiği gemide kendisine bostancıağa tarafından komplo kurulan Rukâl,
denize düşerek son nefesini vermiştir. Ertesi gün haberciler, Rukâl’in ölüm haberini anlatan iki ayrı mektubu saraya göndermişlerdir. Bunlardan biri Haseki sultana
gönderilmiştir ve şöyledir: “İnciyi denize düşürdük’” (s.164)
Bu bölümde ayrıca L&M kitabıyla haşir neşir olan ve aşktan da çok iyi anlayan
Feridun Bey’in BC üyeleri tarafından işkenceyle öldürülerek Haliç’in sularına atıldığını görüyoruz. L&M kitabının Rukâl’in ölümüne ziyadece üzüldüğünü ve onu
Leylâ ile özdeşleştirdiğini müşahede ediyoruz.
“Bu, Vatikan’da Adımın Değiştiği ve İmdadıma Bininci Yılın Yetiştiğidir”
adlı on altıncı bölümde (s.175-198); L&M kitabı Papa’ya (IV. Julius) verilmek üzere
Vatikan’a götürülür. Kitabın ismi de Layla & Crazy olarak değiştirilir. Ayrıca bu
bölümde Papaların gücünden geniş olarak bahsedilir. Yine Osmanlı sultanlarıyla
Papaların benzer yönleri vurgulanır. Özellikle şairlerin korunması öne çıkan konular arasındadır. Bu durumu romanda yazar şöyle ifade eder:
“Burada düşünmek ve yazmak, dini tam bilmeyen halka bırakılamayacak kadar
yüksek bir ayrıcalık sayılıyordu. Kilisenin gücü ve haçlı ruhunun sonucu olan bu
tutum, tıpkı Osmanlı ülkesinde olduğu gibi sanatçılara değer verilmesini öngörüyordu. Sultanlarının sanatçıları ve şairleri gibi burada da ressamlar ve heykeltıraşlar
korunuyordu. Papalar saraylarına çağırdıkları iç mimar, ressam ve heykeltıraşlar ile
övünüyor, onların çokluğu ile tarihe geçmek istiyorlardı.” (s.178-179)
Sultan Bayezit döneminde Enderun’dan yetişen devşirme Antonio adlı Venedikli bir hekimin hayat hikâyesi de anlatılır. Orhan adını alan bu şahsiyet, papalıkta Osmanlı ülkesiyle ilgili araştırmaları yönlendiriyor ve Osmanlı kitaplığının
sorumlusu olarak görev yapıyordur. Uzun uzun Roma’dan bahsedilen bu bölümde, Almanyalı Ressam Elsheimer önemli bir yer tutar. BC üyelerinden biri olan bu
ressam, L&M kitabını görünce çok sevinir. Kütüphaneye vermesi gereken kitabı,
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kütüphaneye teslim etmeyen Elsheimer, onu evine götürerek incelemeye başlar.
Arkadaşlarıyla birlikte kitabı inceleyen Elsheimer, kitapta bulunan sırra çok yaklaşır; fakat papanın rahatsızlanması sonucu evinden çağrıldığı için çözüme bir türlü
ulaşamaz. Üç gün sonra tekrar eve geldiğinde ise ev halkının öldürüldüğünü ve kitabın da çalındığını görür. L&M kitabı yine rahip Giovanni vasıtasıyla tekrar papaya ulaşır. Hicretin bininci yılı dolayısıyla L&M kitabını Papa Julius bazı hediyelerle
birlikte İstanbul’a pay-i tahta gönderir. Böylece beş yıllık Vatikan macerasından
sonra, Fuzûlî’nin kitabı tekrar ana vatanına dönmüştür.
“Bu, Damlanın Derya ile Ahengi miydi; Ya Akdeniz’de Bir Korsan Cengi
miydi?” adlı on yedinci bölümde (s.199-206); Papa hediyeleri İstanbul’a göndermek
için özel gemisini tahsis eder. Kitabı da papanın özel elçisi tayin edilen Antonio
ile beraber gönderir. Deniz yolculuğunda en çok korkulan yaklaşık elli yıldır korsan filosu kuran Saint-Jean şövalyeleridir. Adeta Akdeniz’de haraç kesen, aldıkları Müslüman esirleri kılıçtan geçiren, Hıristiyan olanları satarak kiliseye gelir
sağlayan bir yapıları vardır. İşte bu korsan şövalyeler papanın gönderdiği gemiyi
tuzağa düşürüp tam teslim alacakları sırada; Osmanlı donanmacılarından Sultan
Mehmet’in kaptanıderyası Koca Murat Reis imdada yetişir. Geminin sağ salim İstanbul’a ulaşması için koruyuculuk yapar.
“Bu, Eski Hatıraların Canlandığı ve Kalbimin Anda Bin Kez Yandığıdır”
adlı on sekizinci bölümde (s.207-218); L&M kitabı saraya ulaşır, Sultan Mehmet
kitabı öperek babasının cariyesi olan Rukâl’i hatırlar. “Saraydan ne yolla olursa olsun bir kere çıkanın bir daha geri girmesine izin verilmediğinin bir töre olduğunu”
Kitabın dilinden öğreniyoruz. Daha sonra Sultan Mehmet, L&M kitabını “Hilye-i
Saadet” yazarı Hakanî Mehmet Bey’e hediye eder. Bu arada İstanbul’da Hicrî bininci yıl kutlamaları başlamıştır. Son nefesine kadar Hakanî Mehmet Bey, L&M
kitabını, kitap da onu çok sevmiştir. Kitap Hakanî Bey’in evinde şiirle, aşkla dopdolu zamanlar geçirmiştir.
“Bu, Günter Kâfir’in Atâî’yi Kandırdığı ve Sonsuz Hasretin Bağrımı Yandırdığıdır” adlı on dokuzuncu bölümde (s.219-236); L&M kitabı, Hakanî Mehmet
Bey’in terekesini yazmak üzere eve gelen Nev’îzâde Atâî’ye hizmetinin karşılığı
olarak verilir. Kitabın Atâî Efendi’de olduğunu öğrenen BC üyeleri, tıpatıp Atâî’ye
benzeyen bir adamlarını ona göndermişlerdir. Ayrıca kendisine Türkçe öğretilmiş,
Osmanlı Devleti’nin yapısı ve sosyal hayatı hakkında bilgiler verilmiş; İstanbul’daki bazı örf ve adetler uygulamalı olarak belletilmiştir. Günter Kâfir adındaki bu
şahıs, Atâî Efendi’ye onun akrabası olduğunu söyler. Atâî ona iyi davranır ve evinin
kapısını açar. Yaklaşık iki aydır İstanbul’da olan Günter Kâfir, bütün zamanını
kitabın minyatürleri üzerinde yeni çizimler yahut şehri gezerek kartografik resimler yapmakla geçirir. Aslında onun amacını L&M kitabı -insanların düşüncelerini
okuyabildiği için- çözmüştür. Günter Kâfir, L&M kitabını inceler ve İstanbul’un
ayrıntılı resmini yaparak şehrin jeofizik bilgisi ile şehirdeki savaş stratejisini öğrenmeye çalışır.
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“Bu, Gizli Servislerin Çevremde Cirit Attığı ve Sırlarımın Derin Uykulara
Yattığıdır” adlı yirminci bölümde (s.237-246); Günter Kâfir L&M kitabını, evdeki
çizim ve resimleri bir çantaya yerleştirerek kaçar. Galata’daki Rum hekimin evine
gelen Günter Kâfir ve BC üyesi üç arkadaşı kitap üzerinde incelemelerde bulunurlar. Şiddetli şekilde açılan kapıdan içeri giren Hilal-i Mahsusa görevlileri kıskıvrak
Günter Kâfir ve arkadaşlarını yakalarlar. Kapıdan en son Atâî Efendi girer ve L&M
kitabını onların elinden yeniden alır. Saf gibi duran Atâî Efendi aslında tüm olan
bitenden haberdardır ve kimseye bir şey sezdirmemiştir. Kitap, tekrar Efendisinin
eline geçtiği için çok sevinir ve Leylâ’sı için Tanrı’ya dua eder.
“Bu, Nef’î Efendi’nin Ömrünün Yittiği ve Lagarî Çelebi’nin Uzaya Gittiğidir” adlı yirmi birinci bölümde (s.247-262); Bedesten’de kurulan bir mezatta Hasankaleli Ömer Nef’î Efendi tam otuz iki altına L&M kitabını satın alır. Osmanlı
Devleti’nin çöküş döneminin de anlatıldığı bu bölümde, diğer anlatılan olaylar ise
Sultan Murat’ın saltanat yılları, Nef’î’nin bir türlü dilini tutamayarak Sadrazam
Bayram Paşa’nın emriyle Arap Osman tarafından boğularak idam edilmesidir. Ayrıca aynı bölümde Lagarî Hasan Efendi’nin simya ile ilgili gösterileri de geniş yer
tutar.
“Bu, Evliya Çelebi ile Dünyayı Gezdiğim ve Silistre Kalesi’nde Canımdan
Bezdiğimdir” adlı yirmi ikinci bölümde (s.263-286); L&M kitabı Sultan Murat’ın
damadı Melek Ahmet Paşa tarafından Evliya Çelebi’ye verilmiştir. Evliya Çelebi,
gittiği her yere bu kitabı da götürmüştür. Bir gün Evliya Çelebi’nin içinde bulunduğu kadırga ateşe verilir. Evliya Çelebi, L&M kitabını da diğer kitapların arasına
koyar, onları sudan etkilenmesinler diye muşambalara ve balmumlarına sararak
gizler. Kendisi de suların içinde kaybolur. L&M kitabı Silistre Kalesi’ne getirilir ve
kale muhafızı Siyavuş Paşa’nın eline geçer. Kalede BC üyeleri tarafından incelenen
L&M kitabının sırrına biraz daha ulaşılır.
“Bu, Dil Bilmez Kuzey Ülkelerine Gittiğim ve Akıllara Ziyan Sihirler Seyrettiğimdir” adlı yirmi üçüncü bölümde (s.287-301); Müzisyen Johann Jakop Froberger, intihar etmeden önceki gece L&M kitabını Leh dönmesi Çavuş Gustaf’a vererek Kraliçe Christina’ya teslim etmesini vasiyet eder. Gustaf kaleden uzaklaştıktan
sonra kitabı teslim etmek yerine, onu sihirbazlık için gittiği yerlere beraberinde
götürür. Gustaf, Brandenburg’ta tanışıp dost olduğu iş arkadaşı Molla Mehmet’e
L&M kitabını hediye etmiştir. Molla Mehmet, Baltacı Mehmet Paşa için bir gösteri yapar, askerlerinin bu gösteri sırasında küçük düşürüldüğünü düşünen Baltacı
Mehmet Paşa, onun idam edilmesini ister. Bu arada Mehmet Paşa, Molla Mehmet’in affedilmesini isteyen yetmişlik ihtiyar Nâbî Efendiye L&M kitabını verir.
“Bu, Halep’te Şairleri Dinleyerek Mutlu Olduğum ve Hiç Aramadığım Bir
Anda Leylâ’yı Bulduğumdur” adlı yirmi dördüncü bölümde (s.302-316); Halep
Beylerbeyi Baltacı Mehmet Paşa, Urfalı Şair Nâbî Efendi’yi çok sevdiği için ona
Bağ-ı Nâbî denilen bir yer bağışlar. Paşa, Bağ-ı Nâbî’de sık sık şiir sohbetlerine katılır. Yine katıldığı böyle bir sohbette Paşa, Nâbî’ye isteklerini sorar. O da eserlerini
yazması için bir halayık ister. Mehmet Paşa, daha fazlasını yaparak, ona okuma
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yazma bilen bir cariye gönderir. Bu cariye Leylâ’nın altıncı göbekten torunudur,
aynı zamanda ona benzemektedir. Nâbî Efendi, böyle bir cariyeye sahip olduğu
için çok sevinçli ve mutludur. Fakat diğer yandan, Çorlulu Sadrazam Ali Paşa ile
olan husumeti yüzünden onun girişimleri sonucu oturduğu ev elinden alınmış, bu
da şairi ziyadesiyle hüzünlendirmiştir.
“Bu, Mehtaplı Gecelerde Leylâ ile Öpüştüğüm ve Sadabad’da Hırsızlar Eline
Düştüğümdür” adlı yirmi beşinci bölümde (s. 317-342); yedi yılda bir yedi kişiyle
toplanan BC üyelerinin başında bu defa Damat İbrahim Paşa vardır. L&M kitabı
da ilk defa bütün üyelerin katıldığı bir BC toplantısına şahitlik etmiştir:
“Nâbî Efendi öldükten sonra Leylâ, o vakitler sadaret kethüdası olan İbrahim Paşa’nın konağına satılmış, o da kendisini, kaptanıderya Kaymak Mustafa Paşa ile iki
yıl evvel evlendirdiği kızı Huri’nin hizmetine vermişti. O günlerde Leylâ henüz yirmi
üç, Huri de on iki yaşındaydılar.”
Huri L&M kitabını yanında götürerek kocasıyla aşk hakkında konuşmak ister fakat kocası aşktan anlamayan bir adamdır. İbrahim Paşa, damadı Kaymak
Mustafa Paşa ile önemli bir meseleyi görüşmek için onun odasına girdiğinde L&M
kitabını görüp alır. Eylül’ün son gününde Patrona Halil İsyanı çıkmış ve hamam
tellağı Halil ile zağarcı bölüğünden Muslu Beşe, yanlarına topladıkları on yedi kişiyle isyan bayrağını açmışlardır. Bu arada İbrahim Paşa, L&M kitabını damadı
Mustafa Paşa’ya vererek onu Şair Nedim Efendi’ye ulaştırmasını söyler. İsyan hem
Damat İbrahim Paşa’nın hem de Şair Nedim’in canlarına mâl olmuştur. Nedim
Efendi’nin evine gelen bir cariye L&M kitabını, Nedim Divanı’nı ve birkaç parça
giysi alarak batakhanenin yolunu tutmuştur.
“Bu, Galata’da Dervişler Gecesi ve Aşkın Bilinmez Bilmecesidir” adlı yirmi
altıncı bölümde (s. 343-363); batakhanede bulunan Üvendire Veyis, dostu Rastıklı Anuş ile kavga eder, onda bulunan L&M kitabını da alarak onu sahaf esnafına
okutmaya götürür. Soğuğa dayanamayan Üvendire Veyis, Galata Mevlevîhane’sine
sığınır ve görevlilere soyunmaya geldiğini söyler. Üvendire Veyis hayatını değiştiren ruhsal rüşde ermiş olmanın sembolü çilesini tamamlamış, Mevlevî külahını
başına giymenin anısına L&M kitabını Galib Dede’ye sunmuştur. Şeyh Galib ile
arkadaşı Esrar bütün gece L&M kitabını okumuşlar ve kenarında bulunan çivi yazısıyla yazılan rakamlara anlam verememişlerdir. Rakamların anlamını çözmek
için de Halet Çelebi’den yardım talebinde bulunurlar. Galib Dede’nin vefatından
sonra Halet Çelebi, L&M kitabını Galib’in odasından alarak kaçar.
“Bu, Dünyanın Devrimlerle Tanıştığı ve Sayfalarımın Birbirine Karıştığıdır” adlı yirmi yedinci bölümde (s. 364-381); Mehmet Sait Efendi yani Halet Efendi, Sultan III. Selim’in elçisi sıfatıyla Paris’e giderken L&M kitabını da yanında götürür. BC üyeleri orada bir toplantı yapar ve ülkelerin genel durumları hakkında
konuşurlar. Osmanlı çöküş döneminde olduğu için, Osmanlı’nın himayesi altında
bulunan yerlerde BUAM’ın kurulamayacağı anlaşılır. Osmanlı Devleti’nin etkisinin azaltılması için bir kısım devletler bazı girişimlerde bulunur. Batı’da meydana
gelen Fransız İhtilali tüm güç dengelerini değiştirir.
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“Bu, Paris Londra Hattında Bir Anıdır ve İstanbul’da Tanzimat Fermanıdır”
adlı yirmi sekizinci bölümde (s.382-394); Hâlet Efendi sevgilisi Kontes Lourent’e
L&M kitabını vererek saklamasını ister. Kontes sevgilisinden gelen bu hediyeye çok
değer verir. Yetmiş yedinci yaş gününde Kontes dışarıya çıkarak kitapçı bir arkadaşına uğrar. Orada bir Türk olan Namık Kemal’le tanışır ve L&M kitabını ona
verir. Namık Kemal, eski edebiyatın köhnemiş olduğunu söyler ve artık yeni bir
edebiyatın gerekli olduğunu savunur. Namık Kemal, L&M ile İstanbul’a gelir. İstanbul çok değişmiş, Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Genç Osmanlılar fermanın
yeterli olmayacağını, bunun yanında meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiği fikrini
benimsemişlerdir. Mustafa Reşit Paşa, Namık Kemal’i çağırarak L&M kitabını da
beraberinde getirmesini söyler. Namık Kemal, Reşit Paşa’ya L&M kitabını götürür
ve Paşa ona BC hakkındaki bütün bildiklerini anlatır. Reşit Paşa, kitabın son beytindeki son şifreyi de Namık Kemal’e söyleyerek bundan sonraki BC toplantısına
onun katılmasını ister.
“Bu, Sırlarımın Ortalığa Saçıldığı ve Babil’de İştar Kapısının Açıldığıdır”
adlı yirmi dokuzuncu bölümde (s.395-412); Blankenburglu Robert Koldewey L&M
kitabını Magosa’da Namık Kemal’in kitaplığından çalar. Arkeolog olan Robert
Koldewey, İştar Tapınağı’nın bulunduğu bölgede kazı yapar. Asurbanipal Kitaplığı
onun asıl aradığı şeydir. Kazılar sonucunda Babil’e ait bir şehir ortaya çıkar. Diğer
BC üyelerini de çağırarak kazıya devam ederler. İşçiler gittikleri yerden gelmeden
tapınağın bulunması gerekir. Sonunda tapınağa ulaşırlar ve Arşiya Akeldan’ın odasının bulunduğu bölüme girerler. Burada heykelleri bulurlar, daha sonra tabletleri
bulmak üzere heykellerle birlikte dışarı çıkarlar. Dışarıda aniden saldırıya uğrarlar. Robert Koldewey yaralanır, hastaneye gitmeden önce oraya bir muhafız koyar.
Muhafız ona ihanet eder. Robert Koldewey, bir hafta sonra hastaneden çıktıktan
sonra kazı yapılan yere gelir. Tapınağın delik deşik edildiğini ve tabletlerin de paramparça olduğunu görünce gözyaşlarına hâkim olamaz ve bir çocuk gibi ağlar.
“Bu, Gözümde Nem, Gönlümde “L&M”dir” adlı otuzuncu ve son bölümde
(s.413-415); L&M kitabı İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. L&M kitabı insanların artık eskisi gibi kendisiyle ilgilenmemesinden şikâyet
eder. İstanbul şehrinin ezelden beri yâri olduğunu söyleyen L&M kitabı Leylâ’sını
bir türlü bulamamıştır. Kitap ayrıca artık böyle eski kitapların pek kimse tarafından hatırlanmadığından dem vurur.
Yukarıda bölümlerin özetlerinin verildiği romanın olay örgüsü, iki ana eksende cereyan eder. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, romanın başkarakteri (merkezi figür/başkahraman) durumundaki Leyla ve Mecnun mesnevisi; diğeri de BC
üyelerinin ve haydutların peşinde oldukları sırrı ve şifreyi bulma mücadeleleridir.
Ayrıca bir üçüncü vaka halkası olarak Osmanlı Devleti’nin 1534-1903 yılları arasını kapsayan 370 yıllık tarihi macerasını da ekleyebiliriz. Yazar, bütün bu olayları
arayış yolculuğu üzerinden sürdürmüş, daha sonra olaylar birbirinin içine geçerek
roman sonuna kadar devam etmiştir. Nurullah Çetin, bu konu hakkında şunları
ifade etmiştir:
820

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

İskender Pala’nın “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” Romanı Üzerine Bir İnceleme

“Roman iki ayrı olay ve arayış yolculuğu serüveni üzerine kurulmuş, Leyla ve
Mecnun kitabının elden ele, diyardan diyara, şehirden şehre, ülkeden ülkeye gezip
dolaşması üzerinden iki ayrı arayış yolculuğu serüveni veriliyor. Birisi Kays (Mecnun)’ı, Fuzuli’yi ve yazarı temsil eden kitabın, Leyla kişiliği temsilciliğinde acılarla,
ayrılıklarla, özlemlerle yoğrulmuş hakiki aşkı araması. Diğeri de BC üyelerinin kiminin hazine, kiminin bilgi peşinde kitaba kodlanmış olan şifreyi elde etmek için çıktıkları yolculuk. Aynı kitaba bağlı bu arayış yolculuğu, aynı zamanda iki farklı değer
çarpışmasını da ortaya koyuyor. Aşkın yani duygunun, soyut, latif, saydam, manevi
ve ruhi değerlerin peşinde olan doğu, hazine ve bilgi yani somutun, maddenin, aklın
peşinde olan batı.” (Çetin 2006: s.1)
Klasik roman kurgusu ekseninde şekillenen olay örgüsü, kronolojik olarak ilerlemiş, sık sık geriye dönülerek vakalar hakkında bilgi verilmiştir. Romanın olay
örgüsünde göze çarpan unsurlardan biri de polisiye ve macera vakalarıyla dolu olmasıdır.
“Roman esrarengiz bir motifle başlıyor, bu sırrın çözümü için verilen mücadeleler, uğraşlar, çabalamalar, kovalamacalar, takipler, kaçmalar sürüyor ve romanın
sonunda da sır çözülüyor. Sırrın çözülüşü için geçen süreç oldukça heyecanlı bir maceradır.” (Çetin 2006: s.1)
Eserin bir diğer özelliği tarihi bir roman olmasıdır. Tarih konusunda bilgili
olan yazar, burada birikimini konuşturmuştur. Tarihi bir roman nasıl yazılır sorusunun cevabını, bu eserle vermiştir. Nurullah Çetin, yazarın tarihe karşı takındığı
tavrı beğenerek şunları söyler:
“Roman, aynı zamanda tarihi bir romandır. Osmanlı Devleti’nin belli bir dönemini edebi, kültürel ve siyasi yönüyle sergiliyor. Bunu yaparken tarihi gerçeklere
bağlı kalarak yeniden bir kurgulama yapıyor. Tarihi kişiliklerin ruh dünyalarını, kişiliklerini yansıtmada, tarihi canlı bir şekilde sunmada oldukça başarılı. Tarihi kuru
bilgilerle değil, canlı yaşantı sahneleri halinde sunuyor. Ayrıca tarihi gerçekliklere
bağlı kalma çabası, tahrif etmemesi, başka amaçlarla kullanmaması da takdire değer.” (Çetin 2006: s.1)
Olay örgüsündeki ana düğüm daha romanın başında şu sözlerle atılır: “Ölmesini bilenler için hançer hayat demektir ve aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır, ona
sahip olan dünyaya hâkim olur.” (s.8) Bağdat İlimler Akademisi kütüphanesinin
âmâ görevlisinin Fuzuli’ye elindeki hançeri verirken söylediği bu gizemli sözler, romanın sonuna kadar okuyucunun merak duygusunu kamçılamış ve sonunda sırlı
düğüm çözülmüştür. Romanda çok sayıda çatışma unsuru vardır. Doğu ile Batı
arasındaki çatışma, Padişahı paylaşamayan cariyeler ve valide sultanlar arasındaki
çatışmalar, BC üyelerinin sırrı bulmak için yaptığı mücadele sırasındaki çatışmalar
önemli çatışma unsuru olarak romanda yer alır. Zaman zaman L&M kitabı kendi
içerisinde de çatışma yaşar. Bu daha çok Leyla ve Rukâl kıyasında ortaya çıkar. BC
üyeleri de kendi aralarında menfaatleri doğrultusunda çatışma yaşamışlardır. Osmanlı Paşaları ve şairleri arasındaki çatışmalar, romanda adı geçen diğer çatışma
unsurlarıdır. Romanda asıl olanın, duyguların ve menfaatlerin çatışması olduğu
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görülür.
Romanın olay örgüsünde iki farklı yerde kurgu hatası vardır. Bunları hatırlama
hatası olarak değerlendirmek gerekir. Bunlar:
“Yazık ki o, bu hançerin ilerde başına bela olacağını düşünerek, gecenin bir yarısında, eski haline gelecek şekilde bütünleyip kabzasını kınına taktıktan sonra medresenin avlusundaki dut ağacının altına gömmeyi tercih etti.” (s.20) “Evinin duvarına boydan boya resmettiği Babil Tapınağı’nın antik resmini ve efendim Fuzuli’nin
vaktiyle Bağdat’ta bir çınar ağacının dibine gömdüğü hançeri gördüğüm vakit neler
hissettiğimi kimse tahmin edemez.” (s.89)
“Başkadınefendinin kin ve kıskançlık dolu bakışları arasında Rukal, bir huri gibi
süzüldü Sultan Murat’ın odasına.” (s.103) “Bunu vaktiyle atam Süleyman Han, Rukal nam cariyesine vermişti.” (s.209)
Birincisinde, “dut ağacı” çınar ağacına dönüşmüş; ikincisinde Rukal’in Sultanı Murat Han, Kanuni Sultan Süleyman olarak zikredilmiştir. Bu kadarcık kusur
kadı kızında da vardır diyerek konuyu noktalayalım.
b- Mekân
Romanda mekân çok geniş bir alana yayılmıştır. Bunun sebebi romanın kahramanı olan L&M kitabının sürekli el değiştirmesidir. L&M böylece çok sayıda yeri
de gezme fırsatı bulmuştur. Romanın başlangıç mekânı Bağdat İlimler Akademisi’dir. Romanın olay örgüsü de Kanûnî Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı fethiyle başlar. Yazar geriye dönüş tekniği ile konuyu Dicle kıyılarına getirir. Sonra da tekrar
mekân olarak Bağdat’a geri dönülür. Burada Fuzûlî’nin L&M kitabını yazmasından
itibaren mekân değişikliklerinin de arttığı görülür. Bunun temel sebebi, romanın
asıl kahramanlarından biri olan L&M kitabının sürekli olarak el değiştirmesidir.
Tüm bu el değiştirmeler beraberinde mekân değişikliklerini zorunlu kılar. Hırsızların ve BC üyelerinin peşini bir türlü bırakmadığı L&M kitabının gezip dolaştığı
mekânlar: Bağdat, İstanbul, Silistre Kalesi, Halep, Paris ve Vatikan’dır.
Olaylar Bağdat’ta başlamış, Fuzûli Bağdat İlimler Akademisi’nde araştırma yaparken âmâ kütüphaneci tarafından ona BUAM’ın sırları söylenmiştir. Sırlara ilave olarak kütüphaneci, Fuzûlî’ye ona ulaşacak şifreleri de vermiştir. Bağdat’ta şiir
meclislerine katılan Hilleli Mehmed Fuzûlî, Hayali Bey ile tanışmış, o da kendisinden Türkçe olarak bir Leylâ ve Mecnûn mesnevisi yazmasını istemiştir. Fuzûlî de
Hayali Beyi kırmamış ve Hille’de L&M mesnevisini yazarak kütüphanecinin verdiği BUAM’ın şifresini bu kitaba yerleştirmiştir. Uzun süre Bağdat dışında cereyan
eden olaylar daha çok da İstanbul’da yoğunlaşmıştır. Bağdat’a tekrar dönülmesi
ancak kitabın yirmi dokuzuncu bölümünde sırların ortaya çıkmasıyla meydana
gelecektir. Bu bölümde Robert Koldewey’in kazı çalışmaları yaptığını ve İştar Tapınağı’na ulaştığını görüyoruz. Tapınaktan altın ilâh heykellerini çıkaran Koldewey
ve arkadaşlarını silahlı haydutlar karşılamış ve Robert Koldewey yaralanarak has822
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taneye kaldırılmıştır. Bir hafta sonra hastaneden çıktıktan sonra Robert Koldewey,
kazı yapılan yere gelir. Tapınağın delik deşik edildiğini ve tabletlerin de paramparça olduğunu görünce gözyaşlarına hâkim olamaz ve bir çocuk gibi ağlar.
Romanın belki de en önemli mekânı İstanbul’dur. Osmanlı Devleti’nin pay-i
tahtı olan şehir, her haliyle romana damgasını vurmuştur. Ayas Paşa, Fuzûlî’den
aldığı Kitâb-ı Leylâ ve Mecnûn mesnevisini Osmanlı padişahına hediye etmeye
karar verir. Fakat kitaba güzel bir cilt yaptırmak ister. Bu sebeple Emir Raşit’in
İstanbul’a gönderdiği kafileden çok güvendiği bir kişiye Fuzûlî’nin gazelleriyle beraber kitabı da vermiş ve onların Kara Piri’ye ulaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Yolda uzun mücadelelerden sonra kitap Alacaatlı Mustafa tarafından sahibine
ulaştırılmıştır. Böylece ilk defa L&M kitabı İstanbul’a gelmiş, saraya verilen kitap
kırk yılı aşkın bir süre burada kalmıştır. Sarayda kaldığı süre L&M kitabının kadir
kıymetinin bilindiği en bahtiyar dönemlerden biri olmuştur. Rukâl sayesinde ilk
defa saray dışına çıkan L&M kitabı, böylece İstanbul’un karanlık yüzünü görme
fırsatı da bulmuştur. Sonrasında uzun süre İstanbul dışında dolaşan L&M kitabını
Papa (IV. Julius), Hicretin bininci yılı kutlamaları dolayısıyla Osmanlı Sultanına
hediye olarak göndermiştir. İstanbul’a ikinci gelişinde batakhanelerde ve Galata
Mevlevîhanesi’nde bulunan L&M kitabı, tekrar yabancıların eline geçerek pek çok
diyar dolaşmıştır. Romanın sonunda L&M kitabını İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’nde sergilenir şekilde buluruz.
Ayrıca İstanbul’da bulunan semt isimleri de önemli mekân isimleridir. Bunların bazıları şunlardır: Galata, Sadabad, Topkapı Sarayı, Beyazıt, Sarayburnu.
Silistre Kalesi bir diğer önemli mekânlardan biridir. Evliya Çelebi’nin bindiği
kadırga ateşe verilir ve kendisi de azgın suların içinde kaybolur. L&M kitabı Silistre
Kalesi’ne getirilir ve kale muhafızı Siyavuş Paşa’nın eline geçer. Kalede BC üyeleri
tarafından incelenen L&M kitabının sırrına biraz daha ulaşılır. Froberger, diğer
üyelerin çıkar peşinde olduğunu görünce kitabı bir muhafıza bırakmış ve kendisi
de ertesi gün intihar etmiştir.
Önemli mekânlardan bir diğeri Halep’tir. Baltacı Mehmet Paşa’nın huzuruna
çıkan Molla Mehmet, bir simya gösterisi yapmış; bunun sonucunda da Paşa tarafından idam edilmesi istenmiştir. Molla Mehmet simya sayesinde kaçmayı başarmış fakat eşyalarını orada bırakmıştır. Eşyalar içinden çıkan L&M kitabını Mehmet Paşa, Molla Mehmet’in affedilmesini isteyen yetmişlik ihtiyar Nâbî Efendi’ye
verir.
L&M kitabının dolaştığı Vatikan ve Paris Batı’da dolaşılan yerler olarak romanda önemli bir fonksiyon icra eder. On altıncı bölümde (s.175-198); L&M kitabı Papa’ya (IV. Julius) verilmek üzere Vatikan’a götürülür. Kitabın ismi de Layla & Crazy
olarak değiştirilir. Ayrıca bu bölümde Papaların gücünden geniş olarak bahsedilir.
Yine Osmanlı sultanlarıyla Papaların benzer yönleri vurgulanır. Özellikle şairlerin
korunması öne çıkarılır. Hicretin bininci yılı dolayısıyla L&M kitabını Papa Julius
bazı hediyelerle birlikte İstanbul’a pay-i tahta gönderir. Böylece beş yıllık Vatikan
macerasından sonra Fuzûlî’nin kitabı tekrar vatanına dönmüştür. Yirmi yedinci
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bölümde (s. 364-381); Mehmet Sait Efendi, Sultan III. Selim’in elçisi sıfatıyla Paris’e
giderken L&M kitabını da yanında götürür. BC üyeleri orada bir toplantı yapar ve
ülkelerin genel durumları hakkında konuşurlar. Osmanlı çöküş döneminde olduğu için, Osmanlı’nın himayesi altında bulunan yerlerde BUAM’ın kurulamayacağı anlaşılır. Batı’da meydana gelen Fransız İhtilali tüm güç dengelerini değiştirir.
Yirmi sekizinci bölümde (s. 382-394); Hâlet Efendi sevgilisi Kontes Lourent’e L&M
kitabını vererek saklamasını ister. Kontes, bir kitapçıda Namık Kemal’le tanışır ve
L&M kitabını ona verir. Namık Kemal, L&M ile İstanbul’a gelir.
Bu önemli mekânlar dışında kalan daha çok sayıda yer isimleri vardır. Osmanlı
Coğrafyası merkez olmak üzere; Roma, Londra, Fransa, Bosna Hersek, Moldovya,
Eflak-Boğdan, Şam, İstanbul özellikle şairlerin evleri ve saray.
Nurullah Çetin bir yazısında romanın mekânı hakkında şu görüşlere yer verir:
“Leyla ve Mecnun mesnevisinin dolaştığı açık ve kapalı mekânlar, özelliklerine
göre tasvir ediliyor. Saraylar, konaklar, şehirler, ülkeler, ticarî, askerî, kültürel ve sosyal mekânlar verilir. Ancak bu tasvirlerde amaç, o dönemin kültürel ve sosyal yapısını yansıtmaya dönük tarihî bilgiler sunmaktır. Meselâ mesnevinin süslendiği minyatürcüler çarşısı ve dükkânları tasvir edilirken o dönemin minyatür sanatı hakkında
bilgiler veriliyor. Yani daha çok eğitici/öğretici bir mahiyete sahip.” (Çetin 2006: s.1)
c- Zaman
Vak’a zamanı: Romanın vak’a zamanı, Kanûnî Sultan Süleyman’ın Bağdat’a
girişiyle (1534) başlar ve Islahat Fermanı sonrasını da kapsayarak 1903’lü yıllara
kadar ulaşır. Bu da yaklaşık 370 yıllık bir zaman dilimi eder.
Roman, Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu Kanûnî Sultan Süleyman döneminde başlayıp, çöküş sürecinin sonlarına yaklaşıldığı bir döneme kadar devam
eder. Bu dönemde biz, Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumu, Batı’nın
Orta Çağ karanlığını atlatarak devrimler yapmasını ve ilim ve fende ilerlemesini
L&M kitabının dilinden öğreniyoruz. Ayrıca yine Meşrutiyet’in ilan edilmesi için
uğraşan Genç Osmanlılar topluluğunu da bu dönemde görürüz. Bütün bunlara paralel olarak romanın kurgusuna eklenmiş olan BC üyelerinin mücadelelerini, romanın başından sonuna kadar L&M mesnevisinin gözünden takip edebiliriz. Yine
roman boyunca gizli servislerin ve casusların mücadelelerinin de olduğu, gözden
kaçırılmaması gereken unsurlardan biridir.
Anlatma zamanı: Romanın yazıldığı zaman ise 2000’li yıllardır. Eserin ilk
basım tarihi 2003 yılıdır. Yazar eserini güz mevsiminde yazmaya başladığını ifade
eder. Nurullah Çetin, bu konu hakkında bir yazısında şu görüşlere yer verir:
“Dolayısıyla belli bir eski tarihî dönem, günümüzden geriye doğru bakarak anlatılmıştır. Anlatma zamanının roman üzerinde belirleyici, değiştirici, dönüştürücü
bir etkisi olmuştur. Bu bağlamda tarih, günümüz bakış açısı ve bilgi/bilinç birikimiyle sunulmuştur. Osmanlının belli bir tarihsel dönemi sunulurken birtakım seçmeler,
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ayıklamalar yapılıyor. O dönemin günümüze ışık tutan yanları vurgulanıyor. Güncel sorunların çözümü aranıyor; dolaylı olarak günümüzle tarihsel dönem arasında
bağlantılar kuruluyor. Meselâ o dönemin aşk anlayışı sergilenirken günümüz aşk
anlayışının yozluğuna dolaylı bir eleştiri getiriliyor.” (Çetin 2006: s.1)
Yazar, anlatma zamanında zaman zaman geçmişle günümüzü birleştirir. “Meselâ 16. yüzyıldaki bir çileğe günümüz tıp uygulamalarından birisi yüklenmiş. Çilek
şöyle diyor: “gelişimini tamamlayamamış organizmalar, kuvöze konulmuş bebekler
gibiydim; ama çok hızlı büyüyordum.”(s.35) (Çetin 2006: s.1)
Ayrıca olaylar anlatılırken çok sayıda kozmik zaman unsurunun kullanıldığı
görülür. Aşağıdaki örnekler bunun en somut göstergesidir.
“Kocakarı soğuklarının son günlerinde ayrıldık Diyarbakır’dan.” (s.57)
“Karanlık çöktüğü saatlerde kar ve tipi şiddetini arttırmaya başladı...
Gece yarısını geçince avuçlarını hohlamakla meşgul devriyelerden biri dikkat kesilip karanlığın sesini dinledi.” (s.59)
“Gece oldukça koynunda, gündüz giderken terkisinde saklıyordu beni.” (s.67)
“Yağmurun lodosu eleyip geçen şiddetiyle sarsılan şu zemheri gecesinde yüzümü
yakan sıcak nefesine bıraktım kendimi, tutuldum; yandım, yakıldım... Yalnızca birkaç kuru dalı kalmış asırlık ceviz ağacının ancak ikimizin sığabileceği kovuğunda
gecenin geç saatlerini soluyorduk.” (s.99)
“Bir sonbahar günü, arkadaşları şarkılar söyleyerek kendisini yıkadılar, güzel
kokular sürdüler, saçlarını taradılar, ipekler giydirdiler ve Kanun Koyucu’ya arz ettiler.” (s.121)
“Bir hıdrellez günüydü. Kanun Koyucu, Mavi Melek adlı köşklü kadırgasıyla Boğaziçi’ne gezintiye çıkacaktı.” (s.131)
“Rukâl ile ceviz ağacının gövdesinde kalp atışlarımızın birbirine karıştığı gecenin
sabahında, Ayasofya minarelerinden okunan ezanla kendimize geldik.” (s.137)
“Sabahın alaca karanlığında belli belirsiz sesler duymaya başladık.” (s.138)
“Rukâl ‘Gökyüzü iyiden iyiye aydınlanmadan derhâl buradan uzaklaşmam gerekiyor!’ diye düşündü.” (s.139)
“Yatsı ezanları okunurken hana vardıklarında Patlak Memi, bir çıkıkçı kadın
getirip Rukâl’in ayağını sardırmıştı.” (s.146)
“Julian takvimine göre eylül sonlarında olduğumuzu, gemiciler konuşurken işittim. Yeryüzünün halifesinin yayımladığı menşura göre bugün Müslümanlar oruç
tutmaya başlayacaklarmış. ‘Öyleyse hilâl görünmüş olmalı!’ diye düşünüyorum.”
(s.152)
“Hicri bininci yıl kutlamaları başlarken ben yeniden doğmuş gibi oldum.” (s.210)
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“Ceviz ağacının yapraklarının her titreyişinde, karda ve baharda, yazda ve ayazda, hep Rukâl’in ürkek ceylânlar gibi titreyen sesini işittim.” (s.218)
“Oruç günlerinin bitmesine birkaç gün kala iftar zamanı evinin kapısı vuruldu.”
(s.220)
“Günter ile ertesi ve daha ertesi günler uzun uzun konuştular. Ramazan bayramı
boyunca onu eve gelen başka akrabalarla da tanıştırdı.” (s.224)
“Teşrinlerin kocakarı soğuklarını beslediği şu ayaz günlerde, Tuna’nın Eflâk sahilindeki buzları arasında donup kalmış kadırgamızı ve tabiî ki beni ele geçirmeye
çalışan bir alay hazine avcısının ateş püskürten oklarını savuşturmaya çalışmaktan
yorgun ve çaresiz düştük.” (s.263-264)
“Aradan geçen yüzyıllar boyunca iyiden iyiye kınalanmış, kabuk bağlamıştı ama
yine de yer yer ışıl ışıl parladığı görülüyordu.”(s.266)
“Sekiz yıl kadar evvelmiş, ağustos sıcaklarına rastlayan ramazanın Kadir gecesinde bir rüya görmüş.” (s.267)
“Çünkü o beni sevmiş, Efendim Fuzûlî’yi hayırla anmış ve at sırtında, gece konaklarında, kervansaraylarda ve ordugâhlarda, yazda ve kışta, gecede ve gündüzde
bunca yıl beni yanından ayırmamıştı.” (s.271)
“Ve bu yılın hıdrellezinde Kâğıthane’de Sadabad mevsimi açıldığı günün gecesinde, babasının sarayındaki yan daireye yerleşince beni Leylâ’dan isteyip aşktan fazla
anlamayan kocasına bazı bölümlerimi okuyarak ...” (s.325)
“Eylül’ün hüznü sonbahar yapraklarıyla birlikte Sadabad’ı kaplamaya başladığı
bu gece, BC’nin yedi yıllık olağan toplantısında, salonu aydınlatan Bohemya avizelerinin renkleri kadar coşkun ve belki o kadar bahtiyarım.” (s.329)
“O gece avizelerin parlak kandilleri Sadabad Sarayı’nın nakışlı duvarlarında gün
ışığıyla buluştuğunda hepsinin yorgun gözleri ve şarap ile bulanan zihinleri derin bir
sessizliğe gömüldü. Eylülün son gününde sert esen sabah rüzgârı İstanbul’da çalınan
davulların sesini getirmeye başladığında ise hepsi birden bu sesleri duyamayacak
kadar derin uykulara dalmışlardı.” (s.336)
“Üç gün sonra Müslümanların kutsal kurbanlar kesecekleri bayramları gelecek...
Çevre köylerin camilerinden kurban bayramı için okunan salâlar ve temcitler
uzaktan uzağa duyulurken, BC üyeleri de çevrede kimse olmadığından emin, İştar
Tapınağı’nın kapısına ulaşmak üzere kazmalarını vurmaya başladılar.” (s.404)
d- Şahıs Kadrosu
Romanın şahıs kadrosu bir hayli kalabalıktır. Bunun sebebi, romandaki olayların çok geniş bir zamanı kapsaması ve geniş bir coğrafya üzerinde vakaların yaşanmasıdır. Romanda hemen her çeşit insan tipine rastlamak mümkündür. Şair826
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ler, sultanlar, paşalar, cariyeler, bilginler, sanatçılar, yabancı devlet yöneticileri, BC
üyeleri, hırsızlar, katiller vb. şahıslar bunlar arasındadır. Romanın önemli özelliklerinden birisi, başkarakterin bir kitap olmasıdır. Romanda geçen çok sayıda kahramandan belli başlılarını şu şekilde tanıtabiliriz:
Leyla ve Mecnûn Mesnevisi: Romanın en önemli karakteri şüphesiz L&M
kitabıdır. Hilleli Şair Mehmet Fuzûlî tarafından yazılan kitap, teşhis ve intak sanatlarıyla yazar tarafından kişileştirilmiştir. Kitabın yazılmasından itibaren artık
romanda cereyan edecek bütün vakalar, onun gözüyle okuyucuya iletilecektir.
“Hatta buna gerçeklik, sahicilik katabilmek için onu hikâyenin kahramanı olan
Kays (Mecnûn) ve kimi zaman da Fuzûlî ve kendisi ile özdeşleştirmiş. Dolayısıyla
cansız bir nesneye, bindirilmiş bir kişilik yüklemiş. Kitap, dünyanın çok değişik bölgelerinde gezdirilerek Osmanlı ve dünya ahvali, onun gözlem ve izlenimleri ile sunulmuş. Yazar, bu eseri, romanda birbirinden kopuk duran kişileri, olayları, dönemleri,
mekânları ve zamanları organik bir bütünlük içinde tutan kaynaştırıcı, irtibat kurucu bir unsur olarak kullanmış.” (Çetin 2006: s.1)
Kitabın önemli bir özelliği de Kays (Mecnûn) ile kendi yaşadığı dönemin tamamen farklı zaman dilimlerini kapsamasıdır. Ayrıca Kays gerçekte sadece Leylâ’ya
âşık olmuş ve gözü ondan başkasını görmemiştir. Bu durum Kays’ı ilahî aşka kadar
götürecektir. Fakat romandaki L&M kitabı gördüğü ve hoşlandığı her güzeli Leylâ
diye sevecektir. Özellikle romanda Rukâl’e duyduğu derin aşk duygusu bunun somut bir örneğidir. Ayrıca Leylâ’nın altıncı göbekten torununu da yine bu duygular
ekseninde sevmiştir.
“Kitabın diğer bir özelliği ise aranan nesne olmasıdır. Hem BC üyeleri hem de
hırsızlar kitapta yer alan şifrelerin peşindedir. Bu kitap Osmanlı dönemindeki şairler tarafından da beğenilerek okunmuş, âşıklar onda yer alan hikâyeden çok etkilenmişlerdir. Ancak kitap kendisine emanet edilen sırların ortaya çıkmasından veya
aynileştiği Kays ile Leylâ’nın aşkında şehvet hissedenlerden rahatsızdır. Leylâ’ya olan
aşkı saftır ve onunla tensel olarak birlikte olmayı düşünmemiştir.” (Boso Yaman
2014: 43).
Kitabın önemli özelliklerinden bir diğeri, kendisiyle muhatap olan herkesin içini okumasıdır. Olayların gelişimine göre zaman zaman çok acı çekmiş, bazen de
ziyadesiyle sevinmiştir. Bu onun duygusal bir insanın tabiatını aldığını gösterir.
“Burada yazarın bir kitabı gözlemci figür olarak seçmesi anlamlıdır. Çünkü yüzyıllar süren Osmanlı tarihinin birkaç yönünü sergileyebilmek için asırlar arası geçişlerde doğal bir irtibat sağlayacak olan ancak insan gibi sınırlı bir ömre sahip olmayan
böyle bir nesne olabilirdi.” (Çetin 2006: s.1)
Leylâ: Gerçekte Kays’ın aklını başından alan, onu çöllere düşürüp Mecnûn adının verilmesini sağlayan çöl kızıdır. L&M kitabının Leylâ’sı ise, o bir çilekken onu
koparan, parşömen yaparak buna Kays adını yazan başka bir çöl kızıdır. Rukâl’le
Leylâ’yı sürekli kıyaslayan L&M kitabı, doğrusu hangisini daha çok sevdiğine bir
türlü karar veremez. Rukâl’i de Leylâ olarak sever. Burada bir aynileştirme görülür.
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Yine Urfalı Şair Nâbî’nin evindeyken Leylâ’ya çok benzeyen onun altıncı göbekten
torunu olan Leylâ ile karşılaşır. Yine ona da Rukâl’e verdiği değer kadar ehemmiyet
gösterir. Onu da kendi Leylâ’sı gibi uzun süre bağrına basar.
BC Üyeleri: Romanda L&M kitabının serüveninin yanı başında, diğer bir
önemli unsur BC üyelerinin kitabı ele geçirme çabalarıdır. Arşiya Akeldan’ın kölesi tarafından onun hürmetine kurulan BC yedi kişilik gizli bir topluluktur. Bunlar
her yedi yılda bir toplantı yapar. Bunların amacı, BUAM tarafından yapılan araştırmaları zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkarmaktır. İştar Tapınağı’nda yer alan
tabletlerin korunması da bunlara aittir. Tapınaktaki bilgileri elde etmek için şifrelere ihtiyacı olan bu insanlar, kitabın peşine bu yüzden düşmüşlerdir. BC üyeleri
zamanla amaçlarından sapmış ve kendi çıkarlarıyla ülke çıkarlarını düşünmeye
başlamışlardır. Romanda geçen önemli BC üyeleri şunlardır:
Arşiya Akeldan: İlk BC üyelerinden biri olan Arşiya Akeldan, altı üyenin öldürüldüğü bir saldırıdan, şehir dışında olması dolayısıyla kurtulmuştur. General
tarafından kralın hazinelerinden altın heykelleri çaldığı söylenen Akeldan, halkın
tepkisini çekmiştir. Sonunda saklandığı bağ evinden çıkmış, kılık değiştirerek
Babil Zigguratı’ndaki İştar Tapınağı’nın mahzenine BUAM’ın bütün hazinesi ve
tapınağın bütün altın ilâh heykelleriyle birlikte, araştırma sonuçlarının tamamını
ve yedi tableti mermer kapıyı arkadan kilitleyerek kendisini de içeriye kapatmıştır. On üç yaşındaki kölesine bildiği her şeyi anlatan Akeldan, şifreyi ve harfleri
hançere yerleştirerek İştar Tapınağı’nda ölmüştür. Adını ölümsüzleştirmek için de
şifre harflerini A-K-E-L-D-A-N diye yazmış, aralarına da 6-0-0-3-3-2-0 rakamlarını koymuştur.
Süryanî Memur: Âmâ ve kambur bir adam olan bu memur, İlimler Akademisi
Kütüphanesi’nde çalışır. Kanun Koyucu’nun Bağdat’ı fethetmesinden hoşlanmayan yetmiş yaşlarındaki memur, Akeldan’dan kalan hançeri ve sırrı Hilleli Mehmed Efendi’ye vermiştir. Ona söylediği “Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır.
Ona sahip olan dünyaya hâkim olur.” sözleriyle birlikte intihar eder.
Roksan/Hürrem (Sultan): Kanûnî Sultan Süleyman’ın Rus asıllı cariyesidir.
Kanun Koyucu’ya ve saraya hâkim olmak için zekâsını ve kadınlık cazibesini
kullanmış, bunda da başarıya ulaşmıştır. Kanûnî’den Mehmet, Cihangir, Selim,
Bayezit ve Kamilla (Mihrimah) adında çocukları olmuştur. Kıskanç ve hırslı bir
kişiliğe sahip olan Hürrem, kendi oğullarından birini tahta geçirmek için sarayda
entrikalar çevirir. Bu konuda İbrahim Paşa’dan yeterince yararlanamayacağını anlayan Hürrem, onu öldürterek, yerine Rüstem paşa’yı getirtmiştir. Onu kendisine
tamamen bağlamak için de kızı Mihrimah’ı onunla evlendirmiştir. Gülbahar’ın
Şehzadesi Mustafa ile Kanûnî’nin arasını entrikalarla açmış, sonunda Sultan’ın
kendisine kanmasıyla onu boğdurtmuştur. BC üyelerinden biri olan Hürrem, Akdeniz’de BUAM’ın kurulması için bir devlet meydana getirme amacı gütmüştür.
Sarayın gördüğü en dirayetli valide sultan olarak kabul edilen Hürrem, vefatında
da çok sevdiği eşi Kanûnî’nin yanı başına gömülmüştür.
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İbrahim Paşa: Kanûnî’nin büyük vezirlerinden biri olan İbrahim Paşa, Pargalı olarak anılır. Hürrem Sultan’ın hizmetinde bulunan BC üyelerinden biri olan
Pargalı İbrahim Paşa ile valide sultanın arası veliaht meselesi yüzünden açılmıştır.
Kanûnî’nin aynı zamanda kayınbabası olan İbrahim Paşa, Hürrem’in entrikaları
sonucu Sultan’ın emriyle dilsiz cellatlar elinde can vermiştir.
Rüstem Paşa: Hürrem’e sadakati ziyadesiyle fazla olan Rüstem Paşa, valide sultan tarafından hem BC üyesi hem de kızı Mihrimah’a damat yapılmıştır. Aynı zamanda Pargalı İbrahim Paşa’nın yerine getirilmiş ve gönüllü olarak valide sultana
kul olmuştur.
Feridun Bey: Mihrimah’ın kızı Ayşe Sultan ile evli olan Feridun Bey, BC üyelerinden biridir. Aşk ile yoğrulmuş bir adam olan Feridun Bey, üyelerle yaptığı toplantı sırasında şifrenin yer aldığı bir beyti bulmuş; bu beyit ve Fuzûlî hakkında
orada bulunanlara uzun uzun sohbet etmiştir. Ölümü hakkında romanda kitabın
gözünden şunlar söylenir:
“Ben, işin aslını BC’nin diğer üyeleri konuşurken duydum; Babil’in altın ilâh
heykellerini isteyen hırsızlar o gece yolunu kesip önce bir han odasına götürmüşler,
işkence tahtasına çırılçıplak oturtup bütün bildiklerini söylettikten sonra bir yatağan
ile karnını deşmişler ve horozlar öterken cesedini Haliç’in sularına bırakıvermişlerdi.” (s.171-172)
Antonio, Elsheimer, Avusturyalı Tüccar: Dönemin önemli BC üyelerindendirler. Bunlardan Antonio, Barbaros Hayrettin Reis’in gemileriyle giriştikleri bir
çatışmada esir alınarak Osmanlı ülkesine götürülen bir Venedikli’dir. İstanbul’da
zekâsıyla herkesi etkileyen bu çocuk Enderun mektebine verilmiştir. Orhan adını
alan bu zat, önce çeviri hizmeti veren dil oğlanları arasında bulunmuş; otuz yaşlarına geldiğinde de saraydan çıkıp Galata’da tıp öğrenmeye başlamıştır. İhtisas için
Malta’ya Ceneviz mektebine gittiği günlerde önemli tıp kaynaklarının Vatikan Kütüphanesi’nde olduğunu duyup buraya gelmiş ve beline zünnar bağlayıp eski dinine dönerek kilisenin hizmetine girmiştir. Ayrıca Papalıkta Osmanlı ülkesiyle ilgili
araştırmaları da o yönlendirir. Aynı zamanda Osmanlı kitaplığının sorumlusudur.
L&M kitabı, Antonio’nun kendisine çok değer verdiğini de vurgular.
Elsheimer ise; o yıllarda Papa IV. Julius’un hizmetinde bulunan dört büyük ressamdan biridir. Almanyalı ressam olarak bilinen Elsheimer, Papa’ya hediye olarak
gelen kitabı kütüphaneye götürmek için alır, fakat kitabı kütüphane yerine kendi
evine götürür. Osmanlı Türkçesi’ni de öğrenen Elsheimer, arkadaşlarıyla birlikte kitabı incelemiş ve içindeki şifreyi çözmek için uğraşmıştır. Çok zeki bir adam
olan Elsheimer, Papa’nın rahatsızlanması sonucu onunla birlikte gitmiştir. Üç gün
sonra konağına dönen Elsheimer, Avusturyalı tüccar ve Venedikli Hekim Antonio’nun işkence ile konuşturularak öldürüldüklerini görmüştür. Arkadaşlarını ve
ev halkını öldüren haydutlar, konağın altın ve gümüşlerini yağmaladıktan sonra
L&M kitabını alarak kaçmışlardır.
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Venedikli Tüccar, diğer iki karakter kadar önemi haiz değildir. Onu daha çok
Fuzûlî’nin kitabını incelerken görürüz. O ısrarla, Fuzûlî’nin kitabının bir yerine
şifreyi koyabileceğini söylemiş ve bunda da haklı çıkmıştır. Sonra bunları araştırmak onun canına mal olacaktır.
Günter Kâfir: Önemli BC üyelerinden biri olan Günter Kâfir, Nev’îzade
Atâî ile olan benzerliğiyle romanda dikkati çeker. O da bu benzerliği kullanmış,
Atâî’nin kuzeni olduğunu iddia ederek onun evine yerleşmiştir. L&M kitabını inceleme fırsatı bulan Günter Kâfir, İstanbul’un resimlerini çizmiş ve stratejik olduğunu düşündüğü yerleri de belirlemiştir. Daha sonra Atâî’den okumak için ödünç
aldığı L&M kitabını alarak evden kaçmıştır. Diğer BC üyeleriyle toplantı halindeyken Günter Kâfir, Hilal-i Mahsusa görevlileri tarafından kıskıvrak yakalanmıştır.
Bu dönemde Günter Kâfir’in yanında yer alan diğer üyeler, Frederick’in gizli servis
şefi Salzburglu Dodge Staiger, Kahire’den getirilmiş hiyeroglif yazı uzmanı Kıptî
ve Fenerli bir eczacıdır.
Siyavuş Paşa, Johan Jakop Froberger, Şerban Mihali, Aleksander Dimitrov
ve diğer BC üyeleri: Siyavuş Paşa, Silistre Kalesi’nin muhafızıdır. Kölelikten yetişerek muhafız komutanlığına kadar yükselmiştir. Paşa, birkaç sarhoşu ayarlayarak
L&M kitabını Evliya Çelebi’nin kadırgasının batması sonucunda Silistre Kalesi’ne
getirtmiştir. L&M kitabı arasında ipuçları arayan Siyavuş Paşa, ayaklarına bağlı
üç mesaj bulunan üç güvercini uçurarak ilgili BC üyelerine ulaştırmıştır. İki hafta
sonra toplanacak olan BC üyelerinin diğer isimleri; Johan Jakop Froberger, Şerban
Mihali, Aleksander Dimitrov’dur.
Bunlardan en önemlisi Johan Jakop Froberger’dir. Avusturya’nın Habsburglu
kralı Leopold’un saray orgcusu olan Froberger, o yıllarda Avusturya’dan bütün
Katolik dünyasına yayılan müzik akımıyla tanrısal güçleri dile getirdiği için saygı
görmüştür. Adeta Kral’ın sırdaşı ve başdanışmanı gibi davranan Froberger, aşkı
iyi bilen ve bu konuda tecrübe sahibi birisidir. Diğer BC üyelerinin kendi çıkarları peşinde olduğunu gören Froberger, L&M kitabını Silistre Kalesi’nde muhafız
olan Gustaf’a vermiş, onu Kraliçe’ye sağ salim ulaştırmasını vasiyet etmiştir. Ertesi
gün, kale burçlarının en yükseğinden Tuna’nın sularına atlayarak intihar etmiştir.
Romanda bu durum şöyle verilir: “Kuşağının içinde yeni bestelemekte olduğu bir
neşidenin notalarından başka bir şey bulunamadı.” (s.286)
Şerban Mihali, Eflak Voyvodası Matei Beserap’ın veziridir, o da Siyavuş Paşa
gibi kölelikten yetişmiştir. “Bütün kölelerde olduğu gibi onların da kendilerinden
başka insanlara karşı sanki gizli bir kinleri vardır.” (s.276). Eflak Voyvodalığının
kendisine ait olduğu duygularını içinde büyüten Şerban Mihali, dönemin önemli
BC üyelerinden biridir.
Aleksander Dimitrov, Rus kralı Petro’nun baş mimarıdır. Rusya’da klasik mimari tarzının seçkin ustalarından biri olan Dimitrov, saraylı hanımlarla düşüp
kalkarak devlet sırlarını devşiren önemli BC üyelerinden biridir.
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Adı geçen bu dört üye, diğer BC üyelerini o kadar önemli görmezler. Diğer BC
üyeleri şunlardır: “Biri Roma Kilisesi’nde rahip, bir diğeri Paris Fransız Akademisi’nde öğretim üyesi, sonuncusu da İspanya kralının terzisiydi.” (s.277) Froberger’in
intiharıyla L&M kitabının suda kaybolduğuna inanan BC üyeleri uzun süre kitabı
aramaktan vazgeçmişlerdir.
Damat İbrahim Paşa:
Paşa, romanda şu şekilde tanıtılır: “Ezdin Voyvodası Ali Ağa’nın oğlu olarak on
dört yaşında helvacı yamaklığı yapmak üzere geldiği İstanbul’da zekâsını vizyona,
gayretlerini başarıya dönüştürerek adım adım ilerlemiş ve saray helvahanesinde
başlayan yükseliş macerasına bundan on iki yıl evvel sadrazam olarak noktayı
koymuştur. Vezirliğinin ilk yıllarında zarif, yenilik yanlısı ve aydın kişiliğiyle padişahı çok etkilemiş, itimadını kazandıktan sonra da yavaş yavaş yönetimi kendi
avuçlarına almaya başlamıştır.” (s.318)
BC’nin çıkarları ile padişahın çıkarlarını birbiriyle örtüştürerek, yetkilerini Cemiyet adına kullanmaya başlamıştır. Kendi yakınlarını devlet yönetimine getirmiş
ve hafiyelerinden aldığı gizli bilgileri padişaha, yönetime, devlete karşı kullanmıştır. Padişahın on üç yaşına yeni basan kızı, Fatma Sultan’la evlenmiştir. Zevke ve
sefaya düşkün olan Paşa, dönemin büyük şairi Nedim’i de yanından pek ayırmaz.
Sadabad Sarayı adeta zevk ü sefa sarayı haline gelir. Kızı Huri’nin eşi, Damadı Kaptanıderya Kaymak Mustafa Paşa’nın odasında görüp aldığı L&M kitabını incelemek üzere, diğer BC üyeleriyle bir toplantı düzenlemiştir. Ertesi gün Patrona Halil
isyanında, isyancılar onun kellesini istemişlerdir. Onun başkanlığında yapılan BC
toplantısının diğer üyeleri; Macar krallığına aday Erdel Prensi Rakoçi, Avusturya
Kralı Eugen’in gözde generali Stefan, Tahmasb Kulı Han olarak bilinen Afşar Çobanı Nadir Ali, Rus Çarının gizli servis şefi olan Musevi Levian, Fransa Kralı XV.
Louis’nin İstanbul maslahatgüzarı ve eski Bourbon Dükü Martel Clovis ve yeniçeriler üzerinde hâkimiyetiyle ün salmış Bektaşi Babası Şeyh Abdülhay Efendi’dir.
Halet Efendi: Asıl adı Mehmet Sait Efendi olan bu zat, Halet mahlasıyla şiirler
yazdığı için daha sonra bu isimle anılır olmuştur. Galib Dede’nin vefatından sonra
onun odasına girerek, L&M kitabını kaçırmıştır. Gençliğinde konakta mühürdar
yamağı olarak çalışan Halet Efendi, kırk yaşlarında Sultan III. Selim’in elçisi sıfatıyla Paris’e gönderilir. Yakışıklı, güzel giyinmeyi seven, güzel konuşup düzgün yazabilen, okumaya susamış bir gençtir. Paris’te elçiliği sırasında diğer BC üyeleriyle
bir toplantı yapan Halet Efendi, onlar tarafından Üstad Marduk olarak çağrılır. Bu
dönemde ortaya çıkan BC üyeleri kendi isimleri yerine takma isimler kullanmışlardır. Şeyh-i Aşk, Bay Bilen, Bay Biri, Bay Yedi, Bay Gerçek, Kontes Sır diğer üyelerin
adlarıdır. BC üyeleri arasında bu dönemde yaklaşık iki yüz elli yıl sonra bir kadın
da yer almıştır. Ertesi akşam yapılan toplantıda silahlar patlamış ve L&M kitabı
üzerine kanlar sıçramıştır. “İlk sayfamda yer alan Rukal’in şakayığına Kontes Sır
ile Şeyh-i Aşk’ın kanları damladı.” (s.379) Hırs ve intikam evrenin şövalyelerini bir
kez daha mağlup etmiştir. Halet Efendi emir vererek Bay Gerçek dışında, her üyede
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bulunan silahları adamlarına toplatır. Daha sonra üyeleri azarlar şekilde uğurlar
ve kitabı da bulunmaması için gizlice sevgilisi olan Kontes Laurent’e hediye eder.
Mustafa Reşit Paşa: Tanzimat Fermanını ilan eden kişi olarak bilinen Paşa,
önemli BC üyelerinden biridir. Kontes Laurent’te olan kitabı uzun süre uzaktan takip etmiş; Kontes’in kitabı bir kitapçıda tanıştığı Namık Kemal’e vermesiyle birlikte onu kendisine getirtmiştir. Yenilikçi bir Paşa olan Mustafa Reşit, L&M kitabını
tekrar Namık Kemal’e vermiş ve ona BUAM’dan söz ederek kendisinin yerine onu
BC üyeliğine getirmiştir.
Robert Koldewey: Blankenburglu olan Koldewey, Asurbanipal Kitaplığını arayan bir arkeologdur. Koldewey, Magosa’da Namık Kemal’in kitaplığından L&M
kitabını çaldırtmış; hançeri de Paris’te bulmuştur. Uzun süre bunlar üzerinde inceleme yapan Koldewey, “kazılara başladığının yedinci yılında artık, Arap, Keldani,
Sümer ve Kopt dillerini biliyordur.” (s.396) Marduk unvanlı Koldewey, Osmanlı
Devleti’nin zayıflığından yararlanılması gerektiğini –üçü Yahudi, dördü hıristiyan
olan –diğer BC üyelerine söyler. Yaklaşık on yıldır İştar Tapınağı üzerinde incelemelerde bulunan Koldewey, işçilerin bayram tatiline çıkmasından istifade ederek
kazı çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Daha sonra tapınağa girmeyi başaran Koldewey ve arkadaşları, altın ilah heykellerini tapınaktan alarak çıkmışlardır. Tapınaktan çıkarken BC üyeleriyle birlikte saldırıya uğramış ve yaralanmıştır. Bir
hafta sonra hastaneden çıkan Koldewey, tabletlerin un ufak edilerek parçalandığını
görmüştür.
Eserde Yer Alan Şairler
Eser, sanki bir divan edebiyatı kitabı gibidir. İçinde çok sayıda şair ve zanaatkârı barındıran romanda, bu sanatçıların dönemleri hakkında da bazı bilgiler verilir.
Fakat bunların asıl amacı L&M kitabının serüveninin devamını sağlayarak asırlar
arası geçişi sağlamaktır. Romanda adı geçen önemli şairler şunlardır:
Hilleli Mehmet Efendi: Romanda önemli yer bulan meşhur şair Fuzuli’nin gerçek adıdır. Elli yaşlarında olan Mehmet Efendi, Kanûnî’nin Bağdat’ı fethettiği gün
Nişancı Celalzade Mustafa ile kütüphanede tanışmış ve onun tarafından şiir sohbetlerine davet edilmiştir. Mehmet Efendi bu şiir sohbetlerinden birinde kendisiyle
yeni tanışan Hayali Bey tarafından Leyla ve Mecnun mesnevisini Türkçe olarak
yazması istenmiştir. Romanın olay örgüsü, âmâ kütüphane memurunun sırrı ve
hançeri kendisine emanet etmesiyle başlamıştır. O da L&M kitabının içine şifreyi
yerleştirmiş, böylece yüzyıllarca sürecek BC üyelerinin ve hırsızların onu elde etme
çabalarının fitilini ateşlemiştir. Hilleli Mehmet Efendi’nin en önemli özelliği, tamamen saf aşkı anlatması ve ona bütün benliğini vermesidir.
Mahmut Abdülbaki Efendi: İstanbullu şairlerin en önemlisi olan ve Bâkî mahlasını kullanan kişidir. Kanûnî Sultan Süleyman zamanında ünü her tarafa yayılmış, onun tarafından desteklenmiştir. Sultanın vefatına yazdığı “Kanûnî Mersiyesi” yüzyıllarca dillerden düşmemiş, okuyanları adeta üzüntüye boğmuştur. Kitap,
onu Fuzûlî ile eşdeğer bir şair olarak anlatmıştır. Sultan ona, Mavi Melek kadırga832
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sıyla gezintiye çıktığı bir gün düşmekten kurtardığı Tutî’yi cariye olarak vermiştir.
Nikâhını da Kemalpaşazade’nin kıydığı Bâkî Efendi, çirkinliğinden dolayı karga
lakabını almıştır. Tutî’nin papağan anlamında olduğu o dönemde karga ile papağan hikâyesi çok anlatılmıştır.
Ömer Nef’î: Yaşadığı dönemin en önemli hiciv şairi olan Nef’î, gözünü budaktan sakınmayan tok sözlü bir şairdir. Padişahın hicvetmeyi yasaklamasına rağmen, Bayram Paşa’yı yeren bir şiir yazması sonucu, onun tarafından boğdurularak
idam edilmiştir.
Nâbî: Urfalı olan Nâbî, hikemî tarzın önemli şairlerindendir. Halep’te şiirlerine
çok değer verilen bir şair olan Nâbî’ye, yaşı yetmiş olmasına rağmen Baltacı Mehmet Paşa tarafından yazmasına yardımcı olmak üzere bir cariye gönderilmiştir. Bu
cariye Leyla’nın yedinci göbekten torunu ve ona tıpatıp benzeyen bir kızcağızdır.
Mehmet Paşa tarafından L&M kitabı ona hediye edilmiştir.
Nedim: Lâle devri şairlerinin en önemlisidir. Damat İbrahim Paşa’yla adı sık
sık anılan şairin gerçek adı Ahmet’tir. Şiir meclislerinin aranan şairi olan Nedim,
rindane ve şûhâne şiirler kaleme almıştır. Patrona Halil İsyanı’nın çıktığı gün kendisi intihar etmiş, Damat İbrahim Paşa da öldürülmüştür.
Şeyh Gâlib: Divan edebiyatının belki de son büyük ustasıdır. Sebk-i Hindi tarzının önemli temsilcilerinden biri olan Gâlib Dede, aynı zamanda bir Mevlevî şeyhidir. Galata Mevlevihanesi’nde kendisine Üvendire Veyis tarafından giydiği külahın hediyesi olarak L&M kitabı verilir. Esrâr Dede’yle çok iyi bir arkadaşlığı olan
şair, Fuzûlî’yi yazdığı şiirler dolayısıyla kıskandığını ifade eder. Bu sebeple Hüsn
ü Aşk mesnevisini kaleme alır. Fakat yine de Fuzûlî kadar güzel bir eser meydana
getiremeyeceği kanaatini taşır.
Hakanî Mehmet Bey: Divan kâtipliği yapan ve orada alınan kararları zapta
geçiren bir devlet memurudur. Sultan, aynı zamanda bir şair de olan Mehmet Beye,
papa’nın gönderdiği L&M kitabını hediye etmiştir. L&M kitabı Hakanî Mehmet
Bey’in evinde en rahat ve huzurlu dönemlerinden birini geçirmiştir.
Nev’izâde Ataî: Hakanî Mehmet Bey’den sonra L&M kitabı Ataî’nin eline geçer. Şiir, tasavvuf, bilim, minyatür ve tezhibe karşı ilgisi vardır. BC L&M kitabının
onda olduğunu öğrenince, tıpkı ona benzeyen Günter adında birini onun yanına
gönderirler.
Nâmık Kemâl: Tanzimat döneminin yenilikçi şairlerinden biridir. Eski edebiyatı çok iyi bilmesine rağmen yeniliği savunan bir yapısı vardır. Paris’te ve Londra’da bulunmuş bir Jöntürk’tür. Paris’te bir kitapçıda tanıştığı Hâlet Efendi’nin
sevgilisi Kontes Laurent ile tanışmış, o da kendisine L&M kitabını hediye etmiştir.
Kitabı Mustafa Reşit Paşa’ya ulaştıran Kemal, onun tarafından BC üyeliğine getirilmiştir.
Romanda Geçen Sultan, Paşa ve Cariyeler: Bunlar daha çok tarihten alınmış
gerçek kişiliklerdir. Uzun bir zaman dilimine yayılan eserde, çok sayıda bu karak21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

833

Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR

terdeki isme rastlıyoruz. Bunların bir kısmı olay örgüsünde önemle yer bulurken,
bir kısmı daha geri planda kalmış şahsiyetlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Kanun Koyucu: Tarihte bilinen adıyla Osmanlı Sultanı Süleyman’dır. Kendisine Kanûnî lakabı verilmiş, daha sonraki zamanlarda bu isimle anılmıştır. Osmanlı
onun döneminde her yönüyle mükemmel bir görüntü arz etmektedir. Roman onun
Bağdat’ı fethiyle başlar. Aynı zamanda şair bir kişiliğe sahip olan Kanun Koyucu,
Hürrem’le olan ilişkisiyle eserde geniş olarak yer bulmuştur. Ona karşı zaaf gösteren Sultan, entrikalar sonucunda oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurtmuştur.
Sultan Murat: Osmanlı Sultanlarındandır. Kendisini, etrafında yer alan vezirleri ve kadınlar çok kolay kandırabilmekte, ona istediklerini yaptırtmaktadırlar.
Eğlence hayatına, sarayda çok önem veren bir padişah olarak görülür. Megril’den
gelen cariyesi Rukal’i çok sevmiş, fakat etrafındakilere inanarak ondan uzaklaşmıştır. Sonunda hem doğacak çocuğunu hem de Rukal’i kaybetmiştir.
Ayas Paşa: Bağdat valisi olan Ayas Paşa, Fuzûlî’yi yanına davet ederek himayesine almak istemiştir. Ancak Fuzûlî onun tekliflerini hep reddetmiş ve L&M kitabıyla kasidelerini ona hediye olarak vermiştir. Ayas Paşa, kendisine hediye edilen
şeylerin çok değerli olduğunu düşünerek onları İstanbul’a saraya ulaştırılmak üzere Kara Piri’ye göndermiştir.
Bayram Paşa: Eserde fazla üstünde durulmayan Bayram Paşa, Sadrazamlık
yapmıştır. Eserdeki önemi, Nef’î’yi kendisine yazdığı bir hiciv dolayısıyla boğdurarak idam ettirmesidir.
Âli Paşa: Çorlulu olan Âli Paşa sonradan sadrazam olmuştur. Sadrazam olduktan sonraki ilk işi, hasmı olan Nâbî Efendi’nin oturduğu evi elinden almak olmuştur. Kindar bir kişiliği vardır.
Baltacı Mehmet Paşa: Molla Mehmet isimli simya meraklısı bir sanatkârı gösteri yapması için davet etmiş, askerlerine hakaret ettiği gerekçesiyle onun idam
edilmesini istemiştir.
Ayrıca şunu söyleyelim ki, BC üyesi olan paşalar daha önceden anlatıldığı için
burada yer almamışlardır.
Rukal: Sultan Murat’ın cariyesi olan Rukal, aynı zamanda ondan bir bebek
bekler. Baş kadınefendi Rukal’i kendisine rakip olarak gördüğü için, sultanı oyalayarak ondan ilgisini çekmesini sağlar. Kadınefendi Rukal’e bebeği aldırtmak için
bir ebe çağıracağını söyleyince, o da saraydan kaçar. Yanına giderken L&M kitabını da alan Rukal, kitap tarafından çok sevilmiş ve Leyla ile aynileştirilmiştir. L&M
kitabı, zaman zaman Leyla’yı mı Rukal’i mi sevdiğini bir türlü anlayamaz. Daha
sonra bebeğini düşüren Rukal, Alapaça Temür tarafından geneleve satılmıştır. Bindiği gemide kendisine bostancıağa tarafından komplo kurulan Rukâl, denize düşerek son nefesini vermiştir. Romanın en önemli kahramanlarından biridir.
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Romanda L&M Kitabının Korunmasında ve Ulaştırılmasında Yer Alan Kişiler:
Bu grupta yer alan şahıslar romanda daha geri planda bulunan karakterlerdir.
Bunların roman boyunca görevi kitabın korunması ve sağ salim yerine ulaştırılması olmuştur. Bu isimlerden bazıları şunlardır:
Gökçe Ali: L&M kitabının Bağdat’tan İstanbul’a doğru götürüldüğü sırada
haydutlardan, eski Erciş Beyi’nin saldırısına uğrayan Gökçe Ali, büyük zorluklara
katlanarak sonunda kitabı İstanbul’da Kara Piri’ye ulaştırmıştır.
Kara Piri: Bağdat’tan gelen L&M kitabını alan Kara Piri, onu ciltlemek amacıyla Nasuh Usta’ya havale etmiştir.
Nasuh Usta: L&M kitabı üzerine çeşitli minyatürler çizdirmiş, onun cildini yaparak, süslemek için Nakkaş Haydar’a teslim etmiştir.
Nakkaş Haydar: L&M kitabını güzelce ciltleyerek saraya ulaştırmıştır.
Patlak Memi: Kozbekçilerindendir. Ceviz ağacının kovuğunda bulduğu Rukal’e yardım etmiş, daha sonra bu yardımından dolayı canından olmuştur.
Kaptanıderya Murat Reis: L&M kitabının da içinde bulunduğu gemiyi korsanların elinden kurtarmış, geminin sağ salim İstanbul’a ulaşmasını sağlamıştır.
Evliya Çelebi: Seyahatname yazarı olan Evliya Çelebi, her gittiği yere L&M kitabını da götürmüştür. Bir deniz yolculuğu sırasında haydutların saldırısına uğramış, içinde bulunduğu kadırga ateşe verilmiş, kendisi de sularda kaybolup gitmiştir. Evliya çelebi, saldırı anında yanında bulunan kitapları sudan zarar görmesin
diye muşambaya sarmıştır.
Rastıklı Anuş: Yangınların çok fazla olduğu bir dönemde, L&M kitabını yanmaktan kurtaran batakhanedeki hayat kadınlarından biridir.
Üvendire Veyis: Dostu Rastıklı Anuş’tan L&M kitabını alan Üvendire Veyis,
onu Galata Mevlevihanesi’nde Şeyh Gâlib’e hediye etmiştir.
Gustaf: Silistre Kalesi’nde görevli Mustafa ismiyle bilinen bir kişiliktir. Froberger, intihar etmeden önce kraliçeye L&M kitabını götürmesi için ona emanet
etmiştir.
Molla Mehmet: Simya ilmiyle ilgilenen enteresan bir kişiliktir. Gustaf ile tanışıp onunla sıkı bir dostluk kurmuştur. Gustaf, dostluklarının anısına kitabı Molla
Mehmet’e vermiştir. Baltacı Mehmet Paşa tarafından yaptığı bir gösteriden dolayı
idamı istenmiş, fakat o kaçmayı başarmıştır.
Kontes Laurent: Halet Efendi sevdiği kadın olan Kontes Laurent’e L&M kitabını hediye etmiştir. Kontes, Halet Efendi’nin hatırası olarak bu kitabı çok sevmiş
ve onu güvenli bir şekilde uzun süre saklamıştır. Daha sonra Paris’te tanıştığı Türk
şairi Namık Kemal’e onu İstanbul’a ulaştırması için hediye etmiştir.
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Haydutlar, Katiller ve Altın İlah Heykellerinin Peşinde Olanlar:
Bunlar gittikleri her yerde olay çıkaran, romandaki asıl karakterlere karşı çıkan
kişilikleri bozuk insanlardır. Bunların gözünü para hırsı bürümüş, onun için öldürmeyecekleri kimse yoktur. Bunlardan birkaçı şunlardır:
Alapaça Temür: Patlak Memi’nin nöbeti terk ettiğini öğrenen Alapaça Temür,
ona işkence yaparak bilgi almıştır. Hana, Patlak Memi’nin yerine giderek, Rukal’e
kitabın kendisine verilmesi şartıyla yardım edeceğini söylemiştir. Rukal’i istediği
yere götürmeyen Alapaça Temür, onu bir geneleve satmıştır. Rukal burada namusunu korumaya çalışırken bebeğini düşürmüş, daha sonra da kurulan bir komplo
ile hayatını kaybetmiştir.
Erciş Beyi: Bağdat’tan İstanbul’a giden kafileye saldırmış, askerleri öldürerek
mallarına el koymuştur. Baskın yaptığı yerlerde sadece köylülerin mallarını almakla kalmayıp, karı ve kızları da emrindeki askerlere vermiştir. Ahlakı düşük bir
tip olarak karşımıza çıkar.
Yüzü Mumyalı Adam: Koldewey ve BC üyeleri hazineyi bulup İştar Tapınağı’ndan dışarı çıkarırken yüzü mumyalı bir adamın saldırısına uğramış ve Koldewey
yaralanmıştır.
Norm Karakterler: Romanın vaka kurgusunda yer alan çok sayıda norm karakter de vardır. Bunlardan bir kısmı, Mevlevihanedeki dervişler, saraydaki diğer
görevliler, handa bulunan insanlar, Molla Mehmet’in gösteri yaptığı sırada onu
seyreden topluluktur.
e- Tema, Kavramlar, Tespitler
Romana konu açısından bakıldığında, çok sayıda temanın iç içe girdiği görülür.
Bunlardan en önemlileri, başta aşk olmak üzere, elem, hasret, ayrılık, tarih, arayış,
sır, sanat, tasavvuf, ölüm, simya, devlet yönetme, gizli cemiyetlerdir. Romanın şüphesiz en önemli teması aşktır. Kitabın yazılış amacından itibaren hemen her bölümde bu tema varlığını hissettirir. Daha romana giriş yaparken yazar, okuyucuya
bunu şöyle ifade eder: “Bize kalırsa aşkı tanımayan bir okuyucu bu kitabı hiç okumamalıdır… Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır… Eğer aşkı öğrenmek istersen önce
elemi yaşamalısın. Fuzuli’nin aşk kitabını incelersen eğer, onun yolunu yordamını da
keşfedebilirsin!” (s.vıı-vııı) Romanda Leyla ve Mecnun’un aşkı anlatılmıştır. L&M
kitabı kendisini Kays’la (Mecnun) aynileştirmiş ve kendisini onun yerine koyarak
gittiği her yerde Leyla’yı aramıştır. Kitap zaman zaman Leyla diye başka kadınlara
da şiddetli şekilde sevgi duymuştur. Bunlardan biri Sultan Murat’ın cariyesi Rukal,
diğeri Leyla’nın yedinci göbekten torunu olan Leyla’dır. Romanda hem beşeri hem
de ilahi aşk anlatılmıştır. Aşkın acı ve elem tarafı öne çıkarılarak, dünyanın özünün bu duygudan oluştuğu vurgulanmıştır. Bu sebeple roman kahramanlarından
Fuzûlî, kitabına elem anlamına gelen L&M adını vermiştir. Romanda L&M aşkı
dışında, çok sayıda aşk hikâyeleri de mevcuttur. Bunlardan Kanûnî Sultan Süley836
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man’ın Hürrem’e, Rukal’in Sultan Murat’a, Bâkî’nin Tutî’ye, Kontes Laurent’in Halet Efendi’ye olan aşkları daha ön plana çıkmıştır. Tüm bu aşkların ortak noktası,
daha çok sonlarının hazin şekilde bitmesidir. Ayrıca bu aşk duygusunun dünyanın
her yerinde aynı anlama geldiği vurgulanarak, onun evrenselliğine dikkat çekilmiştir. Romanda aşkın, sevgi tarafından ziyade fedakârlık boyutu üzerinde daha
fazla durulduğu görülür. “Yani gerçek âşık, kendini sevdiğinde fani eden, kendini
hiç hesapsız bütünüyle sevdiğine veren, ona teslim olandır ve kendinden vazgeçen
gerçek âşıktır” (Çetin 2006: s.1) mesajı verilir. Fuzûlî’nin kendisine verilen sırların şifrelerini, yazdığı L&M kitabında aşk ve gizlilik kelimelerinin geçtiği beyitlere
yerleştirmesi, onun kimseye duyurulmadan insanın kendi içinde yaşaması gereken
bir duygu olduğunun işaretidir.
Aşk duygusunun olduğu her yerde şüphesiz elem, hasret ve ayrılık duygularının
bulunması çok tabiidir. Sevdiğine kavuşamayan insanlar bundan çok fazla elem
duydukları gibi, onlardan ayrı kaldıkları müddetçe çekmiş oldukları hasretler içlerini bir kor gibi kavurmuştur. Romanda yansıtılan bu duyguları en çok yaşayan
âşıklar, gerçek âşık olarak addedilmişlerdir. L&M aşkının günümüze kadar ulaşmasının sırrını, burada aramak gerektiği kanaatindeyiz.
Romanın önemli temlerinden biri de tarihtir. Roman Kanuni’nin Bağdat’ı fethi
ile başlayarak Islahat Fermanı’nın ilanı sonrasına kadar devam etmektedir. 15341903 yıllarını kapsayan ve Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 370 yıllık bir dönemini
kapsayan tarihi olaylara da genel olarak eserde değinilmiştir. Batı’nın yükselişi,
Osmanlı’nın çöküşü karşılıklı kıyaslamalarla romanda yazar tarafından ifade edilmiştir.
Arayış romanın önemli temalarından biri olarak karşımıza çıkar. Kitabın başından sonuna kadar bir arayış duygusu okuyucuyu esir alır. Gerçek âşıkların aşkı
araması, BC üyeleri ve hırsızların L&M kitabının sürekli peşinde olmaları bunun
somut örnekleridir. Burada L&M kitabının kendisini Kays’ın yerine koyması ve
her gittiği yerde Leyla’yı araması önemlidir. Bir diğer önemli husus, Robert Koldewey’in yıllarca İştar Tapınağı’nda Altın İlah Heykellerini aramasıdır. Burada
karşımıza bir diğer tema olarak sır çıkmaktadır. Âmâ kütüphanecinin kendisine
verdiği sırrı, Hilleli Mehmet Efendi L&M kitabına şifreleyerek saklar. Bu sırda Babil Uzay Araştırma Merkezi’nin (BUAM) ulaşmış olduğu bilimsel bilgiler ve altın
ilah heykellerinin bulunduğu yer vardır. Bu sırrın yabancıların ellerine geçmemesi
için yapılan mücadele eserin bir diğer temasını oluşturur.
Romanın diğer önemli temaları arasında sanat, tasavvuf, ölüm, simya, devlet
yönetme ve gizli cemiyetler gelir. Eserde üç önemli sanat hakkında bilgiler verilmiştir. Bunlardan en önemlisi edebiyattır. Eserde Osmanlı Divan edebiyatı sanatkârları üzerinde durulmuş, onların hayatlarından ve eserlerinden zaman zaman
kesitler sunulmuştur. Bunlardan en önemlisi tabii olarak eserin yazılışına kaynaklık eden Fuzûlî ve onun kitabı L&M mesnevisidir. Bâkî, Nâbî, Nef’i, Nedim,
Şeyh Gâlib, Hakanî Mehmet Bey, Nev’izade Ataî, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi
çok sayıda şairden de bahsedilmiştir. Bunun yanında ciltçilik, nakkaşlık, minyatür
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gibi çeşitli zanaatlardan da döneme ait örnekler verilmiştir. Şeyh Gâlib’in anlatıldığı bölümde, Üvendire Veyis’in Galata Mevlevihanesi’nde geçirdiği çileli günleri
ve Gâlib Dede’nin de bulunduğu bir ortamda, dedelerden birinin uzunca sayılabilecek bir tasavvuf düşüncesi hakkında sohbet yaptığı görülür. Ölüm teması da
geniş olarak ele alınır. Eserde çok sayıda ölüm hadisesiyle karşılaşılır. Bunlardan
en önemlileri, Rukal’e tuzak kurularak onun öldürülmesidir. L&M kitabını en çok
etkileyen olay budur. Ayrıca Kanûnî’nin Hürrem’in entrikalarına kanarak oğlu
Şehzade Mustafa’yı öldürtmesi, tarihin en acı olaylarından biri olarak halen anılmaktadır. Damat İbrahim Paşa ve Şair Nedim’in Patrona Halil İsyanı’nda ölmeleri,
Nef’î’nin Bayram Paşa tarafından idam ettirilmesi, Evliya Çelebi’nin kadırgasının
yakılarak haydutların onun ölümüne sebep olmaları önemli olaylardan birkaçıdır.
Ayrıca, Froberger’in BC üyelerinin amaçlarından saptığını görerek kitabı onlardan
korumak amacıyla intihar etmesi, olayların seyrini değiştiren bir durum olmuştur.
Arada BC üyelerinin birkaçının çatışmalarda ölmesinin yanında, eserde daha pek
çok ölümle ilgili vakaların meydana geldiği aşikârdır.
Molla Mehmet ve arkadaşı Gustaf sayesinde eserde simya ilmi ile ilgili bölümlere de yer verilmiştir. O dönemlerde çok revaçta olan bu ilim, Molla Mehmet’in,
Baltacı Mehmet Paşa için yaptığı gösteri sırasında okuyucuya sunulmuştur. Gösteri sonunda Baltacı Mehmet Paşa, askerlerinin şerefleriyle oynadığını söylediği
Molla Mehmet’in idam edilmesini istemiştir. Fakat Molla Mehmet, yine simya ilmini kullanarak oradan kaçmayı başarmıştır.
Romanın temalarından bir diğeri gizli cemiyetlerdir. Hemen hemen her dönemde yer alan bu gizli cemiyetler, kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde gören bir
yapıya sahiptir. Romanda yer alan Babil Cemiyeti (BC) önce bilimsel bir amaçla
kurulmuş, fakat daha sonra siyasi menfaat amacı güden bir kuruluş halini almıştır.
“Bununla yazar, her zaman, her devlette var olan gizli bilgilere sahip teşkilatların olabileceğine, günümüzde de küreselci mahiyette, dünyaya hâkim olmak isteyen
‘Evrenin Şövalyeleri’, ‘Kutsal Haç Kurbanları’ gibi Yahudi ya da Hıristiyan kökenli
ve Türkiye’yi de tehdit eden gizli tarikat biçiminde örgütlenmiş teşkilatların varlığına
işaret ediyor.” (Çetin 2006: s.1)
Ayrıca eserde devlet yöneticilerinin yapması gerekenler satır aralarında incelikle ifade edilmiştir. Bunlar iyi, adil bir yönetici olma, sanatkârlara, bilim adamlarına değer vererek onların fikirlerinden istifade etmektir. Nişancı Celalzade Mustafa’nın Fuzûlî ile olan diyaloğu bunun önemli somut bir göstergesidir.
f- Anlatıcı ve Bakış Açısı
Romanda karma bakış açısı kullanılmıştır. Yazar romandaki olayları L&M kitabının dilinden anlatır. Kitap, yazar tarafından L&M mesnevisi içindeki kahramanlardan biri olan Kays’ın yerine konularak onunla aynileştirilmiştir. Böylece
olaylar artık bu kitap sayesinde okuyucunun önüne çıkarılır. Aynı kitap, romanın
bir kahramanı halini aldığı için zaman zaman kahraman bakış açısı zaman zaman
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da hâkim bakış açısı olayların anlatımında etkin olmuştur. L&M kitabı, roman
kahramanı olarak kişileştirilmiş, kendisi ve romanın diğer kahramanları hakkında geniş bilgilerle donatılmıştır. Ayrıca önemli özelliklerinden biri, kendisiyle karşılaştığı her insanın içini okuma yeteneğinin olmasıdır. Bu da çevresinde bulunan
insanların acısını, sevincini, sırrını, karakterini çözmesini sağlamaktadır. Aşağıya
romanda geçen ilahi bakış açısına örnek bir paragraf alıyoruz:
“Rukal ne fikir yürütecek, ne de itiraz edecek konumdaydı. Kaderinin benim
kaderimle karıştığını nereden bilecekti ki!.. Yalnızca içinden dua ediyordu. Hiç bilmediği bu adamdan kendisine zarar gelmemesi, Tanrının kendisini koruması için
dua ediyordu. Şu anda başına gelenlere boyun eğmekten gayri elinden gelen bir şey
olmadığının farkındaydı.” (s.147)
Romanda iki farklı anlatıcı kullanılmıştır. Bunlardan biri, birinci tekil şahıs
dediğimiz “ben”; diğeri de üçüncü tekil şahıs olan “o” anlatıcıdır. Örnek olarak
aşağıya iki paragraf alıyoruz.
“Ben Mecnun, Efendim Fuzûlî’nin kölesi, o günlerde tanıdım Rukal’i. Sultan gönlünü eğlendirsin diye verdi beni ona… Bu, bağrımda taşıyacağım üçüncü buse idi
ve Dicle’nin serin yamaçlarında bıraktığım Leyla’m ile Efendim Fuzûlî’nin dudak
izlerinin tam arasına denk düşmüştü.” (s.104)
“İşin bir de farklı boyutu vardı. Satırlarıma gözlerini iliştirenler, başkalarına
hissettirmediklerini sandıkları acılarını benden gizleyemediklerini bilselerdi, acaba
bana hangi duyguyla yaklaşırlardı?! Daha doğrusu, istemeden onların mahrem hayatlarını izlediğimi bilselerdi… Onlar benim yalnızca cildimi okuyorlar, sayfalarıma
bakıyorlar, dış yüzümü görüyorlardı ama ben onların dışları kadar içlerini de biliyor,
yüreklerinden geçeni anlıyordum.” (s.74)
g- Dil ve Üslup, Anlatım Teknikleri
Türkçeyi iyi kullanan yazarın dili açık, sade ve anlaşılırdır. Romanın en önemli
özelliği dönemini yansıtan kelime ve terimlerin çok fazla kullanılmasıdır. Yazar,
tarihi bir roman yazmanın bilinciyle, bu dile yer vermiş ve okuyucuyu kelime haznesi açısından zorlamıştır. Çoğu genç okuyucunun anlamayacağı Osmanlı Türkçesi kelimeleri, onları sözlük kullanmaya zorlayacak, bu da kitabı okuyana artı bir
fayda sağlayacaktır. Cümlelerin genelde uzun olduğu ve devrik olarak kurulduğu görülür. Daha çok şiirde kullanılan devrik cümlelerin romanda bu kadar fazla
kullanılması, romanın anlatımını şiirsel bir hale getirmiştir. Roman baştan sona
kişileştirme sanatının kullanıldığı cümlelerle doludur. Yazarın kahramanlarından
bir olan L&M mesnevisi, kendi başından geçenleri adeta bir insan gibi okuyucuyla
paylaşmıştır. Romanda çok sayıda eski Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Eski Türkçe kelimelerin yazımında uzun hecelere dikkat edilmiş, bunlar aslına uygun şekilde yazılmıştır. Terkip ve tamlamalar eserde epeyce kullanılmıştır. Bunun yanında
ikilemelere sıkça yer verilmiş, böylece anlatılacak konu pekiştirilmiştir. Terimlerin
eserde çokça kullanıldığı görülür. Özellikle çeşitli meslek grupları anlatılırken dö21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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nemin terimleri kullanılmıştır. Denizcilik, nakkaşlık, ciltçilik gibi meslekleri anlatılırken bu terimlerden yararlanılmıştır. Örnek olarak aşağıya bir bölüm alıyoruz:
“Saat rakkaslarının baş döndürücü hızını geride bırakıp değirmi şiltelere oturarak, eğimli rahleleri üzerine koydukları sayfalara tasvirler çizen nakkaşların bulunduğu dükkâna girdiğimde yeni evimin burası olduğunu, en azından birkaç hafta
burada kalacağımı anlamıştım. Dükkânın ortasında renk renk boyaların konulduğu
çini fincanlarla dolu yuvarlak bir tezgâh duruyordu. Tezgâhın ortasında tel tarklar,
içi kum dolu kâseler, yarısı suyla dolu bardaklarda ince uçlu fırçalar, mühreler, mıstarlar, maktalar ve keskiler vardı. Tezgâhın çevresine birbiri ardına yan oturmuş bu
temiz yüzlü insanlar, yaptıkları seri tasvirler için günlük hesabıyla üç ayda bir maaş
alıyor ve sipariş üzerine kitap nakışlıyorlardı.” (s.78)
Türkçeyi iyi kullanan yazarın, eserinde zaman zaman karşı koyamadığı Batı
hayranlığının etkisini görüyoruz. Özellikle & işaretini roman boyunca L&M şeklinde kısaltması, “Versiyon, empotan, kompleks, litürjik, ritüel” gibi günümüzde
kullanılan kelimelerin böyle bir tarihi roman içinde kullanılması pek hoş olmamış.
Ayrıca tarihte Kanûnî Sultan Süleyman olarak bilinen şahsı, Kanun Koyucu olarak
zikretmesi biraz zorlama olarak durmuştur.
Romanda çokça görülen unsurlardan biri de şairlerden alınan şiir örnekleridir.
Hem her bölümün başına onu özetleyen bir epigraf olarak konan, hem de olayların
gelişimi sırasında bir şekilde yer bulan şiirler, Osmanlı Devleti’nde edebiyatın ne
kadar önemli ve gelişmiş olduğunu göstermiştir.
Romanda, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri bolca kullanılmıştır. Romana yeni giren herhangi bir kahramanın tanıtımında, betimlemelere yer verilmiş,
kahraman daha canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Yalnız Hürrem’in anlatıldığı
bölüm biraz gereksiz şekilde fazlaca uzatılmıştır. Yazar burada, roman kahramanlarının yerine kendi düşüncelerini Hürrem üzerinden okuyucuya iletmiştir. Bunlardan başka düşünce üslubu da eserde yer alır. Nurullah Çetin bu üslup hakkında
şunları ifade eder:
“Zaman zaman da düşünce üslubu görülüyor. Bu edebi sanatlarla, süslü ifadelerle yüklü ve duygu derinliğine bağlı bir üslup yerine düşüncelerin düz bir biçimde
doğrudan doğruya verildiği üsluptur. Bu tarz yazışta esas olan bazı fikirlerin, bilgilerin deneme, inceleme, araştırma yazısı havasında aktarılmasıdır. Bilgi ve fikir aktarmak daha önceliklidir. Çoğu zaman hüküm, tanımlama, çözümleme, karşılaştırma,
kesinleme, bildirme ifadeleri kullanılır.” (Çetin, 2006: s.1)
Eserde rastlanan önemli unsurlardan biri de çok sayıda kısaltma kullanılmasıdır. Bunlardan en önemlileri L&M, BC ve BUAM’dır. Bunların açılımları, Leyla
ve Mecnun, Babil Cemiyeti ve Babil Uzay Araştırma Merkezi’dir. Romanda sıkça
karşılaştırmalara da yer verilmiştir. “Doğu ile Batı, zindan ile nakkaşhane, şiir ile
düzyazı, Tutî ile Roksan –Hürrem eserde yer alan karşılaştırmalardan bazılarıdır.”
(Boso Yaman 2014: 56).
Roman kahramanlarının anlamını bilmediği yerlerde, yazar tarafından soru
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cümlelerine başvurulmuştur. Eserde tarihi isim, yer ve olaylara sıkça rastlanmaktadır. Zaman zaman bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Eserde bir yazar
ya da şairin yazdığı bir şeyin başka bir eserin içine aynen alınması olan montaj
anlatım tekniği de sıkça kullanılmıştır. Özellikle şairlerden alınan şiir metinleri,
bazı hikâyeler bunun en açık göstergesidir.
Yazarın romanda kullandığı önemli unsurlardan biri de metinlerarasılıktır.
“İskender Pala, bu romanında Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun adlı mesnevisini hem
yazılış kurgusu olarak hem de bölümleri başlıklandırma tekniği olarak taklit etmiştir. Mesela Leyla ve Mecnun’da şu gibi bölüm başlıkları vardır: ‘Bu Sebeb-i Nazm-ı
Kitabdur ve Bais-i İrtikab-ı Azabdur’, Bu Leyli’ye Anası İtab Ettiğidür ve Bahar-ı
Vasla Hazan Yettiğidür’, ‘Bu Mecnun-ı Biçarenin Kâbe’ye Yüz Urduğudur ve Münacat ile Sevdasın Artırdığıdır.’ İskender Pala ise bunlara benzeterek şu tür başlıklar
kullanmış: ‘Bu, İğneyle Kuyu Kazdığım ve L&M’’yi Niçin Yazdığımdır’, ‘Bu, Eski Hatıraların Canlandığı ve Kalbimin anda Bin Kez Yandığıdır’” (Çetin 2006: s.1)
Sonuç:
Sonuç olarak söylememiz gerekirse, İskender Pala yazmış olduğu bütün eserlerinde Eski Türk Edebiyatı kaynaklarını kullanarak, okuyucularına Divan Edebiyatını sevdirmiştir. Akademisyen kimliğiyle önceleri araştırma eserleri yazan Pala’yı,
daha sonra roman ve hikâye yazarı olarak görmeye başlarız. Bunun da sebebi şiirde başarılı olamayan yazarın, şansını düzyazıda aramasıdır. İncelemeye konu olan
“Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” adlı romanı, 2003 yılında onun bu dalda kaleme
aldığı önemli eserlerden biridir. L&M mesnevisi esas alınarak yazılan eser, adeta
bir divan edebiyatı, bir Osmanlı tarih kitabı gibidir. Yaklaşık 370 yıllık bir süreyi
kapsayan zaman dilimi, L&M kitabının gözünden anlatılmış, böylece asırlar arası
geçişlerde kolaylık sağlanmıştır. Bu durum daha çok olayın ve kişinin anlatılmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla L&M kitabına teşhis ve intak sanatları kullanılarak hayatiyet kazandırılmıştır. Bu da eserin şiirsel bir üslup kazanmasına zemin
hazırlamıştır. Ayrıca içerisinde geçen çok sayıda şiir metinleri ve hikâyeler onun
şiirselliğine katkıda bulunmuştur. Romanın macera tarafı da bir hayli zengindir.
BC üyelerinin ve haydutların sürekli L&M mesnevisinin peşinde sır ve şifre aramaları, okuyucular açısından eserin zevkle takip edilmesini sağlamıştır. Buna bir de
L&M kitabının elden ele, ülkeden ülkeye geçmesi, şairlerin hayatında yer bulması
eklenecek olursa olay örgüsünün iyi bir kurguya sahip olduğu kanaatini biz de fazlasıyla uyandırmaktadır. Roman sadece edebî bir roman değil aynı zamanda bir
tarih kitabı olarak da düşünülebilir. Güzel dili ve nev-i şahsına mahsus üslubuyla
İskender Pala bu romanın altından layıkıyla kalkmış ve daha sonraki yıllarda çıkaracağı önemli romanların habercisi olmuştur.
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Extended Abstract:
The novel of “The Death in Babylon Love in Istanbul” consists of 30 subparts.
In this work, which has 415 pages, the subchapters were enumerated and a different
title was given to each of them. The novelist expresses that he wrote the novel in
line with some of his friends’ asking him to write a book on Layla and Majnun. In
the novel, the setting was spread to a very wide area. Putting the Ottoman Geography in the center; Rome, London, France, Bosnia and Herzegovina, Moldova,
Wallachia-Bogdan, Damascus, Istanbul, especially the houses of poets and the palace are the places to be expressed. This is because the hero of the novel, the L&M
book, passes into other hands constantly. Thus, L&M had the opportunity to visit
many places. The starting setting of the novel is the Baghdad Academy of Sciences.
The plot of the novel begins with the conquest of Baghdad by the Suleyman the
Magnificent. The novelist brings the subject to the banks of Tigris with the flashback technique. Then the setting returns back to Baghdad. In the final of the novel,
we find the L&M book exhibited in the Suleymaniye Library in Istanbul. The case
time of the novel begins with Sultan Suleiman the Magnificent’s walking in Baghdad in 1534 and reaches the 1903s, involving the Post- Reform Enactment. This
contains a period of almost 370 years. The time of novel’s writing is 2000s. The first
edition was published in 2003. The novelist states that he started to write his work
in the autumn. It is seen that the novelist sometimes combines the past and the
present in the time of narration and uses a large number of cosmic time elements
while describing the scenes in his work. The people in the novel are pretty crowded. The reason for this is that the scenes in the novel cover a wide range of time,
and the cases take place on a wide geography. It is possible to encounter almost all
kinds of people in the novel. Among them are: poets, sultans, pashas, concubines,
scholars, artists, foreign state administrators, BC members, thieves, murderers,
etc.. One of the important characteristics of the novel is that the protagonist is a
book. The Masnawi of Leyla and Mecnun is the most important character of the
novel. When we look at the novel in terms of subject, it is seen that many themes
are intertwined. The most important ones are: initially love, passion, yearning, separation, history, quest, mystery, art, mysticism, death, alchemy, state governance
and secret societies. There is no doubt that the most important theme of the novel
is love. Since the writing purpose of the book, this theme evokes in almost every
chapter. By highlighting the pain and sorrowful side of love, it is emphasized that
the essence of the world consists of this emotion. For this reason, Fuzuli, one of the
heroes in the novel, named his book as L&M which means sorrow. It is seen that
the focus is more devotion rather than love in the novel. Fuzûlî’s placing the codes
of the secrets given to him in the verses where there are love and secrecy words in
his book L&M is an indicator that love is a feeling which should be experienced in
inner side of the human without announcing it to anybody. One of the important
themes of the novel is history as well. The novel starts with the conquest of Baghdad
by Suleiman the Magnificent and continues till the period after the proclamation
of Reform Enactment. The quest is also one of the other important themes of the
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novel that we confront. Throughout the book, a sense of quest captures the reader.
The real lovers’ quest for love, the constant chase of BC members and thieves for
L&M book are concrete examples of it. Other important themes of the novel are
art, mysticism, death, alchemy, state governance and secret societies. The mixed
point of view was used in the novel. The novelist narrates the scenes in the novel
from the speech of the L&M book. The book was identificated with Kays, one of the
heroes in the L&M Masnawi, by replacing the book with him by the novelist. Thus,
the scenes came to the reader’s way with the help of this book. Since the same book
has become a hero of the novel, from time to time, the hero’s and in the same way,
the dominant perspective has been effective in the expression of scenes. The L&M
book was personified as the hero of the novel, and was equipped with extensive information about it and other heroes of the novel. In addition, one of the important
characteristics of it is having the ability to rumble every person it encounters. Two
different narrators were used in the novel. One of these is the, “I” first singular and
the other is the “it” third singular narrator. The language of the novelist, who uses
Turkish well is clear, simple and comprehendable. The most important characteristic of the novel is the use of words and terms mostly that reflect its period. The novel
is full of sentences from the beginning to the end where the art of personification
was used. One of the heroes of the author, L&M Masnawi, shares the events that
it experienced almost like a human with the reader. Many ancient Turkish words
were used in the novel. In addition to this, the reiteratives are used frequently, thus
the subject to be explained is reinforced. The terms are widely used in the work.
Especially, the terms of the period are used while describing various professional
groups. It was benefited from these terms while describing the professions such as
marine, muralist, and bookbinding. We also see the influence of Western admiration which he could not resist at times in the work of the novelist who uses Turkish
well. Especially, usage of the sign & throughout the novel as L&M is not very nice.
One of the components encountered mostly in the novel is the sample poems taken
from poets. On one hand, the poems appear as an epigraph to summarize each
part, on the other hand, they find a place somehow during the development of
the scenes and they demonstrate how important and advanced the literature was
in the Ottoman Empire. In the novel, descriptive and explanatory narrative types
were used pretty much. One of the important components encountered in the work
is the use of many abbreviations. Comparisons were also used frequently in the
novel. Narrative techniques such as fitting and intertextuality were also used in the
work. In terms of Turkish literature, the novel is not only a literary value, but also
an important historical book.
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Öz:
Genel bir devlet karakterine sahip Türkler’in kurduğu bir devlet olan Osmanlı
İmparatorluğu şehirlerinde mahalleler başlangıçta aynı tarzdadır ve hepsi bir dinî
yapının çevresinde düzenlenmiştir. Devleti teşkil eden şehirlerin mahallelerinde
çoğunlukla ve özellikle de Müslüman cemaat arasında bir kurucu, karizmatik bir
dini lider veya sadece serveti, ya da otoritesi için saygı duyulan bir kişi bulunurdu.
Mahalleler asırlar boyunca yer adlarının da şâhitlik ettiği gibi, belki de başlangıçta
etnik, kabîlesel ve dinî homojenliklerin sayesinde bir anlamda özelliklerini korumuşlardır. Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı toplumunda da aynı dönem toplumu
insanlar, dinlerinin buyruklarına ve tarihî süreç içinde oluşan örf, âdet ve geleneklerinden doğan ilkelere göre düşünürler, konuşurlar, hareket ederler, işlerini yürütür, evlenir, mal-mülk edinir, mîras bırakırlar ve ölürlerdi. Bu temel prensiplere
rağmen, toplumun değişik kesimleri, bilgi ve görgü seviyelerine ve içinde
bulundukları ortamların değişik şartlarına göre ayrı hayat tarzlarına sahiptiler. Bu
sebeple Osmanlı toplumundaki gündelik hayatın, incelenen toplum birimlerinin
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kendi yapıları çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır. Araştırmamızda Kastamonu özelinde XVII. yüzyıl sonu ve XVIII. yüzyıl başlarında mahkeme kayıtlarından yola çıkılarak; şehir yapısı, mahalleler, aileler ile lakapları, ailenin oluşumu
ve evlenme-boşanma olayları yanında, şehrin ekonomisi incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kastamonu, Mahalle, Sülaleler, Evlenme, Boşanma, Ticaret.
Abstract:
Streets of cities were isostructural and built within the terms of religious belief
in Ottoman Empire that was established by Turkic people. Especially a founder
among Muslim community, charismatic religious leader or persona grata settled in
these neighborhood. Streets maintained their characteristics through religious, tribal and ethnic homogeneity from beginning as place names testified. Peoples of the
same period in Ottoman thought, spoke, behaved, conducted business, married,
acquired property, legated and died with regard to the orders of religion and tradition such in European countries. Various segments in society had different ways of
life according to knowledge, experience and environmental conditions albeit these
fundamentals. Daily life in Ottoman society has to be evaluated according to the
social units for this reason. Configuration of the city, neighborhood, families and
their nicknames, composition of families, marriage-divorcement events and also
economy of the city specific to Kastamonu for late 17th and early 18th centuries was
investigated in this research.
Keywords: Ottoman, Kastamonu, Neighborhood, family, marriage, divorcement, tradership
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Giriş:
Araştırmamızda Kastamonu özelinde XVII. yüzyıl sonu ve XVIII. yüzyıl başlarında mahkeme kayıtlarından yola çıkılarak; şehir yapısı, mahalleler, aileler ile
lakapları, ailenin oluşumu ve evlenme-boşanma olayları yanında, şehrin ekonomisi incelenmeye çalışılmıştır.
Osmanlı Devleti’ndeki Avusturya elçisi Busbecq, Kanuni Sultan Süleyman
zamanında, Anadolu insanı ve Osmanlı devlet anlayışı ile ilgili tespitlerini anlatırken, Türk insanı hakkındaki kanaatlerini şu cümlelerle özetliyordu: “Türkler,
insanlarda meziyetin babadan oğula irs yoluyla intikal ettiğine, bir miras gibi elde
edildiğine inanmazlar. Bunu kısmen Allah’ın bir ihsanı, kısmen de çalışmanın,
zahmetin, gayretin bir mükâfatı telâkki ederler. İşte bu suretle Osmanlı İmparatorluğu’nda şevket ve makamlarla, idari mevkiler, liyakat ve maharetin mükâfatıdır.
Namussuz, tembel, âtıl, bilgisiz olanlar hiçbir zaman yüksek mevkilere tırmanamazlar. Hakir ve zelil bir halde kalırlar. Osmanlıların neye teşebbüs ederlerse muvaffak olmalarının, bütün dünyada hâkim bir ırk haline gelebilmelerinin, imparatorluğun hudutlarını daima genişletmelerinin sebeb-i hikmeti budur” (Busbeck,
1943: 40-41).
I300’lü Yılların başlarında Kastamonu’dan geçen ünlü gezgin İbn-i Battuta
Kastamonu’yu, “güzel ve büyük bir şehir...” (Darkot, 1971: IV/401) olarak tanımlamaktadır. Genellikle Ahi zaviyelerinde konaklayan bu seyyah (Cumbur, 1989:
7/15) “Tuhfetü’n-nuzzâr, fî garâibi,l-emsar ve acâibi’l-esfâr” adlı seyahatnamesinde
Kastamonu’ yu şöyle tanıtır;
“Bu Şehir Anadolu’nun en büyük ve en güzel beldelerinden biridir. Yaşamak
için pek çok kolaylıkları olan, eşya fiyatlarının en ucuz olduğu yerler arasında bulunmaktadır”, Bu şehirde 40 gün kaldık, iki dirhem (gümüş para) vererek besili bir
koyun alıyor ve yine iki dirhemle bize yetecek kadar ekmek sağlıyorduk. Bu nevale
bizlere bir tam gün yetiyordu. Kafilemiz on iki kişi olup, iki dirhemlik bal helvası
alsak doyuyorduk, Bir dirhemlik kestane ile ceviz aldık mı, hepimiz yesek dahi
yine de artıyordu, kışın en şiddetli günlerini geçirdiğimiz halde bir yük odunu tek
bir dirhemle satın almak mümkün idi. Bugüne kadar dolaştığım bunca bu şehir
kadar ucuzuna rast gelmemiştim.” (Parmaksızoğlu, 1971: 60)
Şemseddin Sami›nin «Kamüsu’l-a’lâm” adlı esrinde belirttiğine göre (Sami,
1306/1890: V/3662) eski haliyle Kastamonu, Anadolu’nun Batı Karadeniz sahilindeki iki önemli Osmanlı vilayetinden biridir ki diğeri Trabzon idi. Aynı kaynağa
göre Anadolu Beylerbeyliği merkezi Kütahya’ya bağlı l4 sancaktan biri olan bu güzel vilayetin 980 000’i aşan nüfusundan l6 000’i Rum, 6 000’i Ermeni ve kalan 960
000 kadarı ise Sünni Müslüman Türkler’ den oluşmakta idi. ll0l tarihli Şer›iyye
sicil defterinden anlaşıldığına göre XVIII’inci asır sonlarında Kastamonu livasının
bağlı sancaklarınkiyle birlikte 32 kazası bulunmakta idi.
Osmanlı Devleti’nin gayr-i Müslim teb’ası için kullandığımız zimmi ifadesine,
incelediğimiz şer’iyye sicil defterlerindeki zamanın yüz yıl öncesiyle ilgili,
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H.990/M.1582 tarihi tarihli tahrir kayıtlarında da rastlıyoruz. Bu kayıtlara göre
Kastamonu merkezindeki hanelerde gayr-i Müslim bulunduğuna dair bir ifade
olmamasına rağmen, gerek elimizdeki şer’iyye sicil defterlerinde mevcut Agop,
Anastos, Andon, Anet, Arslan, Astalos, Balaban, Bedros, Breşkova, Canik, Cankuru, Enasır, Endıryaz, Feron, Hayk, Karabit, Kerehki, Kilos, Kirkor, Krankıl, Lefter,
Makil, Meyram, Mihail, Nazar, Nikalov, Nikola, Pereskuh, Rosti, Saha, Sava, Serkis,
Şemğun, Toros, Tosun, Vartan, Vasili gibi isimlerden ve gerekse daha sonraki tarihleri kapsayan salname kayıtlarından yola çıkarak, XVIII. yüzyıl başlarında Kastamonu şehrinde yaklaşık 800 civarında, çoğunluğu Rum ve birazı da Ermeni Hristiyan azınlık bulunduğu ileri sürülebilir. Zaten K’amusul-a’lam’daki bilgilerde de,
1600 lü yıllarda Kastamonu’da 727 Rum ve 106 Ermeni olduğu doğrultusundaki
ifadelerde, bizim bu tezimizi doğrular mahiyettedir. Ancak tüm bu azınlığın da
Türkçe konuştuğu yine kayıtlarımızdan anlaşılmaktadır.
Vilayet genelinde ki 3.059 cami ve mescid,* 168 tekke ve zaviye, 38 kilise ve
manastır,** l37 medrese ve kütüphane,*** 3070 mekteb, 7 imaret, 9 hastane,****
13,581 dükkân, mağaza ve kahvehane,**** 467 han, l02 hamam, 4.829 hızar ve su
değirmeni, 136 fabrika, 20.546 bağ ve etrafı ağaçlarla çevrili 4.030 bahçesi vardır,
H.990/M.1582 tarihli Kastamonu sancağı tahrirlerine dayanarak (Tosunoğlu,
1996) Kastamonu şehir merkezinde 1634 hane bulunduğu ifade olunmaktadır. l690
yılı Şer›iyye sicil kayıtlarına göre liva kadılıklarındaki hane sayısının 2157 (Yine
Şemseddin Sami’ye göre bunlardan 1919 u Kastamonu şehir merkezinde.) olarak
gösterildiğine Şahit oluyoruz. Nüfus miktarındaki ortalama artışın yaklaşık %010
olmasından yola çıkarak ve ayrıca elde ettiğimiz bilgileri Şemseddin Sami’nin ifadeleriyle uzlaştırarak Kastamonu’daki şehir nüfusunun 18. Asır başlarında 25.000
civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu nüfusun XVIII. asırda ancak %3 kadarı
gayr-ı Müslimlerden, geri kalan %97 si ise Müslüman Türkler’ den oluşmaktaydı,
Anadolu’ da Türkleşme ve İslâm laşma Hareketinin başladığı 1074 yılında l00,000
Çadır ahalisiyle1 Anadolu’ da Müslüman Türklerin ilk yerleşim merkezlerinden
biri olan Kastamonu’da, büyük ilim adamı ve tarihçimiz Prof.Dr. Faruk SÜMER’in
tespitlerine göre 6 tane Kayı, 2 tane Karaevli, 5 tane Dodurga, 9 tane Avşar, 5 tane
Çavuldur, 6 tane Çepni, 8 tane Eymür, 6 tane Yüreğir, 8 tane İğdir, 3 tane Büğdüz ve
bir tane Bayındır adını taşıyan (Sümer, 1972; 212/214) Yerleşim alanlarının, mevcudiyeti, “bu güzel beldedeki Oğuz iskânının yoğunluğuna ve halkının da öz be öz
Türkmen nüfus barındırdığına delalet eder.
İşte bu Türk nüfus yoğunluğu Anadolu’da ki XIII. Asır Moğol İstilasında Muzafereddin Yavlak Aslan’dan başlamak üzere, (Turan, 1989; 1-6) XVII. Yüzyılın
ortalarındaki Osmanlı’nın çözülüş dönemlerinde Kastamonulu Hüseyin Çavuş ve
nihayet Kurtuluş Savaşı ile Çanakkale’de dedelerimden l0 tanesinin de aralarında
bulunduğu binlerce şehidiyle, diyar-ı şüheda diye isimlendirebileceğimiz bu şehir
Anadolu Türklüğünün kurtuluşundaki topyekûn tarihi mücadele de en ön saflardaki yerini alacak, hatta belgelere göre Van ve Diyarbakır Tımarlı Sipahilerinin 20
1

848

Bkz. İslâm Ansiklopedisi, C,12/2, Türk’ler Maddesi.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

Xvıı. Yüzyıl Sonu Ve Xvııı. Yüzyıl Başlarında Kastamonu Şehrinde
Mahalle Adları Lakaplar, Aile Teşekkülü, Eğlence Ve Ekonomik Hayat

ye yakın Padişah talimatına rağmen katılmalarının sağlanamadığı 1687 Avusturya
Seferindeki üstün hizmetlerinden dolayı padişah lI. Süleyman tarafından ödüllendirilecektir.2
Bu genel anlatımlardan sonra Kastamonu şer›iyye sicil kayıtlarına göre XVII.
Asır sonu ve XVIII. Asır başlarındaki durumuyla ilgili tespitlerimizi ele alabiliriz.
Öncelikle tahrir kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre Kastamonu
Sancağının bağlı sancaklarla beraber 32, merkez sancağın ise merkez dâhil Göl,
Devrekâni, Küre, Ayandon (Ayancık) Hoşalay (Türkeli), Şenpazar, Sinop, Boyabat,
Taşköprü, Durağan, A’raç (Araç) ve Daday olmak üzere on iki kazası bulunmakta
idi.3 Biz bu makalemizde genel hatlarıyla Kastamonu Şehir merkeziyle ilgili konularda tespitlerimizi ortaya koyacağız.
Mahalleler ve lakaplar:
Bu Çalışmamızda Kastamonu şehir merkezi ile ilgili değerlendirmeler ele alınacağından, öncelikle merkez ilçeyi oluşturan mahallelerin isimlerine temas etmeye
çalışalım. Tahrir kayıtları ve şer’iyye sicil defterlerindeki ifadelerde zaman zaman
bazı farklılıklar olsa da XVIII. Asır başlarında Kastamonu’da mevcut mahallelerin; Abdulcabbar, Akmescid, Aktekke, Alacamecid, Alpaslan, Arız, Atabey-gazi,
Aycılar, Bedir-gazi, Beğçelebi, Budamış, Cebrail, Cemal-ağa, Çevgani, Deveciler,
Frenkşah, Gökdere, Hacı-dursun, Hacı-hamza, Halife, Hamza-ağa, Honsalar, Hüseyin-çelebi, İbn-i Neccar, İbn-i Sa’di, İbn-i Süle, İsfendiyar-beğ, İsmailbeğ, Kabalı,
Kanara, Kebkebirler, Kırkçeşme, Kübcüğez, Medrese-i Atabeg, Musafakih,Muzaffereddin, Seydiler, Püre, Saraçlar, Sofular, Şadi-beğ ve Tehir-fakih, Topçuoğlu
olmak üzere, 43 tanesinin kayıtlarda müşterek olduğu, ayrıca Akçeşme, Dürüdger-zade, Elya-arslan ve Türbe mahallesi adlarının farklılık arz ettiği görülmektedir. Bunun yanında Bedir-gazi mahallesine bazı kaynaklarda Bedir-fakih; Halife
mahallesine, Çölmekci; ibn_i Sadi mahallesine, Dağdur; Kabalı mahallesine, kubbeli ve Püre mahallesine ise yora şeklinde aktarımlar yapılmışsa da4 bunlardan son
ikisinin yanlış yazıp okumalardan kaynaklanan hatalar olduğu, diğer öncekilerin
ise şimdi olduğu gibi zamanla mahalle adlarının değişmiş olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Muhtemelen l7l4-17l5 yıllarında büyük bir yangın yaşamış olan Kastamonu’da5
(Güzey, 2018; II/41) özellikle merak edilebilecek konu, bu mahallelerden hangisinin
halen aynı isimle mevcut olduğu hususudur.
2
4l1/l no’lu Kastamonu Şer’ıyye Sicilinden aktarım. “...şeriat-şiar Kastamonu Kadısı Efendi zide fazlahu
tahiyyat-ı safiyyat ithafından sonra inha olunan oldur ki, taht-ı kazanızda halen yeniçeri Serdarı olan.otuzbir
bölüğun mütekaid Hüseyin nam yoldaşı işbu sene-i nübarekede sefer-i hümayunda olan ğazavâtda mevcud ve
hizmeti sebkat itmekle Serdırlığı kenduye ibka ve mukarrer..
3
238 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530). T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
müdürlüğü. Osmanlı Arşiv Dairesi Bşk., Yayın nu. 20., Ankara 1994
4
Adı Geçen Defter, Kastamonu livası yer adları bölümü s. l07, 113, 114, 117, l23.
5
“...Kastamonu kazasının mahallât ve kurasından olııb evkaf ve serbest olan kuralar ile ihrâk olan mahallâtdan
ba’del-ihrac bakj kalan mahallât “
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Bunlardan Akmescid, Aktekke, Atabeygazi, Beğ-çelebi, Cebrail, Deveciler,
Honsalar, İsfendiyar-beğ, İsmail-beğ, Kebkebirler (Hepkebirler),Kırkçeşme, Kübcüğez, Medrese-i Atabeg, Muzaffereddin, Saraçlar ve Topçuoğlu mahallelerinin
isimleri halen mevcut olmakla beraber, diğer mahalle isimlerinin durumları hakkında bugünkü bilgiler şöyle gösterilebilir;
Mahallenin eski adı

Bugünkü adı veya durumu

Abdulcabbar Kırkçeşme mahallesine ilhak olmuştur.
Alaca-mescid Akmescid mahallesine ilhak olmuştur.
Alpaslan

Hisarardı ve Atabey gazi mahallesine ilhak olmuştur.

Arız Yavuz-selim mahallesine ilhak olmuştur.
Bedirgazi

Akmescid mahallesine ilhak olmuştur.

Budamış

Bugün aynı isimle anılan semt.

Cemalağa

Hisarardı mahallesine ilhak olmuştur.

Çevgani

Honsalar ve Akmescid mahallesine ilhak olmuştur,

Frenkşah

Beğ-çelebi mahallesine ilhak olmuştur.

Göğdere

Honsalar mahallesine ilhak olmuştur.

Hacı-dursun Hepkebirler mahallesine ilhak olmuştur.
Hacı-hamza Hisarardı mahallesi olarak geçmektedir.
Hüseyin-çelebi

Bugün İsfendiyarbey Mahallesi adıyla geçmektedir.

İbn-i Neccar Yavuz-selim mahallesine ilhak olmuştur.
İbn-i Sa’di

Akmescid mahallesine ilhak olmuştur.

İbn-i Sule

Hepkebirler mahallesine ilhak olmuştur.

Kabalı

Tesbit edilemedi.

Kanara

(Eski Belediye ile mevcut lisenin arası veya Sinan-bey civarı)

Musa-fakih Hisar-ardı mahallesi olarak geçmektedir.
Püre Honsalar mahallesine ilhak olmuştur.
Seydiler

Honsalar ve Akmescid mahallesine ilhak olmuştur.

Sofular

Yavuz-selim Mahallesi

Şadi-beğ

Atebey-gazi mahallesine ilhak olmuştur.

Tahir-fakih Hepkebirler mahallesi dâhilindeki (Kâbe mescidi Şamlıoğlu
çıkmazı civarı.
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Tahrir defterinde adı geçen mahallelerde kayıtlı nefer sayısından yola çıkarak,
bu mahallelerin en büyüklerinin 34 nefer kaydıyla Aktekke Mahallesi, 32 nefer
kaydıyla İsmail-beğ Mahallesi, 29 nefer kaydıyla Deveciler Mahallesi, 22 nefer kaydıyla Halîfe Mahallesi, 19 nefer kaydıyla İsfendiyar-beğ Mahallesi, 18 nefer kaydıyla
Kırkçeşme Mahallesi, 17 nefer kaydıyla Cebrail Mahallesi ve 16 şar nefer kaydıyla Abdulcabbar Mahallesi ile Hacı-dursun Mahalleleri olduğunu ileri sürmemiz
mümkündür.
O günün şartlarında, Kastamonu’daki mahalleleri oluşturan evlerin hemen
hemen tamamında, en azından bir dönüme yakın bahçelerin bulunduğu hesap
edilerek, bugünde aynı adla mevcut olan mahalle isimlerine bakıldığında, Kastamonu şehrindeki yayılımın Güney-Kuzey istikametinde bugünkü Gazi Stadyumu
ile Kışla Parkı arasında; Doğu-Batı istikametinde ise Ahmet Dede Kabristanı ile
Okmeydanı Kabristanı arasında, mevcuda yaklaşan bir alan ihtiva ettiğini söylemek pek zor olmasa gerekir.
XVlII. asır başlarında bu mahallelerde yaşayan lakaplarla ahalinin, çevrelerinde değişik deyişlerle Şöhret buldukları hem tahrir ve hem de Şer’iyye mahkemeleri kayıt defterlerinden anlaşılmaktadır. Kastamonu’muzda bugün mevcut soyadlarından yola çıkarak, asırlar öncesinden beri kullanılmakta olan bu lakapların,
cumhuriyet dönemimizde çıkarılan soyadı kanunu gereği çoğunlukla nüfus kayıtlarına soyadı olarak geçtiği de söylenebilir.
İncelediğimiz XVIII Asrın başlarına ait belgelerde rastladığımız lakaplardan,
bugün soyadı olarak kullanılan yüzlercesinden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz;
Ayvatoğlu, Baharoğlu, Baltacıoğlu, Bereketoğlu, Boyacıoğlu, BoyalıoğIu, Bozacıoğlu, Cezayirlioğlu ve (Keleşoğİu; Daha çok Resulüllah’ın soyundan olan
Seyyid’lerin iskân edildiği Buzağıviran ve Karamuk köyleri ve civarında kayıtlı
olanların yakını olan bu sülale halen aynı soyadını kullanmamakla “beraber benim de ana tarfından mensubu olduğum ailelerden ve bir kısmının Eroğlu soyadını taşıyanlardan oluşmaktadır.), Karabaşoğlu, Kundakçıoğlu, Sarıkadıoğlu (bu
sülale Dokuz-kat Köyü’ne mensup ve Nasrullah Kadının da içinde bulunduğu bir
ailedir), Boyacıoğlu, Arpacıoğlu, Serçeoğlu, Müftizadeler, Hocaoğulları, Taşcıoğlu,
Çubukçu (oğlu), Devecioğlu (Kavak köyünden), Eynehanoglu, Gödeloğlu. Gökgöz,
Gökmen (oğlu), Hamzaoğlu, Himmetoğlu (XVIİI. Asır sonlarında gerçekleştiğini
tespit ettiğimiz bir nikâhta Mehir bedeli olarak yaklaşık öğünün üç evine denk
gelecek rakamdan fazlası olan 500 kuruşu taahhüd etmeleriyle, adı geçen ve halen
aynı soyadı ile tanınan sülalenin o gün için de çok varlıklı olduğu anlaşılmaktadır.) 6, (Güzey, 2018; II/6) Camcıoğulu, Hocaoğlu, İdrisoğlu. Hatunsaray ve kıyık
Köylerinde; Kadıoğlu, Kalaycıoğlu, Karabaşoğlu,. Karabulut (oğlu), Karakülah,
6
“Himmet-zade Mehmet Ağa mahzarında asaleten ve vekâleten ikrar ve takrir-i kelam idüb bundan
akdem vefat iden babam mezbur Hafız Mehmet Efendi’nin işbu yedinde olan bir kıt’a temessük natık olduğu
üzre müvekkil muma_ileyh Ahmed Efendinin yedinde olan bir kıt’a hüccet mucebince babam müteveffay-ı
mezbur zimmetinde olan yediyüzseksen kuruşun üçyüzotuz kuruşuna takas ve meblağ-ı baki dortyüzelli
kuruş ile zevcem müteveffiye-i mezburenin zimmetinde mütekarrir ve ma’kudün aleyh beşyüz kuruş mehr-i
müecceli ile mehr-i muacceline ta,yin….,”
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Kasırkaoğlu, Kıldır (oğlu), Kırışoğlu, Keloğlu, Keşçioğlu, Kundakçıoğlu, Melekoğlu, Meydan (oğlu), Muharremoğlu (Bu sülalenin baba ve dedelerinin ulema sınıfından olduğu anlaşılıyor), Paskaloğlu ile Sarıalioğlusülaleleri (Kıyık köyünden)
Sarıcı (oğlu), SerçeoğIu (Bugün soyadı olarak değil ama aynı lakabla tanınıyorlar)
Sofuoğlu, Tabanoğlu, Taşcıoğlu, Tekkeşin (oğlu), Turşucuoğlu, Uncuoğlu. Kavak
Köyünde; Urgancıoğlu, Yanıkoğlu. Dereköy’de; Sabancıoğulları, Kabasakaloğulları, Bıyıkoğulları, Çerkezoğulları, Terzioğulları, Bereketoğulları, Öküzoğulları,
Kalaycıoğulları, Osmandedeoğulları, Kasırkaoğulları, (Tekkeşin) Tekyenişinoğulları, Kürtoğulları; Kıyık Köyü’nde; Yenikomşu (oğlu). Karakethüdaoğulları,
Köleoğulları, İdrisoğulları, Yanıkoğulları, Sarıalioğulları, Hançeroğulları, Paskaloğulları, Ahlatçıoğulları, Altıkulaçoğulları, Çantaoğulları; Hatun-saray Köyü’nde; İdrisoğulları, Ilgazlıoğulları, Teberoğulları; Kavak Köyü’nde; Hacıbeşeoğulları,
Çobancıoğulları, Miskinoğulları, Arapoğulları, Yazıcıoğulları, Uncuoğulları, Devecioğulları, İsmailbeşe- oğulları, Solakoğulları, Gencalioğulları, Aynacıoğulları,
Piroğulları; Yarviran Köyü’nde; Karaali- oğulları, Mıstacoğulları, Karacaoğulları, Emiroğulları, Kırcalıoğulları; Kastamonu suyunun önemli bir kısmının temin
edildiği Depelce Köyü’nde; Sofuoğulları, Beyoğulları, Kayyimoğulları, Müezzin
oğulları ve Köleoğulları; Ortaca Köyü’nde ise sadece Suhteoğulları; Buzağıviran
Köyü’nde; Bozacıoğulları, Hacıoğulları, Uncuoğulları, Köroğulları, Abdurrahmanoğulları, Veysioğulları, Cezayirlioğulları, Kürtoğulları, Kurtyüzlüoğulları,
Bilaloğulları, Yusufoğulları ve Cörcöroğulları; Ahlatçık Köyü’nde; Bozacıoğulları, Sakaoğulları, Deliömeroğulları, Deliosmanoğulları, Sofu- oğulları, Karahüseyinoğulları, Ilgazlıoğulları, Bulgurcuoğulları, Uzunbayramoğulları; Dağ Köyü’
nde; Çaycıoğulları, Tuzcuoğulları, Kolkızoğulları, Enderhasanoğulları; Göcek Köyü’nde; Tuzcuveli oğulları, Gebeşoğulları, İmamoğulları; Molla Köy’ de; Mollaoğulları, Tüfekçioğulları, Ahmet oğulları; Sağsağanlar Köyü’nde; Gömecoğulları,
İsmailoğulları ve Kürtoğulları; Kızılcaviran Köyü’ nde; Kıbrızcıoğulları, Erikli
Köyü’nde; Ayanoğulları, Sofuoğulları, Kelhasanoğulları, Bayram oğulları, Osmanoğulları, Araboğulları, Keremoğulları, Sipahioğulları; Sükûti Sultan Tekkesi
Divanında; Dervişoğulları, Şeyhbeyoğulları, Yamakoğulları, Kökhüseyinoğulları
ve Akmustafa oğulları; Karamuk Divanı’nda; Kabakçıoğulları, Kamburoğulları,
Keleşoğulları, Madenoğulları, Demircioğulları, Durmuşoğulları, Kösebayramoğulları, Karamuk Köyü’nde; Coroğulları, Musalli- oğulları, Gemalmazoğulları,
Kocabaşoğulları, Bıyıklıoğulları; Budak Divanında; Yorgancıoğulları, Koşturucuoğulları ve Aynacıoğulları, Kabakulak Köyü’nde; Musaoğulları, Tiryakioğulları,
Kuşçu- oğulları ve Kabakulakoğulları, Kethüda Köyü’nde; Kadıoğulları, Gökgözoğulları, Aynacıoğulları ve Kethüdaoğulları, Kalur Köyü’nde; Salihefendioğulları
ve Körhüseyinoğulları, Beneközü Köyü’ nde; Delihüseyinoğulları, Hacıoğulları,
Kıldıroğulları, Yenikomşuoğulları ve Kırışoğulları, Zoroğlu Köyü’nde; Zoroğlu ve
Malakoğulları, Sorkun Divanında; Tabanoğulları, Salihağaoğulları, Kölehasanoğulları, Diyarbekirlioğulları, Emiroğulları, Berçinoğulları, Hüseyin-dedeoğulları,
Ortakçıoğulları, Sarıosmanoğulları, Caferoğulları, Sipahioğulları, Ölçücüoğulları,
Kavaklıoğulları, Şüküroğlu Köyü’nde; Şüküroğulları ve Şabanoğulları, Yazıcıoğlu
Köyü’nde; Kadıoğulları ve Yazıcıoğulları, Meydanoğlu Köyü’nde; Meydanoğul852
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ları, İdrisoğulları ve Suhteoğulları, Demirci oğlu Köyü’nde; Demircioğulları ve
Şeyhbeyoğulları, Topçuoğlu Köyü’nde; Tabanoğulları, Topçuoğulları, Eynehanoğulları ve Zilelioğulları, Hasanşeyh Tekkesi’nde; Tabanoğulları, Boyalı oğulları, Mollaoğulları, Delioğulları, Gülşenoğulları, Gökmenoğulları, Beygircioğulları, Eymür Köyü’nde; Şeyhmehmetoğulları, Beşirbeğoğulları, Ortakçıoğulları,
Hacısatıoğulları, Mollaahmet oğulları, Çavuşoğulları, Alikethüdaoğulları, Satılmışoğulları, Batmanoğulları, Bazarbaşıoğulları, Keşcioğulları, Köleoğulları,
Şirinoğulları, Aşağıviran Köyü’nde; Çırakkızıoğulları, Suhteoğulları, Gözlükoğulları, Şeyhmehmet, Cevazoğulları, Sarıcıoğulları ve Haydaroğulları, Kuyucak
Köyü’nde; Kadıoğulları, Çakıroğulları, Sadeoğulları, Hösükoğulları, Tiftikoğulları, Kayı Köyü’nde; Eyyüb- oğulları ve Muratoğulları, Baltacıoğlu Köyü’nde; Hösükoğulları, Musaoğulları, Mantarcıoğulları ve Baltacıoğulları, Akpınar
Köyü’nde; Bozacıoğulları, Kadıaskeroğulları, Kuzuoğulları, Camcı Köyü’nde;
Sadeoğulları, Çubukcuoğulları, Camcıoğulları, Kozluca Köyü’nde; Eynehan
oğulları, Köleoğulları, İmamoğulları ve Boluluoğulları, Mollaahmet Köyü’nde;
Çorakoğulları ve Mollaahmetoğulları, (Kabaklı Dîvanı) Musallar Köyü’nde;
İmamoğulları, Bakibeşeoğulları, Basmacıoğulları, Köçekoğulları, Sakallıoğulları,
Berberoğulları, Cündioğulları, Hatipoğulları, Hasanbeşeoğulları ve Kötürümoğulları, Örencik Köyü’nde; Başesgioğulları, Demircioğulları, Değirmencioğulları,
Sadeoğulları ve Cinalioğulları, Güllef Köyü’nde; Sadeoğulları, Halil oğulları, Alibeşeoğulları, Habeşlioğulları, Şerbetçioğulları, Calayoğulları ve Kansızoğulları,
Ellez Köyü’nde; Akkocaoğulları, Kerimoğulları, Sakioğulları, Sancıoğulları, Akbıyıklı oğulları, Kavaloğulları ve Büyükhüseyinoğulları, Geriş Köyü’nde; Sağıroğulları, Hacıoğulları, Karaahmetoğulları, Kabaklı Köyü’nde; İmam-beşeoğulları;
Şahinoğulları, Zomburoğulları, Suhteoğulları, Cündioğulları, Şirinoğulları, Yazı
Köyü’nde; Sakallıoğulları, Araçlıoğulları, Dedebekiroğulları, Afurözü Köyü’ nde;
Sancıoğulları, Mantaroğulları, Oruçoğulları, Sipahioğulları, Abdibeyoğulları,
Müezzinoğulları ve Çelebioğulları, Civciler Köyü’nde; Halisoğulları, Keloğulları, Hamzaoğulları, Çerçi Köyü’nde; Kasapoğulları, Bekiroğulları, Mollaoğulları,
Varışoğulları, Boşnakoğulları ve Hacıoğulları, Talipler Divanı’nda; Delirecepoğulları, Kenanoğulları ve Şabanbeyoğulları, Hisarcık Köyü’nde; Sarıalioğulları,
Esiroğulları, Kuşluoğulları ve Aydınoğulları’yla Örencik Köyü’nde; Çerkesoğulları
soylarına rastlanmaktadır.
O dönemde, yine günümüzde olduğu gibi bazı kesimler mahalle adları yanında,
yöre adlarıyla da anılıyor ve Hisarardı, İmaretaltı, Ballık vb. isimler kullanılıyordu.
Mahalleleri oluşturan ailelerin, hem kendi mahalle mensupları ve hem de diğer
mahallelerin sakinleriyle sıkı bir ilişki içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu ilişki
doğrultusunda aileler, birbirlerini genelde lakaplarıyla tanıyorlar ve münasebetlerini bu doğrultuda devam ettiriyorlardı.
Kastamonu’daki ailelerin oturdukları ev yapı tiplerinin, Çoğunlukla bir bahçe
içinde, ahşap malzemelerin kullanımıyla yapılmış, iki katlı, mutfak ve holü yanında, su ihtiyacını tedarik ettiği bahçesindeki bir kuyusu ve kenef olarak isimlendiri21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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len bir helâsıyla, barınmadaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olduğu
görülmektedir. Meyveli ve meyvesiz ağaçlarla donanmış olan bahçesi de olan bu
evlerde, genellikle bir de fırın bulunmaktadır. İşte bu ifadeleri özetleyen bir belge örneği elimizde mevcuttur.7(Güzey, 2018; II/9) Bu ve benzeri belgelerde geçen
ifadelerin, yukarıdaki tespitlerimizi doğrular mahiyette olduğu açık bir şekilde
görülmektedir.
Aile Hayatı:
Şüphesiz aile kurumunun genişlemesi, bu kuruma mensup gençlerin kendilerine
uygun bir karşı cinsle evlenmelerine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için de, iki karşı
cinsin birbiriyle anlaşması gerekmektedir.
Evlenmeyi diğer akitlerden ayıran özelliklerden bir tanesi, bu akidden önce
bir hazırlık döneminin geçirilmesidir. Bütün toplumlarda taraflar nikâhın kıyılmasından önce birbiriyle bir evlenme arzusu ortaya koymakta, bilâhare kısa veya
uzun süren bir hazırlık dönemi geçirmekte ve ardından da evlenip bir araya gelmektedir. Toplumumuzda bu hazırlık dönemi söz kesme ile başlamakta, bunu nişanlanma ile ilgili gelenekler izlemekte, evlilik ise daha sonra gelmektedir. Böylece
taraflar bu süreç içinde birbirlerini daha iyi tanımakta, karşılıklı hediyeler alınıp
verilmektedir.
Mahkeme kayıtlarına intikal eden belgelerden yola çıkarak, ana ve babaların
çocuklarını evlendirme teşebbüsleri konusunda, ilk karar mercii konumunda
hareket ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat belgelerde kullanılan ifadelerde, ailelerin bu konuda çocuklarına baskı yapmamaları yanında, gençleri evlendirirken kendilerine sıhrî yakınlığı olanları seçip seçmedikleri konusunun tespiti
mümkün olmamaktadır. Ancak evlenecek gençler için adayların, yakın akraba
olmayan ailelerden tespit edildiğini ileri sürmemize sebep olacak saiklere sıkça
rastlıyoruz. Mesela; bir baba, kızıyla evlendirme sözü verdiği bir gencin durumunu,
çevresinden araştırdıktan sonra bu gencin, kızı için münasip bir aday olmadığını
görünce, kızını bir başka gençle evlendirmiştir. Fakat kızın önceki sözlüsü, durumu
mahkemeye intikal ettirmiş, neticede kadı kızın babasını haklı bularak, babanın
kızını dilediğiyle evlendirebileceği hükmüne varmıştır.8 (Güzey, 2018; II/10)
Aynı konuyla ilgili bir başka belgeden ise, sözlüsünün talebi üzerine mahkemeye getirilen kızın, şahitler huzurunda fikri sorulmuş ve kız kendi hür iradesiyle
diğer gençle evlenmeyi istediğini belirtmiştir. İncelediğimiz mahkeme kayıtlarına
bakıldığında, Kastamonulu ailelerin istisnâî durumlar dışında, kızlarının eş seçme konusundaki fikirlerine müracaat ettiklerini göstermektedir. Tabii bu durum
7
“….Mahalle-i mezbure İbn-i Neccar’da vakı’ bir tarafı Karabulut-zade menzili ve bazan Ahmet Sipahi
menzili ve tarafeyn tarik-i âmm ile mahdu d ve mümtaz fırını ve mâ-i cârî ve kenefi ve eşcârı ve havluyu
müştemil bir bâ fevkânî ve bir bâb tahtânî mülkü menzillerini….”
8
“…mezbûrun ahvâlini tefhîm ve tecessüs idüb hâlime muhâlif olduğuna binâen mezbûreyi tezvîcden
âbâd-ı imtinâ eyledim… Recep kızı sağîre-i mezbûre Âyişeyi diledügi kimesneye tezvîce ba’de’t-tenbih…”
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erkekler için de geçerlidir. Hatta sözlü olan iki genç (erkeğin bizzat, kızın ise vekili
aracılığıyla da olsa) mahkemeye müracaat edip, birbirleriyle evlenmek istemediklerini beyan edebilmektedirler. 9 (Güzey, 2018; II/10-11)
Ele aldığımız dönemin mahkeme kayıtlarından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde nikâhların, mahalle sakinleri tarafından bizzat müracaat ettikleri kendi mahalle imamlarınca kıyıldığı, başka bir mahalleye ait veya aynı mahallede olsa da,
sonradan inşa edilmiş bir camiin imamı tarafından kıyılan nikâhlara, mahalledeki tarihen daha eski dönemde yapılmış cami imamının itiraz ettiğini görmekteyiz. Mesela, Kastamonu’nun selatin camii olan Nasrullah Camii imamı tarafından
kıyılan bir nikâha, Küpcüğez Mescidi imamı müdâhale ederek, “Nasrullah Camii
imamının, benim mahallemdeki nikâhları kıymasını engelleyin. Çünkü Fatih zamanından beri bu mahalledeki tüm nikâhlar, Küpcüğez Mescidi’nde imam olan
kişiler tarafından kıyılmaktadır. Nasrullah Camii sonradan inşâ olunmuştur.”
şeklindeki itirazı, mahkeme tarafından olumlu karşılanmış ve olaya Küpcüğez
Mescidi imamının isteği doğrultusunda müdâhale edilmiştir. (Güzey, 2018; II/13)
Evlilik ile ilgili konulara zaman zaman sosyal hayatın birtakım hilelerinin de
karıştırıldığına şahit oluyoruz. Meselâ; bir börekçinin yanında işçi olarak çalışan
bir genç, işvereninin kendisini kızıyla evlendireceği vaadinde bulunarak, düşük
ücretle çalışmaya ikna ettiğini, fakat işvereninin kendisine verdiği bu sözü tutmayarak, kızını başka biriyle evlendirdiği iddiasıyla hakkının aranmasını talep edince, mahkeme konuyu araştırıp bahse mevzu olan kızı huzura çağırarak, evliliğinde
kendisine bir baskı olup olmadığını ve olay hakkındaki kanaatini sorduktan sonra,
kızın hiçbir baskı olmadan kendi rızasıyla bu evliliği yaptığı kararına varmıştır.
Bir diğer belgede ise, talip olduğu bir kızın kendisiyle evlenmeyişini mahkemeye şikâyetle arz eden bir gencin bu müracaatı değerlendirilerek, kız mahkemeye
çağırıldıktan sonra huzurundaki ifadesinde, “beni Nasrullah Camii imamı ile bu
genç istiyordu, ama ben her ikisine de evlenme konusunda bir söz vermedim.” diyerek, o sırada mahkemedeki hâzırûnun da şahâdetiyle, hazır bulunanlar arasında
işaret ettiği bir başka gençle evlenmek istediğini açıkça ifade etmiştir.
Dönemle ilgili incelediğimiz Şer’iyye sicil defterindeki kayıtlar arasında, zaman
zaman küçük yaştaki kız çocuklarının da babaları tarafından birileriyle nikâhlandırıldıkları, ama bu kızlar yetişkin olup akılları erdikten sonra, bizzat mahkemeye
itirazları sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da demektir ki, yerleşim merkezlerinde vuku bulan tüm evlenme kayıtları mahkemelere intikal etmemektedir.
Meselâ, bir belgemizdeki ifadelerden anlaşıldığına göre, 150 kuruş Mehir karşılığında anlaştığı bir adama küçük kızını nikâhlayan bir babanın ölümünü müteakiben, belli bir süre geçerek kızı büyüdükten sonra, bilgisi dışında nikâhlandırıldığı
9
Konuyla ilgili rastladığımız bir belgedeki ifadeler aynen şöyledir; “…işbu bâisu’l-vesîka Havvâ binti
Mehmed nâm hâtûn mazharında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu mezbûre Havvâyı nefsime tezvîce
tâlib olmuş idim hâlen akd-i nikâh murâd eylediğimde imtinâ’ ider suâl olunup takriri tahrîr olunmak
matlubumdur didikde gıbbü’s-suâl mezbûre Havvâ cevâbında mezbûr çukadar Mehmed’e nefsimi tezvîce
izn vü rızâ virmeyüb akd-i nikâhdan dahî imtinâ’ iderim…”
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adamla beraber olmaya yanaşmaması üzerine, dâmâdın açtığı bir davayı, nikâhın
geçerliliği doğrultusunda şahitlerin de ikrârı ile değerlendiren mahkeme, makama
sunulan ve sicil belgelerimizde de kayıtlı olan, “Zeyd kızı Hind sağîreyi Amra yüzelli kuruş mehr-i müsemmâsıyla velâyeten şahitler huzûrunda izn-i kazâ ile akd-i
nikâh etdirüp Zeyd fevt (kayıp) olmağla Hind Mezbûre bâliğa oldukdan sonra
(büluğa erince) nikâh-ı mezbûrı nesha (iptale) kâdire olurmu? El-cevâb. Olmaz.”10
Fetvası gereğince, kızın mahkeme tarafından (nikâhının geçerliliği gerekçesiyle)
babasının evlendirdiği adamla beraberliğe tembih edildiğini görüyoruz. (Güzey,
2018; II/14)
İslâm Hukuku’na göre evlilik anında zaman zaman evlenen çiftler yerine
babalarının vekil olarak evlilik» akdinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca,
erkeğin evlendiği hanımına vermeyi taahhüt etmesi gereken Mehir miktarı
20 kuruş ile l00 kuruş arasında değişmekle birlikte, istisnai bazı belgelerde iki
kuruştan beş-yüz kuruşa kadar farklılık gösterenlerine de rastlamaktayız. Ancak
çoğunlukla 40 kuruş ortalaması civarında yoğunlaşması, bizi Kastamonu halkının
maddi problemleri- nin pek fazla olmadığını ve genelde orta halli ailelerden oluştuğu fikrine inanmaya yönlendiriyor,
Erkeğin, evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da sair
bir mala Mehir denmektedir. (Bilmen, 1968; II/115) Kur’an-ı Kerim’de evlenen erkeğin karısına vermek zorunda olduğu Mehir’le ilgili olarak müteaddit ayetler vardır11. Birçok toplumda evlenme esnasında, eşlerden birinin diğerine veya diğerinin
ailesine, para ya da sair bir mal verme geleneği vardır. Hıristiyanlardaki drahoma
da olduğu gibi zaman zaman aksi örnekleri görülmekte ise de, umumiyetle kadın
değil, erkek tarafı evleneceği kızın ailesine hediyeler vermekte ve ödemelerde bulunmaktadır. Eski Türkler’ de de bu anlamda olmak üzere, “kalın” uygulaması
vardır. Kalın, evlenecek erkeğin müstakbel karısının ailesine yaptığı ödemeler anlamında kullanılmaktadır. Bu ödemeler evlilikten önce yapılırdı.
İslâm Hukuk’unda uygulandığı şekliyle Mehir’in satış bedeline, evlenmenin
de satım akdine benzetilmesi mümkün değildir. Çünkü nikâh akdini satım
akdine benzettiğimizde, satım bedeli bizzat satımın konusu olan kimseye verilmiş
olmaktadır. Öte yandan, evlenecek kızın evlenme sözleşmesinin tarafı olduğunda
hiç tereddüt yoktur. Bir kimsenin, bir akdin hem konusu, hem de tarafı olması
ve satım bedelinin de bizzat alması hukuken mümkün değildir. Üstelik kadın
almış olduğu bu Mehir karşılığında Hanefilere göre herhangi bir çeyiz hazırlamak
mecburiyetinde de değildir. Diğer mallarında nasıl tasarruf edebiliyorsa, bunda
da aynı şekilde tasarruf etme hak ve yetkisine sahiptir. Ayrıca, Mehir nikâhın
şartlarından değil, sonuçlarından biridir; nikâh esnasında belirtilmemiş bile
olsa, hatta verilmeyeceği şart edilmiş bile bulunsa yeniden evlenen kadın Mehir’e
hak kazanır. Mehir’in belirlenmemiş bulunması, evlenmenin geçerliliğine halel
10
Konu hakkında geniş bilgi için, Bkz. İbrahim CANAN, “Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi”, 16/7
- 17/197, Akçağ Yay., Ankara 1990
11
Bkz. Kur’an-ı Kerim, Nisâ Suresi, 4 ve 24. Ayetler.
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getirmez. Bu yönüyle Mehir, satım bedelinden ayrılmaktadır. Çünkü bir satım
akdinde satım bedeli sonuç değil, o akdin sıhhat şartlarından biridir. Satım bedeli
belirlenmediğinde akit fasit olur.
İslâm Dünyası’nın önemli bir kısmında uygulanma imkânı bulan Hanefi
görüşünü dikkate alırsak, İslâm Hukuk’unda Mehir’in kadını hem evliliğe
ısındırmak ve hem de ona belli bir mali güç kazandırmak düşüncesiyle getirilmiş
olduğunu söylememiz gerekir. Özellikle kocanın sahip olduğu tek taraflı irade
beyanıyla boşama yetkisini kötüye kullanması durumunda, kadın böyle bir
mali imkâna fazlasıyla ihtiyaç duyacaktır. Boşanma hakkının suiistimal edildiği
bölgelerde Mehir miktarının yüksek tutularak, bu suiistimale belirli ölçüde engel
olunması da, Mehir’in kadına ve evlilik birliğine kazandırdığı bir başka avantaj
olmaktadır.
Mehir, nikâh anında belirlenip, belirlenmemesine göre ikiye ayrılmaktadır.
Eğer, nikâh anında belirlenmişse buna Mehr-i müsemma, belirlenmemişse buna
da Mehr-i misil denir. Misil Mehir, evlenen kızın akrabaları arasında, her bakımdan kendi konumundaki kızlara ödenen Mehir demektir. Bir anlamda rayiç Mehir
olmaktadır. Evlilik sırasında Mehir belirlenmemişse veya bir sebeple belirlenen
Mehir geçersiz sayılırsa, o zaman evlenen kadın misil Mehir’e hak kazanır. Mehir,
ödeme zamanına göre de muaccel veya müeccel Mehir diye ikiye ayrılmaktadır.
Muaccel Mehir, evlilik anında peşin olarak ödenen Mehir demektir. Ödenmesi
sonraya bırakılan Mehir’e de, veresiye Mehir anlamında müeccel Mehir denmektedir.12
Sicil belgelerimizde mevcut olan evlenme ve boşanma kayıtlarımızın tamamında, miras ile ilgili belgelerinse çoğunda, kadının nikâh esnasında evlendiği erkekten, dinen talep hakkı olan Mehir ile ilgili ifadelere rastlamaktayız.
Ancak Mehir miktarı konusunda öylesine büyük farklılıklar mevcut ki, bu dengesizliklerin nereden kaynaklandığı hususunda, farklı ihtimallerin söz konusu olabileceğini ifade etmeden geçmemiz imkânsızdır. Bu durum aslında dinen kadının
kendi rızasıyla ilgili olmakla beraber, kız babalarının bu evlilikten zaman zaman
kendileri için maddi bir destek arayışından da etkileniyor olabilir. Zira Anadolu’nun çeşitli bölgeleri için genelde söz konusu olan başlık (ya da kalın) konusun da
herhangi bir belgeye Kastamonu’yla ilgili incelediğimiz kayıtlar arasında rastlayamayışımızdan dolayı, Mehir’in kız babalarınca, belki başlık yerine yorumlanması
ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca burada, çocuklarını evlendiren ailelerin
o günkü maddi durumlarındaki refah ve darlık düzeyleri de, Mehir miktarındaki
farklılıkların ana sebeplerinden biri olarak ifade edilebilir.
Evlilik esnasındaki akitlerde kararlaştırılarak, erkeğin zevcesine vereceği dinen
taahhüt altına alınan Mehir ile bu evliliğin sona ermesi halinde takdir olunan maddî yükümlülüklerle ilgili olarak, sicil belgelerimizdeki 74 kayıtta, iki kuruştan baş12
Geniş bilgi için, bkz. İLMİHÂL II, (İslâm ve Toplum), Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Araştırmaları
merkezi, İstanbul 1999. Ömer Nasuhi BİLMEN, “Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”, c. II, s.
115/152, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1968.
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layarak beş yüz kuruşa kadar değişen miktarlara rastlamaktayız. Meselâ, yukarıda
da bahsettiğimiz belgede, bir kızın gıyabında babasının vekâletiyle gerçekleşen bir
nikâh akdinde, 150 kuruş Mehr-i müsemma bedelinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yine bir başka nikâhta da, 25 miskal altınla süslü bir kaftanın Mehr-i
muaccel, 100 kuruşun da ayrıca Mehr-i müeccel olarak verildiğine, hatta ileride de
görüleceği gibi o gün için bahçeli, çok kaliteli ve iki katlı üç ev satın alınabilecek
500 kuruşun, Mehir olarak bir erkek tarafından taahhüt edilişi yanında (Güzey,
2018; II/17) iki kuruş gibi cüz’i bir Mehir’le nikâh akdinin gerçekleştirilişinden
yola çıkarak, bu farklılıkların günümüzde de olduğu gibi, aileler arasındaki gelir
dengesizliklerinin büyüklüğüne bağlanması mümkündür.
Belgelerimizde sıkça rastladığımız boşanma olaylarında ise en önemli sebebin
aşırı geçimsizlik ve dayak olarak görülüşü, yüzlerce yıl evvelinde de Kastamonu
kadınının kendini ezdirmeme anlayış ve zindeliğine yorumlanabilir. 13Ayrıca yüzlerce belge arasında en kalabalık dava konularının başında, boşanma ile ilgili kayıtlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazı boşanma davalarında bir kadının “
kocasından almayı talep etmesi gereken Mehir hakkından vazgeçtiğini ifade etmesi iki manaya yorumlanabilir; ‘ya boşanan kadın kocasından kurtulmak için her
şeyi göze alıyordu, ya da kocası bu parayı ödeyebilecek durumda değildi. Üçüncüsü
olan “tehdit” ihtimalini ise düşünmek istemiyoruz. Bu konudaki önemli bir tespitimizde, boşanmalarda genellikle-kadınların yanında kalan küçük çocukların
bakımlarının kolaylığı için, Şer’i mahkemeler tarafından günde 4-10 akçe arasında
değişen nafakaların bağlanması olayıdır.
İncelediğimiz belgelerde 30 yıllık bir zaman aralığı için az da olsa birden fazla
evlilik yapıldığına dair kayıtlara rastlamaktayız. Ama şunu rahatlıkla ifade ve iddia
edebiliriz ki, Kastamonu halkı % 95 in üzerinde bir çoğunlukla asırlar öncesinden
beri tek evlilik yapan erkeklerden oluşmakta idi. Ele aldığımız binden fazla belgede
iki evlilikle ilgili ancak l0 kayıt, üç evlilikle ilgili sadece iki kaydın bulunması,
bizim bu iddiamızı doğrular mahiyettedir. Konu Çok evlilik olduğunda şunu da
belirtmekte fayda vardır; birden fazla evliliklerin önemli bir kısmı Çocuk sahibi
olamayan erkeklerin, çocuk özlemlerinden kaynaklanan bir dürtüyle ikinci
evliliklere yönelmeleri suretiyle gerçekleşmiş- tir. Araştırımıza konu olan dönem
ile günümüz Kastamonu’su arasında ki benzerliklerden en önemli olanlarından
biri de, evliliklerde ki çocuk sayısının bugünkü gibi aile başına otalama iki
civarında olmasıdır. Şüphesiz bu durum Kastamonulu ailelerin bugün olduğu gibi
o günde maddi durumları açısından pek varlıklı olmamalarından kaynaklanıyor
olabilir. Ayrıca bu tutum, Kastamonu Türkmenlerinin yaşadıkları yörelerdeki
dar arazilerin miras yoluyla biraz daha küçülmesini engelleme düşünceleriyle
bağlantılı olmalıdır. Bilindiği gibi Kastamonu’da ekilebilir arazilerin darlığının,
bu gibi tedbirleri etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu bugün de vurgulanan
gerçekler arasında yer almaktadır.
13
Bu bağlamda bir değerlendirmeyle Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun işgali tecavüzüne karşı ilk
kadın başkaldırısı hareketinin Kastamonu’da şekillenmesi oldukça manidardır.
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Ancak, ikinci evlilik ile ilgili kaydı da, ölen bir adamın mirasçıları ile ilgili tespit davasından çıkartabiliyoruz. Burada kısmen ele alabileceğimiz belgedeki ifadeler şöyle: “…bundan akdem fevt olan Tavîloğlu dimekle mâ’ruf Mehmed nâm
müteveffânın verâseti zevcetân-ı metrûketânı Şehribânû binti Ömer ve Belkıs
binti Abdullah nâm hâtûnlar ile sulbî kebîr oğlu Ak-Mehmede münhasır olub…”.
Bu belgedeki anlatımlarda, adamın sadece bir çocuğunun olup adının mirasçılar
arasında bulunmasından yola çıkarak, birinci evliliğinden çocuğunun olmaması yüzünden, adamın ikinci bir evlilik yaptığı kanaati hâsıl olmaktadır. Yine bu
belge dışında rastladığımız diğer kayıtlarda da, iki evli olmakla beraber çocuk sahibi olamamış başka şahıslarla karşılaşmamız ve az olmakla beraber tespit ettiğimiz diğer kayıtlardaki ikinci evlilikler, erkeklerin önceki evliliklerinden çocuk
sahibi olmadıkları gerekçesiyle, yeniden evlenme gereksinimi hissettikleri doğrultusundaki tezimizi kuvvetlendirmektedir. Bizim bu yargıya varmamıza sebep
olan belgelerde geçen ifadeler aynen şöyledir: “…müteveffây-ı mezbûrun verâseti
zevceteyn-i metrûketeyn Şerife binti el-hâc Recep ağa ve diğer Şerife Râbia binti
es-seyyid el-hâc Abdullah nâm hâtûnlar ile li-ebeveyn kız karındâşları Âyişe Bânu
ve Sâliha nâm Hâtûnlara münhasıra olub…”, “…cerîhan katl olunan Mehmed bin
Murad nâm maktûlün zevce-i metrukesi Ayişe binti Ali ve Fâtıma binti Halîme
nâm hâtûnlar ile vâlidesi Emine binti Hüseyin nâm hâtûn…” Güzey, 2018; II/13)
Zira o günün şartlarında bir erkeğin en lüks ihtiyacı olan at fiyatları ile bir ev
fiyatının aynı seviyede görülmesi ve bazı belgelerde cins at sahibi olabilmek gayesiyle Kastamonu’ya at satın alabilmek için 1000 km. öteden dahi gelen insanların
bulunmasına rağmen, cins at yetiştirildiği anlaşılan Kastamonu’da terekeler arasında pek fazla at kaydına rastlanmayışı bizim bu tezimizi doğrular mahiyettedir,
Baba ile oğul arasındaki münasebetlerle ilgili olarak rastladığımız bir belgede,
bir oğlundan “bana Yardım et de bu yıl hacca gideyim” diye maddi destek istediğinde bulunan bir babadan bahisle oğulun, bu talebe karşı, “eğer sana hac için
bir habbe ve bir akçe verir isem karım üç kez boş olsun” ifadesiyle sert bir üslupla
reddedişi dile getiriliyor.
Son olarak Kastamonu sakinlerinin evlerinde Gürcü, Çerkes ve hatta Rus asıllı
köle ve cariye sayısının oldukça kabarık bulunuşu, kocaları tarafından kadınların
rahat ettirilmeleri düşüncelerinden kaynaklandığı kanaatine varılabilir.
Zaten, değerli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı’ nın da konu ile ilgili yaptığı
araştırmalar sonucu vardığı netice aynı olup, (Ortaylı, 1991/15) XVI. Yüzyıl sonunda Türkiye’ den geçen Alman Protestan papazı Salamon Shcweigger’ in de çok
evlilik konusunda vardığı kanaati, aynı eserinde şu cümleleriyle naklettiğine şahit
olmaktayız: “Türkler dünyaya, karıları da onlara hükmeder. Türk kadını kadar
gezeni ve eğleneni yoktur. Çok karılılık yoktur. Herhalde bu işi denemiş, dert ve
masrafa sebep olduğunu anlayıp vazgeçmişler.”
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Geçimsizlik Ve Boşanma:
İslâm Hukuk’ unda boşanma “talâk” kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu kelime,
hem tek taraflı bir iradenin beyanıyla yapılan boşanmayı, hem tarafların karşılıklı
anlaşarak evlilik birliğine son vermelerini ve hem de, mahkeme kararıyla mahkeme kararıyla meydana gelen boşanmayı içerir. Esasen meydana geliş şekilleri farklı
olmakla birlikte, her üç boşanma türü de müşterek hükümlere sahiptir. Bununla
birlikte talak sözcüğü ile genellikle, tek taraflı irade beyanıyla yapılan boşanmalar
kastedilir.
Eşlerin evlilik birliğini karşılıklı anlaşarak sona erdirmeleri câizdir. Böyle bir
boşanma teklifi genellikle kadından gelir. Çünkü İslâm Hukuk’unun klasik sisteminde, dinî kayıt ve sınırlamalar hariç tutulur da sadece hukuki sonuç ölçü alınırsa, kocaya tek taraflı bir irade beyanıyla karısını boşama yönünde, neredeyse mutlak nitelikte bir hak ve yetki tanınmıştır. Boşanmayı kadın arzu ederse, bu emeline
mahkemeden bir boşanma kararı elde ederek veya kocasıyla anlaşarak ve onu razı
ederek ulaşabilir. Bunun için kadın genellikle birikmiş nafaka, Mehir, iddet nafakası alacağı gibi, bazı alacaklarından vazgeçer. Ancak, eşler bunlardan farklı bir
bedel veya menfaat üzerine de anlaşabilirler. (İlmihal II, 1999; 232)
1687-1715 yılları arasını kapsayan incelediğimiz Şer’iyye Sicil Defterlerindeki
kararlar arasında rastladığımız 32 adet boşanma kaydında, ayrılma gerekçelerinin
çeşitliliği oldukça dikkat çekicidir. Bu gerekçeler arasında en önemli sebebin, eşler
arasındaki aşırı geçimsizlik ve İslâm Dini’nin hassasiyetle engel olunması doğrultusundaki beyanlarına rağmen, kocanın karısını dövmesi olarak görülüşü, yüzlerce yıl evvelinde de kadınlarımızın kendilerini ezdirmeme anlayış ve zindeliğine
yorumlanabilir. Eşler arasındaki geçimsizlikten kaynaklanan boşanmayla ilgili
belgelerimizde geçen ifadelerdeki “…hal-ı âtî sudûruna değin (ayrılana kadar) mezbûr (adı geçen) Ahmed zevcim olub lâkin adem-i zendegânî ve adem-i imtizâcımıza
binâen (geçinip-anlaşamamamız yüzünden) beynimizde (aramızda) şikâk (ayrılık)
vü adem-i vifâk vâkı’ olub…” deyimleriyle özetlenen cümlelerin, genelde kadınlar
tarafından ifade edildiğine şahit oluyoruz. Elimizdeki bir başka boşanma kararında ise, kadının kocasından yediği dayağa (sağ gözünü kör etmesine rağmen) üç yıl
sabrettiği ve sonunda boşanma talebinde bulunup, kocasının kör ettiği gözünün
diyeti olarak, mahkemece tespit edilen 37 kuruş (bu günkü parayla yaklaşık 21.000
TL ya da 3500 ABD Doları) ile kendisine ait üç inek, 16 kuruş kaftan bedeli, Mehir
ve nafakasını da almaya hak kazandığını görüyoruz. (Güzey, 2018; II/18)
Bazı boşanma davalarında ise, kadının hakkı olduğunu yukarıda beyan ettiğimiz ve boşanma anında alması gereken Mehir hakkından vazgeçtiğini ifade
etmesi, iki değişik manaya yorumlanabilir; ya boşanma talebinde bulunan kadın
kocasının işkencelerinden kurtulmak için her şeyi göze alıyordu, ya da kocasının
kendisine bu parayı ödeyebilmesinin imkânsızlığı yüzünden bu hakkından vazgeçiyordu. Biz bu noktada, üçüncü ihtimal olan “tehdit” i ise düşünmek istemiyoruz.
Bazen annelerin boşanma anında küçük çocuklarından ayrılmamak ve hiç değilse, yedi yaşlarına kadar onlarla beraber olabilmek için de, Mehir taleplerinden
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vazgeçtiklerini beyan edip, boşanmaya razı olduklarını da görmekteyiz. Bir belgemizde üç yaşındaki oğlundan, diğerinde ise bir buçuk yaşındaki kızından ayrılamayan iki anne ile ilgili örnekler sicil kayıtlarımız arasında mevcuttur.
Eşlerin boşanma sırasında anlama bedeli olarak, annenin çocuklarına bir müddet bakması için, koca tarafından nafaka ve giyim kuşam ihtiyacının giderilmesi
talebinde bulunduğunu görüyoruz. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek çocuğun
masraflarını karşılamak üzere, kocası tarafından boşanan karısına günde 10 akçe
(bu günkü parayla yaklaşık 4.5-5 milyon TL ya da 7 ABD Doları) ödenmesini karara bağlamıştır. (Güzey, 2018; II/18)
Yine bir belgemizde, yeni evlendiği karısının bâkire çıkmadığı gerekçesiyle,
kocası tarafından dövülerek boşanıp, eşyalarını kapı önüne koyduktan sonra, onu
boşamaktan vazgeçip yeniden halvete zorladığı iddiasıyla, bir kadının davacı olduğuna şahit olmaktayız. Mahkeme sırasında, kocasının “bekâreti yok zannıyla kapı
önüne koydum, ama boşamadım” iddiası sonrası şahitlerin, “biz bu adamın karısını boşadığına dair sözleri duyduk) demeleri üzerine, kadın elinde bulunan fetvâyı
mahkemeye ibraz etmiş ve mahkeme fetvâdaki, “Hind için Zeyd’in benden boştur
dediğine Amr ve Bekir şahitlik etse Hind Zeydden boş olur mu? El-cevap, OLUR”
hükmüne uyarak boşanmaya karar vermiştir. (Güzey, 2018; II/19)
Boşanma konusunda bu paralelde rastladığımız bir başka kararda ise, deli
bir gençle evlendirilmiş bir kadın, “kocam bekâretimi izale edemiyor” iddiasıyla
mahkemeye müracaatla ve kocasının öz kardeşi ile beraber huzuruna gittiği, hâkimu’ş-şer’i şerîf Muhyiddin Efendi tarafından bir sene öncesinden verilen bu konudaki mehil belgesini de ibrâz ederek, mahkemeden kendisini boşama talebinde
bulunmaktadır. Kadının bu isteği ve sunduğu belge mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra, boşanma talebinin gerçekleştiğini görüyoruz.14
Benzeri bir başka davada ise, bir adam nikâhları sonrasında uzun zamandır
karısının kendisiyle beraber olmaktan kaçındığını ifade ederek, “…nefsini bana
tezvîcden imtina’ ediyor…” iddiasıyla davacı olduğuna şahit oluyoruz.
Boşanma konusunda rastladığımız son belgede ise, boşanma esnasında kadının kocasından talep edeceği mehir yerine 5 kuruş nakit para, 2 kile arpa, 6 kile
gernik (siyez ile arpa arası bir tahıl), 4 sahan ve 3 sacayağı almasıyla boşanmanın
gerçekleştiğini görmekteyiz.
Eğlence Hayatı:
Belgelerimiz arasında halkın eğlence hayatıyla ilgili net bilgiler veren ifadelere rastlanılmamakla birlikte, eğlenme ihtiyacının topluma yönelik bir teşebbüsle
giderilmeyip, özel çabalarla telafi edilmeye çalışıldığına dair işaretler görüyoruz.
14
Eşlerden birinin hastalık vb. kusur sebebiyle boşanma talebinde bulunabilmesi için, eşin evlilik anında
bu hastalık veya kusurdan haberdar olmaması, öğrendikten sonrada razı olmamış bulunması gerekir. Aksi
halde eşin boşanmayı talep hakkı düşer. Genellikle hastalıklar sebebiyle boşanma için başvurulduğunda
hastalık iyi olabilecek gibi ise hâkim boşanmayı bir yıl tecil eder, iyi olma ümidi yoksa derhal boşanmaya
hükmeder. Daha geniş bilgi için İlmihal s. 233.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

861

İşte bu konudaki bir belgede, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla beraber topluca kebap pişirip eğlenmekte olan bir adamın, gecenin geç vaktinde fazla gürültü çıkarttıkları ve çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle komşuları tarafından ikaz edilişi
konu edilmiştir. Bu uyarıyı yapan komşuya haksız yere saldıran topluluk, adamı
tartaklayıp sövdüğü gerekçesiyle, durum mağdur tarafından mahkemeye intikal
ettirilmiştir.
O günün şartlarında şimdi olduğu gibi Kastamonu’daki her yörenin harikulâde tabii güzelliği, özel bir mesire yeri ihtiyacını ortaya çıkartmamakla birlikte,
özellikle kötü ve ahlaksız kesim arasında yaygın olan içki tüketiminde, içki içme
alışkanlığı olan kişilerin çevre baskılarından kurtulmak gayesiyle, şehir dışındaki
bazı mevkiilere gittikleri anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir belgemizden, şehir
dışındaki bu günkü Parmaklı Türbe yakınlarında bulunan Karasu yöresinin, bu
iş için seçilen uygun yerlerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda haftanın Cuma günlerinde Pazar kurulduğu ifade edilen bu yörede, halkın kalabalık
bir şekilde toplanması yüzünden, Kastamonu’nun mahalli ve harika bir yemeği
olan biryan (kuyu) kebabı da yapılmaktaydı. Halk burada Cuma günleri toplanır
hem alışverişini yapar, hem de kebabını yiyerek eğlenir, dinlenirdi. Ancak belgelerimizdeki ifadelere göre bazı kendini bilmez ve ahlaksız kişilerin, mübarek Cuma
vaktinde, içki içip serhoş olarak birbirleriyle kavga etmeleri yüzünden, hem halkın
huzuru kaçmış ve hem de toplumun dini inançları rencide olmuştur. İşte bu yüzden yönetim tarafından pazarın iptali için emir çıkartıldığını görüyoruz. (Güzey,
2018; II/36)
Bunun dışında yaz günlerinde eğlenmek için, Kastamonu halkının İnebolu’ya
gittiği ve burada denize girerek eğlendiği, kayıtlarımızdaki denizde boğulma ile
ilgili ifadelerden anlaşılmaktadır.
Kış günlerinde ise, Kastamonu’ya bolca yağan karın çevreyi kaplaması sonrası,
halkın kayak yaparak eğlendiği ve bu eğlence şekli için de şimdiki Hisarardı-Gümüşlüce (Gümüşlü Hoca) mevkiindeki tepeleri seçtiğini tespit ettik. (Güzey, 2018;
II/19) Belgelerimizdeki anlatımlar sonucu, bu yörelere Kayıklık adı verildiği ve son
15-20 yıldır milletler arası olimpiyatlardaki yarışmalar içine alınan kızak müsabakalarının, yüzyıllar öncesinde Kastamonu’da yapıldığı söylenebilir. Bu yarışmaların bir örneği, günümüzde hala Kastamonu’nun Küre ilçesinde kış aylarında devam etmektedir. Bu bilgiler sonunda halen kabristan olan Gümüşlüce mevkiinde,
o dönemde kabir bulunmadığı da ileri sürülebilir.
Ticari Ve Ekonomik Yapı:
Selçuklular zamanında beri Anadolu bir ticaret merkezi konumunda idi. Özellikle, milletler arası ticaretten büyük girdiler sağlayan Anadolu insanı, Erzurum
üzerinden, İran ve Uzakdoğu; Diyarbakır üzerinden, Bağdat ve Basra; Adana üzerinden, Şam ve Mısır taraflarıyla daimi bir ticari münasebet içindeyken, Antalya ve
Alanya’dan başlayıp, Konya-Ankara ve Çankırı yoluyla Kırım’a ya da diğer Kuzey
ve Batı Karadeniz limanlarıyla ticari bağlantısını devam ettiriyordu. (Akdağ, 1997;
I/35) En önemlilerini ifade ettiğimiz bu yollarda daima kalabalık kervan kafileleri

Xvıı. Yüzyıl Sonu Ve Xvııı. Yüzyıl Başlarında Kastamonu Şehrinde
Mahalle Adları Lakaplar, Aile Teşekkülü, Eğlence Ve Ekonomik Hayat

aralıksız mal ve eşya taşıdıklarından, soygunlara ve tehlikelere karşı tedbir almak
ve yolcuların gece konaklayacakları menziller inşa etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu yüzden en uygun yerlere bugün bazılarının harabelerini, bazılarının ise
halen ayakta duran muhteşem mimarilerini gördüğümüz han ve kervansaraylar
yaptırılmıştır. Ayrıca şehir merkezlerinde de ticari faaliyetlerin yürütülmesi için
inşa edilen bu hanlarda, küçük çapta faaliyet gösteren çok sayıda sanat erbabı da
bulunmaktaydı. Şemsettin Sami eserinde Kastamonu şehri için şu satırlara yer vermektedir: “1919 dükkan ve mağaza, 45 han, 15 hamam, 2 imaret ve bedesteni, 28
fırını, 3 su değirmeni, 4 kiremithanesi, müteaddid debbağhaneleri vardır…… Meşhur olan üryani eriği ile misket elması ve sebzeleri envâî çeşittir.
Şehirde bakırcılık sanatı hayli ileri olup her ne kadar eskisi kadar kesretli
çıkmıyor ise de, tarz-ı cedîd üzere güzel evânî yapılmaktadır. Döşemelik, yataklık,
çarşaflık, peşkir, hamam takımı, yerli bez, yelken bezi gibi mensucat dahi öteden
beri yapılmakta olup, âhiren kazmir fanila gibi yün mensucat imaline dahi başlamışlardır. Kuyumculuk ve demirciliğe müteallik şeylerle ma’mûlât-ı debbağiyye
dahi hayli ileridir. Başlıca ticaretini teşkil eden ihracatı ise kendir, urgan, tiftik ve
kuru üryani eriğidir.
Vilayetin ekser taraflarında pamuk ve ketenden bez, döşemelik, yelken bezi,
alaca, mânûsa, urgan ve saire nesholunarak ahaliy-i mahallîye taraflarından istimal ve biraz mikdarı da ihraç olunur. (Sami, 1306; 3661-3664)
Konuyla ilgili olarak H.1308/M.1890 tarihli salnâmede Kastamonu’da dükkân,
mağaza, kahvehane, debbağhane toplamı 1769 diye verilmekte, 45 han, 15 hamam,
78 oda, 2 kıraathane, 2 imaret, 1’er un, arpa ve pamuk kapanı, 1 bedesten, 3 su
değirmeni, 21 anbar-samanlık, 1 salhane, 4 kiremithane, 26 fırın bulunduğu yazılmaktadır. 4 yıl sonraki salnâme de dükkân sayısı 1946’ya, fırın adedi ise 28’e
çıkmıştır. (Cumbur, 1989; 14-15)
İncelediğimiz şer’iyye sicil kayıtlarında, İpekçiliğin Bursa kadar olmasa bile
çok geliştiğini ve hatta kayda değer biçimde tütün ziraatının da yapıldığını görmekteyiz. Günün şartları içerisinde, Kastamonu’daki halkın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ticaret erbabının maharetleriyle ilgili olarak abacı, babuccu
(ayakkabıcı), bakırcı, bakkal, berber, bezzaz (bezci), cerrah (tıp), çarıkçı, çilingir,
çuhadar, demirci, dokumacı, eskici, huffaf (ayakkabıcı), hayyat (iplikçi), helvacı,
kahveci, kalaycı, kasap, kazancı, kazzaz (ipekçi), kerpiçci, kiremitçi, kuyumcu, mâi
(sıvı) boyacı, mühürcü, nakkaş, nalbant, oduncu, pempeci (pamukçu), dabbağ (deri
imalatçısı), sarraf, semerci, şekerci, takunyacı ve urgancı gibi çok çeşitli alanlarda
hizmet verdiklerini tespit ediyoruz.
Yine sicil kayıtlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Kefe, Antalya, Kütahya,
Kayseri, Erzurum, Çorun, Akhisar ve Ürgüp gibi yörelerden Kastamonu’ya ticaret
için gelen ve bu ticaretinde tahıl ürünlerinden, at, koyun ve keçiye; dokuma mamullerinden, kuru meyve ve sebzeye kadar çeşitli mal alımında bulunan tüccarların sayısındaki fazlalık oldukça dikkat çekicidir. Bunun yanında Kastamonulu
tüccarlarında ticaret maksadıyla İstanbul, İzmir, Kefe, Sofya, Razgrat, Vidin, Özi,
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Belgrad ve Bender gibi şehirlere gidişleriyle ilgili kayıtlara rastlayışımız sebebiyle,
onların iç ticaretten daha çok Avrupa ve Kırım’a yönelik ticareti tercih ettiklerini
söyleyebiliriz.
Şüphesiz çok önceleri İbn-i Battuta’nın tespitleri doğrultusunda, Kastamonu
şehrinin bir köyünde inşa edilen zaviyeye vakfedilmiş gelirlerin miktarı ve çeşitliliği de, Kastamonu’nun çok eskilerden beri ekonomide önemli ve güçlü şehir olduğunu göstermektedir. Bu seyyaha göre zaviyenin güzel bir hamamı yanında, köyün
hareketli bir çarşısı da mevcuttur. İslam dünyasının her yanından gelen dervişlerin
uğrak yeri olan bu zaviyeye, dervişler ilk geldikleri gün için bir elbise ve 100 dirhem, ayrıldıkları gün için ise 300 dirhem tutarındaki tahsisattan yararlanıyorlardı.
Ayrıca bu dervişler, zaviyede kaldıkları her gün için nafaka olarak ekmek, et, tereyağlı pirinç pilavı ve helva ile karınlarını doyuruyorlardı. Anadolu’dan bu zaviyeye
uğrayan her derviş için de 10 dirhem tahsisat dışında, 3 gün süre ile bedava iaşe ve
ibate edilme imkânı vardı. (Parmaksızoğlu, 1971; 55-56)
O devirde İbn-i Battuta’yı şaşırtan bu ucuzluğun, bir bakıma ahi teşkilâtının
ekonomik hayatta kurduğu istikrarın bir sonucu olması gereği üzerinde duranlar
vardır. (Cumbur, 1989;7-15) Bu iddianın doğruluk payı tartışılamamakla birlikte,
tezimizin daha önceki bölümlerinde de aynı seyahatnameden nakil ile değerli tarihçimiz Kazım Yaşar Kopraman’ın da tespitlerine dayanarak ifade ettiğimiz gibi,
(Kopraman, 1989; 21-21) Kastamonu şehri bolluk ve ucuzluğu ile şöhretli büyük
ve önemli bir Anadolu kenti idi. Kastamonu’daki bu bolluk ve ucuzluğu sağlayan
sebeplerden biri, şehrin buhran ve istilâlardan uzak bir konumda oluşudur. Zengin
orman ürünleri yanında, çeşitli cinsleri ile elma, erik, armut, ayva, dut, kiraz, vişne, fındık, kestane vb. meyve ağaçları ile donanmış bahçelerinde ayrıca yetiştirilen
çok lezzetli domates, patates, fasulye, kabak vb. sebzeleri; otlağa müsait yaylalarındaki bol miktarda besleme imkânına sahip bulunan küçük ve büyükbaş hayvanları; H.1116/M.1704 mayısında yapılan tahrir kayıtlarından tespitlerimiz doğrultusunda, çok çeşitli binlerce bitki ve çiçeklerle donanmış kırlarındaki arı kovanları;
ufakta olsa kendine yetecek ve hatta dışarıya da ihraç edebilecek kadar tahıl ürünü
elde ettiği tarlaları ve eşine az rastlanır çeşitli ağaçlarla dolu sık ormanları ile Kastamonu gerçekten bir dünya cenneti konumunda idi.
Kastamonu’nun Karadeniz kıyısındaki İnebolu ilçesinin özellikle Kefe ve Özi
limanlarına açılarak, Rusya ve Avrupa ile ticari faaliyetlerin yapılabildiği önemli
bir iskele konumunda olduğu, yine incelediğimiz şer’iyye sicil belgeleri arasındaki
kayıtlardan anlaşılmaktadır. (Öztuna, XI/454) Muhtemelen İnebolu ve Sinop limanlarından, Kırım’ın Kefe iskelesine ihraç edilen mallar arasında sadece dokuma
grubundaki pamuklu bez kısmına dâhil olanlar şöyle özetlenebilir; “6300 parça
pamuk, 1000 parça boğası (kaput), 160.000 parça kirpas, 246 parça makrame, 34
parça yorganlık (parçası 50 akçeden), 40 döşek yüzü ‘parçası 37.5 akçeden’ (İnalcık,
19980; 1-66). Dikkatleri çekeceği gibi bu inceleme sadece pamuklular üzerinde yapıldığından burada tahıl, sebze, meyve ve hayvan ihracatı ile ilgili tespitlere yer verilmemiştir. Ayrıca bu incelemede Anadolu pamuklu sanayiinin en önemli kentleri
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arasında İstanbul yanında, Kastamonu’da gösterilmiştir. Değerli tarihçimiz Halil
İNALCIK eserinde Kastamonu tezgâhlarında bir nevi astarlık bez olarak dokunan boğasıların 3 kalitede işlenerek, ucuz bir fiyatla halkın ihtiyacını karşılamak
üzere pazarlara sürüldüğünden, ayrıca kadın ve erkek kaftanlarının yapımında da
kullanılan bu malzemenin, Kefeli tüccarlar tarafından satın alındığından da bahsetmektedir. (İnalcık, 1954; 51-67) İncelediğimiz şer’iyye sicil belgelerinde, Kastamonu’da dokunan bu boğasıların boyanma merkezinin de bu şehir olduğuna dair
ifadelere sıkça rastlıyoruz.
Kastamonu’daki yaylalarda otlatılan keçilerin tiftiği kaliteli olduğu için, “sof”
adı verilen ve ipek gibi parlak olan bir başka dokumanın da, parlaklık ve dayanıklılığı yüzünden o dönemde Avrupa pazarlarında tercih edildiği bilinmektedir.
Ankara’nın ki kadar kaliteli olmamakla birlikte, Tosya sofu olarak tanınan bu dokuma türüne muhayyer adı verilmekte idi. Bu kelime Avrupalılar tarafından, tiftik
keçisinin kılı kastedilerek “mohair” şeklinde yazılmış ise de; zamanla dilimize girerek, muhayyer yerine moher olarak kullanılır olmuştur. XVII. Yüzyıl ortalarındaki fiyatlardan, Tosya’nın sadece gülgûnî (gülkurusu) rengindeki muhayyerinin,
Ankara muhayyerleri ayarında olduğu anlaşılmaktadır. (Öztuna, 1999; XI/626627)
Kuzeybatı Anadolu’dan ihraç edilmek sureti ile gelir getiren bir diğer mamul
ise, keçi derisinin işlenerek boyanmış ve cilalanmış şekli olan “Kastamonu sahtiyanları” dır. (Yakupoğlu, 1999; 165) Bu konunun Yılmaz Öztuna’nın tespitlerine
göre, General Kont Marsigli XVIII. Yüzyıl Türk İmparatorluğu’nun ticari durumu hakkındaki görüşlerini ifade ederken, dericilik konusundaki beyanları doğrultusunda düşünülmesi halinde, dericilik alanında da Kastamonu’da ciddi bir
üretim ve ticari faaliyetin bulunduğunu ileri sürebiliriz. Marsigli’nin Türkiye’deki
dericilik hakkında görüşleri şöyledir; “Akla gelebilecek her türlü işlenmiş deri,
Türkiye’nin başlıca sanayi ihraç maddeleri arasındadır. Boyacılık sanatında da
Türkiye birincidir. Boyaları solmaz ve çok güzeldir. Derilerini, kumaşlarını ve
halılarını çok iyi boyarlar. Boyalarının terkibini de gizli tutarlar… Avrupa’nın
yüksek tabakası, Avrupa’da kalitesi düşük deri ve kumaşları kullanmaz, Türk
mallarını kullanır.” (Öztuna, 425) Türklerin kürkçülük sanatında da mahir olduğu
tüm dünyaca bilinmekte idi. Buna rağmen belgelerimizdeki tereke kayıtlarında
rastladığımız çok sayıdaki tilki, tavşan, vaşak vb. kürklerin Kastamonu’da imal
edildiğine dair bir ifadeye rastlamadık.
Kastamonu’daki üretim konusu ile ilgili olarak ayrıca Küre bakır madenlerinin
de, Osmanlı Türk Cihan Devletinde özellikle askeri mühimmat ve mutfak malzemeleri açısından ne kadar büyük bir önem arz ettiği de bilinmektedir. Aşağıda
konu ile ilgili geniş bilgi verileceği için burada ayrıca üzerinde durma ihtiyacı hissetmedik.
XVII. yüzyıl sonlarında Kastamonu’da çok önemli ölçüde ipek böceği yetiştirildiği ve hafife alınamayacak derecede ipekçilik sanatı ile uğraşan bir kesimin
bulunduğunu yine sicil kayıtlarımızdan anlıyoruz. Zira bir kayda göre, Kastamonu
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mizan-ı harir (ipek) mukataasının 10 yük=1.000.000 akçe (Bugünkü parayla yaklaşık 1.670.000 lira) yıllık olduğu (Öztuna, 454) ve üretilen ipek kozalarının pazarlandığı bir ipek kapanının da Kastamonu’da mevcudiyeti düşünülürse, ipekçilik
konusunda Kastamonu’nun da Bursa’dan sonra oldukça faal bir kent olduğu iddia
edilebilir. (Güzey, 2018; III/21)
H.1132/M.1719 tarihinde 231 kuruş = 27.720 akçe bedel ile mültezime verildiği
anlaşılan (Güzey, 2018; 21) Kastamonu Temğay-ı Kirpas ‘ham bez’ (Güzey, 2018;
III/22) mukataası ile ilgili olarak, Kastamonu’daki tezgâhlarda dokunan bezlerden
bugüne kadar yapılan araştırmalardan önemli ölçüde bahsedilmiş ve Kastamonu
dokumalarının Anadolu ve Avrupa pazarlarındaki önemi geniş biçimde vurgulanmış olmasına rağmen, yılda 1.000.000 akçe bedel ile mültezime verilmiş olan
ipek mukataasından hiç bahsedilmeyişi oldukça ilginç bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sicil kayıtlarımız arasında çok daha dikkate değer bulduğumuz bir başka belgede ise, “….Kastamonu Sancağında zer’ olunan duhân (tütün) fidanları tarlalarında
iken dönümleri mesâh olunup (ölçülüp) beher dönümünden ikişer buçuk kuruş
rüsm-i mîrî ve kalemiyye ve tahsildarların hüccet-i maîşetlerîçün on para ve kadı
içün ikişer para ki mecmû’ beher dönemden ikişer buçuk kuruş ve on ikişer para
cem’ ve tahsil itdirülüb…” (Güzey, 2018; III/22) cümlelerinden anlaşılacağı üzere
Kastamonu’da XVII. Yüzyıl sonları XVIII. Yüzyıl başlarında tütün yetiştiriliyor
olması yönünde elde ettiğimiz bilgilerdir. Yine aynı belgedeki cümlelerde
“….İnebolu, Bartın ve Ereğli iskelelerinin resm-i duhân (tütün) ve âmediyye-i
duhân mukâtaası ber vech-i mâlikâne uhdesinde olub Kastamonu sancağının
duhân dönümü resmi kimsenin kayd-ı beratına dahil olmamağla 20 kuruş (2.400
akçe) mâl ile iltizâmına zam ve ilhâk olunmak bâbında istid’ây-ı inâyet itmeğin
livây-ı mezbûrun duhân dönümü….” İfadelerinden yola çıkarak belki de ilk defa
XVIII. Yüzyıl başlarında 1718’lerden itibaren Kastamonu livasında tütün yetiştirilmeye başlandığı söylenebilir. Her şeye rağmen bu konuda hükûmet tarafından
emr-i âli ile bir mültezimin tayini, Kastamonu’da tütün ziraatının mevcudiyetine
delalet etmektedir. Öte yandan bir belgemizdeki kayda göre, Kastamonu’daki bir
bakkal tarafından 39 batman (yaklaşık 300 kilo civarında) tütünün 50 kuruşa alınıp, satılışı sonrasında bu ticaretten 22 kuruş kar elde edilmesinden yola çıkarak,
(Güzey, 2018; III/22) Kastamonu’daki tütün ticaretinin o tarihlerde çok önemli boyutlarda olduğu söylenebilir.
Fatih Sultan Mehmed Han’ın oğlu Cem Sultan’ın 9 yaşından itibaren 6 yıl süreyle vali olarak kaldığı Kastamonu Şehri sosyal ve ticari anlamdaki hareketliliği
vasat seviyede olan tarihi şehirlerimizden biridir. XIX. Yüzyılın başlarındaki büyük iklim değişikliği bütün Batı Karadeniz Bölgesinin tamamını kasıp kavurana
kadar ipekböcekçiliği ile tütün ve pamuk tarımının da yapıldığı mesajı veren ifadelere Şer’iyye Sicil kayıtlarımızda rastlamaktayız. Bunun yanında sonraki dönemlerde de devam eden sarımsak ve kendir ziraatı yanında, Elma, armut, ayva, üryani
ve Pazar erikleri başta olmak üzere meyve ağaçlarının da bolluğu dikkat çekmek866
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teydi. Özellikle küçük ve büyükbaş hayvancılığın yaygınlığı dışında, Anadolu’nun
en cins atları yetiştirilmekteydi.
Bu arada günümüzde de olduğu gibi özellikle Boyabat, Taşköprü ve Tosya çevresinde ekimi yapılan pirincin de, Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak şer’iyye sicil kayıtlarımız
arasındaki bir belgeden (Güzey, 2018; III/23)
1716-17 ve 1718 yıllarında Boyabat’tan çeltik hissesi adı altında 26.000 akçe
vergi tahsil edildiğini görüyoruz.
Asılardır Türkiye’deki kendir üretiminin merkezi olan Kastamonu’da, bu bitkinin yetiştirilmesine müsait büyük çiftlikler bulunduğu da yine şer’iyye sicil belgelerimizden anlaşılmaktadır. İşte bunlardan birindeki kayda göre, H.1102/M.1690
yılında Kastamonu Tabak Köyü’ndeki bir kendir çiftliğinin yıllık 160 kuruş bedel
ile kiraya verilişi, (Güzey, 2018; III/23) çok sayıdaki bu kendir çiftliklerinde üretilen
kendirin oldukça yüksek miktarlarda bulunduğunu bize göstermektedir.
Kendir konusuyla ilgili olarak Abdülkadiroğlu eserinde bize şu bilgileri nakletmektedir: “…Yılanlı Dergâh’ ında medfun olan zat da Geylâni hazretlerinin halifelerinden ve cariyelerin den gelme torunlarındandır. Büyükler arasında sayılan
Abdülfettah’ lardan biri de bu zattır. Abdülkadir Geylâni hazretlerinin torunları
9 dur. Bu torunlarından biri de Kastamonu’ daki Abdülfettah-ı Veli hazretleridir.
Evladının oraya-buraya dağılmalarına sebep, zamanlarındaki hükümdarın zulüm
ve düşmanlığından dolayı idi. Abdülfettah hazretleri de aynı sebepten dolayı 1000
kişi ile birlikte Bağdat’tan buraya hicret etmişlerdi. Medfun oldukları yerde ve civarında bulunanlarda büyüklerdendir. Bu zatın apaçık bir kerameti, Benî İsrail’e
geldiği gibi gökten kendilerine mâide gelmesi idi. Bir defa halen medfeni civarında
bulunan bir taş üzerine de inmiştir. Sofra, ekseriyetle cennet-i âlâ dan balık olarak
inerdi. Bundan yediklerinde 4-5 ay yemek yemezlerdi.
Bir gün Abdülfettah’a, Abdülkadir Geylâni hazretlerinin ruhaniyetleri gelerek,
“böyle mâide yemekle hayat sürmekten, bizzat çalışıp kazanarak yaşasan daha iyi
ve aynı zamanda sünnettir. İhtimaldir ki etbaınızla bu mâidenin şükrünü îfa edemezsiniz” buyurdular. Abdülfettah Hazretleri, “Ey efendim! Ne ile meşgul olayım?”
dediğinde, “Habbetür-revm ekiniz” buyurdular. Bu emir üzerine habbetür-revm
ziraatine başladılar. İşte bu kendir tohumudur. Kastamonu toprağının bu ziraate
uygun ve müsait bulunduğunu Abdülkadir Geylâni hazretleri torunları (bugünkü
Yılanlı Camii haziresinde medfun) Abdülfettah Hazretleri’ne açıklamışlardır. (Abdülkadiroğlu, 1987, 38-42)
Şemsettin Sami’nin Kamûsû’l-A’lâm ında, Kastamonu’da pamuk yetiştirildiğine dair çok ilginç bir ifade bulunmasına rağmen, kayıtlarımız arasında bu beyanı
teyid edecek bir belgeye rastlamadığımızı da beyan etmeliyiz. Ancak, Kastamonu’nun iskelesi konumundaki İnebolu’dan Kırım’a büyük miktarlarda pamuk ve
pamuklu dokumanın ihraç edildiğinin İnalcık tarafından tesbiti ve pek çok belgede Kastamonu’daki pempe (pamuk) ve pamuklu dokumayla ilgili ifadelerine
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rağmen, iklim değişikliğinin yaşandığı zamanın çok öncesi olsa da, bu konudaki
şüphe nazarlarımızın tamamen durulduğunu söyleyemeyiz.
Bazı belgelerimizde ise, Kastamonu’ya dışarıdan ticaret maksatı ile gelen Ermeniler’den bahsedilmesi, (Güzey, 2018; III/24) bu Ermeniler’in Kayseri, Van, Tiflis,
Arapgir, Yaş, Kefe, Leh, Nemçe, Macar, Eflak ve Boğdan vilayetlerinden bu yörelere ulaştıklarının kaydedilmesi, Anadolu Rumu, Karaman, Erciyes, Adana, Sivas
ve Kayseri’den 46 Ermeniye de serbestiyet verildiği, diğer tüccarlardan 4’er kuruş
vergi alındığı halde; Rum, Ermeni, Arnavut, Sırp, Bulgar, Rumeli Adalar ve sâyirlerinden ise, 10 yaştan büyük olanlardan 3’er kuruş, küçük olanlardan 1.5 kuruş
yâve cizyesi alınmadığı, (Güzey, 2018; III/24) selatîn ve vüzera emlaki olan toprak
reayaları ile şahinciler, atmacacılar, derbentçiler, kasaplar, çobanlar ve taşcıların bu
vergiden muaf olduğu yine aynı sicil kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Ayrıca incelediğimiz sicil defterlerindeki 50’ den fazla belgeden, Kastamonu’nun bu ticari hayatındaki yoğunluk ve hareketliliğin, bir takım anlaşmazlıkları
da beraberinde getirdiği ve bununla ilgili davaların şer’i mahkemeleri fazlasıyla
meşgul eden bir durum halini aldığı da görülmektedir.
İşte bu sıkıntıları konu alan bir belgemizden, XVIII. Yüzyıl başlarında
Kastamonu’da 30-40 kez boyacısı esnafının bulunduğu, ancak aynı yüzyıl
sonlarında bu sayının 15’e kadar düştüğü ifade olunarak, duruma mütegallibe
sınıfından bazı güçlü ve zalim kişilerin bu esnaftan zorla para tahsiline
kalkmalarının sebep olduğu vurgulanarak, konunun çözülmesi ve huzurlarının
sağlanması için mahkemeye müracaat ettiklerini görüyoruz. (Güzey, 2018; III/25)
Bu konuyu içeren belgeden anlaşıldığına göre, mukataa eminleri dışında bazı zorbalar esnaftan tehditle ve haksız yolla vergi toplayınca, boyacı esnafının önemli
bir kısmı işini devam ettirememiştir. Konunun biraz daha açığa kavuşmasına yardımcı olan aynı doğrultudaki bir diğer belgede de, (Güzey, 2018; III/25) Kastamonu kirpas mukataası emini varken, bir başkasının sanki mukataa emini imiş gibi
boyacı esnafından vergi tahsiline girişmesiyle, durumun mahkemeye intikal ettirildiğinden bahsedilmektedir. Bu belgeye göre bez boyacıları mukataa emininin,
esnaftan 68.740 akçe yıllık tahsilat yaptığı ve bunun 11.340 akçesinin kendi hakkı
olduğu dile getirilmektedir.
Anadolu’nun en zengin orman bölgelerinden birinde yer alan kuzey-batı Anadolu yöresinin tabiat kaynakları ele alındığında, memleketin sahibi olan Osmanlı
Devleti ve ona bağlı olarak bu yörede yaşamakta olan ahalinin ekonomik bakımdan bu doğal yapıdan yararlanmaması elbette düşünülemezdi.
Karadeniz kıyısında denizin hemen yakınında birkaç yüz metreden başlayan
ormanlar, kıyıya paralel olarak tüm sahil kesimini kastetmekte ve tabii ki Kastamonu vilayeti dâhilindeki yoğun orman yapısı içerisindeki kıyıya paralel uzanan
Ilgaz Dağları da bölgenin İç Anadolu ile olan bağlantısına set teşkil etmektedir.
Kastamonu yöresindeki ormanların büyük çoğunluğunu iğne yapraklı ağaçlar
oluştururken, bu ağaçların yarıya yakını karaçamdan meydana gelmektedir. Sarıçam, köknar, kayın, meşe, gürgen ve kestane gibi muhtelif ağaç cinsleri de mevcut868
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tur. (Acar, 1991; 31-34) İşte böylesine zengin doğal kaynaklar, Osmanlı Devleti’nin
daha öncesinde Anadolu’da mevcut olan devletlerde olduğu gibi hem tebaanın
ihtiyaçlarını karşılamakta ve hem de Sinop Tersanesi’nde inşa edilen gemilerin
yapımında bu kaynaklar kullanılmaktaydı. Ayrıca İnebolu ve Sinop limanlarından
çok miktarda kereste ihracatının dış ülkelere yapıldığı bilinmektedir. İspanyol
seyyah Clavijo İnebolu çevresinde, o havalideki en güzel kerestelerin bulunduğunu
ve bunlardan gemi ile sair eşyaların yapıldığını nakletmektedir. Bölge dağlarından
kesilen kerestenin bir kısmının Kızılırmak’ın kolları olan suyolları vasıtası ile Sinop tersanesine nakledildiğine dair kayıtlarda vardır. (Turan, 339 ve Uzunçarşılı;
1988, 448-449)
Mahalleler ve cinayet ile ilgili konuları işlediğimiz bölümlerde de ifade ettiğimiz
gibi, Türk Devleti’nin sahip olduğu ormanların büyük bir kısmı, şimdi olduğu gibi
o dönemde de Kastamonu vilayeti sınırları dâhilinde bulunuyordu. Bu ormanlarda
mevcut çeşitli çam türlerinin, o günün yegâne inşaat malzemesi olan kereste ve
ısınma ihtiyacını karşılayan odun haline dönüştürülmesi yanında, bu ihtiyaçların
kontrollü ve düzenli bir şekilde giderilmesine yönelik ciddi tedbirler alınamaması
yüzünden, Kastamonu ormanlarında büyük bir ağaç katliamının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumla ilgili belgelerimizden birinde, Mergüze (bugünkü
İhsangazi) de, Karaahmet, İncekiriş ve Sarıdağ adını taşıyan dağlardan 1718-1719
yıllarında 15.000 adet çam ve çok sayıda meyve ağacının kesildiğinden bahsedilişi,
bizim bu iddiamızı doğrular mahiyettedir. (Güzey, 2018; III/26)
Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız ticari faaliyetlerle meşgul olan Kastamonu
esnafı arasında, zaman zaman ticaret şirketi=ortaklık (târık-ı mudârebe) yolu ile
daha güçlü oluşumlar vücuda getirme teşebbüslerinde de bulunuluyordu. Kayıtların incelenişi sırasında rastladığımız bir belgede, bu şekilde oluşturulmuş bir ortaklığın 1.000 kuruş olan sermayesinin, bir yılda 140 kuruş nema (kâr) getirdiğinden bahsedilmektedir. (Güzey, 2018; II/26) Ancak bu tür ortaklıkların her zaman
beklenilen neticeyi vermediğine dair ifadelere de rastlıyoruz. Mesela, bir belgemizde yine ticari bir faaliyet için ortak olan iki kişiden birinin, İstanbul’a giderken yanına aldığı 40.250 kuruş ile ortadan kaybolması ve uzun müddet geri dönmemesi
neticesinde, diğer ortağın yetkililere müracaat ederek, arkadaşının bulunması için
emir çıkarttığını görüyoruz. (Güzey, 2018; II/10)
Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre, incelediğimiz dönemde Osmanlı
merkezî yönetiminin güçlenmesi ile beraber, ahi birliklerine yapılan müdahaleler
neticesinde, esnaf arasındaki birlik düzeni sarsılmaya başlamış ve tayin ile atanan
yiğitbaşılar da itibarlarını kaybetmişlerdir. Aslında Türk esnaf teşkilatının temelini teşkil eden ahilik sisteminde XVII. Yüzyıl sonlarına doğru bir gerileme devresine girilmiştir. Bu yıllarda kapitülasyonların verdiği imkânla, serbest dolaşım
belgesi edinen yabancı tüccarlar vasıtasıyla batı sanayi ürünleri Anadolu pazarına
girmişti. Bir yandan hammadde sıkıntısı çeken, bir yandan da ürettiği mala alıcı
bulamayan Müslüman Türk esnafı, patente denilen ticari imtiyaz sahibi ecnebilerle rekabet edemeyince, giderek artan bir ekonomik kriz yaşadı. Bu krizle beraber
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esnaf arasına iki grup girmiştir. Bunlardan biri sermaye sahipleri, diğerleri ise kendilerine esnaflık yapma hakkı verilen askerler ve köylülerdir. Loncalaşmış olan ahi
birlikleri, köyden şehre yapılan göçlere karşı çıkmış, ancak bu göçe hükümet de
engel olamamıştır. Diğer yandan Osmanlı ekonomisinin zayıflamasının bir sonucu olarak yeniçeri ve sipahiler sanat hayatına el atmışlar, bir fermanla da esnaflık
haklarını almışlardır. Esnaflar arasına bu grupların katılması, onların ahi ahlak
kaidelerine uymayan bir üretim ve ticari hayatı geliştirmeleri, ahi birliklerin gücünü yitirmesinde etkili olmuştur. Böylece başlayıp gelişen çözülme ile ahi birlikleri
gedikler haline dönüşmüştür.15
Ahi teşkilatı XVIII. Yüzyıldan itibaren loncalaşarak sarsıntıya uğramasına
rağmen Kastamonu esnafının, bozulmakta olan düzenini koruma uğrunda kendi aralarında, bugünkü kooperatifleşme sistemine benzer birtakım teşebbüslerde
bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda kayıtlarımız arasında rastladığımız bir belgede, Kastamonu’daki bez boyacıları esnafının yiğitbaşıları ile birlikte mahkemeye müracaat ederek, Kastamonu dışından getirilen çiviti o zamana kadar ayrı ayrı
ve farklı fiyatlarla almaları yüzünden aralarında birtakım ihtilaflar çıktığını belirttikleri, müracaat tarihlerinden sonra dışarıdan Kastamonu’ya getirilen çivitin
müştereken ve tek fiyata alınması hususunda sözleştikleri görülmektedir. Yine bir
başka belgemizde de basmacılar esnafı aralarında bir ittifak oluşturarak, zarara
uğramamak için tedbir almışlardır. (Güzey, 2018; III/27) Bir belgemizde de İskilip’ten Kastamonu’ya helva getiren birinin, helvacılık konusunda ehil olmayanlara
izinsiz toptan satış yaptığı anlaşılınca, altısının ismi kayıtlı çok sayıdaki Kastamonu helvacı esnafı, mahkemeye yaptıkları müracaatlarında bu ticaretin usulsüzlüğünü şikâyet etmektedirler. Neticede şer’iyye mahkemesi, helvacılık sanatıyla
alakası olmayanların bu sahadaki faaliyetlerinin engellenmesi kararına varmıştır.
İki ayrı belgemizde ise, huffaf (ayakkabıcı) ve kazancı esnafının aralarından
seçtikleri kethüda ve yiğitbaşıları ile ilgili kayıtları bulunuşu, (Güzey, 2018; III/28)
şimdiye kadarki araştırmalarda yiğitbaşıların XVII. Yüzyıl sonlarından itibaren,
atama yoluyla görevlendirilmekte olduğu doğrultusundaki ifadelere şüphe ile
bakmamıza sebep olmaktadır.
Gerek zikrettiğimiz bu belgeler ve gerekse Şemsettin Sami’nin eserinde Kastamonu maddesindeki kayıtlardan yola çıkarak, Kastamonu’da XVIII. Yüzyıl başlarındaki genel bunalıma rağmen, aynı dönemde eskisi kadar olmasa da oldukça
aktif bir ticari hareketliliğin bulunduğu, ipek, tütün, kendir, tiftik, çeşitli dokuma,
kuru üryani eriği, pirinç, buğday ve canlı hayvan ihracatının Türkiye gelirlerinde
ve Kastamonu’da önemli bir ağırlığının bulunduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Yine
bu belgelerimizdeki verilerden yola çıkarak, asırlardır ödediği vergiler ve üretime
katkılarıyla Kastamonu’nun maddi açıdan devletine büyük girdiler sağlamasına,
açılan savaşlarda binlerce evladını şehit vermesine rağmen, devlet yatırımlarından
hak ettiği payı alabildiği doğrultusunda bir tek belgeye rastlayamadığımızı da ifade
15
Konu hakkında daha geniş bilgi için, bkz. Ersoy Taşdemirci, “Ahilik Kültüründe Mesleki ve Teknik Eğitim”,
Türk Yurdu Dergisi, s.625, Ekim-1992, Ankara
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etmeliyiz. İşte bu anlamda, değil Anadolu’nun batısındaki Bursa, Manisa, Aydın ve
Antalya gibi kentler, doğu vilayetleriyle bile boy ölçüşemeyecek derecede mahrumiyete terk edildiği gözler önündedir.
Sonuç:
Mahalleleri oluşturan ailelerin, hem kendi mahalle mensupları ve hem de diğer
mahallelerin sakinleriyle sıkı bir ilişki içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu ilişki
doğrultusunda aileler, birbirlerini genelde lakaplarıyla tanıyorlar ve münasebetlerini bu doğrultuda devam ettiriyorlardı.
İslâm Dünyası’nın önemli bir kısmında uygulanma imkânı bulan Hanefi
görüşünü dikkate alırsak, İslâm Hukuk’unda Mehir’in kadını hem evliliğe
ısındırmak ve hem de ona belli bir mali güç kazandırmak düşüncesiyle getirilmiş
olduğunu söylememiz gerekir. Özellikle kocanın sahip olduğu tek taraflı irade
beyanıyla boşama yetkisini kötüye kullanması durumunda, kadın böyle bir
mali imkâna fazlasıyla ihtiyaç duyacaktır. Boşanma hakkının suiistimal edildiği
bölgelerde Mehir miktarının yüksek tutularak, bu suiistimale belirli ölçüde engel
olunması da, Mehir’in kadına ve evlilik birliğine kazandırdığı bir başka avantaj
olmaktadır.
Selçuklular zamanında beri Anadolu bir ticaret merkezi konumunda idi. Özellikle, milletler arası ticaretten büyük girdiler sağlayan Anadolu insanı, Erzurum
üzerinden, İran ve Uzakdoğu; Diyarbakır üzerinden, Bağdat ve Basra; Adana üzerinden, Şam ve Mısır taraflarıyla daimi bir ticari münasebet içindeyken, Antalya ve
Alanya’dan başlayıp, Konya-Ankara ve Çankırı yoluyla Kırım’a ya da diğer Kuzey
ve Batı Karadeniz limanlarıyla ticari bağlantısını devam ettiriyordu. (Akdağ, 1977;
I/35 En önemlilerini ifade ettiğimiz bu yollarda daima kalabalık kervan kafileleri
aralıksız mal ve eşya taşıdıklarından, soygunlara ve tehlikelere karşı tedbir almak
ve yolcuların gece konaklayacakları menziller inşa etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu yüzden en uygun yerlere bugün bazılarının harabelerini, bazılarının ise
halen ayakta duran muhteşem mimarilerini gördüğümüz han ve kervansaraylar
yaptırılmıştır. Ayrıca şehir merkezlerinde de ticari faaliyetlerin yürütülmesi için
inşa edilen bu hanlarda, küçük çapta faaliyet gösteren çok sayıda sanat erbabı da
bulunmaktaydı. Şemsettin Sami eserinde Kastamonu şehri için şu satırlara yer vermektedir: “1919 dükkan ve mağaza, 45 han, 15 hamam, 2 imaret ve bedesteni, 28
fırını, 3 su değirmeni, 4 kiremithanesi, müteaddid debbağhaneleri vardır…… Meşhur olan üryani eriği ile misket elması ve sebzeleri envâî çeşittir.
Sicil kayıtlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Kefe, Antalya, Kütahya, Kayseri, Erzurum, Çorun, Akhisar ve Ürgüp gibi yörelerden Kastamonu’ya ticaret için
gelen ve bu ticaretinde tahıl ürünlerinden, at, koyun ve keçiye; dokuma mamullerinden, kuru meyve ve sebzeye kadar çeşitli mal alımında bulunan tüccarların
sayısındaki fazlalık oldukça dikkat çekicidir. Bunun yanında Kastamonulu tüccarlarında ticaret maksadıyla İstanbul, İzmir, Kefe, Sofya, Razgrat, Vidin, Özi,
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Belgrad ve Bender gibi şehirlere gidişleriyle ilgili kayıtlara rastlayışımız sebebiyle,
onların iç ticaretten daha çok Avrupa ve Kırım’a yönelik ticareti tercih ettiklerini
söyleyebiliriz.
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Genişletilmiş Özet:
Genel bir devlet karakterine sahip Türkler’in kurduğu bir devlet olan Osmanlı
İmparatorluğu şehirlerinde mahalleler başlangıçta aynı tarzdadır ve hepsi bir dinî
yapının çevresinde düzenlenmiştir. O günün şartlarında Kastamonu şehrindeki
yayılımın Güney-Kuzey istikametinde bugünkü Gazi Stadyumu ile Kışla Parkı arasında; Doğu-Batı istikametinde ise Ahmet Dede Kabristanı ile Okmeydanı
Kabristanı arasında, mevcuda yaklaşan bir alan ihtiva ettiğini söylemek pek zor
olmasa gerekir. Devleti teşkil eden şehirlerin mahallelerinde çoğunlukla ve özellikle de Müslüman cemaat arasında bir kurucu, karizmatik bir dini lider veya sadece
serveti, ya da otoritesi için saygı duyulan bir kişi bulunurdu. Mahalleler asırlar boyunca yer adlarının da şâhitlik ettiği gibi, belki de başlangıçta etnik, kabîlesel ve
dinî homojenliklerin sayesinde bir anlamda özelliklerini korumuşlardır. Mahalleleri oluşturan ailelerin, hem kendi mahalle mensupları ve hem de diğer mahallelerin sakinleriyle sıkı bir ilişki içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu ilişki doğrultusunda aileler, birbirlerini genelde lakaplarıyla tanıyorlar ve münasebetlerini bu
doğrultuda devam ettiriyorlardı.
1300’lü Yılların başlarında Kastamonu’dan geçen ünlü gezgin İbn-i Battuta
Kastamonu’yu, “güzel ve büyük bir şehir...” (Darkot, 1971: IV/401) olarak tanımlamaktadır. Genellikle Ahi zaviyelerinde konaklayan bu seyyah (Cumbur, 1989:
7/15) “Tuhfetü’n-nuzzâr, fî garâibi,l-emsar ve acâibi’l-esfâr” adlı seyahatnamesinde
Kastamonu’ yu şöyle tanıtır;
“Bu Şehir Anadolu’nun en büyük ve en güzel beldelerinden biridir. Yaşamak
için Pek Çok kolaylıkları olan, eşya fiyatlarının en ucuz olduğu yerler arasında bulunmaktadır”, Bu Şehirde 40 gün kaldık, iki dirhem (gümüş para) vererek besili
bir koyun alıyor ve Yine iki dirhemle bize yetecek kadar. Ekmek sağlıyorduk. Bu
nevale bizlere tam bir gün yetiyordu. Kafilemiz on iki kişi olup, iki dirhemlik bal
helvası alsak doyuyorduk, Bir dirhemlik kestane ile ceviz aldık mı, hepimiz yesek
dahi yine de artıyordu, kışın en Şiddetli günlerini geçirdiğimiz halde bir yük odunu tek bir dirhemle satın almak mümkün idi. Bugüne kadar dolaştığım bunca bu
şehir kadar ucuzuna** rast gelmemiştim.” (Parmaksızoğlu, 1971: 60)
Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı toplumunda da aynı dönem toplumu insanlar,
dinlerinin buyruklarına ve tarihî süreç içinde oluşan örf, âdet ve geleneklerinden
doğan ilkelere göre düşünürler, konuşurlar, hareket ederler, işlerini yürütür, evlenir, mal-mülk edinir, mîras bırakırlar ve ölürlerdi. Bu temel prensiplere rağmen,
toplumun değişik kesimleri, bilgi ve görgü seviyelerine ve içinde bulundukları
ortamların değişik şartlarına göre ayrı hayat tarzlarına sahiptiler. Bu sebeple
Osmanlı toplumundaki gündelik hayatın, incelenen toplum birimlerinin kendi
yapıları çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır.
Mahkeme kayıtlarına intikal eden belgelerden yola çıkarak, ana ve babaların
çocuklarını evlendirme teşebbüsleri konusunda, ilk karar mercii konumunda hareket ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak evlenecek gençler için adayların,
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yakın akraba olmayan ailelerden tespit edildiğini ileri sürmemize sebep olacak saiklere sıkça rastlıyoruz.
1687-1715 yılları arasını kapsayan incelediğimiz Şer’iyye Sicil Defterlerindeki
kararlar arasında rastladığımız 32 adet boşanma kaydında, ayrılma gerekçelerinin
çeşitliliği oldukça dikkat çekicidir. Bu gerekçeler arasında en önemli sebebin, eşler
arasındaki aşırı geçimsizlik ve İslâm Dini’nin hassasiyetle engel olunması doğrultusundaki beyanlarına rağmen, kocanın karısını dövmesi olarak görülüşü, yüzlerce yıl evvelinde de kadınlarımızın kendilerini ezdirmeme anlayış ve zindeliğine
yorumlanabilir.
Belgelerimiz arasında halkın eğlence hayatıyla ilgili net bilgiler veren ifadelere
rastlanılmamakla birlikte, eğlenme ihtiyacının topluma yönelik bir teşebbüsle giderilmeyip, özel çabalarla telafi edilmeye çalışıldığına dair işaretler görüyoruz. O
günün şartlarında şimdi olduğu gibi Kastamonu’daki her yörenin harikulâde tabii
güzelliği, özel bir mesire yeri ihtiyacını ortaya çıkartmamakla birlikte, özellikle
kötü ve ahlaksız kesim arasında yaygın olan içki tüketiminde, içki içme alışkanlığı
olan kişilerin çevre baskılarından kurtulmak gayesiyle, şehir dışındaki bazı mevkiilere gittikleri anlaşılmaktadır.
Bunun dışında yaz günlerinde eğlenmek için, Kastamonu halkının İnebolu’ya
gittiği ve burada denize girerek eğlendiği, kayıtlarımızdaki denizde boğulma ile
ilgili ifadelerden anlaşılmaktadır.
Kış günlerinde ise, Kastamonu’ya bolca yağan karın çevreyi kaplaması sonrası,
halkın kayak yaparak eğlendiği ve bu eğlence şekli için de şimdiki Hisarardı-Gümüşlüce (Gümüşlü Hoca) mevkiindeki tepeleri seçtiğini tespit ettik.
Selçuklular zamanında beri Anadolu bir ticaret merkezi konumunda idi. bu
yollarda daima kalabalık kervan kafileleri aralıksız mal ve eşya taşıdıklarından,
soygunlara ve tehlikelere karşı tedbir almak ve yolcuların gece konaklayacakları menziller inşa etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu yüzden en uygun yerlere bugün bazılarının harabelerini, bazılarının ise halen ayakta duran muhteşem
mimarilerini gördüğümüz han ve kervansaraylar yaptırılmıştır. Ayrıca şehir merkezlerinde de ticari faaliyetlerin yürütülmesi için inşa edilen bu hanlarda, küçük
çapta faaliyet gösteren çok sayıda sanat erbabı da bulunmaktaydı. Kastamonu’daki
üretim konusu ile ilgili olarak ayrıca Küre bakır madenlerinin de, Osmanlı Türk
Cihan Devletinde özellikle askeri mühimmat ve mutfak malzemeleri açısından ne
kadar büyük bir önem arz ettiği de bilinmektedir.
Anadolu’nun en zengin orman bölgelerinden birinde yer alan kuzey-batı Anadolu yöresinin tabiat kaynakları ele alındığında, memleketin sahibi olan Osmanlı
Devleti ve ona bağlı olarak bu yörede yaşamakta olan ahalinin ekonomik bakımdan bu doğal yapıdan yararlanmaması elbette düşünülemezdi. Kastamonu yöresindeki ormanların büyük çoğunluğunu iğne yapraklı ağaçlar oluştururken, bu
ağaçların yarıya yakını karaçamdan meydana gelmektedir. Sarıçam, köknar, kayın, meşe, gürgen ve kestane gibi muhtelif ağaç cinsleri de mevcuttur.
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Araştırmamızda Kastamonu özelinde XVII. yüzyıl sonu ve XVIII. yüzyıl başlarında mahkeme kayıtlarından yola çıkılarak; şehir yapısı, mahalleler, aileler ile
lakapları, ailenin oluşumu ve evlenme-boşanma olayları yanında, şehrin ekonomisi incelenmeye çalışılmıştır.
Extended Abstract:
Streets of cities were isostructural and built within the terms of religious belief
in Ottoman Empire that was established by Turkic people. It wouldn’t be wrong to
say that expansion of Kastamonu was between Kışla Park and Gazi stadium from
North to South; Ahmet Dede cemetery and Okmeydanı cemetery from East to
West direction in conditions of those days. Especially a founder among Muslim
community, charismatic religious leader or persona grata settled in these neighborhoods. Streets maintained their characteristics through religious, tribal and ethnic
homogeneity from beginning as place names testified. We can observe from the
records that there was a strong relationship between the families that integrate a
neighborhood. Those families used to know each other from nicknames and was
in communication in line with this relationship. Peoples of the same period in Ottoman thought, spoke, behaved, conducted business, married, acquired property,
legated and died with regard to the orders of religion and tradition such in European countries. Various segments in society had different ways of life according to
knowledge, experience and environmental conditions albeit these fundamentals.
Daily life in Ottoman society has to be evaluated according to the social units for
this reason.
Ibn Battuta, a famous traveler, who passed through Kastamonu described this
province as a “beautiful and big city” in early 1300’s. He used to stay at Akhi zawiyah and introduced Kastamonu in his travel book “Tuhfet’un nuzzar, fi garaib
al-emsar and acaib al-esfar” as;
“This province is one of the biggest and most nice cities in Anatolia. Convenience of life style and cheapness are striking features. We stayed 40 days in this
province, can buy fattened sheep or sufficient bread for two dirhams. This chow is
sufficient for day long. Two dirhams of honey halwa is also sufficient to satisfy 12
persons group. One dirham of chestnut and walnut keep us satisfied. Also 1 dirham
was enough to buy wood to keep us warm in such days of heavy winter. I never saw
a city as cheap as Kastamonu”.
We can easily claim from the documents of law court that parents have a voice
for decision of marriage for their children. We also observed many inducements for
marriage of unrelated teen.
Another obtrusive point for decisions of divorcement in court records between
1687 and 1715 was variety of reasons for 32 annulment of marriage. Most common
reason for divorce decisions in those records are excessive lack of harmony and
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hinder to islamic lifestyle which considered as commit of violence. This sense could
be accepted as recognition of women rights centuries old.
Despite the fact that no particular expressions found for nightlife in our documents, we can assume that people tried to meet this need particularly. In conditions
of that time, as is now, extraordinary natural beauty of Kastamonu satisfied the
need of people for recreation area. Therefore, people who has drinking habit benefit
from this characteristic of Kastamonu and used to go such places upstate to get
rid of social pressure since this habit approved as immoralist course of action. We
can also comprehend from the statements about drowning records that people of
Kastamonu used to go to İnebolu for swimming and having good time in summer
time. Skiing was the most common source of amusement in Winter and hills in
Hisarardı-Gümüşlüce region was the most favourite place for this activity.
Anatolia was a trade center since from Seljuq Empire and construction of rest
stops on trade routes was a prerequisite to take measure against robbery and other
various threats since big camel trades carry good and objects continuously. Inn
and caravansaries exhibit brilliant architecture built in most appropriate places and
some of them are still standing since then. A large number of handicraftsmen on a
small scale used to carry on a business in these inns to conduct an on-going activity.
It is also well known that copper mines in Küre district had a prime importance for
Ottoman Empire in terms of ammunition and kitchen equipment.
It was obviously unimaginable to suppose for owner of the region, Ottoman
Empire, and its citizens not to gain favor from one of the richest forests area in
North east Anatolia. Most common specie in the forest of Kastamonu region was
coniferous tree whereas about a half of them was black pine. Rest of these species
was scotch pine, fir, common beech, oak, European hornbeam and chestnut.
Configuration of the city, neighborhood, families and their nicknames, composition of families, marriage-divorcement events and also economy of the city
specific to Kastamonu for late 17th and early 18th centuries was investigated in this
research.
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Jacques Callot’un Sanatsal Yaklaşımının
Boya-Baskıresim Etkileşimdeki Rolü
The Role Of The Artistic Approach Of Jacques Callot In
Paint-Printing Interaction
Abdulsemet AYDIN*

Öz:
Sanat serüveninin başlangıcından günümüze her sanatçının ilk önceliği, yaratmak durumunda oldukları artistik yaklaşımlarıyla tutarlı pratik plastik çözümler
bulmak ve bu çözümleri somutlamak olmuştur. Sanatçı olmanın kaçınılmaz gereği adına olmazsa olmaz koşul olan bu teori-pratik tutarlılığı sağlam için ihtiyaç
duydukları çözüm adına sürekli çaba ve arayış içinde olmak da sanatçı olmanın
kaçınılmaz gereği kabul edilmiştir. Bu çaba ve arayışlar, sanatçıları zaman zaman
öncülerinin kullandığı bazı yöntem, teknik ve materyalleri nevi şahıslarına münhasır sanat anlayışlarının gerektirdiği doğrultuda veya sanatsal yaklaşımlarına
uygun şekilde bazen olduğu gibi ama çoğunlukla eklemeler, modifikasyonlar, yenilik veya gerektiğinde icatlar gerektiren arayış ve çözümler üretmek durumuna
sürüklemiştir. Özellikle Callot gibi multidisipliner üretim yapan sanatçılar söz
konusu olduğunda, sanatçılar için hem sanatsal kaygıları ile tercih ettikleri disipliner uygulama arasında hem de ister bir arada ister bağımsız şekilde tercih ettikleri
disiplinler arasında tutarlılık sağlamak en önemli mesele haline gelmiştir. Bu sanatçılar bakımından birinci öncelik sayılan sanatsal anlayış ile uygulama arasında
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sağlanması gereken tutarlılık meselesi, biraz tali görülmekle beraber, beraberinde
önemli bir başka meseleyi de gündeme getirmiştir. Bu, tercih edilen disiplinlere
atfedilen hali hazır materyal ve uygulama biçimi ile yeni sanat anlayışlarının kaygıları arasındaki sağlanmaya çalışılan tutarlılıktan kaynaklanan kaçınılmaz etkileşim meselesidir. Callot’un, çevresini kuşatan dünyayı ince, titiz detaylı bir şekilde
inceleme ve işlemeye dayanan sanat anlayışıyla uyumlu boyaresim pratiğiyle tutarlı ve etkileşimli bir baskıresim pratiği oluşturma ve geliştirme çabası ve başarısı,
netice itibariyle sanatçı bakımından bir dönüm noktasına tekabül ettiği anlaşılmıştır. Sanatçının, boyaresimlerindeki kazara veya rastlantıya imkan tanımayan,
sıkı kontrol gerektiren, kılı kırk yaran titiz ve detaycı anlayışıyla tutarlı bir baskıresim pratiği yaratma meselesinin halli çabası bu dönüm noktasının yaratılmasında temel etken olmuştur. Sanatçının gerek boya ve baskıresim disiplinleri kapsamındaki pratikleri ile sanatsal anlayışı arasında sağlamak durumunda olduğu
tutarlılığı elde etmede, gerekse boya ve baskıresimlerinde tercih etmek durumunda
olduğu uygulamalara dair materyal ve teknikler arasında sağlamayı başardığı tutarlılıktan meydana getirdiği etkileşimlerden yarattığı plastik etkideki özgünlüğü
adeta ona özgü alametifarikaya dönüşmüştür. Sanatçı, bir yandan sahip olduğu
nevi şahsına münhasır sanat anlayışı ve bu anlayışın gerektirdiği artistik kaygı
diğer yanda üretim yaptığı disiplinlerin gerektirdiği materyal ve tekniklerin hali
hazırdaki görece potansiyel avantaj ve dezavantajları arasında kaldığında tercihini,
her hal u şartta, sanatsal kaygılarını giderme yönünde kullandığı tespit edilmiştir.
Sanatçı, nevi şahsına özgü sanatsal kaygılarını göz önünde bulundurarak yapmak
durumunda olduğu üretimde tercih ettiği boya ve baskıresmine dair, zamanın ve
şartların el verdiği haliyle, materyal ve teknikleri en azından yetersiz bulmuş ve
sanatsal muradına elverişli hale getirmenin gereğini yapmıştır. Bu amaçla kimi
mevcut materyal ve teknikleri sanatsal kaygılarını giderici yönde müdahalelerle,
modifiye ederek kullanmıştır. Kaygılarını gidermede kullanılabilirlikle ilgili
sundukları potansiyel imkanlarını tatmin edici bulmadığında bu materyal ve
teknikleri kimi zaman modifiye ederek ama çoğunlukla güncel sanatsal kaygılarını karşılamadaki yeterlilik durumuna bağlı olarak gerektiğinde yenilemiş veya
yenilerini yaratmıştır. Sanatçı bazen bir kimyacı bazen de bir kuyumcu gibi ama
çoğunlukla geleceğe dair geniş bir öngörüye sahip olarak, özellikle baskıresim alanında önemli uyarlama, yenileme ve keşiflere imza atmıştır. Sanat pratiğinde özgün ve yeni sanatsal çıkışların önündeki en önemli müşkülatların ilk sırasında yer
alan uygun ve tutarlı materyal veya teknoloji tedariği olduğu gerçeği düşünüldüğünde, Callot gibi sanatçıların doğrudan veya dolaylı katkılarının önemli olduğu
aşikardır. Sanatçının, sanat dışı disiplinlere ait kullanımlarıyla bilinen bazı mekanik alet, kimyasal materyal ve teknikleri, sanatına dair artistik kaygılarını giderme
ve istediği plastik etkiyi sağlama yolunda deneme ve kullanmaktan kaçınmayarak
hem muasır sanatçılara hem de müteakip multidisipliner sanatçılara öncülük ettiği
ortaya çıkmıştır. Amaca uygun araç ihtiyacının giderilmesinin sanatçı için, sanatta
tutarlılık ve uygun plastik çözüm ve etki sağlama bakımından hayati önemde olduğu gerçeğinden ortaya çıktığı düşünülen modifikasyon, yenileme, ikame etme ve
icat etme kabiliyetinin sanatçıya çok önemli katkılar sunduğunu düşünülmektedir.
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Jacques Callot’un, hem boya hem de baskıresimdeki tutarlı ve etkileşimli pratiği ve
müessir plastik dilinin sanat kariyerindeki alametifarika rolünün temelinde nevi
şahsına münhasır sanatsal yaklaşımından kaynaklanan kaygıları gidermede materyal ve teknikte başvurduğu oportünist, pragmatist, deneyci, yenilikçi ve kaşif
yaklaşımı olduğu ortaya çıkmıştır.
Jacques Callot’un, kendine özgü sanatsal yaklaşımının katalizörlüğünde terkip
olan artistik anlayış-uygulama örneğinin araştırılarak ortaya konulmaya çalışıldığı JACQUES CALLOT’UN SANATSAL YAKLAŞIMININ BOYA-BASKIRESİM
ETKİLEŞİMDEKİ ROLÜ adlı bu çalışmanın, münhasıran başta sanatsal tutarlılıkta ve daha geniş anlamda ise hem mono hem de multisiipliner çalışma yapan
sanatçıların sanat pratiklerinde olması gereken amaç-hacet uyumluluğu zorunluluğunun önemini ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Bu düşünceyi, gerek sanatçının sanat serüvenin genel seyri gerekse her iki disiplini hem nevi şahsına münhasır
sanat anlayışıyla tutarlı ve etkileşimli bir şekilde icra ederek ürettiği eserlerinin
analiz ve mukayeselerindeki tespitler güçlü bir şekilde desteklemiştir.
Anahtar Sözcükler: Jacques Callot, Kombinasyon, Modifikasyon, Yenilik, Boyaresim, Baskıresim, Etkileşim
Abstract:
From the very beginning of art adventure to present, the primary concern of
every artist has been to find practical plastic solutions that are consistent with their
artistic approach. It is an inevitable reality and a must have for an artist to be in a
constant search to preserve such consistency of theory and practice. In the efforts
to preserve their artistic approach, artists not only used methods, techniques and
materials that pioneers have used in the past but they also modified them through
addition, innovation and invention. Especially when it comes to multidisciplinary
artists like Callot, the most important issue has been to keep the consistency between their artistic approach and preferred discipline, whether together or independently from one another. This has revived another important issue regarding the
interaction between the materials, application methods and preserving the artistic
approach-practice consistency.
It has been a turning point for Callot to create consistency and interaction
between his paintings (that are a result of his fine and meticulous processing of
the world around him) and his printmaking. The main contributing factor to this
turning point has been to create strictly meticulous and detailed prints that doesn’t
allow for coincidence or accidents. In order to achieve the consistency between his
painting/ printmaking practises and artistic approach, Callot used various materials and techniques. Such materials and techniques have created a unique plastic effect which has become his trademark. When the artist had to make a choice
between his artistic concerns and the potential advantages/disadvantages of the
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discipline-specific materials and techniques, he made his choice towards relieving
the artistic concerns regardless of the circumstances. When production conditions
were not favorable and in line with his artistic concerns, the artist has made every
effort in order to make the materials and techniques conducive to artistic fruition
while bring it up to his standards. For this purpose, some of the existing materials
and techniques have been updated in order to achieve a satisfactory result. When
found inadequate, such materials and techniques have not only been innovated and
modified but also, new ones have been created in order to relieve the contemporary
artistic concerns. Sometimes a chemist and sometimes a jeweler, having a broad
foresight for the future especially in printmaking, the artist has made significant
adaptations, renovations and discoveries in the field. In the up and coming art
world, considering the obstacles one faces regarding finding appropriate/consistent materials and technology, Callot has indeed made significant contributions
both intentionally and unintentionally. He has pioneered the artists following him
as well as the modern ones by using mechanical devices, chemical materials and
techniques in order to relieve his artistic concerns and create the optimal plastic
effect necessary. In an effort to create the consistency, interaction and plastic effect;
necessary modifications, substitutions and innovations have been considered to
be significant contributions to an artist. Both in his paintings and printmaking,
Jacques Callot’s opportunist, pragmatist, experimental, innovative and explorative
approach to his materials and techniques has not only relieved his artistic concerns
but also created his unique trademark providing such consistency and interaction
regarding his plastic language. While analyzing Callot’s artistic approach catalyzed
by his unique way and ways of executing it, this study titled, ROLE OF JACQUES
CALLOT’S ARTISTIC APPROACH IN PAINTING-PRINTMAKING INTERACTION, examines the importance of intention-practicality compliance of artistic
consistency in both mono and multidisciplinary works of artists. This examination
has been supported by both the observation of his art journey as a whole and by
analyzing-comparing his multidisciplinary works that are not only consistent with
his artistic approach but also interactive with one another.
Keywords: Jacques Callot, Kombination, Modification, İnnovation, Painting,
Printmaking, Interaction
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Giriş:
Sanat tarihine konu sanatsal yaklaşımların ortaya çıkmasında önemli rol
oynamış olan materyal ve tekniklerde yaratılan yenilik, keşif, buluş veya bunları
iyileştirme, modifiye etme imkan ve başarısı sanatçının ihtiyaçları ve bunları giderme yöntemleriyle yakından ilişkilidir. Muhtaç-ihtiyaç ilişkisinden beliren bu
ilişkinin somutlaşma süreci, sanatçının münhasır anlayışına uygun olarak biçim,
dönem, mecra, materyal ve teknik kontrollü işlemiştir. Sonuç endeksli bu süreçte
duruma vakıf ve egemen olan sanatçı doğrudan ve dolaylı şekilde multidisipliner
bir etkileşimi de yaratmıştır.
Plato’dan beri felsefede temel bir problem olarak sürekli gündemde bulunan
mutlak arayışıyla kastedilenlerden belirlilik, amaçlılık gibi arayışlar sanatta da temel bir konu olmuştur. Hatta bu arayış uzun zaman önsel bir yeti olarak var kabul
edilmiştir. “Aradığımız şey bilinen bir şeyse, bunu aramaya gerek yoktur. Bilinmeyen
bir şeyse, bulduğumuz şeyin aranan şey olduğunu nereden bileceğiz ?” (Sarı 2016: 33).
Ancak zamanla, önsel bilgiyi önceleyen bu anlayış ihtiyaç veya deneyimden bilgi yaratmayı önceleyen bir anlayışa evirilmiştir. Felsefedeki bu evirilmeye paralel
olarak birçok sanatçı ihtiyaç veya deneyimi bilmenin kaynağı olarak benimsemiş
ve sanatsal ihtiyacın veya yaklaşımın farkındalıkla içselleştirilmesi gerektiğinden
hareketle sanatsal anlayışlar yaratma yolunda birçok yenilik yapmıştır. Picasso’nun “Aramıyorum, buluyorum.” Sözü (Picasso, I do not seek - I find) Famous
Pablo Picasso Quotes https://www.pablopicasso.org/quotes.jsp Erişim Tarihi: 0104-2017 J. Callot da münhasır sanat anlayışı gereği hem çalışmalar yapmak hem
de farklı disiplinlerde ürettiği işleri arasında, olması gereken, tutarlılığı sağlamak
adına teknik ve materyal alanında yenilik, keşif ve modifikasyonlar yapmıştır.
Jacques Callot’ın Etkileşimli Multidisipliner Sanatsal Üretiminde Münhasır
Sanatsal Yaklaşımının Rolü ve Gerektirdiği Çözüm Arayışı
Tarih öncesi resim/imaj oluşturma uygulamalarından günümüze, geçen binlerce yıla rağmen, sürekli bir şekilde kullanılagelen oyma, çizme, boyama teknik,
yöntem ve materyallerinin değişen, dönüşen resmetme anlayışları doğrultusunda
adapte veya modifiye edilerek kullanıldığı bilinmektedir. Bu uygulamalardan biri,
yüzey veya plakanın oyularak oluşturulan çizgi veya motif biçimindeki çukurlara
boya doldurma tekniği olarak bilinen en eski tekniktir. Tarihi bilinebilen en eski
örneklerinde çoğunlukla bir kombinasyon halinde uygulanan oyma-çizme-boyama uygulaması zamanla geliştirilip dönüştürülerek günümüzün boyaresim, baskıresim, grafik ve daha pek çok farklı sanat disiplinleri biçiminde uygulanmaktadır.
Baskıresim terminolojisinde, çukur baskı sınıfı içinde çukur baskı (intaglio) olarak
adlandırılan teknik gelişme ve dönüşme yolunda birçok aşama kaydetmiştir. Klişe
oluşturmada başvurulan eski ve yaygın tekniklerden kuru-kazının (dry-point), kas
gücüne dayalı zahmetli uygulaması zamanla daha pratik ve kontrol edilebilen kimyasal işleme yol açmıştır. Gerek kuru kazı gerekse asitli oyma yoluyla elde edilen
metal klişelerin temiz, net hatlar ve çok sayıda edisyona imkan sunmasının yanı
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sıra dayanıklılık, bulunabilme, taşınabilirlik ve kolay saklanabilme gibi avantajları
baskıresimdeki kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu avantajlarından özellikle kimyasal müdahale yoluyla, metal klişe oyma işlemi sanatçılarda kontrol edebilirlikle ilgili olagelen kaygıları gidermenin yanı sıra bazı sanatçılara özgü ortaya çıkan
yeni münhasır sanatsal duyarlılıklarla ilgili çözüm adına önemli modifikasyon ve
buluşlara da yol açmıştır.
Sanatsal tutumundan kaynaklı kontrol edebilirlik kaygısı ve duyarlılığı J. Callot’ta önemli keşif, yenilik ve modifikasyon çabalarına neden olmuştur. Boyaresimlerindeki resim düzlemini tamamen dolduran, detaylı, kalabalık figür ve objelerle oluşturduğu gerçekçi kompozisyonlar biçimindeki resmetme yaklaşımından
mütevellit tutumuyla Callot, baskıresim tekniğiyle resim üretmek veya çoğaltma
ihtiyacı gereği olarak asitli oyma tekniklerindeki konvansiyonel uygulama ve materyallerde keşif, yenilik, icat ve modifikasyonlar yapmaya yönelmiştir. Sanatçı, boyaresimlerindeki resmetme yaklaşımına paralel baskıresim yapımıyla ilgili tutarlılık kaygılarını gidermek amacıyla çukur baskı baskıresim yapımında kullanılan
geleneksel asitli oyma tekniğinde kontrolü mümkün asitle metal kemirme, izolatör
vernikler ve deşici aletler konusunda kendine özgü yenilik ve icatlar yapmıştır.
Sanatsal tavrına en uygun resmetme yaklaşımını yaratma adına gösterdiği titiz
tavrından kaynaklı olarak boyaresmiyle tutarlı bir baskıresim uygulaması için gerekli teknik ve materyali keşfetme konusunda dikkatten kaçmayan çabalar gösteren bir sanatçı olan Jacques Callot (1592–1635) bu alanın temel tekniklerinden biri
olan burin ile kazıma tekniğinde yetkinlik kazanmak için döneminin önemli gravürcülerinden biri olan Thomassin’le çalışmıştır. “Callot’un kariyeri 1609-21 yılları
arasında bulunduğu İtalya ile 1622’den ölümüne kadar yaşadığı Fransa’nın Lorraine
şehri arasında iki döneme bölünmüştür. Gravür tekniğini Roma’da Philippe Thomassin’den öğrenmiştir.” Britannica, Erişim Tarihi: 03 Ekim 2012, http://global.
britannica.com/EBchecked/topic/90069/Jacques-Callot. ifadelerinden çıkarmak
mümkündür. J. Callot’un boyaresimlerindekiyle tutarlı plastik sonucu baskıresimde elde etmek istediği ve bu nedenle mevcut teknik ve materyalle yetinmediğini
yaptığı çalışmalardan ve Iowa Üniversitesinden J. P. Manson’un Callot ile ilgili yazısındaki ifadelerden de anlaşılmaktadır:
“Callot üstelik bir yenilikçiydi; asitli oymada kimi önemli hasarları ortadan
kaldıran hard ground; muhtemelen kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayan echoppe
denilen aleti ve uzun süreli asit kemirmelerinde neredeyse hatayı ortadan kaldıran
hafif derişik bir asiti keşfetmiştir.” Monson, James Paul, Jacques Callot : an examination of his techniques and innovations in reference to La Grande Foire de L’Impruneta. Master’s thesis, University of Iowa, 1968. S. 29 Erişim Tarihi: 11 Ekim 2013,
http://ir.uiowa.edu/etd/3427 tespitinden de anlaşılmaktadır.
Günümüzde hala önemli bir konu olan sanatsal tutarlılığın, sanatçının sanat
anlayışı ile uygulaması arasındaki tutarlılıkla birlikte düşünüldüğünde, Callot’a
baskıresim alanında yenilik ve modifikasyonlar yaptıran esas neden olduğu düşünülmektedir. Sanatında kendine özgü sanatsal tutum ve kaygısıyla çevresini
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kuşatan reel dünyayı ince bir titizlikle incelediği anlaşılan Callot’un bu mizacına
uygun bir resmetme anlayışı oluşturması ve baskıresmi ile etkileşimli bir tutarlılıkla uygulaması çağdaşı sanatçılar içerisindeki alametifarikası olmuştur. Sanatçının, boyaresimlerinde olduğu gibi, betilerini titizlikle detaylandırabilme adına
asitli oyma baskıresimlerinde de sergilemek durumunda olduğu kontrollü-detaylı
çalışma kaygısını keşfettiği echoppe, hard ground, stopping-out gibi keşfettiği yeni
teknikler sayesinde giderdiği ve dönemin kısıtlı, az kullanışlı asitli oyma tekniğini
daha zengin plastik tatlar sunan, kullanışlı ve kontrol edilebilir hale getirdiği hatta
bu yönüyle Eski Ustalar (Old Masters) geleneği içerisinde değerlendirilmiştir.
Sanat kariyerine baskı ressamı olarak başlayan Jacques Callot’un resmin her iki
disiplinini kendi tavrında bütüncül ve tutarlı bir şekilde uygulama yönündeki kaygısını giderme yolundaki çabalarından birinin ürünü tür burin olan echoppe’dir.
Boyaresimleriyle tutarlı plastik sonuçlar oluşturmaya matuf bu keşif ona her iki
disiplinde tutarlılık adına önemli imkanlardan birini sağlamıştır. Callot, echoppe kullanımıyla boyaresimlerindeki ile tutarlı olarak, baskıresimlerde de istenilen kıvraklıkta, netlikte ve yoğunlukta çizgilerle resim yapma yolunda önemli bir
imkan elde etmiştir.

Echoppe,https://www.google.com.tr/search?q=echoppe&hl=tr&rlz=1T4GGHP_trTR631TR632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2pf-DgYHUAhUBKywKHe3uA_EQ_AUICigB&biw=1291&bih=600#imgdii=e0gR611SsgKE8M:&imgrc=50hP9ZmdI 50TvM:&spf=1495370460465
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Echoppe:(a) yandan görünüm, (b) karşıdan görünüm. http://ir.uiowa.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=3429&context=etd
Sanatçının asitli oymadaki, istediği sonucu elde etme yolunda önemli kolaylık
sağlayan, bir başka buluşu da balmumu esaslı vernik terkibinden daha farklı olan
güçlü bir tür verniktir. Callot bu amaçla eskiden beri kemanlarda aşınmayı engelleyici özelliğiyle bilinen güçlü bir verniği kullandı. Bu uygulama asitli oymada, aside
maruz bırakılan plakanın gerekli alanlarında istenilen derinlikte temiz ve net hatlar elde etmeye olanak tanıyordu. Defalarca asitle muameleye fazla dayanıklı olmayan ve istenmeyen sonuçlar da verebilen asfalt, balmumu gibi kimyasallara oranla
sert ama bir o kadar da çatlamaya karşı dayanıklı, hızlı kuruyan ve uzun ömürlü olan bu vernik sanatçıya boyaresim tarzına uygun net, keskin, hassas, incelikli
hatlara dayalı detaylı resimler üretmeye imkan vermiştir. Callot’un hard-ground
(sert-zemin ) denilen bu sert vernik buluşu sayesinde sanatçılar vernikli plaka yüzeyi üzerinde deşici tığlarını rahatlıkla hareket ettirebilmenin yanı sıra çok sayıda
edisyon alamama ve plakayı uzun süre saklayamama sorununu da çözmüş oldular.
Asitli oyma uygulamasında, asitle yeterince aşındırılmış alanın vernik veya
benzeri bir izolatör madde ile kapatılması ve diğer alanların asite maruz bırakılmaya devam edilmesi esasına dayalı bir yöntemin de peşinde olan Callot’un bu
alandaki önemli bir diğer buluşu da stopping-out denilen ve hala yaygın bir şekilde
kullanılmaya devam edilen ve birçok katman vernikten oluşan gelişkin bir asitli
oyma tekniğidir. Aquatintle birlikte de kullanılan bu vernik sayesinde plaka yüze886
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yindeki kimi bölgelerin asit ile daha fazla etkileşmesine engel olmak veya tersine
bir ihtiyaca da cevap vererek zengin, farklı tonlar elde etmek mümkün olmuştur.
Manson’un “ Asitli oymadaki stopping-out uygulaması sayesinde plaka yüzeyi ve
hatlarda kontrolü şekilde ve daha yoğun, expresif ve herhangi bir asite dayanıklı
uygulamalar yapmak kolay olmuştur.” (Monson, James Paul. Jacques Callot : an
examination of his techniques and innovations in reference to La Grande Foire de
L’Impruneta. Master’s thesis, University of Iowa, 1968. s. 28) 11 Ekim 2013, http://
ir.uiowa.edu/etd/3427.‘da belirttiği üzere, bu asitli oyma yöntemi sanatçıya beklenmedik sonuçları kontrol altına alarak istediği aralıkta koyu-açık etkileri oluşturma
noktasında disiplinli çalışabilme yolunu da açmıştır.

Jacques Callot, The Fair at Impruneta,1638, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 122 x
169,5 cm, Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi. Erişim Tarihi: 11 Ekim 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/La_foire_d%27Impruneta_-_d%27apr%C3%A8s_Jacques_Callot.jpg
Jacques Callot’un The Fair at Impruneta adlı boyaresmi, sanatçının bilinen detaycılığının yanı sıra espası değerlendirme konusundaki tutumu ile bu tutumun
baskıresimleriyle yaratabileceği tutarlılığı hayata geçirmek bakımından önemli
bir örnektir. Sanatçının temiz, titiz, detaycı resmetme yaklaşımı gereği yer verdiği
yoğun figür ve nesneler için küçük sayılabilecek boyuttaki resim alanına bu yoğunlukta öğeyi en ince detaylarıyla, kontrollü ve rahatça yerleştirebilmesine imkan veren bir teknik kullandığı görülmektedir. Boyadığı resimlerinde uyguladığı
resim düzlemini çeşitli planlara ayırma, irili ufaklı öbekler halindeki figürlerini
tüm detaylarıyla ve istediği derinlik içinde yerleştirmeye dair yetkinliği dikkat
çeken sanatçının baskıresimlerinde de boyaresimlerindekine benzer işler üretme
noktasında uygun resmetme yaklaşımı geliştirmesi için gereken teknikte, yaptığı
özel vernikler ve asitle indirme teknikleriyle ilgili keşiflerinin çok önemli katkıları
olduğu düşünülmektedir.
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Günümüze ulaşabilmiş çok sayıdaki eskiz, çizim ve boyaresimlerinden çok
üretken bir sanatçı olduğu anlaşılan Callot’un bu çalışmalarının bir kısmının
baskıresimlerine ön hazırlığa matuf detaylı ve grotesk özelliktedirler. Deneyci ve
yenilikçi olan sanatçının sürekli çizim ve boyamalar yaptığı ve her kompozisyon
çalışmasında kendine özgü grotesk betimleme anlayışı içinde akıcı, iç içe geçmiş
sık kavisli ve gittikçe incelen hareketli hatları rahat bir detaycılığa uygun bir teknik
uygulamıştır. Özgün gerçekçiliği ve detaycı ama espası kompozisyon bütünlüğü
içinde çeşitli planlara bölerek iyi değerlendirebilen özelliği nedeniyle, resimlerinin
her bir bölümü veya planı kendi başına birer kompozisyon özelliği de sunmaktadır.
Resim düzleminde karşıt tonları yan yana geniş bir yelpaze halinde kullanma konusunda oldukça yetenekli olduğu gözlemlenen Callot’un bu tutumunu hem boyaresimlerinde hem de baskıresimlerinde eş zamanlı sürdürdüğü değerlendirilmiştir. Bu iradi artistik tavrı Callot’u boyaresimlerindeki plastik sonucun benzerini
baskıresimlerinde de üretme sürecinde uygun plastik arayış ve çözümlerde istediği
sonucu elde etme noktasında cüretkar deneme, keşifler yapmaya zorladığı düşünülmektedir. Sanatçının bunun için giriştiği geleneksel boya ve baskıresim teknik
ve yöntemlerini münhasır artistik ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayarak kullanma, dönüştürme veya yeni işlevler yükleyerek uygulama çabalarının ona sanatsal
üretiminde tutum birliği imkanı yarattığı düşünülmektedir.

Jacques Callot, A View of Mountains across a Lake, 1632, Siyah Kağıt Üzerine
Tebeşir ve Mürekkep, 9.98 x22.5 cm, J. Paul Getty Müzesi Koleksiyou, Erişim Tarihi: 14 Ekim 2013, http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=141&handle=li
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A View of Mountains across a Lake boyaresmi ise sanatçının baskıresimlerindeki en tipik özellikleriyle tavır birliğini ortaya koyar özellikteki bir başka resmidir.
Resimde görüldüğü üzere sanatçı, kontrollü çalışmanın gereği olarak, materyal ve
tekniği olması gereken en uygun şekilde tedarik ederek bir arada kullandığı gözlemlenmektetir. Zengin tonlar, canlı detaylar, ışıltılı parlaklıklar ve yumuşak bir
görünüm elde etmek için ıslak kağıt, emici tebeşir ve bol sulu kahverenginin kullanıldığı anlaşılan bu manzara resmi, Callot’un sanatsal duyarlılığının, baskıresimde manipülatif teknikleri neden tercih ettiği ve yenilik yapıp uygulamada interaktif davrandığını göstermek bakımından önemlidir. Resimde gözlenen, düzlem
üzerindeki kontrol dışı taşma ve akmaları önleme noktasındaki disiplinli çalışma
dikkati, çabası ve başarısı ile Callot’un baskıresimlerinde uyguladığı stopping-out
tekniği arasındaki tutarlılığı ve paralelliği düşündürmektedir. İlk görüşte rahat fırça kullanımının egemenliğinin fark edildiği bu çalışma, sanatçının atak ama bir o
kadar kontrollü izlenimli bir sonuç elde etme noktasında ne denli kontrol edilebilir materyal ve teknik kullanması gerektiğine ilişkin mizacını gösterir niteliktedir.
Konulan her puan veya değerin tam da olması gereken yerde ve durumda kalması
için boyayı sınırlayan, kontrol altında tutan bir yöntemi kullanması, sanatçının
asitli oymada keşfetmek durumunda kaldığı asidin kemirici gücünü kontrol altında tutan teknikleri kullanmasıyla paralel bir tutum oluşturmuştur.

Jacques Callot, The Temptation of St. Anthony, 1635, Kağıt Üzerine Asitli Oyma
Baskıresim. 36.1 x 47 cm, Metropolitan Müzesi http://www.metmuseum.org/art/
collection/search/336568
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Jacques Callot, The Fair at Impruneta, 1619-1620,Kağıt Üzerine Asitli Oyma
Baskı, 42.5 x 67 cm. Iowa Üniversitesi Sanat Müzesi, Erişim Tarihi: 11 Ekim 2013,
http://uima.uiowa.edu/jaques-callot/
Jacques Callot’un boyaresimleriyle tutum birliği sergileyen The Fair at Impruneta adlı asitli oyma (etching) baskıresmi, kırsal bir fuar alanı ile bu alana hakim
bir kilise kompleksi ve çevresini saran hareket halindeki sayısız figürden mahşeri
bir kalabalıktan oluşan bir sahne biçiminde sunulmaktadır. Yatay planlar şeklinde,
önden geriye doğru organize edilen espas, üç boyutlu bir derinlik içerisine serpiştirilen figür öbeklerinden oluşan koyu lekelerin egemen olduğu pozitif espas ile
çeşitli açık tonlarla oluşturulan negatif alanın oluşturduğu tezatlık arka plandaki
geometrik kilise formuyla doruğa çıkmaktadır. Sanatçının bu detaylı ve kalabalık
resimsel ögelerden oluşan kurguyu dağılmanın eşiğinden kurtaran çözümü adına,
resmi bir tiyatro sahnesi gibi sağdan ağaç soldan yapı harabesiyle önden açık bir
yer düzlemi, geriden ise açık ton gökyüzü ile çerçevelemesi olarak uyguladığı görülmektedir. Görünüş itibariyle bir kapalı kompozisyonda olması gerekenin icabı
gibi düşünülebilecek bu kompoze etme, aslında sanatçının sıkı disiplin ve kontrollü çalışmasının başarılı bir sonucudur. Kümülatif olarak çok sayıda detaylı figürün oluşturabileceği dağınıklık tehlikesini bertaraf etmenin tek yolunun kapalı bir
kompozisyon şeması dahilinde her şeyi sadece sınırlayarak, çevreleyerek istiflemek
olmadığı resmin tümüne egemen olan peşin hesaplı resmetme yaklaşımı göstermektedir. Kompozisyona dahil her figür ve detayın birbirinin alan ve sınırını ihlal
etmeden, yerli yerince ve bir karmaşaya neden olmadan betimlenmesi, yine kendileri için tayin edilen sınır ve konum dahilinde belirlenmiş beti alanları içerisinde
başta net ve temiz çizgi olmak üzere diğer tasarım elemanlarının peşin hesaplı bir
yaklaşım, materyal ve tekniğin kullanımıyla mümkün olduğu düşünülmektedir.
Peşin hükümlü her sanatçıda olduğu gibi Callot’da artistik tutumunun gerektirdiği doğrultuda materyal ve teknik konusunda konvansiyonel tedarik ve çözümlere
itibar etmeden dönüştürücü ve yenilikçi davranmıştır.
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Sonuç:
Sanatta, özellikle plastik sanatlarda sanatçının münhasır sanatsal anlayışı ile
sanatsal üretimi arasındaki tutarlılığın sanatçının ayinesı olduğu, özellikle de
multidisipliner işler üreten sanatçılar bakımından bu durumun elzem olduğu
düşünülmektedir. Sanat tarihine konu olmuş önemli sanatçılardan biri olan Jacques Callot’un da gerek boya gerekse baskıresim çalışmaları incelendiğinde sanatçının bu tutarlılığı hem sanatsal anlayış ile pratiği hem de multi-disipliner üretimi
arasında etkileşimli bir şekilde sağladığı anlaşılmıştır. Callot’un tutarlı ve etkileşimli bir sonuç elde etme doğrultusunda dönem ve şartlar itibariyle mevcut materyal, teknik ve uygulamalarla yetinmeyerek bu etkileşimli tutarlılığı sağlama adına
gerektiğinde icat, yenilik veya modifikasyonlar yaptığı tespit edilmiştir.
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Extended Abstract:
This study was conducted to shed light on the attitude-practice consistency in
the multidisciplinary studies of the artists who have a unique artistic attitude in
their art history. From the very beginning of art adventure to present, the primary
concern of every single artist has been to find practical plastic solutions that are
consistent with their artistic approach and concerns. It is an inevitable reality and
a must have for an artist to be in a constant search to preserve such consistency of
theory and practice. In the efforts to preserve their artistic approach, artists not
only used methods, techniques and materials that pioneers have used in the past
but they also modified them through addition, innovation and invention. Especially when it comes to multidisciplinary artists like Callot, the most important issue has definitely been to keep the consistency between their artistic approach and
preferred discipline, whether together or independently from one another. This has
eventually also revived another important issue regarding the interaction between
the materials, application methods and preserving the artistic approach-practice
consistency. In today’s world, many disciplines coexist independently from one
another. However, it is known that in every era of art history they have been used
and applied in combination whether successful or not. For whatever reason, when
used independently and or in combination, these disciplines have been found inadequate and incompetent in terms of their traditional and conventional application
as well as not being in synch with the artistic concerns. Such inadequacies and
incompatibilities have not only resulted in modifications but also discoveries and
innovations. As a result, the emergence of favorable and unfavorable interactions is
inevitable between one’s artistic concerns and the modified or replaced techniques and materials. It has been a turning point for Callot to create such interaction
and consistency between his paintings (that are a result of his fine and meticulous
processing of the world around him) and his printmaking. The main contributing
factors to this turning point have indeed been his accuracy and attention to detail. They are to create strictly meticulous and detailed prints that doesn’t allow
for coincidence or accidents. In order to achieve the consistency between his painting/ printmaking practices and artistic approach, Callot used various materials
and techniques. Such materials and techniques have created a unique plastic effect
which has become his trademark. When the artist had to make a choice between
his artistic concerns and the potential advantages and disadvantages of the discipline - specific materials and techniques, he made his choice towards relieving
the artistic concerns regardless of the circumstances. When production conditions
were not favorable and in line with his artistic concerns, the artist has made every
effort in order to make the materials and techniques conducive to artistic fruition
while bring it up to his standards. For this purpose, some of the existing materials
and techniques have been updated in order to achieve a satisfactory result. When
found inadequate, such materials and techniques have not only been innovated and
modified but also, new ones have been created in order to relieve the contemporary
artistic concerns. Sometimes a chemist and sometimes a jeweler, having a broad
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foresight for the future especially in printmaking, the artist has made significant
adaptations, renovations and discoveries in the field. In the up and coming art
world, considering the obstacles one faces regarding finding appropriate/consistent materials and technology, Callot has indeed made significant contributions
both intentionally and unintentionally. He has pioneered the artists following him
as well as the modern ones by using mechanical devices, chemical materials and
techniques in order to relieve his artistic concerns and create the optimal plastic
effect necessary. In an effort to create the consistency, interaction and plastic effect; necessary modifications, substitutions, discoveries and innovations have been
considered to be significant contributions to an artist. Both in his paintings and
printmaking, Jacques Callot’s opportunist, pragmatist, experimental, innovative
and explorative approach to his materials and techniques has not only relieved his
artistic concerns but also created his unique trademark providing such consistency
and interaction regarding his plastic language.
While analyzing Callot’s artistic approach catalyzed by his unique way and
ways of executing it, this study titled, ROLE OF JACQUES CALLOT’S ARTISTIC
APPROACH IN PAINTING-PRINTMAKING INTERACTION, examines the
importance of intention - practicality compliance of artistic consistency in both
mono or multidisciplinary works of artists. This examination has been supported
by both the observation of his art journey as a whole and by analyzing-comparing
his multidisciplinary works that are not only consistent with his artistic approach
but also interactive with one another.
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Öz:
Farklı iki dilde olmak üzere, en az iki katılımcı arasında gerçekleşen iletişim ortamında, bir yandan iki taraf arasındaki olası çatışma ve anlaşmazlıkları önlemeye
ve katılımcıların kendilerini anlaşılır bir biçimde ifade etmesine yönelik edimlerde
bulunan sözlü çevirmen, diğer yandan da farklı iki ekin arasında makro düzeyde
bir ekinlerarası arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Sözlü çevirmenlerin, karşılıklı sözceleme -karşılıklı sözce üretme edimi- durumundaki varlıkları açısından,
etkin birer katılımcı olarak kabul gördükleri varsayımından hareketle, üçüncü bir
kimlik olarak bu etkileşim ortamında kendilerini nasıl konumlandırdıkları sorusu
makro düzeyde olduğu kadar mikro düzeyde de araştırılmalıdır. Bu amaçla, sözlü
çeviriye yönelik araştırmalar, sözlü çeviri ürünü üzerinden yapılan ürün odaklı
çalışmalar ile yetinmemeli ve etkileşim anı, tüm katılımcıların hem dilsel hem de
dil-dışı unsurlar açısından yaptığı katkılar ile değerlendirilmeye alınmalıdır. Her
sözlü çeviri ortamı kendi içinde farklı iletişimsel devingenliğe sahip olsa da, bir
sözlü dil ortamıdır ve yazılı dilden farklı olmak üzere, sözlü dilin devingen yapısının bilinmesi her sözlü çeviri araştırmacısı için faydalı bir ön çalışma olarak
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görülebilir. Araştırmacılara, tüm katılımcıların dilsel ve dil-dışı ortamda olmak
üzere iletişim ortamına yaptıkları katkıları göz önünde bulundurarak devingen bir
yaklaşım sergileme imkânı tanıyan konuşma çözümlemesi ve onun ortaya koyduğu araç ve kavramlar, çalışmanın kuramsal zeminini oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sözcelem, Konuşma Çevirisi, Konuşma Çözümlemesi
Abstract:
While preventing conflict and enabling parties-at-talk to fully express themselves, interpreters are also expected to act as intercultural mediators, communication facilitators and bridges between cultures, maximizing the interactional
closeness among interlocutors. Given that the interpreters are regarded as ratified
participants in terms of their existence in the act producing strings of utterances,
the question of how they position themselves in a three party interaction as a fully-pledged participant needs to be examined on verbal and non-verbal dimensions
together. Every mediated setting, despite having unique features of different communicative occurences, account for the key features of spoken language and it is
therefore a must for the researchers in interpreting studies to have a full grasp of the
dynamism of mundane talk. This study builds on the conceptual tools and notions
defined by conversation analysis to adopt a dynamic approach that accounts for the
behaviour displayed by all participants in interaction.
Keywords: Enunciation, Dialogue Interpreting, Conversation Analysis

1. Giriş
Sözlü çeviride, ardıl ve andaş (eşzamanlı) olmak üzere iki genel sınıflandırmadan söz etmek mümkündür. Her iki çeviri türü de kendine özgü bildirişim
ortamına sahip olmakla birlikte, her şeyden önce birer sözlü dil ortamlarıdır. Bundandır ki, sözlü dilin kendine özgü devingen yapısının bilinmesi, sözlü çeviri bildirişim ortamındaki dilsel veya dil-dışı bir unsura yönelik çalışan araştırmacılar
için bir anlamda ön gerekliliktir. Bu çalışmada, sözlü dilin kendine özgü normları
ele alınıp, bir ardıl çeviri türü olan konuşma çevirisine yönelik çalışmalarda, sözlü
dile yönelik farkındalığın hangi düzlemde ne tür faydalar getirebileceği üzerinde
durulacaktır. Sözlü dilde, tek dilli bildirişim ortamına yönelik çalışmalarda kullanılan bir dizi dilbilim kaynaklı kavramsal gereç ise, bu çalışmada benimsenen söylem çözümlemesi odaklı yaklaşımı temsil etmesi açısından yol gösterici olacaktır.
2. Yazılı Dile Karşı Sözlü Dil
Sözlü dil ve yazılı dil iki ayrı dil düzlemidir. Her iki düzlem de belli normlara
sahiptir ve iki düzlemden birinin diğerine kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahip olduğundan söz etmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Özellikle, sözlü dilin
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yazı diline göre biçimsellikten uzak, ayırt edici özelliklere haiz olmadığı gibi gelenekçi yaklaşımlar günümüzde kabul görmemektedir. Zira sözlü dilin önceden
saptanmış bir dizi kalıp ile sınırlandırılamayan devingen bir yapıya sahip olması,
gelişimi itibarı ile herhangi bir normsal değere sahip olmadığı anlamına gelmemelidir. Halliday’e göre “her iki dil düzlemi de kendi yolunda bir tür karmaşıklığa
sahiptir” (1989: 62). Yazı dilinden farklı olarak, söz tekrarları, üst üste binmeler,
tamamlanmamış cümleler gibi kendine özgü, özensiz unsurlara sahip sözlü dil
düzleminde alıcı ve verici genelde bir arada bulunur. ‘Konuşucu/konuşan özne’
ile ‘dinleyici’ ikilisinin yerine, birbirini var eden ‘alıcı’ ve ‘verici’ ikilisinin tercih
edilmesi, sözlü dilin devingen yapısına dikkat çekmek açısından doğru bir tercih
olabilir. ‘Alıcı’ tercihi ile, dinleyici bir bakıma pasif konumdan çıkarılmış olur. Sözlü dil ortamında anlam, tüm katılımcılar arasında karşılıklı müzakere edilir. Alıcının sessizliği dahi anlamlı olabilir. Alıcı ve vericinin bir arada bulunduğu sözlü
dil düzleminde, birbirlerinin sözel boyutta ürettiklerinin ötesinde sözel olmayan
boyutta da ürettiklerini gözlemleme fırsatına sahiplerdir. Alıcı ve vericinin karşılıklı sözce üretme ediminde bulundukları bu etkileşim durumunu ‘bildirişimde
karşılıklı sözceleme’ (co-enunciation) olarak tanımlayabiliriz.
3. Karşılıklı Sözceleme
İçinde bulunduğumuz bildirişim ortamında çevre ile etkileşim sonucunda
birçok yeni duruma ve bu durumları tanımlayacak sözel bilgiye maruz kalırız. Doğan (2014: 191), belleğimize kaydettiğimiz bu bilgilerin belirli özellikleri bakımından bir araya gelerek bir düzen içerisinde örgütlendiğini ve böylece düşüncelerin
oluştuğunu, düşüncelerin ise soyutlama halinde olan ve henüz dilbilgisel bir yapılanma içinde olmayan önermeleri (propositions) tetiklediğini ifade eder. Birey bu
anlam oluşumlarına ‘sözce’ olarak ses kazandırır. Fiziksel ve sessel bir eylem olan
sözce, Vardar (2002: 181)’a göre bir konuşan öznenin ürettiği, “iki susku arasında
yer alan söz zinciri parçası; sözceleme edimiyle ortaya çıkan söylem (…)”dir. Bu
tanımlamada da dikkat çekildiği üzere, konuşan özne oluşturduğu sözcesi ile kendisini, öznelliğini ortaya koyar (Günay 2002: 14). Sözlü dilde ancak üretildiği uzam
ve zaman içinde gerçek değerini bulan sözcenin bir bütün olarak kavranabilmesi
için taşıdığı bürünsel (prosodic) özellikler önemlidir. Yüzey yapıda aynı biçimsel
özelliklere sahip bir sözcenin sözlü dilde bir bağlam dâhilinde değerlendirildiğinde farklı işlevsel özelliklere sahip olabilir. Örneğin; dışarıdan vurulan kapıya içerideki birinin “geldim!” şeklinde verebileceği ilk tepkiyi takiben, kapının ısrarla
vurulmaya devam etmesi durumunda yine aynı biçimsel özellikler ile “geldim!”
diye ses vermesi, sözlü dil açısından elimizde bir tümce ve iki farklı sözce olduğu
anlamını taşır. Zira yapısal özellikleri bakımından aynı birbirinin kopyası olan bu
iki sözce işlevsel açıdan birbirinden oldukça faklıdır. Aynı tepkiyi ikinci kez veren
konuşan öznenin, kapının ısrarla ve sabırsızlıkla vurulmasına kızgınlık ile tepki
veriyor olması ve bu sözcenin duygu değerinin bir önceki farklı olması sözlü dilin
devingen yapısına dikkat çekebilmek için önemlidir. ‘Sözce’ olgusu, ‘söz’ ve ‘-ce’
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olarak iki biçimbirim halinde ele alınabilir. Buradaki ‘-ce’ biçimbirimi konuşan
öznenin bireyselliğini çağrıştırır. Benzer biçimbirimsel kullanımlara kişilerin öznel görüşlerini yansıtmadan önce kullandıkları ‘ben+ce’, ‘sen+ce’ gibi dil göstergelerinde de rastlanabilir. Diğer bir biçimbirim ‘söz’ ise Saussure tarafından ortaya
atılan ‘dil/söz’ dikotomisini1 anımsatır. Genel bir olgu olan ‘dil’ ile dilin bireysel
tarafını temsil eden ‘söz’ün tanımlamasını Saussure şu şekilde yapar:
“Toplum içinde dil, her beyinde bulunan izler bütünü olarak yaşar ve birbirinin
eşi tüm örnekleri bireylere dağıtılmış bir sözlüğü andırır. Dil, herkesin ortak malı ve
kişisel istenç dışı olmakla birlikte, ayrı ayrı her bireyde de bulunur. Söz ise bireylerin
söylediklerinin toplamıdır. (…). Sözün tüm gerçekleşmeleri bireysel ve anlıktır. Özel
durumların toplamından başka bir şey yoktur bu düzlemde” (1985: 22-23).
‘Dil’, bireysel edim ile somut bir hal alır ve var edilir. ‘Dil’in devingenliğini besleyenin ‘söz’ olduğuna dikkat çeken Benveniste şu saptamalarda bulunur:
“Dilin kullanıldığı bireysel edim öncelikle konuşucuyu bir ölçüt olarak sözcelemin zorunlu koşulları içine sokar. Sözcelemden önce, dil yalnızca dilin bir olanağıdır.
Sözcelemden sonra, dil bir konuşucudan kaynaklanan, dinleyiciye ulaşan, sesli bir
biçim ve karşılığında başka bir sözcelem doğuran bir söylem edimi olarak gerçekleşir”
(1995: 140).
Dil kullanıcısına dil dizgesini kendi öznelliği içerisinde ele alma imkânı veren
sözcelem durumunu Kıran ve Kıran (2010: 210), bir sözcenin üretildiği koşulların
sözcenin kendisinden daha anlamlı olabileceği şeklinde tanımlar. Bir sözcelem durumunda bir sözce üretme ediminde bulunan konuşan öznenin amacı karşı tarafı
harekete geçirmek ve bir eylem içine sokmaktır. Sözlü dile özgü olarak, ‘alıcı ve
verici’ ilişkisinde konuşan öznenin ister istemez öznel duruşu ortaya çıkar. Kişisel
görüşlerin dile getirildiği bu öznellik durumunda amaç çoğu zaman karşı tarafı
ikna edebilmek veya onu kendi görüşüne çekebilmektir. Bu sözcelemsel bir duruş
olarak tanımlanabilir. Alıcı ve vericinin karşılıklı söyleşme durumu (co-locution)
taraflardan birinin diğerini ikna etmeye yönelik bir söylemde bulunduğu noktada
yerini karşılıklı sözcelemeye (co-enunciation) bırakır.
4. Konuşma Çevirisinde Bildirişimsel Ortam
Bir ardıl çeviri türü olan konuşma çevirisine yönelik tanımlarda hizmet sağlayıcıları ile hizmet alanların bir çatı altında buluştuğu kurumsallık olgusuna vurguda
bulunulur. Sağlık, eğitim, göç, hukuk, toplum hizmetleri gibi farklı kamu hizmeti
alanlarında bir sözlü çevirmenin varlığında gerçekleşen konferans dışı sözlü çeviri
uygulamalarına verilen genel bir ad olarak öne çıkan konuşma çevirisi özellikle
doksanlı yıllarda toplum çevirmenliği ile eşanlamlı olarak kullanışmış olsa da
güncel bir yaklaşım ile konuşma çevirisi daha kapsamlı bir sınıflama olarak kabul
edilmektedir (Davitti 2015: 102). Kamu hizmeti çevirmenliği, kültür çevirmenliği,
1
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irtibat çevirmenliği, toplum odaklı çeviri gibi türlü tanımlamalar ile karşılaşmak
mümkün iken, sözlü çevirmenin çeviri ediminin dışında, diğer katılımcılarında
bildirişim ortamına verdikleri sözel ve sözel olmayan boyuttaki katkıdan ötürü
konuşma çevirisi tanımı literatürde kendine öncelikli yer bulmaktadır.
Genellikle üçlü katılımlı bir bildirişim ortamı olan konuşma çevirisinde, sözlü
çevirmenin sözcelemsel varlığı diğer iki katılımcı arasında arabuluculuk rolünü
üstleniyor olmasından ötürü önemlidir. Wadensjö (1998: 12) aynı dili konuşamayan ve aynı kültürel artalandan gelmeyen bireylerin karşılıklı etkileşim sürecine
çevirmenin üçüncü bir katılımcı olarak dahil edildiğine işaret eder. Anlamın karşılıklı olarak müzakere edildiği bu etkileşimde, çevirmen dilsel olana olduğu kadar
dil-dışı olana da aracıdır. Kültürün de bir dil-dışı unsur olduğunu unutmamak da
fayda vardır. Doğan (2011: 3)’a göre, konuşmacı-dinleyici-çevirmen üçlüsü arasındaki etkileşimde konuşmayı yapan tarafın ses tonu, bakışı, mimikleri, jestleri gibi
beden dili ve kişiliği; dinleyenlerin konuşma ile ilgili sözel olmayan tepkileri gibi
kayıt edilmesi mümkün olmayan birçok dil-dışı etken, sözlü çeviri sürecinde anlamın oluşmasında ve iletişimin sağlanmasında rol oynar. Mason (2001: ii) konuşma çevirisine yönelik çalışmaların bağlamın önemli bir kısmını oluşturan dil-dışı
unsurlardan bağımsız sadece sözlü dil metinleri olarak ele alınmasının yeterli olmadığına işaret eder. Diğer bir deyişle, sözlü çevirmenin çeviri ediminin sadece
ürün üzerinden değerlendirilmesinin bir sözlü dil düzlemi olan konuşma çevirisinin bildirişim ortamını anlamakta yetersiz kalacağı vurgusunda bulunulmaktadır. Davitti (2012: 24), konuşma çevirisinin diyaloğa dayalı doğasından ötürü
sözlü çeviri çalışmalarında söylem odaklı sözlü çeviri araştırmalarının literatürde
geniş yer bulduğunu belirtir. Sözlü çeviri çalışmalarında söylem odaklı etkileşim
paradigmasının (Pöchhacker, 2004) önünü açan iki çalışmadan söz etmek yerinde
olabilir: ‘Bir Söylem Süreci Olarak Sözlü Çeviri’ Roy (2000); ‘Bir Etkileşim Ortamı
Olarak Sözlü Çeviri’ (Wadensjö, 1998).
5. Konuşma Çevirisinde Dilbilimsel Yaklaşımlar
Bir sözlü çeviri bildirişim ortamının sözel ve sözel olmayan boyutlarıyla bir
bütün olarak ele alınabilmesi için o ortamın görsel ve işitsel olarak kayıt altına
alınması bir ön gereklilik olmakla birlikte o ortamın sistematik olarak incelenmesi
için tek başına yeterli değildir. Zira yapılması gereken o görsel-işitsel malzemenin
belli uzlaşımlar dâhilinde yazılı dile aktarılması, çevriyazısının (transcription) yapılmasıdır. Temel amaç, sözlü dilin devingen yapısının mümkün olduğunca yazılı
dilde yaşatılmasıdır. Bu süreç ‘sözlü dil çevirisi’ olarak adlandırılabilir. Lakin çevriyazı, sözcük ve tümcelerin sözdizimsel bir ilişki içerisinde yazıya dökülmesinden
ibaret değildir. Sözlü dile özgü, durak, ünlü uzamaları, konuşma hızı, tonlama ve
ezgi gibi bürünsel özellikleri de içinde barındıran kapsamlı bir çalışmadır (Yılmaz
2012: 169).
Yazı dilindeki yerleşik noktalama işaretleri, çevriyazıda kullanılmaz. Kimi uzlaşımsal noktalama işaretleri ise yazı dilindeki kullanımlarından farklı anlamlar
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içerir. Etkileşim ortamının tüm özelliklerinin aynı çevriyazıda yansıtılması olası
değildir. Çevriyazıda önemli olan “okunabilirliğin/takip edilebilirliğin” (readability) sağlanmasıdır. Bundandır ki, konuşma çevirisine yönelik çalışan araştırmacılar, sözel ve sözel olmayan boyuttan genellikle bir dilsel ortamdan bir de dil-dışı
ortamdan olmak üzere yalnızca birer gösterge seçer ve incelerler. En küçük ayrıntının dahi çevriyazı sürecine dâhil edilmesi, okunması imkânsız bir metnin oluşumuna yol açar. Bu noktada yapılması gereken, araştırmanın amaçları doğrultusunda seçici davranılmasıdır. Çevriyazı, gerçek yaşam verilerinin yerine geçmez, o
verileri sadece temsil eder. Bir bildirişim ortamı kendi organik ve devingen yapısı
içinde gerçekleşirken, çevriyazı ise o bildirişim ortamı olup bittikten sonra oluşturulur. Buna karşın, anlık bakış gibi, etkileşim anında kolaylıkla gözden kaçabilecek
bir dil-dışı unsur, uygun bir çevriyazı ile kâğıt üzerinde somutlaştırılabilir ve o sözceleme anına yaptığı katkı bakımından ele alınabilir bir biçime dönüştürülebilir.
Çevriyazısı yapılan her dilsel ve dil-dışı unsur, diğer araştırmacılar için
paylaşılabilir kılınmış inceleme verisidir. Farklı araştırmacılar aynı etkileşim
ortamına yönelik kayıt malzemesini farklı bir zaman ve uzamda olmak üzere
ele alabilir ve aynı malzemeden farklı bir çevriyazı oluşturabilir. Böylelikle,
farklı zamanlarda aynı malzemeden elde farklı çevriyazılar, mukayese amacıyla
diğer araştırmacıların hizmetine sunulmuş olur. Sözlü verilerin çevriyazısı için
araştırmacılar özellikle Jefferson (2004) tarafından zaman içinde geliştirilmiş uzlaşımları kullanırlar. Bu uzlaşımlar, sadece “ne söylendiğini” değil, aynı zamanda
da bir şeyin “nasıl söylendiğinin” ayrıntılarını çevriyazıda olabildiğince verebilmeyi amaçlar. Çevirmenin, dilin tüm karmaşık yapılarını çözümleyebilecek ve yorumlayacak dilsel bir yaklaşımı olmalıdır. Çevirmen, aynı biçimsel özelliklere sahip bir sözcenin farklı bağlamlar içinde farklı işlevler kazanabileceğinin farkında
olmalıdır. Sözlü dil çevirisinde çevirmen, yüzeyde var olandan sıyrılmalı ve dilce
ifade edilenin sözcelemsel değerini yorumlama yoluna gitmelidir.
Wadensjö (2001: 192), sözlü dil çevirisi çalışmalarının, sözlü dil uzlaşımlarının
yazı dilinden ne denli farklı olduğunu fark etmesini sağladığını ve zaman içinde
yazı dilinin yerleşik normlarını içselleştirmiş olmasının, sözlü çeviri edimi üzerinde de olumsuz anlamda bir etki sahibi olduğunu ifade eder. Etik unsurlar bir yana,
sözlü dilin devingen yapısını gözlemleyebilmek için, çevirmen ihtiyaç duyabileceği
ortam ve malzemeyi tek dilli tüm bildirişim ortamlarından doğal yoldan sağlayabilir.
6. Bir Söylem Çözümlemesi Yaklaşımı: Konuşma Çözümlemesi
Konuşma çözümlemesi, Harvey Sacks, Emanuel Schegloff, Gail Jefferson gibi
önde gelen dilbilimcilerin 1970 yıllardaki çalışmalarında ortaya çıkmış bir alandır. Konuşma çözümlemesi bakış açısında, etkileşimde bir dizgesellik içerisinde
yapısal bir örgütlenmenin geliştirilmesi amaçlanır. Başlangıçta günlük konuşmaları ele alan konuşma çözümlemesi, daha sonra ise kurumsal söyleme sahip ortamlara odaklanmıştır. Gündelik dildeki konuşmaların doğasını anlamak iki açıdan
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önemli olabilir: (i) gündelik dil ve söylemler insanların yaşamları boyunca en sık
kullandığı etkileşim modudur, (ii) gündelik dil, kurumsal ortamlardaki konuşma
ve söylemleri daha kolay anlayabilmemiz için bir anahtardır. Drew ve Heritage ise,
gündelik konuşmaların önemine şu sözlerle dikkat çeker:
“Konuşma çözümlemesine dayalı araştırmaların başlangıcı kısmen, günlük konuşmaların toplumsal dünyadaki etkileşimde baskın bir araç olduğunun farkına
varılmış olmasına dayandırılır. Her ne kadar basitleştirilmiş de olsa, bir çocuğun
toplumsallaşma sürecinde ilk olarak karşılaştığı temel etkileşim biçimi de yine gündelik konuşmadır. Sıradan konuşma biçimleri, kurumsal ortamlar gibi daha resmi
etkileşim türlerini kavrayabilmemiz ve tecrübe edebilmemiz için bir nevi temel ölçüt görevi görür. […]. Tercihen akranlar arasındaki gündelik konuşmalara yönelik
çalışmalar, hastane veya okul gibi söz dil ortamlarına özgü özelliklerin saptanması
noktasında ilkeli bir yaklaşım önerisi getirilmesine vesile olabilir. Kurumsal etkileşim ile gündelik konuşma arasında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, kuramsal
ve deneysel gelişim için en azından bir yol açılmasına katkı verecektir” (Drew ve Heritage 1992: 19).
İster kurumsal olsun ister gündelik, konuşmalar örgütlü etkinliklerdir. Konuşmanın nasıl örgütlendiğine yönelik çalışmalarda temel vurgu: ortak bir amaca yönelik olarak işbirliği halinde konuşmanın katılımcılar tarafından başarıya ulaştırılmasıdır. Bu noktadan hareketle, konuşma çözümlemesinde bulunan araştırmacı,
konuşmacıların karşılıklı bir müzakere içerisinde, bir bütün olarak konuşmayı ve
içinde bulundukları ortamı ne şekilde anlamlandırdıkları ve eyleme geçtiklerine
dair bir farkındalık geliştirmelidir. Konuşma çözümlemesinin dayandığı temel
taşlardan biri dizidir (sequence). Söz sırası alma ve soru-cevap gibi bitişik çiftler,
dizi düzenine (sequence organization) dair ele alınan ilk iki konu başlığı olmuştur.
Söz sırası alma ve bitişik çiftlere yönelik çözümlemeler hangi toplumsal çevreden
geliyor olurlarsa olsunlar katılımcıların ortak bir eylem içerisinde konuşmayı nasıl
yönlendiklerini anlama imkanı sağlar.
7. Sözlü Çeviride Konuşma Çözümlemesi
Konuşma çözümlemesinin inceleme birimi olarak sözlü dile yönelmesinin sebebi, toplumsal etkileşimin karmaşık yapısına bir düzen dâhilinde açıklama getirebilmektir. Sözlü dildeki söz konusu konuşmalar ile kast edilen ise etkileşim esnasında karşılıklı olarak yapılan konuşmalardır. Konuşma çözümlemesi ekseriyetle
tek dilli ortamlarda uygulanagelmişse de sözlü çeviri çalışmalarında da araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır (Bot 2005; Roy 2000; Wadensjö 1998). Konuşma
çözümlemesinde geçen konuşma kavramı sadece dilsel olanı ifade etmez. Duruş,
el-kol hareketleri, yüz ifadeleri ve ortamın gerekliliğinde olmak üzere ifa edilen
tüm eylemler de konuşma çözümlemesinde ele alınır.
Konuşma çözümlemesinde amaçlanan, konuşmacıların edinçlerinin, ne bildiklerinin ölçülmesi değildir. Konuşmacıların örtük olarak ne demek istedikleri
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veya o toplumsal paylaşımda hangi stratejik niyetler beslediklerini ortaya çıkarmak da değildir. Benzer şekilde, sözlü çeviriye konuşma çözümlemesi odaklı bir
yaklaşımda amaçlanan, çeviri ürün üzerinden sözlü çevirmenin dilsel ortamdaki
hatalarının ele alınması değil, o hataların etkileşim anında o paylaşımda olmak
üzere ne gibi etkilerinin olduğunun keşfedilmeye çalışılmasıdır. Detaylı bir inceleme için, birer sözlü dil ortamı olan sözlü çeviri ortamlarının görsel-işitsel olarak
kayıt altına alınması elzemdir.
Konuşma çözümlemesine yönelik eleştireler de yok değildir. Konuşma çözümlemesi makro-ölçekli konulardan ziyade mikro-ölçekli yapılara odaklanır. Sözlü
çeviri ortamlarının daha ziyade kurumsal ortamlarda cereyan ettiği ve bu kurumların da eğitim, hukuk, sağlık gibi daha geniş toplumsal dizgeler çerçevesinde
konumlandırıldıkları düşünüldüğünde, makro-toplumsal yapıların etkileşim üzerindeki etkilerini dikkate almayan konuşma çevirisine yönelik eleştiriler olağan
karşılanabilir.
Konuşma çözümlemesi, bulgularının evrenselliğine yönelik bir iddiada bulunmaz. Genellemelere varmak adına daha geniş ölçekli sözlü dil derlemlerinin çevriyazısına ihtiyaç duyulurken, konuşma çözümlemesi sınırlı veri kümesine dayanır.
Bundandır ki, küçük ölçekli nitel çalışmalar için daha uygundur. Buna karşın, geniş ölçekli bir derlem üzerinden yapılacak çalışmalarda kolaylıkla gözden kaçabilecek olan küçük detaylar, konuşma çözümlemesinin etkileşim anı üzerinde söz
sahibi olan dilsel ve dil-dışı unsurların en ince ayrıntısına kadar ifşa edilmesine
imkân veren doğası gereği, daha sağlıklı bir zeminde olmak üzere ele alınabilir
(Davitti 2012: 70).
8. Sonuç:
Sözlü çeviri ortamları birer sözlü dil ortamlarıdır ve sözlü dilin yazı dilinden
farklı olarak sahip olduğu devingen yapısının bilinmesi bir sözlü çeviri araştırmacısı için bir bakıma bir ön gerekliliktir. Özellikle konuşma çevirisine yönelik
çalışmalarda, üçlü etkileşim ortamının dilsel ve dil-dışı özelliklerinin üretildikleri
sözceleme anı içerisinde ele alınabilmesine imkân veren konuşma çözümlemesi
yaklaşımı tek dilli bildirişim ortamlarının görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınıp çevriyazı yolu ile belli uzlaşımlar üzerinden kâğıda aktarılmasını gerektirir.
Konuşma çözümlemesinin sunduğu söz sırası (turn-taking), bitişik çiftler (adjacency pair), dizi düzeni (sequence) gibi kavramsal gereçler konuşma çevirisine yönelik çalışmalarda yön gösterici olabilir. Zira anlamın karşılıklı olarak müzakere
edildiği konuşma çevirisi ortamında sözlü çevirmen dilsel olana olduğu kadar dildışı olana da aracıdır ve onun sözcelemsel varlığı sadece çeviri ürün üzerinden
ele alınamaz. Konuşma çevirisi bildirişim ortamında dilsel edimleri kadar ‘bakış’
gibi dil-dışı edimleri ile de söz konusu müzakerede etkin şekilde yer alır. Konuşma
çevirisine yönelik çalışmalarda, çevirmenin kendini nasıl var ettiği ve bunun katılımcı çerçeveyi nasıl etkilediği sözel boyutta olduğu kadar sözel olmayan boyutta
da araştırılmalıdır.
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Extended Abstract:
This study sets out to explore the dynamics of interpreter-mediated interaction
in dialogue interpreting settings in general. Building on the assumption that interpreters are ratified participants in face-to-face scenarios, the engaged attitude
displayed by interpreters needs to be investigated to unfold the extent to which
their active involvement affects interaction. How interpreters position themselves
manifests itself on both verbal and non-verbal dimensions despite the fact that the
attempts to bring these two dimensions together in research to explore the inherent complexity of interpreter-mediated interaction are few in number. Research
on monolingual interaction presents some specific features which can be taken
into account in the analysis of mediated interaction. A fine defined Conversation
Analysis based notions are used in this study to better understand the dynamic
nature of monolingual and mediated interaction. Video-audio recording of mediated talks and their transcriptions enable the researchers to adopt the necessary
tools to select the sequences for a fine grained analysis of talk. Discourse based
interactionist paradigm builds on the idea that there is a local negotiation among
all the parcitipants and it is only through close evaluation of recorded naturally
occurring data that the roles assumed by interpreters can be accurately defined.
The interpreters’ task is not to be reduced to mere language transfer. They act as
communication facilitators and bridge builders between people from different cultural backgrounds. Interpreting does not happen in vacuum, but is a process with
inherent complexities embedded in a social context. This being why, language is
cited here as a social action. From the linguistic point of view, culture and cultural
entities are cited as extra-linguistic features and such macro-structural features are
revealed in interaction on verbal and non-verbal actions. Conversation analytical
approaches regard language as a key instrument to understand the complex structure of social interaction. Conversation as a type of social interaction is bounded by
the physical presence of its participants. It is not aimed in Conversation Analysis to
assess speakers’ cultural and linguistic competence, nor to unveil hidden meaning
or intentions underlying social interaction. The goal is to highlight recurring patterns of talk used to achieve a mutual goal. Coordinated actions are accomplished
through participants’ verbal and non-verbal behaviour. Interpreters’ presence as
a third party and the moves they make during interaction will have substantial
impact on the participatory framework. The pronounced involvement of the interpreters in a mediated talk, highlighted in some recurring conversational practices, is shifted on a moment-by-moment basis. Whether a mutual understanding is
achieved and a common ground among parties at talk is created can be identified
in the way interpreters handle utterances issued by other participants. However, it
is to be remembered that non-verbal moves can sometimes contradict the verbal
component. The underlying assumption is that a combined analysis of verbal behaviour and non-verbal cues play a central role in shaping the interpreters’ positioning. In managing the flow of information, interpreters assume epistemic rights
and responsibilities, which are found in various sequential acting as a response to
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an ongoing sequence. It suggests that some actions are not randomly performed
but may initiate a range of other actions to demonstrate who will be in control of
the talk. For instance, the one who is in the position of doing questions is in part
in control of the conversation. While some questions are merely intended to elicit response from the one you are conversing with, others may indicate authority
displayed in the act of doing a question. All in all, interpreters do not act as mere
robots but are constantly confronted with a difficult task of distancing themselves
from either of the participants, where the boundaries and their epistemic rights
are not clearly defined and described. Interpreters are visible participants, yet what
needs to be investigated is to what extent they interfere the interaction and the possible impacts of their moves both verbally and non-verbally.
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Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği(YDEÖ): Türkçe'ye
Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Adaptation of Yoga Self-Efficacy Scale into Turkish:
A Validity and Reliability Study
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Öz:
Bu çalışmanın amacı, yoga self-efficacy ölçeğini Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik
ve güvenilirlik çalışmalarını yaparak ölçeği literatüre kazandırmaktır. Yoga; bireylerin bedensel, zihinsel ve enerjetik özellikleriyle ilgilenen bir insan doğası öğretisidir. Yoga aynı zamanda bireyin kendi sağlığını iyileştirebilmesi, sağlığını daha
iyi bir noktaya taşıması, içsel yolculuğunu desteklemesi, kendini tam anlamıyla tanıyabilmesi, kendi öz benliğine ve yüksek bilince ulaşabilmesi için kullandığı bir
yoldur. Disiplinli uygulandığı takdirde kişinin farkındalık düzeyi artabilmektedir.
Yoganın temelinde beden, nefes ve zihin kavramları bulunmaktadır. Düzenli uygulanan yoga duruşları(asanalar), nefes kontrolüne yönelik yapılan çalışmalar(pranayama) ve zihni dinginleştirebilen teknikler bireyin sağlıklı hissetmesine çok yardımcıdır. Ayrıca, son dönemde yapılan araştırmalar yoganın birçok rahatsızlığa iyi
geldiğini de göstermektedir. Düzenli ve farkındalıkla uygulanan yoga çalışmaları;
omurga problemleri, kabızlık, uykusuzluk, omurga ağrıları gibi birçok bedensel rahatsızlığı rahatlatmak için yardımcıdır. Nefes çalışmaları olarak bilinen pranayama ise stres yönetimi, uykusuzluk, depresyon, mutsuzluk, huzursuzluk, öksürük ve
astım gibi birçok rahatsızlıkta kullanılmaktadır. Zihne yönelik yapılan çalışmalar
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tırılmasına yöneliktir. Bu çalışma ile; Gurjeet S. Birdee, Stephanie J. Sohl ve Ken
Wallston tarafından 2016 yılında geliştirilmiş olan Yoga Self-Efficacy Scale (YSES)
ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması ve bu ölçeğin Türkçe’sinin de literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. İstanbul
ilinde yaşayan 330 yoga yapan kişi ile yapılan anket çalışmaları sonucunda elde
edilen veriler SPSS.22 ve AMOS.22 programları ile analiz edilmiştir. Verilere, yapı
geçerliğinin araştırılması için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. İç tutarlılık ve güvenilirlik analizleri için Cronbach’s Alfa, AVE ve CR katsayıları her bir boyut için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda,
Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeğinin(YDEÖ) kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilmektedir.
Anahtar sözcükler: Yoga, Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, uyarlama, geçerlik, güvenilirlik
Abstract:
This work's aim is adapt yoga self-efficacy scale to Turkish ,bring it to literatüre
by doing its validity and reliability work. Yoga is a human nature doctrine which
concerns mental and energetic features. Yoga is also a way shows how you can heal
yourself , to bring your health to a better point , to support your inner journey to
know yourself utterly , to reach your self adn achieve to a higher awareness. Yoga
can raise your awareness if you can apply with a discipline. Yoga base structure is
a concept of body, breathe and mind. Regular applied yoga poises (asanas) studies
for breathe control (pranayama) and technics for calming the mind help feeling
healthier. Besides , recent reserchs show that yoga helps to many deaseses. Yoga
studies through regular with an awareness , help to relief multiple physical illnesses like vertebral column problems and pains ,constipation, insomnia. Breathe
management known as pranayama Works on insomnia, depression, sadness , unhappiness ,disquiet, cough and asthma. The Works to mind intend to calming
down, increase concentration and awareness. With this work ; Yoga self-efficacy
scale developed by Gurjeet S. Birdee, Stephanie J. Sohl and Ken Wallston, will be
addapted to Turkish and scale's Turkish one will have it's own place in literatüre
through making its validity and reliability studies. Datas taken by survey results
made by 330 people , live in Istanbul , yoga makers adn analised by SPSS.22 and
AMOS.22. Exploratory and comfirmatory factor analises have been applied to this
datas to see validity of it's structure. For internal consistency and reliability analises
Cronbach’s Alfa, AVE ve CR coefficients have been calculated separately to each
layer. Reffering all those Works result, we can say that Yoga Self-Efficacy Scale is
valid and reliable scale.
Keywords: Yoga, Yoga Self-Efficacy Scale, scale adaptation factor analysises,
validity, reliability.
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Giriş:
Yoga, sağlığı iyileştirmek ve içsel dönüşümü desteklemek amacıyla bedensel
hareketi, nefesi ve zihin çalışmalarını esas alan bir davranışsal uygulamadır(Desikachar T. 1999). Yoga bir öğretidir. Yoga, Patanjali’nin “Yoga Sutraları”nda detaylı
bir şekilde anlatılmaktadır. Sutraların M.Ö.4 ile M.S.4. yüzyıllar arasında yazılmış
olduğu düşünülmektedir. Yoga Sutralar, yoga uygulayıcıları ve öğrencileri için
kılavuz niteliğine sahiptir. Ayrıca yoga sutralarda yoganın süreçleri ve hedefleri de
anlatılmaktadır(Patanjali, 2011).
Patanjali, bireyin kendi yoga uygulamasına olan güveninin, bedensel ve zihinsel sağlığını iyileştirebilme etkisinin olduğunu söylemektedir(Desikachar T.,
1999). Patanjali’ye göre yoga, zihnin faaliyetlerini kontrol altına alıp sahip olduğumuz evrensel benliğimiz ile birleşme durumumuzdur(Patanjali, 2011).
Yogada, beden ve zihni düzenli bir şekilde çalıştırarak, kişinin beden ve zihnini
arındırabilmesi, kişinin öz benliğine ulaşabilmesi ve içsel yolculuğunda amacına
ulaşabilmesi için sekiz basamak bulunmaktadır. Kişinin bu sekiz basamağı düşünmesi, anlayabilmesi ve kullanabilmesi gerekmektedir. Bunlar; yama, niyama,
asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana ve samadhidir(Patanjali, 2011).
Yamalar; yalan, hırsızlık, ikiyüzlülük, açgözlülük, fazla tüketim, dedikodu gibi
kaçınılması gereken tüm olumsuz davranışlardan kaçınmayı içermektedir. Niyamalar, pekiştirilmesi gereken olumlu tutum ve davranışlardır. Niyamalara; bedensel, ruhsal temizlik, mevcut olanla yetinmek, şükretmek, teşekkür etmek, yalın
yaşamak örnek olarak verilebilir. Asana duruş demektir. Bedenin belli duruşlara
girmesidir. Pranayama nefes tekniklerinin kullanılmasıdır. Pratyahara, duyu organlarının etkilerini içe odaklama çalışmalarıdır. Dharana, dikkatin tek bir noktada toplanması; dhyana meditasyon tekniklerinin kullanılması ile farkındalık
düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalara verilen addır. Samadhi ise bireyin öz benliği ile buluşma hali olarak tanımlanmaktadır(Desikachar T., 1999). Bu aşamalar
konusunda ilerlemeler kişide; mutluluğu, huzuru, iyi hissetmeyi ve sağlıklı olmayı
da beraberinde getirmektedir.
Yukarıda belirtilen 8 aşama yogadaki temel 3 araçta toplanmaktadır. Bunlar
beden, zihin ve nefestir. Yoganın babası olarak kabul edilen Krishnamacharya’ya
göre bu 3 araç, temel anlamda aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
1-Beden: Düzenli bedensel pratik yapanlar, zihinsel dikkati yükseltmek için beden hareketi ile nefesi akış şeklinde yapmaktadır.
2-Nefes: Bedensel hareket olmadan sadece nefes ile pratik de yapılabilir. Buna
pranayama denir.
3-Zihin: Meditasyon halidir. Meditasyon zihinsel sessizlik veya zihni odaklama
durumudur((Desikachar T., 1999).
Çalışmada kullanılan yoga self-efficacy ölçeği Gurjeet S. Birdee, Stephanie J.
Sohl ve Ken Wallston tarafından 2016 yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin içeriği yo21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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ganın üç temel aracı olan beden, nefes ve zihin ile ilgili maddeler içermektedir.
Ölçek için Desikachar’a ait olan 21 maddeli self-efficacy(öz yeterlilik) maddelerini
(Desikachar T.,1999) ve self-efficacy teorisini(Bandura A. 1997; Schwarzer R. 2001)
kullanmışlardır ve maddeleri oluştururken odaklanmak, esnemek ve kolaylık
kavramlarını göz önünde bulundurmuşlardır. Yaptıkları ölçekle ilgili çalışmalar
sonucunda maddeleri yogayı yansıtacak şekilde üç ana başlık altında kategorize
etmişlerdir. Bunlar; beden, nefes ve zihin. 32 madde haline getirilen ölçek birçok
uzman ve Krishnamacharya ekolünden gelen yogilerce değerlendirilmiştir(yogi,
yoga yapan kişi demektir). Bunun sonucunda da ölçek 14 maddeli olarak tekrar
değerlendirilmiştir(Gurjeet S. Birdee1, Stephanie J. Sohl1 and Ken Wallston,2016).
Ölçeğin geliştirilmesi ve mevcut maddelerin değerlendirilmesi için Krishnamacharya öğretisinde çok uzun yıllardır yogayla yaşayan 3 yoga öğreticisinden destek
alınmıştır. Yoga öğreticileri ile yapılan görüşmeler ve geri bildirimler sonucunda
birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamadan sonra eldeki ölçek, gönüllü kişilere 9’lu likert ölçeği kullanılarak(kesinlikle katılmıyorum’dan tamamen katılıyorum’a doğru sıralanmış) bilişsel özelliklere de dikkat ederek karşılıklı sözlü
olarak yöneltilmiştir. Gönüllülerin maddeleri anlayıp/anlamama, yanıt verebilme/
verebilmeme durumlarına göre yine değerlendirilmiş, düzenlenmiş ve revize edilerek 13 maddeli YSE ölçeği halini almıştır(Gurjeet S. Birdee1, Stephanie J. Sohl1
and Ken Wallston,2016).
Materyal ve Yöntem:
Örneklem
Araştırma kapsamında İstanbul ilinde yaşayan 330 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin 86.1%’i kadın, 64.8%’i 35 ve 35 yaş üzerinde,
55.2%’si yönetici statüsünde çalışan ve 66.1%’i üniversite mezunlarından oluşmaktadır.
Dil Geçerliliği
Dil geçerliliği çalışmaları yapılmadan öne e-posta aracılığı ile ölçek sahiplerinden izin alınmıştır. Gelen onay mesajı sonrasında çalışmalar başlamıştır. Bilimsel
çalışmalarda kullanılan ölçeklerin uyarlama çalışmalarında önemli noktalardan
biri dil geçerliğidir. Bunun için çeviri-geri çevirinin aşamaları kullanılmıştır(Beaton ve ark., 2000). Ölçeğin ilk çevirisi, İngilizce ile Türkçe’ye hakim, aynı zamanda yoga eğitmeni olan iki uzman tarafından yapılmıştır. Elde edilen Türkçe çeviri
farklı iki çevirmen tarafından değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Çevirisi tamamlanan çeviri, her iki dile ve yogaya hakim uzmanlarca değerlendirilip
son halini almıştır.
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Veri Analizinde Kullanılan İstatistiksel Teknikler
Araştırmada uygulanan anket yanıtlarında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Yanıtlar, (1) Hiç Katılmıyorum, , (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim Yok, (4) Katılıyorum,
(5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Elde edilen katılımcı anketlerin verilerinin analizlerinde SPSS 22.00 ve AMOS 22.00 paket programları
kullanılmıştır. Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeğine(YDEÖ) yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Sonrasında ölçeğin
güvenilirliğinin ölçülmesi için Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmış ve AVE ile
CR değerleri de boyut bazında hesaplanmıştır.
Açımlayıcı Faktör Analizi(AFA)
Örneklemin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser Meyer Olkin (KMO)
katsayısı ve Barlett (Sphericity) Küresellik testi ile incelenebilmektedir(Büyüköztürk, 2010). Bazı araştırmacılar faktör analizi için Kaiser Meyer Olkin (KMO) katsayısı değerinin .80 ile .90 arasında olmasının gerekliliği açıklanmaktadırlar. Ayrıca Barlett Sphericity Testi değerinin de .05 düzeyinden küçük olması durumunda
anlamlı olabileceğini ifade etmektedirler(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,
2010; Leech, Barrette ve Morgan, 2005).
Birden fazla değişkene bağlı bir değişkeni açıklamasına katkı sağlayan bağımsız değişkenlerin sayısını değerlendiren ve bu bağımsız değişkenlerin faktör yüklerini belirlemede kullanılan tekniğe “faktör analizi” denir. Bu analizlerde, tüm
değişkenler arasındaki ilişkiler ile bağımlılığın kökeni incelenir. Bu ilişkilere dayanılarak verilerin daha anlamlı ve özet olarak sunulması sağlanabilmektedir(M.
Fuat, Turgut ve Yaşar, Baykul, 1992).
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Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeğine(YDEÖ) ait faktör analizi için yapılan ön testlerde Bartlet’s için olasılık değeri (p <0.05) ve KMO değeri 0.856 olduğundan veri
seti faktör analizine “mükemmel” düzeyde uygundur(M. Fuat, Turgut ve Yaşar,
Baykul, 1992).
Ölçeğin tamamında yer alan toplam 13 maddenin 1 tanesi faktör yükü düşük
olduğundan analiz dışı bırakılmıştır. Kalan 12 madde literatürde ifade edildiği şekilde 3 boyut olarak bir araya gelmiştir. Her boyutta toplanan maddeler literatürde yer aldığı şekliyle ilgili boyutlarda yer almıştır. Buna göre, 5 maddeden oluşan
ilk boyut Body (BD) boyutunda ifade edilen maddeler, 4 maddelik ikinci boyutta
Breath (BRT) ismi ile ifade edilen maddeler ve 3 maddelik son boyutta ise Mind
(MND) adı altında bir araya gelen maddeler bulunmaktadır. Literatürde Mind
(MND) boyutunda yer alan ölçeğin 12. Maddesi olan “Sorulursa, zihnimde bir cisim görselleştirebilir veya izlenim gösterebilirim.” maddesi faktör yükü düşüklüğü
nedeniyle analizden elenen madde olmuştur.
Ölçeğin 5 maddeden oluşan Body (BD) boyutunun açıklayıcılığı %26.851; 4
maddeden oluşan Breath (BRT) boyutunun açıklayıcılık yüzdesi 23.375; 3 maddeden oluşan Mind (MND) boyutunun açıklayıcılık yüzdesi ise 14.548 olarak gerçekleşmiştir.
Toplamda ölçeğin kavramı açıklama oranı %64.774 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlandığı bu analizle ortaya konmuştur.
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Doğrulayıcı Faktör Analizi(DFA)
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile Yoga Dönüşüm Etkisi Dönüş(YDEÖ) ölçeğinin ölçüm modelinin anlamlı olup olmadığı AMOS 22.0 paket programı ile
araştırılmıştır. Sonuç incelendiğinde ölçüm modelinin kabul edilebilir olduğu
görülmüştür. Daha sonra tam modelin uygunluğu iyi uyum ölçütleri yardımıyla
değerlendirilmiştir.
Örneklem büyüklüğü arttıkça, Ki-Kare (x2) değeri yüksek ve Ki-Kare (x2) testinin istatistiksel anlamlılık düzeyi ise düşük çıkabilmektedir(Bollen, 1989: 256;
Fornell ve Larcker, 1981: 40; Bagozzi vd., 1999: 396). Araştırma için kullanılan ölçek için doğrulayıcı faktör analizi değerlendirmesinde ve genel test edilen modellerin uygun olup olmadığına, serbestlik derecesi ile düzeltilmiş Ki- Kare (x2) değeri
(Ki-Kare değeri/Serbestlik derecesi) ve diğer uyum iyiliği indeks¬leri sonucunda
karar verilmiştir.
Açımlayıcı faktör analizinde 12 madde ile analizi sonuçlandırılan Yoga Dönüşüm Etkisi ölçeğinden(YDEÖ) 1 madde, madde faktör yükü düşük olduğundan
elenmiştir. Kalan 11 maddeyle yapılan DFA’da madde faktör ağırlık değerleri (.56;
.95) aralığında yer almaktadır. Analizden çıkarılan madde Body (BD) boyutunda
yer alan “ Zihnimi bedenimin hareketlerine odaklı tutabiliyorum.” maddesidir.
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Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde model test değerleri (p<.05) olmak üzere ; χ2
(65.764), χ2/df (2.055) bulunduğundan Doğrulayıcı Faktör Analizi’nin anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca uyum indeks değerlerinin GFI(.938),CFI (.963),
SRMR (.0655) , RMSEA (.076) “kabul edilebilir uyum” sınırları dahilinde yer aldığı tespit edilmiştir.
Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği Güvenilirlik ve İç Tutarlılık Ölçütü Değerleri
Bir araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik açısından referans
olarak kabul edilen sonuçları vermesi gerekmektedir. Bir ölçek için güvenilirlik, o
ölçeğin farklı zamanlarda aynı örnekleme uygulandığı durumlarda aynı sonuçları
verme derecesi ve bir değişkeni ölçmek için sorulan soruların ne derecede bilinçli
olarak yanıtlandığının göstergesidir(Özdoğan ve Tüzün, 2007).
Bu araştırmada, Güvenilirlik analizi yapılırken Cronbach's Alpha modeli kullanılmaktadır.

Cronbach's Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir ve faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik seviyesini gösteren bir katsayıdır. Tablo2’de Crondach’s Alpha değerlerine ait bir sıralama verilmiştir(Kalaycı, 2006).

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucuna göre, 11 madde kalan Yoga İçe Dönüş Ölçeği(YİDÖ) güvenilirlik değeri (.889 ) olarak tespit edilmiştir. Alt boyutlarda ise 4
maddeli Body (BD) boyutunda (.845) , 4 maddeli Breath (BRT) boyutunda (.823)
ve 3 maddeli Mind (MND) boyutunda ise (.808) olarak tespit edilmiştir. Buna
göre, total güvenilirlik ve boyut bazında güvenilirlik değerlerinin tümü “yüksek
güvenilirlik “düzeyinde sonuç vermiştir.
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Birleşik Güvenilirlik (CR) ve Yakınsak Geçerlilik (AVE)
Ölçekle elde edilen bilgilerin tekrarlanan ölçümlerde aynı sonuçları verebileceği konusunda ve hatadan arındırılmış olmasında güven duyulması gerekmektedir.
Bu nedenle birleşik güvenilirlik ve yakınsak geçerlik değerleri de ele alınacaktır.
Birleşik güvenilirlik; sayıca birden fazla, heterojen, ancak benzer ifadelerin genel
güvenilirliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır (Raykov, 1998).
Cronbach’s Alpha katsayısı madde sayısı fazla olduğu durumda yüksek değer verdiğinden CR değeri, Cronbach’s Alpha Katsayısı’na alternatif ve onaylama
aracı olarak kullanılmaktadır. CR değerinin 0.7’ den büyük olması gerekmektedir.
Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ise faktöre ilişkin ifadelerin kovaryanslarının yani faktör yüklerinin karelerinin toplamının ifade sayısına bölünmesi ile elde
edilmektedir. Her bir faktör yapısı için ayrı ayrı hesaplama yapılmaktadır. Yakınsaklık geçerliliği için Fornell ve Larcker (1981)’in söz konusu hesaplama yöntemi
uygulanmıştır. Bu yönteme göre ölçeğin yakınsaklık geçerliliğinin sağlanabilmesi
için maddelerin ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin 0.50’nin üzerinde;
bileşik güvenilirlik değerlerinin (CR) ise 0.70’in üzerinde olması beklenmektedir.

Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği(YDEÖ) Composite Reliability (CR) ve Ortalama
Açıklanan Varyans (AVE) değerleri boyut bazında ayrı ayrı hesaplanmış ve Tablo4’te verilmiştir. AVE değerlerinin tümünde değerler (0.50) değerinden yüksektir.
CR değerleri ise (0.70) kritik değerinden yüksek değerlerdir. Ayrıca tüm boyutlarda, CR değerleri AVE değerlerinden büyük çıkmıştır.
Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeğinin(YDEÖ) Birleşik Güvenilirlik şartı ve Yakınsak
Geçerlilik şartı da sağlanmış olmaktadır. Tablo5’te ise ölçeğin orijinal güvenilirlik
katsayısı ile uyarlanan Türkçe formunun güvenilirlik katsayısı tablolanmıştır.
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Literatürdeki orijinal ölçeğin güvenilirlik değeri 0.93 iken uyarlama sonucunda elde edilen Tükçe ölçeğin güvenilirlik değeri 0.889 olarak hesaplanmıştır(MC
Complementary and Alternative MedicineThe official journal of the International
Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)2016 16:3). Uyarlanan ölçeğin güvenilirlik değeri literatürdeki gibi yüksek güvenilir skalada yer almaktadır(Kalaycı, 2006).
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Tartışma ve Sonuç:
Bu araştırmanın amacı, Gurjeet S. Birdee, Stephanie J. Sohl ve Ken Wallston tarafından 2016 yılında geliştirilen Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Ölçeğe uygulanmış olan açımlayıcı faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans %64.774
olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde ki-karenin serbestlik derecesine oranı (2.055) değeri ile 3’ün
altındadır. Diğer uyum indeksleri incelendiğinde SRMR=0.0655, RMSEA= 0.076,
GFI=0.938, CFI=0.963 olarak hesaplanmıştır ve değerler kabul edilebilir sınırlar
dahilindedir(Bollen, 1989).
Bununla birlikte uyarlanan ölçek, ölçeğin orijinal formundaki gibi 3 faktör altında toplanmıştır ve ölçeğin faktör yükleri .56 ile .95 değerleri arasında bulunmuştur. Beden(Body), nefes(Breath) ve zihin(Mind) boyutları şeklinde 3 faktör altında toplanan maddeler hem kendi içlerinde anlamlı ve tutarlıdır. Her bir faktör
altında toplanan maddeler ölçeğin orijinal formu ile uyumludur. Beden, nefes ve
zihin arasındaki ilişkilerin tamamı pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerdir.
Ölçeğin güvenirlik çalışması için kullanılan Cronbach alfa katsayısı .889 olarak hesaplanmıştır. Toplumsal bir özelliği değerlendirmek amacıyla hesaplanan
güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için
genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2010). Ayrıca ölçeğin güvenilirlik
değerini destekleyici yapısı bulunan AVE ve CR değerleri de istenen değerler dahilinde hesaplanmıştır(Fornell ve Larcker,1981).
Yoga uygulayıcıları arasında yapılmış olan çalışma sonucunda toplanan örneklem ile gerçekleştirilmiş olan uyarlama çalışmasının yoganın sağlayabileceği faydaları araştırmak isteyen uzmanlarca kullanılabilir olduğu sonucu elde edilmiştir.
Uyarlanan ölçeğe yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması da ölçeğin kullanılabilir
olduğunu destekler niteliktedir.
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Extended Abstract:
Introduction
The purpose of this study is adapt this yofa self efficacy scale to Turkish; analyse
scale’s reliability and validity to add Turkish literature.
Yoga is a discipline moulded by ancient information. Yoga is a philosophy. Yoga
is a way of life
Yoga has a lot of benefits if it's exeminate regularly. In a physical way, it's effective on body streching and every kind of musles work. Lately yoga is been using for
physical treatments as well. Yoga exercises making by master yoga trainers, have
strengthening and reliefing effects for hernia , scolyose , posture disorder. Each
yoga pose has energetic and physical benefits for body(Atılgan E, Tarakci D, Polat
B, Algun C., 2015; Salmon P, Lush E, Jablonski M, Sephton SE. , 2009 ). Yoga's
major part of ancient breathing technics have a supportive character in present day
for stress management ,anxiety, depression, breath deseases , migraine , forgetfulness.
At the present time, complexity and difficulty of life is incresing and all indiviuals are able to feel more tired and battered. In this sense, meditation is believed
a very good supporter. As a result of regular meditation exercises, people can rise
their awareness, can have a tendency to accept all around as how it is, can have
calmer and more peacefull life.
Yoga is a behavioral practice that focuses on body movement, breathing and
mind work to improve health and promote internal transformation(Desikachar
T.1999). Yoga is also a way shows how you can heal yourself, to bring your health
to a better point, to support your inner journey, to know yourself utterly, to reach
your self and achieve to a higher awareness. Yoga base become from body breathe
and mind concept. Regular studing yoga poses(asanas), studies to manage breathe(pranayama) and technics help to calm the mind help to feeling much healthier.
Yoga is been described well and detailed in Patanjali’s Yoga Sutras assumed written
between B.C.4 and A.C.4. Patanjali’ Yoga Sutras is a guide to yoga and sutras are
described as aphorisms. Besides in yoga sutras tell the processes and goals yoga(Patanjali, 2011).
In yoga there are eight stages need to be understand and think on to reach the
purpose in inner journey and purify body and mind regularly. These are yama,
niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana ve samadhidir(Patanjali,
2011).
Yamas are ethic rules have to be obeyed by globally. Yamas includes all the negative behaviours should be avoided. Yamas examine by 5 steps in itself. Each step
is very important. Yhey are; ahimsa(nonvoilence, including ourseves), satya(loyalty
to truth, being lieness), asteya(not stealing, taking anything which does not belong
to us), brahmacharya(to balance and control our personal desires) and aparigraha(leaving-breaking up everything except needs)
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Niyamas are the positive behaviours need to be improved. Niyamas are also
have five steps in itself. Saucha(internel and external cleaning and purification),
santosha(content oneself, not asking more than need), tapas(internal effort to strenghten positive behaviour), svadyaya(train and learn ourself) and ishvara praidhana(personal dedication)(Patanjali,2011)
Asana means posture, stance. To be in significant postures. Pranayama is using
the breathing techniques. Pranayama are applications that include different breathing, breathing and breathing exercises. Pratyahara is focusing to inner the effects
of our sense organs. Dharana is focusing on one single point to increase the awareness level by using dhyana meditation technics.
Samadhi is meeting to ourself(Desikachar T., 1999). In the case of samadhi, the
body and perceptions are motionless as when the person is asleep, but the mind and
the mind are as alert as they are awake, the person has gone beyond consciousness.
Yoga is a behavioral application based on body, breath and mind exercises to
cure health and support inner tranformation.
Yoga self efficacy scale includes provisos of body, breath and mind. Scale developed by Gurjeet on 2016. During the phase of this scale Desikachar’s 21 provisos and self efficacy theory has been used(Desikachar T.,1999; Bandura A. 1997;
Schwarzer R. 2001). 32 items collected under the headings of body, mind and breathing are evaluated and simplified by the yoga experts from the Krishnamacharya
School and reduced to 14 items(Gurjeet S. Birdee, Stephanie J. Sohl and Ken Wallston,2016).
Scale applied to volunteers (from “desagree” to “totally agree”) by using 9-likert
scale(Gurjeet S. Birdee1, Stephanie J. Sohl1 and Ken Wallston,2016).
Method and Result
330 yoga practicer have participated to this work. Participators profile is: 86.1%
female, 64.8% over 35 age, 66.1% university graduated.
Permittion has been taken from the owner of this scale. During the phase of
translation of scale yoga trainers supported who use fluence both languages.
Exploratory factor analysis with constructive factor analysis for construct validity; Cronbach's alpha, AVE, CR coefficients were calculated for internal consistency and reliability analyzes.
Surveys datas analyzed by SPSS 22.0 and AMOS 22.00. As a result of exploratory factor analyses this scale has 3 factors. Factor and factor’s provisos are compatible with the original of the scale. Of the total 12 items in the scale, 1 was excluded
from the analysis due to its low factor loadings. Factor analysis results of the remaining 11 items were collected under 3 dimensions. Dimensions are body, breath and
mind. As a result of exploratory factor analyses this scale has 3 factors. Factor and
factor’s provisos are compatible with the original of the scale.
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In the confirmatory factor analysis, model test values (p <.05); x2/df(2.055)
confirmatory Factor Analysis is significant. In addition, fit index values were
found to be within the "acceptable harmonization" limits of GFI(.938) , VFI(.963)
SRMR(.0655) and RMSEA(.076).
Composite Reliability (CR) and Convergence Validity (AVE) values for the Psychological Empowerment Scale were calculated for each dimension separately.
According to this, the AVE values of all dimensions are 0.50 and the CR values are
higher than 0.70. CR values higher than the AVE values (0.50) are expected to be
higher than the critical value (0.70).
Besides , calculated cronbach’a alfa value has a high reliable level (.899)
There are many studies on the benefits of yoga. And yoga related literature is
increasing day by day. The physical, nefessel and mental benefits of yoga should be
the subject of further research.
Yoga in a convert. One of the best ways to recognize and understand the individual.
According all this, yoga self-efficacy scale’s Turkish version: YDEÖ is qualified
to use by all the researchers who want to search benefits of Yoga.
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Karabağ Sorununa Uluslararası Güçlerin
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Öz
Yüzlerce yıllık Türk toprağı olan Karabağ, Birinci Dünya Savaşı yıllarından
itibaren emperyalist Batı devletlerinin ortak politikalarıyla etnik bir değişim yaşamaya zorlanmıştır. Bu evrede Türkiye, Karabağ’ı yalnız bırakmamış ise de Batılı
devletlerin politik baskılarından ötürü istediği ölçüde bölgede etkin olamamıştır.
Karabağ sorunundan beslenen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İran ve Rusya
gibi büyük güçlerin yanı sıra Ermenistan da tabiri caizse bu yarayı sürekli kaşıyarak sorunu çeşitlendirme yoluna gitmekte ve daima çözümsüzlükten yana tavır
sergilemektedir. Başta Rusya ve İran olmak üzere bölge üzerinde menfaati olan diğer büyük güçler de Karabağ sorununun çözümsüzlüğünün sürekliliği için önemli
bir çaba sarf etmektedir. Ermenistan yakın zamanlarda Türkiye’nin barışçıl yaklaşımlarına karşılık vermediği gibi, özellikle Fransa gibi Batılı devletlerin gizli ve
açık sosyo-politik destekleriyle hem Türkiye hem de Azerbaycan aleyhine faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin çözüme en yakın olduğu zamanlarda, ilginç bir
şekilde ya bölgede çıkarlarını korumak için ani refleksler veren Batılı devletler ya
da onlardan güç alan Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde ani eylemlerde
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bulunmakta, barışsızlık yolunda bazı hamlelerde bulunmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan dışında, konuyla ilgili devletlerin Karabağ sorununa çözüm üretmekten ziyade, bölgedeki menfaatlerine dayanarak siyasi krizler çıkarmak suretiyle sorunu
öteledikleri görülmektedir. Çalışmamızda, bu çözümsüzlükler ve politik açmazlar
doğrultusunda Karabağ sorunu tarihsel süreciyle birlikte ele alınarak büyük güçlerin bu konudaki yaklaşımları ve politik tavırları, genel değişkenleriyle birlikte
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Karabağ sorunu, Rusya, Ermenistan, ABD, İran.
Abstract:
Karabag which is the land of Turkish centuries old had to live an ethnic alteration with the imperialist Western states common politics from the years of the
First World War. In this stage, Turkey couldn’t be effective as required due to West
pressures at the region, although didn’t isolate Karabag. Also Armenia is resorting
to diversification the issue perpetual by twisting the knife consistently so to say
and adopting a manner by in solubility along the big powers as United States of
America, France, Iran, Russia which fuel from Karabag issue. Notably Russia and
Iran, other big powers which self seeking at the region, are simply making an effort
for the persistence of the in solubility of the issue of Karabag too. Armenia continues their operation to the detriment of Turkey and Azerbaijan with the open and
secret socio-political supports of Western states as specially France, as if they did
not respond to the peaceful approaches of Turkey in recent years. When at the point
that Turkey is proximate ness to the solution, in a kind of funny way, either Western
states which give sudden reflexes to protect their profits at the region, or Armenia
which gets strength from them is sudden doing acts and has moves for unpeaceful
situation against to Azerbaijan and Turkey. Turkey and Azerbaijan outside, from
producing a solution to the state of the Karabag conflict on the issue, rather than on
the basis of political crises by removing the problem is seen that shifting interests
in the region. It will be generally utilized in this work, in this direction, the approaches of big powers in this title by going around Karabag issue with its historical
period.
Keywords: Karabag Issue, Russia, France, USA, Iran.
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Giriş:
Karabağ, 1555’te Safevilerle imzalanan Amasya Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, Anadolu Türklüğünün de bir parçası olmuştur. Ardından
1735’te imzalanan Gence Antlaşması’yla İran’a bırakılmış, 1828’deki Türkmençay
Antlaşması’yla da Çarlık Rusya’sına verilmiştir. 1918’de ise General Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu bölgeyi kontrol altına almıştır (Sayılan 2007: 4).
Azerbaycan toprakları içinde kalan 4392 kilometre karelik bir alana sahip olan
Karabağ yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Tarihsel süreçte hep Türk toprakları içinde kalan Karabağ birçok Türk devletine mensup
olmuştur (Gökçe 2011: 1112). Türk mitolojisine göre Karabağ’a “kara” adını Oğuz
Han vermiştir. Türk kültüründe birçok anlamı karşılayan “kara”, burada “büyük”
anlamında kullanılmıştır. Başkent Karakurum’dan yola çıkan Oğuz Han Batı’ya
açılarak İtil ırmağını geçip, Kafkasları denetim altına almıştır. Ağrı-Karabağ bölgesinde yaylak yaşamını sürdürmüştür. Ardından Şam’a, Irak’a ve Anadolu’ya
sahip olmuştur. Buradan bölgedeki yayılımını sürdürmüştür. Uzun yıllar Türk
yurdu olarak kalan bölgede bugün halen Türk yoğunluğu mevcuttur. 1829 yılında
imzalanan Edirne Antlaşması’yla bölgede söz sahibi olan Rusya bazı politikalarla
Anadolu’dan ve İran’dan topladıkları Ermenileri Karabağ’a getirerek suni bir etnik
bölge oluşturdular. Ancak bu dönemlerde de Türk nüfusu Ermenilerden kat kat
fazlaydı. Rusya’nın etnik planlarına karşın bölgede kırk bin Ermeni, bir milyon
Türk bulunuyordu (Mustafayev 2013a: 197). Rusların 1832’deki ilk resmi sayımına
göre Karabağ’ın % 64’ü Türk, % 34’ü Ermeni idi. Bilhassa Birinci Dünya Savaşı sürecinde Ermenilerin Karabağ’a gerçekleştirdikleri yoğun göç hareketleri, buradaki
Ermeni nüfusunu arttırdı (Gökçe 2011: 1112). Ermenistan’ın Karabağ kontrolünü
ele geçirmesiyle ABD ve Ermenistan başta olmak üzere birçok bölgeden Karabağ’a
Ermeni göçleri başlatılmıştır (Khalilov 2008: 51). Öte yandan 1930’da Ermenistan’da yaşayan Türkler yoğun bir istibdada tabi tutularak çeşitli zulümlere maruz
kaldılar. Aynı yılda uygulanan psikolojik baskılar ve tutuklama olayları Türkleri buradan göçmeye zorlamıştır. 1941-1966 sürecinde ise İran Azerbaycanı’ndaki
Türklerin zorunlu olarak bölgeden göçürülmesi, süreç içinde yoğun bir baskıyla
karşı karşıya kalmaları “büyük Sovyet ayıbı” olarak nitelendirilmiştir (Attar 2005:
92-93).
Karabağ sorununun en iyi biçimde anlaşılması için, Rusya’nın 19. Yüzyıldan
itibaren bölgede yürüttüğü politikaların iyi anlaşılması gerekmektedir. Bunun
yanı sıra 20. Yüzyıla dek hiç bir zaman devlet kuramamış olan Ermenilerin, kendilerini “millet-i sadıka” diye adlandıran Osmanlılara karşı çıkardıkları isyanları
da hesaba katmak gerekir (Özkul ve Vermez 2009: 141). Son yüzyılda bölgedeki
çoğunluğunu kaybeden Azerbaycan Türkleri, burada Rusya ve Ermenistan’ın izledikleri arındırma politikalarının karşısında duramamış, yurtlarını terk ederek
Azerbaycan’a göç etmek zorunda kalmışlardır (Özkul ve Vermez 2009: 143-144).
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sürecinde bölgedeki Ermeni isyancıları
bertaraf etmek üzere Güney Kafkasya’da önemli mücadele vermiş, yapılan zulüm21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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lere karşı Azerbaycan’ın haklarını savunmuştu. Ancak 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı, ordusunu Güney Kafkasya’dan geri çekmek
zorunda kaldı. Ardından 1919’da İngilizler burayı işgal etti. Sonra bölgenin Azerbaycan’a bağlılığını kabul ederek askerlerini geri çektiler. Ancak Azerbaycan ordusu bölgedeki kargaşayı gidermeye çalışırken, bu defa 1920’de Kızılordu birlikleri
Bakü’yü işgal etti (Gökçe 2011: 1112).
1917’de gerçekleşen Bolşevik İhtilalı, Karabağ’da siyasi ve sosyo-ekonomik dengeleri değiştirmişti. Çarlık’tan Sovyet yönetimine geçen bölgede sömürge siyasetinin sürdürülmesi arzusu, Asya halkarına tanınan bağımsızlık haklarını ortadan
kaldırıyordu. Kızılordu’nun işgaliyle Azerbaycan Halk Cumhuriyeti sona ererek
1920’den 1991’dek bölge Sovyet Rusya’nın himayesine girdi. Ermeniler, Rusya’nın
içinde bulunduğu bunalımı fırsat bilerek 1987’de Karabağ’ı istemeye başladılar
(Gürel 1992: 183). Sovyet döneminde 1989’da Ermeniler Dağlık Karabağ’ın nüfusunun % 70’ini oluşturuyordu. Sovyet Rusya parçalanmaya başlayınca bölgedeki
çoğunluğu teşkil eden Ermeniler, Ermenistan’a bağlanmak istediler. Ancak Sovyet
yönetimi bunu reddederek bölgenin Azerbaycan’a bağlı kalacağını bildirdi. Ardından 1989’da bölge doğrudan merkeze bağlanmıştır (Yılmaz 2013: 76-77).1991’de
Azerbaycan ve Ermenistan’ın bağımsızlık kazanmasının ardından Ermeniler
Rusya’dan aldıkları güçle Karabağ üzerinde hak iddia etmeye başladılar. Dağlık
Karabağ’daki Ermenilerin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle, bölgede Rusya’nın da
içinde yer aldığı bir çatışma başlamış, bugüne dek kalıcı bir çözüm üretilememiştir
(Yılmaz 2013: 76-77).
1. TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMLARI
Osmanlı’nın fiilen son bulduğu ve Türkiye’nin inşa edildiği süreçte, Mustafa
Kemal ve kadrosunun Azerbaycan menfaatlerini korumak ve emperyalist Batı
devletlerinin bölgedeki işbirlikçi faaliyetlerinde Azerbaycan’ı yalnız bırakmamak
gibi samimi bir kaygıları vardı. Özellikle Mustafa Kemal, bu dönemden itibaren
var gücüyle çaba harcayarak Azerbaycan’ın birlik ve bütünlüğünü koruma yoluna
gitmiştir. Bu yönde, Kazım Karabekir’e gönderdiği gizli emirlerde birçok önemli
noktaya vurgu yapmıştır: “Azerbaycan’ın tamamen ve cidden müstakil bir devlet
haline gelmesine taraftarız ve bunun temini için de Rusları gücendirmemek, kuşkulandırmamak şartıyla teşebbüsat-ı lazimede bulunulacaktır…” (Saray 1995: 11).
Karabağ, Azerbaycan Türklerinin yüzyıllardır sahip olduğu yurtlarıdır. Bu
durumun en açık kanıtı, bölgedeki eski yerlerin Türk boylarının adını taşıyor olmasıdır (Karaman 2007: 9). Azerbaycan Türklerinin Anadolu ve Balkanlardaki
Türk toplumuyla köklü bir soy bağı vardır. Dil, tarih ve kültürel kimlikleri aynıdır.
Rusya ve İran’ın söz konusu bölgedeki faaliyetleri, Karabağ ile Anadolu’nun ilişkilerinin zayıflamasına yol açmıştır. Ancak Osmanlı yönetimi tüm olumsuzluklara
rağmen Karabağ’ı ve Azerbaycan coğrafyasını genel savaş yıllarında da korumak
için büyük çaba harcamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’yla bölgede etkinliği
bitten Osmanlı ordularını geri çekmek zorunda kalmış, ardından bölgede önce
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İngilizlerin sonra Rusların işgali gerçekleşmiştir. Bu süreçten itibaren Ermeniler
bölgede insanlık dışı eylemlerde bulunarak nüfus üzerindeki etnik dönüşümü hızlandırmaya çalıştılar. Amaç bölgeyi Azerbaycanlı Türklerden arındırmaktı (Taşkıran 1996:122). Ermeniler, 1960-1970’li yıllarda Karabağ üzerine kurguladıkları
planın bir sonucu olarak çeşitli terör örgütleri kurup eylemler yaparak bir çok sivilin yaşamını yitirmesine neden oldular (Pehlivan 2016: 103). Ermeniler bir yandan
çoğunluğu teşkil ettikleri gerekçesiyle bölgenin kendilerine ait olduğunu savunurken, Azerbaycanlı Türkler de buranın yüzlerce yıllık Türk toprağı olduğunu
gerekçe göstererek sahiplenmişlerdir. 1980’li yıllarda Sovyetlerin çöküşe geçmesi,
Almanya’nın kendi içinde birleşmesi ve Yugoslavya’nın parçalanması gibi gelişmeler, uluslararası siyasete yeni bir yön vermiştir.
Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunu başta Türkiye olmak üzere İran, Rusya gibi ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca uluslararası
menfaatler açısından Avrupa ve ABD’yi de yakından ilgilendirmektedir (Pehlivan
2016: 122). Tarihsel geçmiş esas alındığında Karabağ sorununun Türkiye’yi yakından ilgilendirdiği açıktır. Ancak Türkiye’nin Karabağ politikasının yekûnuna bakıldığında bir kifayetsizliğin olduğu da görmezden gelinmemelidir. Osmanlı’nın
son dönemlerinden itibaren bölgede uyguladığı denge politikasının Cumhuriyet
döneminde de sürdürüldüğü görülmektedir (Armaoğlu 1991: 43). Cumhuriyet
döneminde sürdürülen denge politikasının gelenekselleştirilmesinde ise komşusu
Rusya ile ilgili endişeleri ana etken olmuştur. Ancak bu denge politikaları uzun
yıllar aşırı hassasiyetle sürdürülmüş olduğundan Rusya’daki Türk topluluklarının
unutulmasına neden olmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Rusya
Türklerini Batı’nın verileriyle tanımlayan Türkiye’nin sistemli ve düzenli, kalıcı bir
dış politikası yoktu (Köni 1994: 11). Bundan ötürü, Rusya ile ilişkilerinde Rusya’daki ve Kafkasya’daki Türk kitlelerini dış politikadaki hesaplarında göz önünde
tutamamıştır.
Sovyetlerin dağılmasıyla Kafkasya ve Orta Asya’da yeni Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkması Türkiye açısından yepyeni bir dış politika sürecinin başlangıcı
olmuştur. Yeni soydaş ülkeler Türkiye ekonomisi açısından iyi bir pazar ortağı
olmanın yanında, Rusya’ya çoğu alanda destek verebilecek potansiyele sahiplerdi.
Kendilerine Türkiye’nin vereceği desteklerle yeni dünya düzenine adapte olmada,
piyasa ekonomisine geçişte ve dünya ile entegrasyonda sıkıntı yaşamayacaklarını
düşünmekteydiler. Türkiye’nin denge politikasında Sovyetler Birliği’ne dayandığı,
dostluk ilişkilerinin gündemde olduğu bir dönemde saptanan bu hedefler, ne yazık
ki daha sonraki yıllarda karşılıksız kalmıştır. Türkiye ancak 1990’lı yıllarda yine
Batıdan gelen bilgiler üzerine eski Sovyetler Birliği’ndeki Türklerle ilgilenmeye
başlamıştır (Taşkıran 1996:177). 1987’den itibaren Sovyet Rusya’da değişim rüzgârlarının esmeye başlaması üzerine, Karabağ’daki Ermenilerin nüfus çoğunluğundan yararlanmak isteyen Ermenistan, Karabağ’ın kendisine bağlanmasını
talep etmeye başladı. Karabağ’daki Ermeniler de bu yönde eylemlere başladılar.
Neticede Karabağ Sovyeti 1988 Şubatında Karabağ’ın Ermenistan’a katılmasına
karar verdi. Dönemin 140 üyeli Sovyet Parlamentosu’nun 110 üyesi Ermeni idi (Ar21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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maoğlu 1991: 937). Karardan sonra Türkiye sessiz kalmayı tercih etmiştir (Milliyet
07.11.1989).
Karabağ sorunu nedeniyle Azeri-Ermeni çatışmalarının yoğun olarak devam
ettiği günlerde Türk Dışişleri, Türk dış politikası çerçevesinde, Sovyet içişlerini ilgilendiren ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik ilkeler doğrultusunda tedbirli
bir tutum benimsemiştir (Aktaş 2001: 126).
Türkiye Karabağ ve Azerbaycan’daki gelişmeleri 18 Aralık 1991’de Sovyetler
resmen dağılana kadar Sovyetlerin içişleri olarak görmüştür (Taşkıran 1996: 181).
Buna bağlı olarak Kafkaslarda barışçıl bir dış politika izlemiştir. Böylelikle Türkiye, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında zaafa uğramasında bir bakıma etken teşkil etmiştir. Açlıkla karşı karşıya kalan ve enerji dar boğazında olan Ermenistan’a
Batı baskısıyla sınırlarını açan ve her türlü yardımın girmesine müsaade eden Türkiye’nin izlediği politika, Ermenilerce fırsat bilinmiş olduğundan onların saldırganlaşmalarına ortam hazırlamıştır (Gömeç 1999: 50).
Ermenilerin en büyük avantajı, Rusya’dan gördükleri destektir. Azerbaycan’dan Sovyet ordusunu çıkarmak ve İran ile Rusya’yı saf dışı bırakarak Türkiye
ile sıkı işbirliğine girişmek gibi politikalar izleyen Elçibey, Rusya ve Ermenistan’ın
Azerbaycan’a karşı harekete geçmelerine neden olmuştur. İran ve Rusya’nın Karabağ’da Ermenistan yanlısı tutumları Türkiye dışında hiç bir ülkenin Azerbaycan’ın
yanında olmadığını göstermiştir. Ermenistan 20. yüzyılda Türkiye-Azerbaycan
işbirliğinden algıladığı tehdit neticesinde Rusya’ya askeri, siyasi ve ekonomik
açıdan bağlı bir hale gelmiştir (Hazır 2016: 4).
Türkiye’nin yirmi yıldan fazla bir süredir Ermenistan’la sınır kapıları kapalıdır. 1991’de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan’la ilişkileri, bu süreçte hiç düzelmemiştir. İki ülke arasında, 1915 olayları, Karabağ sorunu ve bu süreçte Ermenilerin Azerbaycan karşıtı eylemleri sorunlu ilişkilerin sürmesini sağlamıştır.
Türk kamuyonda “Ermeni açılımı”nın başlangıç yılı olarak kabul edilen 2004’te
İstanbul’daki NATO zirvesinde Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek isteyen Türkiye, Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ı davet etmiştir. Ancak Koçaryan “Ermenistan’ın Türkiye olmadan da gelişebileceği” cevabını vererek daveti geri çevirmiştir
(Kodaman 2013: 116). Sivil ve resmi birçok girişimlerle birlikte, 2009’da ilişkilerin
normalleştirilmesi ve karşılıklı protokollerin imzalanmasına rağmen kara sınırı
kapalı kalmış, diplomatik düzeyde ilişki sağlanamamıştır (Görgülü 2014: 1). Türkiye’nin “Ermeni açılımı” sürecinin Türk dünyasındaki etkileri fazlaca hissedilmese
de Azerbaycan ve Gürcistan’ı kaybetme riski yaşamıştır. İran ise süreci bölgedeki
çıkarları bakımından kendi lehinde görmüştür (Kodaman 2013: 119).
Türkiye, Karabağ sorununda Kafkasya ve Orta Asya politikası gereği, her zaman Azerbaycan’ın yanında yer almıştır. Bu nedenle de Ermenistan’ın tepkisini
çektiği gibi, ABD ve Batılı devletlerin baskılarıyla Ermenistan’a insani yardım yaptığı için de Azerbaycan’ın tepkisini çekmektedir. Bu durumda Türkiye’nin Azerbaycan’la ilişkilerini geliştirmesinin yanında, Ermenistan ile siyasi ve ekonomik
ilişkiler tesis etmesi de zorlaşmaktadır. Türkiye, sorunun barışçıl yollarla ve ulus928
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lararası teşkilatların aracılığıyla çözülmesi için çabalamaktadır (Aktaş 2001: 129).
Karabağ sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi doğrultusunda Türkiye bürokrasisi gayret göstermekte, Türk basını da yurtiçinde ve dışında konuyu gündemde
tutmaktadır (Valiyeva 2016: 4). Karabağ sorunun çözümünde Türkiye ile birlikte
Rusya ve İran başlıca bölgesel aktörlerdir. Özellikle Rusya bazı otoriterlerce sorunun ana kaynağı olarak işaret edilmektedir (Hazır 2016: 3).
2. RUSYA’NIN YAKLAŞIMLARI
Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde en belirleyici etken
Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali konusu olmuştur. Rusya
Karabağ sorununda etkin konumunu süreç içinde kaybetse de kilit ülke olma özelliğini korumuştur ve bu konumunu halen sürdürmektedir (Kerimov 2007: 79).
Azerbaycan Parlamentosu’nun BDT üyeliğini onaylamaması ve Gürcistan’ın da
BDT üyesi olmaması, Rusya’yı bu ülkeleri etki alanına almak için baskı politikalarına yöneltti. Bu çerçevede Dağlık Karabağ çatışmasında, Azerbaycan’ın BDT’ye
üyeliğine kadar olan süreçte Ermenistan’ı destekleyen Rusya, Azerbaycan’ın üyeliğinden sonra daha dengeli bir dış politika izlemeye başladı. Dağlık Karabağ çatışması, özellikle ateşkesin yapıldığı 1994 yılına kadar olan dönemde, Kafkasya’da
bölgesel güçler arasındaki ilişkileri de olumsuz etkilemiştir (Cafersoy 2000: 9-14).
AGİT’in Minsk Grubunda Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasının çözümünde önemli rol oynayan Rusya Federasyonu, Lizbon Zirvesi’ne kadar
olan dönemde Ermenistan’ı ve Dağlık Karabağ’ın ayrılıkçı kuvvetlerini siyasi ve
askeri açılardan desteklemiş, bu konuda her zaman Azerbaycan’a karşı bir politika
izlemiştir. Ancak Rusya Federasyonu Lizbon Toplantısı öncesinde Azerbaycan’ın
bu problemin halli için ileri sürdüğü bütün şartları hem teorik hem de pratik açıdan desteklediğini açıklamıştır (Hasanov 2000: 71-72). BM Genel Kurulu’nca 14
Mart 2008’de, Ermeni güçlerinin işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarından
çekilmesi yönünde çağrı yapan bir karar, 7 oya karşı, 39 oyla kabul etmiştir. Başta
Rusya olmak üzere ABD ve Fransa karara itiraz etmişlerdir. Bu nedenlerden ötürü
Azerbaycan, sorunun çözüm sürecine tarafsız olduğunu düşündüğü bazı uluslararası örgüt ve devletleri de dâhil etmek istemektedir (Sapmaz ve Sarı 2012: 6). Minsk
süreci 2010’dan itibaren daha çok Rusya’nIn kontrolünde ilerlemektedir. Rusya’nın
bu süreçteki konumu net değildir. Rusya’daki bazı kesimler anlaşmadan yana olmakla birlikte, diğer kesim çözümsüzlüğün sürmesini istemektedir (Görgülü 2014:
3).
20 Eylül 1994’te Azerbaycan ve Batılı büyük petrol şirketleri arasında yapılan
“Asrın Antlaşması” doğal olarak Batı’nın Azerbaycan’da konumunu güçlendirmesi anlamına gelmiştir. 30 yıllığına yapılan bu antlaşma nedeniyle Batılı devletler
bölgedeki sorunların bir an önce çözülmesini ve bölgede barışın sağlanmasını istemekteydiler. İlk olarak bölgenin yeniden Rusya’nın etki alanına girmesinin önlenmesi gerekmekteydi. ABD’nin AGİT temsilcisi Joseph Pressel açık bir şekilde
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Rusya’nın bölgeyi kontrol altında tutması ihtimalinden büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etmiştir. Batılı devletlerin bölgeye olan ilgisinin arttığını gören
Rusya, 16 Mart 1995’te Ermenistan’la iki yıllığına bir askeri antlaşma yapmıştır.
Rusya bu antlaşmayla Ermenistan’da askeri üs bulundurabilme konusuna yasal
temel hazırlamış oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ krizinin
Rus yönetimi tarafından iki ülkeyi de kontrol altında tutmak için oluşturulduğu
ve Moskova’nın gerçekte Karabağ konusunda bir çözüme varılmasını istemediği
düşüncesi oldukça yaygın bir görüştür (Henze 1996: 50). Rusya Karabağ sorununun çözümünde Ermenistan tarafını tutmaktadır. Rusya, Ermenistan’ın yayılmacılık çabalarını ve bu çerçevede Azerbaycan topraklarını işgal etme girişimlerini
bu ülkeye karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır (Özdağ, 1993: 174).
Batı ve ABD merkezli politikaların Aliyev dönemiyle birlikte Rusya’yı dengeleyici olması yönüne dikkat çekilerek yeniden masaya yatırılması, Azerbaycan
diplomasisinin önemli başarılarından biri sayılmaktadır. Yeltsin döneminde durağanlaşan Azeri-Rus ilişkilerinin Putin’le birlikte ivme kazanmaya başladığı görülmüştür.
Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren Rusya
ile ilişkiler bazı itilaflardan ötürü olumusuz gelişmektedir. Her iki devletin karşılıklı suçlamaları, Rusya’nın birçok konuda yaptığı baskı ve bunun karşılığında beklediği tavizlerin tam aksine Azerbaycan’ın daha da sert tavır sergilemesi,
bu iki eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetini diyalogdan daha çok uzaklaştırmıştır. Bu durumda iki ülke arasında çözüm bekleyen sorunlar giderek çıkmaza
sürüklenmiştir. İki devletin arasındaki ilişkilerde yumuşama döneminin ortaya
çıkması, ancak pragmatist Vladimir Putin’in Rusya’nın devlet başkanı seçilmesiyle
mümkün olmuştur. Her iki devlet başkanı farklı platformlarda bir araya geldikleri
zaman devletlerarası sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını
süekli dile getirdiler. Rusya devlet başkanı Putin Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretini
gerçekleştirdiğinde, bu ziyaretle Azerbaycan’la ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak
istediğini dile getirdiler. Putin’in ifadesi iki devlet arasındaki sorunların çözümü
açısından önemli bir adım olmuştur. Rusya’dan Azerbaycan’a yapılan üst seviyedeki en son ziyaret 1982’de Brejnev tarafından gerçekleştirilmişti. 1982’den sonar
Azerbaycan devlet yöneticilerinin milliyetçi bir politika izleyerek Türkiye’ye yaklaşması, sorunların çözümünü uzatmıştır. Ancak buna rağmen 12 Eylül 1992’de
iki devlet arasında ilk defa Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması imzalanmıştır. 1993’te
Aliyev’in iktidara gelmesinin ve Azerbaycan’ın BDT’ye üye olmasının, iki devlet
arasındaki gerginliği azaltması beklenmekteydi. Ancak Rusya’nın Karabağ sorununda sergilediği tutum, Azerbaycan’ın Hazar’da kendi petrollerini üretmesi ve
uluslararası pazarlara ulaştırılması konusunda bağımsız bir siyaset yürütmesi,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’e karşı düzenlenen suikast ve darbeleri Rusya’nın hazırladığı söylentileri, Çeçenistan’da patlak veren savaş bahanesiyle
Rusya’nın Azerbaycan’la ortak sınırını kapatması, Azerbaycan gemilerinin Hazar
Denizi’nden Volga Nehri yoluyla dünya denizlerine çıkışının zorlaştırılması ve di-
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ğer olaylar iki devlet arasındaki ilişkilerin normal bir düzeye gelmesini engellemiştir (Özdağ 1993: 174-175).
Osmanlı Devleti son üç yüz yılında en fazla Rusya ile çatışmıştır. Osmanlı, hem
Balkanlarda hem de Kafkaslarda yüzyıllarca Rusları göğüslemek zorunda kalmıştır. 1917 Bolşevik İhtilalı ile Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmek zorunda kalan
Rusya, yerini Sovyet rejimine bırakmıştır. Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki
ilişkiler, Stalin’in fevri çıkışları hariç, daha önce yapılmış olan antlaşmalara saygı
çerçevesinde gelişmiştir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi, uluslararası dengeler açısından Türkiye için son
derece önemli sayılabilecek gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuş, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları yeni fırsatların
yanı sıra rekabetleri ve çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Kafkasya, Rusya için
son derece önemlidir ve buradaki en büyük rakibi de Türkiye’dir. Tarihsel, etnik ve
kültürel bağlarının bulunduğu bölge, Rusya ile arasında tampon bölge oluşturması, Rusya’nın güneye, sıcak denizlere inme politikasının engellenmesi, Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri ile köprü durumunda bulunması nedeniyle Türkiye açısından da aynı stratejik öneme sahiptir. Ayrıca, Kafkasya Bölgesi’nin güvenliği, yeraltı
zenginliği ve petrol yatakları gibi konular açısından da hassas konuma sahiptir
(Demirağ 2003: 75).
Türkiye ve Rusya için jeopolitik ve ekonomik açıdan oldukça önemli olan Kafkasya’da iki devlet arasında rekabet ve çıkar çatışması yaşanmaktadır. En önemli
rekabet alanı ise, bölgenin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya
pazarlarına taşınması konusudur. Bu rekabete bağlı olarak Karabağ sorunu da bu
rekabet ve çatışmanın merkezine çekilmiştir.
Türkiye, Yukarı Karabağ ve Azerbaycan’daki gelişmeleri 18 Aralık 1991’de Sovyetler resmen dağılana kadar Sovyetlerin iç işleri olarak değerlendirdi ve denge politikası izledi. Zamanla Kafkaslardaki anlaşmazlığın boyutları önemli ölçüde değişti. Sovyetlerin iç işleri olmaktan çıktı. Bunun üzerine Türkiye “bekle gör” siyasetini
rafa kaldırdı ve bütün Sovyet Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı (Taşkıran
1995: 126). Bağımsızlığını kazanan Baltık Cumhuriyetlerinden Letonya’nın başkenti Riga’da Komünist Parti’nin çöküşünün ardından Lenin heykelleri sökülerek
ayaklar altına alınıyordu. Yetmiş yıllık serüven bitti derken darbecilerin 60 saatlik
iktidarının ardından Gorbaçov görevinin başına tekrar döndü. Darbeden sonra ne
Rusya eski Rusya, ne de Gorbaçov eski Gorbaçov’du. Ayrılıkçı cumhuriyetler tek tek
bağımsızlığını kazanırken, Yeltsin’in gücü Gorbaçov’u rahatsız ediyordu. Yeltsin,
Gorbaçov’u saf dışı bırakmaya başladı. Sovyetler Birliği’nin daimi parlamentosu niteliğindeki Yüksek Sovyet, 29 Ağustos 1991’de aldığı bir kararla, yetmiş dört yıldır
Sovyet siyasi yaşamına hükmeden Komünist Partisi’ne son darbeyi indirdiği gibi,
ekonomide tek söz sahibi olabilmesi için Gorbaçov’a verilen olağanüstü yetkileri
de geri alarak kendisini de feshetti. Bağlı cumhuriyetlerin de bağımsızlığını ilan
etmesiyle Sovyetler paramparça oldu. Yedi yıllık bir serüvenin ardından 25 Aralık
1991 tarihinde Gorbaçov Kremlin’e veda etti (Hürriyet 10.08.1991).
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Kafkasya’daki yeni durum ve Türkiye’nin refleksleri ya da manevra kabiliyetleri başta Rusya Federasyonu olmak üzere küresel güçler tarafından yakından takip edilmiştir. Enerji kaynaklı ekonomik kaygılar, Karabağ Sorunu ve Pantürkizm
endişesi ilişkilerin rotasını çizen ana etkenlerdir. Türkiye’nin kendisinden sonra
ortaya çıkan boşluğu, bölgedeki Türklerle işbirliği yaparak dolduracağını düşünen
Rusya, Karabağ Sorunu başta olmak üzere Kafkasya’da meydana gelen olaylara kayıtsız kalmamış ve taraf olmaktan, Ermenistan kartını kullanmaktan geri durmamıştır. Olayların gelişmesi, Rusya’nın “Ermenistan kartını” gereğinden fazla kullandığını göstermektedir. Ermenistan, bunun doğal sonucu olarak bölgede oldukça
güçlenmiştir. Rusya, Ermenistan’ın daha da güçlenmesini sağlayacak olaylara göz
yumsa Ermenistan’ı kontrol altında tutamazdı. Rusya siyasi oyuncağa çevirdiği Ermenistan’ı desteğinden mahrum etme korkusu altında tutmaktadır (Aslan 2003:
56). Rusya, Kafkasya politikasını Ermenistan üzerinden yürütmeyi sürdürmektedir. Karabağ Sorunu, Kafkasya’daki Türk-Rus rekabetinin ortaya çıktığı noktadır.
Türkiye Ermenistan’ı ciddi bir rakip olarak görmemektedir. Türkiye için önemli
olan, perde arkasındaki güç Rusya’dır. Rusya’nın amacı bölgenin enerji kaynaklarını Türkiye’ye rağmen ele geçirmektir. Ancak bu süreçte sırtını Rusya’ya dayayan Ermenistan sık sık Azerbaycan’la olan sorunlarını güncelleme yoluna gitti. 12
Kasım 2014’te Ermenistan’ın askeri tatbikat gerekçesiyle Azerbaycan hava sahasını
ihmal etmesi (Tuncel 2015: 1) bu durumun açık bir göstergesidir.
Rusya, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yönetim
kademelerine hâkim olarak bölge politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmak istedi. Bunda da büyük oranda başarılı oldu. Rusya ile ilişkiler kritik
bir noktaya geldi. Rus ordusunun ülkeden gönderilmesi Rusya’nın büyük tepkilerine neden oldu. Rusya Ermenistan’a her türlü ekonomik ve askeri yardımı açıkça
yapmaya başladı. Türkiye de Azerbaycan’a desteğini ilan etti. Moskova yanlılarının
ve İran’ın Azerbaycan Halk Cephesi (AHC) partisine karşı yürüttüğü faaliyetlere
rağmen, 1 Haziran 1992’deki cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yarıdan fazlasını
alan Elçibey ve AHC kazandı (Ünal 2001: 4). 7 Haziran 1993 tarihindeki seçimlerden sonra ise Rus yanlısı olarak bilinen SSCB’nin önemli kademelerinde görev
yapmış olan Nahçivan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev devlet başkanı seçildi.
Rus yanlısı politika izleyeceğine inanılıyordu. Ruslara ihaleler vermesi bu beklentileri boşa çıkarmadı. Fakat daha sonra yüzünü batıya dönerek ABD ve Türkiye ile
ilişkileri geliştirdi. Bu arada Rusya’ya cephe almaktan kaçındı petrol ihalelerinde
onlara da pay verdi. Rusya’nın “yakın çevre” politikası bölgeye ilgisini arttırdı ve
Türkiye ile rekabet ortamı artarak devam etti (Aslan 2003: 57-58).
Karabağ Sorunu, siyasi ve ekonomik olarak bölgede etkin olmak isteyen Rusya
ile Türkiye arasında yeni rekabet üssü oldu. Sorunun devam etmesi ilişkilerdeki
gerginliği tırmandırdı. Sovyetlerin yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluğu Türkiye’nin
dolduracağı düşüncesi Rusya’yı daha da tedirgin ederek karşı hamlelerde bulunmasına yol açtı. Böylelikle Türkiye’nin Kafkasya politikasında ve özellikle Karabağ
sorununa yaklaşımında manevra alanını daraltan ve Karabağ politikasında belirleyici ülke de yine Rusya oldu. Karabağ, Rusya’nın 1992’de planlayıp 2 Kasım
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1993’te yürürlüğe koyduğu “yakın çevre” politikası, ülkenin savunulacak sınırlarının eski Sovyet sınırlarından başladığını ilan etmesi, Türkiye’nin kültür, dil ve din
birliği bulduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’a yönelik politikaları iki ülke arasında sürtüşme alanı olarak öne çıkmıştır (Selver 1997: 281). SSCB
yönetimi, Azerbaycan’ın bağımsızlığına dek bölgede Azerbaycan Türklerinin dini
durumuyla da yakından ilgilendi. İslam dinine karşı oldukça dikkatli; sınırlı ve
sistematik olarak İslam dinini Sovyetlerin emellerine ulaşmada bir araç olarak kullanma yoluna giden bir politika izlemiştir (Bennigsen 1997: 67-68).
Hocalı Katliamı’nı müteakiben Nahçivan’a Ermenilerin saldırmasıyla, Mayıs
1992’de Karabağ savaşının alevlendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Turgut Özal,
Türkiye’nin savaşa girebileceğini ima etmiş, Türkiye’de savaş ihtimali tartışılmaya
başlanmıştı. Rusya bu duruma sert tepki göstermiş ve BDT Genel Kurmay Başkanı Şapoşnikov, Türkiye’nin müdahalesinin üçüncü dünya savaşına yol açacağını
açıklamıştı. Bu gelişme Ermenistan’ın yalnız olmadığı ve saldırganlığının altında
Rusya’nın yattığını açıkça ortaya koymuştur (Cumhuriyet 21.05.1992). Rusya Karabağ Sorunu’nda sürekli önplanda olmadıysa da en kritik anlarda kararlı ve sert
tepkilerle sorunu yönlendirmiştir.
Rusya her fırsatta Türkiye’nin Aras’ın doğusunda Kafkaslar’a olan köprübaşısı
Nahçivan’ı Ermenistan’a hediye etmek suretiyle, Türkiye’nin yolunu kapatmak istemiştir (Taşkıran 1996: 156). Ancak Nahçivan sınır kapısını Türkiye’ye kapatan
Ruslar değil, Türkiye’nin politikalarına tepki gösteren Nahçivan yönetimi olmuştur.
Kamuoyunun düşüncesi şu yöndeydi: Sovyetlerin dağılmasıyla ortaya çıkan
boşluğu Türkiye dolduracak ve soy birliğine dayalı bir mücadeleyle “turan birliği”
oluşturulacak ve dünyada yeni bir güç doğacaktı. Konu iç siyasette de fazlaca tartışıldı. Türkiye’nin Sovyetlerden sonra Kafkaslarda ortaya çıkan boşluğu dolduracak
güce sahip olmadığı, yeterli kadrodan da yoksun olduğu zamanla anlaşıldı. Türkiye’nin en büyük zaafı ekonomik sıkıntılarının olmasıydı. Ekonomik yeterlilik
olmadığından Türk siyasi birliği düşüncesi daha başlamadan bitmiştir. Türkiye’de
o yıllarda söylenen hep şu idi: “Hazırlıksız yakalandık!”. Ancak gerçekler bundan
ibaret değildi. Türk dış politikasında uzun vadeli planlar yapmak organize ve disiplinli hareket etmek o güne kadar hiç gerçekleşememişti. Ekonomik yetersizlikle birlikte siyasi istikrarsızlıklar buna müsaade etmedi. Zaten Rusya bu bölgedeki
hâkimiyetini bağımsız cumhuriyetlerin içine düştüğü ekonomik zorunluluktan
dolayı yeniden inşa edebilmiştir. Bu uğurda Karabağ Savaşı Rusya’ya beklediği fırsatları sunmuştu.
Rusya, Karabağ konusunda öncül pozisyonu elde ederek etkinliğini devam ettirmek isterken, bir yandan da Ermenilere desteğini sürdürdü. Yıllarca Karabağ
sorununun çözülmesine mani oldu. Öte yandan Rusya yıllardır Karabağ sorununu Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı baskı aracı olarak kullandı (www.azerbaycan.
ihh.org.tr, 20.10.2007). Karabağ sorunu ile ilgili olarak bugün ortaya çıkan gerçek
şudur: Rusya bölgede hala en büyük güçtür ve Rusya’nın isteği dışında bir çözüm
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mümkün değildir. Azerbaycan bugün fiilen, Rusya’nın siyasi denetimi altındadır.
Karabağ sorununa yönelik politikalar belirlenmesinde Türkiye Rusya’nın gerisinde
kalmıştır. Türkiye’nin Karabağ sorunu karşısında izlediği politikanın etkili olamamasının bir sebebi de Türkiye’nin güçlü ve hazır bulunmaması gibi, herhangi bir
sıkıntı anında Türkiye’yi savunabilecek kararlı ve güvenilir müttefiklerinin olmamasıdır (Taşkıran 1996: 156).
Karabağ sorunundan en çok beslenen devlet Rusya’dır. Sorunu sistematik olarak aktif kılan ve güncelliğini destekleyen Rusya, Karabağ sorunu var olduğu sürece Ermenistan ve Azerbaycan, Rus kontrolünden çıkacak ölçüde güçlenememektedir. Azerbaycan ve Ermenistan her zaman Rusya tarafından kontrol edilebilir ve
dış desteğe muhtaç bir noktada bırakılmaktadır. Böylelikle Türkiye, Ermenistan ve
Azerbaycan enerjilerini boşa harcamaktadır. Oyunun kurallarını belirleyen Rusya
sürekli kazanmaktadır. Sürecin çözümsüzlükten kurtulamaması da Rusya’nın elini devalı surette güçlü kılmaktadır.
Dağlık Karabağ’da 1994 yılında Rusya’nın girişimiyle bölgede ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen sorun hala kesin bir çözüme kavuşmamıştır. 1990’lı yıllardan bugüne gerek uluslararası düzeyde gerekse farklı düzlemlerde Karabağ sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu
devamlı çözümsüzlükte Ermenistan kadar Rusya da sorumludur.
3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN TUTUMU
ABD, 1993 yılı başlarına kadar Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ
çatışmasında Ermenistan tarafını tutarak çatışmada haklı gören pek çok açıklama
yapmış, Ermenistan’a siyasi ve maddi yardımlarda bulunmuştur. 1993 ortalarında
Haydar Aliyev’in devlet başkanı olması üzerine, Azerbaycan ile ABD arasındaki
ilişkiler hızla gelişmeye başlamıştır.
Azerbaycan ve ABD, yaptıkları ortak açıklamalarda Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası hukuk normlarına uygun kararlar almaya ve iyi
ilişkiler kurmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Açıklamalarda, Karabağ’ın
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprağı olduğu tasdik edilmiştir.
ABD Başkanı Bill Clinton’ın Haydar Aliyev’e gönderdiği mektupta kaydedilenler, ABD’nin Karabağ sorununa ilişkin konumunun tamamen değiştiğini gösteren
en açık gösterge olmuştur. 8 Kasım 1996 tarihli mektupta, Clinton Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğünü ve savaşın uluslararası hukuk ilkeleri esasında halledilmesini
desteklediğini ifade etmiştir (Halk 14.11.1996).
Haydar Aliyev iktidarının bir yıllık süresinde Azerbaycan’ın hem ABD’nin
Kafkasya politikasını ciddi etkilediği, hem de genellikle Ermenistan yanlı bir tutum içerisinde bulunan Avrupa devletleriyle iki taraflı ilişkiler geliştirdiği görülmektedir (Kerimov 2007: 111). Aliyev’in Azerbaycan’da iktidara gelmesi ülke tarihi açısından önemli bir gelişme olmuştur. İktidara gelişinden itibaren bölgede
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aktif dış siyaset yürütmeye başlayan Aliyev, Rusya ile ABD arasında denge
siyaseti yürüterek daha verimli iç ve dış politika yürütülmesi açısından bölgede
istikrarın korunmasını sağladı. Böylece Azerbaycan’ın elinde en büyük ve tek koz
olan doğal kaynaklarından ülke çıkarları doğrultusunda kullanılması için fırsat
sağlamıştır. 1994’ten itibaren Hazar petrollerine ilişkin tercihlerinde, ekonomik
olmanın ötesinde politik çıkarları da göz önünde bulundurarak ABD’nin bölgeye
yönelmesini sağlayan Azerbaycan, ABD, Rusya ve İran arasında denge oluşturmuş,
ülke olarak kalkınmaya ve başta Dağlık Karabağ sorunu olmak üzere birçok
sorununa uluslararası alanda adaletli çözüm olanağı elde etmeye başlamıştır.
İzlenen bu siyaset doğrultusunda, 1990’ların ortalarından itibaren ABD’nin değişen bölge politikası çerçevesinde devlet başkanı Bill Clinton Azerbaycan ile giderek
yakınlaşmıştır (Kerimov 2007: 118). 2000’li yıllardan itibaren ABD, İran’ı da kaygılandıran bir tutumla Azerbaycan petrollerinin uluslararası dağılımında garantör
bir konum elde etmiştir (Özyılmaz 2013: 204). Bir bakıma ABD bölgede denge siyaseti izlemektedir. Ancak genel itibarıyla Karabağ sorunu gözden geçirildiğinde,
Türkiye’nin tutumunun yanında, daima Rusya ile rekabet halinde olan ABD’nin
çoğu Batı ülkeleriyle ortak tavır aldığı tek olayın Karabağ sorunu olması düşündürücüdür (Gökçe 2014: 8).
ABD’nin Ermenilere ilgisi 19. yüzyılın başlarında başlamıştır. Amerikan Misyoner Teşkilatı 1830’dan itibaren Anadolu’da açtığı okullarla Ermeni gençlerini
eğitmeye başlamıştır. ABD misyonerleri, Ruslarla İngilizlerden daha çok Ermenilerle Ermeni hareketinin içinde bulunuyorlardı. Amerikan misyonerlerinin bütün
arzuları Protestanlığı kabul etmiş müstakil bir Ermenistan’ın ortaya çıkmasıydı.
Ancak Kafkasya’daki Rus-İngiliz çekişmesi Amerikan misyonerlerinin faaliyetlerini baltaladı. Buna rağmen Amerikan misyonerleri Ermenilere maddi ve manevi desteklerini sürdürdüler. Birinci Dünya Savaşı ABD’ye yeni fırsatlar sundu
ve ABD’nin Kafkasya’ya ilgisini daha da arttırdı. Birinci Dünya Savaşı sonunda
ABD Başkanı Wilson 14 maddelik bir beyanname yayınlayarak sınırların milliyet prensibine göre çizilmesini istemişti. Ermeniler, Doğu Anadolu’da çoğunlukta
olduklarını iddia ederek harekete geçtiler, ancak ABD’li General Harbord’un bölgeye dair raporu Ermenileri haklı çıkarmamıştır. Rapordan sonra bazı yöneticiler Ermenistan’ın ABD yönetimine alınmasını teklif etmişler, kongre de bu teklifi
reddetmiştir. Ermenistan 1918-1920 yılları arasında bağımsız bir devlettir. Ermeni
lobisinin de yoğun çabasıyla ABD, en büyük dış yardımı Ermenistan’a yapmıştır.
Ülkenin un ihtiyacının tamamını ücretsiz karşılamıştır (Ruşendil ve Kelipur 1994:
91). ABD sadece Ermenilere yardım yapmıştır. Azerbaycan Türkleri yardım alamadığı gibi, bölge için tehdit unsuru olarak algılanmışlardır. Ermeniler için Sovyet
Rusya egemenliği başladığında ise ABD müdahale etmemiştir. Diaspora Ermenileri ABD’de organize bir biçimde özgürce eylemlerini yürütmüştür. Amerika’daki
Ermeni diasporası özellikle Sovyetlerin başına Gorbaçov’un geçmesinden itibaren
Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması hususunda yoğun propagandalar yaparak ABD’nin dikkatini bölgeye çekmiştir.
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20. yüzyılın başlarından itibaren on binlerce Ermeni’yi ülkesine kabul eden
Amerika, Ermenistan’dan sonra en fazla Ermeni nüfusuna sahip ülke haline gelmiştir. Amerika’ya yerleşen Ermeniler burada örgütlenerek Ermenistan ile irtibatlarını koparmamışlardır. Karabağ savaşı boyunca Ermenistan’a her türlü desteği
veren Ermeniler, ABD yönetiminin de desteğini almıştır. Amerika’da faaliyetlerde
bulunan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgütleri soykırım iddialarının ön plâna çıkararak Türkiye’yi de çıkmaza sokmak istemişlerdir. Bu örgütler ABD’de Türkiye
ve Azerbaycan’a karşı her türlü organizasyonda yer almışlardır.
1990’ların başında Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’daki gelişmeleri Sovyetlerin
içişleri olarak değerlendirmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD ziyareti esnasında Azerbaycan Türklerinin Şii olduğunu belirterek sorunu sahiplenmemişti (Milliyet 19.01.1990). Söz konusu dönemde Özal’ın diaspora ve ABD’nin
tepkisini çekmemek için bunu yaptığı tartışılmıştı. Azerbaycan bağımsızlığını ilk
tanıyan ülkelerden biri de ABD olmuştu. Ancak özellikle Muttalibov döneminde
Azerbaycan politikalarının Rus yanlısı politikaları ABD’yi Azerbaycan’dan uzaklaştırmıştır. Ardından, Orta Asya’daki etkisini artırmak için Türkiye’nin yaptığı
çalışmalar meyvesini vermiş ve ABD bölgeye ilgi göstermeye başlamıştır. Özal’dan
sonra Demirel de ABD’nin bölgede etkinliğini arttırmasını istemiştir.
Mayıs 1992’de ABD hala Ermenileri yaptıkları katliamdan ötürü kınamamıştı.
Üstelik Türkiye’de yoğun müdahale tartışmaları yaşanırken, ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Thomas Niles, Türkiye’nin askeri müdahalesine karşı olduklarını, Türk
diplomasisinin bundan sonra asıl beceresini göstermesi gerektiğini ifade etmiştir
(Cumhuriyet 20.05.1992).
Ermenilerin yoğun taleplerine rağmen Türkiye’yi, Rusya ve İran’a karşı “stratejik denge unsuru” olarak gören ABD, Türkiye’yi gücendirmekten kaçınıyordu.
ABD bir taraftan Rusya’ya karşı “stratejik denge unsuru” olarak gördüğü Türkiye’yi
gücendirmemeye gayret ederken, diğer taraftan seçim yılında Ermeni lobisini kızdırmamak ikilemi içerisindeydi. ABD Başkanı Bush ve Dışişleri Bakanı James Baker, Erivan’ı saldırıları durdurması konusunda ikna etmeye çalışırken, Türkiye’yi
de müdahale etmemesi konusunda uyarıyordu. ABD’nin en çok korktuğu olasılık
ise Erivan’ın Türkiye’ye karşı İran’la işbirliği ihtimaliydi. Radikal İslamı, Orta Asya’daki çıkarları için en büyük tehlike olarak gören ABD, İran’ın Kafkasya’da ağırlığının artmasını istemiyordu (Cumhuriyet 27.05.1992).
Elçibey’in dış politikada Rusya’yı ve İran’ı bir anda silip Batı’ya, ABD’ye yönelmesi umulanı sağlamamıştır. Bu neticede, dış politikada gerekli mekanizmaların
sağlanamamasının da katkısı büyüktür. Aliyev’in iktidara gelmesiyle yumuşak bir
rota değişikliği denenmiş ve başarılı olunmuştur. Türkiye’nin çabasıyla Azerbaycan Batı’ya entegre olmaya başlamıştır. Petrol pazarı sayesinde başta ABD olmak
üzere büyük devletler Azerbaycan ile yakın ilişki kurmaya çalışmışlardır.
“Yüzyılın Anlaşması” ile petrol pazarından en büyük payı alan ABD’nin gözünde Azerbaycan’ın imajı değişmiştir. Anlaşmanın ardından Aliyev’in ABD ziyaretiyle ikili ilişkilerin gelişmesi Azerbaycan’ın uluslararası alanda saygınlığını
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arttırmıştır. ABD ve Azerbaycan arasındaki yakınlaşma Ermenistan’da yankı bulmuş, Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan Karabağ sorununun çözümü için sıcak mesajlar vermeye başlamıştır. ABD’nin Karabağ sorununa ilişkin
çözüm arayışları bölgedeki menfaatleri açısından kaçınılmazdır.
Soykırım iddiaları Türk-Amerikan ilişkilerinin başka boyutunu oluşturur
ve Karabağ sorunundan bağımsız değildir. Karabağ sorununun başladığı sırada
soykırım iddiaları daha hararetli bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Türk düşmanlığı ile bilinen Kaliforniya Valisi Dökmeciyan bir taraftan soykırım iddiasının
belgelenmesi için tarihçileri azimle çalışmaya davet ederken, diğer taraftan soykırım tasarısının kongreden geçmesi için yoğun kulisler oluşturmuştur (Hürriyet
25.04.1989). ABD’de devamlı surette Türkiye’nin önüne konulan soykırım tasarısı,
Ermeni lobisinin en fazla meşgul olduğu konulardan biridir. Diaspora bu konuyu en hayati sorun olarak ilan etmiştir: “Bizim için soykırım tasarısı deprem felaketiyle eşit öncelik taşımaktadır” sözleri, konu üzerindeki ciddiyetlerini açıkça
göstermektedirler.
ABD Ermeni lobisi, Ermenistan depreminin ardından enerjilerinin tamamını
Ermenistan’ın yapılanması için harcıyordu. Ermeni diasporasının ABD ve Rusya
nezdindeki saygınlığı ve etkinliği Türkiye için daima sıkıntı yaratmıştır. Türkiye-ABD ilişkilerinde yıllardır soykırım tasarısının kabul edilip edilmeyeceği tartışmalarından doğan sorunlu bir yapı var olagelmiştir.
4. İRAN’IN BAKIŞ AÇISI
İran’ın Ermenistan’la sınır şehri olan ve aynı zamanda iki ülke arasında siyasi ilişkilerin temelini Hidro Elektrik Santrali projesiyle güçlendiren Meghri’nin
yeni köprüsü üzerinden İran’ın Ermenistan’a doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Hazar Denizi kıyısı yoluyla ulaşabilmektedir. İran
İslam Cumhuriyeti’nde Ermeni kökenli 250.000 kadar kişinin yaşadığı tahmin
edilmektedir. İran ve Azerbaycan’ın tekrar yakınlaşması Haziran 1989’dan sonra
olmuştur. İran’da 1989’da Ayetullah Humeyni’nin ölümünden sonra yerine Haşimi
Rafsancani geçmiştir. 1989’da Sovyetler Birliği’ndeki parçalanmayı İran da yakından izlemekteydi. İran’ın izlemi birçok devletten daha farklıydı. Çünkü İran’da
nüfusun beşte biri Azerbaycan Türk’ü idi. Diğer bir neden ise Azerbaycan insanının büyük bir kısmının Şii Müslüman olmasıydı. Şii Müslümanlık anlayışının
temsilcisi olduğunu kabul eden ve bunu yayma çabası içerisinde olan İran, Azerbaycan’ın bu durumunu gözden kaçırmak istememiştir (Milliyet 07.11.1996).
Bölgedeki en önemli aktörlerden biri olan İran’ın Azerbaycan’la dini, tarihi ve
kültürel açıdan derin bağları vardır. Azerbaycan Türklerinin çoğu, İran ve Rusya
arasında 1813’te imzalanan Gülüstan ve 1828’de imzalanan Türkmençay anlaşmalarıyla ülkelerinin ikiye bölündüğünü ve İran’da bugün 35 milyon civarında
Azerbaycan Türkünün yaşadığını kabul etmektedir (Bünyadov ve Yusifov 2005:
650). Azerbaycan’da yaygın olan bu düşünceden haberdar olan İran, Sovyet Sosya21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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list Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) dağılması ve kuzey Azerbaycan’ın, 18 Ekim
1991’de bağımsızlığını ilan etmesinden rahatsızlık duymuştur (Aslanlı 2016: 1-2).
Ermenistan’ın 1992 yılı başlarında Azerbaycan’a yönelik işgalci saldırılarının
ardından şiddetlenen savaşın, kendisi açısından riskleri artırdığını düşünen İran,
taraflar arasında arabuluculuk faaliyetlerine hız vermiştir. 24 Şubat 1992’de İran
Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, arabuluculuk yapmak amacıyla bölgeyi ziyaret
etmiştir. Taraflar ateşkes adına uzlaşmaya çalışırken Ermenistan Hocalı katliamını
gerçekleştirmiştir. 25-26 Şubat 1992’de Ermenistan kuvvetlerinin Hocalı’ya düzenledikleri saldırı adeta soykırıma dönüşmüştür. Saldırıda 63’ü çocuk, 106’sı kadın,
70’i yaşlı olmak üzere en az 613 kişi katledilmiştir. 1275 kişi Ermenilerce rehin
alınmış, 500’den fazla insan yaralanmış olmakla birlikte, 150 kişinin de akıbeti
hakkında bilgi yoktur. İşgal edilen bölgedeki insanlar acımasız yöntemlerle katledilmiş, uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası bu kırımı “insanlık dramı” olarak
kabul etmiştir (Aslanlı 2016: 4).
İran’ın başkanı Haşimi Rafsancani Azerbaycan’la ilişkilerini somutlaştırmak
için 1989’da Moskova ve Bakü’ye ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler Kafkasya’da özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinde etki oluşturma amacı taşıyordu.
İran’ın ziyaretlerinin temelinde önemli bir korku vardı. İran’a göre Azerbaycan’da
milliyetçiliğin giderek güçlendiği takdirde İran’da yaşayan Azerbaycan Türklerini
de etkileyebilirdi. İran bundan kaçındığı için ziyaret muhtevasını öncelikle ticaret
ilişkilerinin arttırılması, sonra seyahat konusu ve kültürel işbirliğinin hızlandırılması gibi konular oluşturuyordu. İran-Azerbaycan arasında bu konularla ilgili
anlaşmalar imzalanmaya başlanmıştı. Ancak İran, özgür Azerbaycan’ın kurulması
aşamasında etkin bir tutumu sergilememiştir. Bu nedenle İran Sovyetler Birliği’nin
tamamen dağılmasına kadar Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanımada tereddüt etmiştir. Sonraları ise komşuları Azerbaycan ve Ermenistan’ın eş değerliliğini vurgulamıştır. İran her iki ülkeyle de eşdeğer bir ilişki kurma yoluna gitmiştir. Başkan
Haşimi Rafsancani bu politikasını somutlaştırmak için yardım konusunda Azerbaycan’ın desteklenmesi kadar, Ermenistan’ın da desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu açıklamalardan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey ve
İranlı Türkler, İran’ın Ermenistan’a silah ve enerji teslimatıyla desteklediğini öne
sürmüşlerdir. Diğer bazı devletler ve ilgili çevreler tarafından da bu görüşler kabul
edilmiştir. Üst düzey bir Azerbaycan askeri yetkilisi, İran’ın üç yoldan Ermenistan’a
silah yardımı yaptığını söylemiştir. İran’ın amacının Bakü’yü zor durumda bırakarak İslam’a yönelmesi karşılığında yardım etmek olduğu tahmin edilmiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Azerbaycan ve
Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu için barış görüşmeleri sürerken, İran yönetimi Ermenistan’a askeri yardımda bulunmuştur. İran’ın planı Azerbaycan’ı Ermenistan karşısında çıkmaza sokmak, sonra da Bakü’ye “daha İslami bir yapı ve batı
ile daha az ilişki kurma…” koşuluyla destek olmaktı. İngiltere’de yayınlanan haftalık savunma dergisi Jane’s Defence Week’in birinci sayısında yer alan makalede üst
düzey bir Azerbaycan yetkilisine dayandırılarak, İran yönetiminin Ermenistan’a
askeri yardımda bulunduğu ve Erivan yönetimini Karabağ konusunda destekle938
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diği yazılmıştır. Dergide yer alan makalede Azerbaycan Türklerinin % 90’ının Şii
Müslüman olmalarına karşın ülkede çok az tahribat olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verilmiştir: “Daha kökten bir yaşam biçimi sergileyen Türkiye sınırı olduğu
Nahçivan’daki Azeri nüfusu etkileyebilir. İran da düzenli şekilde Azerbaycan’a radyo
ve televizyon yayını yapmaktadır. İran’ın neden Ermenistan’ı desteklediğine yönelik
Bakü yönetiminin ileride Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bir çelişkinin çözümünde İran’ın desteği ve arabuluculuna gereksinme duymasını sağlamak olabilir.
İran ozaman Azerbaycan’da daha İslami bir yaşam ve batı ile özellikle de NATO ile
daha az ilişki isteme şansı bulabilir” (Cumhuriyet 27.06.1996).
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Haziran 1992’de bölünmüş
Azerbaycan’ın yeniden birleştirilmesi gerektiği açıklamalarını yapmaya başlamıştır. Elçibey’in bu yöndeki açıklamaları İran’ı çok rahatsız etmiştir. Azerbaycanlı Türk gazetecilerin haberlerine göre İran binlerce “mollayı” Şii Müslüman
halkı “uyandırmak” için Azerbaycan’a göndermişti. Mollalar bir İslam devletinin
kurulması için birkaç yandaş bulabilmiştir. İran’ın Türkiye örneğinde demokratik
bir ülke kurulmasını istemediği de düşünülmektedir. Başka bir düşünce ise İran’ın
kendi topraklarında yaşayan Azerbaycan Türklerinin de bağımsızlık istemelerinden kaygılandığıdır. Erivan ve Ankara arasındaki gerginlik de ayrıca İran
tarafından arttırılmaktadır. İran ekonomisinde ve politikalarında İranlı Azerbaycan Türklerinin pasif varlıklarına bağlı olarak, İran’ın Azerbaycan ve Ermenistan’a
karşı tutumları “içten ve itibarlı bir ülkenin ilgisi ile bezenmiştir”. İran’ın Karabağ
sorunundaki aracı rolü Ermenilerin bölgesel kazançlarının önünü açmıştır. Bu
nedenle Azerbaycan halkının büyük bir kısmının İran’a güveni kalmamıştır. 16
Şubat’ta o dönemki başkan Muttalibov İran’ın aracılığından memnun olacağını
belirtmişti. 25 Şubat 1992’de Radyo Tahran Azerbaycan ve Ermenistan’ın bir 72
saatlik ateşkes anlaşması daha yaptıklarını ve böylece İran hükümetinin aracılığı
ile görüşmelerin yapılmasını söyleyeceğini duyurmuştur.
İran bugün hala ABD’nin kendisinin kuşatılmasında Azerbaycan’ı bir üs olarak
kullanabileceği kaygısını yaşamaktadır. İsrail’in askeri istihbarat faaliyetlerinde
Azerbaycan’dan yardım alabileceği konusundaki kaygıları da İran’ı Azerbaycan’ı
ciddi biçimde kaygılanmaktadır. 2012 yılında Azerbaycan-İran ilişkileri açısından
sorunlu geçmiştir. 2013’te ilişkileri düzeltmek için Kafkasya Müslümanları Başkanı Allahşükür Paşazade’nin İran’ı ziyareti önemli bir adım olmuştur.
İran’ın Ermenistan’la ilişkileri, Ermenistan-Azerbaycan çekişmesinden daha
etraflıcadır. İran ile Ermenistan arasında elektirk ve doğalgaz endeksli enerji
işbirlikleri bulunmaktadır. Bu husustaki isteklerini her geçen gün daha ileri seviyeye
götürmek isteyen İran, zaman zaman Batı engeline takılmaktadır. Bundan dolayı
iki ülke arasındaki ilişki ikisinin de arzuladıkları boyutlara ulaşamamaktadır (Aslanlı 2013: 31).
İran’ın Karabağ sorununa bakışı başından beri aynıdır. Netice itibarıyla Karabağ sorunu İran için oldukça karmaşıktır. İran, Ermenistan ve Azerbaycan’ı zayıf
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birer ülke olarak kontrolünde ve kendine bağımlı tutmak istediğinden Karabağ
sorununun devamlılığını istemektedir.
Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkileri biçimlendiren birçok faktör vardır.
Azerbaycan’ın güney komşusu olan İran ile kara sınırının uzunluğu 618 kilometredir. İki ülke, Hazar Denizi’nden de birbirlerine sınırdırlar. Coğrafi koşulların
ötesinde, iki ülkenin birbirleriyle ilişkilerini yönlendiren en önemli tarihî faktör,
Azerbaycan’ın kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş olması ve Güney Azerbaycan’ın İran sınırları içerisinde kalmasıdır. Azerbaycan’da önemli oranda bir Şii nüfus vardır. Azerbaycan Şii nüfus oranıyla, dünyada İran’dan sonra ikinci sıradadır
(www.azerbaycan.ihh.org.tr, 20.11.2007). Şii Azerbaycan Türkleri İran’ın yönetici
elitleri arasında da yer almışlardır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milliyetçi kesimlerinden ve İran’daki bazı
Azerbaycan Türklerinden zaman zaman gelen birleşme çağrılarına bölgedeki
Azerbaycanlı Türklerin çoğunluğu tepkisiz kalmaktadırlar. Ancak Azerbaycan
Türkleri, daha fazla kültürel hak ve Azerbaycan Türkçesinin resmi olarak kullanımına izin verilmesini istemekte, bunun İranlı kimliği ile çelişki oluşturmadığını düşünmektedirler. Onlara göre İranlı kimliği, başka etnik kimlikleri de
kapsayan bir üst kimliktir. İran ise etnik kimliğin ve Azerbaycan Türkçesinin ön
plana çıkarılmasını, İran’a sadakatsizlik olarak değerlendirmektedir. İran rejimi,
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran’daki Türk nüfusu üzerindeki etkisini ortadan
kaldırmak için bu ülkeyi kendi siyasi etki alanına çekmeye çalışmaktadır (www.
azerbaycan.ihh.org.tr, 20.11.2007).
Rus politikalarına tepki gösteren Azerbaycan Türklerinin Ocak 1990’da İran
sınırında eylem yapmaları İran’ı ve Rusya’yı kaygılandırmıştır. Rus gazeteleri
Azerbaycan Türklerinin İran’la birleşmek istediğini yazarken, İran ise Sovyet yönetiminden sınırdaki olayların fazla büyümeden yatıştırılmasını istemiştir (Hürriyet 05.01.1990). 19 Ocak 1990’daki Bakü olaylarında İran’ın resmi tutumu oldukça
temkinlidir. Çünkü İran’ın içinde bulunduğu yalnızlık nedeniyle SSCB’nin siyasal
ve ekonomik desteğine büyük ihtiyacı vardı. Bazı İranlı yöneticiler, milletvekilleri
ve bakanlar ise olaylara bir “din boyutu” kazandırmaya çalışmışlardı. Azerbaycan
Türklerinin “İslam’a dönüşüne” engel olmaması için Moskova’ya uyarıda bulunuyorlardı (Milliyet 20.01.1990).
Türkiye’yi stratejik tehlike olarak algılayan İran, 1990-1992 sürecinde Kafkas
ve Türkistan Cumhuriyetlerinde nüfuzunu yayabilmek için yüklü miktarda para
dağıtmaya başlamıştır. Ancak bundan bir sonuç alamayınca, coğrafi konumunun
verdiği avantajları kullanarak bu cumhuriyetlere baskı kurmaya çalışmıştır (Saray
1999: 165). Karabağ Savaşı’nda İran’ın bu tutumu açıkça görülmüştür.
Karabağ Savaşı’nda Şuşa ve Laçin olaylarında İranlı uzmanlar Ermenilerin
safında yer aldılar. İran’ın meşru Azerbaycan hükümetini atlayarak Nahçivan’da
konsolosluk açması, onlara kredi vermesi ve orada din okulları kurması da Bakü
ile Nahçivan’ı birbirine düşürme çabalarıdır. Ayrıca İran, Azerbaycan’da ve Nahçivan’da Türkiye hakkında karalama faaliyetlerine girişmiştir. Karabağ Savaşı’nda
940
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İran, kara ve hava yoluyla Ermenistan’a askeri ve teknik yardım göndermiştir. Tarihsel süreçte bu iki kavim Türklere karşı daima birlikte hareket etmişlerdir. İran
için din ve mezhepten daha önce ırki özellikler ağır bastığından Ermenileri tercih
etmiş, her zaman onların koruyucusu ve yardımcısı olmuşlardır (Aktaş 2001: 1-17).
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra İran, Azerbaycan’ı tanımayacağını açıklamıştır. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Moskova ziyareti
sırasında Azerbaycan ile ilişkilerin Sovyetler Birliği içinde geliştirileceğini belirterek, açıkça Azerbaycan’ı tanımayacağını ilan etmiştir (Hürriyet 27.11.1991).
İran’ı Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığına kavuşarak Hazar petrolü üzerinde
pay sahibi ülkelerden biri haline gelmesi ve Bakü-Ceyhan Petrol Boru hattı projesi
rahatsız etmektedir. İran bu projenin gerçekleşmemesi için birçok yolu denemiş,
bunun yerine petrolün körfezden ihracı gibi alternatif projeler gündeme getirmiştir. Azerbaycan’ın Türkiye ve Batı eksenli bir politika izlemesi, İran ile ilişkileri
gerginleştirmiştir (www.azerbaycan.ihh.org.tr, 20.11.2007). İran, Türkiye’nin bölgeye yaptığı hamlelere karşı “Acem Kulubü” girişimini ve Karadeniz’e (KEİ) karşı
“Hazar Ekonomik Bölgesi”ni ortaya attı. Türkiye’nin Orta Asya’daki güçlü konumu ve KEİ projesi İran’ı rahatsız ettiği gibi, İran’ında petrol silahını kullanarak
eski SSCB cumhuriyetleri nezdinde nüfuz aradığı bilinmekteydi. İran, Azerbaycan
boru hattını kullanarak diğer cumhuriyetlere petrol satmanın planlarını yapıyordu (Cumhuriyet 14.02.1992).
Azerbaycan’ın, Türkiye’nin de desteğiyle Batı’ya yaklaşması ve bölgedeki Batı
nüfuzunun artması sonucu, Azerbaycan Rusya’dan bağımsız bir çizgiye geçmiştir.
Bu durum Rusya-İran yakınlaşmasını doğurmuştur. Batılılara göre, İran ve Rus
bölgesindeki Azerbaycan Türklerinin çoğunlukla kendilerini Türk kabul ederek
Ankara ile yakınlaşmayı ummaları, Azerbaycan milliyetçiliğinin yatışmasında ortak çıkarı olan Tahran ve Moskova’yı birbirlerine yaklaştıran bir başka nedendi
(Hürriyet 06.01.1990). Ancak İran’ın Karabağ sorunundaki tutumu Azerbaycan
halkının yoğun tepkisine neden olmuştur. İran ve Rusya, Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin barış planına destek vermemiştir. Plana gore, Zangezur Azerbaycan’a bırakılacak, böylece İran’ın Ermenistan ve Rusya’yla bağlantısı tamamen kesilecekti
(Hürriyet 24.03.1992).
Azerbaycan ile Karabağ sorununu yaşayan Ermenistan’a İran üzerinden silah
yardımı yapılmıştır. Rusya ve İran, Azerbaycan’ın bölgede yükselmesini engellemek için Moskova-Erivan-Tahran ittifakını oluşturmuşlardır. Bu ittifaka karşı Bakü-Tiflis-Ankara-Washington ittifakı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı, bu ittifakı güçlendiren önemli bir adım olmuştur. İranlı
yetkililer bu gelişmeye karşı çıktıklarından Azerbaycan’ı sık sık uyarmıştır (Tercüman 24.05.1992).
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5. FRANSA’NIN YAKLAŞIMLARI
Hıristiyan Batı devletleri, asırlık organizasyonları olan Şark meselesinde Ermenileri kullanmak için Katolik mezhebine çekme yoluna gitti. İlerleyen zamanlarda
bunları Avrupa kapitalizminin Osmanlı içindeki ajanları konumuna getirdi. Gregoryen Ermeni halkı, devlet içinde sorun çıkarmaya başladılar. Papalık ve Fransa,
misyonerler aracılığıyla Katolik mezhebine çektikleri Ermenilerin koruyucusu durumuna geldiler. Neticede Osmanlı ve Kafkaslar üzerinde emperyalist beklentileri
olan Fransa da Ermeniler üzerine yoğunlaşarak kendi mezheplerine taraftar toplamaya başladılar. Rusya Ortodoksların, Fransa ise Katoliklerin koruyuculuğunu
üstlenirken, ABD misyonerlerince Protestanlığa kaydırılan Ermeniler aracılığıyla Amerikan kamuoyunun dikkatini Osmanlı Ermenilerinin üzerine çekmiştir
(Mustafayev 2013b: 154-155).
Ortadoğu ve Kafkaslarda çıkarları olan diğer Batılı emperyalist ülkeler gibi,
Fransa’nın da 20. yüzyılda desteklemediği hiç bir Ermeni hareketi olmamıştır. Irak
savaşına kadar Suriye, genel süreçte Rusya, Yunanistan’la birlikte Fransa da Karabağ sorununda Ermenileri desteklemiştir. Özellikle Yunanistan’la Fransa bölgedeki çıkarları uğruna Ermenistan’daki gelişmelere göz yummaktadır (Mustafayev
2013c: 286,289).
Fransa ve ABD ateşkes sonrasında barış için girişimlerini en yoğun şekilde
sürdüren iki devlet olmuştur. Ancak Fransa’nın sorunun çözümünde Ermenistan
tarafını tuttuğu bilinmektedir. 1997 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın girişimleri barışın sağlanmasına doğru ilerliyordu. Ancak Ermenistan’da Levon Ter
Petrosyan’ın devrilerek yerine Robert Koçaryan’ın Ermenistan Cumhurbaşkanı
seçilmesinin ardından bu süreç birden bire çıkmaza girmiştir (Kerimov 2007: 33).
Fransa, Azerbaycan’ın bağımsızlığını 3 Ocak 1992 tarihinde tanımıştır. İki ülke
arasında ilk diplomatik ilişkiler 21 Şubat 1992’de kurulmuştur. 16 Mart 1992’de
Fransa Azerbaycan’da, Azerbaycan ise 20 Ekim 1994’te Fransa’da büyükelçilik açmıştır (Memmedova 2008: 3).
Aliyev, ilk yurtdışı gezisini Fransa’ya yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile Paris’te Elysee Sarayı’nda görüştü. Ziyaret sırasında “Azerbaycan
Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Dostluk, Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Haydar Aliyev, aynı zamanda burada AGİK’in (=AGİT)
temel belgelerinden biri olan “Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı”na Azerbaycan’ın
katılmasına ilişkin belgeyi de imzaladı.
Rusya’nın inisiyatifindeki Minsk grubunun başarısız geçen görüşmeleri sürecinde 1996 Aralık’ında Lizbon’da gerçekleştirilen AGİT zirvesinde Rusya’nın
öncü konumu sona ermiştir. Rusya Aralık 1996- Mart 1999 döneminde öncülüğünü ABD ile paylaşmak mecburiyetinde kalmıştır. İlerleyen süreçte sorunların
artmasıyla Fransa da eşbaşkan statüsünde ABD ile Minsk grubunda yer almıştır.
Neticede Rusya’nın öncü olarak yürüttüğü ayrıcalıklı statüsü ABD ve Fransa ile
dengelenmiştir. Artık Rusya, Karabağ sorununa dair çözüm görüşmelerinde eş942
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başkan olan diğer ülkelerle uyumlu davranmak zorunda kalmıştır. Rusya üçüncü
dönemde, bölgeyi daha iyi tanımanın sağladığı avantajla ve Minsk grubunun onayı ile kendi önerilerini grup önerisi Azerbaycan’da olarak sunabilmiştir (Cafersoy
2001: 299).
Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand, Aliyev ile görüşmesinde Fransa’nın Karabağ anlaşmazlığının giderek büyümesini endişeyle izlediğini, sivillerin sıkıntı ve
acı çekmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Mitterrand sorunun şiddet yoluyla giderilmesinden yana olmadığını söyledi. Haydar Aliyev 1994-1997 sürecinde Fransa’yı 4 kez ziyaret etmiş ve son ziyaretinde Fransa’nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı
Jacques Chirac ile görüşmüştür. Görüşmede, Fransız şirketlerin Azerbaycan ekonomisine yatırım yapmasının ülkeler arasında ilişkilerin yaygınlık kazanmasında
önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Aliyev Fransa ziyaretlerinde, Dağlık Karabağ çatışmasının düzenlenmesinde uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin rolüne
özel değer vererek, Azerbaycan’ın AGİT’in sınır ve dokunulmazlığı prensiplerine
Azerbaycan’ın daima taraftar olduğunu bildirmiştir. Aynı zamanda uluslararası
teşkilatların ve dünya siyasetinde nüfuz sahibi devletlerin, Ermenistan’ın işgal siyasetini önlemek için etkili önlemler almadığını üzüntü ile ifade etmiştir (Hasanov 2000: 87-88).
Haydar Aliyev 13 Ocak 1997’de Chirac ile tekrar görüşmüştür. Görüşmede
Minsk Grubu’nun etkin bir üyesi olarak Fransa’nın diğer devletlerle birlikte faaliyetini genişleteceği ve kendi nüfuzunu kullanarak Ermenistan-Azerbaycan sorununun kısa sürede çözüme bağlanması için çabalarını arttıracağı beyan edilmiştir.
13 Ocak tarihinde ise Haydar Aliyev Fransa Dışişleri Bakanı Herve De Charret ile
görüşmüştür. Görüşme sırasında Fransa-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi ve Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesi konusu ele alınmıştır. 23-27 Ocak
2001 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Fransa’ya
üçüncü resmi gezisini yapmış, gezi sırasında Fransa Parlamentosu’nun “Ermeni
Soykırımı” yasasını onaylamasını kınamış ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmiştir (http://library.aliyev-heritage.org/
print.php?lang=tk&page=178352).
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olan Fransa Meclisi 2001’de Ermeni tehcirini
“soykırım” olarak kabul etmiş, Türkiye ile arasında ciddi bir gerilime neden olmuştur. 2006 yılına gelindiğinde ise “Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması”nı kabul ederek, bunu ihlal edenlere bir yıl hapisle birlikte para cezası verilmesini yasalaştırmıştır. 2011’de Fransa’nın “soykırımı inkâr yasası” mahkemece
iptal edilmiştir. Fransa Ortadoğu ve Kafkaslardaki çıkarlarını korumak için Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesini göze alarak Ermenilerin her türlü eylemine destek
vermektedir. Ermenistan kaynaklı eylemlerde son zamanlarda yeniden dirilmeye
başlayan ASALA terörü, Türkiye’ye yönelik toprak ve “soykırım” iddiaları Ermenilerin etkili olduğu tüm ülkeler ve uluslararası kurumlarda Türkiye karşıtı faaliyetlerini sürdürmektedir (Aslanlı 2012: 188).
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Sonuç:
Karabağ; Rusya, Ermenistan, Türkiye, ABD, Fransa ve İran arasındaki çekişme
alanı olma özelliğini halen sürdürmektedir. Türkiye, bölgede Azerbaycan’a destek
vermeye çalışan tek ülkedir. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin Karabağ konusundaki barışçıl yaklaşımlarına sıcak bakmamaktadır. İran, bölgedeki mezhepsel dinamiklerin kendi aleyhine dönmemesi için, Türkiye’ye Karabağ sorununun
çözümünde destek olmamışken, zaman zaman bölgede sorun çıkarmaktadır. Rusya, ABD ve Avrupalı devletleri etkisi altına alarak bölgedeki çıkarlarını korumaya
çalışmakta, yanı sıra Ermenistan’a sahip çıkmakta ve destek olmaktadır. Karabağ
sorununda Fransa’nın tavrı da hiç bir zaman Türklerin lehine olmamıştır. Fransız parlamenterler Ermenistan’ın “soykırım” iddialarına Fransız teziyle yardımcı
olmuşlar, sözde soykırımı kabul ederek Türkiye’ye karşı soğuk savaş kıvamında
bir baskı uygulamaya çalışmıştır. Ermeniler Karabağ’ın eski bir Ermeni bölgesi olduğunu iddia ederken, Azerbaycan Türkleri bölgenin eski çağlardan beri ata
toprakları olduğunu kabul etmektedirler. Asya’nın Anadolu’ya; batıya, kuzeye ve
güneye uzanan işlek bir yolu üzerindeki Karabağ, tarihsel süreçte birçok hanedana
ve kavime ev sahipliği yapmış, buna bağlı olarak geçmişten bugüne ülkeler arası
çekişmenin odağı olmuştur.
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Extended Abstract:
Karabag which is an autonomuos region of the Republic of Azerbaijan, has 2
provinces, 6 districts and 220 villages and towns; Arran mountain range between
Kür and Aras rivers and Gökçe lake and wide plains around it. In Karabag, 33% of
the land is covered with forest, flower and nature plants are used in the treatment
of thousands of diseases. It is known that mostly Turks living in Azerbaijan are
living in the region which has been used by Turks for centuries. It is accepted that
the name of Karabag was placed in the middle of the century by the Seljuks. Karabag is divided into three climatic zones: medium warm belt, medium cold belt
and cold belt. The diversity of its climate, the abundance of its waters, the fertility
of its lands, the mineral deposits, and the mineral resources and the fishing in the
region are among the factors that increase the attractiveness of Karabag. According
to 1978 datas, Karabag has 120 thousand hectares of land suitable for agriculture. A
significant part of this area is irrigated agriculture and the remaining part is used
for groundwater. Wheat, barley, potatoes, cotton, tobacco and grapes are the main
products grown in the region. Karabag industry is based on raw material manufacturing. More than half of the factories and mills are in Stepanakent. Depending
on the grape growing, wine production is also developed in the region. Among the
other economic elements of the region are silkworm production, furniture production, carpet production and animal products. The industrial complex in the region
consists of electrotechnical and silk industry. Machinery construction, electrical
and energy engineering, construction materials industry, furniture, shoes and animal products industry are gradually developed. The Ottoman Empire, during the
First World War, gave important battles in the South Caucasus in order to eliminate the Armenian rebels in the region and defended Azerbaijan’s rights against
the atrocities. However, with the Treaty of Mondros, signed in 1918, the Ottoman
Empire was forced to withdraw its army from the South Caucasus. The Bolshevik
Revolution in 1917 changed the political and socioeconomic balances in Karabag.
The desire for the continuation of colonial politics in the region from Tsarist to
Soviet rule eliminated the right to independence for the peoples of Asia. The Azerbaijan People’s Republic came to an end with the invasion of the Red Army and the
region from 1920 to 1991 was under the protection of Soviet Russia. In the process
of the end of the Ottoman Turkey and found it was built, Mustafa Kemal and protect the interests of Azerbaijan and staff in collaborative activities in the area of the
Western imperialist states such as Azerbaijan has become a serious purpose to leave
them alone. Mustafa Kemal especially from this period, in this direction by making
a significant effort to protect the unity and integrity of Azerbaijan. With the dissolution of the Soviet Union in the Caucasus and Central Asia, the emergence of
the new Turkish republic, was the beginning of a new process for Turkey’s foreign
policy. New compatriots market countries, besides being a good partner in terms
of Turkey’s economy, they have the potential to provide support in many areas of
Russia. Turkey will provide them with support in order to adapt to the new world,
the transition to a market economy and they thought they would experience diffi948
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culties in integration with the world. Turkey’s balanced policy in the Soviet Union
is based, at a time when these targets are determined on the agenda of friendly
relations, unfortunately it remained unanswered in later years. Which declared its
independence in 1991. Turkey’s relations with Armenia, after this process has been
improved. Between the two countries; The events of 1915, the Karabag conflict and
the anti-Azerbaijani activities of the Armenians in this process caused the problematic relations to continue. Karabag has a very complex political background. The
Region has become contested territory of Armenia, Russia, Turkey, USA, France
and Iran. Turkey, trying to give support to Azerbaijan is the only country in the
region. Peaceful approaches on Armenia’s Karabag if Azerbaijan and Turkey were
generally rejected. Iran, the region’s sectarian structure itself to adversely affect
Turkey to help in the solution of the Karabag problem has never, occasionally causes problems in the region. Russia, under the influence of the United States and
Europe, is trying to protect the interests of the region, but it also supports Armenia.
The attitude of France on the Karabag problem has never been in favor of the Turks.
French parliamentarians, Armenia’s “genocide” claims to have been supported by
the French thesis, the so-called “genocide” adopted by the almost cold war conditions against Turkey tried to practice. While Armenians claim that Karabag was a
former Armenian region, Azerbaijan Turks acknowledge that the region has been
the main land since ancient times. Asia to Anatolia; Karabag on a busy road to the
west, north and south, has hosted many dynasties and tribes in the historical process and hence has been the focus of the conflict in the historical process.
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Öz:
Küreselleşmeyle ulusal sınırların her alanda hızlıca kaybolduğu süreçte üniversite öğrencilerinin “dünya bireyi” vizyon ve misyonuyla ‘geleceğe’ hazırlanmalarında üniversitelere önemli bir görev düşmektedir. Dünyanın küçülmesi,
göç ve hareketliliğin doruk noktasında olduğu bu dönemde farklı dinamiklerden
kaynaklanmaktadır. 21. Yüzyılda küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında
güçlü kalmak ve toplumsal refahın arttırmak isteyen ülkelerde önem verilmesi
gereken önceliklerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim insanları geleceğe hazırlayan bir kurumdur. Dünyanın hızlı değişmesinden dolayı genel olarak eğitimin
ve özellikle üniversitelerin geleceği öngörerek eğitim vermeleri gerekmektedir.
Üniversitelerimizin; gençlerimizi 21. Yy’ın bilgi toplumunda sahip olacakları yeni
rollerine en iyi şekilde hazırlamaları, öğretim elemanları mentörlüğünde öğrencilere
yenilikleri (inovasyonu) takip ettirmeleri, kültürlerarasılık ve disiplinlerarasılık
alanlarında deneyim sahibi olmalarına olanak sağlamaları gerekmektedir. Çünkü
farklı kültürleri taşıyan insanların barışık bir şekilde bir arada yaşayabilmeleri
için insanların, sosyal- ve iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında da iş dünyasının talepleri de sürekli olarak değişmekte olduğundan,
firmalar eleman bulmakta zorlanırken, yalnızca kendini çok geniş yönlü olarak
hazırlamış olan iş arayanlar şanslı olacaklardır. Bireylerin hızla değişen bilgi toplumuna katılımı; yeni bilgiler kazanması, yeteneklerini geliştirmesi, yaşam boyu
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öğrenmeyi benimsemesi, araştırmacı ruhunun gelişmesi, mümkün olabilecektir.
Bireyin bu vasıflarla dünya toplumuna hazırlanması da, üniversitelerde çok boyutlu ve disiplinler arası düşünebilen ve çeşitli becerilerle donatılmış eğitimcilerin
varlığıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca daha önce öğrenilenlerin yeniden geliştirilerek
üretilmesi veya daha iyileriyle değiştirilmesi için insanların yaşamboyu öğrenmeyi
benimsemeleri bir zorunluluktur.
Anahtar sözcükler: 21.Yy eğitim konsepti, kültürlerarası iletişim, üniversitenin
rolü
Abstract:
In the process where the national borders are disappearing rapidly with globalization, the university students ‘preparation for the “future” with the vision and
mission of the “world individual” is an important task for the universities. The shrinking of the world is due to different dynamics during this period when migration and mobility are at its peak. 21. Education is one of the priorities that should be
taken into consideration in countries that want to remain strong in the competitive
environment of globalization and increase social well-being in the 21st century.
Education is an institution that prepares people for the future. Because of the rapid
change in the world, education in general and especially universities must provide
education in anticipation of the future. Our universities; our youth 21. They must
prepare their new roles in the Information Society of YY, follow innovations (innovations) under the guidance of instructors, and enable them to have experience
in the areas of inter-cultural and interdisciplinary. Because people who carry different cultures have to have social - communication skills in order to live together
peacefully. In addition, the demands of the business world are constantly changing,
while companies have difficulty finding employees, only those who are looking
for jobs who have prepared themselves in a very wide way will be lucky. It will be
possible for individuals to participate in the rapidly changing information society;
to gain new knowledge, to develop their skills, to adopt lifelong learning, and to
develop the researcher spirit. The preparation of the individual to the world society
with these qualities can also be realized with the presence of multi-dimensional
and interdisciplinary thinking and equipped with various skills at universities. In
addition, it is a necessity for people to adopt learning about life in order to re-develop and produce what has been learned before or to replace it with better ones.
Keywords: academic concept of 21st century, intercultural communication,the
role of universities.
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Giriş:
İnsanlık tarihinin başından beri var olan göç olgusu, farklı kültürlerden
bireylerin bir arada yaşamasını gerekli kılmaktadır. Türkiye her yönüyle toplumsal
hareketliliğin çok yoğun yaşandığı önemli bir göç ülkesidir. Türkiye›de iç göç,
zorunlu göç, dış göç, tersine göç, dışarıdan gelen göç gibi bütün göç türlerinin geçmişte yaşandığı bilinmektedir. Türkiye son yıllarda, yakın ülkelerdeki politik ve
sosyo ekonomik nedenlerden dolayı yoğun bir şekilde yabancı göçe maruz kalmıştır. AB üyesi ülkelerde yaşayan Türk kökenli göçmen sayısı 7 milyonu bulmuştur (Erişim:https://egezegen.com/yasam/avrupa-ve-diger-yabanci-ulkelerde-yasayan-turk-nufusu/) Bunların yarısından fazlası AB vatandaşlığına da sahiptir.
Daha önce göçmen olarak Avrupa’da yaşamış, sonrasında Türkiye’ye geri dönmüş
insan sayısının da en az orada yaşayanlar kadar olduğu tahmin edilmektedir. Geleceğe yönelik insan kalitesinin artırılmasını sağlayacak ve dünyadaki rekabet
ortamına hazırlayacak eğitimin, küreselleşme sürecinin merkezinde ve bunun
gereklerini uygulayabilecek kapasitede olması gereklidir. Avrupa ülkeleri bilim
toplumu olmak için eğitim, teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin uygulama
alanları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1960’lardan bu yana göç alan AB ülkelerinde,
“90’lı yıllardan sonra vatandaşlık” ve bireyin toplumdaki sorumluluğu eğitimde
önem kazanmış, 2000’li yıllarda da “küresellik” ve “dünya bireyi” olmak için bireye gerekli olan beceriler eğitim sistemine damgasını vurmuştur (Sheffer 2000). 21.
yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek olan bireylerin yalnızca enformasyon teknolojisi ve medya bilimi becerilerine sahip olmaları yeterli olmamaktadır. Üretken
olma, disiplinli ve titiz olma, çok dikkatli düşünme, sorun çözme, işbirliği yapma,
uyum sağlama becerileri ve liderlik gibi sosyal beceriler önem kazanmıştır. “Dünya
Bireyi” olarak yetişme ve dünyanın farklı kültürleriyle iletişim kurabilme becerileri birçok alanda önem taşımaktadır. Çünkü başka kültürlerle iletişim kurmak
zorunda kalındığında başarılı olabilmek için, o farklı kültürleri taşıyan insanların
nasıl düşündüklerini de anlamak gerekmektedir (Branden, Van der 2017). Bilgi
toplumu kapsamında bilgi, günlük yaşamın temel becerilerinin kazandırılması
için gereklidir. Bu becerileri kazandıracak öğrenmeler; “bilgi için öğrenme, yapmak için öğrenme, toplumun gerisinde kalmamak için; var olmak için öğrenme ve
birlikte yaşamayı öğrenme” dir. Sanal ve fiziki alanda evrensel düzeyde gözlenen
hızlı teknolojik gelişmeler toplum dinamiğini hızlandırmaktadır. Bu durum bireylerin kimlik oluşumunu etkilemekte, kuşaklararası ve kültürlerarası etkileşim
günlük yaşantının bir parçası olmaktadır. Gelecek kuşak gençlerimizin, Küresel
Köy’de dünya bireyi olarak var olmaları için, kendi kültürlerinin yanında evrensel
değerlere sahip olmaları ve zekâsal becerilerinin yanında iletişim sanatını da iyi
öğrenmeleri gerekmektedir. John Hattie’ye göre 20. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasındaki
fark, üç yüz elli yıl önceki tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş kadar
büyüktür (Hattie 2009). Bu yüzden gençlerimizi 21. Yüzyıla hazırlamak için yalnızca ders programlarının değiştirilmesi bir çözüm olmayacaktır. Önemli olan var
olan teknolojinin bütün olanaklarını kullanarak eğitimin içeriğinin (müfredatın)
günün realitesine uygun olarak yeniden yazılması ve organize edilmesinin yanın21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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da 21. Yüzyılın değişimini anlayan ve buna uygun vizyon ve misyon sahibi olan,
öğrencilere rol model olabilecek rehber eğitimcilerin olması gerekmektedir (Barber
ve Mourshed 2010). Dünyadaki değişimin hızlı ve çok yoğun olmasından dolayı eğitimde karşılaştığımız başka bir sorun ise, düşük eğitimli aile çocuklarının
dil, matematik ve diğer bilim alanlarında yüksek eğitimli ailelerin çocuklarından
açıkça geride kalmalarıdır. Bu gerçek, zamanla az eğitimli ailelerin çocuklarının
da gelecekte düşük eğitim seviyeli birer ebeveyn olma riskini arttırmaktadır. İlköğretim ve liselerde başarı seviyesi düşük olan öğrencilerin sınıfta bırakılmasının
iyi bir çözüm olmadığı kanıtlanmıştır. Çünkü öğrenciye zorluk yaşadığı alanların
tekrar ettirilmesi değil, zorluğun nasıl aşılabileceğinin öğretilmesi gerekmektedir.
Eğitim uzmanlarının önüne konulan sorular şunlardır: Ne yapmalıyız ki bütün
öğrencilerin sahip oldukları kapasitenin maksimum düzeyde kullanılması eğitimle sağlanabilsin? Bu sürece eğitimcilerin, yöneticilerin, velilerin ve devletin katkısı
nasıl olabilir? 800 farklı bilimsel araştırmayı inceleyen John Hattie, eğitimcinin
rol model olarak öneminin çok büyük olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre veliler, bu düşüncenin kabul gördüğünü teyit etmiştir. Başka bir
araştırmaya dayanılarak ortaya çıkan önemli sonuç bunu desteklemektedir; bir
eğitim kurumunda uygulanan eğitim sisteminin kalitesi hiçbir zaman o eğitimi
veren eğitimcilerin kalitesinden daha yüksek olamaz (Barber ve Mourshed 2010).
Varılan bu sonuca dayanarak 21. Yüzyıla hazırlanırken eğitim sistemini yenilemek
ve yeniden dizayn etmenin, ancak eğitimcilerin de bu yeniliklere ayak uydurmaları durumunda sağlanabileceği söylenebilir. 20. yüzyılda bilgisayarın hayatımıza
girmesi, aya ilk kez insanın çıkması gibi olumlu gelişmelerin yanında, atom bombasının yapılması ve dünya iklim sıcaklığının artması gibi olumsuz durumları da
kapsamaktadır. Buna karşın 21. Yüzyılda dünyayı tehdit eden gelişmeler çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta “bu gelişmeler dünyamızı yok edebilecek
boyuta ulaşabilir mi?” sorusu daha sık sorulmaya başlanmıştır. Çünkü dünyayı
tehdit eden sağlıksız gıdaların neden olduğu obezite, doğanın yok edilmesi, önemli
yeraltı kaynaklarının tükenmesi, insanların karşılıklı tahammülünün azalması,
dünyanın birçok yerinde inançların alet edilerek insanların öldürülmesi, ırkçılık,
evrensel irtica sorunu, zengin-fakir ayrımı, çocuk yaşta ölümler gibi tehlikelerden
dolayı, yangına doğru sürüklenen bu dünyayı Nelson Mandela’nın söylemiyle yalnızca eğitimin kurtarabileceği söylenebilir. Bu yüzden birçok ülkenin eğitim politikasında, eğitimin geleceğe yapılan yatırım niteliğinde görüldüğü anlaşılmaktadır
(Branden 2017).
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2.21. Yüzyılın Zorunlu Kıldığı İnsan Profili
1. 21. Yüzyılda Gençlerimizin Sahip Olması Gereken Beceriler
Üniversitelerin 20. Yüzyıldaki en önemli görevi üç farklı perspektiften değerlendirilmektedir: 1. Ekonomik Perspektif: Bu bağlamda gençlerin farklı mesleklerde
başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrenmesi amacı hedeflenmektedir. 2. Toplumsal-Kültürel Perspektif: Gençleri içinde yaşadıkları toplumda sorumluluk taşıyabilen, eleştirel düşünebilen ve günümüzün enformasyon
toplumuna ayak uydurabilecek bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. 3. Kişisel Gelişim Perspektifi: Bu bağlamda eğitimin amacı, gençlerin sahip olduğu insan
kaynağının (zeka, bilgi ve beceri) iyi bir rehberlikle en iyi şekilde geliştirilmesi,
üretken hale getirilmesi ve öğrencinin ilgi alanlarında başarıya ulaşmasına katkı
sağlanmasıdır.
Yukarıda belirtilen hedeflerin bazı alanlarda uygulamada çeliştiği, birbirlerine
kısmen engel olabileceği düşünülmektedir. Martha Nussbaum’a göre bazı ülkelerde, eğitimin ekonomik amacı, toplumsal-kültürel gelişim amacını ve değerler
eğitimini kısıtlamaktadır (Nussbaum 2011). Buna karşın özellikle kişisel gelişim
odaklı eğitimde de hırslı ve rekabetçi olmayı ve zamanla toplumdaki ekonomik
mücadeleyi de zayıflatmaktadır. Buna karşın 21. yüzyıldaki değişim hızının baş
döndürücü düzeyde olduğu unutulmamalıdır. 21. yüzyılda eğitimi ekonomik,
toplumsal-kültürel ve kişisel perspektiften hareket ederek tasarımlamak 20. Yüzyılda yapıldığı gibi yapılamaz. Ekonomik perspektife baktığımız zaman bu gerçeği
çok açık bir şekilde görebilir ve ortaya koyabiliriz. Çünkü istihdam alanında günün koşullarında talep edilen bilgi, beceri, sosyal kapasite 30 yıl önce talep edilenlerden çok farklıdır (CBI 2013). Örneğin 20.yüzyılda elemanların fiziksel gücü ve
çalışkanlığı ön plandaydı; bireyin lise düzeyinde eğitim görmüş olması birçok iş
için yeterli olabiliyordu. 21.yüzyılda ise kişisel gelişimin üst düzeyde olması, yaşam boyu öğrenme isteği olması ve kreatif becerilere sahip olması ön plandadır
(U.S. Department of Labor 1991). Bunun nedeni rutin olarak ve fiziki güçle yapılan
işlerin büyük bir kısmının yeni teknoloji tarafından yapılması veya 21. Yüzyılın
işlerinin düşük maaşlı ülkelere kaydırılmasıdır. Avrupa’da elle yapılan işlerin büyük bir kısmı tamamen beyin gücüyle yapılmakta veya en azından beyin gücüyle
destelenmektedir. Anlaşıldığı gibi geleneksel endüstriyel ekonomi bilgi ve hizmet
ekonomisi olarak değişmiştir. Trilling ve Fadel’e göre bu değişim o kadar keskin ve
baş döndürücü olmuştur ki 350 yıl önceki tarım toplumunun, endüstri toplumuna
geçişi kadar yaşantımıza etkisi vardır (Trilling ve Fadel 2009). Günün koşullarında
belli bir alanda istihdam edilecek elemanların ilk planda sağlam bir temele sahip
olmaları aranmakta ve kurum tarafından aranan özel bilgi ve beceriler de hizmet
içi kurslarla tamamlanmaktadır. Bu bağlamda 21.yüzyılda bireyin sahip olması
gereken bilgi ve beceriler; kreatif ve çözüm odaklı düşünebilen, hızlı değişimlerle
esnek hareket edebilen ve yeni gelişmelere ayak uydurabilen, bir rehbere/koça ihtiyaç duymadan, tek başına karar verebilen, meslektaşlarıyla ve müşterilerle iyi
iletişim sağlayabilen, takım çalışmasına ayak uydurabilen, kompleks (karmaşık)
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enformasyonu hızlı çözümleyebilen, zaman yönetimini iyi yapan, pozitif motivasyona sahip, gerçekçi ve başka kültürlere saygılı olabilen bireyler olmak şeklinde
sıralanabilir. Kısacası 21.yüzyılın elemanlarının kurum ve firmalardaki inovasyona (yenileme kültürüne) sürekli olarak katkıda bulunmaları gerekmektedir. Bunu
gerçekleştirebilmek için bireyin, önce kurumun şu anki işleyişini anlaması ve
sonra da geleceğe dönük soruları sormaları gerekmektedir. Çünkü bir elemanın
geleceğe dönük soru sorarak da kuruma katkıda bulunabileceği düşünülmelidir.
Büyük bir uluslararası kuruluşun CEO’su bu bağlamda şunu söylemektedir: “Teknik konuları elemanlara öğretebiliriz ama elemanlardan sorun çözmeleri ve yeni
şeyler öğrenmeleri bekleniyorsa soru sormaları için de olanak sağlamalıyız. Doğal
olarak onlara iyi soru sormalarını öğretemeyiz, en doğru soruyu en doğru zamanda sormak başlı başına bir beceridir” (Wagner 2008).
2.2.21. Yüzyıla hazırlayacağımız mezunların sahip olması gereken kaliteler
a. Dili ve enformasyonu kullanmak: 21. Yüzyılın elemanları gerekli bilgiye
ulaşmak, bilgiyi bulmak, seçmek, organize etmek, değerlendirme yapmak ve hedefine uygun olarak kullanmakta yeterli beceri sahibi olmalıdır. Kısacası elemanların, “copy and paste” yerine “taste and paste” yapmaları gerekmektedir. İletişimde
ve enformasyona ulaşmada da ‘bir dil fazla bilen bir adım öndedir’ düşüncesi
doğru olacaktır. 20.yüzyılın eğitimi öğrencilere öğretilen bilgilerin kaynakçada
nasıl bulunacağını açık bir şekilde anlatırken, 21.yüzyılın eğitimi, öğrencinin araştırmacı ruhuyla eleştirel bir bakış açısıyla öğretilen bilgiyi irdelemesi ve kompleks
olarak sunulan bilgileri aktarma becerisine sahip olması öğretilmektedir (http://
www.ond.vlaanderen.b/curriculum/peilingen, ve Herelixka, ve Verhulst 2014).
b. Bilgiyi kullanmak: 20.yüzyılda bilginin ezberlenmesi ve öğretilenin sınavlarda kağıda aktarılması beklenirken, 21.yüzyılın içerisinde bilgi; detaylı düşünmede ve konunun irdelenmesinde kullanılması ve gerekçeli bir karar verilmesine
yardımcı olması için öğretilmektedir (http://www.solarteam.b/solarolympicks ve
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen). Çünkü, önemli olan 21.
Yüzyıla hazırlayacağımız gençlerin geniş bir vizyonla yetiştirilmesi ve bakış açılarının geliştirilmesidir. Kısacası 20. Asrın eğitimi öğretilen bilgilerin yeniden üretilmesi üzerine kuruluyken 21.yüzyılın eğitimi öğrenciyi derin bir analiz, irdeleme
ve geniş bir bilimsel açıyla alışılagelenin ötesinde uygulamaya hazırlar.
2.3. Dar çerçevenin dışına çıkıp kreatif düşünme: Gelecek kuşakların profesör Gardner’in çoklu zekalar teorisindeki farklı zekaları kullanabilecek kreatif zekaya sahip olmaları gerekmektedir (Csikszentmihalyi 1997). Yeni buluşlar içinde
bulunduğumuz gerçeklerin çok uzağında aranmamalıdır. Çünkü genellikle içinde bulunduğumuz durumda sık sık küçük değişmeler sağlanarak yeni ve büyük
buluşlara ulaşılabilinmektedir. Yeni buluşlar, var olan şeylerin üzerine yeni şeylerin
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inşa edilmesi olarak da düşünülebilir. Örneğin küçük çocukların doğuştan kreatif
zekaya sahip oldukları söylenir. Bunun nedeni ise çocukların deneyim ve farklı
düşüncelerden etkilenmemiş ve yaptıklarında engellenmemiş olmalarında yatmaktadır. Çünkü çocuklar oyun ve eğlence odaklı oldukları için yakın çevrelerini
keşfetmek, anlamak ve heyecan duymak için arayış içindedirler. Öğrencilerin çocuk yaşta kreatif zekalarını geliştirmeleri bu yüzden çok önemlidir. Bu yöntemle
bir sorunu dar kalıp olarak ve ezbercilikle çözmek yerine bireyin farklı alanlarda
çözüm arama becerilerine sahip olması, başarılı olması için çoğu zaman bir fırsat
olacaktır. Kısacası 20. yüzyılda eğitim kurumları geleneksel var olan örf, adet ve
bilgiyi aktarmakta iken, 21. yüzyılın eğitimi inovasyon (yenilikçilik) olacaktır. Bu
bağlamda bireyin başarısı, çocukluğundaki sosyal çevresinin gücüyle orantılıdır.
İnsanoğlunun en önemli sermayelerinden biri onun iletişim gücü ve sanatıyla beşeri ilişkilerindeki başarısıdır. Sosyal alan ve iş çevresinde sağlıklı ilişkilere sahip
olan kişi kendini daha güçlü ve mutlu hissettiği gibi karşılaşacağı sorunlarla daha
kolay baş edebilme gücünü kendinde bulacaktır (Lawrence ve Nohria 2002). Bunun yanı sıra sosyal ilişkilerin çatışmalara ve büyük dramlara neden olduğunu
geçmişte olduğu gibi günümüz koşullarında da görmekteyiz. 21. yüzyılda dünyada
sınırların hemen her alanda kalkmasıyla semtlerimizin, caddelerimizin ve okul sınıflarının çok kültürlü olduğunu görmekteyiz. Bu gerçeklik bütün dünya için geçerlidir. Bu nedenle de farklı cinsiyet, etnik köken, inanç ve farklı dilden hemen
herkesle iletişim sağlayabilme becerisi önemli bir başarı unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bireyin sahip olduğu zengin kültürel bagajını olumlu olarak kullanmayı öğrenmesinin bireye yeni fırsatlar yaratacağı düşünülebilir. Sonuç olarak 20.
yüzyılda eğitim bireysel kazanım odaklı iken, 21. yüzyılın eğitimi işbirliği ve “kazan kazan” formülü üzerine inşa edilmektedir. 21.yüzyılın gençleri teknolojiyi her
alanda uygulayabilecek becerilere sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse tatlı ve
tuzlu su gibi farklı sularda yüzmek ve farklı çeşit balıkları yakalamak için değişik
mekanizmalara sahip olmaktansa hemen her çeşit suda kullanılabilecekleri mekanizmaları öğretilmelidir. Günümüzde gelişmiş bir ülkelerde 7 yaşındaki çocuklar
İCT uygulamalarını birçok alanda kullanabilmekte hatta uygulamalarla birlikte
modern medyayı ve tehlikelerini de fark edebilmektedirler (Considine ve Moorman 2009). Kısacası gelecek kuşak teknolojiyi o anki amacına uygun bir şekilde
kullanabilecek ve eleştirel bir şekilde sınırlandırmayı yapabilecektir. 20. yüzyılın
eğitimi karatahta, kağıt ve kalemle gerçekleştirilirken, 21. yüzyılın gençleri multimedya ile ve sanal çalışmaktadır.
2.4. Değişimden/inovasyondan yararlanma: Sokrates’in yazılı iletişimi hiç
sevmediği söylenir. Çünkü yazılı metin esnek değildir, hafızada zor tutulur ve
yüzeysel bir bilgi aktarımı sağlar. Hâlbuki sözlü iletişim, esnek olabilmekte, beden dilinden gücünü alıp, farklı tonlarla (söz ötesi) ifade edilebilecek özelliklere
sahip olabilmektedir (Darling-Hammond 2010). Üniversitelerde interaktif eğitim
verildiğinde ezbercilik nispeten azalmakta, etkileşimle öğrencilerin zengin insan
kaynağından yararlanılarak konulara farklı boyutlardan bakılabilmekte ve daha
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fazla derinlik verilebilmektedir. Ayrıca birikim ve deneyim sahibi eğitimcinin
rol model özelliği de önem kazanmaktadır. Şu anda geleceğe hazırlanmakta olan
gençler, gelecekte, adı henüz tanımlanmamış mesleklere sahip olabileceklerdir.
Yeni meslekler disiplinler arası düşünmeyi zorunlu kılacaktır. Bu demek oluyor ki
insanlar yalnızca yeni olaylara, durumlara karşı esnek olmamalı aynı zamanda da
sahip oldukları bilgiyi farklı alanlarda uygulamaya hazır olmalıdırlar ve değişimden korkmamalıdırlar. Novib metodu olarak da bilinen “ihtiyaç duyulduğunda balık vermek değil, gerektiğinde kendi balığını tutabilecek” mantaliteyi hazırlamak
gerekmektedir. Çevrelerindeki hızlı değişikliklerden “dengelerini kaybetmeyecek
kadar” da özgüven sahibi olmaları gerekmektedir. 21. yüzyılın en önemli özelliği Darwin’in “survival of the fittest” teorisine göre yalnızca en güçlülerin hayatta kalması değil, kendini karşılaştığı ortama en esnek biçimde uydurabilenlerin
hayatta kalması; başarılı olması olarak vurgulamak doğru olacaktır (https://www.
researchgate.net/publication/301687851_Human_Capital_of_the_21st_Century_
in_Coworking_Centers).
Kısaca ifade edilecek olunursa: 20.yüzyıldaki eğitim gençlere, özellikle daha
önce kararlaştırılmış ve onaylanmış eğitim programlarını öğretmeyi hedeflerken,
21. Yüzyılın eğitimi gençleri, geçmişle gelecek arasında denge kurabilecek, günün
gerektirdiği hızda hareket edebilecek ve tam olarak bilinmeyen gelecekteki iş ‘maceralarına’ yetiştirmeyi hedefler.
2.5. Öğrenme Gücünün Kullanılması: “The only man who is educated is the
man who has learnt how to learn” cümlesi eğitimin temel işlevini çok net olarak
ortaya koymaktadır (Rogers 1969). Bu söylem 21. Yüzyıl için kesinlikle geçerlidir.
İbn-i Haldun’un söylediği “ öğrenme beşikten mezara kadar sürer” sözü de bununla bağdaşmaktadır. Bunu başarabilmek için de çok geniş öğrenme stratejilerine,
becerilerine ve öğrenme tutumuna sahip olmak gerekmektedir. Kısacası 21.yüzyılda yalnızca sürekli öğrenmeye açık olanlar ve öğrenenler ayakta durabilecektir.
Aslında 21. Yüzyıl insanlar için bir altın madeni kadar değer taşımaktadır. Yani,
21. Yüzyıl insanoğlunun öğrenme potansiyeli için altın asırdır. Burada önemli olan
insanoğlunun sürekli olarak öğrenmeye inanması; doğuştan mezara kadar öğrenme gücüne sahip kalmasıdır (Dweck 2006). İnsanoğluna bu öğrenme gücünü aşılamak için de aile içi eğitimden başlamak üzere ilköğretim ve liselere büyük görev
düşmektedir. Aksi halde üniversitelerin bunu tek başına başarması mümkün değildir. Doğal olarak öğrenme gücünün kalıcı olabilmesi için akademisyen eğitimcilerin ezberciliğe olanaklar içerisinde son vermeleri ve öğrencilerin insan kaynağını
kullanmaları gerekmektedir. Sonuç olarak; 20.yüzyılda eğitim, kısa sürede sonuç
elde etmeye yönelik olduğu halde, 21.yüzyılda yaşam boyu kullanabileceğimiz alışkanlık, davranış ve araştırma ruhu elde etme ve öğrenme gücünü kalıcı kılma temelini sağlamlaştırma esasına dayalıdır.
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3.21. Yüzyılın Eğitim Konseptinde Eğitimcinin Rolü
Eğitim, Ibn Haldun’un söylemiyle beşikten mezara kadar bir süreci kapsamaktadır. Eğitimcinin geleceği öngörebilmesi için, içinde bulunduğu toplumun
dinamiğini anlamasının yanında, evrensel değerlere sahip olması, Sokrates’in
düşündüğü gibi etkileşimli ders verebilecek iletişim ve anlatım gücüne sahip olması gerekmektedir. Böylece kültürlerarasılık ve inovasyon için yeni kuşaklara
gerekli zemin hazırlanmış olacaktır. Üniversite mezunlarımızın daha kaliteli bir
bilgi-beceri, yetkinlik-yeterlilik seviyesine ulaştırılması için ilk planda öğretim
elemanlarının niteliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun ilk koşulu da Yaşam
Boyu Öğrenme (Life Long Learning) kültürünü benimsemeleridir (http://www.
guninetwork.org/articles/challenges-higher-education-21st-century). Bu gün diplomasını ve eğitimci formasyonunu alan bir eğitimcinin 40 yıllık çalışma hayatının sonuna doğru sınıfta karşılaşacağı öğrencilerin mantalitesini, beklentilerini
ve hangi iş dünyası gerçeğine göre hazırlanması gerektiğini, yaşam boyu öğrenme
yapmadan, anlaması ve iyi bir eğitimci olması olanak dışıdır. Gelişmiş ülkelerde
avukat, savcı, hakim, doktor, tercüman/çevirmen ve benzeri bir çok meslek alanında olduğu gibi eğitimciler için de akreditasyon almak üzere her yıl zorunlu
olarak yapılması gereken hizmet içi eğitim yasal olarak belirlendiği bilinmektedir.
Bunların yanında ise eğitim sisteminin her şeyden önce evrensel değerleri taşıyan
girişimci birey yetiştirme hedefine odaklanması gerekmektedir. Küreselleşmenin
neden olduğu değişikliklere uyum sağlayabilmek için dinamik sürecin içinde yere
sağlam basmak veya dengede kalmak çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü
dingin kalabilmek için bireyin hızla değişen bilgi toplumuna katılımı; yeni bilgiler
kazanması, yeteneklerini geliştirmesi, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesi, araştırmacı ruhunun gelişmesi ve eskisine oranla daha nitelikli olmasıyla mümkün
olabilecektir. Bireyin bu vasıflarla dünya toplumuna hazırlanması da, üniversitelerde çok boyutlu- ve disiplinler arası düşünebilen ve yaratıcı kreatif becerilerle donatılmış ve etkileşimli ders vermeye hazır eğitimcilerin varlığıyla gerçekleştirilebilir.
Eğitimcinin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralamak olasıdır: 1. Care:
Bir eğitimci öğrencilerine değer verdiğini ve öğrencilerine önemli olduklarını
hissettirmelidir. Eğitimci öğrencilerinin bazı konularda ne düşündüklerini, ruh
hallerini anlamalıdır. 2. Challenge: Eğitimci, öğrencilerine kolaycı olmamaya,
sınırlarını zorlamaya teşvik etmeli, eğitim sürecinde dinamik olmalı ve kendi
alanında yenilikler aktarmalıdır. Eğitimini tamamlamadan bırakmak isteyenleri bıraktırmamak için motive etmeli ve yeni teknikler sunmalıdır; balık vermek
yerine balık tutmasını öğretmelidir. 1. Clarify: Eğitimci zor konuları anlaşılabilir
şekilde görselleştirmeli ve anlatmalıdır. Gerektiğinde farklı yöntemler kullanarak
da konuyu anlatmalıdır. Ayrıca eğitimci öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini de
takip etmelidir. 2. Captivate: Eğitimci, aktaracağı bilgileri cazip, ilginç ve öğrencilerin beğenisini alacak şekilde aktarmalıdır. Öğrencilerin ilgisini canlı tutmalı
ve odaklanmayı üst düzeye çıkarmalıdır. 3. Confer: Eğitimci, aktaracağı bilgileri etkileşimli bir yöntemle aktarmalıdır. Öğrencilerinin düşüncelerini sormalı ve
kendilerini ifade etmeleri için süre tanımalıdır. Eğitimci öğrencilerin farklı düşün21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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celerine saygılı olmalı ve herkese söz hakkı vermelidir. 4. Consolidate: Eğitimci,
öğrencilerin yeni aktarılan bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini takip etmeli, öğrencilere feedback vermeli ve kendilerini düzeltmelerine yardım etmelidir. Dersin
amacını ve önemli noktaları aktarmalıdır. 5. Control: Eğitimci, öğrenci davranışlarını sınıfta kontrol etmelidir. Ders sürecini ve öğrenme ortamını iyi organize
ederek öğrenme sürecini verimli kılmalıdır. Ayrıca sınıfta saygılı bir etkileşimin
olmasına önem vermelidir (Branden 2017).
Sonuç:
Eğitim ulusal bir yatırım olarak görülmelidir. Bu yattırmın paydaşları ebeveynler ve öğrenciler, eğitim kurumları ve üniversitelerle devlet olmalıdır. Ancak
bu proje ulusal düzeyde başarılı olduğunda düşünceyle dünyada yeni yerleri ve
alanları keşfetmek ve fethetmek mümkün olacaktır. Söz konusu eğitime yapılacak yatırımla hedef, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun bireyin başarılı
ve söz sahibi olması için hazırlanmasıdır. Burada önemli olan ezberlenen bilginin
fazlalığı yerine, temel bilgilerin yanında geniş vizyonla farklı disiplinlerde uygulanabilir esneklik ve kreatif olma becerileriyle, yaşam boyu öğrenme isteğini teşvik
etmeli ve iletişim gücündeki sanatı öğretmek olmalıdır. Etkileşimli ders verme
yöntemiyle ortaya çıkan sinerji ve eğitici ile öğrenci arasında oluşan ilham ile yalnızca öğrenciler değil, eğitimciler de kendilerini her derste biraz daha tazelenmiş
ve karşılıklı teşvikle mutlu hissedeceklerdir. Unutulmaması gereken en önemli
husus bu eğitim projesinin tek bir omuz üzerinde başarılı olamayacağıdır. Bunun
için de, azim ve cesaret ile ortaya konulacak geniş bir vizyon, yüksek bir hedef ve
kollektif inanç gerekmektedir.

960

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

21. Yüzyılın Akademik Eğitim Konsepti Ve Üniversitelerin Rolü

Kaynakça:
BRANDEN, Van Der, Kris, (2017), Onderwijs voor de 21ste eeuw, 231-233. Leuven/Denhaag: Acco.
CBI, (2013), Changing the pace, CBI/Pearson education and skills survey, London: Pearson.
CONSIDINE, David Horton. ve Garry. MOORMAN, (2009), “Teaching and
reaching the Millennial Generation through media literacy”, Journal of Adolescent
and Adult Literacy, 52: 471- 481.
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly, (1997), Creatifity: Flow and the Psychology of
Discovery and Invention, New York: Harper Collins.
DARLING-HAMMOND, Linda, (2010), The flat World and education, How
America’s commitment to equety will determine our future, New York: Teachers
College Press.
DWECK, Carol, (2006), Mindset: How You Can Fulfil Your Potential, London:
Robinson.
Hattie, John. ve Gregory. Yates, (2014), Visible Learning and the Science of How
We Learn, New York: Routledge.
HERELIXKA, Charlotte. ve Sylvia. Verhulst, (2014), Nederlands in het hoger
onderwijs; een verkennende literatuurstudie naar taalvaardigheid en taalbeleid,
Leuven/Den Haag: de Nederlandse Taalunie.
LAWRENCE, Paul. ve Nitin. NOHRIA, (2002), Driven: How Human Nature
Shapes Our Choices, San Fransisco: Jossey-Bass.
BARBER, Michael. ve Mona. MOURSHED, (2010), How the world’s best-performing school systems come out on top, London: McKinsey and Company.
NUSSBAUM, Martha, (2011), Niet voor de winst, waarom de democratie de
geesteswetenschappen nodig heeft, Amsterdam: Ambo/Anthos.
ÖZGÜZEL, Seyfi. ve Veli Ercan. ÇETİNTÜRK, (2016), “Türkiye’deki göçmen
çocuklarının topluma kazandırılması için Hollanda’nın deneyimlerinden alınabilecek dersler”; 2.ci Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül, Konya.
SCHEFFER, Paul, (2000), “Het multiculturele drama”, NRC: 29 Januari 2000;
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html
TRILLING, Bernie. ve Charles. FADEL, (2009), 21st Century skills: Learning
for life in our times. Chicester: Wiley.
U.S. Department of Labor, (1991), What work requires of schools’ a scans rapport for Amerika 2000, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED332054.pdf.
Wagner, Tony, (2010), The global achievement gap, New York: Basic Books.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

961

Doç. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL

Vlaams onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.b/curriculum/peilingen, Erişim: 25.11.2018.
http://www.solarteam.b/solarolympicks, Erişim: 20.11.2018.
http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa, Erişim: 25.11.2018.
https://egezegen.com/yasam/avrupa-ve-diger-yabanci-ulkelerde-yasayan-turk-nufusu/, Erişim: 28.11. 2018.
http://www.guninetwork.org/articles/challenges-higher-education-21st-century, Erişim: 15.11.2018.
https://www.researchgate.net/publication/301687851_Human_Capital_of_
the_21st_Century_in_Coworking_Centers, Erişim: 27.11.2018.
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen, Erişim: 5.11.2018.

962

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

21. Yüzyılın Akademik Eğitim Konsepti Ve Üniversitelerin Rolü

Extended Abstract:
In the proces of globalization, where borders are disappearing and blurring in
all aspects, universities play a significant role in the preparation of future world citizins. In years the world is coming smaller. This is not just a result of migration on
the world wide but also due to another dynamic changes.The impact of education
sector is high importance for all those countries opting for vitality in a globalizing
world and self supporting successful individuals. The education system should pupils who are able to function in society or not, has to prepare everybody so that,
after spending a number of years in the education system, they should be capable to
function well in the global world. It is well accepted in this world that a university
must prepare its students for the future. The education and especially universities
has the task to stimulate the integration in the world society. This applies to all
pupils from all sectors of society, who must also be able to function well in society
after they have completed their education. After all of these, pupils have completed
their education they will as a world citizen enter a society in which a variety of
ethnic-cultural groups live alongside each other. When one meets someone from
another culture, misunderstandings, prejudices and conflicts can arise. It can be
argued that the disorders of less participation are mainly due to a lack of communication between the new members and the local community and also to the fact
that the local authorities do not communicate the ‘social rules’ of the host society
to the new participants to society: values, norms and basic expectations. In addition, a well-organized coordination between local, national and even international
institutions is necessary to address complex problems. Rapidly evolving communication technology influences identity development. Next to real life identity there
will be digital identity. Conclusion: to be a successful world citizen in a ‘global village’ one has to know the own culture and, without prejudice, have insight in other cultures. Different literature studies have shown that companies are struggling
with a lack of necessary human capital, which can mainly be found in knowledge
workers. An important part of the human capital is moving from the traditional
labour market to new places (to the virtual labour market, to cooperative centres,
often as freelancers) where employers can use this human capital. The firms that
can not adapt their management of human capital to the expectations of the 21st
century, will find it increasingly difficult to find talented employees for their sector.
On the other hand, institutions and companies that are able to use creative human capital well have a competitive advantage. Technological developments in the
21st century enable completely new ways of working that better meet the needs of
young knowledge workers in particular than traditional forms of employment. An
important part of knowledge work can be done using information and communication technologies; virtual. While there are many factors contributing to upward
absolute economic mobility, one factor that looks increasingly important is that
participants in the labour market have not been able to keep the skill set required
to succeed in an increasingly advanced in global economy. The transformative impact of technological changes on the labour market is difficult to estimate. These
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trends coincide with the increasing pressure of globalization and technological
development that have dramatically changed the nature of the work in a short period of time. Generally speaking, about interpersonal skills, communication skills
and social intelligence, soft skills are sometimes called non-cognitive skills, emotional skills or non-academic skills. These broad range of skills, competencies, behaviours, attitudes and personal qualities enable people to navigate effectively in
their environment, work well with others, perform well and achieve their goals.
Perhaps these soft skills will even have become a more important success factor on
the modern labour market than traditional hard skills. In the beginning, education
and universities aspired to create a “perfect” citizenship. Later, the objective shifted
to ensuring that citizens were well-trained, and more recently it shifted once again
to the awakening of the creativity spirit: the capacity to learn and a lifelong willingness to face new things and modify learned expectations accordingly; there can
be no learning without re-learning. This is the only way in which future staff, with
an inquiring mind, interested in innovation and lifelong learning, will be able to
function properly in a knowledge society. As a result, acadamicians should move
away from an one-dimensional method of working and adopt a significant more
interdisciplinary practice.
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Öz:
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de öğretmendir. Bu durum, okulun niteliğinden çok öğretmenin niteliğini, öğretmenlik mesleği ve mesleğin toplumsal statüsünü önemli hale getirmektedir.
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çalışmanın genel amacı; Burdur ilinde görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlik
mesleği, bu mesleğe etki eden meslek içi ve meslek dışı etmenleri belirlemek ve
öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi ile ilgili önerileri ortaya koymaktır.
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Araştırma Modeli; öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği, bu mesleğe etki eden
meslek içi ve meslek dışı etmenleri belirlemek ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün
yükseltilmesi ile ilgili önerileri ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada için
tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evren ve örneklemi; araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Burdur il, ilçe ve köylerinde görev yapmakta olan 3.344 sınıf
ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemini ise; Burdur il merkezi, ilçe ve
köylerinde görev yapan öğretmenler arasından sınıf ve branş öğretmenleri ayrı ayrı
düşünülmeden, rastgele, basit seçkisiz örnekleme yöntemine seçilen 334 kadın, 323
erkek olmak üzere toplam 657 öğretmen oluşturmuştur.
Sonuç olarak; öğretmenlik mesleğinin sahip olduğu toplumsal statünün son
yıllarda giderek düştüğü ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün yetersiz
olduğu ifade edilebilir. Öğretmenlerin mesleği tercih ederken mesleğin saygınlığı
noktasında kararsız olduklarını beyan etmeleri de söz konusu olan bulguları
destekler niteliktedir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek tercih ettikleri,
meslekten manevi haz umdukları, mesleğin yapılan işe göre maddi getirisinin
yeterli olmamasına ve düşük statüsüne rağmen mesleği bırakma düşüncelerinin
olmaması ve çevrelerine dahi mesleği önereceklerini belirtmeleri öğretmenliğin
ne kadar kutsal bir meslek olduğuna işaret ettiği belirtilebilir. Dolayısıyla ölçekten
elde edilen bulguların bir düzen içinde birbirini destekler nitelikte olduğu ifade
edilebilir. Buna göre, öğretmenler yaptıkları mesleğin toplum nezdinde düşük statülü bir meslek olduğu inanıcıyla, eğitim sisteminin kendilerinden beklediği kazanımları ne verimlilikte gerçekleştirebilecekleri merak konusudur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, sosyal statü, saygınlık, öğretmenliğin statüsü,
Abstract:
The most general purpose of education in a society is to make the individuals who
constitutes it socialize and helpful to the society. The institutions that will provide
socialization and bring up the individuals are schools and the specialists who will
provide it are teachers. This makes quality of the teacher, teaching profession and
social status of profession more important than quality of the school.
Research purpose; the general purpose of this study, which has the name of
identifying views of teachers on teaching profession and the social status of the
teaching profession, is to determine the opinions of teachers working in Burdur
on teaching profession and professional and non-professional factors affecting this
profession and to offer suggestions for promotion of status of teaching profession.
In order to reach this general objective.
Research population and sample; the population of the research composes of
3.344 classes and branch teachers who are working in city centre, towns and villages of Burdur in 2016-2017 education year. The sample composes of a total of 657
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teachers, 334 female and 323 male, selected from the teachers working in Burdur’s
city center, towns and villages by using simple random sampling method.
According to this, it was concluded that teachers believe their wages they earn
compared to the work they do are unfair, and the profession’s economic return is
far from meeting their needs. It can be said that the social status of the teaching
profession has gradually fallen in recent years and the social status of teaching profession is inadequate. . Teachers’ declaration about they are hesitant at the point of
occupational prestige while choosing this profession also support the findings. As
a result, it can be said that teaching is a holy proffession because teachers states that
they prefer their professions as they like, they expect spiritual pleasure from the
profession, they do not have thought of leaving the profession although the profession’s economic return is not enough compared to work and low status and they
will even recommend to their social environment. . Therefore, it can be said that the
findings obtained from the scale support each other in an order. According to this,
it is wondered how teachers realize achievements that the education system expected from them with the belief that the profession they do has a low-status in society.
Keywords: Teaching profession, social status, respectability, teaching status
Giriş:
Öğrenme ve öğretme süreci insanlık tarihi boyunca uzanan uzun bir tarihsel süreci içerir. Öğretmenlik mesleği de sürecin olmaza olmaz uygulayıcısı
olarak en eski meslek dallarından biridir (Oktay 1991). Bu uzun tarihsel süreç
içerisinde öğretmenlik mesleği büyük oranda olumlu değer ifade edilegelmiştir.
Öğretmenler milletlerin kültürel birikimini gelecek nesillere aktaran bir kültür
taşıyıcısı, fertlerin sosyal bireyler olarak topluma kazandıran insan gücü olmuşlardır (Boulding 1968’den akt: Özpolat 2005). Bu bağlamda eğitim sisteminin en
önemli unsurlarından biri olan öğretmenler, toplumu inşa eden maddi ve manevi
mimarlar olarak görülebilir. Okul içinde ve dışında pek çok rol sahibi olan öğretmenler, öğrencilerin gerekli tüm bilgi ve becerileri kazanarak hayata hazırlanması
gibi pek çok önemli görevi yerine getirmektedirler (Yıldırım, Ünal ve Çevik 2011).
Toplumun gelişebilmesi için gerekli olan eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesi de
eğitim sistemi bünyesinde öğretmenler aracılığıyla gerçekleşmektedir (Özer ve Gelen 2008). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ve öğretmenlik mesleğine
ilişkin algılarını inceleyen bir araştırmada öğretmen kavramına ait bilgi kaynağı,
motivasyon kaynağı, yol gösterici, fedakârlık örneği, yetiştirici ve geliştirici, lider,
kişisel gelişim kaynağı, tedavi edici ve iyileştirici başlıklarında pek çok tanımlayıcı metafor kullanılmıştır (Koç 2014). 1739 sayılı milli eğitim temel kanununun
43.maddesinde öğretmen “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle
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yükümlüdürler” (MEB 1973: 5109) şeklinde tanımlanmaktadır. Akyüz (2003: 64)’
e göre Milli Eğitim Bakanlığı, yasal metinlerde, öğretmenliği bir “uzmanlık” mesleği olarak tanımlamış, fakat doğru olan bu görüş kâğıt üzerinde kalmış, Bakanlık
bu mesleğin “ihtisas” değil, “herkesin yapabileceği bir iş” olduğunu gösteren politikalar izlemiştir.
Tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme programları değişik
evrelerden geçmiştir. Bu vetirede öğretmen yetiştiren programların gitgide özelleştiği ifade edilebilir. Osmanlı Devletinde Fatih Sultan Mehmet zamanında medreselerde yetişen sıbyan (mahalle mektebi) öğretmenlerin özel bir öğretmen yetiştirme
programından geçtiği bilinmektedir (Ayas 2009). Tanzimat sonrası gelişen reform
hareketleri sonrasında ise 1848 yılında erkek öğretmen yetiştirmek üzere Darülmuallimin, 1870 yılında ise kadın öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Dar-ül
Muallimat’ın açılışı gerçekleştirilmiştir. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde bulunan öğretmen yetiştirme faaliyetleri, bu tarihten sonrası
bu minvaldeki görev ve sorumluluğunu üniversitelerde açılan eğitim fakültelerine
devretmiştir (Oktay, 1991).
Karamustafaoğlu ve Özmen (2004)’e göre belli bir alanda örgün eğitim yoluyla
ihtisas kazanarak diploma almayı gerektiren meslekler profesyonel meslek olarak
tanımlanmaktadır. Öğretmenlik mesleği de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43.maddesi gereğince bir öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmayı gerektirdiğinden (MEB 1973: 5109), bu bağlamda öğretmenlik
mesleğinin profesyonel bir meslek olduğu ifade edilebilir. Güven (2010: 13)’un Tobias ve Baffert (2010)’dan aktardığına göre profesyonel mesleklerin ortak özelliklerinden biri “Toplumsal statüsünün ve ekonomik getirisinin göreceli olarak yüksek
“olmasıdır.
Statü, Türk Dil Kurumu (TDK)’n da, “Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum
içindeki durumu” (TDK 2016) olarak tanımlanmaktadır. Kelime anlamı olarak
mevki, makam, pozisyon gibi anlamlara gelen statü, bir bireyin ya da topluluğun
toplum içindeki yerini ve konumunu ifade etmek için kullanılır. Bir bireyin toplumsal statüsü de o bireyin toplumsal yapı içerisinde bulunduğu mevkii işaret eder.
Bu konumu ya da mevkii de belirleyen ise toplumdur (Ceylan 2011).
Bu bağlamda, profesyonel bir meslek olarak değerlendirilebilecek olan öğretmenliğin toplum içindeki durumunun ya da toplumsal statüsünün ne düzeyde olduğu eğitim sisteminin hedeflerine ulaşması açısından önemlidir. Zira toplum olarak hedeflenen refah seviyesine ulaşabilmek için okullarda iyi bir eğitim gereklidir.
İyi bir eğitim de nitelikli öğretmenler vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Kısacası, iyi
bir nesil ancak iyi öğretmenler yoluyla yetiştirilebilir (Seferoğlu 2004). Toplumsal
statüsü düşük olan bir mesleğin ise nitelikli sayılabilecek bireyler tarafından pek de
cazip olmayacağı ispattan varestedir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmaya göre öğretmenlik mesleğinin genel yeterlikleri 6 yeterlik alanı, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluş968

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenliğin
Toplumsal Statüsüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

maktadır. 2590 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren bu altı
yeterlik alanı genel müdürlüğün üniversitelerle ortak çalışması sonucu “kişisel ve
mesleki değerler - mesleki gelişim”, “öğrenciyi tanıma”, “öğrenme ve öğretme süreci”, “öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme”, “okul-aile ve toplum ilişkileri” ve “program ve içerik bilgisi” şeklinde ortaya konmuştur. Genel müdürlüğün
ifadesine göre öğretmen yeterlikleri pek çok amacın hayata geçirilebilmesi için
hazırlanmıştır. Bu amaçlardan bazıları “öğretmenlerin niteliği ve kalitesi için karşılaştırma yapılabilecek bir sistem oluşturmak, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve
kalitesi açısından toplumsal beklentilerde tutarlılık oluşturmak, öğretmenlerin bilgi,
beceri, tutum ve değerlerini tanımlayarak, toplum tarafından fark edilmesini ve toplumun gözünde statülerinin yükseltilmesini sağlamak” şeklinde ifade edilmektedir
(MEB 2008). Öğretmenlik mesleğinin genel yeterlikleri içerisinde yer alan “program ve içerik bilgisi” yeterlik alanına bağlı “Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi
ve Uygulama Becerisi ile Özel Alan Öğretim Programını İzleme-Değerlendirme
ve Geliştirme” alt yeterliklerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla da özel alan yeterlikleri ortaya çıkmıştır. Bakanlığın eğitim alanında
uygulamayı düşündüğü eğitim reformu amacıyla eğitim programlarının güncelleştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerinin hazırlanması çalışmaları
bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Söz konusu değerlerin olan çalışmaların ortak amacı “Öğrencinin öğrenim kalitesini arttırmak” ve “Öğretmenlerin
statülerini geliştirmek” şeklinde ifade edilebilir (OTGM 2007: MEB 2008). Bakanlık yaptığı bu uygulamaların bütününde öğretmenlerin statüsünün yükseltilmesinden bahsetmektedir. Fakat sonuçlarının pek de hedeflendiği gibi olmadığı ileri
sürülebilir. Çelikten, Şanal ve Yeni (2005)’e göre yürütülen yanlış politikalar nedeniyle öğretmenlik mesleği değişik meslek gruplarına açık, kolayca elde edilebilen,
diploma sahibi olup bir işe giremeyenlerin ümidi haline getirilmiştir. Bütün bunlar
mesleğin saygınlık ve statüsünü olumsuz etkilemekte ve mesleğin itibarına gölge
düşürmektedir. 2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şurası’nda öğretmenlik mesleğinin hak ettiği toplumsal statüyü kazandırmak
amacıyla alınan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılması ile alına tavsiye karar
(MEB 2014) da yürürlüğe konamamıştır.
Öğretmenliğin toplumsal statülerini etkileyen pek çok faktörden bahsedilmektedir. Tezcan (1996) “alınan ücret, öğretmenlerin öğrenim derecesi, toplumsal
köken, cinsiyet” faktörlerinin öğretmenlerin saygınlık ve statülerini etkileyen faktörler olduğunu ifade etmektedir. Gökırmak (2006) ise öğretmenlerin toplumsal
statülerini etkileyen faktörleri “mesleki” ve “meslek dışı” faktörler olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Mesleki faktörleri “öğretmenlerin sayısal çoğunluğu, öğretmen
yetiştirme politikaları, mesleki örgütlenmeler, ekonomik ve hukuki durumlar,
meslekte kendini yenileme” olarak gruplamakta; meslek dışı faktörleri ise “bireysel
özellikler, sosyal köken, çevre ile ilişkiler, siyaset ile ilişkiler” olarak belirtmektedir.
Öğretmenlerin toplumsal statüsünü etkileyen ve mesleki faktörler başlığı
altında değerlendirilecek bir dizi faktörden bahsedilebilir. Yine Gökırmak (2006),
öğretmenlerin diğer meslek dalları içerisinde sayıca fazla olmalarının öğretmenlik
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mesleği açısından mesleğin toplumda duyulan ihtiyaca işaret etmesi ve toplumun
öğretmenliği bir meslek olarak görmesi şeklinde iki olumlu getirisi olduğunu belirtmektedir.
Toplumsal statü ile en çok ilişkilendirilen özelliklerden biri mesleğin ekonomik
olarak mensuplarına getirisidir. Geçmiş yıllarda özellikle ilkokul öğretmenlerinin
geçimini sağlamak amacıyla ek işlerde çalışmak zorunda kaldığı bilinmektedir
(Tezcan 1996). Güven (2004)’e göre ise öğretmenlerin almış oldukları ücretlerin yetersizliği, eğitimsel açıdan verimsiz olmalarını ve güçlü yarınları inşa edecek öğrencilerin eğitiminde nitelik sorunu meydana getirmektedir.
Öğretmenler arası örgütlenme girişimleri Avrupa birliği ülkelerinde 1800›lü
yılların ortalarında, Türkiye’de ise 1908 yılında başlamış, günümüze kadar aralıksız olarak varlığını sürdürmüştür. Öğretmenlerin en fazla sendika ve dernek
şeklinde örgütlendikleri görülmüştür. Öğretmen üyeliklerine üyelikler teoride zorunlu tutulmamıştır. Birçok ülkede öğretmen örgütlenmeleri arası işbirliği yurt içi
ve yurt dışı düzeyde yüksek oranda kurulurken, Türkiye’de bu işbirliği çok sınırlı
seviyede kalmıştır. Türkiye’de bulunan öğretmen örgütlenmeleri birçok ülkede
bulunan örgütlenmelere göre daha az haklardan, çok daha sınırlı bir çerçevede yararlanabilmişlerdir (Acuner 1994). Öğretmenler mesleki örgütlenmeler içinde en
fazla sendikal örgütlenme içinde yer almak istemektedirler (Tok 1996).
Mesleki faktörler alt başlığında incelenebilecek bir diğer faktör de öğretmenlerin meslekte kendilerini yenilemeleridir. Öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini
geliştirmeleri, okullarda verilen eğitimin ve öğretimin kalitesini artırmak açısından önemlidir (Gündoğdu ve Kızıltaş 2008). 2015 yılı performans programına göre
Milli Eğitim Bakanlığında 850.960 öğretmen görev yapmaktadır. Bunlardan doktora derecesini tamamlamış olan 847 (% 0,1), yüksek lisans derecesini almış olan
ise 65.976 (% 7,8)öğretmen bulunmaktadır (MEB 2014a). Buradan öğretmenlerin
çok cüzi bir kısmının lisansüstü eğitimi gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Lisansüstü yapılan eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunabileceği
düşünüldüğünde bu noktada yetersiz kalındığı ifade edilebilir. 13/08/2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe giren ve öğretmenleri “öğretmen, uzman öğretmen
ve başöğretmen” şeklinde dereceleri ayırmayı öngören “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” (MEB 2005) bir süre sonra kaldırılmıştır.
Öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerine yönelik teşvik edici bir
adım da akamete uğramıştır.
İyi ve etkili bir öğretmende bulunması gereken çeşitli bireysel özelliklerden
bahsedilebilir. Bunlardan bazıları “işbirlikçi, demokratik tutum, sabır, geniş bir ilgi
yelpazesi, adalet ve tarafsızlık, öğrenci sorunlarıyla ilgili olma, hoş bir görünüş ve
davranışlar, tutarlı davranış” şeklinde ifade edilebilir (Kızıltepe 2002: 11). Mesleğinde başarılı olan öğretmenlerin bireysel özellikleri hakkında pek çok ölçek geliştirilmiştir. Barr tarafından geliştirilen ölçekte iyi bir öğretmende bulunması gereken bireysel özelliklerden bazıları “kişisel olarak çekici olmak (giyim, temizlik,
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görünüş vb.), güvenilir ve dürüst olmak, mesleki bilgi sahibi olmak, işbirliğine açık
olmak, ahlaklı olmak, iyi huylu-uyumlu olmak, adil olmak” şeklinde sıralanmıştır
(Kolesnik, 1970; Akt. Oktay 1991: 191). Osmanlı geleneğinde bakıldığında iyi bir
öğretmende aranan vasıfların pek de farklılaşmadığı görülmektedir. Bu vasıflar
“iyi niyet, meslek sevgisi, adalet, objektiflik, sabır, hoşgörü, affedicilik, ağırbaşlılık, alçak gönüllülük, şefkat, merhamet, espri anlayışı, esneklik, tutarlılık, iyimserlik” şeklinde özetlenebilir (Nazıroğlu 2015). Görüldüğü gibi etkili bir öğretmende aranan
vasıflardan dünden bugüne farklılaşamamakta, aksine oldukça benzeşmektedir.
Öğretmenler beklenen kişilik özelliklerine sahip olduklarında hem mesleki doyuma ulaşabilecekler, hem iyi bir eğitmen olarak eğitiminin niteliği ve kalitesi arttırılabilecektir. Bu durum da öğretmenlerin saygınlığını ve statüsünü yükseltmeye
yardımcı olacaktır (Gökırmak 2006).
Öğretmenlerin toplumsal statülerini etkileyebilecek meslek dışı faktörlerden
biri de öğretmenlerin toplumsal kökenleridir. Ülkelerin genelinde öğretmenlerin
çoğunlukla orta ve alt sınıftan geldiği bilinmektedir. İngiltere’de yapılan
araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin işçi sınıfına mensup ailelerden
gelmektedirler. Bu nedenle orta sınıfın değer yargılarını, inanç düzeylerini ve toplumsal saygınlık ve statülerini yansıtmaktadırlar (Tezcan 1996).
Meslek dışı faktörlerden bir diğeri öğretmenlerin çevre ile olan ilişkileridir.
Öğretmenlerin çevrenin kalkınmasına katılma, toplumda örnek olma ve önderlik
etme gibi pek çok rolleri ve görevleri bulunmaktadır. Bu rol ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çevreyle sürekli ilişki içinde olacaktır (Tezcan 1996).
Öğretmenlerin çevre ile olan bu ilişkilerinin iyi olması öğretmenlerin saygınlık ve
statülerini de olumlu etkileyecektir.
Kültürel birikimimiz içinde kutsallık atfedilen bir meslek olmasına rağmen,
öğretmenlerin statü düzeyleri tarihsel süreçte değişik evrelerden geçmiştir. Cumhuriyetin ilanının takip eden yıllarda gelir düzeyinin diğer meslek gruplarına
nazaran yüksek olması vesilesiyle öğretmenliğin saygınlığı ve statüsü yüksek bir
meslek olmasını sağlamıştır. Fakat 1980 yılını takip eden yıllarda kamuya bağlı kurumlarda çalışan memurların gelir seviyesinin de düşmesine paralel olarak öğretmenlik mesleğinin statüsü ve saygınlığı da giderek azalmıştır. Öğretmen sayısının
hayli artması, öğretmenlerin gelir düzeylerinin geçimlerini zorlaştıracak derecede
düşmesi, öğretmenlik mesleğini yapan kişilerin mesleğin gerektirdiği kabiliyet ve
yeterliklerin altında olması, meslek dışı atamaların yapılması gibi nedenler öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve toplum nezdinde ki saygınlığını düşürmüştür.
İçinde bulunan yıllarda da öğretmenliğin statü düzeyi düşük, isteyen herkesin
yapabileceği bir meslek olarak algılanmakta ve başka hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun anlayışının yerleştiği görülmektedir (G. Özsoy, S. Özsoy, Özkara ve
Memiş 2010; Yazıcı 2009). Yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, üniversite
tercihi yapan gençlerden öğretmenliği tercih edenler bu tercihlerine son sıralarda
yer vermektedir (Karagözoğlu 1987).
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Öğretmenlerin birçoğunun öğretmenlik mesleğine ilişkin beklentilerinin istenen seviyede olmadığı, gelecekle ilgili kaygılarının olduğu ve öğretmenliğin eskisi
kadar saygın bir meslek olmadığı görülmektedir (Karamustafaoğlu ve Özmen
2004). Öğretmen adaylarının %81’inin gelecekle ilgili olumsuz düşüncelere sahip
olduğu gerçeği bunu destekler niteliktedir (Şahin 2011). Öğretmenlerin en rahatsız
edici olarak nitelediği sorunlar ise “gelirin düşük olması”, “toplumdaki saygınlığının düşmesi” ile “sık değişen programlar ve mevzuatlar” olarak listelenmektedir
(Demir ve Arı 2013). Cumhuriyetten günümüze tutarlı bir öğretmen yetiştirme
politikası izlenememiş, değişen iktidarlarla öğretmen yetiştireme anlayışları da
değişmiş, üniversite düzeyinde ortak bir öğretmen yetiştirme anlayışı benimsenmemiş, öğretmen yetiştiren kurumların fiziki alt yapıları gerektirdiği gibi düzenlenememiştir. Bu ve benzer sebeplerden dolayı meslek cazip hale getirilememiş ve
mesleğin toplumsal statüsünü düşürmüştür (S. Can, Ş. Can ve Durukan 1999).
Araştırmanın Problemi:
Araştırmanın problemi, öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğini değerlendirmesine, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün mesleki ve meslek dışı faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğine ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün
yükseltilmesine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda aşağıda verilen
alt problemlere yanıt aranacaktır:
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin değerlendirilmesine ilişkin görüşleri
nelerdir?
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğin toplumsal statüsünü etkileyen mesleki
faktörlere ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğin toplumsal statüsünü etkileyen meslek
dışı faktörlere ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü etkileyen mesleki ve meslek dışı
faktörler, cinsiyete ve çalışılan kurum türüne göre farklılaşmakta mıdır?
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğin toplumsal statüsünün yükseltilmesi ile
ilgili önerileri nelerdir?
Çalışmanın Amacı ve Önemi:
Bir nesil içinde yetişen bireylerin düşünce yapısı, sahip olduğu değerler, kültürel birikimi ile önceki neslin öğretmenlerinin söz konusu özellikleri arasında
pozitif bir ilişki vardır. Yani bugünün toplumu dünün öğretmenlerinin eseridir.
Bu bağlamda, bir toplumun gelecekte ne seviyeye ulaşabileceği sorusunun cevabı bugünün öğretmenlerinin nasıl olduğu ile ilişkilidir. Öğretmenlerin toplumun
geleceğine yönelik bu etkileri, öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden dallarından ayıran ve önemini belirten en önemli unsurlardandır (Özpolat 2005). Bir mes972
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lek grubuna mensup olan kişiler, o mesleğin toplumsal statüsünden mutlaka etkilenirler. Kişiler mesleğin statüsünün getirdiği hak ve yetkilere sahip olduklarından,
o statüye ait davranış ve beklentilerden kaynaklanan etkilere karşı duyarlıdırlar.
Çünkü bireyler mesleği vasıtasıyla bir kimlik sahibi olur, etrafından hürmet ve saygı görür, toplun parçası haline gelir ve toplumda bir işlevi olduğu inancını geliştirir (Gökırmak 2006; Eraslan ve Çakıcı 2011). Dolayısıyla, eğitim sistemi içerisinde
eğitim, öğretim ve yönetim gibi pek çok görev üstlenen öğretmenlerin toplumsal
statülerinin belirlenmesi oldukça önemlidir.
Yöntem:
Araştırmanın Modeli
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini değerlendirmeye ilişkin görüşlerini,
öğretmenliğin toplumsal statüsünü mesleki ve meslek dışı faktörlere göre ne
derecede gördüklerini ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi ile
ilgili önerilerini inceleyen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, “bir grubun belirli özelliklerini belirlemek
için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalar” şeklinde tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel 2016).
Evren ve Örneklem:
Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan 3.344 sınıf ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde
seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Büyüköztürk ve diğerleri (2016: 86) tabakalı örneklemeyi, “tabaka içi değişim olabildiğince küçük (homojen,) tabakalar arası değişim oldukça büyük (heterojen) kalacak şekilde alt gruplara bölünerek örneklemin her bir tabakadan ayrı ve birbirinden
bağımsız olarak çekildiği örnekleme yöntemi” olarak tanımlamaktadır. Burada evrene ait her bir birim yalnız bir tabakanın elemanı olacak ve evrene ait hiçbir birim
dışarıda bırakılmayacak şekilde gruplanır. Oluşan bu homojen gruplara tabaka
adı verilir. Her bir tabakadan yapılan basit seçkisiz örnekleme yoluyla elemanlar
örnekleme seçilirler. Her bir tabakadan örnekleme ne kadar elemanın seçileceği,
tabakanın evren içindeki büyüklüğüne oranla gerçekleştirilir.
Araştırmada, Burdur’un her bir ilçesi ayrı birer tabaka olarak kabul edilmiştir. Her bir ilçede görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin sayısı İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri kanalıyla tespit edilmiştir. Her bir ilçede görev yapan
öğretmenlerin sayısı Burdur’da görev yapan toplam öğretmen sayısına oranlanmış
ve her bir tabakadan ne kadar öğretmenin seçileceğine karar verilmiştir. Burada
sınıf ve branş öğretmenleri ayrı ayrı düşünülmemiş, toplam sayıları hesaplamada
kullanılmıştır. Daha sonra ise ter bir tabakadan basit seçkisiz örnekleme yoluyla
elemanlar örnekleme dâhil edilmiştir.
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Araştırma kapsamında görüşü alınan örnekleme ait demografik özellikler Tablo 1 ‘de gösterilmiştir.
Tablo 1:
Örneklem özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Görev

Kıdem

Anne eğitim
durumu

f

%

Kadın

334

50,8

Erkek

323

49,2

20−29

112

17,0

30−39

297

45,2

40−49

170

25,9

50 ve üstü

78

11,9

Değişken

Lise

Fakülte

f

%

Anadolu L.

192

29,2

Meslek L.

140

21,3

Genel L.

240

36,5

Diğer

85

12,9

Eğitim F.

475

72,3

Diğer

182

27,7

İl merkezi

304

46,3

İlçe

247

37,6

Köy

106

16,1

0−5 yıl

134

20,4

6−10 yıl

126

19,2

11−15 yıl

127

19,3

16 ve üstü

270

41,1

Okuryazar d.

83

12,6

Okuryazar d.

İlkokul

432

65,8

Ortaokul

47

7,2

Lise

59

9,0

Üniversite

34

5,2

Kurum

İlkokul

189

28,8

Ortaokul

254

38,7

Lise

214

32,6

157

23,9

500

76,1

24

3,7

İlkokul

359

54,6

Ortaokul

65

9,9

Lise

97

14,8

Üniversite

111

16,9

Sınıf Öğr.
Branş
Branş Öğr.

Baba eğitim
durumu

Tablo 1‘e göre, örneklemde bulunan kadın (%50,8) ve erkek(%49,2) öğretmenlerin sayıları birbirine oldukça yakındır. Öğretmenlerden 20−29 yaş aralığındakiler grubun %17,0’sini, 30−39 yaş aralığında bulunanlar %45,2’sini,
40−49 yaş aralığında bulunanlar %25,9’unu ve 50 ve üstü yaşlarda bulunan öğretmenler de örneklemin %11,9’unu oluşturmaktadır. Buna göre, örneklemin
ağırlıklı olarak orta yaşlara bulunan öğretmenlerden oluştuğu ifade edilebilir.
Öğretmenlerin yarıya yakın bir kısmı (%46,3) il merkezinde görev yapmaktadır.
İlçe merkezinde çalışan öğretmenler grubun %37,6’sını, köylerde görev yapan
öğretmenler de örneklem grubunun %16,1’ini oluşturmaktadır. Öğretmenlerden
0−5 yıl kıdem aralığındakiler grubun %20,4’ünü, 6−10 yıl kıdem aralığında bulunanlar %19,2’sini, 11−15 yıl kıdem aralığında bulunanlar %19,3’ünü ve 16 ve üstü
yıllarını çalışan öğretmenler de grubun %41,1’ini oluşturmaktadır. Öğretmenlerin
%29,2’sinin Anadolu, %21,3’ünün Meslek, %36,5’inin Genel lise ve %12,9’unun diğer liselerden mezun oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler
büyük oranda (%72,3) Eğitim Fakültesi’ni bitirerek, %27,7 oranında ise diğer fakülteler aracılığıyla öğretmen olmuşlardır. İlkokulda görev yapan öğretmenler grubun
%28,8’ini, ortaokulda çalışanlar %38,7’sini ve lisede çalışan öretmenler ise örneklemin %32,6’sını teşkil etmektedir. Katılımcıların büyük bir kısmı (%76,1) branş
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öğretmeni iken %23,9’u sınıf öğretmenidir. Öğretmenlerin annelerinin eğitim
durumuna bakıldığında; %12,6’sının okuryazar olmadığı, %65,8’sının ilkokul mezunu olduğu, %7,2’sinin ortaokul, %9,0’unun lise %5,2’sinin de üniversite mezunu
olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin babalarının eğitim durumlarına bakılacak
olursa da, %3,7’sinin okuryazar olmadığı, %54,6’sının ilkokul, %9,9’unun ortaokul,
%14,8’inin lise ve %16,9’unun da üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Anne
ve babalarının eğitim durumları kıyaslandığında, babaların annelere göre eğitim
düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir.
Veriler ve Veri Toplama Araçları
Araştırmada ilk olarak Kara (1996) tarafından geliştirilen daha sonra Gökırmak (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Değerlendirme ve Öğretmenlerin Toplumsal Statüsüne İlişkin Görüş Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek “Kişisel Bilgiler”, “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini
Değerlendirmesi”, “Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler”
ve “Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesi İle İlgili Öneriler” olmak
üzere dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin demografik
özelliklerini belirlememeye yönelik 10 madde bulunurken ikinci bölümde öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini değerlendirmesini sorgulayan 19 madde yer almaktadır. Üçüncü bölümde bulunan “Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler” ölçeği “Mesleki Faktörler” ve “Meslek Dışı Faktörler” olmak üzere
iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bu bölümde 14’ü mesleki olmak üzere 19 madde ve
son olarak dördüncü bölümde öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi
ile ilgili öğretmenlerin önerilerini içeren 9 madde bulunmaktadır. Ölçekte yer alan
maddelerde demografik özellikleri belirlemeye yönelik birinci bölüm hariç diğer
tüm bölümlerde 5’li likert tipi maddeler kullanılmıştır.
Ölçek maddelerine ait Cronbach alpha güvenilirlik katsayıları “Öğretmenlerin
Öğretmenlik Mesleğini Değerlendirmesi” için α=0,555, “Öğretmenlerin Toplumsal
Statülerini Etkileyen Faktörler” için α=0,784, “Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün
Yükseltilmesi İle İlgili Öneriler” bölümü için α=0,755 ve ölçeğin tamamı için de
güvenilirlik katsayısı α=0,744 olarak elde edilmiştir.
Veri Analizi:
“Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Değerlendirmesi” ve “Öğretmenlik
Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesi İle İlgili Öneriler” bölümleri “Tamamen
Katılıyorum=5, Katılıyorum=4, Kararsızım=3, Katılmıyorum=2 ve Hiç katılmıyorum=1” şeklinde; “Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler”
bölümü ise “Yükseltmektedir=5, Olumlu Etkilemektedir=4, Etkisi Yoktur=3,
Olumsuz Etkilemektedir=2, Düşürmektedir=1” olarak kodlanarak işleme tabi tutulmuştur. Kodlaması yapılan veriler SPSS.23 paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak esas alınmıştır.
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini değerlendirmesini içeren ikinci bölümde
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ve öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün yükseltilmesi ile
ilgili önerilerini ölçmeyi amaçlayan dördüncü bölümdeki maddelerin analizinde
frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır.
“Öğretmenlerin Değerlendirmesi Mesleğini Değerlendirmesi” ölçeğinde ortalamaların yorumlanmasında “4.20-5.00: Tamamen Katılıyorum, 3.40-4.19: Katılıyorum, 2.60-3.39: Kararsızım, 1.80-2.59: Katılmıyorum, 1.00-1.79: Hiç katılmıyorum” aralıkları kullanılmıştır. Likert maddelerden diğer bölümde de olumludan
olumsuza doğru aynı aralıklar referans alınmıştır.
Öğretmenlerin toplumsal statülerini etkileyen mesleki ve meslek dışı faktörleri
bağımsız değişkenlere göre inceleyen bölümde ise betimsel istatistikler, bağımsız
örneklemler t-testi ve tek yönlü-ANOVA testi kullanılmıştır.
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Bulgular:
a. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini değerlendirmesine ilişkin bulgular
“Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Değerlendirmesi” bölümüne ilişkin
betimsel istatistikler Tablo 2 ‘de verilmiştir. Ölçek maddelerinin sıralanmasında
aritmetik ortalama () temel alınmış, çoktan aza doğru bir sıralama takip edilmiştir.
Tablo 2:
Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Değerlendirmesine İlişkin Betimsel İstatistikler
No

Ölçek Maddeleri

f

2

Öğretmenlik kutsal bir meslektir.

657

4,49

0,82

1

Öğretmenlik bana uygun bir meslektir.

657

4,28

0,83

8

Öğretmen olarak kendimi bu meslekte yeterli buluyorum.

657

4,19

0,84

15

Öğretmenlik mesleğinin statüsü son yıllarda giderek düşmektedir.

657

4,16

1,05

5

Öğretmenliği sevdiğim için seçtim.

657

4,04

1,07

16

Maaş ve ücret olarak elde ettiğim gelir geçim masraflarını karşılamada
657
yeterli değildir.

3,72

1,11

14

Yeniden bir meslek seçme durumunda olsam bugünkü koşullar içinde
657
öğretmenliği yeniden seçerim.

3,44

1,24

9

Öğretmenlik mesleğinden beklentim manevi doyum sağlamaktır.

657

3,69

1,11

19

Mesleğimle ilgili yazıları ve yayınları devamlı takip ediyorum.

657

3,58

0,96

12

Çocuklarıma ve çevreme öğretmen olmalarını tavsiye ederim.

657

3,24

1,21

18

Geçimimi sağlamak için ek bir gelire ( işe ) ihtiyaç duyuyorum.

657

3,11

1,20

7

Öğretmenliği garantili bir iş imkânı ( devlet işi ) sağladığı için seçtim.

657

3,01

1,31

13

Öğretmenlik mesleği diğer meslekler içinde saygınlık bakımından üst
sıralarda yer almaktadır.

657

2,67

1,28

3

Öğretmenliği toplumda statüsü yüksek olduğu için seçtim.

657

2,58

1,22

17

Yaptığım işe göre aldığım ücret denk ( adil ) dir.

657

2,56

1,27

11

Aynı koşullarda başka bir iş sağlandığında öğretmenlikten ayrılırım.

657

2,32

1,21

10

Öğretmenlik mesleğinde beklentim üst makamlara gelmektir.

657

2,13

1,07

6

Öğretmenliği başka bir iş bulamadığım için seçtim.

657

2,03

1,08

4

Öğretmenliği maaşı yüksek olduğu için seçtim.

657

1,90

0,97

SS

f= Frekans, =Aritmetik Ortalama, SD=Standart Sapma

Tablo 2‘ye göre, öğretmenlerin en yüksek oranda (=4,49) görüş belirttikleri
ölçek maddesi, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir.” şeklideki 2.madde olmuştur.
Öğretmenler bu maddeye “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde görüş ileri sürmüşlerdir. Öğretmenlerin bu düzeyde görüş belirttikleri diğer madde ise “Öğretmenlik
bana uygun bir meslektir.” şeklindeki 1.madde (=4,28) olmuştur. Söz konusu olan
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1.madde ile ilişkili olan “Öğretmen olarak kendimi bu meslekte yeterli buluyorum.
(=4,19)”, “Öğretmenliği sevdiğim için seçtim. (=4,04)” ve “Öğretmenlik mesleğinden beklentim manevi doyum sağlamaktır.(=3,69)” maddelerine ise “Katılıyorum”
düzeyinde görüş bildirilmiştir. Buna göre öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini
kendilerine uygun bulduklarını, kendilerini meslekte yeterli addettiklerini ve öğretmenlik mesleğinden manevi doyum sağlamak niyetinde bulundukları sonucu
çıkarılabilir. Nitekim öğretmenlerin “Yeniden bir meslek seçme durumunda olsam bugünkü koşullar içinde öğretmenliği yeniden seçerim.(=3,44)” maddesine
“Katılıyorum” , ve “Aynı koşullarda başka bir iş sağlandığında öğretmenlikten ayrılırım. (=2,32)” maddesiyle “Öğretmenliği başka bir iş bulamadığım için seçtim.
(=2,03)” maddelerine “Katılmıyorum” düzeyinde cevap vermeleri, öğretmenlerin
mesleklerini severek yaptıklarını, mesleği bilerek ve isteyerek tercih ettiklerini ve
aynı koşullarda başka bir işe tercih etmeyeceklerini göstermektedir. Öğretmenler
“Çocuklarıma ve çevreme öğretmen olmalarını tavsiye ederim. (=3,24)” ve “Öğretmenliği garantili bir iş imkânı (devlet işi) sağladığı için seçtim. (=3,01)”maddelerine ise “Kararsızım” düzeyinde yanıt vermişlerdir. Öğretmenlerin “Mesleğimle ilgili yazıları ve yayınları devamlı takip ediyorum. (=3,58)” maddesine “Katılıyorum”
düzeyinde yanıt vermeleri meslekte kendilerini geliştirdiklerini ve yenilediklerini
göstermektedir. Öğretmenlerin “Katılmıyorum” düzeyinde oyladıkları maddelerden biri ise “Öğretmenlik mesleğinde beklentim üst makamlara gelmektir. (=2,13)”
şeklindeki 10.madde olmuştur.
Öğretmenlerin “Maaş ve ücret olarak elde ettiğim gelir geçim masraflarını
karşılamada yeterli değildir. (=3,72)” maddesine “Katılıyorum”, “Yaptığım işe göre
aldığım ücret denk (adil) dir. (=2,56)” ve “Öğretmenliği maaşı yüksek olduğu için
seçtim. (=1,90)” maddelerine “Katılmıyorum” düzeyinde yanıt vermeleri öğretmenlerin aldıkları maaşları yeterli bulmadıklarını, yaptıkları işe göre alına ücretin
yetersiz olduğunu göstermektedir.
Öğretmenler “Öğretmenlik mesleğinin statüsü son yıllarda giderek düşmektedir.
(=4,16)” maddesine “Katılıyorum” ve “Öğretmenliği toplumda statüsü yüksek olduğu için seçtim. (=2,58)” maddesine “Katılmıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. “Öğretmenlik mesleği diğer meslekler içinde saygınlık bakımından üst
sıralarda yer almaktadır. (=2,67)” maddesi ise araştırmaya katılan öğretmenler tarafından “Kararsızım” düzeyinde belirtilmiştir. Buna göre, öğretmenlik mesleğinin sahip olduğu toplumsal statünün son yıllarda giderek düştüğü ve öğretmenlik
mesleğinin toplumsal statüsünün yetersiz olduğu ifade edilebilir. Öğretmenlerin
mesleği tercih ederken mesleğin saygınlığı noktasında kararsız olduklarını beyan
etmeleri de söz konusu olan bulguları destekler niteliktedir.
Netice itibariyle öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek tercih ettikleri, meslekten manevi haz umdukları, mesleğin yapılan işe göre maddi getirisinin
yeterli olmamasına ve düşük statüsüne rağmen mesleği bırakma düşüncelerinin
olmaması ve çevrelerine dahi mesleği önereceklerini belirtmeleri öğretmenliğin
ne kadar kutsal bir meslek olduğuna işaret ettiği belirtilebilir. Dolayısıyla ölçekten
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elde edilen bulguların bir düzen içinde birbirini destekler nitelikte olduğu ifade
edilebilir.
b. Mesleki ve Meslek Dışı Faktörlere İlişkin Bulgular
“Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler” ölçeğinin “Mesleki
Faktörler” alt boyutuna ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3‘te verilmiştir. Ölçek
maddelerinin sıralanmasında aritmetik ortalama () temel alınmış, çoktan aza doğru uzanan bir sıralama takip edilmiştir.
Tablo 3:
Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsünü Etkileyen Mesleki Faktörler
No

Ölçek Maddeleri

7

Öğretmenlerin işe alınmalarında mesleki bilgi ve yeterliliğinin
657
aranması

3,99

0,97

9

Üniversite giriş sınavlarında başarısı üst sınırlarda olanların
657
öğretmenliği tercih etmesi

3,86

0,99

3

Öğretmenlerin hizmet içi eğitim görmeleri

657

3,84

0,76

1

Öğretmenlerin kamu çalışanları içinde sayıca fazla olmaları

657

2,90

1,04

8

Öğretmenlik mesleğinde yükselme olanaklarının (yönetici,
uzman, müfettiş vb.) azlığı

657

2,51

1,02

10

Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili yayınları takip etmemeleri

657

2,50

1,23

11

Örgütlü (sendikalı) öğretmenlerin sayısının (oranının) az
olması

657

2,44

0,92

6

Öğretmenler arasındaki iletişim eksikliği

657

2,04

0,89

4

Öğretmenlerin sorunlarını yöneticilerden çok politikacılara
götürmeleri

657

2,00

0,95

14

Öğretmenlerin sosyal olanaklarının (dinlenme tesisleri,
657
öğretmen evleri, lokaller, vb.) yeterli olmaması

1,95

0,90

2

Eğitim fakülteleri dışında değişik fakülte mezunlarından da
657
öğretmenliğe atama yapılması

1,93

0,95

12

Öğretmenlerin maaş ve ücret düzeylerinin yetersizliği

657

1,79

0,90

5

Öğretmenlerin tayin, nakil ve atamalarında adam kayırma
657
yapılması

1,73

0,82

13

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yetkililerin öğretmen sorunları657
nın çözümünde yetersiz kalmaları

1,72

0,82

f

SS

f= Frekans, =Aritmetik Ortalama, SD=Standart Sapma

Tablo 3‘e göre, örnekleme alınan öğretmenler “Öğretmenlerin işe alınmalarında
mesleki bilgi ve yeterliliğinin aranması. (=3,99)” “Üniversite giriş sınavlarında başarısı üst sınırlarda olanların öğretmenliği tercih etmesi. (=3,86)”ve “Öğretmenlerin hizmet içi eğitim görmeleri. (=3,84)” koşullarının öğretmenlik mesleğinin
toplumsal statüsünü “Olumlu Etkilediğini” belirtmişlerdir.
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Ölçekten elde edilen bir diğer bulguya göre, “Öğretmenlerin kamu çalışanları
içinde sayıca fazla olmaları. (=2,90)” ‘nın öğretmenlerin toplumsal statüsüne “Etkisi Yoktur”.
Öğretmenler, “Öğretmenlik mesleğinde yükselme olanaklarının (yönetici,
uzman, müfettiş vb.) azlığı. (=2,51)”, “Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili yayınları
takip etmemeleri. (=2,50)”, “Örgütlü (sendikalı) öğretmenlerin sayısının (oranının)
az olması. (=2,44)”, “Öğretmenler arasındaki iletişim eksikliği. (=2,04)”, “Öğretmenlerin sorunlarını yöneticilerden çok politikacılara götürmeleri. (=2,00)”, “Öğretmenlerin sosyal olanaklarının (dinlenme tesisleri, öğretmen evleri, lokaller, vb.)
yeterli olmaması. (=1,95)” ve “Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yetkililerin öğretmen
sorunlarının çözümünde yetersiz kalmaları. (=1,93)” koşullarının ise öğretmenlik
mesleğinin toplumsal statüsünü “Olumsuz Etkilediği” yönünde görüş bildirmişlerdir.
Öğretmenler “Öğretmenlerin maaş ve ücret düzeylerinin yetersizliği. (=1,79)”,
“Öğretmenlerin tayin, nakil ve atamalarında adam kayırma yapılması. (=1,73)” ve
“Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yetkililerin öğretmen sorunlarının çözümünde
yetersiz kalmaları. (=1,72)” koşullarının öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü “Düşürdüğünü” belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin toplumsal statülerini etkileyen faktörler ölçeğinin mesleki
faktörler alt boyutunda verilen koşullara ait “Yükseltmektedir” düzeyine ait herhangi bir duruma rastlanamazken, “Düşürmektedir” boyutunda üç durum yer almasının manidar olduğu belirtilebilir.
“Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler” ölçeğinin “Meslek
Dışı Faktörler” alt boyutuna ilişkin betimsel istatistikler Tablo 4‘te verilmiştir. Ölçek maddelerinin sıralanmasında aritmetik ortalama () temel alınmış, çoktan aza
doğru uzanan bir sıralama takip edilmiştir.
Tablo 4
Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsünü Etkileyen Mesleki Dışı Faktörler
No

Ölçek Maddeleri

f

SS

1

Öğretmenliğin manevi doyumu yüksek bir meslek olarak görülmesi

657

3,88

1,01

2

Öğretmenlerin toplumun alt – orta ve ekonomik tabakalarından
657
gelmeleri

3,10

0,88

5

Öğretmenlerin çevre ile olan iletişimlerinin yetersizliği

657

2,05

0,84

3

Toplumun eğitime olan ilgi düzeyinin yetersizliği

657

1,97

0,88

4

Öğretmenliğin toplumda herkesin yapabileceği bir meslek olarak
657
görülmesi

1,77

0,87

f= Frekans, =Aritmetik Ortalama, SD=Standart Sapma

Tablo 4‘e göre, meslek dışı faktörlerden “Öğretmenliğin manevi doyumu yüksek
bir meslek olarak görülmesi. (=3,88)” öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü
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“Olumlu Etkilemektedir”. “Öğretmenlerin toplumun alt – orta ve ekonomik tabakalarından gelmeleri, (=3,10)’nun ise mesleğin statüsüne “Etkisi Yoktur”. “Öğretmenlerin çevre ile olan iletişimlerinin yetersizliği. (=2,05)” ve “Toplumun eğitime
olan ilgi düzeyinin yetersizliği. (=1,97)” koşulları ise öğretmen görüşlerine göre
öğretmenliğin statüsünü “Olumsuz Etkilemektedir”. Son olarak “Öğretmenliğin
toplumda herkesin yapabileceği bir meslek olarak görülmesi,(=1,77)” öğretmenlik
mesleğinin toplumsal statüsünü “Düşürmektedir”.
“Öğretmenlerin Toplumsal Statülerini Etkileyen Faktörler” ölçeğinin “Mesleki
Faktörler” ve “Meslek Dışı Faktörler” alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistikler
Tablo 5‘te verilmiştir.
Tablo 5
Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsünü Etkileyen Mesleki ve Meslek Dışı Faktörler
Faktör

f

Mesleki Faktörler

657

2,51

0,44

Meslek Dışı Faktörler

657

2,58

0,55

SS

f= Frekans, =Aritmetik Ortalama, SD=Standart Sapma

Tablo 5 ‘e göre, “Meslek Dışı Faktörler(=2,58)” ‘in öğretmenlerin toplumsal statüsünde “Mesleki Faktörler(=2,51)” ‘e nazaran daha olumlu etkisi olduğu ifade edilebilir.
c. Bağımsız değişkenler ile mesleki ve meslek dışı faktörlere ilişkin bulgular
“Mesleki” ve “Meslek Dışı” faktörlerden hangisinin öğretmenlerin toplumsal
statülerini etkilemede daha olumlu etkisi olduğunu belirlemek için “Cinsiyet” değişkeninde bağımsız örneklemler t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testi analizi Tablo 6
‘da gösterilmiştir.
Tablo 6
Cinsiyet Bağımsız Değişkeninde Mesleki ve Meslek Dışı Faktörlere İlişkin t-Testi Sonuçları
Faktör

Cinsiyet

f

SS

Mesleki
törler

Fak- Kadın
Erkek

334

2,49

0,43

323

2,54

0,44

Meslek
Faktörler

Dışı Kadın

334

2,51

0,55

Erkek

323

2,60

0,56

t-Testi
sd
655

655

t

p
−1,369

−2,131

0,172

0,033*

f= Frekans, =Ortalama, SS=Standart Sapma, sd=Serbestlik Derecesi, t= T değeri,p= İstatistiksel Anlamlılık
düzeyi

Tablo 6 ‘ya göre, öğretmenlerin toplumsal statülerine etki eden “Mesleki” ve “Meslek Dışı” faktörlerden, “Meslek Dışı” faktörler boyutunda t-testi sonucunda anlamlı
bir farklılık olduğuna ulaşılmıştır (t=−2,131, p<,05). Elde edilen bu anlamlı farklı21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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lık, “Erkek” öğretmenlerin (=2,60, SS=0,56)” lehinedir. Yani, “Erkek” öğretmenler
“Kadın” öğretmenlere nazaran “Meslek Dışı” faktörlerin öğretmenlerin toplumsal
statülerini etkilemede daha olumlu etkisi olduğuna ulaşılmıştır.
“Mesleki” ve “Meslek Dışı” faktörlerden hangisinin öğretmenlerin toplumsal
statülerini etkilemede daha olumlu etkisi olduğunu belirlemek için “Kurum” bağımsız değişkeninde tek yönlü-ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan tek yönlü-ANOVA analizinin sonucunda “Meslek Dışı” faktörler alt boyutunda anlamlı farklılık
olduğuna ulaşılmıştır (F(2,654)=5,526, p<0,005). Elde edilen bu anlamlı farklılık
Tablo 7 ‘de gösterilmiştir.
Tablo 7
Mesleki dışı faktörlere ilişkin tek yönlü-ANOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Kareler
Ortala- F
ması

Gruplar arası

3,336

2

1,668
5,526

Gruplar içi

197,414

654

Toplam

200,750

656

p

Anlamlı Fark

0,004*

İ l k o k u l Or taokul,
Ortaokul-Lise

0,302

Tablo 8‘de kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Meslek dışı” faktörlere ilişkin betimsel istatistikler verilmiştir.
Tablo 8
Kurum değişkenine ait betimsel istatistikler
Kurum

f

İlkokul

189

2,48

0,45

Ortaokul

254

2,50

0,41

Lise

214

2,51

0,44

SS

f= Frekans, =Aritmetik Ortalama, SD=Standart Sapma

Tablo 8 ‘e göre, Tablo 7 ‘de gösterilen ilkokul (=2,48, SS=0,45) öğretmenleri ile
ortaokul (=2,50, SS=0,41) öğretmenleri arası anlamlı farklılık ortaokul öğretmenleri lehinedir. Yani, ortaokullarda görev öğretmenler meslek dışı faktörlerin öğretmenlerin toplumsal statülerini etkilemede daha etkin olduğu kanaatindedirler.
Benzer şekilde ortaokul (=2,50, SS=0,41) öğretmenleri ile lise (=2,51, SS=0,44) öğretmenleri arası farklılık da lise öğretmenlerinin lehindedir.
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d. Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesine Yönelik Öneriler
Öğretmenlerin “Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesi ile İlgili
Öneriler” ölçeğinde yer alan maddelere ilişkin görüşlerine ait betimsel Tablo 9 ‘da
verilmiştir.
Tablo 9
Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesi ile İlgili Öneriler
Ölçek Maddeleri

f

SD

7.Öğretmenlerin maaş ve ücretleri günün koşullarına göre düzenlenmelidir.

657

4,53

0,74

8.Öğretmenlerin faydalanabileceği sosyal imkânlar (dinlenme tesisleri, öğretmen
657
evleri, lokaller vb.) artırılmalıdır.

4,47

0,88

5.Öğretmenlerin meslekte yükselme olanakları artırılmalı ve adil hale getirilmedir. 657

4,42

0,89

2.Başarılı gençlere öğretmenlik mesleği sevdirilmeli mesleğin önemi ve manevi
zevki anlatılmalıdır.

657

4,40

0,80

4.Okullarda, TV’lerde, gazete ve dergilerde öğretmenliği onurlandıran önemini
657
vurgulayan programlar yayınlanmalı.

4,31

0,88

1.Öğrenciler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına özel sınavlardan
657
geçirilip seçilip alınmalıdır.

4,25

0,88

9.Öğretmenler sendikal örgütlenmelere daha çok katılmalıdır.

657

3,88

1,32

3.Öğretmenler sık sık hizmet içi eğitimden geçirilmelidir.

657

3,70

1,13

6.Öğretmenler 657 sayılı DMK kapsamından çıkarılmalı, öğretmenler için özel bir
yasa düzenlenmelidir.

657

3,63

1,30

Tablo 9’da göre, öğretmenler ölçekte yer alan 9 maddeden 9,3 ve 6 nolu maddelere “Katılıyorum” düzeyinde diğer altı maddeye ise “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde yanıt vermişlerdir. Öğretmenlerin, mesleğin toplumsal statüsünün yükseltilmesinde en etkili gördükleri 7. madde mesleğin ekonomik getirisiyle ilişkilidir.
Söz konusu maddeye göre, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün yükseltilebilmesi için “Öğretmenlerin maaş ve ücretleri günün koşullarına göre düzenlenmelidir (=4,53, SS=0,74)”. Öğretmenlerin mesleğin statüsünün yükseltilmesine
yönelik “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde görüş belirttikleri diğer maddelere
göre ise sırasıyla; öğretmenlerin faydalanabileceği sosyal imkânlar artırılmalı
(=4,47, SS=0,88), öğretmenlerin meslekte yükselme olanakları artırılmalı ve adil
hale getirilmeli (=4,42, SS=0,89), başarılı gençlere öğretmenlik mesleği sevdirilmeli mesleğin önemi ve manevi zevki anlatılmalı (=4,40, SS=0,80), okullarda, TV’lerde, gazete ve dergilerde öğretmenliği onurlandıran önemini vurgulayan programlar yayınlanmalı (=4,31, SS=0,88), öğrenciler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim
kurumlarına özel sınavlardan geçirilip seçilip alınmalıdır (=4,25, SS=0,88). Öğretmenlerin mesleğin toplumsal statüsünün yükseltilmesine yönelik “Katılıyorum”
düzeyinde görüş belirttikleri ölçek maddeleri ise sırasıyla; öğretmenler sendikal
örgütlenmelere daha çok katılmalı (=3,88, SS=1,32), öğretmenler sık sık hizmet içi
eğitimden geçirilmeli (=3,70, SS=1,13) ve öğretmenler 657 sayılı DMK kapsamından çıkarılmalı, öğretmenler için özel bir yasa düzenlenmelidir (=3,63, SS=1,30).
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Öğretmenlerin ölçekte yer alan önerilere en az “Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmeleri, söz konusu önerilerin toplumsal statüsünü etkilemede ne denli önemli
olduğuna işaret ettiği belirtilebilir. Öneriler, öğretmenlik mesleğiyle ilgili politika
geliştiriciler için yardımcı olacak niteliktedir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler:
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini değerlendirmelerini ve öğretmenlik
mesleğinin sahip olduğu toplumsal statünün öğretmenlerin görüşlerine göre
incelenmesini amaçlayan bu araştırmada, öğretmenlerin yaptıkları işe göre
aldıkları ücretin adil olmadığına inandıkları, mesleğin ekonomik getirisinin
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığı bulgularına ulaşılmıştır. Nar‘ın (2009)
İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı 12 farklı okulda 254 öğretmenle gerçekleştirdiği
çalışmanın bulgularına göre, araştırmaya katılan öğretmenler düşük ücret alan
meslektaşlarının yeteneklerime ve branşları ölçüsünde ikinci bir işte çalışmak
zorunda kaldığını belirtmişlerdir. Bu durumun da mesleğin saygınlık ve toplum
nezdinde ki itibarını olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğretmenler
mesleğin getirisinin az olmasının öğretmenlerin meslekte kendilerini yenileme
ve geliştirme faaliyetlerini de olumsuz etkilediği kanaatindedirler. Torun (2010)
‘un karma araştırma desenini kullanarak Isparta il merkezinde farklı statü düzeylerinde çalışan 51 öğretmenle gerçekleştirdiği araştırmanın bulgularına göre,
araştırmaya katılan öğretmenler mesleğin ekonomik getirisini yetersiz görmekte
ve neticede bu durumun mesleğin toplumsal statüsünü olumsuz etkilediğini düşünmektedirler.
Araştırmada, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün son yıllarda giderek azaldığı ve mesleğin toplumsal statüsünün düşük bulgularına ulaşılmıştır.
Kara (1996)’nın literatür taraması ve tarama modeliyle gerçekleştirdiği ve öğretmenlerin toplumsal statülerini inceleyen araştırmada, öğretmenlik mesleğinin
toplumsal statüsünün Cumhuriyet döneminde yüksek iken günümüzde düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı ölçeği ve araştırma desenini kullanan
Gökırmak’ın (2006) araştırmasının bulgularına göre, öğretmenler öğretmenlik
mesleğini statüsü yüksek olduğu için değil mesleği sevdikleri için seçtiklerini belirtmişler, mesleğin toplumsal statüsünün giderek düştüğünü belirtmişlerdir. Buna
göre Kara (1996) ve Gökırmak’ın (2006) elde ettiği bulgular araştırmanın bulgularıyla birebir örtüşmektedir. Öğretmenlerin büyük oranda hemfikir olduğu sonuç
öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün günümüzde düşük olduğudur. Demirci’nin (1996) eğitim fakültesinde okuyan 336 1.ve 4.sınıf fen bilimleri bölümü
öğrencisinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelediği araştırmasının
bulgularına göre, öğretmen adaylarının %18,8 (63) ‘i öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığını yitirdiği için, mezun olduktan sonra öğretmen olmak istememektedir. Torun (2010) ‘un araştırmasının bulgularına göre, öğretmenlerin % 46,7
‘si öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün yüksek olduğu fikrine “Katılmadıklarını” belirtmişlerdir. Zikredilen araştırmalarda elde edilen bulgular, mevcut
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araştırmada ulaşılan bulgularla örtüştüğü ifade edilebilir. Nar (2009) statüyü, bireyin toplumda hangi konumda algılandığı ve bireye yönelik bakış açısı şeklinde
tanımlamakta ve öğretmene yönelik olan bu değerlendirme tarzının ise öğretmenini kendine olan inancını verimliliğini de etkileyeceği görüşünü ifade etmektedir. Buna göre, öğretmenler yaptıkları mesleğin toplum nezdinde düşük statülü bir
meslek olduğu inanıcıyla, eğitim sisteminin kendilerinden beklediği kazanımları
ne verimlilikte gerçekleştirebilecekleri merak konusudur. Bu husus eğitim politikalarını düzenleyenlere öğretmenlik mesleğinin mevcut durumdaki statüsünün
yükseltilmesi ile ilgili önemli mesaj içermektedir.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini kutsal bir meslek olarak gördükleri, yaptıkları mesleği kendilerine uygun buldukları, meslekte
kendilerini yeterli gördüklerini, öğretmenlik mesleğini sevdikleri için seçtiklerini
ve mesleklerinden manevi doyum sağlamayı amaçladıkları anlaşılmaktadır. Elde
edilen bu bulgu Kara (1996) ve Gökırmak’ın (2006) bulgularıyla da örtüşmektedir.
Türkiye’de öğretmen sorunlarıyla yapılan araştırmalarda sorunların genellikle; ekonomik nedenlere, toplumsal statüye, programların değişmesine, öğrenci
fazlalığına ve fiziki şartların uygun olmaması şeklinde ortaya çıkmasına rağmen
gelişmiş ülkelerde öğretmen sorunları daha farklı nedenlere dayanmaktadır. Örneğin Metropolitan Life Company (1986), yapmış oldukları araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin sorunları ile mesleği bırakma nedenleri
sırasıyla; öğrenci sorunları ve disiplin (%26), iş doyumu yetersizliği (%24), çalışma
şartları (%14), mesleki saygının yetersizliği (%9) ve maaş (%8) şeklinde sıralanmaktadır.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalar, kongre ve
bilgi şöleni gibi etkinliklerde öğretmenlik mesleğinin statü sorununu ve ekonomik
problemleri gündeme getirilmekte çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır. Tüm
bu çabalara rağmen öğretmenlerin statü sorunlarının çözümüne ilişkin önemli
bir gelişmenin olmadığı görülmektedir. Araştırmanın bulgular bölümünde yer
alan öğretmenlerin statülerinin yükseltilmesi ile ilgili önerilerinin ortaya çıkan
sonuçları, Türkiye’de öğretmenlerin statü sorunlarının çözümü noktasında eğitim
yöneticilerine yardımcı olacağı söylenebilir
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Extended Abstract:
The most general purpose of education in a society is to make the individuals
who constitutes it socialize and helpful to the society. The institutions that will provide socialization and bring up the individuals are schools and the specialists who
will provide it are teachers. This makes quality of the teacher, teaching profession
and social status of profession more important than quality of the school.
Research purpose; the general purpose of this study, which has the name of
identifying views of teachers on teaching profession and the social status of the
teaching profession, is to determine the opinions of teachers working in Burdur
on teaching profession and professional and non-professional factors affecting this
profession and to offer suggestions for promotion of status of teaching profession.
In order to reach this general objective, the following questions have been searched;
1.What are the views of teachers on teaching profession?
2.What are the professional and non-professional factors that affect the social
status of teachers?
3.Do the teachers’ views on professional and non-professional factors affecting
statutes change depending on Gender, Place of duty, Professional seniority, Graduated high school type, Graduated faculty type, Age and Parents’ educational status?
4.What are the offers of teachers to raise the status of the teaching profession?
Research model; a survey research model was used for this research, which aims
to identify teachers’ views on teaching profession, professional and non- professional factors affecting this profession, and present suggestions for promoting the
status of the teaching profession.
Research population and sample; the population of the research composes of
3.344 classes and branch teachers who are working in city centre, towns and villages of Burdur in 2016-2017 education year. The sample composes of a total of 657
teachers, 334 female and 323 male, selected from the teachers working in Burdur’s
city center, towns and villages by using simple random sampling method. In here,
teachers of class and branch are not considered separately here, total numbers were
used for calculation.
Survey data; in this study, “The View Scale on Teachers’ Assessment of Teaching
Profession and Social Status of Teachers” developed by Kara (1996) and later developed by Gökırmak (2006) was used. The scale consists of four parts as “Personal
Information”, “Teachers’ Assessment of Teaching Profession”, “Factors Affecting
the Teachers’ Social Status” and “Suggestions About Promotion of Teaching Profession Status “.
Survey data analysis; The parts of “Teachers’ Assessment of Teaching Profession” and “Suggestions for Promotion of Teaching Profession Status” was processed
by coding as “I totally agree = 5, I agree = 4, I am not sure = 3, I do not agree = 2
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and I never agree= 1 and the part of “Factors Affecting the Teachers’ Social Statues”
was processed by coding as “Upgrading = 5, Positive Effecting = 4, No Effect = 3,
Negative Effecting = 2, Decreasing”. Coding data was analyzed using SPSS.23 packaged software. The statistical significance level in the analyzes was taken as 0.05.
Frequency (f) and percentage (%) were used in the second part that contains the
teachers’ assessment of teaching profession and in the analysis of the items in the
fourth part, which aimed to measure the teacher’s suggestions for the promotion of
social status of the teaching profession. . Descriptive statistics, independent samples t-test and one-way ANOVA test were used in the section where professional and
non-professional factors affecting the teachers’ social statues were analyzed according to independent variables.
Research findings and some results; the scale item that the teachers who participated in the survey opined in the highest incidence (x ̅ = 4,49) was “The teaching
is a sacred profession.” Teachers put forward an opinion on this matter as “I totally agree”. The other item teachers expressed at this level is “Teaching is a suitable
profession for me” (=4,28). ̅ According to another finding; the teachers’ answers to
the item “The income I earn as salary and wage are not enough to cover my living
expenses. (X ̅ = 3,72) “as “ I agree”, “The wage I get according to the work I do is fair.
(X ̅ = 2.56) “ and “I chose it because the salary of teaching is high. (X ̅ = 1.90)” as “I
do not agree” show that the teachers do not find the salaries they get adequate, and
the wages they get are insufficient compared to their work. It was concluded that
teachers believe their wages they earn compared to the work they do are unfair, and
the profession’s economic return is far from meeting their needs.
Again, the teachers opined to “The status of the teaching profession is gradually
falling in recent years. (X ̅ = 4,16) “as “ I agree” and “I chose teaching because it has
a high status in the society. (X ̅ = 2,58)” as “I do not agree”. “The teaching profession
is ranked high in other professions in respect of respectability. (X ̅ = 2,67) “ was
stated at the level of “I am not sure” by the teachers who participated in research..
According to this, it can be said that the social status of the teaching profession has
gradually fallen in recent years and the social status of teaching profession is inadequate. . Teachers’ declaration about they are hesitant at the point of occupational
prestige while choosing this profession also support the findings. As a result, it can
be said that teaching is a holy proffession because teachers states that they prefer
their professions as they like, they expect spiritual pleasure from the profession,
they do not have thought of leaving the profession although the profession’s economic return is not enough compared to work and low status and they will even
recommend to their social environment. . Therefore, it can be said that the findings
obtained from the scale support each other in an order.
According to this, it is wondered how teachers realize achievements that the
education system expected from them with the belief that the profession they do
has a low-status in society.
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Öz:
Okul temelli yönetim; bütçe, personel, plan ve program konularında “karar
alma yetki ve sorumluluğunun”; eğitim merkez ve taşra birimlerden, içerisinde
okul paydaşlarının yer aldığı okul yönetim yapılarına aktarılması girişimlerini
içermektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda
yapılan lisansüstü tez ve makale çalışmalarının sonuçlarını toplu değerlendirmektir. Bu amaçla Ulusal Sosyal ve Beşeri Bilimler (ULAKBİM) veri tabanı ve
Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Merkezi; “okul temelli yönetim”, “okul merkezli
yönetim”, “okula dayalı yönetim” anahtar kelimeleri ile taranarak ulaşılan tez ve
makalelerin tamamı betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan incelemede
Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan tez ve makale çalışmalarının;
okul temelli yönetimi kuramsal açıdan inceleme, okul temelli yönetime ilişkin
öğretmen, yönetici ve müfettiş görülüşlerini belirleme ve okul temelli yönetimin
Türkiye’de uygulanabilirlik durumunu değerlendirme amaçlarına dönük olarak
yapıldığı görülmektedir. Okul temelli yönetim yaklaşımının kuramsal yönünün
çalışıldığı araştırmalarda, bu yaklaşımın; tanımı, önemi, güçlü ve zayıf yönleri,
temel unsurları, dayandığı temel varsayımlar gibi konular ele alınmıştır. Bu grup* Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adıyaman, Türkiye, hhtasar@gmail.
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taki araştırmalarda, eğitim paydaşları nezdinde bir farkındalık oluşturma amaçlanmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgu ve sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, okul temelli yönetim konusunda yapılan çalışmaların büyük oranda
birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu ve büyük oranda aynı grupta yer alan katılımcılarla çalışıldığı görülmüştür. Araştırmada, yapılacak sonraki çalışmalarda, iyi
bir literatür taramasının yapılması gerektiği; öğrenci, veli, eğitim merkez ve taşra
yöneticileri gibi eğitim paydaşlarının görüşlerinin de alınması, önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul temelli yönetim, okul merkezli yönetim, okula dayalı
yönetim.
Abstract:
The aim of this study is to review the results of graduate thesis studies and articles conducted on school based management in Turkey comprehensively and raise
the awareness among the researchers and educators. The literature review revealed
that there is not any study investigating the results of thesis studies and articles
about school based management in Turkey comprehensively. As a result this study
is thought to be necessary in the field; moreover, it is distinctive and it may form
the basis for similar studies in the future. Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBİM) database and Higher Education Council Thesis Center
were used for the search of related theses and articles. Criterion sampling method
was used and 10 articles and 10 theses were found with the search of “school based
management”, “school centered management” keywords. Full texts of two theses
were not available and as a result these studies were eliminated from the study. 10
articles and 8 theses studies, in total 18 scientific studies were investigated for the
study. Content analysis method was used for the data analysis. The results of the
study showed that the studies conducted on school based management generally
investigate teacher and manager reviews on school based management and the applicability of the approach in Turkey.
Keywords: School based management, school centered management, research
trends
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Giriş :
Etkili okul hareketi ekseninde yapılan araştırmalarda, okul çıktılarının niteliği ile okul temelli yönetim yaklaşımı arasında olumlu ilişkinin olduğu bulguları,
okul temelli yönetim yaklaşımının doğmasında etkili olan temel faktörler arasında
yer almaktadır. Okul temelli yönetim, okulu geliştirmek amacıyla, uygulamalara ilişkin konularda okul düzeyinde katılımlı karar almayı hedefleyen, eğitimin
yerinden yönetim biçimidir (David 1989; Young 1989). Okul temelli yönetim özellikle; Amerika, İngiltere, İsrail, Avustralya, Kanada olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde değişik biçimlerde uygulama alanı bulmuştur (Taylor ve Bogotch,
2004; Murphy ve Beck 1995; Allen 2010; World Bank 2007; Caldwell 2005). Okul
temelli yönetim; bütçe, personel, plan ve program konularında “karar alma yetki
ve sorumluluğunun”, eğitim merkez ve taşra birimlerden, okul düzeyine aktarılması girişimlerini içermektedir (Bandur, 2012; Cheong ve Mok 2008; Gammage
2008; Caldwell 2005; Nir 2002; Herman ve Herman 1992; Malen, Ogawa ve Kranz
1989).
Okul temelli yönetim, alanyazında; “okul temelli yönetim”, “okula dayalı yönetim”, “âdem-i merkeziyetçilik”, “eğitimde yeniden yapılanma”, “ katılımlı karar
alma”, “yerinde yetki”, gibi kavramlarla da ifade edildiği görülmektedir. Bu araştırmada “okul temelli yönetim” (OTY) kavramı kullanılmıştır. Okul temelli yönetim okulların hareket alanını genişletme, eğitim öğretim ve yönetim faaliyetlerini
etkin hale getirme paradigmaları üzerine kurulmuştur (Cobbold 2012; Bandur
2008; Volansky ve Friedman 2003). Okul temelli yönetimde, öğretmen, veli gibi
okul paydaşlarının görev ve sorumluluk alanları genişlemiştir (Taylor ve Bogotch
2004; Murphy ve Beck 1995; Fullan ve Watson 1999).
Okul temelli yönetimin iki temel modeli yaygın olmakla birlikte (Malen, Ogawa
ve Kranz 1989) oldukça farklı uygulama biçimleri ortaya çıkmıştır. Bütçe, personel
ve program konularında karar alma yetki ve sorumluluğunun büyük oranda okul
iç paydaşlarında olan modelde, okul yönetimi; okul müdürü, öğretmen, veli ve öğrenci temsilcilerinden oluşmaktadır (Taşar 2009). Diğer modelde ise karar alma
yetki ve sorumluluğu; okul müdürü, öğretmen, veli, öğrenci, eğitim taşra ve yerel
yönetim temsilcileri arasında paylaşılmaktadır (Taşar 2009). Bu paydaşlar, okul
yönetim yapılarında eşit düzeyde temsil hakkına sahiptirler. Okul temelli yönetimin olumlu yönlerini Neal (1991) şu şekilde sıralamaktadır:
Uzmanlaşmayı arttırması,
Okullar arası rekabeti arttırması,
Veliye, okul ve öğretmen seçime hakkı vermesi,
Okul paydaşlarının moral ve motivasyonunu yükseltmesi,
Okul paydaşlarını okul yönetimine ve karar alma sürecine katması,
Eğitim finansmanının etkililik ve verimlilik temelinde kullanımı sağlaması,
Okul kaynaklarının kullanımında öğrenci ihtiyaçlarına öncelik vermesi,
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Okul temelli yönetim uygulamalarında, koşullar iyi oluşturulmadığında; daha
fazla iş yükü, düşük etkililik, uzmanlığın etkisini azaltma, performansta belirsizlik, personel geliştirmeye artan ihtiyaç, rol ve sorumlulukların karıştırılması, koordinasyon güçlüğü, (Özdemir 1996; Güçlü 2000) gibi olumsuz yönleri de mevcuttur.
Okul temelli yönetim yaklaşımı, okul yönetim yapılarına kendi bütçesini oluşturma ve harcama yetkisi vermiştir (Oden ve Kim 1992).
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan
lisansüstü tez ve makale çalışmalarının sonuçlarını toplu değerlendirmektir. Yapılan literatür taramasında, Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan
tez ve makale çalışmalarının sonuçlarını bütünsel açıdan ele alan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Çalışma bu gereksinimden dolayı yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın özgün olduğu ve araştırma bulgu ve sonuçlarının gelecekte bu yönde yapılacak araştırmacılara yol göstereceği ve eğitim paydaşları nezdinde bir farkındalık
oluşturacağı beklenmektedir.
Yöntem:
Bu araştırma nitel temelde desenlemiş olup, verilerin incelenmesinde içerik
analizi yöntemi temel alınmıştır. İçerik analizi, verilerin kodlara ve kategorilere
göre düzenlenmesi, tanımlanması ve bulgulara gidilmesi aşamalarını içermektedir
(Yıldırım ve Şimşek 2013; Patton 2014; Falkingham ve Reeves 1998). İçerik analizi
aynı konuda münferit olarak yapılan araştırmaların, temalar oluşturularak bir arada incelenmesi ve yorumlanması durumudur (Çalık ve Sözbilir 2014). Başarılı bir
içerik analizi için, konuya ilişkin belgelerin toplanması, incelenmesi ve belli durum
ya da görüşleri ortaya çıkaracak düzenlemelerin yapılaması gerekir (Karasar 2007).
Araştırmada verilerin gruplanması ve analizi sürecinde Sözbilir vd. (2012) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak bu çalışmaya uyarlanan “Yayın Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Araştırmada evren olarak,
Ulusal Sosyal ve Beşeri Bilimler (ULAKBİM) veri tabanında yayınlanan makalelerin ve Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Merkezinde bulunan tezlerin tamamı alınmıştır. Yapılan tarama sonucu ulaşılan 10 tez ve 10 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan
10 tezden iki tanesine tam erişim izni verilmediğinden değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmaya ilişkin veriler 8 tez ve 10 makale çalışmasından elde edilmiştir.
Bulgu ve Yorum:
Yapılan literatür taraması ve içerik analizi sonucunda, okul temelli yönetim konusunda yapılan araştırmaların; eğitim paydaşları nezdinde farkındalık oluşturma
(Güçlü 2000; Şahin 2003; Kapusuzoğlu 2008; Özdemir 1996; Summak ve Karadağ
2009), öğretmen ve yönetici görüşlerini belirleme (Aytaç 1999; Yalçınkaya 2004;
Tunç vd. 2012; Ekşi ve Kaya 2011; Çankaya ve Gün 2016; Aksoy 2016; Uz 2009) ve
okul temelli yönetimin Türkiye’de uygulanabilirlik durumunu inceleme (Karataş
vd. 2017; Summak ve Roşan 2006; Taşar 2009; Tatık 2013) amaçlarına dönük ola994
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rak yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan
tez ve makale çalışmaları, gruplanarak sonuçları ile birlikte aşağıda verilmiştir.
lar:

Türkiye’de okul temelli yönetimin kuramsal boyutunun çalışıldığı araştırma-

Eğitim paydaşları nezdinde farkındalık oluşturma amacına dönük olarak
Özdemir (1996) tarafından yapılan çalışmada, okul temelli yönetimin olumlu
ve olumsuz yönleri üzerinde durmuştur. Güçlü (2000) tarafından yapılan benzer
araştırmada ise; okula dayalı yönetim yaklaşımını oluşturan temel unsurlar ve bu
yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri ele alınmıştır. Şahin (2003) tarafından yapılan
çalışmada ise okul temelli yönetimin; tanımı, kapsamı, önemi, olumlu ve olumsuz
yönleri tanıtılmıştır. Summak ve Karadağ (2009) yapmış oldukları araştırmada,
okul temelli yönetim uygulamalarında; okul müdürlerinin üstlendikleri rol ve sorumluluklar tanıtılmıştır.
Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini
inceleyen araştırmalarda elde edilen sonuçlar:
Okul temelli yönetime ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini belirleme
amacına dönük olarak Aytaç (1999) tarafından, Ankara’daki ortaöğretim kurumları üzerinde yapılan bir araştırmalarda, “okula dayalı yönetim yaklaşımının;
genel, teknik ve endüstri meslek liselerine oranla özel liselerde daha uygulanabilir olduğu görüşünün ön planda olduğu” tespit edilmiştir. Okul temelli yönetim
yaklaşımınım, Türk eğitim sisteminde uygulanabilirlik durumunun incelenmesi
amacıyla Yalçınkaya (2004) tarafından yapılan başka bir araştırmada; “müdür yardımcısı yönetici adaylarının, öğretmen yönetici adaylarına göre okula dayalı yönetim yaklaşımını daha çok benimsedikleri, bu modeli merkeziyetçi modele alternatif buldukları” sonuçlarına ulaşılmıştır. Kapusuzoğlu (2008) tarafından, okula
dayalı yönetimde denetim sisteminin işlevselliği ve katkısının, yönetici öğretmen
ve müfettiş görüşleri bağlamında değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmada
ise “müfettişlerin, söz konusu yeterlilikleri yerine getirdiklerine inandıklarını ancak yönetici ve öğretmenlerin bu görüşe katılmadıkları” sonucuna varılmıştır.
Okul temelli yönetim girişimlerinin niteliğini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak anlamayı amaçlayan çalışmada Tunç vd. (2012), “okul yöneticileri; okullarda bütçe planlaması yapma ve okulların gelir kaynaklarını oluşturma yetkisinin, okul yönetim kuruluna aktarılmasının daha iyi olacağını” ifade etmişlerdir.
Araştırmada, “güçlü bir okul kültürü için, okul düzeyinde alınan kararlarda; öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin isteklerinin göz ardı edilmemesi” gerektiği
vurgulanmıştır. Öğretmenlerin okul temelli yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin betimlemesi amacıyla yapılan başka bir araştırmada ise Ekşi ve Kaya (2011),
“öğretmenlerin okul temelli yönetim sistemine ilişkin grup içi katılımların yüksek
olduğu ve sisteme ilişkin görüşlerinin, iş gören olarak hizmet verdikleri okulun
finansman türüne, aldıkları ödül sayılarına göre farklılaştığı” sonucuna ulaşılmıştır. Okul temelli yönetim yaklaşımı hakkında özel okul yöneticilerinin görüşlerini
belirlemek amacıyla, Çankaya ve Gün (2016) tarafından yapılan araştırmada ise;
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“güçlü bir okul kültürü için yönetim kurulunda alınan kararlarda, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine daha çok yer verilmesinin önemli olduğu, kitap ve seçmeli
derslerin öğretmenlerin tercihine bırakılması gerektiği” hususları vurgulanmıştır. Aynı araştırmada özel okul yöneticileri, “okullarda yapılan teftişin hiyerarşiye dayalı olduğunu ve çok yararlı olmadığı” görüşünde birleşmişlerdir. Okul temelli yönetimin bir alt öğesi olarak okul temelli bütçe konusunda, uygulayıcı
konumda bulunan ilköğretim okulu müdürlerinin görüşlerinin ortaya konması
amacıyla yapılan araştırmada ise Uz (2009), ilköğretim okulu müdürlerinin, “eğitimde yerinden yönetim faaliyetlerinin okul düzeyinde yapılması gerektiğini düşündükleri, okulların ekonomik sorunlar yaşadığı ve okulu merkeze alacak bir
bütçeleme sistemine sıcak baktıkları” sonuçlarına ulaşılmıştır.
Okul temelli yönetimin Türkiye’de uygulanabilirlik durumunun çalışıldığı
araştırmalar ve elde edilen sonuçlar:
Okul temelli yönetim biçiminin uygulanabilirliğine ilişkin yönetici görüşlerini
belirleme amacına dönük olarak yapılan araştırmada Karataş vd. (2017), “Türk
eğitim sistemi için; okul temelli yönetim mi? yoksa merkezden yönetim mi? daha
faydalı olur? sorularına, eğitim yöneticilerinin %80’i “okul temelli yönetim” alt
temasında birleşmişlerdir. Aynı araştırmada, okul yöneticileri, “okul temelli yönetime olumlu baktıkları, ancak çalışanların OTY benzeri yapılanma süreçlerine karşı direnç gösterecekleri ve yeniden yapılanmada sorunlar yaşanabileceği”
yönünde görüşler ileri sürmüşlerdir. Okul temelli yönetim yaklaşımının ilköğretim okullarında uygulanabilirliğine ilişkin öretmen ve yönetici algılarını belirleme
amacıyla yapılan araştırmada ise Summak ve Roşan (2006), araştırma katılımcısı
olan yönetici ve öğretmenlerin, “okul temelli yönetim yaklaşımının ilköğretim okullarında uygulanmasının “iyi olacağı” düşüncesinde oldukları” sonucuna varılmıştır.
Aynı araştırmada yönetici ve öğretmenler; “personel ve plan–program boyutlarına göre bütçe ve finansmanın sisteminin uygulanabilirliği konusunda daha düşük
olumlu görüş” belirtmişlerdir. Tatık (2013) tarafından eğitimde merkeziyetçiliğe
alternatif olarak okul temelli yönetime ilişkin öğretmenlerin bakış açılarını ortaya
koyma amacıyla yapılan araştırmada “merkeziyetçi yönetim yaklaşımlarının, yerel
veya bölgesel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate almadığı, merkezdeki yöneticilerin
karar almada baskın davrandığı” sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı araştırmada, katılımcıların; “okullarda öğretmenlerin fikirlerine ve görüşlerine değer verilmediği, öğretmenlerin plan ve programlama konularında özgür hareket edemedikleri”
sonuçlarına ulaşılmıştır. Taşar (2009) ise “Kamu ilköğretim okullarına ayrılan
finansmanın, talep kanalından (demand-side)/ okul merkezli yönetim temelinde kullanımı: dünyadaki uygulamalar ve Türkiye projeksiyonu” başlıklı araştırmada; “eğitim için ayrılan finansmanın, talep kanalından kullanımı konusunda
dünyadaki uygulama örneklerinin genelde olumlu sonuçlar verdiği bulgularına
ulaşılmıştır. Aynı araştırmada, okul merkezli yönetim yaklaşımının “iyi uyarlanmış modellerinin Türk eğitim sisteminde olumlu sonuçlar verebileceğine ilişkin”
bulgular elde edilmiştir. Okul temelli yönetimin, Kırşehir ilinde uygulanabilirlik
durumunu öğretmen görüşleri nezdinde belirlemek amacıyla yapılan araştırma996
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da ise Aksoy (2016), “okulların mevcut durumlarının okul temelli yönetim sistemine elverişli olduğunu ancak bu bağlamda okulların ciddi eksikliklerinin olduğu”
sonuçlarına ulaşılmıştır. Baş (2017) tarafından, “Farklı ülkelerde okul özerkliği uygulamalarının değerlendirilmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliği” başlıklı makale
çalışmasında; Güney Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde okul yöneticilerine
“eğitimin temel girdisini oluşturan alanlarda (öğretmen, öğrenci seçimi, müfredat
ve konu belirleme kurumsal bütçeleme serbestisi, örgütsel yapılanma, veli katılımı
vb.) yetki verilmesinin, okul kurumunun inisiyatif alarak öğrenci öğrenme süreçlerine müdahalelerde bulunmak suretiyle öğrenci başarısını arttırdığına” ilişkin
araştırma sonuçlarına ulaşmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Okul temelli yönetim konusunda yazılan tez ve makaleler ele aldıkları konuya göre değerlendirildiğinde, bu çalışmaların genellikle; okul temelli yönetimin
kuramsal boyutu, okul temelli yönetime ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri ve
okul temelli yönetimin Türk eğitim sisteminde uygulanabilirlik durumu ile ilgili
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada, okul temelli yönetim yaklaşımını
kuramsal temelde ele alan araştırmalarda; bu yaklaşımın tanımı, önemi, güçlü ve
zayıf yönleri, temel unsurları, dayandığı temel varsayımlar, olumlu ve olumsuz
yönleri ele alınarak, araştırmacı ve eğitim paydaşları nezdinde bir farkındalık oluşturma amacına dönük çalışıldığı görülmüştür.
Araştırmada, devlet ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin
okul temelli yönetimin Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin incelendiği araştırmalarda; özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin devlet
okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilere oranla bu yaklaşıma daha olumlu
baktıkları belirlenmiştir. Devlet ilköğretim okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin ise devlet ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere göre, okul
temelli yönetim yaklaşımını Türkiye’de daha uygulanabilir buldukları, sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırmada, elde edilen sonuçlardan hareketle, okul temelli yönetim konusunda yapılan çalışmaların büyük oranda birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu ve daha
çok öğretmen ve yönetici görüşleri bağlamında çalışıldığı belirlenmiştir. Yapılacak
sonraki çalışmalarda, konu seçiminin iyi bir literatür taraması yapılarak yapılması
ve okul temelli yönetim ve bu yaklaşımın Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda;
veli, eğitim merkez ve taşra yöneticileri gibi eğitim paydaşlarının görüşlerinin de
alınması önerilmiştir.
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Extended Abstract :
In the studies conducted on the base of effective school movement, it is seen
that there are findings indicating that there exists a positive relationship between
the quality of school outcomes and school-based management approach. This has
become one of the effective basic factors that has led to the emergence of schoolbased management approach. School-based management is the decentralization
of education which aims at participatory decision making at school level in the
issues regarding implementations for the purpose of improving school (David
1989; Young 1989). School-based management have been based on the paradigms
of expanding the movement of schools, of enabling education and management
activities (Cobbold 2012; Bandur 2008; Volansky and Friedman 2003). In the
school-based management, the duties and responsibilities of school stakeholders
such as teachers, parents have been expanded (Taylor and Bogotch 2004; Murphy
and Beck 1995; Fullan and Watson 1999).
Neal (1991) lists the positive aspects of school-based management as: increasing
specialization, improving inter-school competitions; giving right the right to
choose schools and teachers for parents; raising the morale and motivation of school
staff; engaging school stakeholders in school management and decision-making;
contributing to the spending of education financing on the basis of efficiency and
productivity, giving priority to student needs in the utilization of school resources.
In school-based management practices, when conditions are not well established,
it should be kept in mind that there are negative aspects such as more workload, low
efficiency, reducing the impact of expertise, uncertainty in performance, increasing
need for personnel development, mixing of roles and responsibilities, difficulty in
coordination (Özdemir 1996; Güçlü 2000).
The purpose of this research is to collectively evaluate the results of master’s
theses and articles conducted on school-based management in Turkey. It is expected
that the research will guide the researchers in this direction in the future and that
it will create awareness for education stakeholders.
The research is designed on a qualitative basis and the data analysis is based on
the content analysis method. The content analysis includes the stages of arranging
the data according to codes and categories, defining the data and presenting the
findings (Yıldırım & Şimşek 2013; Patton 2014; Falkingham and Reeves 1998).
Content analysis is the case where the individual researches on the same subject are
examined and interpreted together by creating themes (Çalık and Sözbilir 2014).
In the research, for the grouping and analysis process of the data, ‘Publication
Classification Form’ which was developed by Sözbilir, et.al (2012) and which was
adapted to this study by receiving expert opinions by the researcher has been used.
The sample of the research consists of all the articles published in the database of
National Social and Human Sciences (ULAKBİLİM) and all the theses published
in the Higher Education Council Thesis Center. As a result of the scanning, 10
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theses and 10 articles have been reached. 2 of the 10 reached theses have not been
evaluated due to full access denial. The data of the research have been obtained
from 8 theses and 10 articles. 1 of the 8 theses studied is doctoral study, 7 of the
theses are master’s studies. It is seen that master’s studies far outweigh doctoral
studies.
It has been found that school-based management studies in Turkey have been
carried out in terms of investigating it theoretically, of determining teachers’,
administrators’ and supervisors’ opinions on school-based management, and of
evaluating the applicability of school-based management in Turkey.
On the issue of school-based management, it is seen that the studies to create
awareness for education stakeholders were carried out by Güçlü (2000); Şahin
(2003); Kapusuzoğlu (2008); Özdemir (1996); Summak and Karadağ (2009), that
the studies to reveal teachers’, administrators’ opinions were done by Aytaç (1999);
Yalçınkaya (2004); Tunç et, al. (2012); Ekşi and Kaya (2011); Çankaya and Gün
(2016); Aksoy (2016); Uz (2009), that the studies to determine the applicability
of school-based management in Turkey were conducted by Karataş et,al. (2017);
Summak and Roşan (2006); Taşar (2009); Tatık (2013).
In this research, when theses and articles on school-based management are
evaluated in terms of the subjects discussed, it is concluded that these studies are
mostly about the theoretical dimension of school-based management, about the
teachers’ and administrators’ views on school-based management, and about the
applicability of school-based management in the Turkish education system. This
research has revealed that the previous studies that had investigated the schoolbased management on theoretical base were carried out for the purpose of defining
this approach, of indicating its importance, of its strengths and weaknesses, of its
basic elements and assumptions, of positive and negative aspects so that they could
raise awareness for researchers and education stakeholders.
In the studies that examined the opinions of administrators and teachers on the
applicability of the school-based management in Turkey, It has been determined
that the administrators and teachers working in the private schools have been
more positive about this approach than the teachers and administrators working
in public schools. On the other hand, it has been concluded that teachers and
administrators working in state primary schools have had more favorable opinions
about the applicability of school-based management approach than the teachers
employed in state secondary schools.
In the research, it has been observed that the studies conducted on school-based
management are the repetitions of one another to a large extent. In this regard, it
is important to make a good literature review before deciding on the subject for
future article and thesis studies in order to avoid conducting similar studies.
In addition to this, it has been observed that studies on school-based management
are mostly carried out on the basis of teachers’ and administrators’ views. For
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further studies in the future, taking the opinions of other school stakeholders
(parents, education managers in the city centers and in central districts) as sampling
/ studying group is seen as meaningful in terms of the health of decisions regarding
planning and implementation. Similarly, it is also recommended to study scientific
research trends abroad on the issue of school-based management.
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Öz:
Milletlerin sözlü hafızaları olan masallar mit, destan ve halk hikâyesi gibi türlerden kaynaklanabilecekleri gibi bu türlere kaynaklık da edebilmektedir. Masallarda yer alan atasözleri, deyimler, alkışlar, kargışlar, şarkılar ve türküler masalların diğer halk edebiyatı mahsulleriyle ve dolayısıyla da halk kültürüyle olan
münasebetinin önemli göstergeleridir. Masallar içerisinde yer alan formel yapıların tekerlemelerle tekerlemelerin de eski Şaman dualarıyla olan ilişkisi göz önüne
alındığında masalların arkaik yönleri de dikkatleri çekmektedir.
Türk dünyasında kel ve Keloğlan kavramları için daz, tas, taşşa, keçel ve tastarakay/taztarakay gibi isimler kullanılmaktadır. Kellik mitik Türk tasavvurunda
Tanrı’nın yoktan var edişiyle ilgilidir. Tanrı’nın makamı da hiçbir şeyin olmadığı
geñ yani hiçbir hayvanın yaşamadığı ve bitkinin yetişmediği çorak yerdedir. Bu
yönüyle ele alındığında kellik mitik tasavvurdaki kut inancıyla ilgilidir. Tasavvufta
saçı kazıtma eylemi kellik sembolizmi üzerinden dünyevi isteklerden kaynaklanan
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lizmi üzerinde dışa vurulur. Kalenderilik felsefesindeki saç, sakal, bıyık ve kaşların
kazıtılmasının alt yapısında da bu inanışın yattığı düşünülmektedir. Kalenderiliğe
giriş şartı olarak kabul edilen ve Çihâr Darb olarak adlandırılan saç, sakal, bıyık ve
kaşların kazınması ritüeli de bu bağlamda dikkat çekicidir.
Alan araştırmacıları tarafından iki tip Keloğlan olduğu belirtilir. Bunlar asıl
Keloğlan, kelli Keloğlan, hakiki Keloğlan ve düzmece Keloğlan, tebdil gezen Keloğlan, düzme Keloğlan, sahte Keloğlan, yalancıktan Keloğlan olarak adlandırılırlar.
Asıl, kelli ya da hakiki Keloğlanlar doğuştan kel olup fakir ailelerin çocuklarıdır.
Fiziken zayıf özellikler gösteren bu kahramanlar zekâları sayesinde düşmanlarıyla
baş edebilirler. Düzmece, tebdil gezen, sahte ya da yalancıktan Keloğlanlar ise aslında soylu ailelerin çocukları olup anlatı gereği şekil değiştirerek Keloğlan kılığına
girmiş tiplerdir.
Bu çalışma kapsamında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özçelik tarafından hazırlanan
Afyonkarahisar Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin) adlı kitaptaki 11 adet Keloğlan masalı metni konuyla ilgili diğer çalışmalarla beraber ele alınacak ve Afyonkarahisar masallarındaki Keloğlan tipinin Türk masal geleneği içerisindeki yeri
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Keloğlan, Tastarakay/Taztarakay, Afyonkarahisar,
Abstract:
The tales, which are the oral memories of nations, can originate from myths,
epics and folk tales, as well as they can be the source of these genres. Proverbs, idioms, applause, curses, songs and folk songs in fairy tales are important indicators
of the relationship of tales with other folk literature crops and therefore with folk
culture. Considering the relationship between the rhymes and rhymes with the old
Shaman prayers, the archaic aspects of the fairy tales draw attention.
For the bald and Keloğlan concepts in the Turkish world, daz, tas, taşşa, keçel
and tastarakay / taztarakay are used. Baldness is about the existence of God in the
imagination of mythic Turkish. The position of God is in the barren place where
there is nothing, that is, where no animals live and the plant does not grow. From
this point of view, baldness is related to the belief in the blessed of the mythical
imagination. The act of shaving hair in Sufism refers to the cleansing of evils caused by worldly desires through baldness symbolism. In a way, heart cleansing is
expressed on baldness symbolism. It is believed that this belief lies in the substructure of the excavation of hair, beard, mustache and eyebrows. The rituals of hair,
beard, mustache and eyebrows, which are considered as the condition of access to
the calenders and known as the Chihâr Darb, are also noteworthy in this context.
Two types of Keloğlan are indicated by field researchers. These are the main
Keloğlan, kelli Keloğlan, genuine Keloğlan and phoney Keloğlan, tudent Keloğlan, bald Keloğlan, fake Keloğlan, called liar, Keloğlan. The real, with bald head or
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genuine Keloglans are congenitally bald and the children of poor families. These
heroes with physically weak features can cope with their enemies with their intelligence. The Keloğlans, who are phoney, deceitful, fake or liar, are the children of
noble families and are shaped like Keloğlan by changing their style.
As part of this study, Assist. Assoc. Dr. The texts of 11 Keloğlan tales in the book
named Afyonkarahisar Tales (Research-Review-Metin) prepared by Mehmet Özçelik will be discussed together with other works and the place of Keloğlan type in
Afyonkarahisar tales in Turkish fairy tale tradition is evaluated.
Keywords: Keloğlan, Tastarakay/Taztarakay, Afyonkarahisar.
Milletlerin sözlü hafızaları olan masallar mit, destan ve halk hikâyesi gibi türlerden kaynaklanabilecekleri gibi bu türlere kaynaklık da edebilmektedir. Masallarda yer alan atasözleri, deyimler, alkışlar, kargışlar, şarkılar ve türküler masalların diğer halk edebiyatı mahsulleriyle ve dolayısıyla da halk kültürüyle olan
münasebetinin önemli göstergeleridir. Masallar içerisinde yer alan formel yapıların tekerlemelerle tekerlemelerin de eski Şaman dualarıyla olan ilişkisi göz önüne
alındığında (Elçin, 1998: 590; Boratav, 2009: 58) masalların arkaik yönleri de dikkatleri çekmektedir.
Masallar genellikle idealize edilmiş kahramanlar etrafında gelişir. Bu bağlamda
Anadolu masallarındaki ana kahramanlar genellikle hanedan ailelerinin çocukları
olup fiziki olarak da güçlü tiplerdir. Keloğlan ise gerek fiziki gerekse de sosyoekonomik özellikleriyle zayıf bir tip olarak karşımıza çıkmakla birlikte bu eksikliklerinden kaynaklanan problemleri zekâsı sayesinde aşmakta ve bu yönüyle dinleyici
ya da okuyucu üzerinde olumlu bir etki uyandırmaktadır. Anadolu masallarındaki Keloğlan tipi tüm fizikî eksikliklerine rağmen vicdanı, merhameti, içtenliği
ve doğruluğu ile dinleyici ya da okuyucuya olumlu örnek olmaktadır. Bu yönüyle
masalların eğiticilik fonksiyonu da Keloğlan masallarında karşılık bulmaktadır.
Türk masal geleneği içerisinde önemli ve özel bir yere sahip olan Keloğlan sadece
masallarda karşılaşılan bir tip değildir. Halk hikâyelerinde, destanlarda, efsanelerde, türkülerde, köy seyirlik oyunlarında, mânilerde, deyimlerde ve atasözlerinde
de Keloğlan’ın izlerine rastlanmaktadır (Alangu 2016: 190; Şimşek 2017: 44).
Bu çalışma kapsamında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özçelik tarafından hazırlanan
Afyonkarahisar Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin) adlı kitaptaki 11 adet Keloğlan masalı metni konuyla ilgili diğer çalışmalarla beraber ele alınacak ve Afyonkarahisar masallarındaki Keloğlan tipinin Türk masal geleneği içerisindeki yeri
değerlendirilecektir.
Masallara dair bilimsel çalışmalar 19. yüzyılda Avrupa’da başlamıştır. İlk yıllarda masal metinlerinin yayımlanması şeklinde gerçekleştirilen çalışmalar zamanla
bu metinlerin kataloglaştırılmasına dönüşmüştür. Finlandiyalı bilim adamı Antti
Aarne’nin hocası Kaarle Krohn’un isteği ve dönemin önemli bilim adamlarının
desteğiyle 1910 yılında hazırlamış olduğu Verzeichnis der Marchen Typen Mit Hilfe
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Von Fachgenossen Ausgcarbeited adlı çalışma 1928 yılında öğrencisi Stith Thompson tarafından The Types of The Folktale adıyla genişletilerek yayımlanmıştır.
Aarne ve Thompson kataloglarında Asıl Masallar/Asıl Halk Masalları adıyla anılan
(Sakaoğlu, 1999: 10-13) ve gerek dünya gerekse de Türk masallarının büyük kısmını oluşturan masallar halk muhayyilesi tarafından idealize edilmiş insanların başlarından geçenleri anlatırlar. Bu masalların kahramanlarının padişahlar/krallar,
sultanlar/kraliçeler, şehzadeler/prensler olmasının sebebi budur. Bu kahramanlar
insanlığın norm değerlerine bağlı erdemli şahsiyetleri temsil ederler. Karşılarına
çıkan olağanüstü güçlere sahip dev ve canavar gibi düşmanların fonksiyonu da bu
soylu kahramanları idealize etme çabasıyla ilgilidir. Bu dev ve canavarları yenebilen kahramanlar kendi alışılmış dünyalarından olmayan olağanüstü varlıkları alt
ederek dinleyici ya da okuyucunun gözünde yücelmektedir. Masalları yaşatan halk
muhayyilesi bir bakıma mükemmel insanın peşinden koşmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de elbette ki masalların eğiticilik fonksiyonuyla ilgilidir. Uygurlar döneminden kalan ve masal özelliği gösteren çeviri şeklindeki dinî eserler de masalların eğiticilik fonksiyonu bağlamında değerlendirilmelidir. Konuyla ilgili olarak
masal ve mitlerin ilkel insan zihninin ürünleri olduğuyla ilgili yaygın görüşe karşı
çıkan Fromm’a göre “Mitoslar ve masallar, kendilerini sembol dili aracılığı ile ifade
eden, geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir.”. (Fromm 1992: 7, 209, 210). Esma
Şimşek de “Yaşamak zorunda olduklarımızla, yaşamak istediklerimizin sistemli bir
şekilde anlatıldığı masallarda; arzu edilen dünya, bastırılan duygular ve açıklamaya
korktuğumuz düşünceler sembolik bir dil ile ifadesini bulmuştur.” şeklinde görüş
beyan etmektedir (Şimşek 2017: 42). Görüldüğü üzere masalların kökenlerini
sadece ilkel olarak tabir edilen ilk dönem insanın zihnî yapısında aramak doğru
olmayacaktır. Çünkü masallar insanlığın ilk yıllarından beri var olduğu tahmin
edilen ve zamana ayak uydurarak yenilenmeyi başaran ürünlerdir. Dolayısıyla da
tarihin farklı tabakalarındaki şartları ve insanların zihnî yapılarını yansıtmaları
olağandır.
Türk dünyasında kel ve Keloğlan kavramları için daz, tas, taz, tazşa, Tazşa
Bala, Tazoğlan, dazlak, taşşa, keçel, kelce, Kelce Batır, Kel İvan, kavlak ve Tastarakay/Taztarakay gibi isimler kullanılmaktadır (Ögel, 1976: 265; Ögel, 2002: 77-78;
Dilek, 2007: 136; Harmancı, 2010: 84). Daz sözcüğünün bu kullanımları dikkate
alındığında Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinin adının anlamı da belirgin hâle
gelmektedir. Kellik mitik Türk tasavvurunda Tanrı’nın yoktan var edişiyle ilgilidir.
Tanrı’nın makamı da hiçbir şeyin olmadığı geñ yani hiçbir hayvanın yaşamadığı ve
bitkinin yetişmediği çorak yerdedir (Ergun 2005: 79, 84). Bu yönüyle ele alındığında kellik mitik tasavvurdaki kut inancıyla ilgilidir. Keloğlan’ın kutlu olduğuna dair
inanış bir hanın kızını almak için başı altın, ayağı gümüş bir geyiği yakalaması
sonrasında hanın bu işi nasıl başardığına dair yönelttiği soruya cevap olarak kendi
dilinden dökülen şu cümlelerde de ortaya konulmaktadır: “Bunu bana, insanlar
(adam) öğretmedi. Tanrı (Kuday) öğretti, ağzıma saldı (auzuma saldı)” (Ögel 2002:
86). Tasavvufta saçı kazıtma eylemi kellik sembolizmi üzerinden dünyevi isteklerden kaynaklanan kötülüklerden arınmayı ifade etmektedir. Bir bakıma kalp
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temizliği kellik sembolizmi üzerinde dışa vurulur (Şimşek 2017: 47). Kalenderilik felsefesindeki saç, sakal, bıyık ve kaşların kazıtılmasının alt yapısında da bu
inanışın yattığı düşünülmektedir. Kalenderiliğe giriş şartı olarak kabul edilen ve
Çihâr Darb olarak adlandırılan saç, sakal, bıyık ve kaşların kazınması ritüeli de bu
bağlamda dikkat çekicidir (Ocak, 1999: 33, 161-165).
Türkiye’de Keloğlan masalları ve Keloğlan tipi üzerinde pek çok önemli isim
çalışmalar yapmıştır. Konuyla ilgili müstakil bir çalışma hazırlaması bakımından
büyük önem arz eden Tahir Alangu ilk olarak 1967 yılında yayımlanan Keleoğlan
Masalları adlı kitabının “Keloğlan Masalları Mitostan Kurtuluş-Gerçeğe Yöneliş”
başlıklı inceleme bölümünün girişine “Kim uyur, kim uyanık? Herkes uyur, Keloğlan uyanık.” şeklinde bir kayıt düşmüştür. Aslında bu ifade Keloğlan tipinin gösterdiği özelliklerin kısa bir özetidir.
Tahir Alangu’ya göre iki çeşit Keloğlan masalı tipi vardır:
1- Asıl Keloğlan ya da Kelli Keloğlan Masalı.
2- Düzmece Keloğlan ya da Tebdil Gezen Keloğlan Masalı.
Asıl Keloğlan ya da Kelli Keloğlan masallarında Keloğlan masalın başından
sonuna kadar keldir. Bazen sevdiği kız sayesinde masalın sonunda sırma saçlara
kavuşur. Düzmece Keloğlan ya da tebdil gezen Keloğlan masallarında ise evinden
uzaklaşmak zorunda kalıp Keloğlan kılığına bürünen kahramanlar görülür. Asıl
Keloğlan masallarının genellikle erkek topluluklarında anlatılırken içeriklerindeki “kavgacı, grotesk, satirci, sert gerçekçi, çok kere açık saçık, kaba ifadeler” kadınların hoşuna gitmediği için kadın topluluklarında tercih edilmediğini kaydeden
Alangu, düzmece ya da tebdil gezen Keloğlan masallarında “çetin, kaba, yer yer
de müstehcen olabilen” karakterlere rastlamadığını belirtir (Alangu 2016: 189-202).
Ancak Esma Şimşek Çukurova ve çevresinden derlemiş olduğu Keloğlan masallarının Alangu’nun sıraladığı özellikleri taşımadığını hatta hanımlar arasında daha
çok anlatıldığını vurgularken köy seyirlik oyunlarıyla ilgili olarak diğer köy seyirlik oyunlarının erkekler tarafından icra edilmesine karşın Keloğlan oyununun
hanımlar arasından oynanması ve icra edilmesine dikkatleri çeker (Şimşek 2017:
51). Düzmece ya da tebdil gezen Keloğlanlar “yardımcı devler, sarayı terketme, gurbet
ellerinde tebdil gezme, kılık değiştirme, soyluluk sınavı, sevgili seçme için yarışmalar,
turnuvalar, sevdiği kızın babasına savaşta yardım” gibi motiflerden de anlaşılacağı
üzere destan çağının izlerini taşırlar (Alangu 2016: 204). Alangu’nun düzmece ya
da tebdil gezen Keloğlan adını verdiği tipe Saim Sakaoğlu düzme Keloğlan demektedir. Sakaoğlu düzme Keloğlan’ı tarifi esnasında “Bilhassa gadre uğramış zengin
veya padişah çocukları kendilerini tanıtmamak için kılık değiştirirler. Karşılarına
çıkan bir çobana bol para vererek bir koyun kestirirler ve karnını başlarına geçirerek Keloğlan olurlar. Keloğlan olduktan sonra da umumiyetle padişahın kaz çobanı
olarak karşımıza çıkarlar.” derken hakiki Keloğlan için “Kurnaz, elinden iş gelir,
haksızlığa tahammül edemez vs.” demektedir (Sakaoğlu 2002: 178-180). Düzme
Keloğlanlar Esma Şimşek tarafından düzmece/sahte/yalancıktan Keloğlan olarak
isimlendirilmiştir (Şimşek 2017: 44). Düzmece Keloğlan’a dair görüşlerini açıklayan
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Pervin Ergun’a göre kılık değiştirip Keloğlan’a dönüşme ile İslami dönemin önemli
motiflerinden olan don değiştirme aynı bağlamda düşünülmelidir. Ona göre aslan,
güvercin, geyik gibi hayvanların donuna giren alperenler zaman içerisinde düzmece Keloğlanların vazifesini devralmışlardır (Ergun 2005: 80-81). Şamanların hayvan taklidi yaparken hayvanların postlarını giyip boynuzlarını takmaları (Roux,
2005: 115) da bu durumla ilgilidir. Don değiştirip Keloğlan’a dönüşmenin “Türk
sözlü anlatılarında bilhassa acizliği ve zayıflığı vurgulayarak korunma ve dokunulmazlık kazanmak için başvurulan bir yol.” olduğuna dair görüşler de mevcuttur
(Yeşil, 2015: 112).
Asıl ve düzmece Keloğlan tiplerinin ikisinde de karşımıza çıkan kurnazlık özelliği bir bakıma hilebazlık olarak düşünülmelidir. Paul Radin, kahraman mitinin
gelişiminde dört evreye işaret eder. Bunlar hilebaz, tavşan, kızılboynuz ve ikiz
evreleridir (Jung 2009: 112). Hilebazlık kısmen eğlenceli kısmen de kötücül (zehir!) olan kurnaz oyunları, biçim değiştirme yetisi, hayvansal-tanrısal çifte doğası,
her tür işkenceye maruz kalabilmesi ve bir kurtarıcı figürü olması gibi özellikleri
üzerinde barındırır (Jung 2017: 121). Türk masallarında karşımıza çıkan asıl ve
düzmece Keloğlan tiplerinin ikisinin de Jung’un sıraladığı bu özellikleri taşıması
dikkatlerden kaçmamaktadır. Hilebazlık özelliği nedeniyle Keloğlan’ın da arketip
olarak kabul edilebileceğine dair görüşler mevcuttur (Özünel, 2005: 47-52; Şimşek,
2017: 52; Harmancı, 2010: 182). Hilebazlık özellikle Anadolu sahası dışında kalan
Türk dünyası masallarında yer alan Keloğlanların bir kısmının karakteristik özelliğidir. Bu masallarda karşımıza çıkan bazı Keloğlanlar yalancılık, hilebazlık ve
hırsızlık gibi olumsuz özelliklere sahip olan kötü görünümlü, dilenci kılıklı tiplerdir (Karadavut, 2006: 21; Dilek, 2007: 136). Radloff tarafından yayımlanan Hanın
Kızı adlı anlatmada Keloğlan “başından (uyuz gibi) kan akan, burnundan sümüğü
akan, ayağından su akan, yaman” bir kel olarak tasvir edilmektedir (Ögel, 1976:
267; Radloff, 1870: 292-293). Bu tip farklı kültürlerde aptal oğlan, aptal Hans ve
aptal İvan adlarıyla görülmektedir (Harmancı, 2010: 177).
Pertev Naili Boratav Keloğlan’dan bahsederken “Bizim fıkralarımızdaki Nasreddin Hoca’nın, hayal oyunlarımızdaki Karagöz’ün yerlerini, masallarımızda Keloğlan tutmuştur. Keloğlan başka bir sözlü anlatma çeşidinin (epique-romanesque
yapılı halk hikâyesinin) ünlü kahramanı Köroğlu’nun –veya onun benzerleri ideal yiğitlerin- kılıç, kalkan ve gürzü yerine keskin dilini, sağduyusunu ve kel kafası içindeki üstün aklını kullanmasını, becerikli elleriyle tuttuğunu koparmasını bilir.” derken
diğer halk anlatması kahramanlarının sahip olduğu kanatlı atları olmadığı için yalın ayak diyar diyar gezmek zorunda kalan bu delikanlının gurbete çıkmış köylüyü sembolize ettiğini vurgular. Ona göre Keloğlan gözünü budaktan sakınmadan
maceraya atılarak mücadele eden savaşçı insanın masaldaki karşılığıdır (Boratav
2009: 22). Tahir Alangu’ya göre Keloğlan masalları masalların mitos-epostan kopmaya başladığı dönemin yani modern dönemin ürünleridir. Asıl halk masallarının
kahramanlarını “törelere bağlı ve kurulu düzenin kanunlarına boyun eğen kişiler”
olarak kabul eden Alangu Keloğlan masallarında “Bu dünyanın haksızlıklarına
karşı alttan ve derinlerden gelen sinsi ve kinle karışmış bir saldırı ya da bir direnme
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ihtiyacı”nı sembolize eden karakterin başkahraman olduğunu vurgular. Ona göre
diğer halk masallarındaki kahramanlar her şeyi kadere bağlayıp boyun eğerken
Keloğlan kadere yani kurulu düzene direnir ve bir bakıma sosyal bir yenileşmenin
başkaldıran sembolü hâline gelir. Keloğlan asıl halk masallarının kahramanları
gibi kötülerle büyü, büyülü araçlar ve tabiatüstü güçler aracılığıyla değil kurnazlık,
hilekârlık, ataklık ve beceriklilik gibi araçlarla mücadele etmektedir. Bu bağlamda artık kötülerin karşısına idealize edilmiş şehzadeler değil Keloğlanlar çıkmaya
başlamıştır. Bu yüzden “Halk masallarını okurken kendimizi masal dünyasında,
Keloğlan masallarını okurken bu dünyada hissederiz.” (Alangu 2016: 194-196). Keloğlan tipindeki kahramanlar destan kahramanlarında olduğu gibi her zaman somut bir yükselme ile okuyucunun ya da dinleyicinin karşısına çıkamayabilirler.
Onların maceraları çoğu zaman sıradandır. Mitik kahramanlara göre çok iddiasız
olan bu tipler ancak masalın sonuna doğru belli engelleri geçip yükselerek kahraman olurlar. Bu tipin kahramanları toplumun değerlerini öne çıkararak sosyal
statüler kazanırlar. Manevi bağlamda gelişen bu yükseliş zamanla maddi yükselmeye zemin hazırlamaktadır (Harmancı 2012: 75). Tarık Özcan arkaik dönemden
modern döneme geçişteki değişiklikleri sıralarken “Bütün değişimler gibi, modern
çağa geçiş de acısız ve sancısız olmaz. Ara çağ dediğimiz dönemsel değişimde dikkat
çeken en önemli özellik, eskinin bir yıkıma tabi tutulmasıdır. Eskinin yorgun düşen
ve zamanın ihtiyaçlarına cevap veremeyen soylu dünyası ve onun şahsında soylu
metinleri yıkılır. Epiğin insan ve doğa anlayışı yerine; yeni bir insan, doğa ve dünya
anlayışı ikâme edilir. (…) İşte bu dönemde Türk edebiyatında yeni bir insan kadrosunun ortaya çıktığı görülmektedir: Keloğlan gibi zayıf, çelimsiz, sıska, hareketli ya
da Nasrettin Hoca gibi şişman ve ağır tipler. Bu tipler, epiğin kahraman kadrosunun
cesameti karşısında sıska, gülünç ve komik; aynı zamanda mitik dünyanın figürlerini tuzağa düşüren aldatıcı kişilerdir.” demektedir. Keloğlan ve benzeri tiplerin
amacı mitik dünya algısını ve soylu kahraman algısını ortadan kaldırmaktadır.
Halk muhayyilesinin bir ürünü olan Keloğlan ve benzeri tipler sadece şeklen değil
kullandıkları dil bakımından da epik kahramanlardan farklıdırlar. Özcan’a göre
“Keloğlan, halk muhayyilesinin ve zekâsının dili olan komiği yakalayarak soylu ve
yüceltilmiş dil anlayışını ve onun kiplerini yıkmaya çalışır.”. Keloğlan’ın kas gücü
yerine zekâ gücünü kullanması da bu durumun bir göstergesidir. Keloğlan ve benzer tiplerin ortaya çıkışıyla birlikte kara mizah yerini modernitenin bir ürünü olan
humora bırakır. Eski düzenin ideal ve olağanüstü kahramanları olan padişahlar ve
devler de Keloğlan tarafından alt edilerek aslında yeni bir dünya düzenine geçilir
(Özcan 2013: 250-254). Esma Şimşek’e göre de “Mitolojinin, bazı özelliklerini kaybederek günümüzde devam eden şekli olarak nitelendirebileceğimiz diğer masallara
göre, Keloğlan masalları daha gerçekçi, çağımızın şartlarına daha yakındır. Keloğlan
masallarında, olağanüstü ve fantastik unsurlar asgariye indirilmiş, kurulu düzene,
otoriteye boyun eğme yerine beceri, hile ve cesaretle birlikte aklın ve mantığın rehberliğinde bir başkaldırı, bir direniş söz konusu olmuştur. Bir bakıma halkın özlemleri
ile örtüşen bu anlatılarda, kişilerin iktidarla hesaplaşması konu edilmektedir. Alt
tabakadan bir kişinin, üst sınıftakilerle mücadelesi anlatılmaktadır. Masalların sonunda soy, makam ve mevkiye bakılmaksızın, ehil olan ve görevini yapanlar kazan21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
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maktadır. Bu anlamda masalın başında fakir, çirkin, kimsesiz olan Keloğlan, azminin ve başarısının ışığında padişahlıkla, zenginlikle veya evlilikle (padişahın kızıyla)
ödüllendirilecektir.” (Şimşek 2017: 46). Pervin Ergun’a göre ise Türk toplumunda
sınıf olarak adlandırılabilecek toplumsal hiyerarşik yapılar yoktur. Toplumun tüm
fertleri eşittir. Üstünlük kutla ilgilidir. İslamiyet’le birlikte kut sözcüğünün yerini
takva sözcüğü almıştır. Toplumu yönetmekle görevlendirilen kutlu hakanlar ile Keloğlan’ın fonksiyonu arasında fark bulunmamaktadır. Bu bağlamda tebdil-i kıyafet
şekilde halk arasına karışıp gezme Türk devlet geleneğinde yöneticilerin uygulamış
oldukları bir yönetim tarzıdır (Ergun 2005: 82-84). Kahramanın ilk başlarda ideal
bir tip olamayışı ve kendisine yardımcı olağanüstü güçlerden yoksun oluşu Keloğlan tipinin alışılmış mitolojik kahramanlardan çok daha sonra günümüze yakın
dönemlerde ortaya çıktığına işaret etmektedir. Yani kolektif bilinç diyebileceğimiz
halk muhayyilesi tıpkı destandan halk hikâyesine geçiş sürecinde olduğu gibi ayağı
yere daha sağlam basan ve gündelik hayatta karşısına çıkabilen unsurları anlatıya
dâhil etmeyi tercih etmiştir. Çünkü artık etrafını anlamaya ve anlamlandırmaya
başlamıştır. Dolayısıyla da mitik kahramanlara eskisi kadar ihtiyacı yoktur.
Mehmet Özçelik tarafından hazırlanan Afyonkarahisar Masalları adlı eserde
yer alan Keloğlan ve Tilki adlı masalda Keloğlan ağasının bağına dadanan bir tilkiyi yakalar. Masaldan anlaşıldığı üzere fakirliğinden dolayı bağ bekçiliği yapmaktadır. Tilki kendisini serbest bırakması şartıyla Keoğlan’ı kendi uydurduğu bir
şahsiyet olan Fesfes Şahı’nın oğlu olarak tanıtarak padişaha damat yapar. Aradan
geçen üç yılın ardından padişah Keloğlan’a dünürünü ziyaret etmek istediğini
söyler. Bunun üzerine paniğe kapılan Keloğlan’ın yardımına yine tilki yetişir. Dev
anasını kurnazlığı sayesinde öldürerek sarayına sahip olur ve padişahı sarayın Keloğlan’ın babasının olduğuna ikna eder. Tilkinin tüm bu iyiliklerine rağmen Keloğlan bir zaman sonra ondan kurtulmak ister ve onu canlı canlı gömüp başına bir
türbe yaptırır. Bunun üzerine tilki mezardan çıkıp yanına dev anasının kızı olan
karısını da alarak oradan uzaklaşır (Özçelik, 2004: 290-291). Bu masaldaki Keloğlan kelli Keloğlan’ın yani hakiki Keloğlan’ın özelliklerini göstermektedir. Masalda
yer alan tilki ve dev anası gibi kahramanlar masalın erken döneme ait olabileceğine
işaret etmektedir.
Keloğlan ile Dev adlı masalda fakir bir ailenin oğlu olan Keloğlan iki ağabeyiyle birlikte eline düştüğü deve oyun ederek önce kızını, sonrası karısını yedirtir.
Ardından da devin alıklığından faydalanıp onu öldürür. Kendisini ölümden kurtarmak adına kandırıp imzalattığı evraklarla da ölen devin tüm mallarının sahibi
oluverir (Özçelik, 2004: 361-363). Bu masaldaki keloğlan da kelli yani hakiki Keloğlan özelliği gösterir. Keloğlan’ın dev ile olan mücadelesi masalın erken dönem
Keloğlan masallarından olabileceğini düşündürürken evrak imzalatma hadisesi
belgelendirilmiş mülkiyet kavramı üzerinden modern döneme işaret etmektedir.
Bu durumun anlatıcıdan kaynaklamış olma ihtimali yüksektir.
Keloğlan ile Hamamcı adlı masalda dul anasıyla birlikte çiftçilikle uğraşan hakiki Keloğlan’ın hikâyesi anlatılır. Keloğlan mahsullerini çalan kargalardan mahsul
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yerine sırasıyla idrarı altın olan bir eşek, envayi çeşit yemek sunan sihirli bir sofra
ve sahibini döven bir tokmak alır. Ancak her seferinde gittiği hamamın sahibi tarafında kandırılarak bu sihirli varlıkları ona kaptırır. En sonunda sihirli tokmağın
gazabından kurtulamayan hamamcı daha önce çaldığı eşek ve sofrayı Keloğlan’ a
vermek zorunda kalır (Özçelik, 2004: 383-385). Bu masaldaki sihirli objeler masalın erken dönem Keloğlan masallarından olabileceğini düşündürmektedir.
Kaz Çobanı adlı masal Anadolu’da Helvacı Güzeli adıyla bilinen masalın bir
varyantıdır. Masalda müezzin ve lalanın cinsel tacizine uğrayan kızın kendini
korumak adına bir çobandan elbiselerini ve kepeneğini alıp kafasına bir koçun
işkembesini geçirerek Keloğlan kılığına girdikten sonra kaz çobanlığı yapması
anlatılır. Vakti geldiğinde kafasındaki işkembeyi çıkarıp kimliğini açık eden kız
kendisini taciz eden müezzin ve lalanın cezalandırılmasını sağlar (Özçelik, 2004:
427-429). Görüldüğü üzere bu masalda düzmece Keloğlan şeklinde bir kız karşımıza çıkmaktadır. Kafasına geçirdiği işkembe sayesinde Keloğlan kılığına giren kız
hakiki Keloğlan’ın kurnazlığına sahip olur ve bu şekilde kendisine kötülük edenleri
cezalandırır.
Padişahın Oğlu ile Atı adlı masalda aslında bir padişahın oğlu olan ancak gavur
kralının ve annesinin zulmünden kaçarken yolda rastladığı çobandan bir koyunla
elbiselerini satın alıp giyen, koyunu da çobana kestirip karnını kafasına geçirerek
Keloğlan kılığına giren bir kahramana rastlanmaktadır. Kılık değiştirip başka bir
padişaha damat olan kahraman kelliğinden ötürü hor görülür. Ancak masalın
sonunda yiğitliği anlaşılır (Özçelik, 2004: 430-435). Görüldüğü üzere bu masalda
karşımıza çıkan Keloğlan düzmece Keloğlan’dır. Masalın adında geçen at denizaygırı olan sihirli bir attır. Oğlanla ayrılık vakti geldiğinde kendisine tüylerinden
birkaçını verir. Oğlan zorda kaldığında bu tüyleri tutuşturur ve at onun yardımına koşar. Keloğlan’ın başarılarını bu atın yardımı sayesinde kazanır. Masalda
karşımıza çıkan tüyleri tutuşturma mitik bir hadisedir. Yardımcı kahramanların
asıl kahramana verdikleri bu tüyler, “bütünün yerine onun bir parçasının geçirilebilirliği prensibi”yle ilişkilidir (Sagitov, 1986: 127; Ergun-İbrahimov, 2000: 34). Bu
prensiple ilgili olarak Şaman ayni sırasında at kılı yakan Şaman kendisini öbür
âleme ulaştıracak olan sihirli atı çağırmaktadır (Eliade, 1999: 511). Masalda geçen
bu hadise masalın erken dönem Keloğlan masallarından olabileceğini düşündürmektedir.
Hiç adlı masalda annesiyle birlikte yaşayan bir Keloğlan’a rastlanır. Keloğlan
haylaz ve şakacı bir çocuktur. Annesinin kendisinden istediği bir kilo hiçi aramak
için çıktığı yolda art arda karşısına çıkan insanlardan yediği dayaklar ve onlarla
arasındaki diyaloglar ile başından geçenlerin anlatıldığı masal zincirleme masal
örneği göstermektedir (Özçelik, 2004: 449-450). Bu masaldaki Keloğlan hakiki Keloğlan olup masal modern döneme ait görünmektedir.
Keloğlan ile Cambazlar adlı masalda yöredeki herkesi dolandıran üç cambaz
kardeşi dolandırmayı başaran Keloğlan’ın asıl amacı bu üç kardeşe derslerini vermektedir. Onları defalarca dolandıran Keloğlan bir bakıma bu kardeşler tarafından
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century
Cilt / Volume 7, Sayı/Issue 21, Kış/Winter 2018

1013

Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL

dolandırılan insanların da intikamını alır (Özçelik, 2004: 451-452). Bu masaldaki
keloğlan hakiki Keloğlan olup dolandırıcılığı kendisine bir menfaat sağlamaktan
öte sahtekâr üç kardeşe derslerini vermek için kullanmıştır. Masal modern döneme
ait görünmektedir.
Keloğlan ile Köylüler masalında Keloğlan başında saçı olmayan bir çocuktur.
Babası küçük yaşta öldüğü için annesi tarafından şımarık şekilde büyütülmüş ve
bu yüzden haylaz bir oğlan oluvermiştir. Keloğlan kendisini kandırıp öküzünü
kesmesine sebep olan köylüleri zekâsı sayesinde defalarca kandırıp intikamını alır
ve onlardan aldığı mallarla zengin olur. Keloğlan’ın intikamı öyle sert olur ki en
sonuncusunda ölümlü olaylar vuku bulur (Özçelik, 2004: 453-455). Bu masaldaki keloğlan hakiki Keloğlan olup durup dururken kimseyi kandırmaz. Hilebazlığı
intikam aracı olarak kullanır. Masal modern döneme ait görünmektedir.
Keloğlan ile Köse masalında Keloğlan babasının ölümünün ardından ağabeyi
ve annesiyle fakir bir şekilde yaşamayı sürdürür. Ağabeyi babasının nasihatine uymayarak tüyü sarı, göz gök adamla çalışmaya başlar ve adam tarafından kafa derisi yüzülür. Olanları öğrenen Keloğlan zekâsı sayesinde aynı şekilde adamın kafa
derisini yüzerek ağabeyinin intikamını alır (Özçelik, 2004: 456-458). Bu masalda
da görüldüğü üzere Keloğlan’ın birinin canını yakmasının sebebi ağabeyinin intikamını alma arzusuyla ilgilidir. Bu masaldaki keloğlan hakiki Keloğlan olup masal
modern döneme ait görünmektedir.
Keloğlan ile Bey masalında kendisini aldatan beyden intikamını çok sert bir şekilde alan Keloğlan fakir annesiyle yaşayan bir çocuktur ve kafasında saçı olmadığı
için kendisine Keloğlan denmektedir. Masalın sonunda Keloğlan tarafından cezalandırılan bey bir daha kimseyi aldatmaz. Keloğlan böylece aldatmayı alışkanlık
hâline getirmiş bir beyin zulmünden ait olduğu toplumu kurtarır (Özçelik, 2004:
467-468). Bu masaldaki keloğlan hakiki Keloğlan olup masal modern döneme ait
görünmektedir.
Ölüleri Bacaya Çektiren Keloğlan masalında Keloğlan tüm itirazlara rağmen
talih kuşunun kafasına konması sayesinde padişah olur. Seçim öncesinde beyan
ettiği üzere memleketteki ölülerin gömülmesine izin vermez ve cesetleri bacaya astırır. Bundaki amacı da memleketteki hırsızlık benzeri olayların önüne geçmektir.
İnsanların bu huylarından vazgeçmesi şartıyla cenazelerin gömülmesine izin veren
Keloğlan bu sayede memlekete nizam verir (Özçelik, 2004. 469). Masalda karşımıza çıkan talih kuşu, masalın erken dönem Keloğlan masallarından olabileceğini
düşündürmektedir. Bu masaldaki keloğlan hakiki Keloğlan’dır.
Afyonkarahisar masallarında yer alan Keloğlan masallarından 2 tanesi düzmece, 9 tanesi hakiki Keloğlan özelliği göstermektedir. Gerek düzmece gerekse de
hakiki Keloğlanlar Keloğlan’ın karakteristik özelliklerini yansıtırlar. Düzmece Keloğlanlar Keloğlan kılığına girince hakiki Keloğlan’ın özelliklerini elde edip tıpkı
hakiki Keloğlanlar gibi davranışlar sergiler. Afyonkarahisar masallarında karşımıza çıkan hakiki Keloğlan masallarındaki kahramanların kel ve fakir oluşu, düzmece Keloğlanların ise bey ya da padişah çocukları oluşu Türk masal geleneğinde
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karşımıza çıkan Keloğlanlarla örtüşmektedir. Devler, olağanüstü hayvanlar ve sihirli objeler arkaik döneme işaret ederken Keloğlan’ın beyler ve sahtekârlarla olan
mücadeleleri modern döneme işaret etmektedir. Bu bağlamda Afyonkarahisar masalları içerisinde yer alan Keloğlan masallarının kahramanları olan Keloğlanlar da
Türk masallarının genelinde karşımıza çıkan Keloğlanlardan farklı değildir.
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Extended Abstract:
The tales, which are the oral memories of nations, can originate from myths,
epics and folk tales, as well as they can be the source of these genres. Proverbs, idioms, applause, curses, songs and folk songs in fairy tales are important indicators
of the relationship of tales with other folk literature crops and therefore with folk
culture. Considering the relationship between the rhymes and rhymes with the old
Shaman prayers, the archaic aspects of the fairy tales draw attention.
For the bald and Keloğlan concepts in the Turkish world, daz, tas, taşşa, keçel
and tastarakay / taztarakay are used. Baldness is about the existence of God in the
imagination of mythic Turkish. The position of God is in the barren place where
there is nothing, that is, where no animals live and the plant does not grow. From
this point of view, baldness is related to the belief in the blessed of the mythical
imagination. The act of shaving hair in Sufism refers to the cleansing of evils caused by worldly desires through baldness symbolism. In a way, heart cleansing is
expressed on baldness symbolism. It is believed that this belief lies in the substructure of the excavation of hair, beard, mustache and eyebrows. The rituals of hair,
beard, mustache and eyebrows, which are considered as the condition of access to
the calenders and known as the Chihâr Darb, are also noteworthy in this context.
In the world famous fairy tales catalogs, tales which are called as master tales
/ original folk tales and which make up a great part of both the world and Turkish tales tell the story of the people who are idealized by the folk imagination.
That is why the heroes of these tales are sultans / kings, sultans / queens, princes /
princes. These heroes represent virtuous personalities that depend on the norms of
humanity. The function of enemies, such as giant and monster with extraordinary
powers, is also about the attempt to idealize these noble heroes. The heroes who
can defeat these giant and monsters are elevated in the eyes of the listener or the
reader by subverting the extraordinary beings that are not from their usual worlds.
The folk imagination that keeps the tales alive in a way follows the perfect man.
One of the reasons for this, of course, is related to the educational function of tales.
The main heroes of Anatolian tales are children of dynasty families and physically
strong ones. While Keloğlan is a weak type with its physical and socioeconomic
characteristics, it overcomes the problems arising from these deficiencies thanks to
its intelligence and has a positive effect on the audience or readers. Despite all the
physical deficiencies of Anatolian tales, Keloğlan type is a positive example to the
listener or the reader with his conscience, compassion, sincerity and correctness.
Keloğlan, which has an important and special place in Turkish fairy tale tradition,
is not just a type encountered in fairy tales. There are traces of Keloğlan in folk tales,
epics, legends, folk songs, village plays, speeches, idioms and proverbs.
The fact that the hero was not the ideal type at first and that he lacked extraordinary powers indicates that Keloğlan type emerged much later than today’s
customary mythological heroes. In other words, the collective imagination that we
can call collective consciousness has chosen to include the elements that can be
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seen in daily life more solidly and that are able to come across in daily life just like
in the period of transition from folk to tales. Because now he began to understand
and make sense of his surroundings. Therefore, he does not need mythical heroes
as much as he used to.
Two types of Keloğlan are indicated by field researchers. These are the main
Keloğlan, kelli Keloğlan, genuine Keloğlan and phoney Keloğlan, tudent Keloğlan, bald Keloğlan, fake Keloğlan, called liar, Keloğlan. The real, with bald head or
genuine Keloglans are congenitally bald and the children of poor families. These
heroes with physically weak features can cope with their enemies with their intelligence. The Keloğlans, who are phoney, deceitful, fake or liar, are the children of
noble families and are shaped like Keloğlan by changing their style. In disguise,
transforming into Keloğlan and frost change, one of the important motifs of the
Islamic period, are considered in the same context. Alperenes who entered into the
trousers of animals such as lions, pigeons and deer took over the duties of phony
Keloglans. This is the case when the shamans imitate animals and put on their horns while they are pretending to be animals.
As part of this study, Assist. Assoc. Dr. The texts of 11 Keloğlan tales in the book
named Afyonkarahisar Tales (Research-Review-Metin) prepared by Mehmet Özçelik will be discussed together with other works and the place of Keloğlan type in
Afyonkarahisar tales in Turkish fairy tale tradition is evaluated. According to the
results of this evaluation, which are the heroes of Keloğlan tales in Afyonkarahisar fairy tales, 2 of them are phony and 9 of them show genuine Keloğlan feature.
Both phony and genuine Keloglans reflect the characteristics of Keloğlan. When
the doomed Keloğlans disguised as Keloğlan, they acquire the characteristics of
the Keloğlan and behave just like the genuine Keloğlans. The fact that the heroes of
the Keloğlan tales appear in the tales of Afyonkarahisar are bald and poor, and the
phoney Keloğlans are bey or sultans belong to the Keloğlans who appear in Turkish
fairy tale tradition. Giants, extraordinary animals and magical objects point to the
archaic period, while Keloğlan’s struggles with the gentlemen and the impostors
point to the modern era. In this context, Keloglans, who are the heroes of Keloglan
tales in Afyonkarahisar tales, are not different from the Keloglans that come across
Turkish tales in general.
Keywords: Keloğlan, Tastarakay/Taztarakay, Afyonkarahisar.
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Mesleğe Atanacak Öğretmenlerin Seçiminde
Sözlü Sınav Komisyonlarının Oluşturulması
Formation Of Committees For Interviews In The
Selection Of To Be Teachers
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Öz:
Eğitim deyince ilk akla gelen öğretmendir. Öğretmen, eğitim sisteminin
temelini oluşturur. Günümüzde öğretmenlik bir meslek olarak diğer meslekler
arasında yer almış ve kurumsal yapı kazanmıştır. Diğer kurumsal yapılar gibi öğretmenlik mesleğinin de nitelikleri, sosyal statüsü ve istihdamı söz konusu olmuştur. Ülkemizde uzunca sayılabilecek bir süreden beri öğretmenlik kurumu, hem
nicelik hem de istihdam konularında, kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir.
Meşgul edene kamuların başında öğretmen atamalarına esas olmak üzere Milli
Eğitim Bakanlığı ’tarafından yapılan sözlü/ mülakat sınavı gelmektedir. Söz konusu sınavların yeterince “şeffaf”, “nesnel” ve “nitelik belirleyici” olmadığı, söylentileri yayılmıştır. Bu söylentilere ilave olarak, sözlü sınavı yapan komisyonların
“taraflı” davrandıkları nesnel ölçme ve değerlendirme yapamadıkları ile ilgili hem
komisyonları hem de Bakanlığı ilzam edici yayınlar yapılmıştır. Yapılan bu yayınlar, toplumda hem bakanlığa hem de komisyonlara olan güveni sarmıştır. Bu
güvensizliğin giderilmesi ve daha nesnel bir seçimin yapılması gerekmektedir.
Bu çalışma, öğretmen atamalarında uygulanmakta olan “Sözlü Sınavı”nı yapan komisyonun yapısı ile ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı, 3 yıldan beri öğretmen
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alımlarında sözlü sınav yapmaktadır. Yapılan bu sınav ile ilgili basında yer alan
bazı leştirler söz konudur. Yapılan eleştiriler, komisyonun yapısının yetersiz, sınavın da nesnel olmadığı ile ilgilidir. Her sınavda olduğu gibi sözlü sınavların da nesnel olması gerekir. Sınavın güvenilir ve geçerliliğin olması, uygulama ve değerlendirmenin nesnel olmasına bağlıdır. Üyelerin nesnelliğin sağlayacak olan onların
bilgi ve yetkidir. Üyelerin seçimi, yetkisi ve konu alanıyla ilgili bilgili olmaları yapı
geçerliliğini sağlayacak, yapı geçerliliği de sınavın güvenilirliğini temin edecektir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Öğretim, Öğretmen, Öğretmen Atamaları, Sözlü
Sınav,
Abstract:
Being teacher comes to mind first when talking about education. The teacher
forms the basis of the education system. Nowadays, teaching as a profession has
taken place among other professions and gained institutional status. Like other institutions, the teaching profession has its own the qualifications, social status and
employment. For a long time in our country, teaching has occupied the agenda of
the public both in terms of quantity and employment. Primarily, the oral/interview
examination by the Ministry of National Education for the appointment of teachers is at the center of this. Threre are some rumors that these examinations were
not “transparent ”, “impartial” and “determinant for quality”. In addition to these
rumors, some have made publications claiming that the committees responsible for
these examinations were being partial and they could not carry out impartial measurement and evaluation, blaming both the committe and Ministry of National
Education. These publications shook the trust in the ministry and the commissions
in the society. This distrust needs to be eliminated and a more impartial elimination procedure has to be made.
This study deals with the structure of the commission which conducts the “oral
exam” which is applied in teacher assignments. The Ministry of National Education has been conducting oral exams for teacher recruitment for 3 years. Some criticisms concerning this oral exam take place in the press. The criticisms are related
to the lack of the structure of the Commission, and that the examination is not
objective. As in every exam, oral exams must be objective. The trustworthiness and
validity of an exam depend on its implementation and evaluation being objective. And, the knowledge and competence of the Commission members will secure
members’ objectivity. The members being knowledgeable about the selection, competency and subject area will assure the validity of the structure, which in turn it
will ensure the trustworthiness of the examination.
Keywords: Education, Teaching, Teacher, Teacher Assignments, Oral Exam
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Giriş:
Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenin niteliklerinin artırılmasında, katkı sağlayıcı boyutlardan biri de mesleğe atanacak öğretmenlerin seçimidir (Eraslan, 2004). Meslek öncesi eğitimi benzer, fakat gelişmişliği farklı olan öğretmen adayları içinden “nitelikli” olanın belirlenmesi gerekmektedir. Öğretmen
adaylarının meslek öncesi eğitim süreçlerinde almış oldukları eğitim homojenlik
özelliği göstermekle birlikte kişilik özellikleri, mesleki yatkınlıkları motivasyonları bakımından heterojendirler.
Uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programları öğrenciye, genel öğretim
bilgisi, konu alanı hâkimiyeti ve günceli yakalama yeterliği kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans düzeyinde alınan bilgilerin söz konusu alanlarla ilgili yeterlikleri
kazandırmış olması beklenmektedir. Bunun sertifika, belge ya da diploma ile somutlaştırılması gerekmektedir. Eğitim kurumlarında görev almak isteyenlerin bu
formal yeterliliklere sahip olmamaları Öğretmen yetiştiren ya da pedagojik formasyon sertifikası veren eğitim kurumları öğretmenlik mesleğine atanmak isteyenlere
bu belgeleri kazandırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleğe kazandıracak olduğu öğretmenlerden öncelikle bu belgeye sahip olup olmadıklarına bakmaktadır.
Öğretmenlik mesleği, kendine has özellikleri bakımından formal yeterlikler
yanında nitel yeterliklerin bulunmasını isteyen mesleklerden biridir. Öğretmenliğe
atanmak isteyen öğretmen adaylarının nitel yeterliklere sahip olması beklenmektedir. Nitel yeterlikler, kişilik özellikleri mesleki yatkınlık ve isteklilik olarak sınıflandırmak mümkündür. Öğretmenlik, yapısı ve işleyişi gereği her iki yeterliğin
bir arada bulunmasını isteyen meslektir. Mesleğe kazandırılacak öğretmen
adaylarında bu niteliklerin bulunması gerekmektedir. Öğretmenin istenilen
yeterliklerle birlikte nitelik sahibi olması, eğitimimde verimliğin sağlanması için
neredeyse bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Mesleki alanda, eğitim sistemi
içinde yer alarak, eğitimin verimliliğine sahip olduğu niteliklerle katkı yapacak
öğretmenlerin seçilmesi gerekmektedir. Bunun için seçmek ve yerleştirmek için
nesnel ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde, mesleğe kazandırılacak öğretmenlerin seçimi ve atanması
konusunda bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Bunlardan biri Kamu Personeli Seçme (KPSS) sınavıdır. KPSS sınavı, 2002 yılında çıkarılan 3/5/2002 tarih ve
24744 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte uygulamaya başlamıştır. Çıkarılan yönetmelikte amaç olarak; “ilk defa kamu hizmeti
ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma
sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir” ifadelerine
yer verilmiştir. Nitekim yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen alımları KPSS ile yapılmaya başlanmıştır.
Yönetmelik gereği her yıl açıktan mesleğe atanacak olan öğretmenlerin
KPSS’den almış oldukları puanlara göre atama yapılıyordu. Adayın KSS’den almış olduğu puanlar öğretmen olarak atanmak için yeterli bulunuyordu. KPSS’den
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alınan puana göre atamanın yapılmış olması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen
nitelikleri konusundaki tercihini necel verilere göre yaptığı anlamına geliyordu.
Nicel yeterliklere belirlenen öğretmenlik teorik ağırlıklı yetişmiş öğretmen
demekti. Öğretmenlik mesleğinin teorik tabanlı uygulamak ağırlıklı meslek olduğu
dikkate alınırsa, mesleğe kazandırılacak öğretmenlerin seçimi konusunda isabetli
davranılmadığı anlaşılacaktır. Ülkeyi ve devletin sosyal kurumlarla yakın ilşki ve
paydaşlık içinde olan eğitim kurumuna kazandırılması gereken öğretmenlerin seçiminde, uygulama becerilerini de ölçen bir ölçme sisteminin geliştirilmesi gerekecektir. Devletin ilgili kurumları bu sistemi geliştirerek öğretmen alaşımlarında
KPSS puanlarının yanı sıra adayları sözlü sınava da tabi tutarak uygulama becerileri hakkında bilgi edinmek istemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılından
itibaren uygulamaya koyduğu Sözlü Sınav uygulamaları halen sürmektedir.
Sözlü Sınav :
Soruların genellikle sözlü sorulduğu ve cevapların da sözlü verildiği sınav türüne sözlü sınav denir (Turgut, 1984). Sözlü sınavlar, bir kişi tarafından yapılabildiği
gibi birden fazla kişinin katılımı ile oluşan komisyonlar tarafından da yapılabilir.
Bireysel ya da komisyon tarafından yapılan sınavlarda sorular sözlü sorulur, cevapların da sözlü olarak verilmesi beklenir. Cevapların sözlü olarak verilmesinin
istenmesinde sınava katılan adayın soru ile ilgili bilişsel alan yeterliğin ölçülmesi
ile birlikte bilginin dışa yansıtılmasındaki yeterlik de ölçülmek istenmektedir.
Öğretmenlik mesleği, dışa vurum yeterliği isteyen mesleklerden biridir. Bilgi
sahibi olmak kadar sahip olunan bilginin düzgün ifade edilmesi de önemlidir.
Öğretmenler sınıflarda öğrencilerini bilgi ile buluştururlarken daha çok sözel
becerilerinden yararlanırlar. Düzgün ve anlaşılabilir ifadeler, hedef kitleye
aktarılmak istenen mesajların yerine ulatılmasına olumlu katkısı sağlar. Bu
bakımdan öğretmenlik mesleğine atanacak olan kişilerin sözel becerilerinin
ölçülmesi konusunda sözlü sınav bir ölçme aracı olarak kullanılabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarda, bu ihtiyaca bağlı alacak olduğu
öğretmen adaylarını sözlü sınavdan geçirmeyi uygun görmüştür. Bu bağlamda, öğretmenlik atamalarında sözlü sınav uygulaması, 2015-2016 yılında başlatılmıştır.
Sözlü sınav yapılması, amaçları bakımından olumlu karşılanmakla birlikte, uygulanması bakımından bazı eleştirilere muhatap olmuştur. Yapılan eleştirilerin merkezinde, sınavların objektif yapılmadığı gelmektedir. Eleştirilerin haklı olup olması ayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte, sözlü sınavların yapı bakımından,
eleştirilebilecek özellikleri barındırmasıdır. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek
muhtemel sübjektifliklerin ortadan kaldırılması için bir takım önlemler alınabilir.
Bu önlemlerden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür.
1. Sözlü sınavı yapacak olan kişi ya da komisyon sıvanda sorulacak soruları
önceden hazırlamalıdırlar.
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2. Cevap anahtarları ve puanlama anahtarları önceden hazır hale getirmelidir,
3. Sınavı yapacak olan komisyon ise sınavda sorulacak soruları komisyon üyeleri birlikte hazırlamalıdırlar,
4. Sınavın başlaması, uygulaması ve değerlendirilmesi süreçlerinde uygulanacak ilkler, sınava girecek olan adaylara açıkça bildirilmedir,
5. Sınavda ölçülmek istenen yetenekler ya da bilgi alanları önceden belirlenerek,
hazırlanan soruların istenene davranışların ölçümüne uygun sorular hazırlanmalı
ve sorulmalıdır (Turgut, 1984).
Belirtilen bu önlemlerin alınması ve uygulamanın bu çerçevede sürdürülmesi
halinde, sözlü sınavla ilgili güvensizliklerin aza indirilmesi mümkündür. Ancak
taşıdığı risklerden dolayı sürekli eleştiri konusu olduğu için uygulamada fazla yer
verilmemektedir. Sınıf ortamlarında sözlü sınav yapan öğretmeleri öğrenciler tarafından daima şüphe ile karşılanmaları, uygulamanın sınırlandırılmasını hatta
mümkün ise yapılmaması tavsiye edilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımlarında uygulanacak olan sözlü sınavın
yukarda belirtilen olumsuzluklardan arındırılması için hazırladığı yönetmeliğin,
11. Maddesinde, yoklanacak alanları;
(a)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,
(b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,
(c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,
(ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25 olarak belirlemiştir.
Yönetmelikte geçen bu alanlar ve oranları, adaylarda aranacak yeterlikler ve
ölçülecek yeteneklerin belirlenmesine yarayacaktır. Sınavı yapacak olan komisyon
üyeleri, yönetmelikte belirtilen alan ve oranlarda sorular hazırlayarak adayların
cevaplamalarını isteyeceklerdir. Cevapların nota dönüştürülmesinde objektifliğin
sağlanması için sorularla birlikte cevap anahtarlarının da hazırlanması gerekecektir. Cevap anahtarı sınırları içinde yapılacak değerlendirmelerin, adayların verdikleri cevaplarasın daha objektif ölçülmesini sağlayacaktır. Ayrıca, hem adaylara
yöneltilecek soruların seçiminde komisyon üyelerince ortak karar verilmesi ile birlikte sınav sürecinin işleyişi ile ilgili yönergelerin adaylara bildirilmesi de sınavın
değerinin artmasına neden olacaktır.
Sınav Komisyonunun Teşekkülü:
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımlarında 2015 yılından itibaren sözlü sınav uygulamasına geçerek, atamalarda yeni bir sisteme geçildi. Bu sınavın mevzuata uygun olabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak konuyla ilgili
bir yönetmelik yayınlandı. Yayınlan yönetmelikte sözlü sınavla ilgili konular iki
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bölüm halinde açıkça belirtildi. Uygulamada en fazla tartışma konusu olan sınav
komisyonu ve sınavda sorulacak soruların miktarları açıkça belirtilmiştir. Buna
göre sınav komisyonun teşekkül erittirilmesinde izlenecek yol yönetmelikte şöyle
tarif edilmiştir.
“(1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav
merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.
(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı
toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı,
her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(3) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.
(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının
katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.
(5) Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri
arasından görevlendirme yapılabilir.
(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülür (Madde 9)”.
Yönetmelik, komisyon seçimini Milli Eğitim Bakanlığına bırakmıştır. Bakanlık, bu yetkiyi merkezde ve illerde müdürlükleri vasıtası ile kullanacaktır. Uygulamada, il milli eğitim müdürlüklerinden oluşturulan komisyonlar görev alacaklardır. Yönetmelik gereği şimdiye kadarki uygulamalar, komisyonlarda görev alan
üyelerin yerel kurumlara bağlı öğretmenler ağırlıklı olduğu görülmüştür.
Sınavların tek başına belirleyiciliği, amaca yönelik yapılmasına bağlıdır. Amacın gerçekleşmesi ise sınavla ilgili nesnel kararların alınması ile mümkün olur. Öğretmenlik mesleği ilke ilgili yapılacak bir sınavın amacı, daha çok yeterliklerle ilgili
olmalıdır. Gerek yazılı gerekse sözlü sınavlarda aranması gereken onun alanına
yönelik yeterlikleri olmalıdır. Bunun dışındaki siyasi ve sosyal yeterlikler, ikinci
planda olmalıdır.
Alana yönelik yetkinlikleri berelemede komisyonda bulunan seçici üyelerinin
yetkinliğinde önemlidir. Öğretmenlik mesleği alanına seçilecek jüri üyeleri de bu
yetkinliklere sahip olmalıdır. Jüri üyeleri seçilecek alanla ne kadar yakından ilgili
olurlarsa seçimlerde nesnellik o kadar artacaktır. Bu çalışmada, yapılan sözlü sınavların, amaca uygun olması, tartışmalardan arındırılmış olması için jüri üyelerinin oluşturulması ile ilgilidir. Buna gör öğretmen aratmalarımda sözlü sınavında
görev alacak jüri üyeleri şunlar dan seçilmelidir.
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Öğretmenlik mesleği, insanı merkeze alan ve onun değerlerini yükseltilmesi
için çalışmalar yapan bir meslektir. İnsanı yetiştirici ve geliştiricidir. Öğretmen,
insanın yetişmesi ve gelişmesi süreci yönetendir. Öğretmenin bilgi, tutum, davranış ve beceriler bakımından insanı yetiştirebilecek yetkinlikte olması beklenir.
Öğretmen olanda ya da her öğretmenlik mesleğini ile ilgili bir alanda yüksek eğitim görmüş olmak, öğretmenlik mesleği için gerekli olan yetkinliklere sahip olmak
anlamına gelir. Bilginin davranışa dönüşmesi ve organize edilmesi gerekir. Öğretmen, hem bilen hem de bilgilerin öğretimi sürecinde gerekli olan düzenlemeleri
yapabilecek yetilere sahip olandır. Öğretmenlerin seçilmesinde yetkinlik önemli
bir kriterdir.
Öğretmenliğe başvuran adayların öğretmenlik yeterliklerine sahip olup
olmadıklarının bilinmesi gerekir. Bunun için en kestirme yol, onlarla yüz yüze iletişimdir. Söz ve davranışlarından öğretmenlik mesleğine yatkınlığı ve yetkinliği
konusunda fikir sahibi olmak gerekir. Sözlü sınavlar bu amaçla yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleğe kabul edecek olduğu öğretmenlerin mülakatla belirlenmesini kararlaştırmıştır. Bunu da çıkardığı yönetmelikle açıklamıştır.
Öğretmen alımlarında yaklaşık üç yıldır bu yöntem kullanılmaktadır. Ancak bu
yöntemin uygulanması bir takım sıkıntılara da neden olmuştur. Özellikle komisyon üyelerinin yeterlikleri sorunu en fazla tartışılan konular arasında yer almıştır.
Ülkenin geleceğini ilgilendiren öğretmenlerin seçiminde ortya çıkan sorunların
çözümü ve tartışmaların asgariye indirilmesi bakımından bir takım önlemlerin
alınması gereği ortya çıkmıştır. Öncelikle alınması gereken önlemlerin başında
komisyon üleyereinin seçimi ve yeterlikleri gelmektedir. Bu çalışmada söz konusu sorunların çözülmesine yardımcı olmak üzere komisyon seçimi ile ilgili teklif
sunulmuştur.
Yapılacak sözlü sınavlarda amaca uygunluğun sağlanabilmesi için aday seçimini yapacak olan komisyon üyeleri Eğitim Bilimci, Alan Eğitimcisi, Alan Öğretimcisi, Alan öğretmeni, Sivil toplum kuruluş temsilcisi ve Okul yöneticilerinden
oluşturtulmalıdır.
1.Eğitim Bilimci: Eğitim bilimci tanımı ile eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri kast edilmektedir. Bunlar, bulundukları eğitim/eğitimim fakültelerindeki bölüm ve anabilim dallarında akademik çalışma ve eğitim
öğretim yapmakta olan öğretim üyeleridir.
Üniversitelerin bünyesinde çok sayıda eğitim bilimleri fakültesi bulunmaktadır.
Bu fakültelerde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının genel eğitim öğretimi
alanındaki yetkinliği ölçebilecek yeterliktedirler. Öğretmene yeterliklere arasında yer alan “eğitim öğretim Jüri olarak görevlendirilmeleri halinde, öğretmen
adaylarının öğretme yeterliklerini tespit ederek, gerekli olan nesnel kararları
verebilirler. Mülakata katılan öğretmen adayının genel öğretim yeterliği bu alanın
uzmanı olan Eğitim Bilimci hocalar tarafından ölçülebilir.
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Mülakatta adaylara sorulacak sorulardaki Eğitim Bilimine Giriş, Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Program Geliştirme, Sınıf Yönetimi ve Rehberlik alanlarındaki temel kavramları yerinde kullanıp kullanmadığını, öğrenme
teorilere hakkında ayrıt edici bilgelere hâkimiyeti ve öğrenme ile gelişme arasındaki korelasyonu yapabilme durumuna göre değerlendirmeyi yapacaklardır.
2. Alan Eğitimcisi: Komisyonda bulunması gereken ikinci üye alan eğitimci
olmalıdır. Alan eğitimcisi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında branş dersleri öğretmenlerine, konu alanıyla ilgili özel öğretimi yöntem ve teknikleriyle ilgili lisans
düzeyin eğitim öğretim veren öğretim üyesidir.
Alan eğitimi, öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerden biridir. Bu
yeterliğin kazandırılması için, genel öğretim bilgisi yanında özel öğretim bilgisi
gereklidir. Alan eğitimcisi, öğretmen adayına bu yeterliği kazandıran kişidir.
Alan eğitim, her eğitim fakültesinde ya da alana öğretmen yetiştiren lisan düzeyindeki eğitim kurumlarında öğretmen adayların alması gereken yeterliklerden
biridir. Alan eğitimi ile ilgili dersler, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojilere ve Materyal Tasarımı Dersi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile kazandırılır.
Yükseköğretim kurulu, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı İle ilgili Yayınladığı Usul ve Esaslarda alan eğitimcisini, “Doktorasını ve/veya doçentliğini,
ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi, Türkçe eğitimi vb.) üzerine almış
ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik
yayınlar yapmış öğretim üyesi” şeklinde tanımlamaktadır (YÖK, 2017).
3.Alan Öğretimcisi: Konu alanı yeterliliği kazandıran baranlardaki üniversite
hocalarıdır. Alan öğretimcisi, öğretmenlik yeterlikleri arasında bulunan konu alan
bilgisi derslerinin eğitim öğretimi veren öğretim elemanlardır. Fakültelerin Temel
bilimlerinde uzmanlık düzeyinde iş yapmakta olan öğretim üye ve elemanlarıdır.
Mülakat sınavında adayların alan bilgileri ölçecek komisyon üyesidir. Komisyonlarda bulundurulması gereken üyeler arasında yer almalıdır.
4.Alan Öğretmeni: Bir ya da birbirine bağlı birkaç dersi okutan öğretmene
alan öğütlemeni ya da dal öğretmeni denir (Oğuzkan A. F., 1981). İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretim yapan öğretmenleri bu anlamda alan öğretmenleridir. Bu öğretmenler, alanı bilen ve alana yönelik bilişsel yeterlilikleri olanlardır.
Alan öğretmenleri, okul ortamlarında eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi
hususunda uygulama tecrübesi olan kişilerdir.
Öğretmen seçimi için yapılacak mülakata ö öğretmen adayının alanına mesleki
kıdemi beş yıl ve üzeri olan aynı zamanda alanındaki yaptığı eğitim öğretim uygu1026
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lamaları ile dikkati çekmiş öğretmenlerden seçilmelidir. Mülakat komisyonunda
adayların öğretmenlik mesleği tutumlarına bakarak bu mesleğe yatkınlığı hakkında fikir verebilendir. Onun bu konu hakkındaki görüşü pratik değeri bakımından
dikkate alınması gerekir.
5.Sivil toplum örgütlerinden temsilcisi: Öğretmen adayların seçiminde komisyonda bulunması gereken üyelerden biri de sivil toplum temsilcileredir. Sivil
toplum kuruluşlara temsilciler, toplum adına ve mesleki birlik adına bu temsili yerine getirecektir. Bilindiği gibi demokratik süreçlerde vazgeçilmez kurumlardan
biri de sivil toplum hareketleridir. Belli bir amaç için benzer düşünce ve kanaatte
olanların bir araya gelerek oluşturdukları birliklere genel olarak sivil toplu birliklere denir.
Komisyonda eğitim sisteminde yer alan öğrenci velilerini temsil eder. Eğitim
süreçlerinde eğitsel değer taşıyan, okul- veli işbirliğini temsil etmesi bakımından
önemli bir boşluğun dolmasına yarayacaktır. Eğitimde velilerin söz sahibi olmalarını, onların görüşlerini yansıtır. Sivil toplum birlikleri toplum adına ve üyelerinin
yönetimden çıkarlarını koruma ve koruma maksadı ile oluşturulmuş toplum hizmeti temsilcileredir.
6.Okul Yönetimi Temsilcisi: Eğitim ortamları okullardır. Örgün eğitim kurumlarında okul temel eğitim kurumları olarak yer almaktadır. Okulun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için okul temsilcilere, büro ve tepe yöneticileri
bulunmaktadır. Ülkemizdeki okul yönetimi yapılanmasında her okulda eğitim
öğretim süreçlerinin yönetebilmesini koordinasyonunu sağlayan bir müdür ve ona
yardımcılık yapan yardımcılara bulunmaktadır. Bu yöneticiler, okulun eğitim öğretimini ve diğer alt hizmetlerin yönetebilmesinde söz sahibedirler.
Yönetim alanındaki tecrübeleri, eğitim yönetiminde yönlendirici katkılar yapacaktır. Adayların öğretmen olarak atanmaları halinde okul yönetimi ile işbirliği
içinde olmak gibi görevleri de vardır. Öğretmen seçiminde adaylardan beklenilenlerden biri de yönetim ile işbirliği yapabilecek kişilikte ve donamda olmasıdır. Yönetim temsilcilerin komisyonda bulunmaları, adayların yönetim ile işbirliğine açık
olup olmadıklarının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Sınavın Uygulaması ve Değerlendirilmesi
Komisyonun yapısı kadar yapacak olduğu sınavda takip edilecek süreç ya da
süreçler de önemlidir. Sınavın yapılış süreci;
1. Aday komisyona çağrılır ve uygun bir görülen yere oturması sağlanır.
2. Komisyon başkanı adaydan kendini tanıtmasını istenir ve daha sonra sınav
geçilir.
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3. Komisyon başkanı üyeler adına söz alarak, adayın alanı ile ilgili öğretim
programında geçen bir konu başlığı vererek konun kazanımları ile ilgili bilgi veriri.
4. Komisyon başkanı adaydan, verilen kazanımları gerçekleştirici 5-7 dakika
süreli bir “Mikro Öğretim” yapmasını ister.
5. Aday, kendisinden istenen mikro öğretimi tamamladıktan sonra dışarı alınır.
6. Adayın sunumunu tamamlayıp dışarı alınmasından sonra komisyon üyeleri,
adaya ait değerlendirme formunu doldururlar ve gerekli imzaları attıktan sonra
formu komisyon başkanına teslim ederler. Komisyon başkanı, üyelerinin verdikleri notları birleştirerek son not haline getirir.
7. Üyelerin verdikleri notların ortalamasından meydana gelen son not komisyon başkanı tarafından elektronik ortama aktarılır. Adaya ait olan bu notun değiştirilmesini önlemek için not kilit altına alınır. Böylece söz konusu aday için sınav
işlemleri tamamlanmış olur.
Değerlendirme
Öğretmen adaylarının sözlü sınavları ile ilgili değerlendirmeler, değerlendirme
formu üzerinden gerçekleştirilecektir. Formlar, dereceleme ölçekli olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, komisyon üyeleri formlar üzerindeki yeterlik maddeleri ile ilgili
ölçeklerden uygun gördüklerini işaretlemek suretiyle tamamlamış olacaklardır.
Formlar her komisyon üyesi için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Formda bulunan yeterlikler, komisyon üyelerinin yeterlik alanların ile iğli olduğu için değerlendirme
ile ilgili ölçeklendirmeyi daha kolay yapabileceklerdir. Formlarda bulunan ölçekler
formun başında da belirtildiği gibi “Eksiği Var”, “Kabul Edilebilir” ve “İyi Yetişmiş”
şeklinde kodlanmıştır. Formlarda toplam 10 adet yeterlik maddesi bulunmaktadır. Her maddenin ölçek değeri, olarak “Eksiği Var” 2, “Kabul Edilebilir” 3 ve “ İyi
Yetişmiş” 5 puan değerindedir. Toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirme
yapılacağı için ölçek puanları 100 tam puanı teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir.
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Öğretmen Adayları Sözlü Sınav Uygulaması Değerlendirme Formu
(Alan Eğitimcisi)
Öğretmen Adayı

: ............................................. Tarih

: ........................

Komisyon Üyesi

: ............................................. Puan

: ........................

İyi yetişmiş

Kabul edilebilir

İyi Yetişmiş: 5

Eksiği var

Eksiği var : 2 Kabul edilebilir: 3

ALAN EĞİTİMİ
1

Özel Öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri bilme

2

Öğretim teknolojilerinden yaralanabilme

3

Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme

4

Öğrenci sorunlarına uygun ve yeterli cevaplar verebilme

5

Öğrenme ortamlarının güvenliğini sağlayabilme

6

Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme

7

Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme

8

Kazanımları konu ile ilişkilendirebilme

9

Konuya uygun yöntem ve teknikleri seçebilme

10

Hedeflerden haberdar edebilme Alan ile ilgili öğretim programını bilme

Toplam
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Öğretmenlik Sözlü Sinav Uygulamasi Değerlendirme Formu
Alan Öğretimcisi
Öğretmen Adayı

: ............................................. Tarih

: ........................

Komisyon Üyesi

: ............................................. Puan

: ........................

KONU ALANI
1

Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

2

Alan becerisini gerektiği biçimde kullanma ve arttırabilme

3

Alan ile ilgili öğretim programını bilme

4

Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme

5

Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme

6

Konun gerektirdiği sözel ve görsel dili(şekil, şema, grafik,
formül vb.)uygun biçimde kullanabilme

7

Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme

8

Kazanımları konu ile ilişkilendirebilme

9

Konuya uygun yöntem ve teknikleri seçebilme

10

Hedeflerden haberdar edebilme

Toplam
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Öğretmenlik Sözlü Sinav Uygulamasi Değerlendirme Formu
Genel Eğitimi Öğretimcisi
Öğretmen Adayı

: ............................................. Tarih

: ........................

Komisyon Üyesi

: ............................................. Puan

: ........................

İyi yetişmiş

Kabul edilebilir

İyi Yetişmiş: 5

Eksiği var

Eksiği var : 2 Kabul edilebilir: 3

ÖĞRETİM SÜRECİ
1

Öğrencilerin yaşları, yetenekleri ve önceki öğrenmelerine
uygun yöntemler kullanma

2

Çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanma, tüm öğrenciler ve
gruplarla iletişim kurma ve onları ders süresince güdüleme.

3

Öğretim araç-gereçlerini ustalıkla kullanma

4

Bilişim teknolojilerinden yararlanma

5

İşlenen dersi örneklendirerek günlük yaşamla ilişkilendirme

6

İlgili öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde
kullanabilme

7

Zamanı verimli kullanabilme

8

Özetleme ve uygun dönütler verebilme

9

Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme

10

Hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme

Toplam
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Öğretmenlik Sözlü Sinav Uygulamasi Değerlendirme Formu
Genel Eğitim Öğretimcisi
Öğretmen Adayı

: ............................................. Tarih

: ........................

Komisyon Üyesi

: ............................................. Puan

: ........................

ÖĞRETİM SÜRECİ
1

Öğrencilerin yaşları, yetenekleri ve önceki öğrenmelerine
uygun yöntemler kullanma

2

Çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanma, tüm öğrenciler ve
gruplarla iletişim kurma ve onları ders süresince güdüleme.

3

Öğretim araç-gereçlerini ustalıkla kullanma

4

Bilişim teknolojilerinden yararlanma

5

İşlenen dersi örneklendirerek günlük yaşamla ilişkilendirme

6

İlgili öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde
kullanabilme

7

Zamanı verimli kullanabilme

8

Özetleme ve uygun dönütler verebilme

9

Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme

10

Hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme

Toplam
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Öğretmenlik Sözlü Sinav Uygulamasi Değerlendirme Formu
Alan Öğretmeni
Öğretmen Adayı

: ............................................. Tarih

: ........................

Komisyon Üyesi

: ............................................. Puan

: ........................

İyi yetişmiş

Kabul edilebilir

İyi Yetişmiş: 5

Eksiği var

Eksiği var : 2 Kabul edilebilir: 3

ÖĞRETİM SÜRECİ
1

Öğretmenlik mesleğine uygun giyinme

2

Derse uygun bir giriş yapabilme

3

Derse ilgi ve dikkati çekebilme

4

Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme

5

Kesinti ve engellemelere karşı uygun karşılık verebilme

6

Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme

7

Dersi toparlayabilme

8

Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme

9

Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme

10

Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

Toplam
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Sonuç:
Öğretmenlik eğitim sisteminin temel hareketini sağlayan canlı ve dinamik bir
meslektir. Yenilenen, yenileyen ve yenileşmeyi harekete geçirendir. Orta çıkışı ve
fonksiyonları bakımından en eski ve en güncel meslektir.
Öğretmenlik mesleğinin merkezinde insan vardır. İnsan, insanın öğretmeni
olması bakımından farklılıkları olan bir varlıktır. İnsanın eğitime, eğitimin öğretmene olan ihtiyacı her geçen gün biraz daha belirginleşmektedir.
Toplumlar gelecekleriyle ilgili tasarımlarını eğitim ve onun merkezinde olan
öğretmen üzerinden yapmaktadırlar. Bunun için eğitime, eğitmeye önem veren
toplumların gelecekleri ile ilgili beklentileri diğerlerine nazaran daha açık ve sürdürülebilirdir. Toplumlar, gelecekle ilgili tasarımlarında çocuktan hareket etmektedirler. Çocuktan hareket, eğitim ile kalkınma yaklaşımının görüşünü yansıtır.
Bu yaklaşımın temelinde eğitim, çocukluk döneminden başlatılır ve hayatın tamamına yayılır.
Bireysel ve toplumsal alandaki her türlü beklentiye cevap verebilecek bir eğitim için ilk yapılması gereken, öğretmenlerin eğitimi ve seçimidir. Eğitim sistemi
içinde görev alacak olan öğretmenlerin belirlenmesi, seçilmesi, nesnel ve isabetli
olmalıdır.
Ülkemizde, ataması yapılacak öğretmenlerin seçiminde görece nesnelidir, fakat
isabetli değildir. Merkezi sınavlarla yapılan seçimler nicel nesnelliği sağlamasına
rağmen, nitel isabeti sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır. Öğretmenlik ataması yapılacak olan alanın hassasiyeti bakımından seçimler hem nesnel hem de
isabetli olmalıdır.
Mülakatların nesnel olabilmesi, komisyonların oluşumuna, yapısına ve
değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesine bağlıdır. Komisyonlarda görev alacak
üyelerin alanında uzmanlardan seçilmesi ve seçimi sırasındaki ölçütlerin amaca
uygun olarak seçilmesi, hatalı davranımları aza irdirecektir.
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Extended Abstract:
One of the contributing aspects of increasing teacher qualifications, which is
the most important element of the education system, is the selection of teachers
to be assigned to the profession (Eraslan, 2004). It is necessary to determine the
”qualified” among teacher candidates who have the similar pre-service training
but various developments. The qualifications of teachers are related to their competence in the management of educational processes. The teacher training is at the
center of this matter.
The teacher training programmes implemented aim to provide the student with
general teaching knowledge, subject knowledge proficiency and the ability to catch
the day. It is expected that the information received at the undergraduate level will
provide competencies related to these fields. This should be embodied by certificates, documents or diplomas. Those who want to work in educational institutions
should have these formal qualifications. Today, undergraduate programmes that
train teachers and the optional graduate courses that provide “pedagogic knowledge certificate” are the authority institutions for teacher proficiency.
Being teacher is one of the professions that require qualitative proficiencies in
addition to formal qualifications in terms of their specific characteristics. It is expected from prospective teachers, who want to be assigned, to have these qualitative
proficiencies. In this respect, it is necessary to select teachers who will contribute to
productivity with their qualifications by taking part.
In our country, some procedures take place for the selection and assignment
of teachers to the profession. One of them is the Public Personnel Selection Exam
(KPSS). The KPSS was first introduced and put into practice in 2002 with the number 24744 regulation, which was published in 3/5/2002 in the official gazette. As
the aim of the regulation issued; “to determine the general principles, procedures
and principles of the examinations to be held for the purpose of pre-selection of those
who will be assigned to the profession by being subject to special competition examination in public institutions and organizations and the selection of those who will be
assigned to public services and duties for the first time“. As a matter of fact, from the
year when the regulation came into force, teacher assignments for the state schools
(regulated by Ministry of National Education) started to be made by the KPSS.
Oral examination
The Ministry of National Education considers appropriate to select the teachers
with an oral examination for the teacher assignments. In this sense, oral exam procedure in teaching assignments was started in 2015-2016. Although oral examination was accepted in terms of its aims, it has received some criticisms in terms of its
implementation. At the center of the criticism, the examinations are not conducted
impartially. Although the justification of these criticisims being right or wrong is
beyond this study, the oral exams have some characteristics to be criticised.
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This study focuses on the selection of the jury members in order to be in line
with the oral examination aims and justify the criticisms. According to this, the
jury members who will take part in the oral examination of the teacher appointments should be selected the following.
1. Pedagogue: With pedagogue, I mean the faculty members working in the faculties of education. These are the academic staff who are teaching and researching
in the departments of the faculties of education.
There are many faculties of educational sciences within the universities. The
academic staff working in these faculties in the field of education are able to measure the proficiency of the teaching. If they are assigned as Juri members for “the
Oral examination”, they can determine the teaching competencies of the teacher
candidates and give the necessary objective decisions. The teaching proficiency of
the teacher candidates in the oral exams can be measured by academicians who are
experts in this field.
2. Field expert: The second member in the Commission should be a field expert. The field expert is the faculty member who provides the branch courses and
the methods and techniques of special teaching related to the subject area for teacher candidates in primary and secondary education schools.
Field education is one of the qualifications required of teacher candidates in
each educational faculty or undergraduate education institutions that train teachers in the field. The courses related to the field education are taught by Special
Teaching Methods, Instructional Technologies and Material Design Course and
Teaching Practice courses.
3. Subject field expert: Subject field is the proficiency of the professors in the
departments of universities. The subject field expert is the teaching staff of the subject area knowledge courses which are among the teaching qualifications. These
are experts working in the fundamental sciences at universities. And, they are supposed to be the commission members, who are going to measure the subject field
knowledge of the candidates. Thus, they should be among the members to be included in the commissions.
4. Field teacher: The teacher who teaches one or several connected courses is
called a field teacher or a branch teacher (Oğuzkan A. F., 1981). In this sense, teachers who teach in primary and secondary schools are field teachers. These teachers
are the ones who know the field and have cognitive competences for the field. Field
teachers are people with practical experience in managing educational processes in
school environments.
5. A representative of civil society organizations: One of the members who
should be included in the selection of teacher candidates is civil society representatives. Representatives of civil society organizations shall fulfill this representation on behalf of the society and on behalf of the professional association. As it is
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known, one of the indispensable institutions in democratic processes is civil society
movements. Usually, unions, formed by people who have similar purposes, thoughts and opinions are called civil societies.
6. School Administration Representative: Schools are educational environments. In formal education institutions, schools are considered as fundamental
educational institutions. In order for the school to fulfill its functions, the school
has representatives, bureau and top managers. In the school management structure
in our country, there is a manager and an assistant who coordinate the management of educational processes in each school. These managers have a say in managing the school’s education and other sub-services.
The implementation and assessment of the Oral Exam
The procedure in the exam is important as much as the structure of the Commission. The process of the examination;
1. The candidate shall be invited to the commission and have a seat in a suitable
place.
2. The chairman of the commission ask the candidate to identify himself and
then the exam starts.
3. The chairman of the commission begins to speak on behalf of the members,
talks about a topic title on the candidate’s field and gives information about the
gains of the subject.
4. The chairman of the Commission asks the candidate to carry out a Micro-teaching for 5-7 minutes to transfer the achievements into practice.
5. The candidate is taken out after completing the asked micro teaching.
6. After the completion the candidate’s presentation, the members of the commission fill out the evaluation form of the candidate and after the necessary signatures are made, they submit the form to the commission chairman. The chairman
of the commission shall make a final note by combining the notes of the members.
7. The final grade of the notes given by the members is transferred to the electronic media by the chairman of the commission. In order to prevent the change
of this note, the note is locked. Thus, the examination process is completed for the
candidate.
Assessment
The assessment of the oral exams of the prospective teachers will be carried
out through the assessment form. The forms are graded scale. For this reason, the
commission members complete the scales related to the qualification items on the
forms by marking what they consider the candidates’ grade.
The forms were prepared separately for each commissioner. As the competences
in the form are related to the competency areas of the commission members, they
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will be able to make scaling related to the assessment easier. The scales in the forms
are coded as “Not satisfied”, “Acceptable” and “Well qualified” as indicated at the
beginning of the form. There are a total of 10 qualification items in the forms. The
scale value of each item is, “Not satisfied” is 2, “Acceptable” is 3 and “Well qualified”, is 5 points. As the exam is assessed based on a total score of 100 points, the
scale scores are arranged to be 100 points.
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MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası:
Hamle Dergisi Örneği
MHP and Nationalist Organizations Case
In The Journal “Hamle”
Dr. Sinan ATEŞ *

Öz:
Türk siyasi hayatında 12 Eylül 1980 darbesi akabinde oluşan kritik süreçten en
fazla etkilenen siyasi partilerden birisi de hiç kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisidir. Darbe sonrasında “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” hakkında 1402 sayılı kanuna
08.10.1980 tarihli ve 2310 sayılı yasayla ilave edilen Ek-1 maddesi gereğince başlatılmış olan hazırlık soruşturmasının Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığında bulunan bazı görevliler tarafından 29.04.1981 tarihinde neticelendirilerek
kamu davası açılması bu durumun en somut örneklerinden birisidir.
Söz konusu MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının, daha ziyade Milliyetçi-Ülkücü vasıfları ve hassasiyetleriyle ön plana çıkan Hizmet için Yeni Hamle adlı derginin penceresinden ele alınıp incelenmesi bu çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Bilindiği üzere, 12 Eylül Darbesinin oluşturduğu ortamdan basın hayatı
da olumsuz etkilenmiş, basın üzerinde de bir denetim söz konusu olmuştur.
Bu düşüncelerden yola çıkarak MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası hususunda
dönemin tüm neşriyatını bir bütün olarak ele almak yerine, konu Hamle Dergisi
örneğinden hareketle ele alınmıştır. Bu yönüyle incelenen konu, 1983 yılında 32
sayı olarak yayımlanan Hamle Dergisi’nin geneli üzerinde durularak ele alınacaktır.
* TBMM, danışman, sinanates84@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9650-8340
Makale Bilgisi / Article Info
Geliş / Received : 22.12.2017 - Kabul / Accepted : 29.03.2018
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Yapılan incelemeler neticesinde haftalık aktüalite, haber ve yorum dergisi olarak yayımlanan Hamle Dergisinin 12 Eylül Darbesi’nin ardından oluşan kritik
süreçte yargılanan Türk Milliyetçileri hakkındaki en doğru haberleri Türk kamuoyuna duyurduğu, yayımlanmış olan sayılarının tamamına yakınında konuya özel
bir yer vererek bir anlamda yayım çizgisini de gösterdiği, uzun süre devam etmese
bile yayımlandığı dönemde hem basın hayatına hem de kültür ve düşünce alanına
katkılar sunmuş; ayrıca MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası aracılığıyla da özellikle
“12 Eylül hukuku”nun anlaşılmasına dair önemli bir süreli yayın olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hamle Dergisi, 12 Eylül Darbesi, MHP
Abstract:
One of the most affected political parties in Turkish political life is undoubtedly
the Nationalist Movement Party. This is one of the most concrete examples of this
situation when the preparation of the investigation initiated in accordance with
Article 1 of the Annex-1, which was added to the law no.2310 dated 08.10.1980, on
the “MHP and the nationalist organizations”, was concluded on 29.04.1981 by some
officials in the military prosecutor’s Office of the military
The main theme of this study is the investigation of the MHP and the nationalist organizations case in question by the magazine “New Movement for service”,
which is more prominent with its nationalist-nationalist qualities and sensitivities.
As is known, Press life was negatively affected by the environment created by the
September 12 coup and there was an audit of the press.
Based on these ideas, the MHP and the nationalist organizations have been dealt with as a whole rather than taking the whole of the period as a whole in the case
of the subject movement magazine. In this respect, the subject examined will be
discussed by focusing on the general of the Journal “Hamle”, which was published
in 1983 as 32 numbers.
As a result of the investigations, the weekly actuality, news and Commentary
magazine published the most accurate news about the Turkish nationalists who
were tried in the critical period after the September 12 coup, has announced to the
public that they have a special place in the entire issue of the issue and has shown
the line of publication in a sense, even; in addition, it has been concluded that there
is an important periodical publication on the understanding of the “September 12
law”, especially through the MHP and ulterior institutions case.
Keywords: Journal Hamle, September 12 Coup, MHP
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Giriş
Milliyetçi Hareket Partisi 8-9 Şubat 1969 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisi’nin isim değişikliğiyle kurulmuş bir siyasi oluşumdur. Bundan ötürü partinin kurumsal geçmişi 1948 yılında kurulan Millet Partisi’ne kadar uzansa da,
partinin fikri/siyasi yapısının tesis edilmesinde Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının CKMP’ye 31 Mart 1965 yılında katılması ve Türkeş’in kısa bir süre içerisinde
partinin genel başkanı olmasıyla başlayan süreç etkili olmuştur. Söz konusu süreç Türkeş’in 27 Mayıs sonrasında Başbakanlık Müsteşarı olması ile başlamış ve
Türkeş ile arkadaşlarının önemli bir politik figür olarak kamuoyunda yer alması,
kendilerinin sürgüne gönderilmiş olmasına rağmen devam etmiştir (Sanlı, 2018).
Sürgün olarak gönderildiği Hindistan’dan 22 Şubat 1965 günü Türkiye’ye
dönmüş olan Alparslan Türkeş, yurda dönüşünün ardından siyasi faaliyetlerini
yürütmek için dernek kurma çalışmalarını başlatmıştır. Fakat araya Talat Aydemir’in 21 Mayıs darbe girişimi girince Türkeş, darbe ile bağlantısı olduğu iddia
edilerek tutuklanmıştır. Bu tutukluluk 5 ay sürmüş, 5 Eylül 1963 tarihinde yapılan
mahkeme ile son bulmuştur. Serbest bırakıldıktan sonra Türkeş, bundan sonraki durumları ile ilgili çeşitli görüşmelerde bulunmuştur. Bu arada Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) yöneticilerinden Türkeş’e, partiye katılması için
teklifler gelmekteydi. Bunun üzerine CKMP’nin 22-23 Şubat 1963 tarihinde yapılan kongresinde kendisine yakın 60 arkadaşının partiye katılımını sağlamıştır.
Bu kongreden sonra 31 Mart 1965 tarihinde Türkeş, CKMP’ye katılmıştır. CKMP
saflarına katılan Türkeş, 21 Nisan 1965 tarihinde parti genel müfettişi olmuştur. 30
Temmuz-1 Ağustos 1965 tarihinde yapılan kongrede ise Türkeş, Ahmet Tahtakılıç’ın 512 oyuna karşı 699 oy alarak CKMP Genel Başkanı olmuştur. Ayrıca CKMP,
8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana’da yapılan kurultayında Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) adını almıştır1. MHP, Türk Milliyetçiliği fikrini savunan bir siyasi partidir.
Milliyetçi Hareket Partisi girmiş olduğu 12 Ekim 1969 seçimlerinde 275 bin oy
alarak 1 milletvekili, 14 Ekim 1973 seçimlerinde 368 bin oy alarak 3 milletvekili, 5
Haziran 1977 seçimlerinde de 951 bin oy alarak 16 milletvekili ile TBMM’de temsil edildi. Bilahare 1 milletvekilinin MHP’ye katılması ile bu sayı 17’ye ulaşmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi 1975 yılında 3, 1977 yılında 16 milletvekiliyle koalisyon
ortaklığı yaparak iki dönem hükümet ortağı oldu. 31 Mart 1975-21 Haziran 1977
tarihleri arasındaki koalisyon hükümeti Adalet Partisi (AP), Milli Selamet Partisi
(MSP), Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olmak üzere dört partiden oluşmaktaydı. MHP bu koalisyonda Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı olmak üzere iki bakanlık ile temsil edilmiştir. 21 Temmuz
1977-5 Ocak 1978 tarihleri arasında devam eden koalisyon hükümeti ise AP, MSP
ve MHP olmak üzere üç siyasi parti tarafından kurulmuştur. MHP; bu hükümette
Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
CKMP’den MHP’ye geçiş sürecinin ayrıntılı tahlili için bkz. Ferit Salim SANLI, Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne Tarihsel Süreç, İdeoloji ve Politika (1960-1969),
yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Dan: Prof.
Dr. Yonca Anzerlioğlu, Ankara,2017.
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Gümrük Tekel Bakanlığı olmak üzere toplam 5 bakanlığa sahip olmuştur. 12 Eylül
1980 tarihine gelindiğinde ise ihtilal yönetimi tarafından diğer bütün partiler gibi
MHP de kapatılmıştır.(Bahçeli, 2011).
Türk siyasi hayatında 12 Eylül 1980 darbesi akabinde oluşan kritik süreçten
en fazla etkilenen siyasi partilerden birisi de hiç kuşkusuz MHP’dir. Zira darbe
sonrasında “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” hakkında 1402 sayılı kanuna 08.10.1980
tarihli ve 2310 sayılı yasayla ilave edilen Ek-1 maddesi gereğince başlatılmış olan
hazırlık soruşturması Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığında bulunan bazı görevliler tarafından 29.04.1981 tarihinde neticelendirilerek kamu davası
açılmıştır.2
Bu çalışmada, bahsi geçen dönemde neşredilen dergiler arasında daha ziyade
Milliyetçi3-Ülkücü4 vasıfları ve hassasiyetleriyle ön plana çıkan Hizmet için Yeni
Hamle5 penceresinden MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası konusu ele alınıp incelenecektir. 12 Eylül Darbesinin oluşturduğu ortamdan basın hayatı da olumsuz
etkilenmiş ve basın üzerinde de bir denetim söz konusu olmuştur.
Biz bu çalışmada MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası hususunda dönemin tüm
neşriyatını bir bütün olarak ele almak yerine, bu konuyu Hamle Dergisi örneğinden hareketle ele alacağız. Bu yönüyle incelediğimiz konu, 1983 yılında 32 sayı olarak yayımlanan Hamle Dergisi’nin geneli üzerinde durularak ele alınacaktır.
2
İddianame (MHP ve Ülkücü Kuruluşlar), T.C. Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı
Askeri Savcılığı (Evrak No: 1980/7040, Esas No: 1980/7040, Karar No:1981/600).
3
Milliyetçilik düşüncesini sistemleştiren ve bir Türkçülük Ülküsü ortaya koyan Ziya Gökalp, Türkçülük
mefkûresini “Türkiyecilik, Oğuzculuk (Türkmencilik) ve Turancılık” olmak üzere üçe ayırmaktadır.
Buna ilaveten Erol Güngör milliyetçiliği şu şekilde tanımlamaktadır: “Milliyetçilik, millî kültürü bizzat
bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak
hareketidir. Binaenaleyh milliyetçilik aynı zamanda bir medeniyet dâvasıdır.” Bu hususta Aydın Taneri
“Milliyetçilik, mensup olduğu milleti sevmektir” demektedir. Necmettin Hacıeminoğlu ise milliyetçiliği
“Milliyetçilik, Türk Milletini, sahip olduğu bütün millî değerleri ile beraber, ebediyete kadar yaşatma ve
yüceltme ülküsüdür.” diye tarif etmektedir. Konuyla ilgili olarak Durmuş Hocaoğlu “Milliyetçilik, bir kelime,
bir kavram olarak ortaya çıktığı 19’uncu asır başlarından çok önce de, çeşitli tür ve cinsleri ile, bâzan zayıf,
bâzan çok kuvvetli, bâzan zımnî, bâzan alenî, ama her zaman, şu veya bu şekilde, varolagelmiştir. Bu, bir vâkıa
olarak, böyledir, zîra, O, her şeyden evvel ve behemehâl, bir hissediş, bir âidiyet, bir mensûbiyet olarak tabiî
ve fıtrîdir, yâni ortada, insana müteallık bir hilkat mes’elesi vardır ve buna binâen, insanın olduğu her yerde
O’nun fıtratı gereği milliyetçilik de mevcut olmuştur.” Bkz. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Haz. Mehmet
Kaplan, 1976, İstanbul, s. 23; Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, 1999, İstanbul, s. 100; Aydın Taneri,
Türk Devlet Geleneği, 1997, İstanbul, s. 84; Necmettin Hacıeminoğlu, Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar, 1976,
Ankara, s. 21; Durmuş Hocaoğlu, Milliyetçiliğin Küresel Çapta Yükseldiği Bir Çağda Yeni Milliyetçilik, Yerli
Düşünce, Şubat 2008, S. 1, s. 40-41.
4
“Ülkücülük” kelimesi “söz vermek, hedef, amaç, yemin” gibi anlamlara gelmektedir. Bunun yanı sıra
Ziya Gökalp ise “fikir” kelimesinden türeterek “mefkûre” ibaresini “Ülkücülük” kelimesi anlamında
kullanmaktadır. Konuyla ilgili olarak Nihâl Atsız ise Ülkü kelimesini “Ülküler, gerçekle hayalin
karışmasından doğmuş olan, düne bakarak yarını arayan, milletlere hız veren ve uğrunda ölünen büyük
dileklerdir.” şeklinde tarif etmektedir. Bkz. Mustafa Kahramanyol, Ülkücülük Nedir-Ülkücü Kimdir? (Galip
Erdem’in Ölümünün 10. Yılı Dolayısıyla), Türk Ocakları Ankara Şubesi, Nisan 2007, s. 34-35; Osman Nuri
Ekiz, 20. Yüzyılın Büyük Türkçüsü Nihal Atsız, Toker-Milliyetçi Fikir ve Edebiyat Dergisi, Aralık 1977, S. 15,
s. 8.
5
Derginin orijinal adı Hizmet için Yeni Hamle’dir. Fakat dergiyi yayımlayanlarca kısaca Hamle şeklinde
adlandırılmaktadır. Dolayısıyla biz de çalışmamızda kısaca Hamle Dergisi adını kullanacağız.
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Hamle Dergisi’nin Basın Hayatındaki Yeri ve Önemi
Hizmet için Yeni Hamle adıyla 10 Ocak 1983 tarihinde yayın hayatına başlayan dergi, 22 Ağustos 1983 tarihine kadar toplam 32 sayı yayımlanmıştır. Haftalık
aktüalite, haber ve yorum dergisi olan Hamle Dergisi, uzun yıllar devam etmese
bile yayımlandığı dönemde hem basın hayatına hem de Milliyetçi-Ülkücü kesime
mühim katkılar sunmuş önemli bir süreli yayındır.
Hamle Dergisi, yayın hayatına Ankara’da başlamış ve ilerleyen süreçte de çalışmalarına yine bu şehirde devam etmiştir. Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı
işleri müdürü İsmet Büyükataman6’dır. Bunun yanı sıra sadece 22-25. sayılarda
derginin imtiyaz sahibi İsmet Büyükataman olmakla beraber sorumlu yazı işleri
müdürü olarak Nihat Genç görev almıştır. Derginin genel yayın müdürlüğünü ise
Ali Güngör yapmıştır. Ayrıca derginin 32. sayısı olan son sayısındaysa idari işler
müdürü olarak Bünyamin Kocataş görev üstlenmiştir.
Dergide, Milliyetçi düşüncedeki dönemin meşhur birçok simasının yazısının
bulunduğu görülmektedir. Örneğin Erol Güngör, Galip Erdem, Necmeddin Hacıeminoğlu, Nevzat Kösoğlu, Devlet Bahçeli, Ahmet Bican Ercilasun, Ali Güngör,
Sadi Somuncuoğlu ve Nuri Gürgür gibi isimler bunlardan bazılarıdır. En çok yazısı
bulunan şahıslar ise Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu’dur.

Hamle Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olan İsmet Büyükataman 1953 yılında
Amasya Merzifon’da doğmuştur. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdikten sonra Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Milliyetçi
İşçi Sendikaları Konfederasyonunda bazı görevler yapmıştır. Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış olan
İsmet Büyükataman; MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP Genel Sekreterliği
görevlerinde de bulunmuştur. 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bursa Milletvekili seçilmiş ve halen MHP
Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam etmektedir. Bu bilgiler İsmet Büyükataman ile 10.08.201812.08.2018 tarihleri arasında yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilmiştir.

6
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Resim 1 : Hamle Dergisi, ölümü vesilesiyle Prof. Dr. Erol Güngör’ün bir fotoğrafını 17. sayısının kapağı yapmıştır.
Bunun yanında farklı konularda Şaban Karataş, Ayhan Songar, Ahmet Kabaklı,
Yılmaz Öztuna, Haluk Nurbaki, Şaban Karataş, Cinuçen Tanrıkorur, Agâh Oktay
Güner, Hasan Celal Güzel, E. Ruhi Fığlalı, Bahaeddin Yediyıldız ve Emine Işınsu
gibi tanınmış fikir adamı, yazar, şair, akademisyen, siyasetçi ve müzisyen vb. farklı
alanlardan birçok şahsın röportaj, sohbet ve söyleşileri de dergide yayımlanmıştır.
Adı geçen bu şahıslar içerisinde en çok Taha Akyol’un yazılarının dergide bulunduğu görülmektedir.
Bir kültür ve düşünce hamlesi olarak dergide, 9. sayıdan itibaren her bir sayıda
dönemin tanınmış bir simasına “İnanmış Aydının Problemleri” başlığı adı altında
dört farklı soru sorularak şahısların düşünce ve yorumları alınarak yayımlanmıştır. İlk olarak Cemil Meriç ile bu mülakat zinciri başlamış ve ardından sırasıyla bir
sonraki sayıda yayımlanmak üzere Erol Güngör, Hayrettin Karaman, İsmet Özel,
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Mehmet Aydın, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ ve Taha Akyol’un mülakatlarına dergide yer verilmiştir.

Resim 2: Hamle Dergisi’nin 9. sayısının kapak fotoğrafı.
12 Eylül darbesinin getirmiş olduğu sıkıntılı dönemde yayın hayatına girmiş
yayımlardan birisi olan Hamle Dergisi, dönemin zor ve ağır şartları içerisinde
Milliyetçi-Ülkücü çizgide bir yayın anlayışı takip etmesinin yanı sıra farklı alanlarla ilgili pek çok konuya ve yazıya da yer vermesi açısından oldukça önemli bir
yayındır. Dolayısıyla gerek gündemle alakalı siyasi yazılar gerekse sosyal, edebî,
felsefî, tarihî, dinî vb. yazılar dergide sıkça yer almıştır. Bunların yanı sıra Hamle
Dergisi’nin en önemli yönlerinden birisi, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ortaya
çıkmış olan kritik süreçte siyasetin ve Türk toplumunun durumunu açık bir şekilde yansıtıp ortaya koymasıdır.
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Hamle Dergisi’nin amacının ne olduğu hususunda 17 Ocak 1983 Pazartesi tarihli yayımlanmış olan derginin 2. sayının “İçindekiler” bölümünün yanında yer
alan “Okuyucuya Mektup” kısmında, “Hamle, ekonomiye gerekli önemi verecektir.
Zira, Türkiye’nin ve dünyanın da en önemli meseleleri arasında ekonomi ve dünyada kendini koruyacak güce ulaşmak çabası dikkati çekmektedir. Bunun yanında
kültür, manevi değerler ve teknolojik zihniyetin yaygınlaşması konusunda da Hamle
dergisinin çabalarına şahit olacaksınız.” Şeklinde bir bilgi verilmektedir. Yine aynı
sayfada “Önemli olan, okuyucuya karşı sorumluluk duymak ve bu sorumluluğun
gereği yayın yapabilmektir. İnsanoğlunda gerçek bilgi soyut spekülasyonlarla değil
‘olay’ı ve ‘eşyayı’ tanımakla teşekkül eder. İnsanı tabiata hatta uzaya hükmetmeye
yönelten ilmi zihniyetin de kuralı budur. Bundan dolayı Hamle ‘bildiri’ değil ‘haber-yorum-aktüalite’ dergisi olacak.” denilerek Hamle Dergisi’nin takip edeceği ilkeler hususunda bilgi verilmektedir (Hizmet için Yeni Hamle Dergisi, 1983: 2-3).
MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası
MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, Türk siyasi hayatında üzerinde durulması
gereken en kritik meselelerden birisidir. Çünkü 12 Eylül Darbesi sonrasında yeni
sürecin ilk toplu ve büyük davası olarak Türk kamuoyunda yerini almıştır. Bu dava
neticesinde Türk Milliyetçiliğini savunan birçok kişi hakkında dava açılmış, cezalar verilmiş ve türlü meşakkatler yaşanmıştır. Bu yönüyle de dava, üzerinde durulması zaruri olan meselelerden birisidir.
Türk millî harsına7 gönül vermiş Milliyetçi ve Ülkücü ideallere bağlı birçok
şahsın 12 Eylül darbesinden sonra yargılandığı görülmektedir. Haklarında sayfalar dolusu suç olduğu iddia edilen bu şahısların, kendi millî kültürlerine bağlı
olmaktan başka maksatları bulunmamaktaydı.
MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yargılanan şahısların, Ziya Gökalp’in
“umumculuk” (kamu ruhu) diye adlandırdığı fikrin ilkeleri olan her türlü menfaatten uzak ve sadece millî ülküleri için mücadele eden şahıslar olduğu anlaşılmaktadır.8 Zaten bu şahısların Milliyetçilikleri ile Türkçülüklerinin9 aynı şey olduğu
7
Hars kelimesini Ziya Gökalp “Hars, halkın an’anelerinden, teamüllerinden, örflerinden, şifahî veya yazılmış
edebiyatından, lisanından, musikisinden, dininden, ahlâkından, bediî ve iktisadî mahsullerinden ibarettir.”
şeklinde açıklamaktadır. Bkz. Ziya Gökalp, age., s. 96.
8
Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, 1998, İstanbul, s. 78.
9
Türkçülüğün ne olduğu hususunda Ziya Gökalp “Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde,
Türkçülüğün mahiyetini anlamak için evvel emirde (millet) adı verilen zümrenin mahiyetini tayin etmek
lâzımdır.” demektedir. Buna ilaveten Ziya Gökalp, “millet” hususunda çeşitli telakkilerin bulunduğunu
belirterek “ırkî Türkçülerin, kavmî Türkçülerin, coğrafî Türkçülerin, Osmanlıcılara göre, İslâm
ittihatçılarına göre, fertçilere göre olmak üzere altı başlıkta millet tanımı yapan kimselerin bulunduğunu
belirtmekte ve akabinde“Millet; ne ırkî, ne kavmî, ne cografî, ne siyasî, ne de iradî bir zümre değildir. Millet;
lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan
bir zümredir.” demektedir. Ayrıca bu meseleyle ilgili olarak Yusuf Akçura, 16 Eylül 1919 tarihinde Türk
Ocağı’nda vermiş olduğu bir konferansta Türkçülüğü, “Demokratik Türkçülük” ve “Emperyalist Türkçülük”
diye ikiye ayırmıştır. Bkz. Ziya Gökalp, age., s. 12-19; Gökhan Eşel, Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”
Adlı Eserinin Türk Siyasal Hayatına Yansımaları: Milliyetçi Hareket Partisi Örneği, The Journal of Academic
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anlaşılmaktadır.10 Vatan ve millet sevgisiyle dolu bu şahıslar, geçmişte teşekkül
eden Türk devletlerindeki devlet sevdalısı Türk şahsiyetlerin asrımızdaki tipik örnekleriydi. Zaten ezelden beri Türkler, her zaman devletiyle ve milletiyle bir öz
haline gelmiş, her daim devletini kutsal görmüş ve onun adaletine güvenmiştir.
Bunun yanında Türk devlet adamları da halkını aziz görmüş ve her zaman adaletin tecelli etmesi için çaba ve gayret sarf etmişlerdir.11
12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur. Bu durum, siyasi sisteme dışarıdan bir müdahale anlamına gelmekte olup Türk siyasi
hayatında bir kırılmaya sebebiyet vermiştir. Ülke genelindeki sosyal çalışma ortamı gerekçe gösterilerek askeri müdahale yapılmış ve bu müdahalenin neticesinde
Türk Milliyetçiliği Hareketi’nde birçok sıkıntının ve ıstırabın meydana gelmesini
sağlamıştır. Askeri müdahalenin akabinden diğer bütün siyasi partiler ile birlikte,
MHP’nin de herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanmıştır.
Daha sonra 29 Nisan 1981 tarihinde, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar hakkındaki
soruşturma sonrasında 945 sayfalık bir iddianame ile “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar
Davası” açılmıştır. 16 Ekim 1981 tarihli Milli Güvenlik Konseyi kararıyla parti kapatılarak mallarına el konmuştur.
MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda başta MHP Genel Başkanı Alparslan
Türkeş olmak üzere MHP Konya Milletvekili Agah Oktay Güner, MHP Niğde
Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, Ahmet Er, MHP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Necati Gültekin, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP
Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu, MHP Sivas Milletvekili Ali Gürbüz, MHP
Genel İdare Kurulu Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu, Hergün Gazetesi Yazarı ve MHP Genel İdare Kurulu Üyesi Taha Akyol, MHP Genel İdare Kurulu Üyesi ve Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve diğer bir kısım şahıslar olmak
üzere toplam 37 kişi MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan tutuklanmıştır. Bu
tutuklanan 37 şahıs arasında Alparslan Türkeş dâhil bir çoğunun tutukluluğunun
başlangıcı, 11.10.1980’dir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşteşarı Namık Kemal
Zeybek, Hergün Gazetesi Muhabiri Yılma Durak, Muhsin Yazıcıoğlu, Sami Bal,
Abdullah Kılıç dâhil birçok kişi eğitimci adı altında tutuklanmıştır. Netice itibariyle toplam tutuklanan kişi sayısı 587’ye ulaşmıştır.12
Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülen 392 sanıklı davada, MHP
lideri Alparslan Türkeş’e 11 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası verilmiştir. Partinin Genel
idare Kurulu üyelerinin tamamı beraat ederken 5 sanık hakkında idam cezasına
Social Science Studies, 2017, No: 58, s. 430.
10
Ziya Gökalp’in “milliyetçiliği Türkçülük şeklinde anladığı” bilinmektedir. Bkz. İbrahim Agâh Çubukçu,
Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, 1986, Ankara, s. 78.
11
Türk-İslâm devletlerinde adalet konusu için Bkz. Mehmet Şeker, Ortaçağ Türk-İslâm
Devletlerinde Hükümdarın Adalet Sembolü: Dîvânü’l-Mezâlim, Humanitas, 2017, C. 5, S. 10, s.
77-89.
İddianame (MHP ve Ülkücü Kuruluşlar), T.C. Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyönetim
Komutanlığı Askeri Savcılığı (Evrak No: 1980/7040, Esas No: 1980/7040, Karar No:1981/600), s. 1-117
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hükmedilmiştir. 150 sanığın beraat ettiği davada, 9 sanık hakkında müebbeden
hapis, 219 sanık hakkında 6 ay ile 36 yıl arasında değişen hapis ve 6 sanık hakkında da görevsizlik kararı verilmiştir. 3 sanık hakkındaki dava düşerken, 2 sanık da
yargılama sırasında vefat etmiştir.
Yargılama süresi içinde kalbinden rahatsızlanan Alparslan Türkeş, 29 Mayıs
1983’te Mevki Askeri Hastanesi’ne kaldırılmıştır. 4 yıl, 5 ay, 28 gün tutuklu kalan
MHP lideri, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 1 gün hapis cezasından sonra tahliye edilmiştir. Kararın kesinleşmesinden sonra bir açıklama yapan
Türkeş, siyasi hayatına devam edeceğini, buna kimsenin engel olamayacağını çünkü hukuk devleti içinde hukuka aykırı işlemler yapıldığını belirtmiş ve “Bu kararla
Türk adaletine gölge düştü.” ifadesini kullanmıştır. Kararda, MHP’nin mal varlığına el konulması ve Hazine’ye gelir olarak kaydedilmesi hükmü de yer almıştır.
“Anayasal düzeni zora dayalı bir şekilde değiştirme” suçlamasına isnat teşkil edecek
deliller bulunamamış ve cezalar “çete kurma” v.b. suçlamalara dayandırılmıştır.
MHP lideri Alparslan Türkeş, 14 Ekim 1981 tarihli duruşmada, davaya ilişkin iddianamenin baştan aşağıya yalan ve iftiradan ibaret olduğunu; kendi hayatının,
demeçlerinin ve icraatının bu iddialara bütünüyle bir reddiye teşkil ettiğini belirtmiş ve şöyle devam etmiştir: “Türkiye’nin maruz kaldığı ideolojik nitelikteki ve
gayri nizami harp metotları ile yürütülen en büyük hıyanet saldırısı karşısında, dün
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığını, ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini,
insan haysiyetine uygun yegane rejim olan hukukun üstünlüğüne dayalı hür demokratik rejimi savunma yolunda her gün birkaç arkadaşımızı Hakk’ın rahmetine tevdi
ederek, şehit vererek, meşruiyetten kıl payı ayrılmaksızın siyasi bir mücadele verdik.”
Netice itibariyle 5 yıl, 11ay, 8 gün sürmüş olan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, toplam 333 duruşmaya sahne olmuş ve 7 Nisan 1987’de neticelenmiştir.
Hamle Dergisi’ne Göre MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası
Türk siyasi hayatında yeni bir süreli yayın olarak MHP ve Ülkücü Kuruluşlar
Davası’na her sayısında yer veren Hamle Dergisinin, her seferinde konuyu bütün
detaylarıyla okurlarına duyurmaya gayret ettiği görülmektedir. Dergi, konuyu
“Mahkemelerden” üst başlığı ile verdiği sayfada “MHP Davası”, “MHP Duruşması”
başlıklarıyla okurlarına duyurmaktadır.
17 Ocak 1983 Pazartesi tarihli Hamle Dergisi’nin 2. sayısında, ikinci yılına girmekte olan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’na yer ayrılarak konu tüm
detayları ve gerçeklikleriyle okurlarına duyurulmuştur. Bu sayısında Hamle Dergisi özet olarak konu hakkında şu malumatı vermektedir: “1981 yılında açılan MHP
ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, 12 Eylül ile başlayan yeni sürecin ilk toplu ve büyük
davası olup Türk kamuoyunun gündeminin ilk sırasında bulunmaktadır. Çünkü
bu dönemde MHP ve Ülkücü kuruluşlar aleyhinde açılan davanın iddianamesi,
basında önceden bölüm bölüm neşredilmiş ve bunun yanı sıra açık ve net kaynak
gösterilmeden MHP ve Ülkücü kuruluşlar hakkında aslı olmayan haberler üretil1050
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miştir. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nın açılmasının ardından 17 Ocak 1983
tarihine geldiğimizde aradan geçen zaman zarfında 587 sanığın sorgusu yapılmış
ve bu sanıklar içerisinden 220’si hakkında idam cezası istenmiştir. Mahkemede,
on binlerce belgenin bulunduğu dava dosyasının büyük bir kısmı da okunmuştur.”
demekte ve “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, 220 sanığın idamla cezalandırılmasının istendiği 587 sanıkla başlamıştır. Akabinde 26 sanığın idamla yargılanmak
üzere 56 sanık hakkındaki dosyanın birleştirilmesi neticesinde Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde görülmekte olan MHP ve Ülkücü
Kuruluşlar Davası’nda sanık sayısı 637 olmuştur. Çeşitli alanlarda 285 sanık hususunda açılan davaların ayrılması neticesinde ‘Ana Dava’ diye adlandırılan dosyadaki sanık sayısı 352’ye düşmüştür.” diyerek konu kamuoyuna duyurulmaktadır.
(Hamle Dergisi/2: 11).
İlgili sayıda yine “Tefrik edilen 258 sanık çeşitli bölgelere ve illere dağıtıldı. Bu
sanıkların 89’u Adana’ya, 21’i Bafra’ya, 59’u İzmir’e, 28’i Balıkesir’e, 21’i Erzurum’a,
8’i İstanbul’a ve yine İstanbul bölgesinden olarak 30’u Bakırköy’e ve 29’u da Üsküdar’a dağıtıldı. Daha sonra Adana bölgesine, ek iddianamelerle 94 kişi daha ilave
edildi. Bunların yanı sıra Bursa, Kastamonu ve İskenderun bölgeleriyle alakalı olarak da davalar açıldı. Bu arada MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda bulunan
352 sanıktan 159’u ise tutuklu olarak yargılanmaktaydı.” “Diğer taraftan Ülkücü
kuruluşlar bünyesinde eğitimci olarak çalıştığı iddiasıyla hazırlanan ek iddianame
ile mahkemeye sevk edilen Faik İçmeli, Hakkı Şafakses, Nail Kocabay, Ahmet Güzel,
Selim Mısıroğlu ve İbrahim Türedi olmak üzere toplam altı şahsın sorgusu yapılmış
ve ardından tutuklanmıştır. Bu altı şahsın dosyaları da ‘Ana Dava’ya dâhil ediliştir.
Dolayısıyla ‘Ana Dava’ da bulunan toplam sanık sayısı 358’e ve tutuklu sayısı da
165’e çıkmıştır. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Mehmet Doğan, Necati Gültekin ve Mehmet Irmak olmak üzere halen parti genel merkez yöneticilerinden dördü
tutuklu bulunmaktaydı. Bu dört şahsın tahliye talepleri ise 25 Ocak 1983 tarihinde
karara bağlanacaktı. Öte yandan iddianamede ‘eğitimciler’ olarak nitelendirilen 16
sanığın 7’si, MHP Genel Merkezi ile Ankara İl Gençlik Kolları’na mensup 15 sanığın
6’sı ve iddianamede “Ülkücü kuruluşlar” diye sınıflandırılan kısımda bulunan 28
sanıktan 15’inin tutukluluk durumlarıysa aynen devam etmekteydi.” şeklinde olay,
tüm ayrıntılarıyla okurlara sunulmaktadır (Hamle Dergisi/2:11).
24 Ocak 1983 Pazartesi günü yayımlanan Hamle Dergisi’nin 3. sayısında ise
MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda MHP idarecileri hakkında önceden yapılmış olan tahliye taleplerinin “sebepleri ortadan kalkmadığı” gerekçesi ile reddedilmiş olduğu belirtilmektedir (Hamle Dergisi/3:10).
Hamle Dergisi’nin 31 Ocak 1983 Pazartesi günü çıkan 4. sayısında MHP Davası’nın anlatıldığı kısımda “Altı Sanık Dışında Tahliye Talepleri Reddedildi” başlığıyla konu hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu haberde, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nın geçen hafta mahkeme heyetinin daha önce yapılmış olan tahliye
talepleri hususundaki kararının açıklanmasıyla devam ettiği belirtilmiştir. Bunun
yanı sıra münfesih MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş başta olmak üzere diğer
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sanıkların tahliye talepleri reddedildiği ve dava dosyasına sonradan ilave edilmiş
olan altı şahıstan dördü ile Ankara Topraklık bölgesi sanıklarından birisi hususunda tutukluluk durumlarının kaldırıldığı ifade edilmiştir (Hamle Dergisi/4:12).
Yine derginin 4. sayısında ilgili yerde münfesih MHP Genel Başkanı Alparslan
Türkeş’in duruşmada söz alarak görüşlerini paylaştığı belirtilmiştir. Bunun yanı
sıra Türkeş ve diğer MHP idarecileri ile beraber bir önceki duruşmada tahliye talebinde bulunan sanıkların talepleri “sebepleri ortadan kalkmadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. Ayrıca dava dosyasına ek iddianameyle ilave edilen altı sanığın dördü
ve Ankara Topraklık bölgesi sanıklarından da bir kişi olmak üzere toplam beş kişi
hakkında tahliye kararı verildiği belirtilmiştir. Tahliye edilen bu beş kişinin Selim
Mısıroğlu, Faik İçmeli, Ahmet Güzel, İbrahim Türedi ve Hakverdi Satılmış olduğu
ifade edilmiştir. (Hamle Dergisi/4:12).
7 Şubat 1983 tarihli Hamle Dergisi’nin 5. sayısında, sanıklar vekillerinden Av.
Kaya Alpkartal’ın duruşmanın başından itibaren usûl hükümlerinin ihlal edildiğini belirterek söz isteyip görüşlerini belirttiği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra
sanıklar vekillerinden Av. Şerafettin Yılmaz’ın da söz alarak görüşlerini paylaştığına işaret edilmektedir. Yine derginin bu sayısının ilgili kısmında sanık Sami Bal
ile Muhsin Yazıcıoğlu’nun duruşmada mahkeme heyetinden söz alıp konuştukları
hususlar yer almaktadır. Sanık Sami Bal “Gerek müdafilerimizin ve gerekse sanık
durumunda bulunan kişilerin söz alma ve konuşmaları sırasında duruşma hâkimi
tarafından sözlerinin kesilmesi ve azarlanması gibi bir durum karşısında kalmamak için şuanda dahi söz alırken çekingenlik içerisine girerek söz aldım. Aynı şekilde
bundan sonra da söz alma ve konuşmalarımız sırasında bu şekilde bir uygulamanın
yapılmamasını istiyorum.” dediği nakledilmektedir. Yine sanık Muhsin Yazıcıoğlu’nun da “Ben duruşma tutanaklarının sıkıyönetim komutanlığına yollanması ile ilgili talepte bulunacağım ve bu konuda neden talepte bulunduğumu ifade edeceğim.”
dediği belirtilmektedir. (Hamle Dergisi/5:16).
Derginin 6. sayısında konuya iki sayfa ayrılmış olup “Mehmet Doğan Dahil 5
Kişi Tahliye oldu” ve “Türkeş Savcıya Hakaretten Yargılandı” diye başlıklar kullanılmıştır. İlgili yazıda, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yapmış olduğu savunma esnasında iddia makamında bulunan savcılara hakarette bulunduğu iddiasıyla
Alparslan Türkeş’in yargılanmasına devam edildiği ifade edilmektedir (Hamle
Dergisi/6:16-17).
7. sayıda Hamle Dergisi, duruşmada söz alıp konuşma yapan Alparslan Türkeş
ve Av. Kaya Alpkartal’ın tutanaklara geçen konuşmasını yayımlamıştır (Hamle
Dergisi/7:16). 8. sayıda ise Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesinde bakılmakta
olan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda bazı sanıkların savunma haklarının
kısıtlandığı belirterek duruşmaya gelmedikleri aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra
Av. Galip Erdem, Av. Şahap Homriş ve Av. Şerafettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı
Kenan Evren ve MGK Genel Sekreteri ile Sıkıyönetim Komutanlığına göndermiş
oldukları telgraflar aracılığıyla duruşma sırasında savunma haklarının kısıtlandığını söyledikleri belirtilmektedir (Hamle Dergisi/8:16).
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9. sayıda, Ankara 1 No.lu Sıkıyönetim Mahkemesinde klasörde bulunan belgelerin okunmasıyla duruşmaya devam edildiği ve ayrıca sanıklardan Alparslan
Türkeş, Mehmet Irmak, N. Kemal Zeybek ve Necati Gültekin’in söz alıp konuşma
yaptıkları belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ilgili haberde sanıklardan söz alanların konuşmalarının bazı bölümleri de yayımlanmıştır. (Hamle Dergisi/9:16-17).
Hamle Dergisi’nin 11. sayısında MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’na üç sayfa
yer ayrılarak Alparslan Türkeş, Necati Gültekin, Muhsin Yazıcıoğlu ve N. Kemal
Zeybek’in duruşma esnasında çekilmiş olan birer fotoğrafları yayımlanmış ve davayla ilgili haberlere de genişçe yer verilmiştir (Hamle Dergisi/11:15-17).
14. sayısında dergi “Savcı İki Sanığın Tahliyesini İstedi” ve “24 Yıla Mahkum Bir
Ülkücü Hakkındaki Karar Bozuldu” başlıklarıyla konuyu kamuoyuyla paylaşmıştır (Hamle Dergisi/14:15). Bunun yanı sıra Hamle Dergisi 15. sayısında Alparslan
Türkeş’in fotoğrafını kapak yaparak “MHP Davası: Hâkimin Çekilmesi Talebi Reddedildi” manşetiyle konuyu kamuoyuna duyurmuştur. Dergi içerisinde de davayla
ilgili haberlere dört sayfa yer verilmiştir (Hamle Dergisi/15:14-17).
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Resim 3: Hamle Dergisi 15. sayısında Alparslan Türkeş’in duruşma esnasında
çekilmiş bir fotoğrafını kapak yapmıştır.
Dergi 25. sayısında kapak kısmında “Türkeş Mamak’a Nakledilecek” başlığıyla
konuyu duyurmuş ve ilgili yerde de dava hakkında bazı detaylar verilmiştir (Hamle
Dergisi/25:16). 26. sayısında ise münfesih MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in
rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığı belirtilmiş ve ayrıca duruşma zabıtlarında yer alan Necati Gültekin ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözlerine yer verilmiştir
(Hamle Dergisi/26: 16-17). Derginin 28. sayısındaysa “MHP davasının Görüşülmesine Bir Ay Ara Verildi” diye haber yapılmış ve yine ilgili yerde Av. Galip Erdem’in
konuşmalarının detayları okurlarla paylaşılmıştır (Hamle Dergisi/28:25-27).
Hamle Dergisi’nin 32. ve aynı zamanda son sayısı 22 Ağustos 1983 tarihinde
Pazartesi günü yayımlanmıştır. Bu son sayısında dergi yine MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’na yer vererek “MHP Davası 23 Ağustosta Yeniden Başlıyor” başlığıyla
konuyu okurlarıyla paylaşmıştır (Hamle Dergisi/32:26).
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Sonuç
12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koyması
hadisesi, siyasi sisteme dışarıdan bir müdahale olması sebebiyle, Türk siyasi hayatının tabii gelişim çizgisinde bir kırılmaya yol açmıştır. Ülke genelindeki sosyal
çalışma ortamı gerekçe gösterilerek yapılan askeri müdahale ve bu müdahalenin
getirdiği siyasi şartlar, Türk Milliyetçiliği Hareketi açısından pek çok sıkıntının
ve ıstırabın kaynağı olmuştur. Askeri müdahalenin ardından, diğer bütün siyasi
partiler ile birlikte, MHP’nin de faaliyette bulunması yasaklanmıştır.
Böyle sıkıntılı bir dönemde Türk siyasi hayatında üzerinde durulması gereken
en kritik meselelerden birisi de MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’dır. Çünkü bu
dava, Türk kamuoyunda 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında, yeni sürecin ilk toplu
ve büyük davasıdır.
29 Nisan 1981 tarihinde, MHP ve Ülkücü kuruluşlar hakkındaki soruşturma
sonrasında 945 sayfalık bir iddianame ile “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası”
açılmıştır. 16 Ekim 1981 tarihli Milli Güvenlik Konseyi kararıyla parti kapatılarak
mallarına el konmuştur. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, 5 yıl, 11ay, 8 gün sürmüş, 333 duruşmaya sahne olmuş ve 7 Nisan 1987’de neticelenmiştir.
12 Eylül Darbesi’nin ardından oluşan kritik süreçte yargılanan Türk Milliyetçileri hakkındaki en doğru haberleri Türk kamuoyuna duyuran Hamle Dergisi,
yayımlanmış olan sayılarının tamamına yakınında konuya özel bir yer vererek
bir anlamda yayım çizgisini de göstermiş olmaktadır. Bir taraftan Milliyetçi duruşundan taviz vermemeye gayret etmiş ve bu anlamda dönemin şartları gereğince
elinden geleni yapmaya çalışmış; diğer taraftan siyaset, ekonomi, kültür vb. alanlarında da doğru haberi vermeyi kendisine ilke edinmiştir.
Hamle Dergisinin ilgi çekmesini sağlayan en önemli hususlardan birisi de MHP
ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’dır. Nitekim derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı
işleri müdürü İsmet Büyükataman ile yapılan mülakatlarda da Büyükataman’ın
bu noktaya işaret ettiği görülmektedir.13 Netice itibariyle haftalık aktüalite, haber
ve yorum dergisi olarak yayımlanan Hamle Dergisi, uzun süre devam etmese bile
yayımlandığı dönemde hem basın hayatına hem de kültür ve düşünce alanına katkılar sunmuş; ayrıca MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası aracılığıyla da özellikle
“12 Eylül hukuku”nun anlaşılmasına dair önemli bir süreli yayındır denilebilir.

13

İsmet Büyükataman ile 10.08.2018-12.08.2018 tarihleri arasında yapılan yüz yüze görüşmeler
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Extended Abstract
The Nationalist Movement Party was founded on February 8-9, 1969 with the
change of the name of the Republican Peasant National Party. Therefore, although
the institutional history of the party was extended to the National Party established
in 1948, it was effective when Alparslan Türkeş and his friends joined CKMP on
31 March 1965 and Türkeş became the leader of the party in a short period of time.
The process started with the fact that Türkeş became undersecretary of Prime Ministry after May 27 and the participation of Türkeş and his friends in public as an
important political figure continued even though they were sent to exile.
One of the most affected political parties in Turkish political life is undoubtedly
the Nationalist Movement Party. This is one of the most concrete examples of this
situation when the preparation of the investigation initiated in accordance with
Article 1 of the Annex-1, which was added to the law no.2310 dated 08.10.1980, on
the “MHP and the nationalist organizations”, was concluded on 29.04.1981 by some
officials in the military prosecutor’s Office of the military
The main theme of this study is the investigation of the MHP and the nationalist organizations case in question by the magazine “New Movement for service”,
which is more prominent with its nationalist-nationalist qualities and sensitivities.
As is known, Press life was negatively affected by the environment created by the
September 12 coup and there was an audit of the press.
Based on these ideas, the MHP and the nationalist organizations have been dealt with as a whole rather than taking the whole of the period as a whole in the case
of the subject movement magazine. In this respect, the subject examined will be
discussed by focusing on the general of the Journal “Hamle”, which was published
in 1983 as 32 numbers.
The magazine, which started its publishing life on January 10, 1983 under the
name of new moves for service, published 32 numbers in total until August 22,
1983. The weekly actuality, news and Commentary Magazine, is an important periodical publication that has contributed to both the press life and the nationalist-nationalist sector in the period of publication, even if it has not continued for
many years.
He started his publishing career in Ankara and continued his studies in this city
in the following years. Ismet Büyükaman, the privileged owner and responsible
editor of the journal. Besides, only 22-25. Nihat Genç served as the editor-in-chief while Ismet Büyükataman, the editor-in-chief of the magazine’s franchise. Ali
Güngör was the editor-in-chief of the journal. In addition, the journal’s 32. in the
last issue, he was appointed as administrative affairs manager.
In the magazine, many of the famous figures of the period of nationalist thought are found in the inscription. Names such as Erol Güngör, Galip Erdem, Necmeddin Hacıeminoğlu, Nevzat Kösoğlu, State Garden, Ahmet Bekan Ercilaun, Ali
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Güngör, Sadi Somuncuoğlu and Nuri Gürgür are some of these. The people who
have the most writing are Erol Güngör and Nevzat Kösoğlu.
Besides, şaban Karataş, Ayhan Songgar, Ahmet Kabaklı, Yılmaz Öztuna, Haluk
Nurbaki, Şaban Karataş, Cinuşen Tanrikorur, Agah Oktay Guner, Hasan Celal Güzel, E. Well-known Idea Man, writer, poet, academician, politician and musician,
such as Ruhi Viklalı, Bahaeddin Yediyardz and Emine raysu. interviews, chat and
interviews of many people from different fields were published in the magazine. It
is seen that Taha Akyol’s writings are in the magazine.
As a cultural and intellectual move in the magazine, 9. since the number of
times, four different questions were asked under the title of “problems of believing
intellectuals” to a well-known figure of each period and the opinions and comments of the people were published. First, this interview with Cemil Meriç started
and then Erol Güngör, Hayrettin Karaman, Ismet Özel, Mehmet Aydın, Nevzat
kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ
and Taha Akyol were interviewed in the magazine.
The movement magazine, which makes the most accurate news about the Turkish nationalists who have been tried in the critical period following the September
12 coup, gives a special place in the issue to the whole number of published publications and has also shown the line of publication in a sense. On the one hand, he
tried not to compromise his nationalist stance and in this sense tried to do his best
in accordance with the conditions of the period, on the other hand, politics, economy, culture, etc. it is also a principle to give the right news in their fields.
One of the most important issues that make the magazine interesting is the
MHP and the case of nationalist organizations. As a matter of fact, in interviews
with Ismet Büyükataman, the author of the magazine’s concession and the director
of editorial affairs, it is seen that Büyükataman points to this point.
As a result of the investigations, the weekly actuality, news and Commentary
magazine published the most accurate news about the Turkish nationalists who
were tried in the critical period after the September 12 coup, has announced to the
public that they have a special place in the entire issue of the issue and has shown
the line of publication in a sense, even; in addition, it has been concluded that there
is an important periodical publication on the understanding of the “September 12
law”, especially through the MHP and ulterior institutions case.
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Muammer Nurlu-Neşe Özkan-Adem Kutlu-Cihat Burak Korkmaz-Kürşat İlgün; Yabancılar İçin Türkçe Fiiller Sözlüğü (fiillerin durum
ekleriyle kullanımı), Yay. (editör): Prof. Dr. Muammer Nurlu, Ankara 2017, XVI+395 s., Kalem
Kitap.
Bu çalışma Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyen
yabancılar için, Türkiye Türkçesinde sıklıkla/çok
kullanılan fiillerden derlenmiş bir sözlük olarak
tasarlanıp kitap olarak yayımlanmıştır. Türkiye
Türkçesini öğrenmek isteyen yabancıların yazılı
ve sözlü anlatımda doğru cümle kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla fiillerle ilişkiye giren kelimelerin hangi durum ekleri aldıkları bu kitapta
gösterilmiş ve buna ilişkin örnek cümleler de verilmiştir.
Bu kitabın ortaya çıkışı bir yaşanmışlığı ve alandaki çalışmalara dayanan tecrübelerin sonucunda olmuştur. Bu konuyu kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr.
Muammer Nurlu “Ön Söz ”de şöyle anlatıyor:
2001-2003 yılları arasında, Gazi Üniversitesi tarafından Romanya’nın Köstence kentinde bulunan Ovidius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okutman olarak
görevlendirildim. Bu fakültenin Balkan Dilleri Bölümü’ndeki Türkçe Birimi’nde
çalıştım. İki yıl boyunca, Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili çeşitli derslere de girdim. Burada, Türkçeyi yabancılara öğretirken karşılaştığım zorluklar dikkatimi çekti. Bir Türkçe öğretmeninin aklının ucuna bile
gelmeyecek konu ve kavramların bir yabancının Türkçe öğrenmesinde ne kadar
önemli olduğuna tanıklık ettim. O zamanlar, şimdiki gibi, yabancılar için Türkçe öğreten kitaplar fazla değildi. Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim, Araştırma
ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nin Türkçe öğreniyorum adını taşıyan kitapları
vardı. Bu kitaplar (Başlangıç-Orta-İleri Türkçe) Avrupa Diller için Ortak Başvuru
Metni’ne uygun bir çerçeveye oturtularak bugün daha kullanışlı hâle getirildi.
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Ovidius Üniversitesi’nde Türkçe öğretirken en çok dikkatimi çeken konu öğrencilerin cümle kurarken fiillerin hangi ad durum ekini alacağını bilmemeleriydi. Yazarken de en çok bu eklerin kullanılmasıyla ilgili hatalar yapılıyordu. Oysa
Türkçede adlara yer, yön, bulunma, uzaklaşma, yükleme (belirtme) ve birliktelik
gibi işlevler kazandıran ekler, durum ekleridir. Öğrenciler iyelik ekleriyle bu ekleri
çoğu zaman karıştırıyordu. Kendi dillerinde o fiili nasıl kullanıyorlar ise Türkçede
de öyle kullanıyorlardı. Oysa her dilin mantık örgüsü farklıydı. Romence (Rumence) düşünüp Türkçe konuşmak gülünç bir durum yaratıyordu. Gerçi Romence’de
de ad çekimi vardı: ama, dillerin mantıkları aynı değildi.
Yukarıda tanık olduğum bu durumu daha sonraki yıllarda Gazi üniversitesi
Türkçe Eğitim, Öğretim ve Araştırma Merkezi (Gazi TÖMER)’inde çalıştığım zaman da gözlemledim. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkçedeki fiillerin ilişkiye girdiği sözcüklerle nasıl kullanıldığını göstermek gerekiyordu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında alana ilişkin kazandığım deneyimlerimden yola çıktım.”
(Nurlu, 2017:I-II).
Prof. Dr. Muammer Nurlu, anlaşılıyor ki bu konuyla ilgili problemleri sahada
bizzat yaşamış ve istiyor ki, aynı problemleri bugünkü öğreticiler ve Türkçe öğrenen yabancılar yaşamasınlar. Yani bu kitapla işi kolay kılmaya çalışıyorlar.
Muammer Nurlu bu çalışmasında yalnız değil. Gazi Üniversitesi’nde Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçenin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yabancı
Dil Olarak Türkçenin Öğretimine yönelik yüksek lisan ve doktora programlarında
öğrencileriyle birlikte de bu konulara kafa yoran Muammer nurlu, talebelerinden
oluşturduğu bir ekiple bu çalışmayı yapmış ve sonuçlandırmıştır. Muammer Nurlu
ile birlikte bu kitabın diğer yazarları da şunlardır: Neşe Özkan, Adem Kutlu, Cihat
Burak Korkmaz, Kürşat İlgün. Bu yazarların tamamı Gazi Üniversitesinde Yabancı
Dil Olarak Türkçenin Öğretimi doktora programında öğrencidirler.
Kitapta , “Ön Söz”den sonra yer alan “Giriş”te; Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimine son yıllarda daha fazla önem verilmekte olduğu ve bu alanda daha fazla
çalışma yapıldığı vurgulandıktan sonra yabancı dil öğretiminde kelime bilgisinin
buna bağlı olarak da sözlük çalışmalarının önemine değinilmiştir. Sözlük çalışmalarının önemine değinilirken de yabancıların kendi dillerindeki fiillerin hangi
takı/edat (prepositon) alınca hangi anlama geleceğine ilişkin sözlük veya cümle
kuruluşları üzerine onlarca kitap yazdıkları özellikle belirtilmiştir. Bu hususlar
dile getirildikten sonra da Türkçeyle ilgili böyle bir kitabın eksikliğine vurgu yapılmış ve bu kitabın işte bu eksikliği tamamlamak için alanının ilk kitabı olarak
ortaya çıktığı söylenmektedir.
“Giriş”te, fiiller, fiillerin durum ekleriyle ilişkisi, ad durum ekleri, yapılarına
göre Türkçe fiiller konuları ayrı başlıklar altında kısaca anlatılmıştır. Bunlar anlatılırken farklı dillerde; sırasıyla Fransızca’da, İngilizce’de, Arapça’da ve Rusça’da
konunun nasıl işlendiği hususu da örneklerle anlatılmıştır (s.VII-XI). Belki de kitabın ikinci baskısında bu dört dile yenileri de eklenebilir; hatta eklenmelidir de…
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“Giriş”in sonunda kaynakların da yazılmış olması konuyla ilgili yeni çalışmalar yapacaklar için bir ön hazırlık niteliği taşıması açısından önemlidir. Alanıyla
ilgili olarak yayımlanan bu ilk çalışmada kaynakça daha geniş tutulsaydı ilerde
çalışma yapacaklar için bir kolaylık da sağlanmış olurdu diye düşünüyoruz.
Kitabın asıl kısmını “Yabancılar için Türkçe Fiiller Sözlüğü (fiillerin Durum
ekleriyle kullanımı)” oluşturuyor (s.1-395). Sözlükte Türkiye Türkçesinin sık kullanılan fiilleri yer almaktadır. Kelimeler tespit edilirken Türk Dil Kurumu’nun İmlâ
Kılavuzu’nun son baskısındaki fiil olan kelimeler ile yabancılara Türkçe öğretiminde son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi TÖMER’lerinin kitaplarındaki kelimeler esas alınmıştır. Kitabın ikinci baskısı
yapılırken Yunus Emre Enstitüsü’nün yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlayıp
yayımladığı “Yedi İklim” seti ve buna bağlı kitapların da taranarak kelime/fiiller
varlığı zenginleştirilmelidir diye düşünüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü’nün alanla
ilgili yayınlarının taranarak bu sözlüğe ekleme yapılması hep kitabın hedef kitlesini arttıracak/zenginleştirecek hem de yurt dışına da açılmasını sağlayacaktır.
Sözlüğün kelime varlığı oluşturulurken aynı kökten gelen, zamanla aldığı yapım ekiyle yeni bir fiile dönüşmüş kelimelerin her biri ayrı bir fiil olarak sınıflandırılmıştır. (gezmek, gezdirmek, gezdirilmek gibi). Yardımcı fiilleri ve birleşik fiiller de çalışmada yerini almış (hasta etmek, kabul etmek, kahrolmak vb. gibi). İlgili
bütün fiiller güncel Türkçede hangi durum ekleriyle kullanılıyorsa bu şekilleriyle
sözlükte yerlerini almışlardır.
Bu sözlükte, fiillerle birlikte kullanılan durum ekleri o fiilin tanımından hemen önce yay ayraç ( ) içinde (-i), (in), (-e), (-de), (-den), (-ile) biçiminde gösterilerek kullanıcının daha kolay ve çabuk anlaması amaçlanmıştır. Herhangi bir ek
almayan fiillerden sonra ise ( Ø) simgesi kullanılmıştır. Bu simgelerin kullanılmış
olması kullanıcıların işini kolaylaştıracaktır. Eserde tek kelime olarak kullanılan
fiiller (basit fiiller), türemiş ve birleşik fiiller veya yardımcı fiille kullanılan fiiller
madde başı olarak verilmiştir. Bu yapılırken madde başı olarak verilen bu (basit,
türemiş ve birleşik) fiillerin tanımları da yapılmıştır. Bu tanımların ardından da;
Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen yabancıların belleğinde fiillerin daha kalıcı
bir yer bulması amacıyla de somut örnekler verilmiştir.
Abartmak (-i): Bir şeyi daha önemli, daha fazla göstermek, mübalağa etmek.
“Olayı çok abartıyorsun.” (s.3)
Züppeleşmek (): Toplumun benimsemediği tavırlar yol sergilemek. “Zengin
olunca züppeleşmiş.” (s.395)
Kitapta, edebe mugayir veya argo diye kabul edilecek cinsten kelimelere de yer
verilmiştir Mesela: “Ana avrat düz gitmek” (s.22). Bu türden kelimeler yabancılara
Türkçe öğretimi için hazırlanan materyallerde yer almalı mı? Yoksa yer almamalı
mı? Tartışmasına da artık bir açıklık kazandırılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu vesileyle bu konu üzerinde de alanın uzmanlarını tefekküre davet etmek isteriz.
Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da yayına dönüştürülmesi sürecinde
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bazı tashih hataları olmuştur. Kitabın yeni baskılarında bu hataların giderileceğine inanıyoruz. Fiillerle ilgili örnek cümleler kurulurken bazen mahallî söyleyişler olmuş. Böyle olmasında kitabın hazırlanmasında fiili olarak çalışanların bölge
ağızları da etkili olmuş olabilir. Mahallî söyleyişler konusu da yabancılara Türkçe
öğretiminde üzerinde durulması gereken tartışmalı hususlardan birisidir..
Bu kitap vesilesiyle şöyle bir teklifte bulunmak isteriz. “Yabancılara Türkçe Öğretiminin içeriği ve Tartışmalı Konuları” konulu bir çalış tay yapılmalıdır. Ama bu
çalıştaya işin ehli olanlar mutlaka çağrılmalıdır. Çünkü bu alanda yapılan çalıştaylarda çoğu zaman alanla ilgisi olmayanlarla sahada hiçbir tecrübesi bulunmayanların da davetli olarak katıldıklarına şahit oluyor ve dil davamız adına üzülüyoruz.
Hem Türkiye’de hem de Türk Dünyasının Orta Asya ve Balkanlar bölgelerinde
yıllarca yabancılara ve Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretme görevi yapmış,
lisans ve yüksek lisans seviyesinde “Yabancılara Türkçe “ dersleri vermiş bir akademisyen olarak kanaatim şudur: Bu tür kitaplar/sözlükler yabancılarda yaygındır.
Alanında bir ilk olan ve yabancılara Türkiye Türkçesi öğretiminde hem öğreticinin hem de Türkiye Türkçesi öğrenen yabancıların işlerinde bir kolaylık sağlayacağına inandığım bu kitap için başta Prof. Dr. Muammer Nurlu olmak üzere Neşe
Özkan, Adem Kutlu, Cihat Burak Korkmaz ve Kürşat İlgün’ü kutluyoruz.
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