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Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALAY Öğr. Gör. Emin KAYA ........................................................................................... 338-346
SİNOP İLİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN KESTANENİN BESİN BİLEŞİMİ VE GELENEKSEL TÜKETİM ŞEKİLLERİ
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ABSTRACT
The article, which, along with a brief preface and an introductory part of four research
chapters, examines issues related to the life and work of the first translators of the Trans-Caspian
Territory (region) of the Russian Empire, the main population of which was Turkmen. The first
translators between the local Turkmens and the alien Russians were the Baku Armenian Rafail
Eznayev, the Kazakhs (according to the old terminology: Kyrgyz) Yusup Akbulatov and
Kanchuvak Baitokov, as well as Akhmet-Bek Efendiyev, a native of the Turkic peoples of the
North Caucasus. The author of the article talks about these and some other persons on the basis of
facts from sources he himself identified.

О ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДЧИКАХ ЗАКАСПИЙСКОГО КРАЯ (ОБЛАСТИ) И ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье, состоящей наряду с краткоим предисловием и вводной части из четырех
исследовательских глав, рассматриваются вопросы, связанные с жизнью и деятельностью
первых переводчиков Закаспийского края (области) Российской империи, основное
население которого составляли туркмены. Первыми переводчиками между местными
туркменами и прищельцами-русскими выступали бакинский армянин Рафаиль Езнаев,
казахи (по старой терминологии: киргизы) Юсуп Акбулатов и Канчувак Байтоков, а также
Ахмет-Бек Эфендиев, родом из тюркских народов Северного Кавказа. Об этих и некоторых
других лицах рассказывает автор статьи на основе фактов из выявленных им же самим
источников.
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КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВЕ
Многие вопросы, затронутые в данной статье, уже получили отражение в наших
прежних публикациях [9, c. 21–23]. Тем не менее, отдельные из них, как будут убедиться
уведомленные наши читатели в дальнейшем, требуют порою иной порядок изложения и,
следовательно, иной интерпретации в свете вновь выявленных фактов, а часть из них, не
ставшие еще хрестоматийными в подобных работах, постоянно нуждается в своем
освещении для новых читательских аудиторий.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Русские с первых дней своего нахождения на туркменских землях, названных ими
сначала Закаспийским краем, затем Закаспийской областью (охватывала в основном
территорию Ахалского, Балканского и Марыйского вилайетов современного
Туркменистана) пользовались услугами переводчиков, владеющих в какой то мере языком
местного населения. Тем не менее, хотелось бы начинать с одного из первых переводчиков
стихов великого туркменского поэта-классика Махтумкули на русский язык.
Академик А.Н. Самойлович (1880–1938) в дополнении к своей статье „Указатель к
песням Махтумкули”, – опубликованной еще в 1910 году, писал (приводим в сокращении,
используя для этого условный знак <...>): ―Эта статья была уже мною подписана к печати,
когда я узнал, благодаря любезному сообщению заведующего рукописным архивом И. Р. Геогр. Общества И. П. Мурзина, что в Обществе имеется список Махтумкули с русским
переводом. Список <...> имеет следующую пометку: «Оригинал Махтум Кулыя,
переведенный переводчиком Астрабадской морской станции Рафаилом Езнаевым в 1874
году июля 15-го дня. – Эту рукопись, подаренную мне Рафаилом Езнаевым, приношу в дар
Русскому Географическому Обществу. Член сотрудник Общества П. Огородников. 1875
года 17-го марта, С.-Петербург» <...> В списке Г. Общества заключается 91 песня
Махтумкули и одна – Сейид-Ходжи <...> Перевод песен Махтумкули находится в большой
тетради спереплетом. Заглавие «Перевод Махтум Кулыя из рода Гоклянского, который
сочинил сию книгу в стихах». Беглый просмотр рукописи показал мне, что перевод
кончается на 87-ой песне, но некоторые песни, по-видимому, пропущены [9, c.21]. Как
известно, З.Б. Мухамедова (1922–1984) на основе исследования указанной рукописи поэта
подготовила кандидатскую диссертацию под названием «Язык Астраханской рукописи
Махтумкули» и успешно защитила ее в 1948 году. Также отметим, что 28-летняя З.Б.
Мухамедова за эту и некоторые другие работы в 1951 году была утверждена членомкорреспондентом вновь созданной Академии наук Туркменистана. Но тогда не смогли
ссылаться на труды академика-туркменоведа А.Н. Самойловича в связи с его
репрессированием в 1938 году в качестве ―японского шпиона.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РАФАИЛЕ ЕЗНАЕВЕ
Теперь соответствующие сайты интернета позволяют несколько расширить наши
знания о первом переводчике большого количества произведений туркменского поэтаклассика на русский язык. В частности, в книге «На пути в Персию и прикаспийские
провинции ее» (1878 г.) того же Павла Огородникова (1837–1884), писателя и
путешественника, передавшего в 1875 году рукопись Махтумкули в Императорское
Русское Географическое Общество, посвящены Рафаилу Езнаеву несколько страниц, в том
числе следующие строки: ―Далее разговор коснулся моего будущего спутника,
станционного переводчика Езнаева (из бакинских армян), подвизающего на этом трудном,
далеко не благодарном поприще, кажется, с 1860 г. Потратив здесь здоровье, он отлично
ознакомился с тюркменами и, пользуясь всеобщим уважением, приобрел на них огромное
влияние <...> Вообще о Езнаеве рассказывают много интересного. Так лет десять тому назад
тюркменские разбойники доставили ему без выкупа, как бы в подарок, двух наших
матросов, томившихся несколько лет в тяжелом плену на Атреке; затем, в сентябре 1870
года, они же, отказавшись от предложенного русскими властями выкупа в несколько тысяч
рублей за других пятерых пленных, привели их к нему опять-таки бесплатно. Это было при
прежнем начальнике станции, уважаемом всеми, Петраченке, когда служащий теперь
станционным ханом Нур-Гельды свирепствовал своими разбоями между Атреком и
Гургенью. Один-одинешенек и без всякого оружия отправился Езнаев усмирять это
«чудовище» «дипломатическим путем»: обещанием «сделать» его ханом. И куда ж
отправился? В дальний аул Атрек (Этрек), где обыкновенно заключались невольники и в
котором насчитывалось тогда до 1,000 кибиток каракчи (разбойников). Он расположен,
кажется, в 50 верстах от Гассан-Кули, в 35 – от Серебряного бугра и в 7 – по топкой,
болотистой дороге от реки Атрека, вообще с плодородною почвой по берегам, и только при
устье – густо поросшей камышом и так мелководной, что даже маленькие лодки двигаются
по нем не иначе, как толкаясь о дно веслами. Вот в какую трущобу попал бесстрашный
«Рафаил» (так слывет Езнаев между своими и тюркменами, так и мы будем называть его),
запасшись следующим письмом от Петраченки: «Рафаил! Ручайтесь тюркменам, что я
исполню их желания, когда увижу русских пленных. Если они желают иметь ханом НурГельды, то должны написать это на бумаге и обещать не разбойничать. Дай бог успеха и
пр.» Рафаил, действительно, поладил с Нур-Гельды, и теперь это «чудовище», с русскою
медалью на шее и титулом станционного хана, смирилось, предано нам и как только
заметит враждебное движение между своими против нас или приготовление к морским
разбоям против персов немедленно извещает о том станцию» [7].
Начальник Закаспийского военного отдела генерал-майор Ломакин в своем рапорте
начальнику Кавказского горского управления, отправленном 8 апреля 1877 году, отмечает,
что им «особенно много содействовал переводчик Астрабадской морской станции Рафаил
Езнаев (произведенный за отличие при рекогносцировках 1875 г. в чин коллежского
регистратора).
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По моему распоряжению он более двух месяцев пробыл в чарве и, переезжая из аула в аул,
из кибитки в кибитку, старался всеми мерами склонить туркмен к найму у них верблюдов»
[3]. Из официального сообщения, помещенном в газете «Кавказ» от 26 апреля 1879 года (№
91), явствует, что Высочайшим приказом Главнокомандующего Кавказской армии и
Кавказского военного округа, Генерал-Фельдмаршала Михаила (брата Царя) от 23 марта
1879 года за отличие, оказанное им 12-го мая 1877 года в деле с текинцами у крепости
Кизил-Арват, Письменному Переводчику Управления Начальника Астрабадской морской
станции, Коллежскому Регистратору Рафаилу Езнаеву был Всемилостивейще пожалован
медаль Святого Станислава 3-й степени с мечами [4].
Можно не сомневаться также в том, что не только превосходное владение
туркменским устным и письменным языками, но и близкое знакомство Рафаила Езнаева с
менталитетом тогдашних туркмен обусловило наиболее адекватный русский перевод
сравнительно большого количество (около 90 названий) поэтических сочинений
Махтумкули, осуществленный им в 1874 году, но оставшийся в рукописи, в отличие от
английского перевода А. Ходзько трех стихотворений поэта (1842 г.) и с его участием лишь
одного стиха в русском переводе, хотя последние были опубликованы и стали в свое время
доступными для широкого круга читателей [13].
В порядке итогов к данному разделу нашей статьи отметим, что Уважаемый
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов в феврале 2021 года подписал
Постановление, согласно которому в 2024 году будет широко и торжественно отмечаться
славный 300-летний юбилей великого поэта-классика и мыслителя Махтумкули. Этим же
постановлением утвержден план многочисленных мероприятий на предстоящий период,
среди которых числится и создание двухтомной «Энциклопедии Махтумкули». Надеемся,
что сведения, приведенные в данном нашем сообщении, пригодятся в написании отдельных
статей для этой энциклопедии.

О ДРУГОМ ПЕРВОМ УСТНОМ ПЕРЕВОДЧИКЕ-АРМЯНИНЕ
Пройдя к разговору о деятельности других первых переводчиков Закаспийского
края, ознакомимся с отрывком из воспоминаний А. В. Верещагина, одного из русских
офицеров – участников Геоктепинского сражения, который относится непосредственно к
первым неделям после захвата русскими героически обороняемой туркменами крепости:
«Я разговариваю с ними (т.е. группой туркменских стариков, женщин и детей – М.С.) через
молоденького переводчика-армянина, одетого в черкеску… – Эй, послушай! – говорю я
переводчику, который сидел возле старика…– Чего изволите, ваше благородие? – говорит
тот своим армянским акцентом.– Скажи им, что мне хочется приобрести коня, да такого,
чтобы у самого персидского шаха лучше не было, понимаешь? – Понимаю, ваше
благородие, понимаю! И он что-то долго толкует гостям, причем размахивает руками и
часто восклицает:
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"Чок якши" (т.е. очень хороший)… Этот конь, о котором они толкуют, три раза первым
прискакивал и получал награды… когда переводчик кончил, он оттопырил на руке три
пальца и проговорил: "Ючь, ючь", т.е. три раза взял приз» [1]
Александр Васильевич Верещагин (1850–1909) – будущий русский генераллейтенант, писатель, получил тогда желаемого ахалтекинского коня. А вот имя и фамилия
тогдашнего переводчика-армянина, который владел, скорее всего, не туркменским, а
близкородственным азербайджанским языком, остались для истории неизвестными.

ПЕРЕВОДЧИКИ-КАЗАХИ
Теперь обратимся к газете «Кавказ» от 28 мая 1881 года, на 3-й странице которой
под рубрикой «Новости столичных газет», помещено следующее сообщение: «Текинская
депутация удостаивается Высочайшей аудиенции 23 мая. Вот список лиц, выходящих в
состав депутации: 1) Тыкма-Сардар, бывший начальник текинских вооруженных сил; 2)
сын его, малолетний Уразберди; 3) Авиз, родственник Тыкма-Сардара; 4) Халли, родовой
старшина из мервских родов, прибывший сюда со специальной целью ознакомиться с
Россией; 5) Хал-Магомед, ближайший однородник Тыкма-Сардара. Депутацию
сопровождает свободно владеющий туркменским наречием ротмистр Канчувак Байтоков
(выделено нами – М.С.). Текинцы, знакомясь с достопримечательностями столицы,
обнаруживают много любознательности. Вчера они посетили артиллерийский арсенал и
патронный завод, сегодня – стеклянный завод» [5]. О двух казахах (киргизах),
сопровождающих туркменскую (текинскую) депутацию, сообщала петербургская газета
«Вечернее Время» еще 15 мая 1881 года: «Депутацию сопровождают из Красноводска до
Петербурга состоящий в распоряжении временно командующего войсками Закаспийского
края ротмистр Байтоков и в качестве прислуги – всадник, находившийся в конвое генерала
М.Д. Скобелева, джигит из туркестанских киргизов (т.е. казахов – М.С.) Юсуп Акбулатов.
Грудь его украшена крестом Св. Георгия и несколькими медалями» [8].
К вышеприведенным сведениям о К. Байтокове можем добавить еще следующие
данные: «…в 60‑х годах XIX в. началась практика назначения на должности дистаночных
и местных начальников выпускников школы для казахских детей при Оренбургской
пограничной комиссии. К примеру, выпускник этой школы, Канчувак Байтоков занимал
должность начальника первой половины 8-й дистанции в 1862–1864 гг.» [12]. Что касается
Ю. Акбулатова, скорее всего, он был родом из Мангышлака, казахом-адайцем, всадником
созданной в 1877 году казахской конной милиции. Он, как и К. Байтоков, служил толмачом
(переводчиком) Тыкма(Дыкма)-сердару и другим членам депутации.

Muratgeldi SOYEGOV 6
ОБ АХМЕТ-БЕКЕ ЭФЕНДИЕВЕ
После насильственного присоединения Ахалского оазиса к России в начале 1881
года, население Марыйского оазиса (Мерва) в результате проведенных переговоров через
своих уполномоченных представителей изъявило желание о добровольном вхождении в
состав империи. В этой связи дальнейшая наша задача в данном сообщении также более
чем скромная, то есть она заключается в хронологическом изложении выявленных нами
сведений о письменном переводчике Штаба Закаспийской области, коллежском
регистраторе А. Эфендиеве, имя которого впервые встречается в этом его качестве, когда
он письменно переводил с туркменского языка на русский язык «Прошение от депутации
мервского оазиса императору Александру III о принятии в подданство России» от 1 января
1884 года. Русский перевод «Прошения…» замыкают слова: «Верно, подполковник
генерального штаба Назаров» (Документ № 101). К 1946 году данный документ хранился в
Центральном Государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА, ф. 400, д. № 8, лл.
60–68) [8]. А. Эфендиевым был переведен на русский язык также туркменский текст
совместного «Клятвенного обещания» большого числа жителей Мерва (ныне: Мары) от 31
января 1884 года Российскому императору о верноподданстве (Документ № 101. Хранился
в ЦГВИА, ф. 400, д. № 8, лл. 64–67) [8].
В течение двух дней, 8 (20)–9 (21) октября 1888 года, император России Александра
III со своей семьей находился в городе Баку. Среди встречающихся и затем удостоенных
приема была делегация туркмен Закаспийской области. На 71-й странице Приложения к
«Кавказскому календарю на 1888 год» имеется информация о членах туркменской
депутации, приехавших в Баку и получивших царские подарки: «Вдова Нур-Верды хана,
ханша Гюлджамал-бай, получила пару массивных золотых браслет, осыпанных крупной
бирюзой, и брошь с бирюзой и жемчугом. Все офицеры туркменской милиции и переводчик
Эфендиев получили драгоценные перстни. 20 человек получили почетные халаты из
золотой парчи. Остальным были пожалованы часы» [6]. Имя переводчика Эфендиева
упоминается в книге «Голубые дали Азии» тогдашнего чиновника областной царской
администрации в Асхабаде (ныне Ашхабад), будущего известного писателя В. Яна (В.Г.
Янчевецкий, 1875–1954): «В начале марта 1902 года генерал Суботич (начальник
Закаспийской области – М.С.) с группой сотрудников своей канцелярии выехал в
инспекционную поездку на побережье Каспийского моря, и я сопровождал его… Туркмены
окружили Суботича и говорили с ним о своих нуждах через переводчика Эфендиева» [11].

В ПОРЯДКЕ ОБЩЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Среди наших источников сведения о переводчике Эфендиеве очередной раз
встречаем в книге «Среди сыпучих песков и отрубленных голов» (1-ое изд., 1914 г.)
шведско-русского этнографа-музыковеда В.Н. Гартевельда (Harteveld, 1859–1927), который
описывает события 1913 года [2, c. 95–101] и приводит русский текст народной
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туркменской песни о взятии Геок-тепе в переводе тогдашнего чиновника местной царской
администрации в Асхабаде, будущего известного ученого-востоковеда А.А. Семенова
(1873–1958) с участием Ахмет-Бека Эфендиева (переводчика при начальнике Закаспийской
области) [10, c. 95–101]. Исходя из изложенного выше, можем констатировать, что АхметБек Эфендиев работал переводчиком с туркменского на русский язык и наоборот сначала в
штабе Закаспийской области, а затем в канцелярии начальника области, по меньшей мере,
около 30 лет, и по всей вероятности, он по национальности был азербайджанцем. Но не
возможно полностью исключить и то, что он мог быть представителем одного из
тюркоязычных народов Северного Кавказа или Дагестана, и его родной язык способствовал
быстрому владению им близкородственным туркменским языком. Эти и другие вопросы
жизни и деятельности Ахмет-Бека Эфендиева, а также других первых переводчиков
бывшей Закаспийской области (современный Туркменистан) ждут своего исследователя в
будущем. Ибо наши публикации представляют собой не иначе как постановка вопроса для
будущих исследований по данной тематике, в лучшем случае как предварительные
замечания по ней.
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ÖZET
Bu çalışma yaşadıkları ihanetten travma düzeyinde etkilenen ve çoklu kişilik bozukluğu
yaşayan karakterlerin psikanalitik kavramlar olan id, ideal ego ve alter ego üzerinden
incelenmesini ve tartışılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada ihanet travmasının kişinin benliğinde
nasıl bir tahribata neden olabileceği üzerinde de durularak ihanetin travmatik boyutu ele
alınmaktadır. Kişinin kendi benliğinden ziyade ikinci bir benliği ifade eden alter ego; şaşırtıcı ve
tekinsiz yönüyle özellikle korku, gerilim ve gizem filmlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın evrenini çoklu kişilik bozukluğunu ele alan gizem, korku ve gerilim
türlerinden en az ikisini içinde barındıran filmler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak
ise yaşadıkları ihanet travması karşısında alter kimlikler yaratan karakterlerin ele alındığı Secret
Window (2004) ve Hide and Seek (2005) filmleri amaçlı örneklem yöntemi ekseninde seçilmiştir.
Filmlerin incelenmesinde psikanalitik eleştiri yönteminden yararlanılarak ele alınan filmlerdeki
alter kişiliklerin saldırgan eylemleriyle id’e ve erişilmek istenen ideal erkek temsilleriyle ideal
ego’ya işaret edip etmedikleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Psikanaliz, Alter Ego, İdeal Ego, Çoklu Kişilik Bozukluğu.
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ABSTRACT
This study aims to examine and discuss the characters who are affected by the betrayal at
the level of trauma and have multiple personality disorder, through the psychoanalytic concepts of
id, ideal ego and alter ego. In the study, the traumatic dimension of betrayal is discussed by
emphasizing how the trauma of betrayal can cause damage to one's self. Alter ego, which expresses
a second self rather than one's own self; With its surprising and uncanny aspect, it is often preferred
especially in horror, thriller and mystery films. In this context, the universe of the study consists
of films that contain at least two of the mystery, horror and thriller genres that deal with multiple
personality disorder. As the sample of the study, the films Secret Window (2004) and Hide and
Seek (2005), which deal with the characters who create alter identities in the face of the trauma of
betrayal, were chosen on the axis of the purposeful sampling method. In the analysis of the films,
it is tried to reveal whether the alter personalities in the films, which are discussed by using the
psychoanalytic criticism method, point to the id with their aggressive actions and whether they
point to the ideal ego with the ideal male representations that are desired to be reached.
Keywords: Cinema, Psychoanalysis, Alter Ego, Ideal Ego, Multiple Personality Disorder.

GİRİŞ
Çoklu kişilik bozukluğu (Dissosiyatif kimlik bozukluğu), kişinin öz benliğinden farklı
olarak bir ya da daha fazla benliği kendi bünyesinde barındırmasına neden olan psikolojik bir
rahatsızlıktır. Kişi karşılaştığı travmatik durumdan kurtulmak için savunma mekanizması olarak
alter kimlikler yaratır. Alter kimlikleri, öteki ben bağlamında alter ego üzerinden incelemek
mümkündür. Alanyazında alter ego kavramını karşılayan birtakım kavramlar söz konusudur:
doppelganger, gizli benlik, ikinci benlik, karşıt benlik, gölge, aynadaki görüntü, bölünmüş kişilik,
çoklu kişilik, çift kişilik. Bu kavramları kişinin bütünleşmeye yönelik mücadelesi üzerinden
incelemek mümkünken; bu mücadele devamında parçalanma, tekrarlama, kimlik kaybı ve iç
çatışma meydana gelebilmektedir (Berman, 1988, s. 963).
Alter ego bağlamında çoklu kişilik bozukluğu yaşayan karakterler, sinema ve edebiyatta
sıklıkla işlenmektedir. Robert Louis Stevenson ‘ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde adlı romanı alter egoya
verilebilecek en bilindik örneklerden biridir.
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Sinemada defalarca uyarlaması yapılan roman temelde iyi ile kötü arasındaki çatışmayı anlatmakta
olup, meseleyi alter ego ekseninde aynı beden üzerinden yaratılan iki farklı karakter çerçevesinde
ele alır. Bunun yanı sıra çoklu kişilik bozukluğundan mustarip hastaların hayat hikayeleri de
romanlaştırılarak okuyucuya sunulur. Sybil, The Three Faces of Eve adlı romanlar yayımlandığı
dönemde hastalığa karşı büyük ilgi uyandırmış ve devamında sinemaya da uyarlanmıştır.
Sinemada ele alınan alter ego genellikle karakterlerin çatışma içine girdiği kötü yanlarıyla ya da
süper kahraman filmlerinde olduğu gibi karakterlerin ikinci (kahraman) kimlikleri olan öteki ben
üzerinden incelenir (İndick, 2011, s. 107). Bu çalışmada ise en temelde alter ego meselesi çoklu
kişilik bozukluğu yaşayan karakterlerin alter kimlikleri üzerinden ortaya konulmaya ve
anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Sinemada öteki ben bağlamında kullanılan alter ego çoğu zaman gerçeklik algısının yok
olduğu, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir hikâye örüntüsü içinde ele alınmaktadır. Alter ego
şaşırtan ve gerilim yaratan yapısı nedeniyle özellikle gizem, korku ve gerilim türlerinde sıklıkla
tercih edilmektedir. Bunun nedeni alter ego’nun aynı bedende farklı iki karakter olarak temsilinin
yarattığı gerilim ve tekinsizliğin izleyici üzerinde şaşırtıcı bir etkiye neden olmasıdır. Bu nedenle
çalışmanın evreni olarak çoklu kişilik bozukluğunu ele alan gizem, korku ve gerilim türlerinden
en az ikisini içinde barındıran filmler seçilmiştir.
Yapılan literatür taramasında genellikle çoklu kişilik bozukluğunun çocukluk çağında
yaşanılan bir travmanın sonucu olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Ulusal Ruhsal Sağlık Enstitüsü
(The National Instute of Mental Health-URSE) tarafından yapılan bir araştırmada çoklu kişilik
bozukluğu hastalarının %97’sinin çocukluk çağında yaşadıkları bir travmanın hastalığa neden
olduğu sonucu ortaya konulmuştur (Putnam, 2012, s. 68). Sinemada da çoklu kişilik bozukluğu
yaşayan karakterlerin genel itibariyle bu hastalığa yakalanma nedeni olarak çocukluk çağında
yaşanılan travmalar işaret edilmektedir. Bazı filmlerde ise hastalığın nedeni olarak tatmin edici bir
veri sunulmayarak karakter tasarımı detaylı bir şekilde ortaya konulmamaktadır. Sybil, Üç Yüzlü
Kadın, Beyza’nın Kadınları, Parçalanmış filmlerinde hastalığın nedeni olarak çocukluk çağında
yaşanan fiziksel saldırı gösterilmiştir. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak çoklu kişilik
bozukluğu ile karakterlerin yaşadıkları ihanet travması arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır.
Bu minvalde çalışmanın örneklemi olarak yaşadıkları ihanet travması karşısında alter kimlikler
yaratan karakterlerin ele alındığı iki film seçilmiştir. Bu filmler kronolojik sırayla şöyledir; Secret
Window (2004), Hide and Seek (2005). Bu filmlerin seçilmesindeki diğer etkenler kapsam ve
sınırlılık bağlamında gizem, korku ve gerilim türlerinden en az ikisini içinde barındırmaları, çoklu
kişilik bozukluğu semptomları gösteren ve ihanet travması yaşadığı düşünülen karakterleri ele
almaları şeklinde sıralanabilir. Bu seçimde amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Amaçlı
örneklem tekniği zengin bilginin varlığının söz konusu olduğu durumlarda konunun derinlemesine
incelenmesine imkân sağlayan önemli örneklem belirleme tekniklerinden biri olarak karşımıza
çıkar (Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2016. s.118).
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Ele alınan bu filmlerdeki ana karakterlerin yarattıkları ikinci kimlikleriyle çatışma içine
girmesi karakterlerin psikanalitik kavramlar üzerinden incelenmelerine imkân sağlamaktadır. Bu
bağlamda çalışmanın temelinde psikanalitik kuram yer almaktadır. Çalışmada alter ego
kavramının psikanalitik kuram temelinde açıklanmasının yanında bu kavramla
ilişkilendirilebilecek psikolojik bir rahatsızlık olan çoklu kişilik bozukluğundan da
yararlanılmaktadır. Bu bozukluğun temelinde ise karakterlerin yaşadıkları ihanet travmasına ve
travmanın karakterler üzerinde yarattığı etkiye değinilecektir. İhanet travması ve çoklu kişilik
bozukluğu arasındaki ilişkiye Erdinç Öztürk’ün (2009a) ‘Dövüş Kulübü: Çifte Kendilikler Çifte
Yaşamlar’ adlı makalesinde de değinilmiştir. Öztürk’ün ifade ettiği gibi sistemin kölesi olmaktan
bunalan bedenin asıl sahibi olan ev sahibi (host) karakter buna karşı duyduğu öfkeyi yarattığı alter
kişilik olan Tyler üzerinden açığa çıkarır ve sistemden intikam almaya yönelir. Karakterin öfkesi
sistem tarafından ihanete uğradığı düşüncesinin bir getirisi olarak ele alınmış ve bu durum zihninde
bölünmeye yol açmıştır. Bu çalışmada da ihanet travmasının kişide nasıl bir tahribata ve nasıl
sonuçlara neden olduğu üzerinde durulacaktır.
Bu çalışma diğer taraftan temelde psikanalitik birer kavram olan alter ego, ideal ego ve id
arasında bir ilişki olduğu varsayımı üzerinde durmaktadır. Çalışmayla alter kişiliklerin cinayet
işleme doğrultusundaki eylemleriyle id’e işaret edip etmedikleri, çalışmada ele alınan filmlerdeki
ev sahibi karakterlerin asıl kimlikleriyle gerçekleştiremeyecekleri eylemleri yarattıkları alter
kimlikler üzerinden hayata geçirdikleri ve böylece alter egonun ideal egoya dönüşüp dönüşmediği,
bu eylemlerin saldırgan bir yapı içermesiyle alter egonun id’e işaret edip etmediği, karakterlerin
yaşadıkları ihanet travmasının saldırgan bir alter ego yaratımına sebep olup olmadığı varsayımları
sınanacaktır. Alter ego ile arasında ilişki olduğu düşünülen id, Freud’un topoğrafik kişilik
kuramını oluşturan üç yapıdan biridir. En temelde cinsel ve saldırgan dürtüleri ifade etmektedir.
Kişinin kötü eylemlerinin kaynağı olarak gösterilebilir. İndick (2011) filmlerdeki kötü
karakterlerin id’in birer temsili olduğunu ifade eder. Bu bağlamda başkalarına zarar verecek
eylemlerde bulunan karakterler, id’in hakimiyetindeki dürtülerini açığa çıkarmakta ve id’e işaret
etmektedir. Örnek bir çalışma olan Aslı Karamollaoğlu’nun (2004) ‘Doksanlı Yıllar ve Sonrasında
Hollywood Sinemasında Eril Narsizm ve Fallik Karakter Temsilleri’ adlı yüksek lisans tezinde
alter kimlikler şiddete meyilli saldırgan yapısı ile id’in yansıması olarak ifade edilmiştir. Bu
çalışmada ise ev sahibi karakterlerin gerçekleştiremediği ve bunun pişmanlığını taşıdığı eylemleri
alter kişilikler üzerinden gerçekleştirdiği ve bunu yaparken de alter kişiliklerin saldırgan bir yapı
içinde bulundukları üzerinde durulacaktır.
Alter ego ile ilişkilendirilmeye çalışılacak olan ideal ego, kişinin olmak istediği benlik
şeklinde ifade edilebilir. Bu bağlamda ele alınan filmlerdeki karakterlerin gerçek benlikleriyle
olmak istedikleri benlik arasında büyük bir farklılığın olduğu ve karakterlerin gerçek benliklerinin
eylemlerinden memnun olmadıkları görülmüştür. Bu durum kişinin, erişmek istediği ideal benlik
özelliklerine sahip yeni bir kimlik yaratmasına neden olmuştur. Karamollaoğlu’nun (2004) aynı
çalışmasında alter kişiliğin doğayla bağdaştırılan, fiziksel güç ve beceri sahibi ikinci kişiliğinin
ideal ve ulaşılması imkânsız bir imge olarak ideal egoya karşılık geldiği ifade edilmiştir.
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Çalışmada ele alınan karakterlerin ihanet travması karşısında yarattıkları alter kimlikler ve onlara
yükledikleri görevler bağlamında ideal ego ile alter ego arasında nasıl bir ilişki olduğunu
incelemek amaçlanmaktadır.

1.

PSİKANALİZ VE SİNEMA

Psikanalizin ifade edilen iki anlamı kısaca şöyledir. İlki sinir hastalıklarının tedavisinde
kullanılan bir yöntem, ikincisi ise “derinlik psikolojisi” yani bilinçdışı zihinsel süreçler bilimidir.
Derinlik psikolojisi bakımından zihin yapısı dinamik, ekonomik ve topoğrafik bakımdan üç
şekilde ele alınmaktadır (Freud, 2006, s. 60-62). Freud topoğrafik kişilik kuramında ruhsal yapıyı
bilinç, bilinç öncesi ve bilinçdışı olmak üzere üç bölüme ayırmış ve bir buzdağına benzetmiştir.
Su üzerindeki kısım bilinç, su yüzeyine yakın olan su altındaki kısım bilinç öncesi, suyun
derinliklerinde kalan ve büyük bir bölümü oluşturan kısım ise bilinçdışıdır. Bilinçdışı bölümünde
bilinç düzeyindeki düşünce ve davranışları yönlendiren bir güç vardır (Geçtan, 1997, s. 56).
Freud’un bilinçdışı kavramından önce insan davranışlarının nedenlerinin tamamıyla bilinçli
olduğu düşünülüyordu. Topoğrafik kişilik kuramıyla Freud, her eylemin bilinç ile
ilişkilendirilemeyeceğini ifade etmiştir (Altıntaş ve Gültekin, 2014, s. 3). Bilinç ve bilinçaltında
yer alan psişik şeyler psikanalizin alanını inşa etmekte olup patolojik süreçlerin anlaşılmasına
yardımcı olmaktadır (Freud, 2020, s. 7). Freud zamanla topoğrafik kişilik kuramının her durumu
açıklamakta etkili olmadığını fark etti. Bazı hastaların anıları bilinç düzeyine erişme noktasında
bir direnç göstermekteydi. Böylece dirence neden olan savunma mekanizmalarının ve egonun bazı
taraflarının da bilinçdışından kaynaklandığını fark etti (Geçtan, 1997, s. 57). Bu doğrultuda ise
yapısal kişilik kuramını geliştirdi. Freud’un geliştirdiği bu kuramda kişilik üçe ayrılmaktadır: id,
ego, süper ego.
Freud’un “gerçek ruhsal varlık” diye ifade ettiği ve ruhsal enerji kaynağı olan id, kişiliğin
temel sistemidir. Enerjisini bedensel süreçlerden alır ve ego ile süper ego için enerji sağlar (Geçtan,
1997, s. 57-58). İnsanın içinden ve dış dünyadan gelen uyarıcılar karşısında biriken enerjisini
hemen boşaltmak ister. Haz prensibine tabi olan id, acıdan kaçma ve hazza ulaşma amacı güder
(Altıntaş ve Gültekin, 2014, s. 4). Temelde cinsellik ve saldırganlık dürtülerine sahip olan id, insan
davranışlarının altında yatan nedenlerin ana kaynağıdır (Cüceloğlu, 1993, s. 407). Örneğin id
Otomatik Portakal filmindeki Alex’in cinsel, saldırgan ve kontrolsüz eylemleri ile ifade edilebilir
(Bakır, 2008, s. 149). İd’in sorumluluk alma yetisinden mahrum oluşu gibi dürtülerinin
egemenliğindeki Alex de saldırgan ve cinsel dürtülerinin boyunduruğundaki eylemlerini
düşüncesizce ve en ufak bir vicdan azabı çekmeden gerçekleştirmektedir.
Haz ilkesine tabi olan id’in aksine ego gerçeklik ilkesine göre hareket etmektedir.
Gerçeklik ilkesinde, dürtünün doyuma ulaştırılması için gerekli olan obje bulununcaya kadar
gerilimin ertelenmesi söz konusudur (Geçtan, 1995, s. 45). Ego, id’in isteklerini algıladığında,
süper ego’nun kuralları çerçevesinde gerekli şartları hazırlayarak davranışa dönüştürür.
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Şartları sağlayamazsa gerekli şartlar sağlanıncaya kadar doyumu erteleme yoluna gider (Altıntaş
ve Gültekin, 2014, s. 5). Ego gerçek dünya ile id arasında denge sağlayarak id’i denetim altına alır.
Kişiliğin gelişiminin devamında ise süper ego oluşur. Toplumun belirlediği doğru ve yanlış
kalıpları süper ego (üst-ben) olarak ifade edilir. Ego, id’in isteklerini bu kalıplar çerçevesinde
gerçekleştirir. Bu sayede ego hem id’i doyuma ulaştırır hem de süper ego tarafından
cezalandırılmaktan kurtulur (Cüceloğlu, 1993, s. 408). Süper ego’nun işlevleri şu şekilde ifade
edilebilir. İd’in hoş olmayan dürtülerini engellemek, ego’yu gerçekçi amaçlardan ahlaki amaçlara
yönlendirmek ve kusursuz olmak için çaba göstermek (Geçtan, 1995, s. 47). Çocuk ebeveynlerinin
onaylamadığı davranışları, ödüllendirme ve cezadan kaçınma maksadıyla süper ego’nun ilk alt
sistemi olan vicdan kısmına yerleştirir. Bu kısımdaki suçlu hissettirme ve cezalandırmaya karşın
ikinci alt kısım olan ego ideali ise gurur ve kıvanç duygusuyla ödüllendirir (Geçtan, 1995, s. 47).
İdeal ego ve ego ideali arasındaki fark Lacan’ın imgesel ve simgesel özdeşleşme süreçleri
ile ifade edilebilir. İmgesel özdeşleşme “olmak istediğimiz şey” ile ifade edilerek ideal egoya denk
düşerken, simgesel özdeşleşme “bakılan yer” ile ifade edilerek ego idealine denk düşmektedir
(Zizek, 2011, s. 121). İnsan edimsel ben’ini ölçmek için bir ideal oluşturur. Oluşan ideal ego, özsevginin amacını oluştururken narsisizm ideal ego’ya kayar. Çocukluğunun narsisistik
mükemmeliyetine sahip çıkamayınca ona ego ideali olarak tekrar sahip olmak ister (Freud, 2011,
s. 65). Ego ideali bir aile, sınıf, ulus için ortak ideal olması bakımından toplumsal bir tarafı içerir
(Freud, 2011, s. 74). Babanın adına tabi olan bu sıfatlarla ego ideali Lacan’ın büyük öteki
kavramına, ideal ego ise küçük öteki kavramına denk düşmektedir. Lacan’ın küçük öteki olarak
ifade ettiği öteki ben ise alter ego’ya denk düşmektedir (Nasio, 2007, s. 118).
Alter ego alternatif bir ikinci benlik şeklinde ifade edilebilir. Kişinin bilinçli ya da bilinçsiz
kendi benliğinden farklı olarak yarattığı ikinci benlik yapısıdır. Alter ego’ya yüklenen anlam kişiyi
arzularına ulaştırabileceği gibi yıkımına da neden olabilir. Örneğin; Siyah Kuğu filminde Nina’nın
hırsı yüzünden yarattığı alter ego onu arzuladığı siyah kuğu rolünü almaya götürse de sonunda
kendi hayatına sebep olur.

2.
İHANET TRAVMASI İLE ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU ARASINDAKİ
İLİŞKİ
İhanet travması insanın güvendiği, önemsediği kişi ya da kurum tarafından zarara
uğraması, güveninin zedelenmesi şeklinde ifade edilmektedir (Freyd, Prince, Gleaves, 2007, s.
297). Güvendiği kişi ya da kurum tarafından ihanete uğramak kişide kaldıramayacağı bir tahribata
neden olur ve bu durum kişide travma etkisi yaratır. İhanet travması olayın unutulması ve sonradan
hatırlanması ile alakalı bir durumdur (Freyd, 1999. s. 24-25). Kişi ihanet olarak adlandırdığı anı
üzerinde amnezi geliştirebilir ve bu anıya dair çağrışım yapan bir durumla karşılaştığında ise
anının parçalarını hatırlayabilir. Sarıkaya Şen (2018), Ford Madox Ford’un The Good Soldier adlı
romanını travma teorisi ekseninde ele almıştır.
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Romandaki John Dowell karakteri eşinin kendisini aldatması ve ardından intihar girişimi
sergilemesi üzerine bu olaylardan travma boyutunda derinden etkilenmiştir. Bu çalışmada ele
alınan filmlerdeki ana karakterler de yaşadıkları ihaneti kendilerini derinden etkileyen birer
travmatik deneyim olarak algılamışlar ve bu deneyim ile başa çıkmak için zihinleri bölünmeye
yönelmiştir.
Sinemada da içinde bulunduğu durumu kaldıramayan ve bölünme yaşayan çoklu kişilik
bozukluğuna sahip karakterler mevcuttur. Dövüş Kulübü filminde sistemin kendisini aldattığını
fark eden ev sahibi karakter çareyi bölünmede bulur. Aldatılma bir travmaya dönüşür ve alter
kimlik yaratır (Freyd’den aktaran Öztürk, 2009a, s. 78). Sistemin kölesi olmaktan bunalan ev
sahibi karakter buna karşı duyduğu öfkeyi yarattığı alter kişilik olan Tyler üzerinden açığa çıkarır
ve sistemden intikam almaya yönelir (Öztürk, 2009a, s. 81). Bu çalışmada ele alınan filmlerdeki
karakterler de eşleri tarafından aldatıldıklarını öğrendikleri anda durumu kabullenemezler ve
zihinleri bunun üstesinden gelmek ve intikam almak için bölünmeye başvurur.
Dissosiyasyon’un kelime anlamı “ayrılma, bölünme, kopma, çözülme” şeklinde ifade
edilmektedir. Psikolojik bakımdan ise kişinin zihnindeki anı, duygu ve düşüncelerin bölünmesi,
ayrıştırılması şeklinde açıklanabilir. Zihnin yaşadığı travmaya karşı ürettiği dirençlerden biri
travma anısını unutmak yani bölmektir. Ancak kişi acı dolu anılarını bölse de zihninin en
derinlerine gönderse de o anıların hayaletleri psikolojik bir semptom olarak kişinin karşısına tekrar
ve tekrar çıkmaktadır (Özen, 2018, s. 151). Özellikle zihnin yaşanılan olaylar karşısında sürekli
bölünmeye başvurması, bu dissosiyatif yaşantıların ağırlığı ve sıklığı zamanla kişiyi dissosiyatif
bir bozukluğa götürmektedir (Şar, 2000, s. 8). Çoklu kişilik bozukluğu olarak bilinen dissosiyatif
kimlik bozukluğu “bilinç, hafıza kimlik, duygu, algılama, beden temsili, motor kontrol ve
davranış” üzerinde meydana gelen bozukluklar veya süreksizlik hali şeklinde ifade edilmektedir
(American Psychiatric Association, 2013, s. 291). Çoklu kişilik bozukluğu ruhsal bir bozukluk hali
olup ileri derecede dissosiyatif bir rahatsızlıktır. Kişi sık sık içinde kendisinden başka biri ya da
birilerinin olduğu hissine kapılır. Bunun nedeni kişinin ruhsal bütünlüğünü sağlayamamasıdır. Kişi
kendi anı, duygu ve düşüncelerine karşı yabancılaşmakta, onları başkasınınmış gibi algılamaktadır
(Şar, 2000, s. 7-8). Bu algısında da haksız değildir. Yaşanan travma karşısında bölünen zihin yeni
alter kişilik ya da kişilikler yaratmıştır.
Kişi yaşadığı travmadan sıyrılmak ve böylece kendi ruhsal sağlığını iyileştirmek için
kopyalar yaratmakta ve tekrarlanan travmalar ile bu kopyalar alter kişiliklere dönüşmektedir
(Öztürk, 2009b, s. 45). Her alter kişilik kendi zihin yapısına sahiptir. Bu yüzden kişiliklerin
birbirlerinin eylemlerinden haberleri olmaması durumu olabileceği gibi bir kişiliğin diğerinin ya
da diğerlerinin eylemlerini bilmesi de muhtemeldir. Bununla birlikte alter kişiliklerin kendilerine
has yaşam öyküleri vardır. Her bir kişiliğin farklı bir ismi, yaşı, sesi, aksanı, cinsiyeti, yeteneği,
davranış ve sağlık durumu olabilmektedir (Spira, 2008, s. 18). Her bir alter kişiliğin sistem içinde
anlam ve görevleri bulunmaktadır. Bütün dissosiyatif kimlik bozukluğu hastalarında “düşman,
çocuk, yardımcı, karşı cinsten, intihara sürükleyen” alterlere rastlamak mümkündür (Öztürk,
2009b, s. 41; Şar, 2000, s. 9). Bunların dışında farklı özelliklere sahip alterlere de rastlanabilir.
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Düşman alterler başlangıçta ev sahibi kişiyi koruma ve hayatını idame ettirmeye yardımcı olma
eğilimindedirler. Ancak ev sahibi kişinin “istismarcı kişi ya da sistemden” soyutlanamaması alter
kişiliği düşman altere dönüşmeye iter (Öztürk, 2009a, s. 80). Düşman alterlerin agresif özellikleri
hastayı korumaya yönelik eylemler olabilirken kişinin ya da alterlerin sırlarını açığa çıkarmasına
da engel olurlar (Şar, 2000, s. 9). Kötü kişilikler diğer kişilikleri yönetme eğiliminde olabilirler.
Bununla birlikte diğer kişilikler için korkulan, boyun eğilen kişiliklerdir. (Öztürk, 2009a, s. 78).
Çoklu kişilik bozukluğu hastalarında madde bağımlılığı ve şiddet eğilimlerine sık
rastlanılmaktadır. Bu eylemler genellikle alter kişilikler tarafından gerçekleştirilmektedir. Seri
cinayet işleyen katiller arasında da çoklu kişilik bozukluğu hastalarına sıklıkla rastlanmaktadır
(Glen ve Diğ.’den Aktaran Özen, 2018, s. 143). Alter kişilikler kendilerine yıkılan öfkeyi başkaları
üzerinden açığa çıkarma eğilimindedirler. Kadın çoklu kişilik bozukluğu hastaları şiddeti
kendilerine yöneltirken erkek çoklu kişilik bozukluğu hastalar ise şiddeti başka insanlara
yöneltmektedir. Öyle ki yapılan araştırmalarda cinsel suç nedeniyle yargılanmış kişilerin kayda
değer bir oranda çoklu kişilik bozukluğu hastası olduğu tespit edilmiştir (Bliss ve Larson’dan
Aktaran Putnam, 2012, s. 81-82). Görülüyor ki çoklu kişilik bozukluğu hastaları yaşadıkları
travmayı ya da benzerini başkalarına da yaşatma eğilimine girmektedirler.
Alter kişilik temasını ikiye bölünme-ikiz-eş benlik-gölge-öteki-doppelganger gibi
kavramlar üzerinden incelemek mümkündür. Kendisine benzeyen ancak kendisi olmayanı ifade
eden bu kavramlar üzerinden sinemada korku, gerilim duygusu yaratılmaya çalışılmıştır. Hem
heyecanlandıran hem de tekinsizlik duygusu yaratan ikiz teması mitoloji, edebiyat ve sinemada
defalarca ele alınmıştır (Terbaş, 2016. s. 151). Çoklu kişilik bozukluğu teması da yarattığı
şaşırtıcılık nedeniyle genellikle gerilim filmleri içinde ele alınmaktadır. İnsan zihninin
karmaşıklığı, izleyici de yarattığı şok etkisi, kafa karışıklığı ve gerilim hissini kendi bünyesinde
barındırması bakımından gerilim sinemasında sağlam bir yer bulmuştur. Olay örgüsü, ışık, ses,
kurgu, kamera hareketleri gibi unsurlar çoklu kişilik bozukluğu yaşayan karakterleri kendi
bünyesine yedirdiğinde gerilim sinemasının amaçlarına doğrudan hizmet etmektedir. Sinemanın
araçlarının izleyicide uyandırmak istediği duygu bakımından insanın ruhsal dünyası gerilim türü
başta olmak üzere sinemanın birçok uzvunda önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda birçok
yönetmenin kendi dilini oluşturmada psikanalize başvurduğu ifade edilebilir (Erol, 2017, s. 114).
Gerilim filmlerinde olay örgüsü seyirciyi kuşkuda bırakacak durumlar üzerinden yürütülür,
olayın nasıl sonuçlanacağı noktasında bir gerilim yaratılmaktadır. Katilin kim olduğu, nasıl ortaya
çıkacağı, filmin nasıl bir sonuca bağlanacağı gibi sorular gerilimi yaratacak şekilde olay örgüsünde
yerini alır (Abisel 1995, s. 155-156; Erol, 2017, s. 114). İzleyici üzerinde yaratılan bilinçli
tahminlerin tutup tutmayacağı ya da ters köşe bir durum ile karşılaşılıp karşılaşılmayacağı
yönetmenin izleyici üzerinde yaratmak istediği gerilimin şekline göre değişmektedir. Bu
çalışmada ele alınan filmlerde de gerilim ve tekinsizlik yaratmak için alter kişilikler kullanılmıştır.
Bu filmler üzerinden id, ideal ego ve alter ego kavramları çoklu kişilik bozukluğu üzerinden ele
alınacaktır.
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3.

SİNEMADA İD, İDEAL EGO VE ALTER EGO İLİŞKİSİ

Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine ortaya çıkan psikanaliz, yine Freud’un tiyatro,
edebiyat, heykel, resim alanındaki sanat eserlerini incelemesiyle esere yeni bir bakış açısı
getirilmiştir. Freud sanat eserlerini psikanalitik bir gözle incelemiş ve eserlerdeki alt metni ortaya
çıkarmıştır. Zamanla bu durum eserleri psikanalitik bir bakışla yorumlamaktan ziyade eserlerin
psikanalitik kavramlara dayanarak üretilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda sinemada da
birçok film temelinde psikanalitik bir kavram ya da kurama dayanarak üretilmiştir. Bu çalışmada
da eserler psikanalitik bir bakışla incelenecek olup id, ideal ego ve alter ego arasındaki ilişki ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
3.1. Secret Window: Film Özeti
Film, ana karakteri olan Mort Rainey’nin (Johnny Depp) bir motel odasında eşi ve
sevgilisini birlikte görmesi ile başlamakta ve altı ay sonrasındaki süreci anlatmaktadır. Yazar olan
Rainey yazma konusunda beceriksiz olduğu sancılı bir süreç geçirmektedir. Bunun yanında eşiyle
boşanma sürecinde olan Rainey’nin hayatı John Shooter (John Turturro) adlı bir adamın kendisini
hikayesini çalmakla suçlamasıyla içinden çıkılamaz bir hale girer. Rainey için olaydan
sıyrılmasının tek yolu hikâyenin sonunu Shooter’ın istediği sonla değiştirmesidir. Rainey’nin bu
isteği yerine getirmediği her an ise Shooter’ın şiddet dolu eylemlerinin dozu artmaktadır. Korku
gerilim türünde olan film Stephen King’in Gizli Pencere adlı kısa hikayesinden sinemaya
uyarlanmıştır.
3.1.1. Secret Window Filminde İhanet Travması ve Çoklu Kişilik Bozukluğu
Arasındaki İlişki
Secret Window filmi temelde yazar olan Rainey’nin eşinin ihanetinden derinden
etkilenmesiyle alter kişilik yaratmasını ve bu kişilikle çatışma içine girmesini anlatmaktadır.
Filmin açılış sahnesi Rainey’nin, eşinin kendisini başka bir adamla aldattığına şahit olduğu bir
anıyı içermektedir. Bu anı da Rainey’nin ihanet anısına çığlık atarak tepki verdiği görülmektedir.
Bunun yerine sinirlendiği için bağırması, hesap sorması ya da eş ve sevgilisine saldırması gibi
eylemlerde bulunması beklenebilecekken Rainey sadece çığlık atmakta ve başını ellerinin arasına
alarak kapıya doğru yönelmektedir. Bir nevi bu ihanetten kaçmak istemektedir. Bu bağlamda
Rainey’nin travmatik bir deneyim olarak algıladığı ‘aldatılma’ fikrinden kaçmak ve bu durumu
yok saymak istediği çıkarımı yapılabilir.
İhanet anısı filmin ilerleyen sahnelerinde rüya ve flashback şeklinde yinelenmektedir. Bu
durum psikanalitik bağlamda Rainey’nin travmatik olarak tepki verdiği bu anıya karşı amnezi
geliştirdiği şeklinde ifade edilebilir. Kişinin amnezik olduğu dönem genellikle ağır bir travmanın
yaşandığı dönemi işaret etmektedir (Derin ve Öztürk, 2018, s. 32-33). Rainey için de eşinin ihaneti
onun için baş edemediği travmatik bir durumdur. Bu yüzden zihni bölünmeye giderek o anıları
yarattığı diğer kişiliğe yöneltmiştir. Film süresince rüya ve flashback sahneleriyle izleyiciye
sunulan bu ihanet anısı filmin devamında hem Rainey’nin hem de izleyicinin ihanet gerçeğiyle
yüzleşmesini sağlamaktadır.
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Rainey’nin travmatik karakterini sadece ihanet travması üzerinden ele almak onun ruhsal
durumunu ve kötücül eylemlerini anlamak bağlamında yetersiz bir tutum olacaktır. Rainey’nin,
eşinin ihanetinden derinden etkilenmesi travmanın ötesine geçerek zihninin bölünmesine neden
olmuştur. İnsan zihni travmadan korunmak için savunma mekanizmalarını harekete geçirecek bir
yapıya sahiptir. Bu savunma mekanizmalarından biri olan bölünme kişinin acı veren anılarını
yarattığı başka kimliklere yükleyerek kişiyi bu anıdan ve onun etkilerinden koruma yoluna
gitmektedir. Rainey’nin zihni de ihanet travmasının etkilerinden korunmak için alter kimlikler
yaratmış ve ihanet anılarını, yaşadığı dehşeti zihninden silmiştir. Anı tamamıyla silinmese de bazı
ayrıntıların silinmesi ana karakter olan Rainey üzerinde travmanın etkisini aza indirmiştir.
Travmadan asıl etkilenen ise alter karakter olmuştur. Rainey’nin aksine anının tamamı alter
karakterin zihninde bulunmaktadır. Bu durum kişiliklerin farklı zihin yapısına sahip olduğu ve bu
yüzden bazılarının sahip olduğu anılara diğerlerinin sahip olmadığı şeklinde ifade edilebilir.
Rainey’nin zihni ihanet anısını alter karaktere yüklemiş olsa da olayın bazı kesitleri bilinçdışının
birer yansıması olarak rüya ve flashback sahneleriyle gün yüzüne çıkmaya çalışmaktadır.
3.1.2.Alter Kişiliğin Eylemleri
Rainey’nin eşini ve sevgilisini motel odasında görmeden hemen önce motelin önündeki
bekleyişiyle karşılaşırız. Bu tedirgin bekleyişte Rainey iç sesi ile boğuşmaktadır. Filmde iç ses
olarak ifade edilen işitsel sanrılar kişinin kendi içinde başkası ya da başkalarının olduğuna dair
duyduğu seslerin ifadesidir (Ross’dan Aktaran Akcan ve Öztürk, 2018, s. 24). Rainey ve izleyici
bu sesleri iç ses gibi algılasa da finalde seslerin sahibinin alter kişilikler olduğu bilgisine
erişilecektir.
Alter kişiliklerin bazıları iyi niyetli, ev sahibi karakteri başka travmalardan koruma
eğilimindedirler. Rainey’nin iç sesinin sahibi olan alter kişilik de iyi niyetli alter olarak ifade
edilebilir. Rainey’yi ihanet travmasına karşı uyarmış ancak Rainey onu dinlemeyerek travmatik
olayla karşı karşıya kalmıştır. Diğer alter kişiliği olan Charlie ise onun aksine kötü eylemlerde
bulunmaktadır. Çoklu kişilik bozukluğu hastalarında düşman alterler korkulan ve boyun eğilen bir
otoriteye sahip olarak yönetimi ele geçirmek isterler. Ele alınan filmin sonunda da bu durum
çizilmiş olup hayatta kalan kişilik, alter kişilik olmuştur.
Düşman alter olarak ifade edilebilecek olan Shooter’ın saldırganlık içeren eylemleri şu
şekilde sıralanabilir. Shooter Rainey’nin köpeğini ona gözdağı vermek için öldürmüştür. Gözdağı
vermek için bir canlıyı öldürmek düşünülmüş, bilinçli bir eylem olduğu göz önüne alındığında
tamamen id dürtüler hakimiyetinde yapılan bir eylemdir. Rainey’nin tanıdığı kişiler olan Tom ve
Grinlef, Shooter’ın amacına ulaşmada yoluna çıkan engeller olduğu için Shooter tarafından
öldürülmüşlerdir. Shooter kendisini Rainey’nin yanında görmediğini söyleyecek bir tanığı da
korkutmuştur. Rainey’nin evi de Shooter tarafından kundaklanmıştır. Son olarak Rainey’nin eşi
ve sevgilisini de öldürmüştür. Görüldüğü gibi Shooter kendisini amaca götürecek yolda önüne
çıkan her engeli şiddet içeren eylemlerle bertaraf etme eğilimindedir.
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Sergilediği bu eylemler, onun karşılaştığı sorunlar karşısında akılcı çözümler bulmak yerine şiddet
içeren id dürtüler ekseninde hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Shooter id dürtüler
sergileyen kötü karakter olarak id’e işaret etmektedir.
3.1.3.İdeal Ego ve Alter Ego Arasındaki İlişki
İlk olarak Rainey’nin karakterine değinmekte fayda görülmektedir. Rainey bir süredir
yazma sancısı çeken bir yazardır. Gününün çoğunu kanepesinde uyuyarak geçiren, insanlarla
ilişkilerinde zayıf olan bir kişiliktir. Kendi hal ve hareketlerinden de memnun değildir. Söylediği
sözler ve sergilediği eylemler sonrasında kendi kendine hayıflanmaktadır. Örneğin bir sahnede
boşanmak üzere olduğu eşi Amy ile telefonda konuşur ve sonrasında ‘aptal’ diyerek hayıflanır.
Rainey olduğu kişiden ve onun söylem ve eylemlerinden memnun değildir. Bu durum benlik
saygısındaki zayıflık olarak ifade edilebilir. Genellikle olumsuz bilişsel süreç yaşamış kişiler
düşük benlik saygısına sahipken, olumlu bilişsel süreç yaşamış kişiler yüksek benlik saygısına
sahiptirler (Hay’dan Akt. Ataoğlu ve diğerleri, 2019, s. 187). Benlik saygısı düşük olan kişilerde
ise ruhsal hastalıklara sık rastlanmaktadır (Ross’dan Akt. Ataoğlu ve diğerleri, 2019, s. 189).
Rainey’nin de düşük benlik saygısına sahip olduğu düşünülecek olursa bu durum onun
kendisinden daha yüksek benlik saygısına sahip bir alter kişilik yaratmasına neden olduğu şeklinde
ifade edilebilir. Bu durum film içinde üzerinde durulan bir konudur. Rainey’nin sahip olduğu
benlik yapısı ile ilgili rahatsızlıkları filmin ilerleyen sahnelerinde de birçok kez yinelenmiştir.
Filmde bu mevcut benliğe duyulan öfke ve düşlenen benliğe ulaşma noktasındaki değişim ele
alınmıştır. Aldatılan birey kendini bundan koruyamadığı için öfke geliştirir ve bu öfke başta
kendisi olmak üzere birçok kişiye zarar verir (Öztürk, 2009a, s. 79). Rainey’nin öfkesi ihanetten
öte olamadığı ve erişemediği ideal ego’su üzerine kuruludur. Ona ulaşmak için alter ego
yaratmıştır. Bu alter kişilik kendisinin aksine cinayetlere varan şiddet içerikli eylemelerle o ideale
ulaşacak karaktere sahiptir.
Alter kişilik olan Shooter’ın geliş nedeni Rainey’nin “Secret Window” aldı hikâyesinin
sonunu değiştirtmek istemesidir. Shooter’a göre Rainey kendisinin “Hasat Mevsimi” adlı
hikayesini çalmış ve hikâyenin sonunu değiştirerek yayınlatmıştır. İki karakter arasındaki bu sorun
temelde Rainey’nin mevcut kişiliği ve düşlediği kişilik arasındaki tezatlığı ifade etmektedir. Bu
noktada anlaşılır olmak için öncelikle Rainey’nin gerçek yaşamı ve hikayedeki olay arasındaki
tezatlığa değinmek gerekmektedir. Rainey gerçek yaşamında eşinin kendisini aldattığını görmüş
ve bu duruma bağırmak dışında bir tepki verememiştir. Alter kişilik olan Shooter’ın hikayesindeki
son ise ihanet eden kadının öldürülüp küçük pencereden görülen arka bahçeye gömülmesini
içermektedir. Rainey kendi hayatında yaşadığı sondan memnun değildir ve kendi yaşamında
gerçekleştiremediği bu eylemi yarattığı alter kişilik üzerinden hayata geçirmek istemektedir. Bunu
da Shooter’ın hikayesindeki sonu gerçek kılarak başaracaktır. Ancak Rainey’nin bunu başaracak
gücü yoktur. O yüzden bunu alter kişiliği olan Shooter yapacaktır. Shooter’ın Rainey’den
hikâyenin sonunu değiştirmesini beklediği her an, aslında Shooter’ı hikayedeki sonu
gerçekleştirmeye biraz daha yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda Shooter, Rainey’nin amacını
gerçekleştirecek bir kişilik olarak yaratılmış olup onun ideal ego’sunun temsilidir.
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Rainey yukarıda da ifade edildiği gibi gününün çoğunu kanepesinde uyuyarak geçiren, insanlarla
ilişkilerinde zayıf olan bir kişiliktir. Ayrıca ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından hala nasıl olduğu
merak edilen, endişe duyulan güçsüz bir karakterdir. Yazı yazma gibi masa başı, erkek gücü
gerektirmeyen bir işi olan ve onda da yazma sancıları çeken bir adamdır. Buna karşın yarattığı
alter kişilik olan Shooter ise çiftçilik gibi erkek gücü gerektiren bir işe sahip, hırslı, hakkını
savunan güçlü bir karakterdir.
İhanet anısına ait flashback sahnelerinde Rainey’nin bağırarak kapıya yöneldiği
görülmektedir. Aslında arzuladığı, yapması gerektiği eylem karısını öldürmek olmalıdır. Ancak
Rainey yanında silah olmasına rağmen bunu gerçekleştiremeyecek vasıfta bir karakterdir. Shooter
ise Rainey’nin aksine hesap sormaktan çekinmeyen, hakkını arayan bunları yaparken de şiddetten
kaçınmayan, gözü kara, erkeksi bir karakterdir. Bir başka deyişle Shooter, Rainey’nin olmak
istediği her şeye sahip olan ideal bir kişiliktir. Bu bağlamda izleyicinin de ideal ego tasviridir. İdeal
erkek karakteridir. Rainey’nin alter kişilikleriyle yüzleştiği sahnede de ideal ego vurgusu
yapılmaktadır. Örneğin; “sen yarattığın için gerçeğim”, “her şeyi senin yerine ben yaptım”, “senin
yapacak cesaretin yoktu ve benim yapacağımı biliyordun”, “gerçek geliş nedenim nedir, hikâyeyi
değiştirmek” diyalogları Rainey’nin hayal ettiği sonu gerçekleştirmek için bir ideal ego kişiliği
olarak Shooter’ı yarattığını ortaya koymaktadır. Rainey mevcut kişiliğiyle yapamayacağı
eylemleri ideal ego’sunun tasviri olan Shooter sayesinde gerçekleştirmiştir. Shooter’ın
hikayesinde olduğu gibi karısı ve sevgilisi öldürülmüş, küçük pencereden görünen arka bahçeye
gömülmüşlerdir. Her şey hikâyede olduğu gibi bir sona erişmiştir.
Rainey’nin ideal ego’su olan Shooter hayal edilen sonu gerçekleştirir ancak bu son ve alter
kişiliklerle yüzleşme Rainey’ye ağır gelmiştir. Rainey, Shooter’ın kelimeleriyle “bir korkak gibi
intihar etti”. Rainey fazlasıyla cesur olan Shooter’ın aksine korkaktır. Ulaşmak istediği hayalin
gerçekliği de onu korkutmuştur ve zihninin derinliklerine saklanmayı tercih etmiştir. Artık bedenin
sahibi Shooter’dır.
3.2.Hide And Seek: Film Özeti
Film, evli ve bir çocuk babası olan David Callaway’in (Robert De Niro) evlerindeki küvette
karısının kanlar içindeki cesedini bulmasından sonraki süreci anlatmaktadır. David, karısının
ölümünden etkilenen kızı Emily için farklı bir şehre taşınır ve sonrasında Emily’nin hayali bir
arkadaş edindiği ortaya çıkar. Psikolog olan David travmatik deneyim yaşayan kızının hayali
arkadaş edinmesini normal karşılarken olaylar korkutucu bir şekilde gelişmeye başlar. David
hayali arkadaşın gerçek olduğu şüphesine kapılır ve kim olduğunu öğrenmeye çalışır.
3.2.1.İhanet Travması ve Çoklu Kişilik Bozukluğu Arasındaki İlişki
Hide And Seek filmi de Secret Window filminde olduğu gibi ana karakterinin, eşinin
ihanetini travmatik bir deneyim olarak algılaması ve bununla baş etmek için yarattığı alter
kişiliğiyle çatışma içine girmesini anlatmaktadır. Ortak olan bir diğer nokta da işlenen cinayetlerin
ve diğer kötücül eylemlerin iki filmde de alter kişilikler tarafından işlenmiş olmasıdır.
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Bu bağlamda iki film de temelde alter kişilik ve ev sahibi kişiliğin çatışmasını id dürtüler
çerçevesinde ele almaktadır. İki film arasındaki belirgin bir fark ise Secret Window filminde ihanet
eden eşin ölümü alter kişiliğin asıl amacı olarak filmin sonunda yaşanırken bu filmde, ihanet eden
eşin ölümünden sonraki süreç anlatılmaktadır.
Film parkta çocuklarıyla vakit geçiren mutlu bir aile görüntüsüyle başlar. Devam eden
sahnelerde ise mutlu bir çocuk, ilaç kullanan ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan bir eş ve
eşiyle arası bozuk olan bir psikolog ekrana gelir. Dışarıdan mutlu bir aile gibi görünen bu çiftin
finalde açığa çıkan sorunları vardır. Film ana karakter olan David’in eşini küvette ölü olarak
bulmasıyla devam eder. Hemen öncesinde uyumakta olan David yüzünde bir kadın eli hisseder ve
rüyasında balonların havada uçuştuğu bir kutlama anısını görür. Saat 02.06 olduğunda ise uyanır.
Bu süreç filmin ilerleyen sahnelerinde birer flashback ve rüya sahnesi olarak karşımıza çıkmaya
devam edecektir. Ele alınan diğer filmde de belirtildiği gibi travma anısı ana karakter olan David
için amnezik bir durum haline gelmiştir. Zaman zaman hatırladığı travma anısının parçaları onu
ve beraberinde izleyiciyi finalde eşinin ihanetiyle yüzleştirecektir.
Filmde travma yaşayan bir diğer kişi de David’in kızı Emily’dir. Annesinin küvette kanlar
içindeki bedenini izlemek çocuk yaştaki Emily’de travma etkisi yaratır. Bu duruma gözlerini
kırpmadan donuk bir yüz ifadesiyle annesini izleyen Emily’nin gözlerine yaklaşan kamera açısıyla
tanık oluruz. Sonraki sahnede de bu düşünceyi doğrulayacak şekilde Emily’nin çocuk hastanesinde
olduğu görülür. Bakışları bir noktaya sabitlenmiş şekilde donuktur. Hala annesinin ölümünün
etkisindedir. Bu durum Emily için film boyunca devam eder. Başka bir eve taşındıklarında David,
Emily’nin sevdiği saklambaç oynamak, yüzünü tuhaf bir şekle sokmak gibi onu mutlu edecek
eylemlerde bulunsa da Emily hiçbirinden eskisi gibi keyif almamaktadır. Bu durum da travmanın
onun üzerinde yarattığı etkilerden biridir.
Filmde değinilen bir başka travma sonrası ortaya çıkan durum da hayali arkadaş edinme
eğilimidir. Bu durum Emily için gerçeklik arz etmese de (hayali arkadaşın ilerleyen süreçte
David’in alter kişiliği olduğu ortaya çıkacak) travma sonrası sahiplenilen hayali arkadaş çocukların
başvurduğu travma ile baş etme süreçlerinden biridir. Film içinde de bu duruma “travma acıya
neden olur, nihayetinde akıl bu acıyı dışa vurmanın yolunu bulur” diyerek acı dolu bir deneyim
yaşayan Emily’nin hayali arkadaş edinme fikrine psikanalitik bir bakış getirilmiştir. Bu durum ele
alınan iki filmde de ihanet travmasının verdiği acının dışavurumu olarak çoklu kişilik bozukluğuna
değinilmesiyle de ifade edilebilir. Karakterler ihanetin yarattığı acı ve dehşetle alter kimlikler
yaratmışlardır. Böylece acı diğer kimliklerle paylaşılmış, etkisi azaltılmıştır.
Filmde değinilen bir nokta da David’in çocukluğunda da travmatik deneyimler yaşamış
olmasıdır. David Emily’nin ruhsal sorunlarına dair endişesini “onun hep benim geçirdiğimden
daha iyi bir çocukluk geçirmesini istedim” diyerek ifade eder. Çoklu kişilik bozukluğunun tek bir
travmatik deneyime dayandırılmayıp çocukluk çağında yaşanılan travmalara da (ayrıntılı olmasa
da) değinilmiş olması karakteri daha derinlikli bir hale getirmektedir.
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Bu noktada değinilebilecek başka bir konu da travmanın nesiller arası aktarımıdır. Filmde Secret
Window filminden farklı olarak iki karakter çoklu kişilik bozukluğundan etkilenmektedir.
Etkilenen iki kişinin baba kız olması düşünüldüğünde filmde travmanın nesiller arası aktarımına
değinilmiş olduğu görülmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda bu konunun doğruluğu ağırlık
kazanmaktadır.
3.2.2.Alter Kişiliğin Eylemleri
Alter kişiliğin her eyleminin temelde David’e yönelik bir saldırı niteliğinde olduğu ifade
edilebilir. Emily ve alter kişilik olan Charlie ‘babayı kızdırma’ oyunu adı altında bu kötücül
eylemlerini gerçekleştirmektedir. Bu durum Charlie’nin David’i eşinin ihaneti gerçeğiyle
yüzleştirerek bedeninin kontrolünü tamamen kendisine geçirmesi amacını taşımaktadır. Bu amaç
doğrultusunda David’in bedeninin hakimiyetini ele geçirdiği her anda Emily’yi kendi tarafına
çekmek için onunla oyunlar oynamakta, onu David’e ve etrafındaki kişilere karşı doldurmaktadır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi kötücül alter kişiliklerin eylemleri temelde ev sahibi karaktere
yönelik olup bedeni ele geçirme amacı taşımaktadır.
Bu kötücül eylemlere değinilecek olursa ilk olarak Emily’yi babasına ve çevresindekilere
karşı doldurmak ve kötücül eylemlerine onu da dâhil etmek gösterilebilir. Bunun dışında işlediği
cinayetler tamamen id temelli dürtüler hakimiyetinde gerçekleştirilmektedir. Kedinin öldürülüp
küvete atılması aklı başında bir bireyin yapmayacağı bir eylemdir. Secret Window filminde olduğu
gibi bu filmde de alter kişilik hayvan öldürerek ev sahibi kişiliğe mesaj verme eğilimindedir.
İşlenen diğer bir cinayet de David ile arkadaşlık kurmaya çalışan kadını ve eve gelen şerifi
öldürmesidir. Alter kişilik tamamen id dürtüler ekseninde anlık kararlar ile hareket etmektedir.
Süper ego ise insanın ahlaki ve vicdani bakışını ifade etmektedir (Altıntaş ve Gültekin, 2014, s. 5).
Bu bağlamda alter kişiliğin sağlıklı bir ego yapısından uzak olduğu, süper egosunun vicdan ve
ahlak noktasında yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Alter kişilik kendi çıkarlarına ters düşen herkesi
tamamen id dürtüler ekseninde düşünmeden anlık kararlar ile öldürme eğilimindedir. Bu durum
id’in bir an önce doyuma ulaşma arzusu ile de ilişkilendirilebilir. Bu amaç uğruna id önüne çıkan
her engeli eylemlerinin sınırı olmadan ortadan kaldıracaktır.
Alter kişilik olan Charlie ile tanışma hem Emily hem de izleyici için ormandaki mağarada
olmuştur. Mağara bir nevi insan bilincinin derinlerinde saklanan bilinçdışının bir metaforudur.
Freud’un insan bilincini buzdağına benzettiği topoğrafik yaklaşımda buzdağının görünmeyen
kısmı id olarak ifade edilmiştir. Mağara da derin, karanlık olması nedeniyle id dürtülere işaret
ediyor denebilir. Bu bağlamda mağaradan çıkan David görünümündeki Charlie’nin eylemleri id
dürtüler ile ilişkilendirilebilir. David’in ego hakimiyetinde girdiği mağaradan id dürtüler
hakimiyetindeki Charlie olarak dışarı çıktığı söylenebilir. Charlie’nin ve beraberinde Emily’nin o
sahneden sonraki eylemleri tamamen id dürtüler hakimiyetinde gerçekleştirilmektedir.
Emily’nin eylemleri alter kişilik olan Charlie ile tanışmasından sonra saldırgan bir hal
almıştır. İlk olarak bu duruma oyuncak bebeğinin yüzünü kesmesiyle değinilmiştir. David’in çöpte
bulduğu bebeğin yüzü burnundan yatay bir şekilde ikiye ayrılmıştır.
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Görüntüsü tıpkı Emily’nin ruh hali gibi iki ayrı yüz gibi durmaktadır. Olaylar devamında David
gibi Emily de çoklu kişilik bozukluğundan mustarip bir karakter haline dönüşmektedir. Emily’nin
id dürtüler sergilediği bir diğer sahne de Emily’nin, canlı bir böceği oltanın kancasına takma
sahnesiyle verilebilir. David’in durumdan rahatsızlığına karşın Emily böceği öldürmekten keyif
almaktadır. Canlı bir varlık üzerine uygulanan şiddet akıl dışı bir eylem kabul edilerek ego’nun
hâkim olduğu bir benlik yapısında tercih edilmez. Sağlıklı bir ego yapısı id’in saldırgan isteklerini
başka bir yöne yönlendirerek id’in gerilimini boşaltmayı amaçlar. Cansız bir bebeği kesme eylemi
dahi normal bir ego seviyesine sahip olan bir insanın yapacağı bir eylem değildir. Ancak id dürtüler
hakimiyetindeki bir birey öfkesini cansız bir nesneye yönlendirebilir. Bu bağlamda travma
yaşayan David (alter kişiliği üzerinden) ve Emily’nin öfkesini saldırgan eylemler şeklinde dışa
vurduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda ikisi de id’in birer temsilidir.
3.2.3.Filmin İdeal Ego ve Alter Ego Bağlamında İncelenmesi
David iyi bir meslek ve görünüşe rağmen kızı ve eşi üzerinde baskınlığı, değeri olmayan
bir adamdır. Filmin ilk sahnesinden itibaren Emily’nin annesiyle arasında bir bağ geliştirdiği
görülmektedir. David ise bu ilişki de dışarıdan izleyen konumundadır. Eşinin ölümü sonrasında
ise bu durum kendisini fazlasıyla belli eder. David eşinin yaptığı şeyleri yaparak Emily’yi mutlu
etmek istese de başarılı olamaz. Emily mutsuz, içine kapanık ruh halinde ısrarcıdır. Ancak bu
durum hayali arkadaşı Charlie’nin gelişiyle değişir. Emily Charlie ile oyunlar oynamakta ve
onunla eğlenmektedir. Aralarında geçen bir konuşmada Emily Charlie’nin annesi gibi eğlenceli
olduğunu söyler. Charlie David’in aksine eğlenceli, kızına yetebilen bir karakterdir. Bu bağlamda
Charlie kendisinin olmak istediği, denediği ancak olamadığı kişidir.
David eşi için de yetersiz biridir. Bunu Emily’nin Charlie hakkında söylediği bir sözle
anlayabiliriz. Charlie, Emily’ye annesini tatmin ettiğini söylemiştir. Bu durum David için eşi
tarafından aldatılmasının nedeni olarak ifade edilebilir. David eşini cinsel anlamda tatmin
edemediği için eşi kendisini başka bir adamla aldatmıştır. Şimdi ise hayali arkadaş olan Charlie’nin
eşini tatmin edebildiğini duymaktadır. Charlie, David’in aksine kızına ve eşine yetebilen bir
karakter olarak ideal ego temsilidir. İzleyici için de hem baba hem de eş olarak ideal bir erkek
tasviridir.
David’in yetersizliği fiziksel anlamda da film içinde ele alınmıştır. David Emily’nin
odasının penceresini açamaz. Buna karşın Charlie o pencereyi açacak fiziksel güce sahiptir.
Fiziksel güç iki filmde de alter kişiliklerin temel özelliğidir. Erkeklik ile ilişkilendirilebilen fiziksel
güç ev sahibi karakter ve izleyici için ideal, üstün bir özelliktir. David’in sahip olamadığı her şey
yani ideal ego’su alter kişilik üzerinden yeniden şekillendirilmiş ve eksikliği onun üzerinden
tamamlanmaya çalışılmıştır. Ancak David de diğer filmde olduğu gibi finalde yaşadığı yüzleşmeyi
kaldıramaz ve bedenin hâkimiyetini alter kişilik olan Charlie’ye bırakır.
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SONUÇ
Temelde her iki filmdeki karakterler de eşlerinin ihanetlerini travmatik birer deneyim
olarak algılamışlar ve şahit oldukları bu ihanet anısını zihinlerinin derinliklerine saklayarak
travmanın etkisini azaltma yoluna gitmişlerdir. İhanet travması bu karakterleri o kadar derinden
etkilemiştir ki bununla başa çıkmak için zihinleri bölünmeye bunun devamında ise çoklu kişilik
bozukluğu rahatsızlığına yol açmıştır. Bu durum ihanetin bazı kişilerde büyük tahribatlara neden
olabileceğini göstermektedir.
Bu karakterler alter kişilikler yaratarak kişilik bütünlüklerini sekteye uğratmışlardır. Her
bireyde birer id, ego, süper ego yapısı bulunurken çoklu kişilik bozukluğu hastalarının alter
kişiliklerinin ev sahibi kişilikten bağımsız birer id, ego, süper ego yapısı bulunmaktadır. Alter
kişiliklerin bazıları sağlıklı bir ego gelişimi gösterirken bazıları id ya da süper ego’nun
baskınlıklarıyla ev sahibi kişilik için hayatı zorlaştırmaktadır. Ele alınan filmlerdeki alter kişilerde
görüleceği gibi id’in hakimiyetindeki alter kişilikler cinayete varan eylemler sergileyebilmektedir.
İki filmde de ihanet eden eşin öldürülme amacına ulaşma noktasında alter kişilerin cinayet,
kundaklama, tehdit vb. eylemleriyle saldırgan ve cinsel dürtülerin boyunduruğunda hareket eden
id’e işaret ettikleri ortaya konulmuştur.
Ele alınan filmlerdeki ev sahibi kişilikler eşlerinin ihanetine istedikleri tepkiyi veremeyip
bunun pişmanlığı içindedirler. Bunun devamında kendilerinin aksine eşlerini cezalandırabilecek
güce sahip olan alter kişilikler yaratmışlardır. Böylece her ikisi de eşlerini öldürme arzusunu
yarattıkları alter kişilikler üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Bir nevi alter kişilikler kendi eksiklerini
tamamlayan potansiyele sahiptirler. Güçlü, korkusuz, cinsel yönden tatmin edici, amacı uğruna
her şeyi yapabilecek, sınırı olmayan, erkeksi birer ideal erkek temsili olarak şekillendirilen alter
kişilikler hem izleyici hem de ev sahibi kişilik için ideal ego olarak tasvir edilmişlerdir.
Sonuç olarak travmanın kişiden kişiye farklı etkileri olabileceği düşünüldüğünde bazı
kişilerde ihanet travmasının büyük tahribatlara yol açabileceği, bununla birlikte kişiyi çoklu kişilik
bozukluğu rahatsızlığına götürebileceği gösterilmiştir. Çoklu kişilik bozukluğunun göstergesi olan
alter kişilikler alter ego ile ilişkilendirildiğinde alter ego’nun karakteri arzuladığı amaca götüren
ve olmak istediği her şeye sahip olan ideal ego’ya, amacı doğrultusunda her engeli bertaraf eden,
bunun için her vicdani ve ahlaki yasağı delebilen ve tek amacı doyuma ulaşmak olan id’e işaret
ettiği ortaya konulmuştur.
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ÖZET
Mekân, sinema tarihinde farklı anlatılarda farklı estetik ve düşünsel motivasyonlar
dolayımıyla karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu farklılığın nedeni olarak yönetmenin film
dilinin ve anlatı biçiminin yanı sıra sosyo-kültürel ve ideolojik konumlanmasının da oldukça etkili
olduğu düşünülmektedir. Anlatı stili ve kullanılan dil itibariyle sinema akımlarına bakıldığında ise
akıma içkin olan birtakım özelliklerin ve kaygıların yönetmenin film diline tezahür ettiği, bu
tezahürün ise filmsel mekân tasarımında karşılık bulduğu açıktır. Akımlar çerçevesinde sinemasal
mekânları ele aldığımızda ekspresyonist filmlerin filmsel mekânlarına toplumun içinde bulunduğu
sosyo-ekonomik, politik ve kültürel krizden kaynaklı olarak yapıbozucu ve avangard bir estetiğin,
İtalyan yeni gerçekçi filmlerin filmsel mekânlarına ise toplumsal gerçekçilik bağlamında
doğallığın ve daha gerçekçi bir yaklaşımın yansıdığı görülmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere
sinemasal mekân tasarımı, farklı yaklaşımların, ideolojilerin ve estetik kaygıların bir sonucu olarak
farklı şekiller almaktadır. Bu durum da farklı disiplinlerin ve kavramların devreye sokularak
mekân üzerine çok boyutlu bir okuma yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu çalışma bu sorunsaldan
hareketle mekânı, iktidar ve ideoloji ekseninde anlamlandırmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu
amacı edimselleştirmek adına kapsam ve sınırlılık çerçevesinde bu çalışmada Yunan Tuhaf Dalga
Akımı yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos sinemasına ve yönetmenin film-dünyasında
tasarladığı sinemasal mekânlara odaklanıldı. Lanthimos’un filmsel mekânlarının iktidar ve
ideolojiyle analojik bir ilişki içinde olduğu varsayımından hareketle mekân tasarımının iktidarla
ve ideoloji ile ilişkisine yönelik önemli veriler sunacağı düşünülen DogTooth (Köpek Dişi, 2009)
filmi çalışmanın araştırma nesnesi olarak belirlendi. Nitel bir tasarıma sahip olan bu çalışmada
film eleştiri ve analiz yöntemlerinden biri olarak sıklıkla kullanılan R. Barthes’ın göstergebilimsel
yaklaşımı mekân, iktidar ve ideoloji arasındaki çok boyutlu ilişkiyi anlama noktasında tercih
edildi. Sonuç olarak Lanthimos’un filmsel mekânlarını inşa ederken iktidarı ve ideolojiyi temel
aldığı, bu kavramlar ile politik bir filmsel-dünyayı imlediği bulgulandı.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Yunan Tuhaf Dalga Sineması, Mekân, İktidar, İdeoloji.
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GREEK WEIRD WAVE CINEMA IN THE CONTEXT OF SPACE AND POWER
RELATIONS: DISCUSSING YORGOS LANTHIMOS' DOGTOOTH FILM-WORLD
Assoc. Prof. Dr. Burak MEDİN
Merve TULAY
ABSTRACT
Space appears in the history of cinema through different aesthetic and intellectual
motivations in different narratives. It is thought that the reason for this difference is the sociocultural and ideological positioning of the director, as well as the film language and narrative style.
When we look at the cinema movements in terms of narrative style and language used, it is clear
that some features and concerns belonging to the movement are reflected in the language of the
director's film, and this reflection is reflected in the design of the filmic space. When we consider
the cinematic spaces within the framework of the movements, a deconstructive and avant-garde
aesthetics is seen in the filmic spaces of expressionist films due to the socio-economic, political
and cultural crisis in which the society is in. In Italian neorealistic films, on the other hand, it is
seen that naturalness and a more realistic approach are reflected in their filmic spaces in the context
of social realism. As it is understood from here, the design of cinematic space takes different forms
as a result of different approaches, ideologies and aesthetic concerns. This situation necessitates a
multidimensional reading on space by introducing different disciplines and concepts. Based on
this problematic, this study aims to make sense of and discuss space in terms of power and
ideology. In order to achieve this aim, within the framework of scope and limitation, this study
focused on the cinema of Yorgos Lanthimos, one of the directors of the Greek Weird Wave
Cinema, and the cinematic spaces designed by the director in the film-world. Based on the
assumption that Lanthimos' filmic spaces are in an analogical relationship with power and
ideology, the DogTooth movie, which is thought to provide important data on the relationship of
space design with power and ideology, was determined as the research object of the study. In this
study, which has a qualitative design, R. Barthes' semiotic approach, which is frequently used as
one of the film criticism and analysis methods, was preferred to understand the multidimensional
relationship between space, power and ideology. As a result, it was found that Lanthimos was
based on power and ideology while constructing his filmic spaces and with these concepts he
implied a political filmic-world.
Keywords: Cinema, Greek Weird Wave Cinema, Space, Power, Ideology.
GİRİŞ
Sinema en temelde izleyiciye belirli sinematik imajlar aracılığıyla çeşitli öyküler sunar. Bu
bağlamda perdeye yansıtılan görüntüler filmin öyküsünü betimlemeye hizmet eder. Metz,
görüntülerin oluşturduğu güç ne kadar etkiliyse estetik açıdan o derece geniş perspektifde anlam
bulacağını söyler (2012: 9).
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Bu minvalde görüntüyü anlaşılır kılmak ve öyküyü işleyebilmek adına sahnelerin anlamlı
kurulması önem kazanır. Sahneler, kompozisyonlarla oluşturulur. Kompozisyonun temel
enstrümanları; karakter, kostüm, dekor, ışık ve mekân tasarımıdır. Kostüm ve dekor tasarımı öykü
karakterlerini betimlerken, ışık tasarımı öykünün atmosferine etki eder. Mekân ise öykünün
dramatik yapısını inşa ettiğinden, kompozisyonun dikkat çeken enstrümanlarından biri haline
gelir. Bonitzer (2011) bu konuda mekânla oluşturulmaya çalışılan atmosferin, filmi dramatize
ettiğinden bahseder. Mekân, filmi dramatik atmosfere hazırlarken bilişsel, işitsel ve göstergesel
ifadelerden yararlanır. Böylelikle film öyküsü daha anlaşılır ve akıcı bir üsluba bürünür.
Mekânla ilgili birçok farklı tanım mevcuttur. Türk Dil Kurumu (2022) sözlüğünde mekân;
içinde bulunduğumuz yer, ev, ülke ve uzay anlamlarına karşılık gelmektedir. Felsefe sözlüğünde
mekân; var olanın içine sığabildiği, ucu bucağı olmayan büyük kap olarak tanımlanmaktadır
(Cevizci, 1999: 583). İletişim sözlüğü ise mekânı ilişkilerin sürdürülmesine imkân tanıyan, orada
yaşanacak olayları kontrol eden, sınırlayan alan olarak tanımlamaktadır (Mutlu, 2017). Mekân bu
anlamda iletişim imkânı sunmakta, orada ki her şeyi çevrelemektedir. İletişim boyutuyla anlam
kazanmaya başlayan mekân, aynı zamanda insandan soyutlanamaz bir olgu haline gelmektedir
(Bollnow, 2011: 17-19). Sosyal bir olgu olan mekân, sürekli oluşum ve etkileşim sürecindedir
(Kaba, 2009: 23). Bu yönü mekâna farklı disiplinler tarafından, farklı kavram ve olgularla
ilişkilendirilme fırsatı vermektedir. Böylelikle mekân; mimariden felsefeye, psikolojiden sosyoloji
ve sinemaya kadar çeşitli alanların barındırdığı bakışlara göre anlamlar kazanmaktadır (Öztürk,
2012: 19). Örneğin felsefe alanı mekânı yer olgusundan ayırır, psikoloji insan davranışının mekân
üzerinden nasıl şekillendiğine odaklanır. Sosyoloji alanının mekâna yöneldiği noktada ise
toplumların iletişim biçimleri, kültürü ve normları önem taşımaktadır. Başka bir disiplin alanı olan
sinema ise mekânın anlamsal, düşünsel ve göstergesel boyutta, öyküyle ilişki kurarak bürüneceği
anlama odaklanmaktadır. Bu noktada yönetmenin inşa edeceği film-dünya (Frampton, 2013) için
mekân, anlatıyı somutlayacak eyleyen görevini üstlenmektedir.
Mekânın sinemada kullanımına dair ilk izlenim Lumiere kardeşlerle başlayan sinema
serüvenine dayanmaktadır. Lumiere kardeşler, doğal mekânlarda devinen insanları sinemaskopla
kayda almış, seyirciler büyülenmiş şekilde kamerayı unutarak içeriğe odaklanmışlardır (Abisel,
1989: 32-33). Beyaz ekran karşısında sinemayı deneyimlemeye başlayan Lumiere kardeşler,
sinemanın etkileyici yanını kullanarak kendinden sonra çekilecek filmlere zemin hazırlamıştır.
Hareketli görüntülerden etkilenen Melies, Lumiere kardeşlerin başlattığı serüvene, doğal
mekânların yanında stüdyo mekânlarını da dâhil ederek ortak olmuştur. Stüdyo mekânları
beraberinde öyküye dayalı film çekme biçimini sinemaya kazandırmış, böylelikle zaman ve mekân
uzamı sinemada öne çıkmaya başlamıştır. Kameranın kurmaca mekânlara yönelmesi, mekânın
öykülü filmler için farklı biçimlerde tasarlanmasına neden olmuştur (Ersoy, 2010: 20). Bu
anlamda mekân kullanımına dair ilk örnek Fransa, Almanya ve Sovyetler Birliği sinemasından
verilebilmektedir.
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Orson Welles’in Yurttaş Kane’i (1941) korku ve gerilim hissi yaratabilmek amacıyla mekânı
metaforik öğelerle inşa ederken, Fritz Lang’in Metropolis’i (1927) dekor, aydınlatma ve aksesuar
kullanımıyla döneminde çekilen diğer filmlerden farklı bir kurgusal mekânı ortaya çıkarmıştır.
Hitchcok’un 1960 yapımı Pyscho filmi de ışık ve gölge oyunuyla mekânda gerilim hissi yaratmış,
Robert Weine’nin Dr. Caligari’nin Muayenehanesi (1920) filminde ise mekânın ışık, gölge ve
kostüm öğeleriyle farklı psikolojik duygu ve dürtüleri dışavuracak biçimde inşa edildiği
görülmüştür.
Sinemanın teknik anlamda gelişmesiyle yönetmenler, farklı düşüncelerden ve duygulardan
beslenen filmler çekmeye yönelmiştir. Sinematik bir enstrüman haline gelen mekân ise filmi, tıpkı
fotoğrafların sahnelendiği çerçeve gibi çevrelemiştir. Böylelikle yönetmen, ideolojisini mekân ve
zaman bağlamında biçimsel bir kalıba oturtabilme imkânı bulmuştur. Yönetmenin film dili
ekseninde şekillenen mekân farklı kavramlarla ilişki içinde birlikte ele alınmış, böylece mekânın
anlamı da genişlemiştir (Onaran, 1994: 10). Bu noktada mekân; iktidar-güç tarafından şekillenmiş,
mekân tasarımı iktidar ve ideoloji dolayımından geçerek biçimlenmeye başlamıştır. Mekân
tasarımının çok boyutlu yapısı, bu noktada sinema tarihinin farklı gelişim dönemlerine göre iktidar
olgusu üzerinden mekâna yönelebilmeyi mümkün kılmıştır. Örneğin üçüncü dünya sineması
bağlamında mekan tasarımı ile iktidar-ideoloji arasında bağ kurabilmek mümkündür.
Ekspresyonist sinema özelinde ise yine insanların içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve politik
şartların mekanı biçimlendirdiği görülmektedir. Söz konusu sinema akımlarına daha güncel bir
perspektiften baktığımızda ise mekan, iktidar ve ideoloji ekseninde Yunan Tuhaf Dalga Akımı
filmlerinin ele alınmasının ve tartışılmasının önemi ortaya çıkar.
Yunan Tuhaf Dalga akımının ortaya çıkmasında ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasi ve
toplumsal sorunlar etkilidir (Yazıcı, 2019: 54). Psaras’ın deyişiyle halkın, iktidarın
sorumsuzluğuna karşı çatışması kaosu tetiklemiş; Yunan halkı psikolojik olarak bunalımlı ve
dengesiz bireylere dönüşmüştür (2016: 1). Bu olaylar dolaylı yoldan sanat ve sinema alanına etki
etmiştir. (Chalkou, 2012: 257). Çekilen filmler ekonomik kriz, travma, şiddet ve politikacılara öfke
konularını absürt, kara mizah ve belirli bir akışın olmadığı tuhaf bir dilde anlatmıştır (Nikolaidou,
2014: 22). Bu tuhaflığın filmlere yansıyan etkisi mekânı, iktidar ve ideolojinin tezahürüyle
tasarlandığı varsayımına yöneltmiştir. Bu varsayımdan hareketle mekân tasarımında iktidar ve
ideolojinin tezahürünü irdelemek üzere Yunan Tuhaf Dalga akımı yönetmeni Yorgos
Lanthimos’un DogTooth isimli filmi çalışmanın araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Çalışmada
kapsam ve sınırlılıklar bağlamında DogTooth (2009) filminin örneklem olarak seçilmesinde iktidar
ve ideoloji olgusunun film mekânları ve filmdeki aile yapısı üzerinden ilişkisel bir dil
oluşturabildiği varsayımı etkili olmuştur. Yapılan literatür taramasında Yorgos Lanthimosla ilgili
genel olarak; Yunan Tuhaf Dalga akımının ortaya çıkışı, yönetmenin akım içindeki yeri, filmlerde
cinsiyet ve gözetim kavramları üzerinden yapılan birtakım analizlere ulaşılmıştır. Can Diker’in
(2019) “Modern Bireyin ‘Miyop’ Sorunu: Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında
‘The Lobster’ Filminin Analizi” isimli çalışması Foucault’un felsefik düşüncesi ekseninden özne
ve iktidar kavramlarını mekânla ilişkilendiren tek çalışma olmuştur.
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Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle Yorgos Lanthimos sinemasıyla ilgili mekân tasarımına dair
detaylı bir çalışma tespit edilememiştir. Bu minvalde çalışmanın temel amacı Yorgos
Lanthimos’un film dilini film mekânları temelinde anlamak, mekânın işlevini iktidar ve ideoloji
kavramlarıyla ilişkilendirip bu ilişkiden yeni bir mekânsal formun ortaya çıkıp çıkmayacağını
analiz etmektir. Mekânın iktidar ve ideoloji ilişkisini Lanthimos sineması temelinde anlamak için
formule edilen araştırma soruları şunlardır:
1. Film özelinde Lanthimos, sinematik bir enstrüman olarak mekânı nasıl kurgulamaktadır?
2. Film özelinde mekân tasarımı ile iktidar arasında nasıl bir analojik ilişki kurulabilir?
3. Sinemasal evrendeki iktidarın ideolojisi mekana nasıl tezahür etmektedir?
Araştırma sorularını yanıtlayabilmek, mekânın iktidar ve ideoloji kavramlarıyla ilişkisini
çözümleyebilmek ve mekâna bütüncül bakabilmek adına R. Barthes’ın göstergebilimsel yaklaşımı
tercih edildi. Araştırma nesnesi konumundaki DogTooth filmi gösteren, gösterilen, düz anlam ve
yan anlam kodları kullanılarak analiz edildi. R. Barthes, anlam taşıyan bütün unsurları anlamlama
kavramı çerçevesinde göstergebilime bağlamaktadır. Göstergelerle ikincil gösterilenler ya da yan
anlam gösterilenler arasındaki bağıntılar üzerinde durmaktadır (Vardar, 2001: 88). Barthes için
önemli olan çevresinde gördüğü göstergelerin çok yapılılığı ve bu yapının yorumlanmaya değer
başka anlamları da içinde barındıracak bir yapıya sahip olduğudur. Göstergerleri ilişkilendiren
Barthes, ortaya çıkan anlamı düz ve yan anlam olarak adlandırır. Düz anlam göstergelerin neyi
çağrıştırdığını yan anlam ise göstergelerin nasıl çağrışım yaptığını ifade eder (Karaman, 2017: 31).
Ona göre gösteren sadece aracı konumundadır, her alıcıda farklı anlamlar çağrıştırır (Barthes,
2016: 47-50). Böylelikle göstergebilimsel yaklaşım, göstergelerin birarada anlamlandırılarak
okunmasını sağlamaktadır (2016: 111). Barthes’in çevresinde gördüğü ve anlam taşıyan bütün
unsurlara yüklediği bu bakış açısı mekan, iktidar ve ideoloji arasındaki ilişkiyi anlama noktasında
devreye sokulmaktadır.
1. SİNEMA, MEKÂN VE İKTİDAR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Sinema sanatında düşünceler, duygular ve birtakım mesaj imajlar dolayımıyla perdeye
aktarılır. Bu sinematik imajlar izleyicinin zihninde birtakım anları canlandırabilir ve farklı
mekânların deneyimlenmesine aracılık edebilir. Sinemanın temel bileşenlerinden biri olan mekân,
farklı deneyimlerin yaşanması noktasında oldukça önem taşır. Sinema sanatında öykünün geçeceği
ve karakterlerin devineceği mekânlara ihtiyaç duyulur. Bir olayı ve durumu zamandan ve
mekândan bağımsız düşünmek çok zordur. Sinema, zaman ve mekân oluşumlarıyla öyküleri ve
anlatıları değiştirip dönüştürerek farklı anlamlar yaratılmasına vesile olur.
W. Benjamin (1995: 64) sinema üzerine oluşturduğu yazılarında mekânla ilgili şunları
söyler. “Sinema bize daha önce hiç düşünülmemiş, dev bir devinim sağlar! Bir zamanlar
evlerimizin, odalarımızın, tren istasyonlarının ve fabrikalarımızın arasına hapsolmuş gibiydik.
Daha sonra sinema geldi ve zindandan oluşma bu dünyayı saniyenin onda biri uzunluğundaki
zaman parçacıklarının dinamitiyle paramparça etti; şimdi bu dünyanın geniş bir alana yayılmış
yıkıntıları arasında serüvenli yolculuklara çıkmaktayız”.
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Benjamin’in bahsettiği gibi sinema, seyirciye daha önce deneyimlemediği mekânları ve olayları
deneyimlemeyi, iki boyutlu dünyadan sıyrılarak çok boyutlu dünyanın içerisinde hareket etmeyi
olanaklı kılar. Seyirci seyreylediği anlatı içerisinde zaman ve mekân boyutunda gezinerek
anlatının onda uyandırdığı etki dâhilinde filmi özümser. Bu bir bakıma seyircinin düşünsel olarak
bulunduğu mekândan sıyrılıp, film mekânında gezindiğine işarettir. Film izleme edimi süresince
yalnızca düşünsel boyutta değil, tüm bedensel yapıyla birlikte anlatının içerisine dâhil olunur
(Kale, 2004: 102). Böyle bir deneyime duyular ve duygular da dâhildir. Bu anlamıyla sinemada
mekân, mimari görünümden ziyade duyular ve duyguları aktif duruma getiren bir potansiyele
sahiptir. Filmin öyküsüne uygun mekân inşası bu durumda önem kazanmaya başlar. Pallasma’ya
göre (2011: 20-22) sinema için tasarlanan mekân anlamsız değildir, aynı öykü birçok mekânda
farklı anlamlara bürünebilir. Öyküyü biricikleştiren zaman, ses, ışık ve mekândır. Senaryonun
mekân ve zamandan ayrı ele alınamaması bu sebeptendir. Yönetmenler de bu bilinçle ya da
farkında olmadan mekânı kurgularlar.
Sinemada mekân inşası kimi kuramcılara göre sınırı belirlenmiş bir çerçeve içinde
devinime ön ayak olan bir alan anlamına gelirken, kimi kuramcılara göre ise çerçeveyi oluşturan
her şeydir (Gülüş, 2006: 92). Anlatının oluşturulması için kullanılacak objeler, filmin kurgusu,
kamera açısı, ışık kullanımı, mekân ve filmin renk skalası gibi pek çok etken mekânı oluşturmada
etkili unsurlardır. Kadrajların bu unsurlara göre ayarlanması, anlatının mekânını öne çıkarabileceği
gibi silik bir izlenim yaratabilmektedir. Böylelikle belirli kesitler mekân ve zaman bağlamına
sığdırılarak izleyiciye sunulmakta, görüntüler bir takım tasarımlarla ilişkilendirilip okunmaktadır.
Filmde anlatı oluşturulurken insan, toplum vb. oluşumlarla kurulan bağ, mekân için önemlidir ve
mekânı bu bağlar anlamlandırmaktadır. Anlatı ve mekân için önemli bir diğer hususta kameranın
yönelttiği bakıştır. Kamera anlatıya uygun olarak inşa edilmiş mekân içerisinde bakışını bilinçli
bir yönelimle oluştururken, o mekândaki olayları görüntüleyip, gizleyerek mekâna ve olaya yön
vermektedir. Bu eksende filmlerin anlatıya uygun mekânları oluşturulmaktadır (Adiloğlu, 2003:
71). Farklı ortamlar, farklı durumlar ve anlatılar mekânı sinemasal anlamda yeniden üretmeye
sebeptir. Bu anlamda çekilen görüntüler sadece mekânı imgelememekte, seyircileri bulundukları
ortam ile düşüncelerindeki mekânlarla birleştirmektedir. Farklı anlatılara göre mekân tasarımları
şekillenmektedir (İnce, 2007: 44). Mekânın filmlerde nasıl inşa edildiği yönetmenin film diliyle
alakalıdır ve bu durumda mekân, filmin yardımcı unsuru olmaktan daha kapsamlı, imgesel ve
metaforik anlamlara bürünmektedir. Bu perspektife göre mekânın kendisi ve kabul gören anlamı
genişleyip çeşitlenmektedir (Makal, 2009: 28-29). Özon bu konuda her filmin özgün bir tarzı, stili
bulunduğunu; mekânın da filmde ki özgün havayı yaratma ve hitap edeceği kesimi, toplumu
oluşturmada belirleyici etken olduğunu dile getirmektedir (1984: 63). Lamester de buna benzer bir
ifadeyle konuya yaklaşmakta, mekânları filmlerdeki eyleyenleri amacına ulaştıran unsur olarak
görüp, aynı zamanda geçmiş zamanlarda yaşayan toplumlara dair metafor barındırdığından
bahsetmektedir (akt Öztürk, 2003: 59).

Burak MEDİN 33
Merve TULAY
Mekân ve sinema arasındaki ilişkide vurgu yapılan bir diğer nokta anlatıyı oluşturan
görüntülerin kurgusudur. L. Jacops (1994: 35) sinemada mekânın çekilen görüntülerin birbiri
ardınca sistematik şekilde sıralanmasıyla ortaya çıktığını savunmaktadır. Ona göre mekân ve film
kurgusu etkileşimli iki öğedir. Aynı zamanda anlatının çok boyutlu yapısını ortaya çıkaran mekân,
kamera hareketleri ve kadrajlara göre şekillenen görselliği güçlü bir unsur olarak tanımlanmaktadır
(1994: 46). Bu da filme bir tarz ve biçim kazandırmaktadır. Michael Chion da filmlerde mekânın
potansiyeline dair mekânın film-dünyanın dramatik boyutuna katkı sağlayacak kurguda
bulunduğunu, anlatıda süregelen olayda mekânın zıtlık yaratacak biçimde tasarlanabileceğini ifade
eder (1992: 139). Bu bağlamda sözü geçen koşullarda mekân, olaydan bağımsız süs objesi gibi
görülemez. Görüntülerin bir mekân bağlamında çekilmesi ve sıralanmasıyla film mekânının ortaya
çıktığı düşüncesine dair eleştiriler mevcuttur. Bu konuda bazı düşünceler film için inşa edilen
mekânın gerçek mekânları bozduğunu öne sürmekte, bazıları ise filmleri öykü anlatma aracı olarak
görüp, yönetmenin oluşturacağı anlatıya göre görüntüleri sıraladığını, adeta yaşamdan kareleri
andırıyormuş gibi seyirciye sunduğunu belirtmektedir. (Demir, 1994: 44). Bu durumda farklı
özelliklerde pek çok mekân inşası ortaya çıkmaktadır. Deleuze da bu konuya ilişkin sinema
alanının özgün bir ortam olmasından kaynaklı çeşitli özelliklerde mekân tasarımı inşa
edilebileceğini belirterek, tek bir bakış açısına indirgenebilecek mekân anlayışının
benimsenemeyeceğini söylemektedir (2003: 14). Mekânın tek bir perspektifte ele alınamayacağı
düşüncesinde öncelikli olarak perdeye aktarılacak öykünün meselesi gelmektedir. Film-dünyanın
nasıl bir anlam içereceği, öykünün nasıl işleneceği önemlidir. Seyirciye sunulan her görüntü, her
anlatı ve mekân bu anlamda bir düşüncenin, ideolojinin tezahürünü barındırmaktadır. Bu sebepten
görüntü ve mekân, filmi betimleyen unsurlar olduğundan mekân tasarımı anlatılmak istenen
mesaja uygun tasarlanarak perdeye aktarılma çabası taşımaktadır. Bu neticede film için önem arz
eden ışık, renk ve karakter yapısının mekân içinde önem arz ettiğini, mekânı ortaya çıkarmaya
etken önemli özelliklerinden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sennet bireylerin sosyalleşme deneyiminin kamusal alanlarda ön plana çıkabileceğini,
bunun sonucu olarak da kamuya açık alanların sürekli gelişeceğinden bahsetmektedir (2002: 31).
Kamusal alan olan kahvehaneler, pazaryerleri vb. mekânlarda insanların eylemleri önemlidir ve
Gorz bu eylemleri iki kategoride ayrımlar. Ona göre ticari eylemler AVM ve market gibi
mekânlarda, ticari olmayan eylemler ise hastane, kahvehane, hapishane gibi mekânlarda
gerçekleşmektedir (2007: 173). Bahsi geçen ilk gruptaki mekânda iletişim belirli amaçlar
kapsamında belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. İletişim harcanan para ve süre karşılığında
şekillenir. İkinci gruptaki mekânda ise iletişim daha uzun vadeli gerçekleşmekte ve bu iletişimin
gerçekleşmesi para ve süreye bağımlı değildir. Örneğin kahvehane mekânında iletişimin
radikalliğine ya da kurallarına rastlanmamaktadır. Kişi keyfi olarak bulunduğu kadarıyla mekânda
gerçekleşen iletişime dâhil olup mekânı deneyimlemektedir. Ticari olmayan mekânlar bu sebepten
serbestliği yansıtıp kişinin istediği gibi davranmasına fırsat sunmaktadır. İktidar ise böyle
mekânlarda farklı şekillerde konumlanmaktadır. Ticari mekânda iktidar hem üreticiyken hem de
müşteridir. Ticari olmayan mekânda ise mekânın anlık durumuna göre iktidar şekillenmekte, bu
mekânda iktidar öznesi değişen durum ve olaylarla çeşitli ideolojik potansiyellere bürünmektedir.
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Gorz’un bu konuda değindiği şeylerden biri de özerk faaliyetlerin sürdürüldüğü mekânlardır.
Özerk mekânlarda sanat ve bilimsel alanda üretilmiş eserler vardır (2007: 209). Düşünsel ve
kültürel kodların bir potada birleşmesi kişinin kendi isteğiyle katıldığı mekânları var etmektedir.
Bu mekânlar duyguları, davranışları, söylemsel ifadeleri, jest ve mimikleri de çeşitlendirmektedir.
Spinoza bu değişimin net olarak üzüntü ve sevinç duyguları arasında belirginleştiğini ifade
etmektedir (2009: 131-137). Ona göre üzüntü duygusu, insanın var olma gayesini
anlamsızlaştırmakta, mutluluk ise bir şeyleri yapma, sonuca vardırma gücünü tetiklemektedir
(2009: 159-181). Deleuze, Spinoza’nın bu düşüncelerinden yola çıkarak insanın sürekli bir eylem,
amaç, “idea” peşinde olduğunu bu sebepten varlığını kabul etme çabasının sürekli değişkenlik
gösterdiğini söylemektedir (2008: 22). Bu doğrultuda insanların eylemlerinin bir yerde sürekli
tezahür etmesi, eyleme kudreti mekânını oluşturmakta, sürerlilik gösteren edimler bu anlama açık
hale gelmektedir.
Mekânda sürerlilik arz eden eylem ve edimler beraberinde politika, ideoloji ve iktidarı da
koşullamaktadır. Mike Wayne “Politik Film Üçüncü Sinema’nın Diyalektiği” isimli kitabında
sinemanın politik ve ideolojik yanlar barındırdığını öne sürmektedir (2011). Sosyal bakışın hâkim
olduğu üçüncü dünya sineması baskıcı otoritenin neden olduğu yıkım ve politik eğilimi
içermektedir (2011: 9-10). Bu sebepten mekânsal olarak yerleşmiş politika ve iktidar işleyişi
üçüncü dünya sinemasının konusunu oluşturmaktadır. Film anlatılarının sahip olduğu ideolojik ve
politiklik durumundan yola çıkan Zonn ve Aitken “Sinema İletişimi “olgusuyla filmin üretildiği
toplumsal gruba dair gönderme yapmakta, sinemanın karmaşık yapısını vurgulamaktadır. (1994:
3-25). Jameson’un “Cinema and the Space in World System” isimli çalışması sinema-politika ve
mekânı yorumlama noktasında değer taşırken; sinema Jameson için eleştirel düşüncelerin
sürdürüldüğü, modernite sonrası daha bireysel sistemlerin olduğu bir yerde konumlanmaktadır
(1994). Jameson’ın bu araştırmaları yapmasına büyük oranda coğrafya araştırmacısı Lynch’ın
bilişssel haritalandırma kavramsallaştırması etkili olmuştur. Lynch kavramsallaştırmasında
insanların aşina olmadıkları mekânlarda, o mekânın imkânlarını zihinlerinde
tanılandıramadıklarını söylerken gelenekselleşmiş zihinde yer edinmiş mekânların kolay
haritalandırıldığından bahsetmektedir (1994: 112). Haritalandırma yöntemiyle kişiler, aşina
olmadıkları mekânları deneyimleme fırsatı bulmakta, bu önerme bir bakıma Althusser’ in ideoloji
karşısında kişilerin kendiliklerini tescilledikleri önermesiyle denkleşmekte ve haritalandırma
metoduyla mekânsal bir bağlam ortaya konmaktadır (2008: 551). Böylelikle mekân üzerinden
siyasi, sosyal, kültürel, ideolojik politik ve iktidar ilişkilerini sinemada filmler üzerinden
açıklamak ve haritalandırmak mümkün hale gelmektedir. Bu sebepten filmlerin üretildiği
toplumlara, üretim şekillerine ya da yönetmenlerin film çekme tarzlarına bakıldığında sinemanın
politik imgeleme sahip olduğu, iktidarla ilişkili yapısının varlığı kabul edilebilmektedir.
Macdonald’ın sinema alanında coğrafi merkezli araştırmalarında değindiği politiklik ve
toplumsallık yönünün sınırlandırılmayan perspektifte incelenmesi gerektiği vurgusu bu açıklamayı
destekler niteliktedir (1994: 27-45).
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2. FİLM ÇÖZÜMLEMESİ
2.1.Filmin Öyküsü
Film şehirden uzak, izole bölgede yaşayan anne ve çocuklarının kendilerini babanın
iktidarı sebebiyle dış dünyadan soyutlamalarını konu almaktadır. Ev mekânına hapsolan anne ve
çocukları yaşamlarına devam ederken, babanın yasakları ve gözetimi dış dünyanın gerçeklerini
tanımalarını engellemektedir. Baba iktidarını koruyabilmek için evin içinde ve dışında
engelleyiciler kullanmaktadır. Bahçe mekânını çitlerle kaplar, ev içinde iletişim araçlarının
kullanılmasına müsaade etmez, nesnelerin ve eşyaların adlarını ve işlevini değiştirir. Mekân içinde
sürdürülen bu boyunduruk halinin son bulmasında tek şart çocukların yetişkinliğe eriştiğini
gösteren köpek dişinin düşmesidir.
2.2. İktidar ve Mekân Kavramları Çerçevesinde Dogtooth Filmine Bakış
DogTooth’un öyküsü, ekranda beliren radyo görüntüsüyle başlar. Radyoya doğru yönelen el
kaseti içine takar, düğmelere basar ve çalıştırır. Anlatı için ayırt edici bir gösterge barındıran
radyodan gelen seste şu sözler duyulmaktadır:
“Günün yeni kelimelerini dikkatle dinleyiniz. Deniz, otoyol ya da otoban,
seyahat, tüfek. Deniz, oturma odasındaki gibi ahşap kolluklu deri koltuktur.
Örnek veriyorum ayakta kalmayın denize oturun da biraz konuşalım. Otoyol ya
da otoban, çok güçlü bir rüzgâr türüdür. Seyahat, zemin kaplamada kullanılan
oldukça dayanıklı bir maddedir. Örnek veriyorum avize düşüp yere çakıldı. Ama
zemine hiçbir şey olmadı. Çünkü zemin yüzde yüz seyahatten yapılmıştır. Tüfek,
güzel beyaz bir kuş türüdür (Dog Tooth, 2009).”
Nesnenin taşıdığı anlam, bulunduğu mekânı ya da ilişki kurduğu şeylerin anlamlarını
farklılaştırır. Alışılmış anlamının dışında farklı çağrışımlarda kullanılması bilişsel düzeyde kırılma
yaşatır. Bu kırılma hali mekâna ve nesneye karşı distopik bir işlev ve görünürlük kazandırır.
Radyodan gelen sesler, anlatının sesçil evrenini oluşturmaktadır. Yönetmen sesçil evren’i
mekânda göstergesel bir dil oluşturacak şekilde kurgular. Anlatıda bu bağlam, radyo nesnesi
üzerinden göstergeleşir. Ekran açılır. Duyulan kelimeler, tanımlandığı nesneye dair alışılmadık
anlamları çağrıştırmaktadır. Nesnelerin kalıplaşmış tanımlarının dışında kullanılması, anlatının
distopik yapısını betimler. Anlatı ilerler, karakterler radyodan gelen seslerle bulundukları mekânı
algılar ve tanımlar. Duyulan sözcüklerin dış dünyanın alışılmış gerçeklerini yansıtmaması, anlatıda
karakterlerin edimlerini sergileyeceği farklı mekân düzlemini tasarlamaya yönlendirir. Bu
bağlamda radyo nesnesi, anlatının mikro mekânlarını inşa etmede bir basamak olur. Anlatının
genel mekânını oluşturan ev, alışılmadık bir yapıda absürt ve gerçeklikten uzak şekilde tasarlanır.
Ev mekânı bu durumda distopik özellikler taşıyan mağara alegorisine gönderme yapar. Bu durum
filmde kahramanların kendilerini ev mekânı içinde toplumdan soyutlaştırması ve gelenekselleşmiş
ifade kalıplarını reddetmesi üzerinden karşılık bulur.
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Bu benzetme üzerinden mağaranın ortak anlamlar çağrıştıran gösterge yapısı, filmde tasarlanan ev
mekânı üzerinden ortak anlam ve ifadelerin reddedilmesine ve kendisini toplumdan soyutlayan
karakterlerle aynı paralel yapıda kurgulamasına neden olur. Bu noktada ev mekânının taşıdığı
genel distopiklik hali anlatıda hâkim iktidarı inşa etmeye başlar. Karşılıklı ilişkinin sonucunda inşa
edilen bu mekân, olayları ve ilişkileri de yönlendirir.

İmaj 1: Dar mekânlar, anlatıda ses ve görüntü evreni arasında geçişlerin senkron
biçimde gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda dar mekânlar iktidarın ideolojisini inşa
edebilecek zemin hazırlar, karakterlerin anlatının şekilleneceği mekânlara geçmesinde
basamak görevi görür.
Anlatı ilerler, radyo sekansından sonra kamera araba içinde gözünde bantla oturan
Christina isimli kadın karakteri ekrana getirir. Sekansta sesin arka planda seyretmesi, sahnenin
taşıdığı anlamı belirginleştirir. Gözleri kapalı Christina’nın yanında şoför vardır ve onun gözleri
açıktır. Bant nesnesi üzerinden gözleri açık karakterin mekânda iktidar öznesi olduğu yan anlamsal
düzeyde ifade edilir. Sekansta araba içi mekâna sessizlik ve iletişimsizlik egemendir. İletişimsizlik
durumuyla mekâna kısıtlanmışlık hâkim olmaya başlar. Arabanın hareket etmesi ve radyodan
gelen sesin kısılmasıyla karakterler belirsiz bir yolculuğa çıkar. Lanthimos’un filmlerinin başında
karakterlerini sıklıkla yolculuğa çıkardığı görülür. Yönetmen, tasarladığı yolculuk ve yol
mekânları üzerinden karakterlerini anlatıya dâhil eder. Değişen mekânların anlatıda yaşanacak
olayları belirlemede temel işlev sağladığı aşikârdır. Yolculuk başlar, anlatıyı ve yolculuğu
yönlendiren iktidar konumunda arabayı kullanan erkek karakterdir. Anlatı devam eder, kamera
genel plana geçer ve iktidar öznesi baba arabadan iner. Yol üzerinde duran zinciri karşı tarafa
kilitleyerek sınır çeker. Zincir nesnesiyle oluşturulan sınır, yan anlamsal düzeyde babanın inşa
ettiği distopik evreni-mekânı imler. İktidarın yol boyunca sürdürdüğü gözetim hali bant nesnesiyle
sağlanırken, bu sekansla birlikte zincir nesnesi de gözetimin farklı bir boyutunu oluşturur. Bant
nesnesi gözetim haricinde babanın inşa ettiği distopik ev mekânının başka özneler tarafından
keşfini engelleyen araca dönüşür. Baba, bu mekân içinde herhangi bir engelleyici ile
karşılaşmadığı takdirde iktidarını ve ideolojisini sürdürecektir.
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İmaj 2: Distopik mekândaki eril iktidar, mekân içindeki karakterleri eylemsel ve
söylemsel bağlamda kısıtlar.
Baba ve Christina yolculuğu tamamlar ve distopik ev mekânına gelir. Christina’yı gören
aile bireyleri odada toplanır. Kamera ebeveynlerin yüzleri görünmeyecek biçimde çerçevelenir.
Kameranın bu açısı ve oturma planı iletişim mekânındaki iktidarı aşikâr eder ve hiyerarşik yapı bu
sekansla görünür hale gelir. Sekansta mekânın iktidar ve ideolojiyle kurduğu ilişkisel yapı,
belirginleşmeye devam eder. Oturma planı ve filmik kompozisyon, distopik mekândaki gücün ve
bu bağlamdaki başat ideolojinin kimin yönetiminde olduğunu ortaya çıkarır. Dış dünyadan
kopukluk, babanın yasasını ve iktidarını devam ettiren en önemli unsur olarak karşımıza çıkar.
Gerçeklikten kopukluk dışardan gelen karaktere karşı sergilenecek olan davranışları, iletişimi ve
kurulacak olan bağı şekillendirir. Fakat bu bağ, toplumsal anlamda alışılmış duygu ve davranışları
içinde barındırmadığından mekânı uzun süreli iletişim potansiyelinin dışında bırakır. Christina’nın
mekânda kısa süreliğine bulunması ev içindeki eyleyenlere karşı varlığını yan anlamsal düzeyde
bedensel arzu ve doyum nesnesine dönüştürür. Mekân, iktidarın onayı ile cinselliğin dışavurulduğu
bir uzam haline gelir. Baba farklı benlik yapılarına ve söylemlere sahiptir. Bu farklılık iktidarın
devam ettirilmesi noktasında elzemdir. Baba iktidarını koruyabilmek adına katı kurallar uygular
ve baskıcı bir görünüm sergiler. Ayrıca ev içinde aile bireylerinin varlığını ve isteklerini
önemsediğini, yaptığı şeylerin onların iyiliğine olduğunu söyleyerek edimlerini meşru bir zemine
çeker. Baba en temelde bu iki benlik sunumu ile inşa ettiği distopik uzamın sürekliliğini sağlamaya
çalışmaktadır. Evin çocukları bu distopik mekân içinde klostrofobik anlamda hapsedilmişlik
duygusuna sahiptir. Dış dünyadan-mekândan gelecek herhangi nesne veya öznenin varlığını
istemelerinin ve arzulamalarının sebebi yaşanan bu ötekileştirme halini yok edebilmek içindir.
Aynı zamanda dış mekândan eve dâhil olan nesnelerin ve öznelerin mekânın distopikliğinden
kaynaklı oluşan zamansal belirsizliği de ortadan kaldırdığı görülmektedir.
Distopik mekânda birçok şeyin iktidarın ideolojisi tarafından yönlendirilmesi mekân algısı
ve gerçekliğin yitirilmesine neden olur. Bu bağlamda ideoloji mekânı biçimlendirirken, yitirilen
gerçekliğin yerini şiddet ve klostrofobik haller alır. Karakterlerin zihinsel ve fiziksel gelişim
evreleri mekâna göre şekillenir. Mekânın totaliter iktidarın ideolojisiyle kısıtlanması, çoğu zaman
o mekândaki karakterleri arzu ettiği veya etmediği birtakım davranışlara yöneltmektedir. İktidarın
baskın hiyerarşisi bir süre sonra mekânda düzeni sağlamak yerine düzensizliğin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.
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Davranışların, ifadelerin ve benliklerin mekânda tersine sapması da mekânın bu etkisinden
kaynaklanmaktadır. Anlatının devamında cinsel edimin sona ermesiyle Christina evden ayrılmış,
çocuklar ve anne ev içinde eski rutinlerine yönelmiştir. Babanın evde olmadığı zamanlarda dahi
var ettiği iktidarı ve gözetimi aile üyeleri tarafından içselleştirilmiştir. Anlatı içinde babanın
gözetiminin sürekliliği, karakterleri şiddet davranışına yöneltmektedir. Çocukların birlikte zaman
geçirme eylemleri zarar verme eğilimine dönüşmekte, distopik evin mikro bahçe mekânı
karakterlerin baskıladıkları duygularının dışavurulduğu uzama evrilmektedir. İktidar, evi
distopikleştirmekte diğer yanıyla toplumdan ve gerçeklikten izole etmektedir. Bu doğrultuda izole
mekânın, izole karakterleri meydana getirdiği söylenmektedir. Anlatıda izole karakterlerin, acıdan
zevk aldığı, iletişimsizliğin döngüsünde yaşamaya çalıştıkları betimlenmektedir. Bahçede evin
küçük kızının bebeğiyle oynadığı sekansta bebeğe karşı şiddet edimleri sergileyerek bacağını
makasla kesmesi, yan anlamsal düzeyde şiddetten doğan hazza göndermede bulunmaktadır.
Filmde acıdan duyulan haz, mekânın iktidarla ilişkisinden doğan şiddetin ifadesini
betimlemektedir. Sekansta gözetimden doğan hapsolma duygusunun şiddete karşı hazzı öne
çıkarması, mekânda bulunma ve barınma durumunu da amaçsızlaştırmaktadır. Var olan
amaçsızlık, kendini bulunulan mekânda var etme bilincini de yok etmiştir. Filmde çocukların yaş
ve gelişimlerinin farkında olmadan dönüştükleri kişiliklerin şiddet olgusuyla ifade edilmesinin
sebebinin bu olduğunu söylemek mümkündür. Babanın eve gelmesi, çocukların bahçede
sergiledikleri şiddet edimlerini sonlandırır. Aile, hep beraber akşam yemeğini yemek üzere sofraya
geçer. Eyleyenlerin yemeğe davete katılır gibi şık kıyafetlerle geldikleri görülür. Yönetmen,
kıyafetler üzerinden babanın aile kurumuna yüklediği önemi yan anlamsal düzeyde
göstergeleştirir. Babaya göre bu uzamda gerçekleşen her edim babanın kontrolü altında
gerçekleşmelidir. Yemek sahnesi, baba için ailesinin ruhsal ve fiziksel durumlarını gözetlediği bir
sürece karşılık gelir.

İmaj 3-4: Anlatıda herhangi bir eylemin ya da olayın sürdürülmediği iletişim mekânları
vardır. Bu mekânlar filmsel iktidar için tehlike arz etmektedir. Anlatının asıl çatışması bu
mekânlar üzerinden sürdürülmektedir.
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Anlatı ilerler. Yeni güne uyanan aile, babayı işe yolladıktan sonra evde günlük rutinine
yönelir. İktidar öznesinin ev mekânını kısa süreliğine terk etmesi, karakterlerin o mekân içinde
özgür bir şekilde salınması fırsatını verir. Erkek çocuk evin bahçesinde ağaçlarla kaplı duvarın
önüne giderek duvarın ardını gözetlemeye çalışır. Yönetmen sıklıkla duvarın ve pencerenin
ardındaki alanı izleme ve gözetleme sahneleri kullanır. Böylelikle anlatıda henüz keşfedilmemiş
mekânlar, gözetim olgusuyla görünür kılınmaya çalışılır. Yönetmenin kurguladığı bahçe arkası ve
duvar arkası gibi keşfedilmemiş mekânların özgürlük ve iktidar kavramlarına gönderme yaptığı
görülmektedir. Bu bağlamda edilgen konumdaki erkek eyleyenin çevreyle temasını engelleyen
bahçe, keşfetme arzusunu tetikler. Anlatıda iktidarın yönlendirdiği mekândan çıkamama ve
mekânı aşamama durumu karakterlerde nesneler, duygular, kişiler veya başka mekânlara karşı
ulaşılamayan yitikliğe dönüşmüştür. Mekân bu bağlamda yan anlamsal düzeyde ulaşılmak istenen
fakat ulaşılamayanı imleyen bir yapıya dönüşmektedir. Evin iktidarı konumundaki baba bu
noktada eyleyenlerin arzuladığı yitik mekâna ulaşım yolunu kesmeye çalışmakta, kendi
dramaturjik performansına uygun mekân tasarlayıp çocuklarını bu yapı içinde tutmaktadır. Erkek
çocuk yitik mekâna karşı davranışsal iletişim metotları geliştirmiştir. Duvarın ardındaki
bilinmezlik arttıkça mekândan kaçış ve özgürlük istenci belirginleşmektedir. Evin erkek çocuğu
bahçedeki duvarın ardındaki yitik mekânı keşfetmeye çalışır fakat bu iletişim hiçbir zaman
başlamaz. Bu durum merak duygusunu artırır ve şiddet eylemine sebebiyet verir. Yönetmen
bilinçli olarak yitiklik özelliği taşıyan bu mekânlar dolamıyla karakterlerin ruhsal olarak taşıdıkları
korkuları ve endişeleri görselleştirir. Bilinçaltına da göndermede bulunan bu yok-mekânlar aynı
zamanda babanın gizlediği şeyleri de içinde barındırmaktadır. Böylelikle karakterlerin buraya
yönelim hali eril iktidarın kurallarını ihlal etmek anlamına gelmektedir. İhlale karşı babanın ceza
yasası devreye girmektedir. Erkek eyleyenin yasaklı olan bu mekâna yöneliminden kaynaklı
cezalandırıldığı görülmektedir.
Ceza sekansının ardından baba tekrar işe gider. Babanın iş yeri ve ev mekânı arasında
davranışları farklılık göstermektedir. Farklılığın sebebi her mekânın çeşitli iktidar özelliklerinden
kaynaklı dramaturjik öğeler üretmesidir. Baba buralarda iktidar işlevini çeşitli şekillerde
yönlendirir. Mekânlarda gözetimin ve kuralların uygulandığı takdirde iktidar hiyerarşisi devreye
girmektedir. Babanın iktidarı ve gözetimi iş yerine girişte Christina’ı sorguladığı sahnede
betimlenmektedir. Karakterin mekânda kıyafet, düzen ve işleyişi sürekli sorguladığı görülür. İş
yeri Yunan toplumunun bunalımlı yapısını makro bağlamda betimler. Toplumsal bağlamda iş yeri
kurallara uyumu, kalıplaşmış hiyerarşik düzeni ve iktidara bağlılığı temsil eder. Yönetmen Yunan
toplumundaki yöneticilerin halk üzerindeki despot ve baskıcı tutumu yan anlamsal düzeyde
görünür kılar. Bunun yanı sıra anlatıda tasarlanan iş yeri mekânı, babanın film boyunca sakladığı
gerçek kişilik, karakter ve duygularını açığa çıkardığı uzam olur. Baba iktidarını korumak ve
sürdürebilmek adına anlatının farklı mekânlarında farklı benlikler tasarlar ve sergiler. Baba
işteyken ev içindeki aile üyelerinin davranışlarını yönetir. Eşini telefonla arayan baba, çocukların
kurallara uyup uymadıklarını eşi aracılığıyla sorgular. Annenin iktidar konumundaki babanın
ideolojik bir uzantısı olarak işlev gördüğünü söylemek mümkündür. Anlatıda babanın gizlediği
şeyleri bilen tek kişi annedir.
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Distopik mekânı inşa eden iktidarın kısıtlayıcılığı yalnızca karakterler için değil, evdeki nesneler
ve eşyalar için de geçerlidir. Telefon bu bağlamda gerçek dünyayla iletişimin bir aracı olduğundan
yalnızca anne ve baba tarafından kullanılmalıdır. İletişim araçlarının baba ve anne dışında
kullanımı despotik iktidarın inşa ettiği distopik uzamı kıracak bir işleve sahip olacaktır, bu nedenle
anlatıdaki baba figürü bu tarz araçlara ve nesnelere çocukların erişmesini arzu etmez. Baba
mesaisini tamamlar ve eve doğru yola koyulur. Evin ihtiyaçlarını alır; fakat ürünlerin etiketlerini
söker. Bu edimi de iktidar konumundaki baba figürünün, çocukların dış dünyaya dair bir tahayyül
içine girmesini engelleme çabası olarak okumak mümkündür. Bu sahne yan anlamsal düzeyde eril
iktidarın inşa ettiği uzam dışında yer alan gerçek dünyanın yasaklı olduğunu imler.

İmaj 5-6: Deneyimlenmemiş iletişim mekânlarını keşfetme çabası, sinemasal iktidarın
katı kuralını yapıbozuma uğratacaktır. Bu baba figürü inşa ettiği distopik uzamın sınırlarının
ihlalini engellemek adına çeşitli taktikler ve stratejiler üretir, kurmaca sahneler tasarlar.
Anlatı ilerler, erkek çocuk bahçede ağaçların arasında daha önce görmediği bir şeyle
karşılaşır Kendini koruma içgüdüsü, babanın yasağıyla örtüşür. Davranışlarını kontrol edemeyen
erkek çocuk, bahçede gördüğü canlıyı makasla öldürür. Bu sahne distopik uzamdaki baskının ve
kısıtlamanın bir tezahürü olarak görülebilir. İktidarın gözetiminde olan bu alana bilinmeyen bir
nesnenin dâhil olması dengeleri değiştirir ve uzamın korunaklı yapısında bir çatlak oluşur. Baba
iktidarını korumak amacıyla ev sakinlerinin dikkatini başka yöne çekmeye çalışır. İş çıkışı
yırtılmış ve her yeri kan olmuş kıyafetlerle ailesinin karşısına çıkar. Baba, yolda karşılaştığı
köpeğin kendisine saldırdığını ve yaralansa dahi köpeği öldürdüğünü anlatır. Baba sergilediği
performansla ve ürettiği sahte gerçeklikle dış dünyanın tehlikelerle dolu olduğunu çocuklarına
gösterir. Mekân olarak evin korunaklı, ev dışı mekânın ise tekinsiz ve esenliksiz olduğuna dair
mesaj bu sahte hikâye dolayımı ile aktarılır. Mekâna kontrolsüzce giren bilinmeyen nesnenin baba
figürünün iktidarını sarsması, babanın yeni engelleyici söylemler geliştirmesine neden olur. Bu
söylemlerin çocukları eve ömür boyu hapsedeceği ve son derece kısıtlayıcı bir yapıya sahip olduğu
açıktır. Baba tarafından distopik uzamın devamlılığı bu söylemler ile sağlanmaya çalışılmaktadır:
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Baba: Bir çocuk evini ne zaman terk edebilir?
Çocuklar: Sağ köpek dişi düştüğünde
Baba: Ya da sol taraftaki fark etmez. Bu dönemde beden bütün tehlikelerle yüzleşmeye
hazırdır. Evden ancak araba ile güvenli bir şekilde ayrılabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman
unutmuyoruz. Araba kullanmayı ne zaman öğrenebilirsiniz?
Çocuklar: Sağ köpek dişi tekrar çıktığında ya da soldaki fark etmez.
Anlatı ilerler, eğitim ve disiplinle geçirilen gün sonlanır ve karakterler uyumak için
odalarına gider. Baba kendisini mekân içinde uyguladığı baskıyla, şiddetle ve eğitimle iktidarını
yeniden sağladığına inandırmaya çalışır. Tahakküme karşılık karakterler karşı duruşlarını iktidarın
kontrolü minimal seviyeye düşürdüğü gece vakti sergilemeye başlar. Evin büyük kızı mekânın
benliğini kısıtlamasına ve babanın zorlayıcı iktidarına karşın köpek dişini düşürerek evden
çıkmanın yolunu bulmaya çalışır. Ailesini köpek dişinin düştüğüne ikna edemezse evden
ayrılamayacağını bilir. Bu amaçla herkes uyurken banyoya gider, ayna karşısında sert bir cisimle
çenesine vurup dişini kırar. Eyleyenin ayna karşısındaki yüz ifadesinden anlaşıldığı üzere,
karakterin yitik nesnesine ulaşmak için artık bir engeli kalmamıştır. Diş, düz anlamının dışına
çıkarak özgürlük ve dışarıdaki mekân ile ilişki hale gelir. Mekânın iktidarından kurtulan karakter,
kırılan dişini banyoda bırakır evden kaçarak dışarda duran arabanın bagajına saklanır. Sese uyanan
baba kızının yokluğunu fark eder, ailesinin diğer bireylerini uyandırır ve arama çalışmalarına
başlar. Baba evin dışına çıkar, diğer karakterler ise evin bahçesinden öteye geçemez. Sınırları
aşamayan karakterler, babanın otoritesi ve kuralları altında kısıtlanmayı içselleştirmiştir. Anlatı
boyunca babanın söylemleri ve iktidarı, mekânı biçimlendirmektedir. Bu mekân içinde yaşamak
zorunda kalan evin sakinleri de bu söylem, iktidar ve ideoloji ekseninde şekillenmektedir.
Yönetmen sinemasal mekânı, dış gerçeklikten ve toplumdan soyutlayarak distopik birtakım
unsurlarla tasarlar. Bu tahakküm edici mekânda yaşamak zorunda olan karakterlerin artan kurallar
ve kısıtlamalar neticesinde farklı birtakım eğilimler sergilediği hatta babanın yasasını yapıbozuma
uğrattığı görülmektedir.
DogTooth filminin mekân tasarımında birtakım göstergelerden yararlanıldığı
görülmektedir. Bu göstergeler mekân, iktidar ve ideoloji arasındaki ilişkiyi anlama noktasında
önem taşımaktadır.
Görüntüsel Gösterge
Gösteren

Gösterilen
Düz Anlam

Yan Anlam

Kasetçalar

Araç

Dış dünyanın gerçekliğinin kırılması, iktidarın kendi ideolojisine
içkin bir söylemin inşası

Kedi

Hayvan

İktidarın distopik evreninin ve yasalarının yapıbozuma uğraması

Duvar, çit

Madde

Gerçek dünya ile üretilmiş dünyayı birbirinden ayıran sınır

Diş

Organ

Özgürlük, distopik mekândan çıkış
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SONUÇ
Lanthimos toplumdan izole olmuş, geleneksel aile ve ilişki yapılarının bozulduğu konular
üzerine film anlatısını oluştururken, Yunan toplumunun yaşadığı ekonomik ve psikolojik sorunları
alaycı ve alışılmadık bir üslupla işlemektedir. Yönetmenin filmlerinde mikro boyuttan makro
düzeye iktidara karşı getirdiği eleştiri anlatı dilini tuhaflaştırırken, mekân tasarımı da iktidar olgusu
ile ilişkili bir biçimde tasarlanmaktadır. Bu anlatılarda iktidar mekâna tezahür ederken mekân da
iktidarı yansıtmakta, sinemasal karakterler de bu eksende şekillenmektedir. Bu bağlamda
yönetmenin film-dünyasındaki sinematik bir enstrüman olarak filmsel iletişim mekânı, iktidar ve
ideoloji dolayımından geçerek tasarlanmaktadır. İnşa edilen filmsel mekânlar genel olarak
kalabalıktan uzak, ıssız ve genel itibariyle yerleri bilinemeyen uzamlardır. Bu minvalde mekân
kendi içinde mücadele alanına dönüşürken, iktidar ve söylemi mekânın sınırlarını belirlemektedir.
Filmsel mekân dış dünyanın alışılmış biçim ve algılarından farklılaşmakta ve distopik
unsurlar barındıracak şekilde inşa edilmektedir. Araştırma nesnesi konumunda olan ilgili filmin
distopik özellikler taşıdığı aşikârdır. Bu mekânda başat unsur ve iktidar, baba figürüdür. Yönetmen
sinemasal mekânı, iktidar konumunda olan babanın yasalarına ve söylemine göre
biçimlendirmektedir. Film anlatısında iki ayrı uzam karşımıza çıkar. Bu uzamlardan ilki babanın
yeni bir gerçeklik kurgulayarak evin sakinlerini kendi yasalarına göre yaşamaya zorladığı ev
mekânıdır. Baba ev içinde ailesini toplumun gerçekliğinden izole etmekte ve dış dünyaya dair
unsurları çarpıtarak distopik mekân kurgusunu sürdürmeye çalışmaktadır. Evin dışarıdan her türlü
iletişime kapalı olması, karakterlerin yalnızca ev mekânı içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda
olması, duygusal edimlerde bulunamamaları, ev içinde kullanılan eşyaların alışılmış
anlamlarından, işlevlerinden ve tanımlamalarından çarpıtılarak kullanılması filmsel mekânın
distopikliğine gönderme yapmaktadır. Anlatının ikinci mekânını oluşturan iş yeri ise yalnızca
babanın deneyimine açıktır. Babanın evdeki ve iş yerindeki davranışları ve performansları farklılık
göstermektedir. Bu çerçevede mekân farklılaştıkça öznenin benliğinin, uygulayımlarının ve
performanslarının çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Özne konumundaki babanın iktidarı ve
söylemi mekânlar değiştikçe farklılaşmakta, yanılsamalar üzerinden inşa ettiği ev mekânında
tahakküm edici ve baskılayıcı bir benlik performansı sergilemektedir.
Film anlatısında karakterlerin devinimlerini sağladığı ev ve iş yeri gibi mikro mekânlar
üzerinden iktidarın süreklilik gösterdiği şehir merkezleri gibi makro mekânlara ve buralardaki
iktidar yapılarına gönderme yapıldığı görülmektedir. Mikro mekânlardan makro mekânlara
göstergeler üzerinden çeşitli göndermelerin yapıldığı söylenebilir. Mikro mekân üzerinden
yaratılan distopik unsurların makro düzeyde, yaşanan toplumsal bunalıma ve iktidarın baskıcı
tutumuna karşı gönderme yaptığı görülmektedir. Baskılayıcı ve gerçekleri saptıran bir konuma
sahip olan babanın evin sakinlerini mikro mekân içinde kısıtlaması, evin sakinlerini o mekândan
çıkma ve kaçma arzusuna yöneltmektedir. Evin bahçesinde bulunan duvar ve ardındaki
bilinmezlik yan anlamsal düzeyde karakterlerin babanın yasalarından kurtulma isteğine ve bu
çerçevede özgürlüğe gönderme yapmaktadır.
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Bu bağlamda mikro mekân düzeyinde distopik özellikler taşıyan ev içinde ve dışında birtakım
unsurlar temel anlamının dışında yan anlamsal düzeyde kullanılmakta ve birtakım nesneler birer
göstergeye dönüşmektedir. Sonuç olarak DogTooth filmi özelinde yapılan analize göre
yönetmenin inşa ettiği sinemasal mekân ile iktidar ve ideoloji arasında bir ilişki söz konusudur.
Baba figürü üzerinden yaratılan iktidarın mekân içindeki göstergeler dolayımıyla aktarıldığı, bu
eksende mikro mekânların makro düzeyde birtakım karşılıklara geldiği görülmektedir.
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АҢДАТПА
Бұл мақалада ең алдымен мифопоэтикалық шығармалардың ерекшеліктеріне
тоқталып, оның мистикалық жанрмен байланыстылығы зерделенді. Мақаланың негізгі өзегі
– мифтік әрі мистикалық бағытта қалам тербеп жүрген жазушы Қойшыбек Мүбәрактың
«Пәтер», «Ай толған түндегі ақ қыз» және «Құбыжық» атты әңгімелеріне талдау жасалып,
шығармаларда келтірілген тылсым дүниелердің өмір шындығымен ұштасу деңгейі
сараланды.

MYTHOPOETIC KNOWLEDGE IN THE STORIES OF KOISHIBEK
MUBARAK
Кушкимбаева Айнұр СЕРІКБАЙҚЫЗЫ, PhD.
Төлебаева Тәттігүл ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ, магистрант
ANNOTATION
This article first of all focuses on the features of mythopoetic works and their connection
with the mystical genre. The topicality of the article is the analysis of stories "Пәтер", "Ай толған
түндегі ақ қыз" and "Құбыжық" by writer Koishibek Mubarak, which are written in the mythical
and mystical direction.
Қазақ қаламгерлері арасында мифопоэтикалық кеңістікте қалам тербеп, миф жанрын
жетілдіріп жүргендер көп емес. Өйткені, біздің әдебиетімізде халықтық болмысымызға
сәйкес тұрмыстық, әлеуметтік шығармалар көбірек. Алайда бұл қазақ әдебиеті қоржынында
мифке орын жоқ деген сөз емес. Халық ауыз әдебиеті – қазақтың «төлқұжаты» десек,
ерекшелігі жағынан аңыз, әпсаналарға жақын мифтік шығармалардың да халқымыз үшін
маңызы зор.
Мифопоэтикалық шығармалар қиял-ғажайып, тылсым дүниелерден ғана тұрмайды.
Олардың да айтары – өмір шындығы. Оқырман үшін негізгі міндет те осы – тылсым оқиға
арасынан өмір шындығын табу. Өз оқырманына осындай қызық та қиын міндет жүктеп
жүрген «қорқынышты» жазушылардың бірі - Қойшыбек Мүбарак. [1]
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Бүгінде қазақ әдебиетінде дамымай қалып қойған бір қатар жанрлар бар. Соның бірі
– мистикалық жанр. «Мистикалық жанрды өткен ғасырдың 60 жылдары Қалмұқан Исабаев
жазған. Одан кейін бұл жанрға қалам тартқан Қойшыбек Мүбарак», - дейді әдебиеттанушы
Какен Қамзин. Осыған дейін мистика жанры қазақ қаламгерлерінің шығармаларында бір
деталь ретінде ғана көрініс тауып келгені бәрімізге белгілі. Сол жанрға бұл күнде
Қойшыбек Мүбарак түбегейлі бет бұрылыс жасап, мистикалық әңгімелерге толы екі бірдей
кітабын оқырманға ұсынып үлгерген талантты жазушы. [2]
Жазушының көлемі шағын болғанымен, көтерген әлеуметтік мәселесі терең
шығармаларының бірі «Пәтер» әңгімесі. Әңгімеде қызмет еткеніне он алты жыл болған
қызметкердің оқиғасы баяндалады. Жігітті бастығы шақырып, он жылдан бері күтіп жүрген
үй кезегі келіп, он жетінші қабаттан үй берілетінін хабарлайды. Қуанышы қойнына сыймай,
жігіт отбасын жинап алып, жалдамалы пәтерінен құстай самғап жетіп барады. Барған
жерлерінен үй көрмеген олар пәтерлерінің сонау он жетінші қабатта әуеде қалықтап
тұрғанын аңғармай қалады. Пәтер иелерінің алдындағы ендігі мәселе – сол он жетінші
қабатқа көтерілу болады. Еліміздегі әр орташа өмір сүретін отбасының басындағы
проблеманы жазушы осылай ерекшелеп келтіреді. Расымен, қоғамда жылдап пәтер жалдап
тұратын, өз баспанасына қолы жете алмай жүргендер қаншама?! Таңнан кешке дейін
құмырсқаша құжынап, аянбай еңбек етсе де, тапқаны қапқанына жетпей, өмірін отбасын
асырап, пәтер ақысын беріп, өзгенің қалтасын қампайтып отырғандар қаншама?! Енді
жеттім-ау деген кезде жазушы кейіпкерін арманындағы пәтерінен одан сайын алшақтатып
қояды:
«– Ау, неге аңырып тұрсыңдар… – деп айқайлады.
-Қалай шығамыз? – деп айқайладық біз.
-Ұшып…
-Қалай…
-Солай…
-Келіп түсіндірші…
Әйелім екеуіміз қосыла жалындық» [2]. Ал әңгіме соңында автор әлеуметтік
мәселені тіптен ащыландырып жібереді. Он жыл жүріп қолы жеткен пәтеріне көтерілу үшін
адам баласына берілмеген қасиет – ұша білу керек екен. Демек, «Ақымақ, – дейді көршім.
– Ақымақ, үйдің кілтін алудан бұрын ұшуды үйренуің керек,- деп, қайтадан лып етіп көкке
көтерілді де кетті» [2] деген көршісінің сөзінен қаншама жыл артынан жүрген пәтеріне қолы
жетсе де, бәрібір кедергіге тап болғанын және одан өту адамның қолынан келмейтіндігін
аңғаруға болады. Қоғамдағы бүгінгі өткір мәселе – баспана мәселесінің ащы тұстары осы
жерде аңғарылады. Автор қарапайым қазақтың өз меншігіндегі үйіне оңайлықпен қол
жеткізе алмайтындығын меңзейді.
«Пәтерге» қарағанда мифтік, мистикалық элементтері қатты айқын әңгіме - «Ай
толған түндегі ақ қыз» әңгімесі. Әңгіме автор атынан баяндалады. Оқиға қырықты
алқымдаса да, әлі сүр бойдақ қалпынан арыла қоймаған жігіт ағасының жаңа жұмыс орнына
келіп, онда ылғи қыз-келіншектермен істес болуынан басталады. Басты кейіпкер бұл
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жағдайына еркектік нәпсіқұмарлық, желіктік тұрғысынан қатты қуанады. Қыздардың
ішінде оған өзгеден гөрі көбірек назар аударатын Айна есімді қыз бұның ықыласын өзіне
түсіруге барынша тырысады. Жігіт те кет әрілік танытпай, жан қалауымен емес, тәннің
қалауымен қызбен жақындасады. Автор бұл арқылы біздің заманымыздағы осындай
нәпсіқұмарлықтың жетегімен кететін азаматтар мен қыздардың бейнесін көрсеткісі келген
секілді.
Алайда, жігіттің ішкі қалауы бұл емес. Оның арманында өзі ай толған түні көрген ақ
қыз. Ол ақ қызбен бұның қауышуына себепкер болған оның анасы мен Жәміш апай. Ақ
қыздың сырқат болуына байланысты қыздың анасы жігіттің жеті рет ай толған түндері
қызына тылсым әлемге келіп, белгісіз бір тілдегі хатты оқып беруін өтінеді. Жеті мәрте
жасалған соң қыз жазылмақ. Айдың толуын жігіт те асыға күтеді, өйткені ол сол қызға
жүрегімен ғашық. Шығарма соңы Айнаның тұмарды жігіт қолынан жұлып алып, ақ қызды
қайта ауру күйге түсіріп, мұнымен айырылыстыруымен аяқталады. Демек, автордың
айтпағы – қолымызбен Алла тағала жасамауды бұйырған күнәларға белшемізден батып ала
тұра, періштедей пәк, таза нәрседен үміт ету қате. Адам өзі қандай болса, оған өзі секілді
адам жолығатыны Алланың да, өмірдің де бізге дайындаған заңы. Жігіттің бірге күнәға
батқан қызына автордың Айна деп есім беруі де тегін емес деп ойлаймын. Өйткені, әр
адамға өмірінде жолығатын адамдар оның айнасы секілді, яғни бізге өзіміз секілді адамдар
ғана кездеседі. Айналамызда қандай адамдар жүргенін қарап-ақ өзіміздің қандай екенімізді
аңғара алмақпыз. Қойшыбек Мүбарактың мифтік элементтермен көмкерілген
шығармасының негізгі идеясы осы деп ойлаймын.
Қойшыбектің тылсым мен ұятқа, мифтік наным-сенімге де толы шығармасы –
«Құбыжық» әңгімесі. Бұл әңгіме кей жерінде оқырманның денесін түршіктіріп, үрей
билетсе, кей жерінде ұялтып, теріс айналдырады, ал кей жерінде тіптен жирендіріп
жібереді. Әңгіме ауылға құбыжықтың келіп, сол құбыжықтан құтқару үшін ауыл
адамдарының бақсы атаға келіп көмек сұрауымен басталады. Шығармада лирикалық
шегініс болып, ол құбыжықтың қайдан шыққандығы туралы айтылады. Құбыжық әуел
баста адам еді. Ал оны құбыжыққа айналдырған не нәрсе? Осы тұста автор қазақтың мифтік
наным-сенімдеріне назар аудартады. Жас келіншектің есіктің табалдырығын сол аяғымен
аттауы, баланың есікке керіліп тұруы, келіншектің күн батқанда құдықтан су алуы секілді
жерлерінде автор тыйымдардың тектен текке айтылмайтынын, оны бұзғанның арты не
болатынын көрсетеді. Оқиғаға оралсақ, келіншек ешкімді тыңдамай күн батқанда даладан
су алып жатқан кезде, келіншекті жын қағып, ол құбыжыққа айналып кетеді. Сөйтіп, өзінің
ауылын қырып, бір адамын да қалдырмай жойып жібереді. Кейін оған жалғыз аңшы
кездесіп, ол сол аңшыны зорлап өзі екіқабат болады. Аңшы мен құбыжық әйел арасындағы
байланыс сәттерін автор тым сорақы, ұятты, жиіркенішті қылып суреттейді. Өйткені,
оқырманға құбыжықтың қорқынышты образын барынша ашқысы келгендігі аңғарылады.
Расымен, оқи отырып, өз өзіңнен еріксіз түршігесің.
Құбыжық әйел ақыры дегеніне жетіп ұл туады, аңшыны өлтіріп, жеп қояды. Бұл
жерде де автор құбыжық үшін асыл, адал дейтін ештеңенің жоқ екендігін білдіреді. Оның
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болмысы сондай. Ештеңені де, ешкімді де аямайды. Құбыжықтың баласын ауыл адамдары
тауып, бір мылқау шалдың отбасына тәрбиелеуге береді. Құбыжық сәби болғанымен, өз
болмысынан алыс кете алмайды. Өсе келе өзінің кәдімгі адам секілді өмір сүре
алмайтындығын, өз тегіне қарсы шыға алмайтындығын ұғына түседі. Бұл тұста Мұхтар
Әуезовтың «Көксерек» әңгімесіндегі «Қасқырды қанша асырап, бақсаң да орманға қарап
ұлиды» [3] деген қорытынды пікірімен үндестікті аңғаруға болады. Яғни, құбыжық өзінің
албастылық бейнесінен, бір сөзбен айтқанда өз табиғатынан бас тарта алмайды екен.
Әйелдің баласы өсіп, шығарма басында айтылған ауыл өмірінің тыныштығын бұзған
құбыжыққа айналады.
Шығарма соңы оқырманға өзіндік қорытынды мен болжам жасауға мүмкіндік
береді: «Қалың қарағайдың арасынан тіліп із қалдырып заулап келе жатқан құбыжықтың
төбесінен ащы шаңқылдап бақсының қара бүркіті ауылға қарай құйылып келеді.
Бүркітінің даусы құлағына жеткен бақсы шал орнынан атып тұрып зіркілдеп,
бұрқырап бақсылық ойынға қайта кіріскен. Аузында лапылдап жанған қарағайдың дәу
бұтағы қып-қызыл оттың ішінде арлы-берлі ойқастап тұр. Құбыжық кейіндеп қала берді де,
бүркіт ауылға жақындап қалды» [2] деп, автор жақсылық пен жамандық, ақ пен қара,
періште мен шайтан, бақсы мен құбыжық арасындағы шайқастың бітпейтінін көрсетеді.
Құбыжық бар жерде оған қарсы тұратын күштің де барын аңғартады. Демек, бақсы, бүркіт
пен құбыжық арасындағы қарсылық аяқталмақ емес...
Шығарманың сапасы оқырманды ой үстінде қалдыру білуі, санасын қозғай алуымен
өлшенеді. Өмір шындығын тайсалмай айта білгенде ғана шығарма дұрыс қабылданады. Ал
ол шындықты қандай түрде, сипатта беру деңгейі автордың еншісінде. Қойшыбек
Мүбарактың да мифке толы шығармаларын оқи отырып, жазушы да, шығарма да өз
мақсаттарына жете алыпты деген қорытындыға келесің. Демек, өмірде болмайтын қиялға
толы оқиғалар, кейіпкерлер арқылы да қоғамдағы қордаланған мәселені де, өткір
шындықты да, адами болмыс секілді дүниелерді де беруге болады екен.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.
Қойшыбек Мүбарак, «Кітап.кз» ашық кітапханасы;
2.
Қойшыбек Мүбарак. «Пәтер» әңгімесі, «Мәдениет порталы» мәдени
платформасы, 2021 ж.;
3.
Әуезов М., «Көксерек», «Qasym» баспа үйі, 2020 ж.
4.
Көпеева А., «Қойшыбек Мүбарак: Менің әр шығармамның артында бір әйел
тұрады» сұхбаты, 2018 ж.
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ÖZET
Bu çalışma, Bologna uyum çalışmaları kapsamında 2013 yılında güncellenen Ağaçişleri
Endüstri Mühendisliği müfredatı bağlamında Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için (Mesleki
Teknoloji Yüksekokulu uhdesinde olmak üzere Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü
nezdinde) açılan “Eğitici Ahşap Oyuncaklar” seçmeli dersi bünyesinde “Ahşap Oyuncak
Kategorizasyonu” adlandırmasıyla 0-6 yaş (0-72 ay) okul öncesi dönem çocukları için kurgulanan
ve devamında hem kategori hem de alt kategori sayısı itibariyle 2016’da 19/64, 2018’de 23/72 ve
2020’de 26/89 şeklinde çeşitlendirilerek kategorik yönden 27/118 biçiminde geliştirilen
kategorizasyonun en son halini göstermektedir. Bu bağlamda, 27 kategori ve 118 alt kategori ile
bu çalışmada güncellenmiş olan “ahşap oyuncak kategorizasyonu” yeniliğe açık içeriğiyle takdim
edilmiştir. Netice itibariyle, söz konusu ders çerçevesinde gözlem ve tecrübelere dayalı olarak
sistematik yaratıcı düşünme yaklaşımıyla halihazırdaki düzenlemeye ilave edilmiş olan bir adet
yeni kategori ve yirmi dokuz adet yeni alt kategoriler ile geliştirilen Ahşap Oyuncak
Kategorizasyonu, alfabetik sırayla şu kategorilerden oluşturulmuş olup her kategori içinde yer alan
alt kategoriler ise çizelgelenerek metinde ayrıca açıklanmıştır: Bloklar, Bulyap, Çalgı Aleti, Çivi
Çakma, Çöğüncek, Dizme ve Geçirme, Düzenekli, Elbise Giydirme, Ev, Fırıldak, Figürler, Harf
Öğretme, İç İçe Geçmeli, Kaydırgaç, Kukla, Kule Yapma, Mekan Örneklemesi, Model Eşyalar,
Paytak, Pedalsız Bisiklet, Sallanan At, Sayı Öğretme, Scooter (Tekerlekli Kızak), Tertipler, Vasıta,
Yapboz, Yeknesak.
Anahtar Kelimeler: Ahşap, Doğal Malzeme, Eğitici Oyuncak, Kategorizasyon, Okul
Öncesi Dönem.
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WOODEN TOYS CATEGORIZATION
Prof. Dr. Ilker USTA
ABSTRACT
This study shows the latest version of “Wooden Toy Categorization” updated as 27/118 in
terms of both the category and the number of sub-categories, which was designed for pre-school
children aged 0-6 (0-72 months) as 19/64 in 2016, and subsequently developed as 23/72 in 2018
and 26/89 in 2020 within the course “Educational Wooden Toys” opened for the students of
Hacettepe University in the context of updating the Wood Products Industrial Engineering
curriculum in 2013 within the scope of the Bologna process within the Coordinator of the Elective
Courses Unit under the responsibility of the Vocational Technology School. In this context, the
updated “wooden toy categorization” in this study, with 27 categories and 118 sub-categories, was
presented with its innovative content. As a result, the Wooden Toy Categorization, which was
developed with one new category and twenty-nine new sub-categories added to the current
arrangement with a systematic creative thinking approach based on observations and experiences
within the framework of the course in question, consists of the following categories, while the subcategories within each category have been tabulated and explained in the text: Blocks, Jigsaw,
Musical Instruments, Hummer Peg, Balancer, Stringing and Threading, Combined, Dress Up,
House, Whirligig, Figures, Learning Letters, Nesting, Slider, Puppet, Stacking, Venue Sampling,
Model Items, Wading, Pedalless Bicycle, Rocking Horse, Learning Numbers, Scooter (Wheeled
Slide), Equipped, Vehicle, Puzzle, Monotonous.
Keywords: Wood, Natural Material, Educational Toy, Categorization, Pre-school Period.
GİRİŞ
Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi (MEB, 2009; 2013ab; 2016) bağlamında, oyuncaklar
eşliğinde öğrenme ve keşfetme sürecini ihtiva eden 0-6 yaş (0-72 ay) erken çocukluk evresiyle
bütünleşik bir düzenleme olarak “Eğitici Ahşap Oyuncaklar” dersi zemininde kurgulanan (Usta,
2013) “Ahşap Oyuncak Kategorizasyonu” (Usta, 2016; 2018; 2020), kendine has muhteviyatıyla
temel eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim sürecinde, gelişim alanlarının
pekiştirilmesinde, önemli bir yer teşkil etmektedir (Usta, 2019).
Özde, sürdürülebilir ormancılık faaliyetleriyle yetiştirilen ağaçlardan büyük bir titizlikle
temin edilen doğal ve organik bir malzeme olan ahşap, anatomik yapısı ile kimyasal bileşimi ve
fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri itibariyle çok yönlü ve işlevsel oluşuyla tüm insanlığa
yarar sağlarken (Usta, 2017), tarih boyunca envaiçeşit oyuncağın imalatında ahşabın öncelenerek
etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar da hep yapılagelmiştir (Usta, 2014). Ahşap,
doğası gereği sahip olduğu lifli ve gözenekli mevcudiyetiyle belli karakteristik üstünlükleri
bünyesinde barındırır (Usta, 2015) ve [psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve
duygusal gelişim, özbakım becerisi ile ayrılmaz bir bütün olan] gelişim alanları dahilinde, [Oral
dönem (0-24 ay), Anal dönem (24-36 ay), Fallik dönem (36-60 ay) ve Latent dönemin ilk yılı (60-
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72 ay) olmak üzere] 0-72 ay (0-6 yaş) arasını kapsayan okul öncesi dönem için elle tutulur gözle
görülür öğrenme/keşfetme gereklilikleriyle uyumludur (Usta, 2013).
Bu çerçevede, eğitici hüviyetiyle ahşap oyuncaklar ve çocuk gelişimi ilişkilendirmesi yapılarak
(Usta, 2019; 2020b; 2021), mevcut kurgusu itibariyle ahşap oyuncağın kendine özgü farklılığı
açıkça ortaya koyulmuştur (Usta, 2020c; 2020d; 2020e).
Ahşap Oyuncak Kategorizasyonu, 2013’de üniversite öğrencileri için verilmeye başlanan
“Eğitici Ahşap Oyuncaklar” seçmeli dersi kapsamında kurgulanan çerçevesi ışığında 2016’da 19
kategori ve 64 alt kategoriyle takdim edildikten sonra 2018’de 23 kategori ve 72 alt kategoriyle
geliştirilerek 2020’de 26 kategori ve 89 alt kategoriyle çeşitlendirilmiş olup gözlem ve tecrübelere
dayalı olarak sistematik yaratıcı düşünme yaklaşımı (Rawlinson, 1995; Barak ve Goffer, 2002;
Goldenberg ve Mazursky, 2002; Michalko, 2011; Judkins, 2017; Kahveci, 2019) ile bu çalışmada
27 kategori ve 118 alt kategori şeklinde güncellenmiştir.

AHŞAP OYUNCAK KATEGORİZASYONU
Eğitici ahşap oyuncakların asıl nüvesini teşkil eden Ahşap Oyuncak Kategorizasyonu, Usta
(2013, 2016, 2018, 2020)’nın önceki çalışmaları temel teşkil etmek üzere, bu çalışma ile 27
kategori ve 118 alt kategori olarak çeşitlendirilip güncellenmiştir. Buna göre alfabetik sırayla
kategori isimleri ve her kategoride yer alan alt kategorilerin sayısı şöyledir:
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Mevcut “ahşap oyuncak kategorizasyonu” bünyesinde bulunan kategoriler ve alt
kategoriler yukarıda gösterilen çizelge verileri bağlamında kategorik olarak şu şekilde
tanımlanmıştır:

Kategori

Alt Kategori

Bloklar

Şekil-Boyut Farklı Bloklar, Şekil-Boyut Aynı Bloklar, Lego (Geçmeli
Bloklar), Tegu (Mıknatıslı Bloklar).

Bulyap

Geometrik Şekilli Bulyap, İzli/Çentikli Bulyap, Nuh'un Gemisi.

Çalgı Aleti

Çıngırak, Davul, Düdük, Guiro, Kastanyet, Ksilofon, Marakas, Şakşak, Tef.

Çivi Çakma

Çubuklara Vurma, Küreleri Kanala Düşürme, Mühürle Damga Basma.

Çöğüncek

Denge Tahtası, Terazi-Tartı Örnekleri, Tahterevalli (Kaldıraç).

Dizme ve Geçirme

İpe Boncuk Dizme, Telden Obje Geçirme, Burgulu ve Sarmal Geçirme,
Çentikli Parçalarla Geçirme, Delikli Ahşap Tablaya İp Geçirme.

Düzenekli

Çek Bırak Araçlar, Kurmalı Araçlar, Pedallı Üç Tekerlekli Bisiklet, Sesli
Bulyaplar, Sesli Yapbozlar.

Elbise Giydirme

-------.

Ev

İki Katlı (Çatılı ve Yanları Açık) Ev, Katsız-Çatısız (Üstten Bakışlı) Ev, Üç
Katlı (Çatılı ve Yanları Açık) Ev.

Fırıldak

İpli Fırıldak, Saplı Fırıldak, Topaç, Yoyo.

Figürler

Bebek Figürleri, Asker Figürleri, Hayvan Figürleri, İnsan Figürleri,
Mesleki Figürler.

Harf Öğretme

Harfli Küpler, Oluklu Harf Tablası.

İç İçe Geçmeli

Matruşka, Renkli Kutular, Ahşap Bardaklar.

Kaydırgaç

Çok Katlı Kıvrımlı Kanallı Misket Yuvarlayıcı, Katmanlı Rampalı Araba
Kaydırağı, Dönel Top Yuvarlama Kulesi, Tabakalı Konik Ses Ağacı.

Kukla

Pinokyo, Hayvan Figürlü Kukla, İnsan Figürlü Kukla, Robotik Kukla.

Kule Yapma

Halkalarla Konik Kule, Geometrik Parçalarla Kule, Jenga (Dikdörtgen
Bloklarla Kule), Kertikli Bloklarla Prizmatik Kule, Küplerle Kule, Tırtıklı
Çubuklarla Kule.

Mekan Örneklemesi

İşyeri Örneklemesi, Çiftlik Örneklemesi, Sokak Örneklemesi, Kasaba
Örneklemesi, Mesire Yeri Örneklemesi.

Model Eşyalar

Bahçe ve Çiçek Bakım Seti, Bebek Arabası, Bebek Bakım Seti, Beşik,
Bilgisayar, Cep Telefonu, Erzak Sepeti ve Yazar Kasa, Mama Sandalyesi,
Mutfak Seti, Ütü Masası ve Çamaşırlık, Tamir Seti.

Paytak

Sapla İteklemeli Paytak, İple Çekmeli Paytak, Tekerlekli Yürüteç.

Pedalsız Bisiklet

Dört Tekerlekli Pedalsız Bisiklet, Üç Tekerlekli Pedalsız Bisiklet, İki
Tekerlekli Pedalsız Bisiklet.

Sallanan At

-------.

Sayı Öğretme

Abaküs, Sayı Öğretici Düzenlemeler, Sayı-Miktar Bağdaştırıcılar,
Matematik Kurgulu Yaklaşımlar, Sayı-Alfabe-Zaman Öğreticiler.
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Scooter (Tekerlekli Kızak)

Dört Tekerlekli Scooter, Üç Tekerlekli Scooter, İki Tekerlekli Scooter.

Tertipler

Çarklı Devingen Tertipler, Eşlenik Hareketli Yaylı Tertipler, Kapaklı Kilitli
Kutucuklar, Yivli Tutamaklı Manyetik Takipleyici.

Vasıta

Araba, Otobüs, Tren, Kamyon, Traktör, Helikopter, Uçak, Gemi, Arazi ve
İş Araçları, Yük Kaldırma ve Taşıma Araçları, Acil Kurtarma Araçları,
Yangın Söndürme Araçları.

Yapboz

Doğa/Çevre Figürlü Yapboz, El-Parmak-Avuç Odaklı Yapboz, MeyveSebze Temalı Yapboz, Geometrik Şekilli Yapboz, Haritalı Yapboz, Hayvan
Figürlü Yapboz, İnsan Figürlü Yapboz, Vasıta Figürlü Yapboz, Tangram.

Yeknesak

-------.

Ahşap Oyuncak Kategorizasyonu çerçevesinde aşağıda takdim edilen kategoriler, ihtiva
ettikleri alt kategorileriyle detaylandırılabilen envaiçeşit oyuncak tasarımını bünyesinde
barındırmakta olup burada bahsedilen hususlar kategorik içeriği açıklamaktadır. Söz konusu
tanımlamalar Usta (2013, 2016, 2018, 2020; 2020bcde; 2021)’nın sunumuna temellenmiştir.
Bloklar Kategorisi; Şekil-Boyut Farklı Bloklar, Şekil-Boyut Aynı Bloklar, Lego
(Geçmeli Ahşap Bloklar) ve Tegu (Mıknatıslı Ahşap Bloklar) alt kategorilerden oluşmaktadır.
― Yüzeyleri renklendirilmemiş veya çeşitli renkler kullanılarak farklı renklerde
renklendirilmiş, iç içe geçirilerek ya da üst üste dizilerek yukarıya ve yanlara doğru
yığılabilen (kare, dikdörtgen, daire, üçgen, beşgen, altıgen, sekizgen veya daha farklı
geometrik şekillere sahip küp, silindir ve prizma görselindeki) ahşap blokları ihtiva eden
Bloklar Kategorisi oyuncakları, çocuğa alternatif bakış açısı ile düşünme imkanı sağlar ve
çocuğa mevcut parçaları kullanmak suretiyle olabildiğince sınırsız sayıda inşa yapma
olanağı sunar. Çocuğun değişik inşa kurgularını oluşturması için manipulatif (alternatif
düzenleme) becerisini ve organizasyon yeteneğini geliştiren Bloklar Kategorisi
oyuncakları, çocukta görev bilinci ile duygu ve düşünce pekiştirmesi kapsamında etkilidir.
― Çocuk, (renklendirilmiş veya renklendirilmemiş) farklı şekillerdeki ve farklı boyutlardaki
ahşap bloklar sayesinde, hayal gücünü kısıtlamadan halihazırdaki parçalarla düşündüğü
şeyi istediği gibi inşa edebilir. Bu perspektifte, ahşap blokları yan yana ve üst üste koyarak
farklı kurguda yapılar yapan çocuk, yaşama özgü bazı öznel olguları keşfeder ve gerçek
hayatla bağdaştırarak anlamlandırır.
― Ahşap blokları kullanarak hayal dünyası uyarınca değişik figürler ve şekiller oluşturmaya
çalışan çocukta, odaklanma ile el-göz koordinasyonu gelişir ve ince motor becerisi artar.
Bloklarla denge koşulunu esas alan anlayışla bir yapı yapma, çocukta hayal gücünü
geliştirirken, çocuğun kendine olan güveninin artmasını da sağlar. Öyle ki; ahşap bloklar,
çocukta yaratıcılık olgusuyla yeni bir şeyler yapma imkanı sağlar, çocuğa yaratıcılığını
özgürce sergileyebileceği bir ortam sunar. Bu bağlamda, ahşap bloklarla değişik kurgular
oluşturan çocuğun ebeveyni ve/veya arkadaşları tarafından takdir edilmesi, çocuğu
“anlaşılmak ve önemsenmek” pekiştirmesiyle rahatlatır ve mutlu eder.
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― Ahşap blokların prizmatik, kübik ve silindirik olmak üzere üç boyutlu görselliğe sahip
oluşu, çocukta görsel algıyı destekler ve görsel ayrımlaştırma yapmasını sağlar.
Görsellikleriyle farklı şekillerde ve farklı boyutlarda kurgulanmış olan ahşap bloklar,
çocuğun şekil ve boyut kavramlarını karşılaştırmalı olarak öğrenmesini destekler. Buna
göre, farklı renklerde yüzeyleri renklendirilmiş değişik şekil-boyut tiplemelerine sahip
ahşap bloklar, çocuğun şekil-boyut ilişkilendirmesini pekiştirir.
― Bloklar Kategorisi oyuncakları; deneme-yanılma yaklaşımıyla bizzat çocuğun kendisi
tarafından belirlenen/öngörülen bir kurgunun oluşturulması mahiyetinde, çocuğa yaratıcı
düşünme yetkinliği kazandırırken, farklı boyutlarda ve farklı geometrik şekillere sahip
(çeşitli renklerde renklendirilmiş) ahşap bloklardan değişik şeyler üretmek, çocuk için hem
eğitici bir faaliyettir hem de eğlenceli bir süreçtir.
― Bloklar Kategorisi oyuncaklarındaki (şekil-boyut farklı ve şekil-boyut aynı) parçalar basit
ve sade tasarımlı olup ahşap parçaların basit geometrik şekillerden oluşması, dikkat
gelişimi için önemli bir pekiştirme yaparken çocuğun düşünmesi ve hayal gücünü
geliştirmesi açısından çok önemlidir.
Bulyap Kategorisi; Geometrik Şekilli Bulyap, İzli/Çentikli Bulyap ve Nuh'un Gemisi alt
kategorilerinden oluşmaktadır.
― Bulyap Kategorisi oyuncakları, ahşap tabla içerisine açılmış oyuklara/çentiklere daire,
kare, dikdörtgen, üçgen, beşgen ve altıgen gibi farklı geometrik şekilleri veya aynı şeklin
farklı boyutlarını (ya da ahşap tekne görseli içeren bir taşıt üzerinde dikey konumda
oluşturulmuş yuvalara çeşitli hayvan figürlerini) yerleştirmeyi esas alan bir düzenlemeyi
içerir. Çocukta motor beceriler ile problem çözme yeteneklerini geliştiren Bulyap
Kategorisi oyuncakları, tümevarım kuramına göre kurgulanmış olup çocukta şekil-zemin
ilişkisine odaklanmak suretiyle düşünme, iz sürme, karşılaştırma yapma, ilişki kurma,
eşleştirme ve karar verme becerilerini geliştirir.
― Gözleme dayalı tanıma-hatırlama yetisini geliştiren bulyaplar, benzerlik/farklılık bulma,
eşleştirme ve bütünleştirme kapsamında çocukta bilişsel gelişimi destekler. Ahşap bulyap
parçalarının mevcut şekil veya figür tipine uygun olarak halihazırdaki çentiklere
yerleştirilmesi, çocukta eşleştirme yapma ve bir araya getirme becerisini desteklerken, belli
bir figüratif görseli ihtiva eden çentikler itibariyle değiş tokuş edilebilen parçaların oluşu,
çocuğun hayal gücünü geliştirir.
― Bulyap Kategorisi oyuncakları; odaklayıcı görsellikleriyle şekil ve boyut bakımından
birbiriyle ilişkili olan parçaların eşleştirilerek birbirlerine tamamlanmasını öngören bir
içsellikte olduğundan, kare ve dikdörtgen yüzeylere sahip dikdörtgen prizma önceliğinde,
silindir ile daire ve küp ile kare gibi benzeşik veya eşdeş yüzeyleri olan geometrik şekillerin
dolaylı biçimde birbirleriyle ilişkilendirilmesinde de çocuğa yardımcı olur ve dikkatin
ayrıntılara verilmesi suretiyle ortaya çıkan görsel yoğunlaşma eşliğinde bilişsel gelişime
katkı yapar.
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― Özellikle ince motor becerilerinin gelişmesini destekleyen Bulyap Kategorisi oyuncakları,
çocukta el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur, el becerisini geliştirir,
çocuğun ellerini ve parmaklarını iyi kullanmasını sağlar, özbakım becerisi mahiyetinde
çocuğu el ve göz yordamıyla yapılabilecek hassas işlere hazırlar.
― Bulyap Kategorisi oyuncakları; çocuğun renkleri, şekil ve boyutları öğrenmesine yardımcı
olur, çocukta bellek gelişimine fayda sağlar ve psikomotor beceri eşliğinde dikkat ve
odaklanmayı esas alan bilişsel gelişimi destekler.
Çalgı Aleti Kategorisi; Çıngırak, Davul, Düdük, Guiro, Kastanyet, Ksilofon, Marakas,
Şakşak ve Tef alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Vurmalı ahşap oyuncak çalgı aletleri, çocukta hem ritim olgusunun farkına varılmasını ve
ritim duygusunun gelişmesini sağlar hem de lifli ve gözenekli yapısıyla doğal bir malzeme
olan ahşaptan çıkan sesin öznelliğinin algılanıp diğer malzemelerden ayırt edilebilmesinde
çocuğu bilişsel ve duyusal gelişim gösterme yönünden destekler.
― Çalgı Aleti Kategorisi oyuncaklarıyla vurarak veya sallayarak ses çıkarmak, çocuğa
eğlenceli gelen bir faaliyet olup çocuğu harekete geçirmek suretiyle oldukça üretken bir
eylemdir. Bu çerçevede, ahşap çalgı aleti; işitsel zeka gelişimiyle ritmik seslere karşı ilgili
olmaya başlayan çocukta, ince motor gelişimi kapsamında el ve parmakların daha iyi
kullanılmasına yardımcı olur, çocuğa hem zeka egzersizi yapma fırsatı sunar hem işitsel
yetisiyle sesleri ayırt edebilme becerisini geliştirme olanağı sunar hem de çocukta
üretkenliğin ve yaratıcılığın ortaya çıkmasına katkı yapar.
― Çalgı Aleti Kategorisi oyuncakları, çeşitli ritim (tempo) kalıpları eşliğinde melodik ses
üretmeye yönelik çaba sarf eden çocukta el-göz-işitme koordinasyonunun gelişmesine
yardımcı olur, çocuğun kendine özgü musiki etkinliği çerçevesinde oluşturduğu sesler
eşliğinde tamamen doğaçlamaya dayalı sözel ifadelendirme yapmasına katkıda bulunur ve
çocuğa kendini ifade etme olanağı sunar.
― Çalgı Aleti Kategorisi oyuncaklarından Çıngırak, çocuğun kolayca tutup kavrayacağı
biçimde saplı/tutamaklı veya sapsız/tutamaksız olarak tasarlanan bir oyuncak olup
sallanınca çıngırak sesinin açığa çıkmasını sağlayan bir kurgu içerir; a) parlak renkler ve
farklı yüzeyler ile çıngırak sesi, bebeğin görsel ve işitsel duyularını geliştirmesine yardımcı
olur, b) çıngırağın canlı renkler ve çıngırak sesi ile ön kontrollü bir yaklaşımla tasarlanışı,
görsel ve işitsel bakımdan çocukta uyarıcı bir etki yapar, c) çocuğun eline alıp sallamasıyla
açığa çıkan çıngırak sesi, çocukta el-göz ve işitme koordinasyonunun gelişmesini
destekler.
Çivi Çakma Kategorisi; Çubuklara Vurma, Küreleri Kanala Düşürme ve Mühürle Damga
Basma alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Çivi olarak tabir edilen renkli ahşap çubukların üzerlerine ahşap tokmakla vurarak
bulundukları bölmelerden aşağıya doğru indirmek veya aşağıya düşürmek, çocuğu hem
fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak rahatlatan bir eylem olup çubukların üzerine
vuruldukça kayması çocuğun etki-tepki olgusunu fark etmesini sağlar.
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― Çivi Çakma Kategorisi oyuncakları; yorumlama, yargılama ve çözümleme noktasında
çocukta planlama, sıralama ve uygulama becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
― Çivi Çakma Kategorisi oyuncakları hem el-göz koordinasyonu ile hareket kontrolü
açısından hem de vücutta biriken fazla enerjinin boşaltılması bakımından büyük fayda
sağlar. Öyle ki; çivi çakma öngörüsüyle odaklanıp özdenetim sağlamak suretiyle inisiyatif
alarak kendi yorumuyla çivi çakma eylemini gerçekleştiren çocuk, ahşap tokmağı kaldırıp
indirerek uyguladığı kuvvete istinaden çivilere vurdukça bedensel yönden rahatlar,
duygusal yönden dinginleşir ve sakinleşir.
― Çocuk, her çifti farklı renklendirilmiş olan aynı boyuttaki altı veya sekiz adet ahşap çiviyi
(iki sıralı yatay dizilme düzeninde) çakarken, renk ayrımı yaparak aynı renkte olanlara göre
ya da (renk ayrımı yapmaksızın) ardışık dizilişe veya almaçlı dizilişe göre çivi çakma
eylemini gerçekleştirmek suretiyle, algıda seçiciliğini ortaya koyar.
― Çivi Çakma Kategorisi oyuncaklarından Çubuklara Vurma, izafi çivi çakma eylemi
kapsamında çivi olarak adlandırılan (2 cm çap ve 10 cm uzunluk ölçülerinde imal edilen)
ahşap çubuklardan oluşur ve ikişerli olmak üzere 6 veya 8 farklı renkteki silindir
formasyonunda tasarlanan ahşap çivilerin ayaklı ahşap tabla (tezgah) üzerindeki (kalınlığı
2 cm ve yerden yüksekliği 12 cm olan yatay tabladaki) deliklere dikey olarak
yerleştirildikten sonra (ahşap çivi yüzeyinin yatay tabla yüzeyi ile aynı hizaya gelinceye
kadar) ahşap tokmak kullanılarak aşağıya doğru rahatlıkla çakılmasına yönelik bir kurguya
sahiptir; a) ahşap çivilerin çakılmasının çocuğun öngörüsüne göre değişik kurgulamalarla
veya bir örüntüye göre yapılabilmesi ve ahşap çivilerin çakılmasından sonra ahşap tezgahın
ters çevrilerek çivi çakma oyununa devam edilebilmesi, çocukta gruplandırma ve sıralama
yapma becerilerini geliştirir, b) çocukta ağırlık-kuvvet kavramının pekişmesine yardımcı
olur, c) çocuğun bilişsel gelişimini destekler, ç) çocukta el-göz koordinasyonu ile ince
motor becerilerin gelişmesini sağlar ve psikomotor gelişimi destekler.
Çöğüncek Kategorisi; Denge Tahtası, Terazi-Tartı Örnekleri ve Tahterevalli (Kaldıraç)
alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Çöğüncek, terazi ve tahterevalli örneklemelerinde olduğu gibi, ortasında yer alan dayanma
noktası uyarınca sağ ve sol taraflarda eşit ağırlıklı denge durumuyla yatay düzlemde
dengede duran bir kaldıraç olup çocukta ağırlık-denge ilişkilendirmesi ile soyutlama ve
somutlaştırma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
― Tartı aracılığıyla gerçekleştirilen tartmak (veya dengelemek) eyleminin bütünleyicisi
olarak ağırlık merkezi kapsamında dengelemeyi (eşitlemeyi) esas alan Çöğüncek
Kategorisi oyuncakları, hacim-ağırlık ilişkilendirmesi ve öz kütle (yoğunluk) farkındalığı
ile görsel ve/veya kütlesel benzerlikler ve farklılıklar bağlamında, çocukta bütünsel
öğrenme ile düşünme ve yorumlama becerisini destekler ve çocuğun hem kısa süreli hem
de uzun süreli bellek gelişimine katkı sağlar.
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― Çöğüncek Kategorisi oyuncakları, ağırlıkları tartmaya ve dengelemeye yönelik
kurgusuyla, çocuğun ağır-hafif ve aynı-farklı kıyaslamalarını yapmasına imkan tanır,
denge veya eşitlik öngörüsüyle düşünmek suretiyle değişik bakış açılarıyla yaklaşarak olası
problem(ler)i çözmesine katkı yapar.
― Çöğüncek Kategorisi oyuncaklarından Tahterevalli (Kaldıraç), yerden 20 cm yükseklikte
yatay düzlemde yere paralel olarak dururken ortasındaki mesnetin/dayanağın sağ ve sol
kolunda/tarafında bulunan dirsekler üzerinde aşağıdan yukarıya doğru üç veya dört sıra
halinde konik bir görsel içerecek şekilde renkli eşdeş ahşap halkalarla denge/eşitlik halinde
düzenlenmiştir; a) ağırlık kavramının denge eşliğinde somutlaştırılması için,
tahterevallinin kolları üzerindeki halkaların eksiltilmesinin gerekliliğine atfen, sağ veya sol
taraftan (dirseğin üzerinden) halkalar alındıkça halkanın alındığı taraftaki konik
bileşenlerin sayısının eksilmesine bağlı olarak tahterevallinin bir tarafında dengenin
bozulması, tahterevallinin her iki kolunda eşit sayıda benzeşik halkanın yer alması halinde
ise dengeye ulaşılması, çok yönlü öğrenmeyi esas alan bir içsellikle çocuğun ağırlık ve
denge sınaması yapmasına imkan tanır, b) ağırlık-kuvvet ilişkilendirmesi ile dengelemeyi
tecrübe edinmek, çocuk için büyük bir keşif olup çocuğun neden-sonuç bağdaştırmasıyla
ağırlık-kuvvet-denge ilişkilendirmesini kavramasına olanak sağlar.
Dizme ve Geçirme Kategorisi; İpe Boncuk Dizme, Telden Obje Geçirme, Burgulu ve
Sarmal Geçirme, Çentikli Parçalarla Geçirme ve Delikli Ahşap Tablaya İp Geçirme alt
kategorilerinden oluşmaktadır.
― Dizme ve Geçirme Kategorisi oyuncakları, renkli ahşap boncuklar veya geometrik şekilli
renkli ahşap objeler yordamıyla ipe boncuk veya obje dizme ve telden boncuk veya obje
geçirme içselliğiyle, çocukta ince motor becerilerini geliştirir, parmakların daha iyi
kullanılmasını sağlar. Bu oyuncaklar, dizme ve geçirme davranışı uyarınca, çocuğun bir
eşgüdüm içinde iki elini ardışık olarak kullanmasına neden olduğu için, sağ el ve sol el
birlikteliğini pekiştirmek suretiyle amaca uygun iş yapma becerisini geliştirir, el-göz
koordinasyonu ile odaklanma yetkinliği kapsamında çocukta zihin gelişimine katkı sağlar.
― Çocuk, ipe boncuk veya obje dizerken ve telden boncuk veya obje geçirirken üstlendiği
görevi, sorumluluk bilinciyle büyük bir sabır içerisinde başarıyla yerine getirmeye çabalar.
Bundan ötürü, ipe boncuk dizme ve telden boncuk geçirme etkinliklerini içeren Dizme ve
Geçirme Kategorisi oyuncakları, görevi başarma duygusuna erişmiş bir çocukta benlik
oluşumunu pozitif yönde etkiler ve yapıcı içselliğiyle çocuğun özgüven gelişimine
yardımcı olur.
― Dizme oyuncağı, değişik şekil ve boyutlardaki renkli boncukları veya objeleri belli bir renk
örüntüsüyle veya öznel bir şekil tercihi dahilinde ipe dizen çocuğun dikkatini çeken renk
veya şekil bakımından algısını ortaya koymasını sağlar.

İlker USTA 58
― Geçirme oyuncağı, U veya S formlu kavisli zikzak önceliğinde olmak üzere, spiral ve/veya
başka bir formda biçimlendirilmiş bağımsız veya iç içe geçmiş tel dizgesi üzerindeki
boncukların veya objelerin parmakları kullanarak dizgenin bir ucundan diğer ucuna
sürüklenerek taşınmasını amaçladığından, çocuğun mevcut dizge üzerinde bulunan kör
noktalara gelindiğinde pozisyon değişiklikleri yaparak ve el değiştirerek boncukları veya
objeleri sürüklemenin devam edeceğini fark etmesini sağlar, çocukta halihazırdaki duruma
göre inisiyatif alma davranışının gelişmesine yardımcı olur.
― Dizme ve Geçirme Kategorisi oyuncakları, dikkatin ayrıntılara verilmesini gerektiren
dizme ve geçirme eylemlerinin kendine özgü doğası bağlamında, çocuğun belli bir
konudaki odaklanma süresinin artmasına destek olur.
― Dizme ve Geçirme Kategorisi oyuncaklarından Delikli Ahşap Tablaya İp Geçirme, tek
taraflı olarak yüzeyine çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar figürleri yapıştırılmış veya
resmedilmiş ahşap panel ile uzunluğu yaklaşık 60 cm olan renkli kalın ipten (yumuşak
sicimden) oluşur ve ahşap tabla yüzeyinde örneklenen sevimli hayvan figürünü delik sayısı
ortalama 40 olan bir çerçeve içerisine almak suretiyle izafi olarak onu korumayı öngören
bir yaklaşımı ihtiva eder; a) tabla yüzeyinde (kenarlara yakın olarak) yüzeyi çevreleyen
deliklere ipin (bir delikten başlayarak) birbiri ardınca sırasıyla geçirilmesi suretiyle, iple
dikme faaliyeti yapılarak mevcut figürün çerçevelenmesi amacıyla ipi deliğe geçirmek için
bir eline ipi alan çocuk, (başparmak ve işaret parmağı ile orta parmak arasında)
parmaklarıyla ipi tutarken, diğer eline de delikli ahşap tablayı alarak (başparmak tablanın
üst tarafında ve öbürleri tablanın alt tarafında olacak şekilde) parmaklarıyla tablayı
kavramak suretiyle ip-delik ilişkilendirmesi yapar ve arkadan öne doğru birinci delikten
geçirdiği ipi tablanın yüzeyinden ikinci deliğe aktarıp önden arkaya götürmek suretiyle ilk
dikiş adımını başarıyla tamamlar ve diğer delikler için de ip geçirme işlemini bu örüntüye
göre gerçekleştirir, b) soyut bir kavram durumundaki dikiş işleminin ahşap tabla üzerindeki
deliklerden ip geçirilmek suretiyle çocuk tarafından somutlaştırılmasına imkan sağlar, c)
çocuğun el-göz koordinasyonu ile ince motor becerilerini geliştirir, ç) çocukta görsel
algılamaların gelişmesine katkı yapar.
Düzenekli Kategorisi; Çek Bırak Araçlar, Kurmalı Araçlar, Pedallı Üç Tekerlekli
Bisiklet, Sesli Bulyaplar ve Sesli Yapbozlar alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Düzenekli ahşap oyuncaklar, elektromekanik teçhizatla donatılmış veyahut pil veya yay ya
da çarklar yordamıyla oyuncağı hareketlendirmeye yönelik özel tertibatlar ile teçhiz
edilmiş oyuncakları içermekte olup mevcut mekanizmanın harekete geçirilmesi ile
hareketin sürdürülmesi ve sona erdirilmesi sürecinde çocuğun devinimsel bir sistemi
kontrol ederek yönetmesine olanak sağlar ve çocuğa özgüven kazandırır.
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― Her çocuğun öğrenmesinde, bireysel farklılıklardan kaynaklanan, güçlü ve zayıf yönler
bulunabildiği göz önüne alındığında, çek-bırak arabalardaki yaylı veya çarklı aksam ile
pedallı üç tekerlekli bisikletlerdeki pedal tertibatı ve sesli bulyaplardaki ses verme teçhizatı
örneklemelerinde olduğu gibi, hareket kolaylığı sağlayan ya da seslendirme eşliğinde bir
şeyin tanımlanmasını kolaylaştıran düzenekli oyuncaklar, çocuğun dışsal
hareketlendiricilerle uyum göstermek üzere eliyle itme/çekme veya ayaklarıyla çevirme
hareketini gerçekleştirmesine ve seslendirmeyle tanıtılan şeyi aynı biçimde söyleyerek
veya taklit ederek öğrenmesine yardımcı olur.
― Çeşitli aksamlarla desteklenmiş Düzenekli Kategorisi oyuncakları, içerisine yerleştirilen
düzeneklere istinaden, hareketlendirmenin çocuk tarafından kontrollü şekilde başlatılması
ile
sürdürülmesi
ve
sonlandırılmasında,
seslendirmelerle
ortaya
çıkan
obje/nesne/olgu/durum adlandırması ile tanımlaması ve eşleştirmesinde, çocuğun bilişsel,
psikomotor, dil, özbakım ve sosyal-duygusal gelişimine katkı yapar.
― Düzenekli Kategorisi oyuncakları, süreklilik içeren kurgusuyla, çocukta gözlem yapma ve
gözleme dayalı edinimlerle değerlendirme becerisini geliştirir, neden-sonuç ilişkisi kurma
becerisini destekler.
― Düzenekli Kategorisi oyuncaklarından Sesli Bulyaplar, tekil olmak üzere kare, üçgen,
dikdörtgen ve daire önceliğinde, farklı geometrik şekillerdeki bulyap parçalarının ahşap
tabla üzerindeki yuvalarına eşleştirilerek yerleştirilmesine yönelik bir düzenleme olup
(yuvasına yerleştirilen parçaya istinaden) söz konusu şeklin adının söylendiği kayıtlı ses
düzeneğine sahiptir. Sesli Bulyaplar; a) her parçanın ahşap tabladaki yuvasına
yerleştirilmesinin akabinde, çocuğun mevcut geometrik şeklin söylenildiği gibi
öğrenmesine katkı sağlar, b) çocuğun hayal gücünü destekler, c) çocuğun neden-sonuç
ilişkisi kurarak eşleştirme yeteneğini ve alternatif düzenleme becerilerini geliştirir.
― Düzenekli Kategorisi oyuncaklarından Sesli Yapbozlar, itfaiye (yangın söndürme aracı)
veya cankurtaran/ambulans (acil kurtarma aracı) gibi araçların, genelde yedi adet ahşap
parçacıkla yapboz halinde bir tabla üzerinde oluşturulmasını amaçlayan bir kurguya sahip
olup mevcut aracın parçalarının uygun biçimde tablaya yerleştirilmesi sonrasında bu aracı
temsil eden bilindik siren sesinin çalmasıyla söz konusu aracın adının söylendiği bir ses
kayıt sistemini ihtiva eder. Sesli Yapbozlar; a) çocuğun hayal gücünü destekler, b) çocuğun
eşleştirme yeteneği ile alternatif düzenleme becerilerini geliştirir, c) çocukta bir sürecin
gerçekleşmesi aşamaları itibariyle neden-sonuç ilişkisi kurma becerisinin gelişmesine katkı
sağlar.
Elbise Giydirme Kategorisi; kendine özgü tekdüzeliğiyle bir alt kategori içermemektedir.
― Bir karaktere ait en az üç değişik kıyafet tarzını oluşturacak şekilde, elbise görselinde
parçalardan oluşan bir set olup elbise parçacıklarının örneklenen model karakterle
özdeşleştirilmesine imkan vermek üzere ayakkabıdan alt-üst kıyafete ve hatta aksesuarlara
kadar çeşitli elbise/kıyafet resimleri dahilinde bir kutu içerisinde tedarik edilen Elbise
Giydirme Kategorisi oyuncakları, çocuğun ayakkabısından tüm kıyafetine kadar mevcut
model için giydirme işlemi yapmasına olanak sağlar.
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Belli koşutlar ve kurallar dahilinde değişik parçaları birbiriyle uyumlu bir bütünlüğe
dönüştürmek üzere, çocuğa çeşitli kombinasyonlar oluşturmak suretiyle inisiyatif
kullanma olanağı veren Elbise Giydirme Kategorisi oyuncakları, sınırlı seçkiler içeren
mevcut elbise giydirme kurgusu dahilinde, çocuğun farklı düzenlemeler yapmasına olanak
tanır, çocukta halihazırdaki duruma göre davranma ve olası muhtemel alternatiflere göre
düşünerek hareket etme bilincinin gelişmesine yardımcı olur.
Elbise Giydirme faaliyeti sırasında doğaçlama yaparak çocuğu konuşturmaya sevk eden
elbise giydirme oyuncağı; çocukta dil becerisinin gelişmesine, renk ve şekil kavramlarının
olgunlaşmasına, el-göz koordinasyonu ile küçük kas gelişimine katkı yapar, çocuğun
sosyal-duygusal gelişimini ve öz bakım becerisini destekler.
Elbise Giydirme etkinliği, çocuğun taklit yaparak ebeveyniyle iletişim kurmasına ve
kendini fark etmesine katkı yaparken, bilişsel gelişimi pekiştirici içselliğiyle kişilik
gelişimini destekler, çocukta hayal gücü eşliğinde yaratıcılığın gelişmesine ve bağımsız
düşünebilmeye katkı sağlar
Örneklenen model karakter bağlamında serbest hareketlendirmeyi içeren yatay bir kurguda
tasarlanabildiği gibi, arkası mıknatıslı olmak üzere ayakta duruş pozisyonuna göre dikey
olarak da konuşlandırılabilen Elbise Giydirme Kategorisi oyuncakları, tümevarım
yaklaşımı kapsamında bütüncül bir kurgu içeren parçacıklardan oluşturulduğu için,
çocukta parça-bütün ilişkilendirmesi yapma becerisini geliştirir.
Uyumlu bir bütünlük sağlamak amacıyla değişik ebatlarda farklı parçacıklar içeren Elbise
Giydirme Kategorisi oyuncakları, aynı yüzeye konuşlandırılması gereken bileşenler
mahiyetinde, çocuğa görsellik bakımından birbirine uygun düşen kurgularda düzenleme
yapma olanağı sağlarken, çocuğun alternatif düzenleme becerilerini geliştirir ve çocuğa
olası uyumlandırmaya ilişkin sınamalar yapma fırsatı sağlar.

Ev Kategorisi; İki Katlı (Çatılı ve Yanları Açık) Ev, Katsız-Çatısız (Üstten Bakışlı) Ev ve
Üç Katlı (Çatılı ve Yanları Açık) Ev alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Görüntüsüyle tipik bir ev şeklinde kurgulanan Ev Kategorisi oyuncakları, bebek evi olarak
da adlandırılan bir oyuncak olup içinde mutfak ile banyo ve tuvalet dahil olmak üzere,
salon (veya oturma odası) ile yatak odası ve çocuk odası gibi diğer mekanların ve bunlara
dair eşyalar ile donanımların bulunduğu küçük bir ev modelidir. Çocuk, ebeveyni ile
birlikte içerisinde yaşadığı ev kurgusuyla Ev Kategorisi oyuncaklarını ilişkilendirerek,
insan ve çeşitli hayvan figürleri eşliğinde ev hayatını canlandırabildiği için ve mevcut
eşyaların yerlerini mekanlara göre istediği gibi değiştirilebildiği için çok mutlu olur.
― Ev Kategorisi oyuncakları, aile hayatı örneklemesi içerdiği için, çocuğun ebeveyni ve
çevresi ile bir bağ kurmasını sağlar. Esasen hem tekil hem de grupla birlikte oynanmaya
elverişli bir içselliğe sahip olan Ev Kategorisi oyuncakları, drama amaçlı etkinliklerde veya
anlık doğaçlamaya dayalı bir hikaye kapsamında oynanabilen bir oyuncak olup çocukta
sosyal-duygusal gelişim sağlar.

İlker USTA 61
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―
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―

Buna göre, Ev Kategorisi oyuncakları; çocukta sosyalleşme ile girişimciliği ve hayal
gücünü geliştirirken, ev örneklemesi uyarınca gerçek hayata dair çeşitli doğaçlamalar
yapan çocuğun kişilik gelişimi üzerinde olumlu pekiştirmeler yapar.
Ev Kategorisi oyuncakları sayesinde, çocuk gerçek hayatın bir yansıması olarak evin
mekanlarını öğrenir ve her mekanın kendine özgü özelliklerini tanır, evi paylaşan
bireylerin sosyal hayatları bağlamında taklit yordamıyla ilişkilendirmeler ve özgün
kurgulamalar yapar.
Ev Kategorisi oyuncakları, çocuğun arkadaşlarıyla birlikte oynayabildiği bir oyuncak
olduğu için, çocuğun hem dil kullanma becerisini geliştirir hem de sosyalleşmesini sağlar.
Ev Kategorisi oyuncakları, toplumun bir bireyi olarak çocukta paylaşma, başkalarının
düşüncelerine/fikirlerine saygı duyma, başkalarıyla beraber bir şeyler yapabilme, grubun
bir parçası olma, toplum içinde yaşama, başkalarıyla işbirliği yapma, sabırlı olma gibi
kavramların algılanmasına ve pekişmesine yardımcı olur.
Ev Kategorisi oyuncakları; içerisindeki mekanlar ile eşyalar nezdinde, gerçek ev yaşamının
çocuklar tarafından oyunlaştırılarak oynanmasını sağlarken, gerçek hayatın tarafsız bir
şekilde tecrübe edinilmesini sağlar, çocuğu olası muhtemel sorunlar kapsamında (çözüme
yönelik diğer seçeneklerin de olabileceği öngörüsüyle) yapıcı olmaya yönlendirir.
Ev Kategorisi oyuncakları sayesinde, ev tefrişatının (evdeki eşyaların mevcut mekanlara
göre konuşlandırılarak düzenlenmesinin) çocuk tarafından özgün şekilde yapılabilmesi,
çocuğun bu oyuncak evin içerisinde gerçekten yaşıyormuşçasına davranmasına etki eder
ve keyifli bir zaman geçirmesine yardımcı olur.

Fırıldak Kategorisi; İpli Fırıldak, Saplı Fırıldak, Topaç ve Yoyo alt kategorilerinden
oluşmaktadır.
― Beynin bütününe yönelik iyi bir beyin jimnastiği aracı olan Fırıldak Kategorisi
oyuncakları; çocuğun parmaklarıyla hızlıca çevirip bırakarak veya etrafına dolanan ip
vasıtasıyla ileriye doğru fırlatıp atarak yönlendirmesiyle dönüsel hareket gerçekleştiren
oyuncaklar olup dönüsel harekete odaklanan çocukta dikkat eksikliği ile işlev bozukluğu
gibi problemlerin çözümlenmesine yardımcı olur.
― Şekli bir koniyi andıran topaç oyuncağı bir fırıldak oyuncağı olup alttaki sivri ucuna yakın
yüzeylerine sarılan ipin hızlıca fakat kibarca ileriye doğru fırlatılmasıyla kendi ekseni
etrafında dönmeye başlar. Bu olgu, topacın daha uzun süre dönmesini sağlamak üzere,
uygun fırlatmayı yapmak amacıyla çocuğu düşünmeye sevk eder, öngörülen dönüsellik
için farklı yollar aramaya ve metodik yenilikler yapmaya yönlendirir.
― Amaç belirleme ve belirlenen amaca ulaşma bakımından önemli bir oyuncak olan Topaç
ve Saplı Fırıldak gibi Fırıldak Kategorisi oyuncakları, çocuğu başarılı olmaya odaklar.
Fırıldak Kategorisi oyuncakları, tekil olarak oynanabildiği gibi, grup halinde oynanabilen
bir yarışma oyunu aracı olup çocukların bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlar. Bir grupla
birlikte oynarken rekabet farkındalığı yaratan Fırıldak Kategorisi oyuncakları, rakibinin
kendisine göre üstün yanlarının ne olduğunu anlamaya çalışan çocukta neden-sonuç ilişkisi
bağlamında gözlem yapma yeteneğini geliştirir ve kendini tanımasına yardımcı olur.

İlker USTA 62
― Fırıldak Kategorisi oyuncaklarından İpli Fırıldak, ahşaptan yapılmış sapın içerisine
oturtulmuş silindirik çubuğa (etrafı iple sarılı şekilde) oturtulan (ucunda pervane şeklinde
pırpır elemanı bulunan) fırıldağın [kendi üzerinde sarılı vaziyette bulunan ipin
tutamağından çekilip bırakılmasına istinaden] çevrimsel olarak hareketlendirilmesine
temellendirilmiş olup bu devinim fırıldağın silindir üzerinde konuşlanan (sapın ucundaki)
pırpırın da kendi ekseni etrafında dönmesine ve uğultulu bir sesin ortaya çıkarak
kavislenerek öne doğru uçmasına neden olur; a) çocukta bir görevi yerine getirmek üzere
odaklanmaya dayanak teşkil eden iç motivasyon sağlama becerisini geliştirir, b) fırıldağın
dönmesiyle dönüsel harekete ve ortaya çıkan uğultulu sese odaklanan çocukta dikkat ve elgöz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur.
― Fırıldak Kategorisi oyuncaklarından Topaç, bombeli konik bir görsele sahip olan yaklaşık
5 cm boyunda ahşaptan yapılmış topacın eksenine sarılan ipin çekilmesine bağlı olarak
eksenel dönüş hareketiyle döndürülmesine temellendirilmiş olup yüzeyinde renkli yatay
çizgiler olacak şekilde tasarlanan topacın üzerinde dönüsel hareket sırasında yatay olarak
gidip gelen çeşitli renklerde çizgisel oluklar/şeritler ortaya çıkar (öyle ki, dönüşle başlayan
bu renkli çizgilerin yatay eksendeki hareket düzgünlüğü, dönme süresinin ve dolayısıyla
fırlatma başarısının bir yansıması durumundadır); a) topacın fırlatılmasına bağlı olarak
belli bir süre dönebilen topaç, çocukta dikkat gelişimine katkı sağlar, b) çocuğun kendi
yetkinliklerini fark etmesine yardımcı olur, c) çocuğa neden-sonuç bağdaştırması itibariyle
gözlem yaparak sonuç çıkarma becerisini kazandırır.
Figürler Kategorisi; Bebek Figürleri, Asker Figürleri, Hayvan Figürleri, İnsan Figürleri
ve Mesleki Figürler alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Figürler, çeşitli canlılara/varlıklara ait görseller olup çocukların hayal gücünü
zenginleştirir. Figürlerin edilgen formu, çocukta koruma duygusunu ve değer verme
bilincini geliştirir, bir arkadaş yakınlığıyla ve bu yakınlıktaki bir dost sıcaklığıyla figürlere
yaklaşan çocuğun evrensel sevgi ve barış anlayışıyla mutlu olmasını sağlar.
― Çocuklar için (eli-kolu-bacağı oynatılabilen, başı hareket ettirilebilen, saçlı veya saçları
taranıp bağlanabilen, elbise-üniforma-ayakkabı giydirilebilen) bebek ve asker gibi insan
figürleri çok dikkat çekicidir. Bu perspektifte, baş-gövde-ayak gibi uzuvların bulunduğu
insan figürleri, çocuğun kendi vücudunu eşleştirerek/ilişkilendirerek tanıması bakımından
faydalıdır. Çocuğun insan figürlü oyuncağa elbise giydirmesi/çıkarması (ve varsa saçlarını
taraması gibi) eylemleri gerçekleştirmesi, çocukta öz bakım becerilerinin gelişmesini
sağlar.
― Figürler Kategorisi oyuncakları, çeşitli meslek alanlarına ilişkin görsel yansımalar
içerdiğinden, çocuğun sosyal-duygusal gelişimini destekler ve canlandırma oyunu
kapsamında çocukta iletişim kurma becerisini geliştirir.

İlker USTA 63
― Figürler Kategorisi oyuncakları, çocukta çevreye karşı duyarlı olma bilinci ile hayvan
sevgisinin gelişmesine katkı yapar. Başta evcil hayvanlar olmak üzere bilindik hayvan
figürleri sayesinde hayvanları yakından tanıyan çocuk, hayvanlardan korkmak yerine
onları sevebileceğinin farkına varır, paylaşımcı ve korumacı yaklaşımla sorumluluk almayı
ve olası gereksinimleri/ihtiyaçları gözeterek destek olmayı öğrenir. Bu çerçevede, temel
bir olgu olarak çocukta gelişen hayvan sevgisi, çocukta özgüveni geliştirir ve çocuğun
ruhsal gelişimi için büyük katkı sağlar.
― Figürler Kategorisi oyuncaklarından Hayvan Figürleri, ahşap bir kutu içerisinde sunulan
ve örneklenen hayvan figürüne uygun şekilde biçimlendirilen ahşap parçaların yüzeylerine
yapıştırılmış/resmedilmiş farklı renklerde tasarlanmış sevimli hayvanlar figürlerini
(bilindik çiftlik veya evcil hayvanlar figürlerini) ihtiva eder; a) imgesel olarak hayal gücüne
olumlu katkıda bulunur ve çocukların hayal gücünü zenginleştirir, b) örneklenen hayvan
figürlerinin doğacı yaklaşımla hayvanların tanınmasına imkan vermesi, çocukların çevreye
yönelik farkındalıklarının artmasını sağlar, c) hayvanların boyut ve şekil ile tanımlanması
ve adlandırılması, çocuğun sınıflandırma ve gruplandırma kavramlarını anlamasına
yardımcı olur.
Harf Öğretme Kategorisi; Harfli Küpler ve Oluklu Harf Tablası alt kategorilerinden
oluşmaktadır.
― Belli bir sıraya göre dizilmiş olan alfabede yer alan harflerin tanıtılması ve dik temel
büyük/küçük alfabe harfleri hakkında çocukta farkındalık oluşturulması amacıyla
kurgulanan Harf Öğretme Kategorisi oyuncakları, çocuğun sesli ve sessiz harflerden
oluşan alfabeyi eğlenerek öğrenmesine destek olur.
― Çocuk, harf öğretme düzenlemeleri sayesinde, dildeki seslerin her birini gösteren işaretler
olan harflere karşı görsel aşinalık kazanır ve alfabeyi oluşturan harflere ilişkin göz
alışkanlığı edinir. Harfleri öğrenen çocukta, sözel olarak duygu ve düşüncelerini ifade
etmek üzere, dil becerisi pekişir ve süreklilik kazanır.
― Dik temel harfler yazı fontu esasına göre değişik şekillerde oluşturulan harf öğretme
oyuncakları, çocuğun görsel alanında yer alan harfi sözle ifadelendirmesine yardımcı olur.
― Harf Öğretme Kategorisi oyuncaklarından Harfli Küpler, mevcut harfle simgeleşen
varlığın resminin de yüzeylerde gösterilmesi suretiyle oluşturulan kübik ahşap parçalar
olup harflere yönelik anlamlı bağlantılar ve ilişkiler kurma öngörüsüyle, çocukta düşünme
ve yorumlama becerisini destekler.
― Harf Öğretme Kategorisi oyuncaklarından Oluklu Harf Tablası, bir tabla üzerine açılan
oyuk veya çentik ile örneklenmiş büyük ve/veya küçük formdaki harflerin kanıksanması
ve yontularak oluşturulan örnek harf üzerindeki kanalın içerisinde küt uçlu bir çubukla küre
veya bilye yuvarlamak suretiyle ilgili harfin kurşun kalemle çizilircesine tanınması
bağlamında çocuğa yardımcı olur, çocuğun harflerin görsel biçimlerini fark etmesini
sağlar.

İlker USTA 64
İç İçe Geçmeli Kategorisi; Matruşka, Renkli Kutular ve Ahşap Bardaklar alt
kategorilerinden oluşmaktadır.
― Şekilsel olarak aynı görünen fakat boyutsal olarak farklı olan parçalarıyla tümdengelim ve
tümevarım yaklaşımına göre kurgulanan İç İçe Geçmeli Kategorisi oyuncakları, en az üç
ve en çok sekiz parça içermek üzere birbiri içerisine geçirilerek aynı gövdede toparlanan
renkli kutucuklar ile bardaklar olup (Matruşka tiplemesiyle birbirleriyle bütünleşen öznel
kurgusuyla) çocukta psikomotor ve bilişsel gelişimi destekler ve benzerlikler-farklılıklar
çerçevesinde görsel yoğunlaşma/odaklanma becerisini geliştirir.
― İç İçe Geçmeli Kategorisi oyuncakları; tümdengelim ve tümevarım öznelliğiyle çocukta
kavrama, gözlemleme, deneyimleme ve keşfetme isteği uyandırır, merak etme olgusuyla
çocukta problem çözme ve ilişkilendirme yeteneklerini geliştirir.
― Farklı boyutlardaki ahşap kutu veya bardak şeklindeki parçaların iç içe geçmesi ve iç içe
geçen parçaların görsel bir bütünlük oluşturması, çocuğun odaklanmasını sağlar. Dikkatin
yoğunlaşmasını sağlayan İç İçe Geçmeli Kategorisi oyuncakları, çocukta algıda seçicilik
oluşturur ve gözleme dayalı analiz-sentez yapma yetkinliğini geliştirir.
― İç İçe Geçmeli Kategorisi oyuncaklarından Ahşap Bardaklar, değişik boylarda ve çaplarda
iç içe girebilen yedi adet farklı renkteki ahşap bardaktan oluşurken, boyut ve çap
bakımından en büyüğünün içerisine bardakların sırasıyla yerleştirilmesini esas alır ve
büyükten küçüğe bardakların tamamının (olması gerektiği gibi) birbirinin içerisine
geçirilmesini amaçlar. Ahşap Bardaklar oyuncağı; a) büyükten küçüğe bardakların
birbirinin içerisine geçirilmesi mantalitesi kapsamında çocuğun amaç/hedef ve görev
bilincine ulaşmasına katkı sağlar, b) farklı renklerle renklendirilmiş değişik çap ve
boylarda bulunan ahşap bardakların sırasıyla iç içe geçirilmesi ve içten dışarı çıkarılması
odağında çocukta gizemli bir eylem olarak merak duygusunun ve gözlem yapma isteğinin
açığa çıkmasına neden olur, c) çocuğun gözleme dayalı süreç takibi yapmasına ve süreci
gerçekleştirmeye bağlı olarak sonuç çıkarımı yapmasına imkan verir.
Kaydırgaç Kategorisi; Çok Katlı Kıvrımlı Kanallı Misket Yuvarlayıcı, Katmanlı Rampalı
Araba Kaydırağı, Dönel Top Yuvarlama Kulesi ve Tabakalı Konik Ses Ağacı alt kategorilerinden
oluşmaktadır.
― Bir cismin zikzaklı, kavisli veya eksenel dönüşlü olarak yukarıdan aşağıya kaydırma
hareketiyle inebilmesine imkan vermek üzere dikey yönde yükselen katlara sahip bir
oyuncak düzenlemesi olup kendi ekseni etrafında dönerek yuvarlanan küre veya misket/top
ya da tekerlek gibi objelerin dönme hareketiyle ortaya koydukları kayma hareketine
temellenmiştir. Bu perspektifte, yuvarlanarak dönen nesnenin kendine özgü akış yolu
ihtiva eden kaydırgaç yapısının üst katından zemine kadar kaydırılmasını sağlamak,
dönüsel hareketlenme yaparak düşer gibi ilerleyen obje devinmesi olgusunun çocuk
tarafından kavranmasına yardımcı olur.

İlker USTA 65
― Dönüsel hareketle yukarıdan aşağıya kayarak inen cisimlerin aynı ritim ve tempo ile kendi
olağanlığında hareket etmesi, çocukta gözleme dayalı sonuç çıkarma ve nedensellik bağı
kurma becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
― Kaydırgaç Kategorisi oyuncaklarından Çok Katlı Kıvrımlı Kanallı Misket Yuvarlayıcı,
çentikli geçme ile birbirlerine eklenmek suretiyle birbirleriyle bağlantılı yatay kanallar
üzerinde ve yönlendiriciler eşliğinde dikey yöndeki tüneller aracılığıyla çok katlı bir yapı
üzerinden (doğrusal ve dairesel olarak yatay hareket ile katlar arası geçiş için dikey hareket
bağlamında) misket yuvarlamayı esas alan bir oyuncak olup bu konstrüksiyonel yapı,
çocuk tarafından örneklenen kartela şekillerine göre inşa edilebildiği gibi, çocuğun kendi
yaratıcılığı dahilinde farklı biçimlerde de kurgulanabilen bir özelliğe sahiptir. Çok Katlı
Kıvrımlı Kanallı Misket Yuvarlayıcı oyuncağı; a) çocukta konstrüksiyon oluşturma
becerisini geliştirir, b) (bağlantıları/ilişkileri itibariyle) halihazırdaki mekanizmanın
gözden geçirilerek gerektiğinde sistemin işlerliği için müdahale etme yaklaşımı uyarınca
çocuğun gözlem yapma, problem belirleme ve probleme çözüm bulma konularında
deneyim kazanmasına yardımcı olur, c) inşa, hareket, eğlence, öğrenme, keşfetme,
katılımcı olma (ekibin/takımın parçası olma) ve yaratıcılık gibi konularda çocuğun tecrübe
edinmesini sağlar.
Kukla Kategorisi; Pinokyo, Hayvan Figürlü Kukla, İnsan Figürlü Kukla ve Robotik
Kukla alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Farklı boyutlarda ve tiplemelerde ortaya koyulan çeşitli figürler uyarınca düzenlenmesine
bağlı olarak bir kişilik ihtiva eden ve bundan ötürü çocuğun eline alıp onunla özdeşim
kurarak değişik içeriklerde hikayemsi veya kendini anlatmaya yönelik konuşma
denemeleri yaptığı Kukla Kategorisi oyuncakları, çocuğu doğaçlama yapmaya
yönlendirerek çocukta hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirirken, çocuğun bir olayı
hikayelendirerek anlatma becerisini geliştirmesine, soru sorma ile cevap verme bağlamında
sözcükler kullanarak konuşmasına ve yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını
geliştirmesine katkıda bulunur.
― Çocuğun kendini ifade etmesine yardımcı olurken, ebeveyni ve akranları ile iletişim
kurmasına katkı yapan Kukla Kategorisi oyuncakları, çocuğun dil gelişimini sağlaması ve
sosyalleşmesi sebebiyle kişilik gelişimi açısından çok önemlidir. Kukla; kişilerarası
iletişimin bir gereği olarak, çocuğun beden dilini kullanma ve ses tonunu kontrol ederek
dili etkin şekilde kullanma becerilerinin gelişmesini sağlar. Bir arkadaş yakınlığıyla çocuğa
eşlik ederek sosyal ve duygusal gelişim sürecinde çocuğu destekleyen kukla ile çocuk
kendini daha iyi ifade edebilme yetkinliğine ulaşır ve çocukta bağımsızlık ile özgüven
duyguları gelişir.

İlker USTA 66
― Kukla Kategorisi oyuncakları, çocuğun kendisini kuklayla özdeşleştirmesinin gizil bir yolu
olabilir. Çocuk, iç dünyasının dışa vurumu olarak kuklayı bir sırdaşı veya bir can dostu
gibi değerlendirmek suretiyle, onunla dertleşip rahatlamak ve/veya anlatmak istediği
şeyleri ya da gerçekleşmesini umduğu hayalleri kukla oyuncağı aracılığıyla aktarmak veya
açığa çıkarmak biçiminde dolaylı anlatımlı bir tavır sergileyebilir. Çocuk, kendini yansıtma
amacıyla kuklayı kullanabilir.
Kule Yapma Kategorisi; Halkalarla Konik Kule, Geometrik Parçalarla Kule, Jenga
(Dikdörtgen Bloklarla Kule), Kertikli Bloklarla Prizmatik Kule, Küplerle Kule ve Tırtıklı
Çubuklarla Kule alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Kule Yapma Kategorisi oyuncakları, belli sayıdaki parçaların aşağıdan yukarıya doğru üst
üste yığılarak sıralanmasıyla koni şeklinde veya dikdörtgen prizma şeklinde bir görünüm
ortaya çıkmasını sağlayan bir kurguda olup denge olgusuyla çocuğa odaklanma ve el-göz
koordinasyonu sağlama becerilerini kazandırır.
― Kule Yapma Kategorisi oyuncakları ile oynayan çocukta (bilişsel gelişimin önemli bir
göstergesi olarak) dikkat ve koordinasyon en üst seviyede gerçekleşir. Kule Yapma
sayesinde, çocukta organizasyon yeteneği gelişir, ters-düz ayrımı ile olağanlık ve
olağandışılık deneyimlenir, görsel denge kurgusu mahiyetinde doğru ve eğik olguları
sınanır.
― Kule Yapma Kategorisi oyuncakları; aşağıdan yukarıya doğru tamamlanınca bir koni
oluşturmak üzere farklı renklerdeki halkalardan veya altıgen/sekizgen gibi değişik
geometrik şekilli prizmalardan oluşan ya da prizmatik bir kule yapmak üzere aynı
boyutlardaki düz veya kertmeli dikdörtgen prizmalardan oluşan bir oyuncak kurgusu olup
çocuk üzerinde ilgi toplayıcı bir etki yapmak suretiyle çocuğun odaklanmasına, el-göz
koordinasyonu ile konik ya da prizmatik kuleyi başarıyla oluşturmasına katkı yapar. Kule
Yapma Kategorisi oyuncakları, çocukta denge olgusunu pekiştirir ve ince motor becerisini
geliştirir.
― Kule Yapma düzenlemeleri, belirli kurallara göre kule yapılması bağlamında, çocukta
kural bilincini geliştirir ve çocuğu kurallara uyularak işlemler yapmaya yönlendirir,
yönergelere uygun şekilde hareket etmeye sevk eder.
― Kule Yapma Kategorisi oyuncaklarından Halkalarla Konik Kule, halkalı konik kule
oluşturma mahiyetinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerinden
oluşan gökkuşağı renkleri uyarınca canlı renklerden yapılmış (iç çapı aynı fakat dış çapı
karşıdan bakıldığında bir koni gibi görünecek şekilde farklı boyutlarda) yedi adet ahşap
halkadan müteşekkil bir oyuncak olup üst üste dizilen parçalarla bir koni görselinde
gökkuşağı formasyonunda bir renk düzenlemesi oluşturulmasını amaçlar; a) çocukta
konsantrasyon becerisinin gelişmesine ve erken yaşlarda renk ayrımının öğrenilmesine
yardımcı olur, b) çocuğun şekil ve boyut kavramlarını öğrenmesini destekler, c) çocukta
planlama ve düzenleme becerilerini geliştirir.
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Mekan Örneklemesi Kategorisi; İşyeri Örneklemesi, Çiftlik Örneklemesi, Sokak
Örneklemesi, Kasaba Örneklemesi ve Mesire Yeri Örneklemesi alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Mekan Örneklemesi Kategorisi oyuncakları; çocuğun hayal gücüyle kendi dünyasını
kurması, kendi kurallarını koyarak bir düzen oluşturması bakımından, çocukta bilişsel
gelişime katkı yapar. Buna göre; içerisinde sıra sıra evlerin, park ve bahçelerin bulunduğu,
insan figürleri eşliğinde çeşitli iş yerlerinin konuşlandığı bir semt/mahalle tiplemesi,
çocuğun hayal gücünün gelişmesi açısından çok etkilidir.
― Çevreci kareografisi içerisinde yollar, köprüler, trafik ışıkları/levhaları, çeşitli ulaşım
araçları, çeşitli kamu kurumları/kuruluşları, evler, villalar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar,
park ve bahçeler olmak üzere mümkün olduğunca çok geniş bir perspektifte dizayn edilmiş
doğa ve şehir hayatını iç içe bünyesinde barındıran Mekan Örneklemesi Kategorisi
oyuncaklarıyla oynayan bir çocukta hem öznel bir tatmin duygusu gelişir hem de çocuğun
olaylara, insanlara, doğaya ve çevreye bakışı olumlu yönde gelişir.
― Değişik iş ve meslekler bağlamında, işin yürütüldüğü ve mesleğin icra edildiği işyerleri
çerçevesinde (işyeriyle ilişkili alet-edevat ve teçhizatı da örneklemek suretiyle)
firma/işletme ve büro/ofis gibi çeşitli işyeri kurgularını içeren, üstten bakışlı olarak veya
yandan mekanın içerisini gösterecek şekilde düzenlenen işyeri örneklemeleri, çocuğun
sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan iş yaşamının farkına varmasına yardımcı olur. Bu
perspektifte, çeşitli iş ve mesleki faaliyet alanlarına ilişkin işyeri örneklemeleri sayesinde,
çocuk yaşamın olağanlığını algılar ve günlük yaşama yönelik yansımasıyla çalışma
hayatının farkındalığına ulaşır.
Model Eşyalar Kategorisi; Bahçe ve Çiçek Bakım Seti, Bebek Arabası, Bebek Bakım
Seti, Beşik, Bilgisayar, Cep Telefonu, Erzak Sepeti ve Yazar Kasa, Mama Sandalyesi, Mutfak Seti,
Ütü Masası ve Çamaşırlık ile Tamir Seti alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Model Eşyalar Kategorisi oyuncakları, günlük yaşamda yetişkinlerin edindiği ve kullandığı
çoğu eşyaların ve araç-gereçlerin belli ölçekte küçültülmüş veya büyütülmüş hali olup
tamamlayıcı veya pekiştirici olarak oyunun içerisinde kullanılabildiklerinden, çocuk
onlarla oyun oynayarak hayal gücünü geliştirir, bir nevi yetişkin taklidi yaparak kendisini
geliştirir ve ebeveyni ile özdeşim kurmak suretiyle empati kurma yeteneğini arttırır.
― Günlük hayatın içerisinde kullanılan eşyaların ve araç-gereçlerin küçültülmüş veya
büyütülmüş tiplemeleri olan model eşyalar, kullanım yeri ve kullanılma şekli itibariyle
(çocuğun eğlenerek ve ebeveyniyle özdeşim kurarak kendisini tanıması, hayatın olağan
akışı içerisinde gerçekleşen günlük faaliyetleri öğrenmesi bakımından) çocuğun
psikoseksüel gelişimi ile sosyal-duygusal gelişimine ve özbakım becerisinin gelişmesine
katkıda bulunur. Model Eşyalar desteğinde çeşitli eşyalar ile araç-gereçleri farazi olarak
kullanarak kendini kanıtlayan çocukta özgüven gelişir.
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― Merak etme duygusuyla hareket eden çocuğun odaklanma yeteneğinin pekişmesine ve
araştırmacı kişiliğinin ön plana çıkmasına katkı sağlayan Model Eşyalar Kategorisi
oyuncakları, çocuğun ebeveyninden gördüğünü taklit edebileceği ve ebeveyni gibi
davranabileceği düzenlemeler olup model eşyalar yordamıyla ebeveynin örneklenmesi,
çocuğun kendini tanımasına yardımcı olur ve çocukta kişilik gelişimini destekler. Model
Eşyalar kullanılmak suretiyle grup halinde oynanan dramatize oyunlar sayesinde, çocuk
ekibin bir parçası olarak grup içinde nasıl davranması gerektiğini öğrenir, toplumsal ortam
örneklemesiyle eşya ve araç-gereç kullanımında paylaşımcı olmayı öğrenir.
― Sınırsız düşünebilmeyle birlikte hayal gücü ve yaratıcılığa destek olan Model Eşyalar
Kategorisi oyuncakları, çocukta yaratıcı düşünce ve hayal gücü ile öğrenme becerisini
geliştirirken, problem çözme ve alternatif düzenleme becerilerini geliştirir ve bir birey
olarak yetkinliğini fark eden çocuğun kendine güven duymasına yardımcı olur.
Paytak Kategorisi; Sapla İteklemeli Paytak, İple Çekmeli Paytak ve Tekerlekli Yürüteç
alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Ucundaki ipin çekilerek veya sapından tutulmak suretiyle iteklenerek hareket ettirilen,
içerisine farklı geometrik şekiller yerleştirilebilen ve hareket ettirilince içindeki şekillerin
birbirlerine çarpmasıyla sesler çıkartan paytakların hareket etmesi, yürümeye yeni
başlayan bir çocuğun ilgisini çeker, adımlamaya yönelik psikomotor davranış
sergilemesinde, yürüyerek ilerleme olgusuna odaklanmasına yardımcı olur.
― Üzerinde bulunan cırcır veya çan ya da tırtık mekanizmaları sebebiyle, çocuk hızlandıkça
sesinin arttığı ve çocuk yavaşladıkça sesinin azaldığı paytaklar, çocukta zeka ve dikkat
gelişimine ve el-göz-işitme koordinasyonunun gelişmesine katkı yapar, ritme göre tempo
tutmak veya tempoya göre ritim oluşturmak suretiyle, uyumlu yürüme ya da ritmik veya
tempolu hareket etme becerisinin gelişimini destekler.
― Paytak Kategorisi oyuncaklarından iple çekmeli paytak, içerisine açılan oyuğa
yerleştirilmiş (renkli çizgilerle üzerine daire şekilleri çizilmiş) kürenin eksenel dönüşler
yaparak çocuğun odaklanmasını sağlamaya yönelik bir kurguya sahiptir. Bu kürenin,
paytağın ipinden tutularak çekildiğinde hareket etmesine bağlı olarak tekerleklerle
temasına istinaden devinime geçmesiyle ilerleme yönüne göre eksenel dönüşler yaparak
dönmeye başlaması, çocuğun ilgisini çeker ve çocuğun (kendi yürümesine bağlı olarak
harekete başlayan) paytak ile ilişkili bir yürüme davranışı göstermesine neden olur. Şöyle
ki; çocuk paytağı ipinden tutup adımlayarak öne doğru ilerlerken başını çevirerek arkadaki
paytağın ilerleyiş durumunu kontrol ederek veya yüzü paytağa dönük şekilde arka arkaya
giderek, kendisinin yürüyüşü ile iple çekmeli paytağın ilerleyişini, hız ve mesafe dengesi
açısından uyumlandırmaya yönelir.
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Pedalsız Bisiklet Kategorisi; Dört Tekerlekli Pedalsız Bisiklet, Üç Tekerlekli Pedalsız
Bisiklet ve İki Tekerlekli Pedalsız Bisiklet alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Pedalsız Bisiklet Kategorisi oyuncakları, oturma pozisyonunda iken öne doğru ilerlemek
üzere yanlardaki tutamaklardan tutunarak ayakları yere basar vaziyette ileriye doğru
hareket etmeyi amaçlayan çocuğun deneme-yanılma ile denge kavramını öğrenmesini
sağlayan önemli bir motivasyon aracıdır. Bisiklete binmek olgusu, ayakların ve kolların
uyumlu bir sürüş davranışını ortaya koyması mahiyetinde, çocukta denge ve kuvvet
kavramlarının algılanmasına yardımcı olur. Pedalsız Bisiklet süren çocuk, denge-kuvvet
ilişkisini fark eder, hızlı-yavaş ile ilerleme-durma ayrımlarının farkına varır.
― Pedalsız Bisiklet Kategorisi oyuncakları, çocuğun kendi kas sisteminden yararlanarak ileri
gitme ve geri gelme hareketi yapabilmesine yardımcı olurken, el-kol-bacak kaslarının
güçlenmesine katkı yapar, çocuğun öne giderken sağa veya sola dönüleceği zaman mutlaka
yavaşlanması gerektiğini ve arka arkaya gidilmesi halinde ise başın sağa/sola çevrilerek
çevrenin/güzergahın kontrol edilmesi gerektiğini tecrübe edinmesine yardımcı olur.
― Pedalsız Bisiklet Kategorisi oyuncakları sayesinde, dengede durma ile ileri-geri yönlenme
ve sağa-sola manevra yapma yetkinliğine ulaşan çocukta, hızlanma-yavaşlama olgusu
pekişir ve denge-kuvvet ilişkilendirmesindeki yetkinliğe bağlı olarak özgüven gelişir.
Sallanan At Kategorisi; kendine özgü tekdüzeliğiyle bir alt kategori içermemektedir.
― Çocuk için sınırları olmayan bir özgürlük içinde derin bir hayal gücü göstergesi olan
Sallanan At Kategorisi oyuncakları, çocuğa geniş ufuklar açar ve hikayemsi değişik
senaryolar kurmak suretiyle çocuğun hayal dünyasını geliştirir. Sallanan At Kategorisi
oyuncakları, çocuğun ruhsal gelişiminin yanı sıra, zihinsel ve bedensel gelişimine de katkı
sağlar. Şöyle ki; çocuğun bedenini kontrol etme ve vücut hareketlerini geliştirme
bağlamında, atın öne-arkaya doğru sallanması için kendi başını öne doğru eğip arkaya
doğru tekrar kaldırmak suretiyle bedenini ileri-geri hareket ettirmesi ve aynı zamanda
elleriyle de atın başına konuşlandırılmış ipe/tutamağa tutunarak dengesini sağlaması,
çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağlar.
― Esasen canlı bir varlık olan atın imgesel bir yansıması olan Sallanan At Kategorisi
oyuncakları, çocuğa doğayı/çevreyi ve hayvanları sevdirirken, hayatı da anlamlandırır.
Öyle ki; çocuk sallanan at oyuncağı ile duygusal bir bağ kurabilir ve atı izafi bir arkadaşı
olarak benimseyebilir, ata kendi taktığı isimle seslenerek onu kişiselleştirebilir. Bu durum,
çocuğun canlı bir varlık olan at ile özdeşleştirdiği sallanan at oyuncağını bir arkadaş olarak
gördüğünü simgelerken, çocukta sevgi ve dostluk ile arkadaşlık gibi kavramların
pekişmesini sağlar, evrensel barış ve hoşgörü duygularını geliştirir.
― Sallanan At Kategorisi oyuncakları, çocuğun ellerini tutamaklara tutunarak oturur
vaziyette öne-arkaya doğru sallanması ile ortaya çıkan hız dolayısıyla değişime uyum
sağlamaya çalışmasıyla, bilişsel yönden zeka gelişimine katkı yapar, bedensel yönden kasiskelet sisteminin gelişimini destekler ve çocuğun fiziksel olarak rahatlamasına yardımcı
olur.
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― Sallanan At Kategorisi oyuncakları, doğayla özdeşim kurma ve çevreye karşı duyarlı olma
bağlamında çocukta soyutlama ve somutlama becerisini destekler ve sosyal-duygusal
gelişime katkı sağlar.
Sayı Öğretme Kategorisi; Abaküs, Sayı Öğretici Düzenlemeler, Sayı-Miktar
Bağdaştırıcılar, Matematik Kurgulu Yaklaşımlar ve Sayı-Alfabe-Zaman Öğreticiler alt
kategorilerinden oluşmaktadır.
― Sayı Öğretme Kategorisi oyuncakları, 1’den 10’a kadar olan sayıları görsellikleri dahilinde
adlandırılışları ile öğretmeyi öngörürken, miktar ilişkilendirmesiyle sayıların çocuk
tarafından somutlaştırılmasını amaçlar.
― Sayı Öğretme Kategorisi oyuncaklarından Sayı-Miktar Bağdaştırıcılar; mantıksalmatematiksel zeka gelişimi bağlamında, üç boyutlu ve iki boyutlu görsellikle öğrenme
olgusu uyarınca, ahşap bir tabla üzerinde 1’den 10’a kadar rakamları sıralı olarak gösteren
[her rakamın sayısal değerine karşılık gelen miktarı hem azdan çoğa doğru halka adetini
temsilen dikey olarak kısadan uzuna doğru sıralanmış çubuklarda takılı ahşap halkalarla
hem de mevcut rakamın değeri kadar tabla yüzeyinde yatay olarak oluşturulmuş renkli
beneklerle simgeleyen] öznel bir oyuncak olup çocukta (sayı kavramını öğretmek
suretiyle) sayısal (matematiksel) zekanın gelişimine ilaveten sıra-düzen ve kural algısının
gelişmesine katkı sağlar. Buna göre, örneklenen rakamla ilintili çubuğa mevcut rakamın
sayısal değeri kadar halkayı sayarak takan çocuk, sayı saymak suretiyle rakam-miktar
kavramını öğrenir ve üzerinde ilgili rakamın değeri/miktarı kadar beneklerin veya
figürlerin bulunduğu alana bakan çocuk, görsel olarak sayı-miktar ilişkilendirmesini yapar.
― Çocuğun bilişsel gelişimini destekleyen Sayı Öğretme Kategorisi oyuncakları aracılığıyla,
çocuklar sayı sembollerini (rakamları) tanır/tanımlar ve örneklenen miktarla eşdeğer olan
rakamı bulup eşleştirir. Çocuk, sayıları öğrendikçe ve sayı (rakam) ile miktar/değer
eşleştirmesi yaptıkça bilişsel yetkinliklerini keşfeder ve rakam-miktar özümsemesine atfen
sayısal işlemleri başarmaya yönelik içsel başarı duygusuyla özgüven kazanır.
― Sayı Öğretme amacıyla kurgulanan oyuncaklardan biri de Abaküs olup her birinde 10 adet
renkli ahşap boncuğun bulunduğu toplam 10 sıra/dizge içerir. Bu dizgeleri baştan sona
doğru 1’den 10’a kadar sayan çocuk, abaküs aracılığıyla sayı saymayı tecrübe edinir.
Çocukta sayısal zekayla birlikte görsel zeka gelişimini destekleyen abaküs, dizgelerde
gruplama yapmaya olanak sağladığı için, çocuğun sayı/miktar kapsamında grup oluşturma
becerisini geliştirir, yatay ve dikey kümeleme yapmasını sağlar.
― Sayı Öğretme Kategorisi oyuncakları, çocukta (okul öncesi dönem itibariyle) çıkarma ve
toplama işlemleri esas teşkil etmek üzere, analitik düşünme yetisinin kazanılmasına ve
aritmetik hesaplama becerisinin gelişmesine katkı sağlar. Çocukta zeka geliştirici bir işleve
sahip olan Sayı Öğretme Kategorisi oyuncakları, çocuğa; planlı hareket etmeyi, hızlı ve
doğru karar vermeyi öğretirken, problemlere (olaylara ve mevcut durumlara) farklı
açılardan nasıl yaklaşılabileceğini ve bunların nasıl yorumlanabileceğini gösterir, karmaşık
bir sorun karşısında ihtiyatlı olmayı öğretir.
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Scooter (Tekerlekli Kızak) Kategorisi; Dört Tekerlekli Scooter, Üç Tekerlekli Scooter
ve İki Tekerlekli Scooter alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Scooter, iki elle önündeki tutamaklarından tutunarak bir ayakla üzerinde dururken diğer
ayakla yerden kuvvet almak suretiyle onu itekleyerek hareket ettirilen tekerlekli bir kızak
olup (tek ayakla ayakta durup öbür ayakla iteklemek şeklinde gerçekleşen iki ayrı eylemin
biri diğerini desteklemek üzere birbiriyle bağlantılı olarak aynı anda yapılması
mahiyetinde) çocukta eşzamanlılık sağlama becerisini geliştirir.
― Çocuğun, el-göz ve ayak koordinasyonu eşliğinde gerçekleşen bütüncül bir etkinlik olarak,
tekerlekli kızağı harekete geçirmesi/hızlandırması ve yavaşlatması/durdurması
süreçlerinde adımlama hareketi yaparak bir ayağını kullanması, çocukta ayrıcalıklık
gerektiren böylesi durumlarda dikkat yoğunlaştırmak suretiyle işleyişe odaklanması
yönünde katkı yapar.
― Ayakta duruş pozisyonu uyarınca çocuk tarafından harekete geçirilen ve hareketi
sonlandırılan scooter (tekerlekli kızak), edilgen içselliğiyle ilerletilmesi/yönlendirilmesi ve
durdurulması kapsamında el-göz-ayak eşgüdümüyle gerçekleştirilen bir organizasyonu
gerektirdiğinden, çocukta planlama ve sıralama yaparak hızlı karar verme ve çok yönlü
düşünebilme becerilerini geliştirir.
Tertipler Kategorisi; Çarklı Devingen Tertipler, Eşlenik Hareketli Yaylı Tertipler,
Kapaklı Kilitli Kutucuklar ve Yivli Tutamaklı Manyetik Takipleyici alt kategorilerinden
oluşmaktadır.
― Çarklı veya anahtarla kilitlenip açılabilir ya da manyetik özelliğe sahip devingenliği
bünyesinde barındıran Tertipler Kategorisi oyuncakları, bir tertibatı/düzenlenişi işlevsel
kılmak üzere, kendine özgü hareketlendirme biçimiyle, çocukta farklı açılardan öğrenme
ve keşfetme becerilerinin gelişmesini destekler.
― Kurgulanışları itibariyle dolaylı erişimi ve yönlendirmeyi içeren Tertipler Kategorisi
oyuncakları, ellerini ve parmaklarını kullanarak devingenliği gerçekleştiren çocukta ince
motor becerisinin gelişmesine yardımcı olur.
― Tertipler Kategorisi oyuncakları, kapaklı kilitli kutucuklar ve yivli tutamaklı manyetik
takipleyici örneklemelerinde olduğu gibi, içsel boyutuyla gizemli ve merak uyandıran
uyarlamalarıyla çocuğun karmaşık bir problem karşısında akıl yürütme ile bütünsel algı
eşliğinde esnek düşünebilmesine katkı sağlar.
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― Tertipler Kategorisi oyuncaklarından Yivli Tutamaklı Manyetik Takipleyici, ahşap tabla
üzerinde oluşturulmuş maze (veya labirent biçiminde) birbirleriyle geçişli güzergahlar
içeren kanallar bulunan bu oyuncak (tablaya ortalama 50 cm uzunlukta bir iple bağlanmış
olan) ucu mıknatıslı ahşap kalem ile mevcut kanallar içerisine (misket veya bilye gibi
görünmekle birlikte) mıknatıs özelliğine sahip küçük kürelerin yerleştirilerek kanal
yolunda ilerletilmesini amaçladığından, farklı yaş grupları mahiyetinde karmaşıklık
bakımından değişik düzeylerde ve çeşitli biçimlerde tasarlanabilir, merkezde bir odak veya
hedef noktası olmak üzere, kenarlardan başlayarak ortaya doğru ilerlemeyi esas alan iç içe
halkalarla örülmüş daire, spiral, kare, dikdörtgen, üçgen gibi değişik formlarda
maze/labirent görselleriyle oluşturulabilir veya S, L, M, kavisli zikzak, köşeli zikzak gibi
daha sade görsellerle kurgulanabilir; a) hedefe varma ve doğru konuşlandırma bağlamında
çocukta odaklanma ve karar verme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur, b) ipe bağlı
kalemin sınırlandırması eşliğinde gerçekleşen konsantrasyon ile manyetik alan dahilinde
objeleri/nesneleri hareket ettirme ve yönlendirme konusunda çocuğa kendi yetkinliğini
sınama imkanı verir, c) çocuğun kendi farkındalığına ulaşmasına destek olur.
Vasıta Kategorisi; Araba, Otobüs, Tren, Kamyon, Traktör, Helikopter, Uçak, Gemi, Arazi
ve İş Araçları, Yük Kaldırma ve Taşıma Araçları, Acil Kurtarma Araçları ve Yangın Söndürme
Araçları alt kategorilerinden oluşmaktadır.
― Vasıta olarak addedilen araba (otomobil), kamyon, otobüs, tren, vapur, gemi, uçak ve
helikopter gibi taşıt (ulaşım aracı) tiplemesiyle tasarlanmış vasıta oyuncaklarıyla oynamak,
çocuk için bir özgürlük göstergesidir. Çocukta özgüven ve kişilik gelişimini destekleyen
Vasıta Kategorisi oyuncakları, hür iradesiyle hayal dünyasında hareket edebilmesinin bir
yansıması olarak, çocuğa olabildiğince özgür olma fırsatı sunar.
― Vasıta Kategorisi oyuncaklarının (üzerine/içerisine bir şeyler koyulup) iteklenerek ve
çekilerek veya uçurularak ya da yüzdürülerek hareket ettirilebilmesi, araç tiplemesiyle
özdeşleşen çocuğun ilgisini çeker ve hayal ile gerçeklik arasında bir ilişki kurmasına
yardımcı olur. Bu bağlamda, çocuğun ben merkezli düşünüşten toplumsal düşünmeye
geçişinde, Vasıta Kategorisi oyuncaklarının çok büyük katkısı vardır. Öyle ki; araç
modelindeki vasıta oyuncakları, çocuğun cesaret ve kararlılık göstererek kendini ifade
etmesine olanak sağlar, paydaşlık oluşturma ve duygudaşlık kurma çerçevesinde toplumun
bir bireyi olan çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olur, özgüven kazanmasına katkı sağlar.
― Görsel olarak basit ve sade bir kurgu içeren Vasıta Kategorisi oyuncakları, basitlikleri ve
sadelikleri ile çocuğun ilgisini çeker, çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekler,
çocuğun hayata bakışını olumlu yönde geliştirir ve girişimciliğini öne çıkarır.
― Vasıta Kategorisi oyuncaklarıyla toplumsal normlar ve trafik kuralları konusunda çocukta
farkındalık sağlanır, çocuğun toplum içinde kendine güveni olan bir birey hüviyetiyle
sosyalleşmesine bağlı olarak gerçek hayata uyum sağlayabilmesi kolaylaşır.
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― Vasıta Kategorisi oyuncakları; bireysellikten ziyade iletişim sağlayarak sosyalleşmeye
yönelten içselliğiyle, çocuğu insanlarla bağlantı kurma ve işbirliği yapma dürtüsüyle
paylaşımcı olmaya sevk eder, çocukta sosyal-duygusal gelişim ile psikomotor gelişime
yardımcı olur ve el-göz koordinasyonuna katkı sağlar.
― Vasıta Kategorisi oyuncaklarından ahşap Tren, lokomotif ile iki veya üç vagon olmak üzere
tekerlekleri üzerinde hareket eden bir tren figürü şeklinde düzenlenir, vagonların üzerine
yüklenmiş eşya görüntüsünü değişik biçimlerde oluşturmak amacıyla, çeşitli renklerde ve
geometrik biçimlerde hazırlanır; a) farklı renkleri ile değiş tokuş edilebilen çeşitli
şekillerdeki ve değişik boyutlardaki parçalarıyla çocuğun hayal gücünü geliştirir, b)
çocukta ince motor becerileri önceliğinde, psikomotor becerilerin gelişmesine katkı yapar,
c) çocuğun problem çözme yeteneklerini geliştirir, ç) çocukta (renk, şekil ve boyut
kapsamında) bilişsel gelişime yardımcı olur.
Yapboz Kategorisi; Doğa/Çevre Figürlü Yapboz, El-Parmak-Avuç Odaklı Yapboz,
Meyve-Sebze Temalı Yapboz, Geometrik Şekilli Yapboz, Haritalı Yapboz, Hayvan Figürlü
Yapboz, İnsan Figürlü Yapboz, Vasıta Figürlü Yapboz ve Tangram alt kategorilerinden
oluşmaktadır.
― Yapboz Kategorisi oyuncakları; bir parçanın varlığı ile diğer parçaların varlıklarının
sağlandığı düzenlemeler olup statik kurgu ve dinamik kurgu biçiminde düzenlenmek
suretiyle, mevcut parçaların belli bir özellik ya da oluş sırasına göre sıralanması ve/veya
gruplanması ile bir figürün veya bir şeklin meydana getirilmesini amaçlar. Buna göre; a)
belli sayıda çeşitli yerleştirme biçimlerine olanak veren içselliğiyle özgün yaklaşımla
değişik şekillerin oluşturulmasının sağlandığı dinamik kurgulu yapboz düzenlemeleri,
halihazırdaki parçaları kullanarak çocuğa yaratıcı düşünme ile bir figür/şekil oluşturma
imkanı verirken, çocuğun mevcut duruma göre (veya eldeki imkanlara göre) farklı
kurgulamaları meydana getirme (veya çözümlemeleri yapma) becerisini geliştirir, b) ana
temayı oluşturan figürün görselliğinin hiç değişmediği ve konumlandırılışının hep aynı
yerde bulunduğu statik kurgulu yapboz düzenlemeleri ise, mevcut parçaların
kılavuzluğunda sadece oluşturulması öngörülen figürün veya şeklin ortaya çıkarılması
gerektiğini vurgulayarak çocuğu yapboz yapmaya yönlendirirken, çocuğun bir yönergeye
göre hareket etmesinde ve belli bir alışkanlığı edinmesinde etkilidir.
― Birbiriyle ilişkili parçaları birbirine tamamlamayı ve bütüne ulaştırmayı amaçlayan
Yapboz Kategorisi oyuncakları; parça-bütün ilişkilerini algılama, tahmin yürütme, karar
verme, deneme-yanılma yoluyla öğrenme, gözlem yapma, parçaları renk ve şekil ile
büyüklük gibi özellikleriyle değerlendirip karşılaştırması ve ilişkilendirmesi konusunda
çocuğa yardımcı olur ve çocukta bilişsel gelişim ile görsel zeka gelişimini destekler.
― Yapboz Kategorisi oyuncakları; çocukta zeka gelişiminin yanı sıra, tümevarım ve
tümdengelim kuramlarına göre analiz ve sentez yapma, dikkat yoğunlaştırma, muhakeme
etme, gözlemleme, mukayese yapma, düşünme, hatırlama, benzerlik ve farklılık bulma,
sınıflama-sıralama, bütünleştirme-eşleştirme, çözüm üretme, problem çözme, parça-bütün
ilişkisi kurma, şekil-zemin algısı sağlama becerilerini geliştirir.
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― Kendine özgü bir kurguya sahip olan yapbozun yapılması aşamasında, karmaşık ve
herhangi bir mana ifade etmeyen yapboz parçalarının belirli bir sıraya göre bir araya
getirilerek anlamlı bir bütünü oluşturması, düşünsel ve problem çözmeye yönelik öznel bir
çaba gerektirdiği için, bu özelliğiyle Yapboz Kategorisi oyuncakları çocukta yorumlama
ve yargılama suretiyle uygun çözümü bulma becerisini geliştirir. Çocuğun, parça-bütün
ilişkisi dahilinde gördüğü bir parçayı yapboz kurgusu içerisinde yeri geldiği zaman
hatırlayıp kullanması, yapboz oluştukça yapbozdaki boşlukların hangi parçalarla doğru
olarak tamamlanacağını muhakeme etmesi (var olan duruma veya soruna uygun bir çözüm
bulmak üzere etraflıca düşünmesi) çocukta görsel hafızanın güçlenmesine ve zihin
gelişimine katkıda bulunur, mevcut yapboz çerçevesinde bütünlüğün sağlanması çocuğa
özgüven kazandırır.
― Yapboz Kategorisi oyuncaklarıyla zekasını kullanarak (şekil, zemin, renk ve desen algısı
dahilinde) parçaları bir araya getirip doğru çözümü bulmaya çalışan çocukta, görsel zeka
gelişimiyle birlikte el-göz koordinasyonu gelişir, yapboz parçalarını sabırla birleştirip
sonuca ulaşan çocuğun (başladığı işi başarıyla tamamlayabilmiş olmasının verdiği
mutlulukla) kendine olan güveni artar ve sorun çözme becerisiyle özgüveni pekişir.
― Yapboz Kategorisi oyuncaklarından El-Parmak-Avuç Odaklı Yapboz, ahşap parçalar
üzerine resmedilmiş sağ el ve sol el ile parmakları içeren avuç figürlerini ihtiva eder. ElParmak-Avuç Odaklı Yapboz; a) çocuğun insan vücudunu tanıması kapsamında hayal
gücünü zenginleştirir, b) çocuğun sağ el ve sol el ile parmaklar ve avuç içini fark etmesi
suretiyle kendi vücudunu anlamasına yardımcı olur, c) çocukta el-parmak-avuç
eşleştirmesiyle bir bütünü oluşturan bileşenlerin ilişkilendirilmesi becerisinin gelişmesine
katkı sağlar.
Yeknesak Kategorisi; kendine özgü tekdüzeliğiyle bir alt kategori içermemektedir.
― Özgün düzenlemeler içeren Yeknesak Kategorisi oyuncakları, günlük hayatta hep aynı
biçimde sürüp giden bazı olguların imgelenmesini sağlamak üzere bütünleşik bir kurguyla
aynı gövde üzerinde oluşturulmuş oyuncaklar olup çocuğun mevcut düzenlemedeki örnek
olguyu kendi hayal gücünü katarak canlandırmasına katkı sağlar.
― Gerçek hayata ilişkin değişik senaryolar içeren Yeknesak düzenlemeler, bütüncül bir
yapıyla düzenli şekilde yinelenerek devam eden tekdüze içselliğiyle, bir şeyin veya bir
durumun ya da bir olgunun hayatın olağan akışına uygunluğu veya aykırılığı hakkında
çocuğun bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı olur, çocuğun dünyayı tanıyıp anlamasına,
doğrudan ya da dolaylı ilişkilendirmeler yapmasına katkıda bulunur.
― Yeknesak Kategorisi oyuncakları; çocuğa belirli kurallar ve sınırlılıklar içerisinde
eğlenerek öğrenme ve keşfetme yaklaşımıyla bir şeyi yapma/oluşturma yetkinliği sağlar,
mevcut kurguda yer alan parçaları birbirleriyle ilişkilendirme ve/veya hareketlendirme ya
da devinim sağlayarak öngörülen kurguyu inşa etme becerisi kazandırır.
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Buna ilaveten, Yeknesak Kategorisi oyuncaklarının grup oyunu olarak oynanabilen bir
düzenleme içermesi halinde, gruba katılma veya grubun ya da ekibin/takımın parçası olma
içselliğiyle, Yeknesak Kategorisi oyuncakları çocuğa kendini değişik açılardan tanıma
olanağı sunar ve kendisi ile ilgili farkındalığı deneyimleme imkanı verir.
SONUÇ
Bu çalışmada, sistematik yaratıcı düşünme yaklaşımı ile gözlem ve tecrübelere dayanarak
önceki kapsamına eklenenlerle birlikte 27 kategori ve 118 alt kategori şeklinde güncellenen Ahşap
Oyuncak Kategorizasyonu içerik yönünden takdim edilmiştir.
Belli bir hedef çerçevesinde tasarlanmış çok sayıdaki eşyaların veya araç-gereçlerin ya da
uygulamaların kendi karakteristik muhteviyatına atfen kıyaslanabilir özellikleriyle birbirinden
ayırt edilerek tanımlanması ve açıklanması için, amaç-işlev-fayda üçlemesiyle ortak paydada
birleştirilen sonuç odaklı nedensellik bağının kopartılmadan ortaya konulması gerekir. Bu noktada,
geçmişten günümüze evirilerek ulaşmış olanlara ilaveten çeşitli tiplemelerle tasarlanıp üretilen
küresel ölçekte neredeyse sayısız oyuncağın bulunduğu göz önüne alındığında, okul öncesi
çocukluk süreci ile gelişim alanları zemininde öğrenme-keşfetme-içselleştirme örgüsünü
pekiştirmek maksadıyla ahşaptan imal edilmiş oyuncakların kendine has farklılıkları bakımından
kümelendirilerek öznel bir kategorizasyon biçiminde adlandırılması, 0-6 yaş (0-72 ay)
çocuklarının ahşap oyuncaklar eşliğinde öğrenmesinin ve farkına varmasının değerlendirilmesi
açısından önemlidir.
Buna göre, içeriği ve ayırt edici özellikleriyle “Ahşap Oyuncak Kategorizasyonu” ismiyle
kurgulanan ahşap malzemeden üretilen oyuncakların, bu çalışmada örneklendiği gibi, her
kategorik nitelendirmeye göre içerik özelliklerinin çocuk gelişimi nezdinde açıklanabilir olması,
eğitici ahşap oyuncakların [halihazırdaki 27 kategori ve 118 alt kategori çerçevesinde] işlevselliğe
ve görselliğe temellenen hedef-sonuç ilişkilendirmesiyle uyumlu bir bütünlük içinde
tasarlanmasına büyük katkı sağlayacağı söylenebilir. Bunun yanı sıra, mevcut kategorizasyonun
yeniliğe açık olan yapısıyla devamlı olarak geliştirilerek güncellenebilmesi, değişik önermelerin
sunularak kategorik yelpazenin genişletilmesine yardımcı olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada, yönetmenliği “Jean-Luc Godard” tarafından yapılan “Alphaville”
filmindeki karşı anlatı unsurları incelenecektir. Çalışmada amaç, dramatik anlatı kuralları
üzerinden yapılan nitel değerlendirmeler ile filmin karşı anlatı unsurlarını ortaya çıkarmaktır.
Böylece yönetmen Godard’ın “Alphaville” filminde karşı anlatı unsurlarını nasıl ve ne şekilde
geçekleştirdiği incelenecektir. Çalışmada yöntem olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Filmin dramatik anlatı yapısının çözümlenmesinde Aristoteles’in “Poetika” adlı eserindeki
dramatik anlatı kurma kuralları esas alınmıştır. Çalışmanın kapsamı, filmin dramatik anlatı yapısı
ile filmin karşı anlatısı arasındaki ilişki üzerinedir. Filmdeki karşı anlatı unsurları, filmin dramatik
anlatı çatısı üzerinden yapılan nitel tespitler ekseninde ilgili başlıklar altında değerlendirilerek
gösterilmiştir. Çalışmada kalitatif incelemeler neticesinde ulaşılan çıkarımlar, çalışmanın
değerlendirme bölümünde sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Godard, Alphaville, Karşı Anlatı

COUNTER-NARRATIVE ELEMENTS IN JEAN-LUC GODARD'S FILM
"ALPHAVILLE"
Lecturer Orkun ONGEN
ABSTRACT
In this study, the counter-narrative elements in the movie “Alphaville” directed by “JeanLuc Godard” are examined. The aim of the study is to reveal the counter-narrative elements of
the film with the qualitative evaluations made on the dramatic narrative rules. Thus, it will be
examined how the director Godard realizes the counter-narrative elements in the movie
“Alphaville”. Content analysis method was used as a method in this study. The dramatic narrative
rules in Aristotle’s “Poetics” were taken as a basis for the analysis of the dramatic narrative
structure of the film. Study is on the relationship between the dramatic narrative structure and the
counter-narrative elements of the film. Counter-narrative elements in the film are shown by
evaluating them under the relevant headings on the axis of the qualitative evaluations made over
the dramatic narrative framework of the film. Results reached by the qualitative examinations in
the study were concluded in the evaluation part of the study.
Keywords: Godard, Alphaville, Counter Narrative
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GİRİŞ
Godard kendisiyle yapılan röportajlarında filmlerinde gittikçe daha soyut bir anlatım
kullanıp kullanmadığı sorusuna, soyut ile somut olan arasında bir fark görmediği cevabını vererek
savunur (Sterritt:2014, 17). Bu noktada Godard’ın gerçeğe olan bakış açısı ile karşı karşıya
kalınır. Godard için somut ile soyut arasında bir fark olmaması bu iki kavramın insanın var olduğu
-içinde bulunduğu- realitenin bir ürünü olmasından kaynaklanır. Godard’ ı anlayabilmek için
öncelikle Godard’ ın soyut ile somut kavramlarına olan bakış açısı üzerinden kendi izleyici
algımızı oluşturmamız gerekir. Aksi takdirde Godard’ ın filmlerinde kurmaya çalıştığı karşı anlatı
yapısını anlamakta güçlük çekeriz.
Alphaville filminin ilk bakışta dramatik gibi görünen anlatı yapısının altında izleyiciye
izlediği film üzerinde her izlediğinde farklı anlamlar yaratmasına olanak sağlayan derin katmanlar
mevcuttur. Bu çalışmada, Antik Yunan’ da tiyatro sanatında dramatik yapı kurmanın temellerini
oluşturan Aristoteles’ in Poetika adlı eseri üzerinden giderek; filmin Poetika’ ya göre uygun olan
ve olmayan yönleri üzerinde durarak, Godard’ ın Aphaville filminde kurduğu karşı anlatı yapısı
incelenecektir. Bu sayede Godard Alphaville’ de karşı anlatının anlatım olanaklarını oluştururken
dramatik anlatı unsurlarından ne şekilde yararlandığı veya dramatik anlatıdan hangi noktalarda
ayrıldığı bir değerlendirme babında ilgili başlıklar altında filmin genel hikâyesi üzerinden
çözümlenerek açıklanacaktır.
1. FİLMİN TEMASI, KONUSU VE YAPISI
Film, teknokratların diktatörlüğünde aşk ve vicdan gibi insani duyguların yasadışı kabul
edildiği ve nüfus oranının kontrol edildiği Alphaville kentinde geçer. Film genel itibariyle gizli
ajan Lemmy Caution’ın Alphaville kentinde başından geçen olayları konu almaktadır. Filmin baş
kahramanı olan gizli ajan Lemmy Caution ortadan kaybolan arkadaşı Henri Dickson’ı arar.
Lemmy Caution aynı zamanda Alphaville'i duygudan yoksun tamamen rasyonel akılla yöneten
Alpha 60 süper bilgisayarının yaratılmasından sorumlu olan Prof. Von Braun' ın yakalanıp
öldürülmesi için görevlendirilmiştir.
Film, distopik bilim-kurgu ve kara film türlerini içinde barındırmaktadır. Film konu olarak
bilimkurgu olmasına rağmen içerisinde herhangi bir özel efekt içermemesi bakımından çoğu
bilimkurgu filminden ayrılır.
Filmin teması, aşk ve sanatın -özellikle de şiir- insanın rasyonel mantığının üzerindeki
üstünlüğünü ele alır. Godard filmin anlatısını dramatik yapının doğrusal anlatısının dışına çıkarak
kurar. Godard filmin temasını felsefeyi, teknolojik kavramları, hüzünle iç-içe geçmiş romantik
diyaloğu ve sürreal anları kullanarak şekillendirir. Godard’ ın bunu yapmaktaki amacı, sanat
filmlerinin de aslında insan duygularını kışkırtmak üzere kurgulandığını göstermektir. 1965
yapımı “Alphaville” filmi1, 1959 -1965 yılları arasında Hollywood’un sarsılmaz dramatik anlatı
kurallarına karşı oluşan Fransız Yeni Dalga sinema akımı içinde yer alır. Akımın ve dönemin
genel özelliği olarak genç yönetmenler, kendi kişisel temaları doğrultusunda anlattıkları olayları
filmlerinde belirli bir mesafeden öznel bir perspektif kullanarak anlatıyorlardı.
1
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Bu yönetmenler yaptıkları filmlere karşı izleyicileri edilgin birer katılımcı olarak
konumlandırmak yerine onları filmin sekanslarını analitik olarak gören etkin bir güç haline
getirmek istiyorlardı (Lanzoni: 2015, 228). Fransız Yeni Dalga akımının yönetmenlerden biri olan
Godard, Hollywood sinemasının dramatik anlatısına karşı oluşturduğu karşı-anlatısını akımın bu
özellikleri ekseninde şekillendirir.
2.
FİLMİN POETİKA’ YA GÖRE DRAMATİK YAPISININ İNCELENMESİ
VE KARŞI ANLATI UNSURLARI
Film, Poetika üzerinden değerlendirildiğinde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olduğu
görülür. Filmin ateşleyici gücü olarak karakterin şehre gizli bir görev için gönderilmesi
gösterilebilir. Bu görev arkadaşı Henri Dickson’ ın ortadan kayboluşunu ortaya çıkarmak ve
Alpha 60 isimli süper bilgisayarın yaratılmasından sorumlu olan Prof. Von Braun'ı yakalayıp
öldürmektir. Bu ateşleyici güç doğrultusunda başkahraman Lemmy Caution kendisine verilen
görevi tamamlarken, seyirci de hikâye boyunca başkahramanın başından geçen olaylara tanık
olur. Filmde işlenen olayların ve sahnelerin örgüsü nedensellikten uzak bir yapıda kurulmuştur.
Godard karşı anlatısını oluştururken geçişsiz anlatıdan yararlanır. Godard’ın bunu yapmasındaki
maksat, Hollywood sinemasının belirli bir nedensellik örgüsü etrafında kurulan geçişli anlatısına
karşı seyirciyi yabancılaştırarak filmin anlatısındaki nedensellik zincirini kırmaktır (Özarslan:
2015, 229). Örnek vermek gerekirse başkahramanın herhangi bir neden olmadan Natascha’ ya
âşık olması, filmin girişinde olan bir sahnede banyonun içerisinden çıkan adamla kavga etmesi
(Godard:1965, 06:25) vb. olaylar herhangi bir nedene dayanmadan olup biter. Bu bir nedene
dayanmadan olup biten olaylar aracılığıyla izleyici filmde bulunan dramatik anlatının dışına bir
gözlemci olarak itilir böylece filme karşı yabancılaşır. Başkahramanın karakter zaafı için;
başkahraman filmde her ne kadar Aplha 60 bilgisayarına zaafının altın ve kadınlar olduğunu
söylese de, bu zaafına yönelik herhangi bir davranışta bulunduğu film boyunca görülmez.
Dramatik olarak değerlendirildiğinde başkahraman karakter zaafı ile hikâyede ya bir hata yapmak
zorundadır ya da bu zaafı onu zorlukların üstesinden gelmesini sağlayacak itici gücünü
oluşturmalıdır. Fakat Godard’ ın kurduğu filmin anlatısında böyle bir şey ile
karşılaşılmamaktadır. Nedenselliklerin uçlarının açık bırakılması seyircide sürekli olarak
olayların nedenleri üzerinde kendisini sorgulamaya iter. Bu sayede seyircinin zihninde analitik
düşünme süreci, olay örgüsü ve kahraman nitelikleri aracılığıyla tetiklenir. Filmde başkahramanın
Natacha’ ya olan aşkı her ne kadar kahramanın onu Alphaville şehrinden kurtarması için itici bir
neden oluştursa da tam olarak bir karakter zaafı olarak değerlendirilemez. Çünkü başkahramanın
Natacha’ ya olan aşkı dramatik olarak bir nedensellik taşımaz ve hikâye içerisinde bu aşkı
güçlendirecek özellikler işlenmez ayrıca bu özellikler üstün körü bir şekilde geçilir. Burada
yönetmenin amaçladığı aşkı rasyonel akıl karşısında bir sembol olarak göstermektir.
Hikâyedeki antagonist öge olarak Alphaville şehrini yöneten Alpha 60 bilgisayarı
gösterilebilir. Bilgisayar, başkahramanın kendisine karşı olan eylemlerini engellemek için olay
örgüsü içerisinde kahramanın karşısına sürekli engeller çıkarır.
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Kahramanın bilgisayar -Alpha 60- tarafından sorguya çekildiği sahnede başkahraman Lemmy’yi
insani varoluşu hakkında didaktik bir sorguya çeker. Alpha 60’ın bu sorgusunun amacı,
başkahramanın kendisine karşı olan planlarını ortaya çıkarmak için insanın varoluşuyla ilgili akla
dayalı mantıksal yürütmelerde bulunarak insanların davranışları ve yönelimleri üzerinde kesin
tahminlerde bulunmaya çalışmaktır. Fakat insan, irrasyonel tarafı olan duygusal doğası gereği
üzerinde kesin tahminlerde bulunulmayı olanaklı kılmaz. Hikâyedeki önemli göstergelerden biri
Lemmy Caution’ın tıpkı Oidipus mitinde olduğu gibi nasıl ki Oidipus sfenksin enigmasını
çözmeye çalışıyorsa benzer bir şekilde Lemmy Caution da bilgisayar Alpha 60’ın
enigmalarını/sorularını çözmeye çalışır (bkz: Sofokles: 2012, 12). Fakat Godard’ ın kurduğu
yapıda Oidipus’un sfenks bilmecesini çözmesinin tersinlemesi mevcuttur. Alpha 60 bilgisayarına
Lemmy Caution’ ın sorduğu soru ile bilgisayardan kendi var oluşunu tanımlamasını ister. Oidipus
mitinde insan sfenksin bilmecesini çözerken, Alphaville filminde de insan bu sefer sfenkse yani
bizzat bilgisayarın kendisine soru sorarak bilgisayarın kendi bilmecesini kendisinin çözmesini
ister. Var oluşunu rasyonel akılla tanımlamaya ve anlamlandırmaya çalışan Alpha 60, tıpkı
insanın kendi var oluş paradoksunu sorgularken düştüğü benzer bir var oluş bunalımının içine
düşer ve arızalanır böylece sistem hatası verir.
Film yapısı gereği birçok metaforik göstergeyi içerisinde barındırır. Einstein’ın e=mc2
formülü ile zamanın göreceliliğine atıf yapılırken aynı zamanda filmin zamana yönelik önermeleri
Antik Yunan’ daki Kronos mitini akıllara getirir. Kronos mitinde Kronus’ un kendi çocuklarını
yemesi metaforu zamanla ilişkilidir (Erhat: 2006, 182). Yunan mitolojisinde Kronos zamanı
temsil eder ve zamanın varlığı kendi kendini sürekli olarak şimdiki zamanda yeniden üretmesinde
yatar. Fakat bu yeniden üretim süreci şimdiki zamanın aynı anda kendi içerisinde kendini yok
etme sürecini de barındırır tıpkı Kronos’un kendi çocuklarını yemesi örneğinde olduğu gibi.
Alpha 60 kendi varoluşunu zaman karşısında yönetmen Godard tarafından Jorge Luis Borges’in
şiirinden alıntılanan şu sözlerle tanımlar: “Zaman beni oluşturan cevher; zaman beni sürükleyen
bir nehir ama nehir benim, beni parçalayan bir kaplan ama kaplan benim, beni tüketen bir ateş
ama ateş benim; evren ne yazık ki gerçek, ben ne yazık ki Borges’im(Godard:1965, 1:33:30)”. Bu
nokta filmin baht dönüşü olarak değerlendirilebilir. Çünkü bilgisayarın yıkımı/arızalanması ile
birlikte başkahramanın zaferinin yolu bu noktada açılmış olur.
Filmin dramatik yapısının çözüme ulaştığı çözüm bölümü; Lemmy Caution’ ın, Alpha 60’
a sorduğu soruya anlamlı bir cevap bulamayan bilgisayarın yıkımı üzerine kuruludur.
Başkahramanımız Alpha 60 karşısında onu yenerek zafere ulaşmıştır fakat kahramanın ulaştığı
bu zafer izleyicide katharsisden ziyade buruk bir sevinç yaratır. İnsan bilgisayarı yenmiştir ama
film; öne sürdüğü felsefi önermeler ile seyircide bir özdeşleme uyandırıp katharsis yaratmak
yerine, izleyiciyi filme karşı yabancılaştırarak hikâye üzerinde analitik olarak düşünme sürecine
doğru yönlendirmektedir. Film başkahramanın âşık olduğu Natacha karakterinin anlamını
unuttuğu aşk ve vicdan kelimelerini hatırlamaya başlamasıyla ve bu kelimelerin onda -Lemmy
Caution- üzerinde hissettiği duyguları dile getirmeye başlamasıyla son bulur.
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Aşk ve vicdan sözcüklerinin Natacha’ da yarattığı duyguyu Natacha, Lemmy Caution’ a “Seni
seviyorum” diyerek dile getirir böylece film arabayla Alphaville kentinden kaçışları ile son bulur
(Godard:1965, 1:38:36).
3. DEĞERLENDİRME
Alphaville filmi her ne kadar dramatik yapı içerisinde kurulmuş gibi görünse de sahip
olduğu göstergeler ve karşı anlatı olanakları vasıtasıyla filme katmanlı bir yapı kazandırır.
Senaryodaki diyalogların içeriklerinin derinliği, filmin her izlendiğinde izleyicinin film hakkında
çok sayıda anlam çıkarabilmesine olanak tanır. Umberto Eco, Açık Yapıt isimli kitabında
Pareyson’dan yaptığı alıntıda sanat yapıtını, sonlu bir yapı içine konulmuş bir sonsuzluk olarak
tanımlar. Sanat yapıtını durağan ve devinimsiz bir gerçekliğin kapanışı olarak değil, bir biçim
içinde toplanmış olan sonsuzluğun açılışı olarak kabul eder (Eco: 1992, 33). Nasıl ki yazıya
dökülmüş olan bir eser okuruna/yorumcusuna üzerinde sonsuz defa yorum yapabilme imkânı
tanıyorsa, Alphaville filmi de sahip olduğu anlatı yapısı itibariyle izleyicisine aynı imkânı sunar.
Godard’ ın görüntünün ve hikâyenin kurgulanışında oluşturduğu katmanlı biçim izleyici
tarafından seyredilen filmin -tıpkı derin katmanlara sahip bir edebiyat eserinde olduğu gibi- her
defasında farklı bakış açılarından izlenip yorum yapılabilmesine olanak tanır. Bu nedenle
Alphaville filmi açık uçlu bir anlatı yapısına sahiptir.
Filmin anlatı yapısı dramatik anlatının nedensellik ilkelerine göre kurulmamıştır.
Nedenselliklerin ucunun açık bırakıldığı bu filmde seyirci, hikâye ile özdeşleşmekte güçlük
çekmektedir. Godard’ ın filmin belirli sahnelerinde oyuncuları kameranın içine bakarak
oynatmasındaki amaç, izleyiciye izlediğinin bir film olduğunu -sürekli olarak-hatırlatma
çabasından kaynaklanır. İzleyicinin kendisini filme karşı sübjektif değil, objektif bir seyirci olarak
konumlandırmasını talep eder. Böylece izleyici filmle arasına bir mesafe koyarak filmdeki olay
ve durumlara karşı yabancılaşır. Dramatik ögelerin -karakter hamartiası, trajik hata vb.- yitimi ve
hatta bu özelliklerin başkahramanın karakter özellikleri yerine Alpha 60 bilgisayarının karakter
özellikleri içinde bulunması -ya da dönüşümü- bir an için filmde kahraman ve anti-kahraman
unsurlarının birbiri yerine geçerek ortadan kalktığını ya da bu iki unsurun bir arada yer alarak
birbirlerini dışladığı, ıskartaya çıkardığı hissiyatını yaratır. Başkahramana karşı konumlanmış
olan Alpha 60’ ın yıkımı kahraman Jemmy Caution’ın zaferi ile sonuçlanır. Fakat başkahramanın
zaferi seyircide dramatik bir arınma yaşatmaz. Aksine seyirciyi düşünmeye sevk eden bir sürecin
içine doğru yönlendirir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Godard’ ın Alphaville filminde kurduğu karşı anlatı
yapısı izleyiciye izlediği şeyin bir film olduğunu sürekli olarak hatırlatarak kendisini uyanık
tutmasını sağlayan epik ögeler barındırmaktadır. McLuhan’ın araç mesajdır önermesi (McLuhan:
1967, 7) çerçevesinde Godard’ ın kurmuş olduğu anlatı yapısı değerlendirildiğinde; film Godard’
ın vermek istediği mesajı taşıyan bir araç olarak düşünülecek olursa aracı mesaja dönüştüren
mantık ilkelerine dair fonksiyonel yapının Godard’ ın kurduğu karşı anlatı tarafından sürekli
olarak kesintiye uğratılarak engellendiği görülür.
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Bu sayede Godard, filmdeki ikili kavramların (akıl-mantık, aşk-inanç vb.) genel bağlam içerisinde
anlamsal olarak birbirine dönüşümünü engelleyerek onların insanda yarattığı duygulara önem
atfeder. Böylece filmde, izleyicide bu duyguları kışkırtacak karşı anlatı ile bu anlatı paralelinde
kurgulanmış sahneleri ön plana çıkarır. Kavramların sahip oldukları anlamları hem kendi
içerisinde değerlendirilebileceğinin vurgusunu yaparken hem de bu kavramların birbirlerini
tamamlayan diğer kavramlar ile birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtir. Godard bu durumu
filmde Alpha 60’ın bir ve ikiyi tanımlamadığı sekansta şu repliklerle dile getirir: “1 sayısını
bilirsek 2 sayısını da bildiğimize inanırız. Çünkü bir, bir daha iki eder. İlk olarak artının anlamını
bilmemiz gerektiğini unutuyoruz (Godard:1965, 35:00)”. Kavramlar ve ikilikler kendi içlerinde
her ne kadar belirli bir anlama sahip olsalar da aslında bir araya gelerek bütünü, genel bağlamı
(context) oluştururlar.
Sonuç olarak film senaryosunda barındırdığı sorgulayıcı karşı anlatı unsurları aracılığıyla
açık uçlu bir anlatı yapısına sahiptir. Bu nedenle filmin birçok göstergesi/göstereni üzerinde kesin
bir değerlendirme ve analiz yapmayı engelleyecek niteliktedir. Seyircinin her izleyişinde ilgili
sahneler içerisinde bulunan metaforik göndermeler vasıtasıyla film üzerinde farklı yan anlam
çıkarımları yapması, filmin doğurgan bir yapıda kurgulandığının göstergesidir ve bu durum
yönetmenin sahnelerin ilgili sembolik anlamları üzerinden yaptığı seçimler tarafından bilerek
oluşturulmuştur. Bu yapı filmin belirli temel göstergeler üzerinden sınırlı oranda çözümlenmesini
mümkün kılarken, filmin açık uçlu diğer göstergeleri üzerinden izleyicinin sonsuz sayıda yan
anlam üretmesine olanak tanır. Sayılan bu nedenlerden ötürü film tüm göstergeleri hakkında açık
ve kesin yargılarda değerlendirme yapmayı engeller. Bu sayede Godard dramatik anlatı çatısını
kullanarak filmde kendi şahsına münhasır karşı anlatı yapısını oluşturmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmada, yönetmenliği “Sergei Mikhailovich Eisenstein” tarafından yapılmış “Potemkin
Zırhlısı” adlı filmin propaganda dili, filmin dramatik yapısı üzerinden yapılan çözümlemelerle
incelenecektir. Bu çalışmada amaçlanan, propagandacı filmlerin ustaca yapılmış örneklerinden biri kabul
edilen “Potemkin Zırhlısı” filminin Eisenstein tarafından oluşturulan propaganda dilini, filmin dramatik
yapısı çerçevesinde incelemektir. Filmin propagandacı görsel dilini dramatik yapı kurulumu üzerinden
yapılan nitel tespitlerle göstermeye çalışmak bu çalışmanın esaslarındandır. Çalışmanın kapsamı Sergei
Eisenstein’ın “Potemkin Zırhlısı” filmindeki propagandacı ögeler ile filmin dramatik yapısının kurulumu
ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi,
filmin görsel dili ekseninde oluşturulan dramatik yapısının film hakkında yapılan nitel tespitler
doğrultusunda incelenmesinden oluşmaktadır. Bu tespitler giriş bölümüne müteakip ilgili başlıklar altında
irdelenip filmin propaganda dili ile filmin dramatik anlatısı arasındaki ilişki yapılan nitel tespitler
çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada yapılan kalitatif incelemeler neticesinde ulaşılan sonuç,
çalışmanın sonunda değerlendirme mahiyetinde sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eisenstein, Potemkin Zırhlısı, Propaganda, Poetika

IN THE MOVIE “BATTLESHIP POTEMKIN” OF SERGEI EISENSTEIN THE
RELATIONSHIP BETWEEN PROPAGANDA LANGUAGE AND THE DRAMATIC
STRUCTURE OF THE FILM
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ABSTRACT
In this study, the propaganda language of the movie “Battleship Potemkin”, directed by “Sergei
Mikhailovich Eisenstein”, examines through the dramatic structure of the film. This study investigates the
propaganda language created by Eisenstein in the film “Battleship Potemkin”, which is one of the masterful
examples of propagandist films, within the framework of the dramatic structure of the film. Pointing up
the propagandist visual language of the film with the qualitative evaluations made through the dramatic
structure is one of the fundamental principles of this study. The study is limited the propagandist visual
elements of Sergei Eisenstein’s “Battleship Potemkin” and the analyses of the dramatic structure of the
film. The method of this study is determined by content analysis. Content analysis comprises examining
the dramatic structure of the film, created on the axis of the visual language, in line with the qualitative
determinations made about the film. These determinations show that there is a relationship between the
propaganda language and the dramatic narrative of the film. These determinations examined that under the
relevant headings following the introduction and analyzed the relationship between the propaganda
language and the dramatic narrative of the film within the framework of the qualitative findings. The results
reached by the qualitative analysis revealed in the evaluation part at the end of the study.
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GİRİŞ
Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filmi kuşkusuz sinemada ilklerin denendiği, özellikle de
sinema sanatında kurgu tekniğinin ilk defa bu derece ön plana çıkarılarak oluşturulmuş önemli
başyapıtlardan biridir. 1925 yılında bir sessiz film olarak çekilen bu film, Sovyet Devrimi’nin
yayılmasında ve propagandasında önemli bir rol oynamıştır. Potemkin gemisi mürettebatının
Çarlık rejimine karşı ayaklanmasının 20. yılı anısına ısmarlanan film, Sergei Eisenstein’ın olayları
dramatik olarak yeniden canlandırmasıyla Sovyet sessiz filmleri içinde en ünlüsü ve propagandacı
filmlerin ustaca yapılmış bir örneği olarak kabul edilir (Kemp: 2014, 58). Bu çalışmada amaç,
filmin devrim düşüncesi teması etrafında şekillenen dramatik yapısı ile filmin propaganda dili
arasındaki ilişkiyi göstermektir. Antik Yunan’ da dramatik yapı kurallarının temellerini oluşturan
Aristoteles’in “Poetika” adlı eserinde öne sürdüğü kavramlar üzerinden filmin içerik analizi
yapılarak seyircide propaganda dilinin hangi sahneler ve göstergeler üzerinden yansıtılmaya
çalışıldığı yapılan nitel tespitler çerçevesinde gösterilecektir. Bu sayede Eisenstein kendine has
anlatım olanakları ekseninde devrime yönelik bir propaganda dili oluştururken dramatik yapıdan
ne şekilde yararlandığı bir değerlendirme babında ilgili başlıklar altında filmin anlattığı hikâye
üzerinden çözümlenerek açıklanacaktır.
1.
FİLMİN TEMASI, KONUSU VE YAPISI
Film konusunu tarihte gerçekte var olan bir olaydan alır. Potemkin zırhlısında başlayıp
halkın tümüne yayılan devrimin başlangıcını ve sürecini konu alır. Çarlık Rusya’ya ait bir savaş
gemisi olan Potemkin zırhlısında subaylar zor şartlar altında çalışmaktadır. Bu zor koşullara karşı
subaylar başlattıkları ayaklanma ile gemide kontrolü ele alırlar. Sonrasında bu isyan Odessa
kentinde yaşayan halka yayılır. Hikâye örgüsü çerçevesinde gelişen olaylar sosyalist bakış açısı
doğrultusunda dramatize edilerek anlatılır. Filmin önemi Sovyet Rusya tarafından devrimi yayıcı
bir propaganda aracı olarak kullanılmasıdır. Fakat yönetmen Eisenstein filmde kurgu ile ilgili
yaptığı ilk denemeler ortaya sinemada kurgu dilini ön plana alarak filmi zamanının önemli bir
sinemasal başyapıtı haline getirmiştir. Film temel olarak epizodik bir mantık çerçevesinde beş
bölümden oluşur. Her bölüm filmin dramatik yapısına hizmet eden ve konuyu bir sonraki aşamaya
taşıyan dramatik yapı kuralları çerçevesinde kurulmuş epizodik olay örgülerinden oluşur. Bu
bölümler sırasıyla, İnsanlar ve Kurtçuklar, Limandaki Dram, Ölü Bir Adam Adalet Arıyor,
Odessa Merdivenleri ve son olarak Filo ile Randevu’ dur (Eisenstein: 1925). Filmin teması olarak,
sosyal adalet ve eşitlik ile devrim fikri/düşüncesi kavramları öne sürülebilir. Film içerisindeki
epizodlar ve olaylar bu temalar çerçevesinde tasarlanarak dramatik yapının bütününe hizmet
edecek şekilde oluşturulmuştur. Potemkin filmi yapısı itibariyle gerçekte yaşanmış belirli bir
olayın tarihi üzerine kurulmuş bir dram filmidir. Tarihi gerçekler üzerine kurulmuş olay örgüsü
ile bağlantılı görsel dilinden ötürü film aynı zamanda zamanının meşhur haber filmi örneklerini
de andırır. Filmin dramatik anlatısı; tarihsel olayların trajediye özgü beş perde kuralına sıkı sıkıya
bağlıdır. Filmin klasik trajedinin temel kurallarına yanıt verebilecek biçimde seçilerek belirli
epizodik ayrımlar içinde oluşturulan bölümleri, trajedik yapının temel özelliklerine hizmet edecek
şekilde düzenlenmiştir (Eisenstein: 1985, 208).
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Bu nedenle film Aristoteles’in tiyatroda dramatik yapı kurallarının temellerini oluşturan
“Poetika” adlı eseri çerçevesinde içerik çözümlemesi yapılmasına imkân tanımaktadır.
2.
FİLMİN POETİKA’ YA GÖRE DRAMATİK YAPISININ İNCELENMESİ
VE PROPAGANDA UNSURLARI
Film anlatısını oluşturduğu dramatik yapı çerçevesinde seyircide özdeşleme duygusunun
oluşmasını amaçlar ve bu duygunun seyircide yarattığı etkiyi Eisenstein, film boyunca kullandığı
kendine has kurgu dili aracılığıyla had safhaya taşır. Eisenstein, dramatik yapıda kurulan olay
örgüsü boyunca seyirciyi filme yabancılaştıracak hiçbir unsura yer vermez. Bunun amacı, seyirci
ile film arasındaki tam özdeşleşme duygusunu sağlayarak film boyunca yapılan devrim
propagandası ile devrim düşüncesi fikrini seyircinin benimsemesini sağlamaktır. Filmde belirli
bir ana kahramandan veya başrolden ziyade halkın bir kahraman olarak sembolleşmesi görülür.
Filmdeki halkı sembolize eden figürler gemi mürettebatı ile Odessalı yurttaşlardır. Bu figürler
filmde üstlerine itaat etmeyerek devrim uğruna ölmeyi seçen proletaryanın filmdeki simgesel
gücünü gösterir. Filmin ilk sahnelerinde Grigory Vakulinchuk sanki filmin başkahramanı gibi
görünse de aslında filmin dramatik yapısında bir nevi kahramana büyülü nesneyi veren aracı
rolündedir. Filmin başkahramanı olan halk; filmde sembolize edilen proletarya kitleleri olarak
düşünüldüğünde, Grigory halka büyülü nesneyi veren bir rehber arketipi rolündedir. Büyülü
nesne, kahramanın yolculuğunda kahramanı başarıya oluşturacak onun yeteneklerini açığa
çıkaracak önemli bir sembol veya araçtır1. Filmde soyut bir kavram olan büyülü nesne yani devrim
düşüncesi Grigory tarafından halka aşılanarak/empoze edilerek filmde yaratılan kahraman halk
sembolü içerisinde bir reaksiyona yol açmaktadır. Böylece halkın bu reaksiyonu filmin bitiş
epizoduna doğru somut bir devrime dönüşmektedir. Filmin dramatik yapısının ateşleyici gücü
olarak “insanlar ve kurtçuklar” adlı ilk epizodu düşünülebilir. Bu epizod, çürümüş olan etin gemi
tayfasına yedirilip yedirilmeyeceği tartışması ile başlar. Bu tartışma filmin ateşleyici gücünü
oluşturur. Uzun bir seferden gelen tayfa yorgun ve bıkkın bir vaziyettedir. Vardiya arasında
kendilerine sunulan çürümüş et ise tayfaların ayaklanmasını sağlayan ilk itici gücü oluşturur. Bu
çürümüş et metaforu göstergebilimsel açıdan çözümlendiğinde aynı zamanda o dönemin
yolsuzluktan ve rüşvetten çürümüş olan ve Rus halkına zorla dayatılan Çarlık rejimini temsil eder.
Halk sürekli sistem tarafından önlerine sunulan bu yenilemeyecek durumdaki çürük eti yemekle
koşutludur. Halk ya çürümüş eti yiyerek ölecek ya da başkaldırarak isyan sırasında ölecektir.
Halkın yaşadığı bu açmaz, halkın filmin temel propaganda söylemi olan devrim düşüncesini
benimsemesine sebep olur. Eğer halk ölecekse zorla yedirilen çürük etten değil, hem kendileri
hem de gelecek kuşakları için daha yararlı olduğuna inanarak kendilerini adadıkları -kendilerine
göre bir nevi kutsal amaç olan- devrim fikri/söylemi uğruna ölmeleri salık verilir. Bu an filmde
yapılan devrim propagandasının kilit noktasını oluşturur ve önermesi açık bir şekilde film
boyunca devam eden “ya devrim, ya ölüm” sloganıyla da kendini destekler. Filmin başkahramanı
olan halkın karakter zaafı diğer bir ifadeyle hamartia’sı, halkın kolektif olarak hareket edememesi
gösterilebilir.
1

Aynı zamanda benzer bir kavram olarak bkz: büyülü eşik kavramı (Campell: 2019, 107).
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Filmin ilk epizodlarında kolektif olarak hareket edemeyen halk baskılar karşısında zamanla
kolektif olarak hareket etmeye başlar ve böylece devrim düşüncesine giden yolda ilk adımı atmış
olur. Filmde antagonist öge/ögeler olarak, diğer bir deyişle başkahramanı başarıya ulaşmada
engelleyen kişi/kişiler ya da muhalif düşman/düşmanlar olarak Çarlık Rusya ile onu temsil eden
üst düzey subay ve komutanlar gösterilebilir. Bunlar halkın devrime ulaşmasını engelleyen
antogonist kişi ve düşmanlardır. Fakat filmde halk, ayaklanma sırasında ölen Grigory
Vakulinchuk etrafında birleşerek filmin antagonist ögelerine karşı kolektif bir karşı duruş
oluşturur. “Ölü Bir Adam Adalet Arıyor” epizodunda özellikle dramatize edilerek anlatılan
Vakulinchuk’ un ölümü, dağınık halde hareket eden ve bu sebeple başarılı olamayan halk
kitlelerini tek bir amaç doğrultusunda birleştirerek onların kolektif olarak örgütlenmelerine olanak
sağlamaktadır. Böylece Vakulinchuk’ un ölümü; hem birleştirici bir sembol olurken, hem de halka
birleşmedikleri takdirde sonlarının ne olacağını gösteren ibretlik bir ikon özelliği taşır.
“Odessa Merdivenleri” epizodu filmde insanların Çarlık Rus subayları tarafından
katledildiği sahnedir. Bu sahne filmin baht dönüşünün başlangıcını oluşturur. Çarlık askerleri
tarafından yapılan kıyım, devrim düşüncesinin halkın zihninde somutlaşarak kalıcı olarak
yerleşmesine neden olur. Potemkin zırhlısındaki devrim düşüncesini benimsemiş askerlerin,
Çarlık Rus askerlerinin ellerinde bulunan karargâhı bombalamalarıyla sona erer. Karargâhın
bombalanarak yıkılması baht dönüşü’nün olduğu andır. Çünkü bu andan sonra gelişen olaylar geri
döndürülemeyecek bir süreç içerisine girerek halk devrim düşüncesi etrafında hiç tereddüt
etmeden birleşip Potemkin zırhlısında bulunan devrim düşüncesini benimsemiş gönüllü subaylara
katılacaklardır. Bir sonraki “Filo ile Randevu” adlı epizotta ise yaşananlar neticesinde halkın
kendi isteğiyle devrimci güçlere katılışını ve Çar’ın Potemkin Zırhlısı’nı batırmak için göndermiş
olduğu diğer gemilerinde saf değiştirerek Potemkin mürettebatına katılışlarını konu alır. Bu son
sahne tüm hikâyenin devrim düşüncesi etrafında birleşerek son bulduğu filmin çözüm bölümüdür.
Filmdeki katharsis anı için halkın kırmızı Sovyet bayrağı altında birleşerek tüm zorlukların
üstesinden geldiği zafer bölümünün son sahneleri gösterilebilir.
Pathos anları bir film senaryosu ya da tiyatro metninde seyircinin empati ve özdeşleme
duygusunun had safhada olduğu seyirciyi yıkan, acı veren eylemlerdir. Sahnede seyircinin gözü
önünde gerçekleştirilen öldürmeler, maddi acı halleri, yaralamalar ve benzeri olaylar örnek
verilebilir (Aristoteles:1993, 37). Filmin Pathos anları için seyirciyi özdeşleme kurmaya zorlayan
aşırı dramatize edilmiş sahneler gösterilebilir. Filmdeki bu anların amacı seyircideki özdeşleme
duygusunun yarattığı duygusal etkiyi kullanarak devrim düşüncesini seyirciye bir nevi ajitasyon
aracılığıyla benimsetmektir. Bunlar sırasıyla gemideki idam mangasının ayaklanmacı askerleri
idam etmeye çalıştığı sahne, Grigory Vakulinchuk’un ölümü ve ölümünden sonra halkın ölüsü
etrafında toplanması, Odessa merdivenlerinde halkın katledildiği sahneler, özellikle de bebek
arabasının merdivenlerden aşağı düşüşü, son epizoddaki Potemkin zırhlısını kovalayan üç gemi
ile çatışmaya girmenin an meselesi olduğu gerilimli sahne filmdeki pathos anlarına örnek olarak
gösterilebilir.
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DEĞERLENDİRME
Film genel olarak değerlendirildiğinde ajit-prop bir nitelik taşımaktadır. Bunun amacı
kışkırtıcı propagandayla izleyiciye devrim düşüncesini benimsetmektir. Bu yüzden sinemanın
propaganda amaçlı kullanıldığı ve kurgudaki estetik ögelerin sırf bu amaca yönelik oluşturulduğu
önemli bir Eisenstein filmidir. Film, tam olarak dramatik yapıda kurulmuştur bu yüzden de hiçbir
yabancılaştırıcı sahne ve öge içerisinde barındırmaz. Bu sayede seyircinin filmle tam bir
özdeşleşme duygusu kurmasını sağlar. Filmde belirli bir başkahramanın bulunmaması başkarakter
olarak filmdeki devrimci halkı yani proletaryayı öne çıkartmaktadır. Filmde belirli sahnelerdeki
nesnelerin hem nesne olarak sahip oldukları temel anlam, hem de metaforik olarak sahip olduğu
ikincil anlam -örnek çürümüş et vb.- filmin sahnelerinin göstergebilimsel olarak okunmasına
olanak tanımaktadır ve bu sayede film kendi üzerinde ikincil ve üçüncül okumalara imkân
vermektedir. Devrim düşüncesi ekseninde şekillenen senaryo, Eisenstein’ın bakış açısıyla kurgu
ve sinematografi olarak estetik açıdan sanatsal görsel anlatımlara imkân sağlarken, içerik olarak
filmin anlatımını tek bir amaç olan devrim propagandasına hizmet etmesini sağlayarak
kısırlaştırmaktadır. Fakat propaganda dili ekseninde değerlendirildiğinde, film propaganda
söyleminin etki ettiği kitleler üzerinde devrim düşüncesinin yaygınlaşarak benimsenmesini
amaçlar. Bu açıdan başarılı olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Hukukun temel amacı adalet üretmektir. Adalet üretmeyen hukuk amacına ulaşamamış
sayılır. Hukuk disiplininin üzerine inşa edildiği bu değer, hukukun tüm alanları için vaz geçilmez
bir ölçüttür. İnsanlık tarihi ancak adaletin, barış üretebileceği tecrübesine sahiptir. Bu minvalde
hukuk adına üretilen her metnin barış için önemi yadsınamaz.
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ nın altıncı maddesi her türlü nükleer
silahsızlanma hedefini içermekte olmasına rağmen bu hedef gerçekleştirilememiş, Nükleer
Silahların yasaklanması Anlaşmasına ise nükleer silah sahibi hiçbir ülke taraf olmamıştır. Nükleer
kapasitesi genişleyen Çin’ i, ABD’ nin, ABD, Rusya, Çin üçlü nükleer silahların kontrolü
müzakerelerine dahil etmeyi önerdiği, Çin’ in görüşmelere ancak, ABD ve Rusya’nın nükleer
cephaneliklerini Çin ile aynı seviyeye indirdiğinde katılacağını söyleyerek görüşmelere katılmayı
reddettiği bilinmektedir. Ayrıca küçük nükleer reaktörlerin cephelere konuşlandırılması ve seyir
füzeleri, insansız hava araçları ve diğer insansız araçlar için nükleer gücün kullanılması, nükleer
kulüp olarak bilinen ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin’ in nükleer silah kapasitelerinin artması,
anlaşmaya taraf nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin nükleer enerji çalışmalarının sıkı
denetimler yoluyla zorlaştırılması gibi somut olaylar karşısında uluslararası nükleer silahsızlanma
rejiminin çok yönlü ele alınma ihtiyacı ve dünya barışına hizmet edecek daha adil bir uluslararası
nükleer silahsızlanma rejimi arayışı görülmektedir.
Çalışma Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Nükleer Silahların Yasaklanması
Anlaşmaları bağlamında nükleer silahsızlanmaya ilişkin düzenlemelerin amaçlarını eleştirel bir
vizyonla ele alarak, yeni ihtiyaçları ve muhtemel düzenlemelere ilişkin, literatüre katkıyı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nükleer Silah, Silahsızlanma, NPTW, NPT, Uluslararası Hukuk.

Pakize YÜZBAŞIOĞLU 89
NUCLEAR WEAPONS AND NEW NEEDS IN INTERNATIONAL
Pakize YUZBASIOGLU
ABSTRACT
The main purpose of the law to provide justice. The law which doesn’t provide justice is
deemed failed to achieve its target. This value, on which the discipline of law is built, is an
indispensable criterion for all areas of law. Human history has the experience that only justice can
produce peace. In this perspective, the importance of each text produced in the name of law for
peace is undeniable.
Although the sixth article of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
includes all kinds of nuclear disarmament targets, this target has not been achieved; no country
which has already nuclear weapon has become a party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons too. It is known that the USA proposed to include China, whose nuclear capacity is
expanding, in the trilateral nuclear weapons control negotiations with the USA, Russia and China,
and that China refused to participate in the negotiations, saying that it would only participate in
the talks when the USA and Russia reduced their nuclear arsenals to the same level as China. In
addition, the deployment of small nuclear reactors to the fronts and the use of nuclear power for
cruise missiles, unmanned aerial vehicles and other unmanned vehicles, the increase in the nuclear
weapons capacities of the USA, England, Russia, France and China, known as the nuclear club, in
the face of concrete events such as the difficulty of energy works through strict controls show that
the need for a multidimensional approach to the international nuclear disarmament regime and the
search for a more just international nuclear disarmament regime that will serve world peace.
The study aims to contribute to the literature on the purposes of nuclear disarmament
regulations, new needs and possible regulations in the context of the Nuclear Non-Proliferation
and Nuclear Weapons Ban Treaties.
Keywords; Nuclear Weapons, Disarmament, NPTW, NPT, International Law.
GİRİŞ
Nükleer enerji 20. yy’ ın başından itibaren gündemimizin önemli sıralarında yer eden
konular arasındadır. Temel olarak atomun parçalanması ile elde edilen bu büyük gücün ne şekil de
ve hangi amaçlar için kullanılacağı tartışılmış, uluslararası güç dengeleri bakımından önem arz
eden askeri amaçlı caydırıcı bir silah olarak ve endüstriyel üretim rekabetinde enerji maliyetleri
bakımından sahip olan ülkeye büyük avantajlar sağlayan özellikleri ile ülkelerin stratejik
hedeflerindeki önemli yerini almıştır. Endüstriyel avantajlarından ziyade nükleer silahların
Hiroşima ve Nagazaki tecrübeleri sonrasında silah olarak etkisi tüm dünya için ürkütücü olmuştur.
Bu yıkıcı ve yok edici büyük gücün kontrolünün mümkün olup olmadığı, nasıl kontrol
edilebileceği uluslararası kamuoyunun gündemini oluşturmuştur.
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BM’ ye üye 193 ülkeden 9’ unun bu silahlara sahip olduğu bilinmektedir. Nükleer
silahların ortaya koyduğu tehditler karşısında bu silahların sınırlanması, yasaklanmasına yönelik
pek çok çalışma yürütülmüş fakat elan bu silahların uluslararası hukuk bakımından kesin bir dil
ile yasaklandığı ifade edilememektedir. Nükleer silahlara sahip ülkelerin bu silahların kendilerine
sağladığı avantajlardan vazgeçmek istemedikleri, sınırlama ve yasaklama çabaları karşısında
direndikleri görülmektedir. 1970’ te yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması ile bu nükleer silahlara sahip ülkelerin, silahlardan vazgeçmeyi değil bu silahların
tekelini korumayı hedefledikleri açıktır. Nükleer silahlara sahip hiçbir devletin taraf olmadığı 2021
yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ise nükleer silah sahibi ülkeler
üzerinde bir bağlayıcılığa sahip görünmemekte, NATO’ nun önemli muhalefeti ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Uluslararası insancıl hukuk bağlamında meşruluğu savunulamayacak nükleer silahların
tehditleri karşısında savunmasız devletlerin yeni arayışlara ihtiyaç duyması olağan görülmektedir.
Kenneth Waltz’ ın “daha fazla, daha güvenli” cümlesi ile formüle ettiği nükleer silahların
yaygınlaşmasının dünya barışına daha büyük katkısı olacağı fikrinden hareketle bu arayışlarda
öbek gruplar olarak bu silahlara sahip olma imkanları, mevcut nükleer kulüp karşısında zorlayıcı
olabilme ihtimali değerlendirilmelidir. Egemen eşitlik ilkesi çerçevesinde ülkelerin yeni arayışlara
yönelmesi kendilerine yöneltilmiş tehdit karşısında mümkün görünmektedir.
Çalışmada nükleer silahlar konusunda oluşturulmak istenen rejimler ele alınmaya
çalışılmış, NPT ve TPNW incelenerek metinlerdeki boşluklar üzerinde durulmuş, nükleer silahlara
ilişkin uluslararası hukuk bağlamında yeni arayışlara dikkat çekilmiştir.

SONUÇ
Nükleer silahlar yaşadığımız çağın insanlığı tehdit eden en önemli gerçekleri arasındadır.
BM üyesi yüz doksan üç ülkeden dokuzu; ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan,
Pakistan, Kuzey Kore bu silahlara sahiptir. 2022 yılı itibari ile nükleer silaha sahip dokuz ülkede
tahmini 12.700 savaş başlığı bulunmaktadır. ABD ve Rusya’ nın dünyadaki nükleer silah
varlığının %90’ ına sahip oldukları tahmin edilmekte, iki büyük nükleer gücün 4000 civarında
nükleer savaş başlığını ellerinde bulundurdukları bilinmektedir. Son yıllarda küresel askeri
stoklardaki savaş başlığı sayısının artışa geçtiği, nükleer kulübün uluslararası nükleer silahların
yayılması ve yasaklanması anlaşmalarının temel hareket noktalarına karşın silahsızlanma yerine
nükleer silahlarını modernize etmek, yeni nükleer başlık tipleri geliştirmek ve ulusal stratejilerini
nükleer başlıkların rolünü artırarak planladıkları görülmektedir.1

1

Federation of American Scientists, Status of World Nuclear Forces, 2022, https://fas.org/issues/nuclearweapons/status-world-nuclear-forces/ (27.4.2022).
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Nükleer silahların yıkıcı-yok edici etkileri Hiroşima ve Nagazaki’ de görülmüştür.
Uluslarası hukuk çerçevesinde yasaklanan silahların etkisinden yola çıkarak yapılacak bir
değerlendirme ile nükleer silahların yasaklanan silahların yasaklanma sebebini teşkil eden nerede
ise tüm özellikleri bünyesinde taşıdığı görülmektedir. İnsancıl hukuk bağlamında bu silahların
meşruiyetinin savunulamayacağı aşikardır. Uluslararası güç dengeleri açısından önemli bir yere
sahip olan “nükleer denge” kendi içinde büyük riskleri barındırmaktadır. Bu riskler karşısında NPT
ve TPNW uluslararası hukuk bağlamında önemli iki metin olmakla birlikte bu büyük riske karşı
etkileri bakımından tartışılmaya açık önemli hususları bünyelerinde barındırmaktadırlar. NPT’ nin
nükleer güçlerin etkisi altında ve nükleer tekele hizmet ettiği eleştirileri, TPNW’ nin ise nükleer
silah sahibi hiçbir ülkenin desteğini alamayışı ve NOTO’ nun sert eleştirilerine maruz kalması
önemlidir. Uluslararası iki rejiminde nükleer silahsızlanmaya etkisi tartışılmakta ve yeni
ihtiyaçlara yeni arayışlar üzerinde durulması gerekmektedir. Nükleer kulübün mevcut anlaşmalar
zemininde ikna olma ihtimali zayıf görünmekle birliktedir. Dokuz ülke dışında kalan ülkeler bu
tehditle karşı karşıyadır. İnsancıl hukuk bağlamında bu silahların meşruiyeti kabul edilemez olsa
da nükleer kulübün tehditlerine karşı öbek ülkeler şeklinde diğer ülkelerinde bu silahlara sahip
olmaları önünde cari uluslararası hukuk rejimi bakımından bir engel bulunmakta, ilerleyen
süreçlerde bu minvalde gelişmeler ihtimal dahilindedir. Neo realist teorinin öncüsü K. Waltz’ ın
nükleer silah dengesi ile ilgili ifadesi “nekadar çok o kadar iyi” her ne kadar zayıf ülkelerin bu
silahlara sahip olmasının uzun ve zor süreçlere sâri olduğu var sayımından hareket etse de barışçıl
hukuki metinler çerçevesinde gerçekleşmesi zor görünen nükleer silahsızlanma önündeki engeller
nükleer tekelin kırılması yolu ile aşıla bilir.
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ÖZET
Bu makalede Hürmüz, Babül Mendep ve Cebelitarık Boğaları stratejik önemleri ve
uyguladıkları geçiş rejimleri bakımından değerlendirilmiş, BMDHS’ ne taraf olan ve olmayan kıyı
devletlerinin tutumları ele alınmış, BMDHS’ ne taraf olmayan devletlerden ABD’ nin her üç
boğazdaki tutumu incelenmiştir. Körfez ve Asya’ nın yükünü taşıyan Hürmüz, Hürmüz’ ün
yükünü Süveyş Kanalı ile taşıyan Babül Mendep ve Afrika-Avrupa bağlantısı ile Amerika Kıtasına
açılma imkânı sunan Cebeli Tarık boğazları’ nda uygulanan uluslararası boğazlar rejiminin pek
çok soruna rağmen uygulandığı görülmektedir.
Uluslararası Boğaz statüsüne sahip olmalarına rağmen pek çok boğazın karşılaştığı
sorunlar farklılık arz etmekte, çok küçük ve önemsiz addedilen coğrafi ve iklimsel özellikler farklı
uygulamalara neden ola bilmektedir. Boğazlar rejimine hakim olabilmek için çok sayıda bölgeyi
ve coğrafyayı tanımak, rejimi anlamayı ve uygulamayı, farklı çözüm önerileri suna bilmek için
gereken ufka sahip olmaya katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler; Boğazlar, BMDHS, Hürmüz Boğazı, Bab-ülMendep, Cebeli Tarık
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW OF THE SEA, THE STRAITS OF
HÜRMUZ, BABÜL MANDEP AND GIBRALTAR
Pakize YUZBASIOGLU
ABSTRACT
In this article, the Straits of Hormuz, Babül Mandep and Gibraltar were evaluated in terms
of their strategic importance and the transition regimes they implemented; the attitudes of the
coastal states have been studied that are party to the UNCLOS and the ones are not, and the attitude
of the USA have been discussed, which is one of the states that is not party to the UNCLOS, in all
three straits. Despite many problems, it is seen that the international straits regime applied in
Hormuz, which carries the burden of the Gulf and Asia, in Babül Mandep, which carries the burden
of Hormuz via the Suez Canal, and in the Straits of Gibraltar, which offers the opportunity to open
to the Americas with the African-European connection.
Although they have the status of International Strait, the problems faced by many straits
differ, and geographical and climatic features that are considered very minor and unimportant may
cause different application. In order to master the Straits regime, knowing many regions and
geographies will contribute to having the necessary horizon to understand and apply the regime,
and to offer different solutions.
Keywords: Straits, UNCLOS, Strait of Hormuz, Bab El Mandep, of Gibraltar
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GİRİŞ
Uluslararası deniz hukuku, kapsamı ve önemi bakımından uluslararası hukuk içinde önemli
bir yeri oluşturmaktadır. Ulaşım, iletişim ve denizlerin doğal kaynaklarından yararlanma
temelinde gelişen uluslararası deniz hukukunun kadim başlıklarının yanında teknolojinin
imkanları çerçevesinde farklı başlıkları da gündemine alarak gelişmesini sürdürdüğü
görülmektedir. Uluslararası deniz hukukunun ulaşım başlığının önemli konularından olan
boğazlar, kara parçaları arasından iki deniz alanını birleştiren doğal deniz yolları olarak
tanımlanmakta, ulusal ve uluslararası nitelik bakımından ayrı ayrı incelendikleri görülmektedir.1
Ulusal Boğazlarda, tek bir devletin egemenliği altında olmaları bakımından geçiş rejimlerinin
ulusal devletin hukukuna göre belirlendiği görülmektedir. İki açık denizi birbirine bağlama ve
coğrafi ölçüt, Uluslararası Boğazların önemli nitelikleri arasında ifade edilmekle birlikte
uluslararası bir anlaşmanın konusu olan, ulusal özellikler gösteren boğazların da uluslararası boğaz
niteliği kazanabildiği görülmektedir.2
Deniz taşımacılığının demiryoluna göre 3 kat, kara taşımacılığına göre 7 kat, hava
taşımacılığına göre ise 22 kat daha ucuza mal olduğu, buna mukabil dünya ticaretinin elan %84’
ünün deniz yolu ile yapıldığı bilinmektedir.3 Ticaretin yanında devletlerin askeri ve güvenlik
hedefleri içinde vazgeçilmez öneme haiz deniz alanları ve boğazların hukuki rejimi, alanla ilgili
uluslararası anlaşmalara taraf olsun veya olmasın bütün ülkeler için farklı neticeler oluşturması
bakımından da önem arz etmekte, alanı düzenleyen BMDHS ve bu sözleşme temelinde kurulan
UDHM’nin düzenleme ve icraatları yakın incelemeye tabi tutulmaktadır.
Deniz yolu ile gerçekleşen dünya ticaretinin merkezi konumundaki boğazlar, makalemizin
konusunu oluşturmaktadır. Boğazların değeri stratejik coğrafi konumları, derinlikleri, deniz altı
faaliyetlerine uygunlukları ile ölçülmektedir. Dünyadaki mevcut 200 boğazdan, 109 boğazın
genişliğinin 24 deniz milinin altında olduğu tespit edilmiştir.4 Bu makalede dünya üzerindeki 109
boğazdan stratejik, ticari ve askeri değerleri yüksek üç boğaz; Bab-ül Mendep, Hürmüz ve Cebeli
Tarık boğazları hukuki rejimleri bakımından yaşadıkları sorunlar ve farklılıkları ile ele alınacaktır.
Tek başına, deniz yoluyla taşınan dünya petrolünün %35’ ini, Körfez petrolünün ise % 90’ı nın
Dünya’ya arzını sağlayan Hürmüz Boğazı, kara devletleri Fas, İspanya, İngiltere olmasına karşın
ABD ve AB’nin de güç mücadelesi alanı Cebeli Tarık Boğazı, dünya da tankerle taşınan petrolün
%8’ inin geçtiği, Afrika' yı Arap Yarımadası'ndan ayıran, Akdeniz ile Kızıldeniz'in Hint Okyanusu
ile bağlantısını sağlayan Bab-ül Mendep Boğazı’nın farklı özellikleri ile Boğazlar Rejiminin
çeşitliği, güçlü uluslararası aktörlerin uluslararası hukuka yaptıkları etkiler ortaya konmaya
çalışılacaktır.

Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap, Ankara, 2021, 12. Baskı, S.342.
Doğan, İlyas, Devletler Hukuku, Ankara 2016, 3. Baskı, S.326
3
Ceylan, S. (2020). “Deniz Taşımacılığı ve Incoterms: FOB’a İlişkin Bir Değerlendirme.”, Uygulamalı Bilimler
Fakültesi Dergisi, S:13-39., https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024715 (10.4.2022)
4
Sevgi, C., “Jeopolitik ve Jeostratejinin Tarihsel Gelişimi Açısından Türkiye’nin Stratejik Konumu”. Ege Coğrafya
Dergisi, 1988, 4/1, 214-249., https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56947, (30.5.2022).
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1.
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE BOĞAZLAR REJİMİ
Uluslararası hukuk, kara deniz ve hava alanlarında uygulama alanı bulmaktadır.
Uluslararası deniz hukukuna ilişkin ilk düzenlemelerin deniz taşımacılığı ve ticaretinin yapılması
ile başladığı, M.Ö 3. ve 4. yy.’lara kadar uzandığı, ekonomi ve ticaretin ivme yaptığı tarihi
dönemlerin deniz alanı ve hukukuna yansıdığı görülmektedir.5 Günümüzde yürürlükteki deniz
hukukuna ilişkin uygulamalar insanlık tarihinin tüm birikimini bünyesinde taşımaktadır. Birleşmiş
Milletlerin alana ilişkin pek çok düzenlemeyi birleştirme çalışmalarının 1949’ da başladığı ve 1982
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile önemli bir noktaya ulaştırdığı görülmektedir.
Türkiye, ABD, Venezuela, İran(onaylamadı) ve İsrail’in taraf olmadığı anlaşma, 130 ülke
tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’ nin sözleşmeye, deniz çevresinin korunmasına ilişkin
hükümler açısından değil, karasularının genişliği ve deniz hukukuna dair uyuşmazlıklar söz
konusu olduğunda zorunlu yargı yetkisi bağlamındaki düzenlemeler sebebi ile taraf olmadığı
belirtilmektedir.6
“Karşılıklı iş birliği ve anlayış ruhu içerisinde, deniz hukukuna ilişkin bütün sorunları
çözme arzusundan ilham alarak ve barışın korunmasına, adalete ve bütün dünya halklarının
ilerlemesine önemli bir katkı teşkil eden işbu Sözleşmenin tarihi değerinin bilincinde olarak,
1958 ve 1960 yıllarında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Konferanslarından bu yana meydana çıkan olayların, deniz hukuku hakkında genel kabul
görecek yeni bir Sözleşme gereğini kuvvetlendirmiş olduğunu müşahede ederek,
Deniz alanlarına ait sorunların birbiriyle sıkı bir bağ içerisinde bulunduğunun ve bunların
bütünüyle göz önünde bulundurulması gerektiğinin bilincinde olarak,
Bütün devletlerin egemenlikleri gerektiği şekilde gözönünde tutularak işbu Sözleşme
aracılığı ile denizler ve okyanuslar için uluslararası iletişimi kolaylaştıran ve denizlerin ve
okyanusların barışçı amaçlarla kullanımını, bunların kaynaklarından hakkaniyete uygun ve
etkin yararlanmayı canlı kaynaklarının muhafazasını ve deniz çevresinin incelenmesini,
korunmasını ve muhafazasını destekleyen bir hukuk düzeninin tesis edilmesinin arzu edilir
olduğunu kabul ederek...”7
Dibacesi ile başlayan sözleşme metninin, denizlerden yararlanma hakkı, ulaşım ve iletişim,
doğal kaynakların işletilmesi, adalar, iç sular, kara suları, zararsız geçiş hakkı, boğazlar, bitişik
bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz, uluslararası deniz
yatağı alanları gibi konuları düzenlediği görülmektedir. Ayrıca yukarıda yer verilen dibacede yer
alan “Deniz alanlarına ait sorunların birbiriyle sıkı bir bağ içerisinde bulunduğunun ve bunların
bütünüyle göz önünde bulundurulması gerektiği...” ve “Bütün devletlerin egemenlikleri gerektiği
şekilde göz önünde tutularak...” ifadeleri çalışmamız açısından önem arz etmektedir.
Altınbaş, Merve, “Deniz Ticaret Hukukunun Gelişimi ve Türk Hukukuna Etkileri.”, Nişan Taşı Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2019, S.63-64., https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1074330, (29.5.2022).
6
Anlar, G., Şule, “Birlesmis Milletler Deniz Hukuku Sozlesmesi ve Deniz Cevresinin Koru”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007., S.12., https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/627690(10.4.2022)
7
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (Türkçe Metin), http://www.turkishgreek.org/kuetuephane/item/153unclos-turkish, 10.4.2022.
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Sözleşmenin üçüncü kısmı ile başlayan Boğazlara ilişkin düzenlemeler 34 ve 45. maddeler
arasında ele alınmaktadır. Mevzu bahis bu on iki madde sırası ile; uluslararası seyrüsefere açık
boğaz sularının hukuki rejimi, transit geçiş, transit geçiş sırasında gemi ve uçakların
yükümlülükleri, uluslararası seyrüsefere açık boğazlarda gidiş-geliş yolları ve trafik ayırım
şemaları, boğazlara kıyısı olan devletlerin transit geçişe ilişkin kanun ve kuralları, güvenlik
tesisleri, seyrüsefer yardımcıları, diğer gereçler ve kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrol
altına alınması ve son olarak zararsız geçiş başlıkları altında düzenlenmiştir.8
Bilindiği üzere uluslararası antlaşmaların bağlayıcılığı, prensip olarak taraf olan devletleri
bağlamakta, üçüncü devletler bakımından bağlayıcı olması için üçüncü devletin rızası
gerekmektedir. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi -Türkiye taraf değildir- yirmi altıncı
maddesinde; “yürürlükteki her anlaşma, anlaşmaya taraf olanları bağlar. Tarafların iyi niyetle
anlaşmayı uygulaması gerekir.” denmektedir. Otuz dördüncü madde de ise; “herhangi bir anlaşma
üçüncü bir devlete rızası olmaksızın hak ve yükümlülük getiremez.” hükmü yer almaktadır. 9 Pek
çok konuda önemli olan bu prensip uluslararası boğazlar bakımından da önem arz etmektedir. Bir
boğaza kıyıdaş devlet sayısının çokluğu ve bu devletlerin tabi olduğu anlaşmalar,
karşılaşılabilecek sorunların çeşitliliğine etki edebilmektedir.
Uluslararası Boğazlarda genel geçiş rejimi, yapıla geliş kuralı olarak zararsız geçiş
kapsamında ki geçiş özgürlüğü temeline dayanmaktadır. Zararsız geçiş, tüm gemileri
kapsamaktadır. Kara sularında kıyı devletince sınırlandırıla bilen zararsız geçiş hakkı, boğazlarda
kıyı devletince sınırlandırılamamaktadır.
BMDHS boğaz geçişleri konusunda ikili ayrıma giderek, iki açık deniz ya da münhasır
bölge arasındaki boğazlar ve kara suları ve açık deniz-münhasır ekonomik bölgeyi birleştiren
boğazları ayrı düzenlemelere tabi tutmaktadır. Açık deniz ve münhasır ekonomik bölgeyi
birleştiren boğazlarda transit geçiş, kara suları ve münhasır ekonomik bölge veya açık deniz
arasındaki boğazlara ise zararsız geçiş düzenlemesi getirilmiştir. Transit geçiş koşullarının, kıyı
devletine gemi geçişlerini bildirme, deniz altıların yüzeyden seyretmeleri gibi sorumluluklar
yüklemediği görülmektedir.10
Transit veya zararsız geçiş düzenlemelerinin dışında uygulamaları benimseyen uluslararası
boğazla da söz konusudur. Takımada geçiş hakkı, serbest geçiş hakkı ve ad hoc geçiş hakkı özel
geçiş rejimleri uygulana bilmektedir.11 Kıyı devletleri uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmeden
egemenlik haklarını kullanma hakkına sahiptirler. Kıyı devletinin egemenlik hakları bağlamında,
güvenlik ve çevre hususunda gemi devleti ile kara devletlerinin karşı karşıya gelebildiği
görülmektedir.

8

Age.
Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi(Türkçe Çeviri), http://www.turkishgreek.org/kuetuephane/item/140viyana-andlasmalar-hukuku-soezlesmesi. (10.4.2022)
10
Kızılsümer, Deniz, “Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Boğazlarda Kıyı Devletinin Yetkileri.”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2002, S:81.,
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=v-TAWgcmTg99VtNr3xAk9w&no=wwIE9mUc4N7St5jWyVSuA, (29.5.2022).
11
Pazarcı., Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap, Ankara, 2021, S.346.
9

Pakize YÜZBAŞIOĞLU 97
SONUÇ
Deniz taşımacılığının demiryoluna göre 3 kat, kara taşımacılığına göre 7 kat, hava
taşımacılığına göre ise 22 kat daha ucuza mal olduğu, buna mukabil dünya ticaretinin elan %84’
ünün deniz yolu ile yapıldığı bilinmektedir. Ticaretin yanında devletlerin askeri ve güvenlik
hedefleri içinde vazgeçilmez öneme haiz deniz alanları ve boğazların hukuki rejimi, alanla ilgili
uluslararası anlaşmalara taraf olsun veya olmasın bütün ülkeler için farklı neticeler oluşturması
bakımından da önem arz etmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugünde deniz yolu ile gerçekleşen
dünya ticaretinin merkezi konumundaki boğazlar bulunmaktadır. Boğazların değeri stratejik
coğrafi konumları, derinlikleri, deniz altı faaliyetlerine uygunlukları ile ölçülmektedir. Dünyadaki
mevcut 200 yüz boğazdan, 109 boğazın genişliğinin 24 deniz milinin altında olduğu tespit
edilmiştir. Bu makalede dünya üzerindeki 109 boğazdan stratejik, ticari ve askeri değerleri yüksek
üç boğaz; Bab-ül Mendep, Hürmüz ve Cebelitarık boğazlarını hukuki rejimleri, yaşadıkları
sorunlar ve farklılıkları bakımından ele alınmıştır. Tek başına, deniz yoluyla taşınan dünya
petrolünün %35’ ini, Körfez petrolünün ise % 90’ının dünya ya arzını sağlayan Hürmüz Boğazı,
kara devletleri Fas, İspanya, İngiltere olmasına karşın ABD ve AB’nin de güç mücadelesi alanı
Cebeli Tarık Boğazı, dünya da tankerle taşınan petrolün %8’inin geçtiği, Afrika’yı Arap
Yarımadası'ndan ayıran, Akdeniz ile Kızıldeniz'in Hint Okyanusu ile bağlantısını sağlayan Bab-ül
Mendep Boğazı’nın farklı özellikleri ile Boğazlar Rejiminin çeşitliği, güçlü uluslararası aktörlerin
uluslararası hukuka yaptıkları etki alan için önemlidir.
Uluslararası ortak hukuki mutabakat metinlerinin önemi bakımından BMUDS önemli bir
yere sahip metinler arasındadır. Sözleşmeye 168 devletin taraf olduğu, ABD, Venezuela, Türkiye,
İran (onaylamadı), Eritre, İsrail anlaşmayı onaylamadıkları görülmektedir. Uluslararası alanda
güçlü aktörlerin kritik noktalarda geçişleri ve genel olarak rejimi etkileye bilme imkanına sahip
oldukları görülmektedir. Özellikle ABD’nin sözleşmeyi etkisiz bırakan pek çok uygulamaya imza
attığı görülmektedir. ABD’nin BMSHS ni Çin, Rusya, ABD rekabeti temelinde ele aldığı, Kuzey
Kutbu ve Güney Çin Denizi alanlarındaki varlığına halel getirmek istemeyen ABD, Kyoto
Protokolü, Nükleer Silahsızlanma Anlaşması gibi pek çok anlaşmada gösterdiği tutumu BMDHS
içinde göstermektedir.12 Uluslararası sözleşmelere etkisi bakımından güçlü devletlerin aldıkları
pozisyonların önemi farklı çalışmaların konusu olmakla birlikte, önemli bir aktör olarak ABD’ni
Hürmüz, Babül Mendep ve Cebelitarık Boğazlarında ki tutumu BMDHS’nin etkinliği içinde önem
arz etmektedir.

Schrepferman., Will, “Hypocri-sea: The United States’ Failure to Join the UN Convention on the Law of the Sea.”,
Harvard Internatıonal Revıew, 2019, https://hir-harvard-edu.translate.goog/hypocri-sea-the-united-states-failure-tojoin-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-2/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc, (30.5.2022).
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ÖZET
Döviz tevdiat hesapları, banka hesaplarında temelde yurtiçi yerleşik ve yurtdışı
yerleşiklerin hesapları olmak üzere iki ana başlık altında takip edilmektedir. Türkiye’de söz
konusu hesapların yaklaşık %97 si yurtiçi yerleşiklere aittir. Dolayısıyla yurtiçi yerleşiklerin döviz
tevdiat hesaplarını incelemek ve döviz kuru oynaklığı ile ilişkisini ortaya koymak önem arz
etmektedir. Döviz tevdiat hesapları temel olarak gerçek kişiler, resmi kuruluşlar, ticari ve diğer
kuruluşlar olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Çalışmada, söz konusu grupların döviz kuru
üzerindeki etkisi incelenirken öncelikle birim kök analizi yapılmış, daha sonra eşbütünleşme
analizi ile kısa ve uzun dönemli ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak VAR analizi ile
nedensellik yönü belirlenmiştir. Çalışmada 2014:M1-2021:M12 dönemine ait döviz kuru
oynaklığı ve döviz hesapları serileri kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de döviz tevdiat
hesaplarının döviz kuru oynaklığına etkisini ortaya koymaktır. Granger nedensellik ilişkisine
baktığımızda, gerçek kişi döviz tevdiat hesaplarından oynaklığa, ticari müşteri döviz tevdiat
hesabından oynaklığa ve resmi kişi döviz tevdiat hesaplarından oynaklığa doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tam tersi ilişkiler ise söz konusu değildir. Yani, döviz kuru
oynaklığından, gerçek kişi döviz tevdiat hesaplarına, ticari ve diğer kuruluş hesabına ve resmi
kuruluş hesabına doğru bir nedensellikten söz etmek mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Döviz Tevdiat Hesapları, Döviz Kuru Oynaklığı, VAR
Analizi, Granger Nedensellik
Jel Kodu: E50, F31, G20, C10
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CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE DEPOSIT ACCOUNTS AND
EXCHANGE RATE VOLATILITY: ECONOMETRIC ANALYSIS
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ABSTRACT
Foreign currency deposit accounts are followed under two main headings in bank accounts,
mainly resident and non-resident accounts. Approximately 97% of the aforesaid accounts in
Turkey belong to residents. Therefore, it is important to examine the foreign exchange deposit
accounts of residents and to reveal their relationship with exchange rate volatility. Foreign
currency deposit accounts are basically divided into three main groups: real persons, official
institutions, commercial and other institutions. In the study, while examining the effect of these
groups on the exchange rate, firstly unit root analysis was carried out, then short and long term
relationship was tried to be explained with cointegration analysis. Finally, the direction of causality
was determined by VAR analysis. Exchange rate volatility and foreign currency accounts series
for the period 2014:M1-2021:M12 were used in the study. The aim of the study is to reveal the
effect of foreign exchange deposit accounts on exchange rate volatility in Turkey. When we look
at the Granger causality relationship, a one-way causality relationship has been determined from
real person foreign currency deposit accounts to volatility, from commercial customer foreign
currency deposit accounts to volatility, and from official person foreign currency deposit accounts
to volatility. Conversely, there are no relations. In other words, it is not possible to talk about a
causal relationship between exchange rate volatility, real person foreign exchange deposit
accounts, commercial and other institution accounts and official institution accounts.
Keywords: Exchange Rate, Foreign Exchange Deposit Accounts, Exchange Rate
Volatility, VaR Analysis, Granger Causality
Jel Code: E50, F31, G20, C10

1. GİRİŞ
1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan küreselleşme hareketlerinin bir parçası olan finansal
liberalizasyon ile finans piyasalarının hacminde ve türünde önemli artışlar olmuş, bunun etkisi her
ülkede farklı şekilde meydana gelmiştir. Finansal liberalizasyon, sermaye faktörü üzerindeki
serbest piyasa mekanizmasını uluslararası bağlamda işler hale getirme girişimi olarak
düşünülebilir. Bu girişim, ulusal finansal piyasaları birbirinden ayıran sınırların ortadan
kalkmasını, finansal piyasaların çeşitli kontrol ve kısıtlamalardan kurtarılarak uluslararası rekabete
açılmasını, piyasaların konvertibilitesini, döviz kurlarının dalgalanmasını, uluslararası sermaye
hareketlerinin artmasını, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların
finansal piyasalardaki rolünün artmasını sağlamıştır.
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Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri, liberalleşme ile birlikte dış şoklara karşı daha
açık hale gelirken, bu ülkeler ulusal para birimlerinin değerindeki kayıplarla birlikte konvertibl ve
istikrarlı olan başka ülkelerin para birimini kullanmaya başlamışlardır. Yerli para birimi yerine
diğer ülke para birimlerinin tercih edildiği bu olgu “para ikamesi” veya “dolarizasyon” olarak
adlandırılmaktadır (Ize ve Levy-Yeyati, 1998).
Finansal piyasalarda yüksek enflasyon nedeniyle reel getirileri ekside kalan ve eldeki
varlıklarının reel değerini korumak için yüksek getirili alternatifler yaratan yatırımcılar tarafından
döviz varlık pozisyonu oluşturulması finansal alternatif açısından önemli bir stratejidir. Bu şekilde,
gelişmekte olan ekonomilerde, enflasyonu kontrol altında tutmak için döviz kullanımının
genişlediği gözlemlenmektedir (Wickham, 1985). Sonuç olarak, finansal serbestleşme ile birlikte
döviz talebinin arttığı ve beraberinde yabancı para cinsinden finansal varlıklarda ve yabancı para
mevduatlarında artış ile birlikte tasarruf sahiplerinin portföylerindeki döviz miktarının arttığı
görülmektedir (Yılmaz ve Uysal, 2019).
Doğrudan ve dolaylı para ikamesi olarak ikiye ayrılan dolarizasyon kavramında, doğrudan
para ikamesinde ödemede yerel para yerine yabancı paranın kullanılması, dolaylı para ikamesinde
ise yerleşiklerin değerlerinin ve getirilerinin farklı para birimleri cinsinden hesaplanmasından
kaynaklanan finansal varlıklara atıfta bulunulmuştur (McKinnon, 1982). Türkiye’de
dolarizasyonun nedeni olarak başta yüksek enflasyon gösterilmekle beraber finansal krizler ve
ekonomik ve politik istikrarsızlıklar diğer nedenleri olarak gösterilmektedir (Domac & BahmaniOskooee, 2002). Dolarizasyon sonucunda, ödeme gücündeki riskler nedeniyle ülkenin herhangi
bir ekonomik şoka karşı kırılganlığı ve finansal sektörlerin kırılganlığı artabilir.
Öte yandan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde döviz cinsinden
açılan banka hesapları ile ve döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalara ilginin
arttığı gözlemlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin para ve döviz kuru politikalarındaki
değişiklikler, özellikle dalgalı döviz kuru rejimi altında enflasyon hedeflemesine olan eğilimleri
dikkate alındığında iktisadi ve mali literatürde bu konunun üzerinde durulması anlamlıdır. Bu
konuda Türkiye ile ilgili uygulama veya çalışmalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye’de döviz tevdiat hesaplarının döviz kuru oynaklığına etkisi
araştırılmıştır. Bu bağlamda gerçek kişilerin, resmi kuruluşların ve ticari kuruluşların döviz tevdiat
hesaplarının, döviz kuru oynaklığını etkileyip etkilemediği, etkinin yönü ve bu iki değişken
arasındaki nedensellik ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

2. DÖVİZ KURU VE EKONOMİK-POLİTİK-SPEKÜLATİF FAKTÖR İLİŞKİSİ
Yabancı paraların bir ülkedeki fiyatı döviz kuru kavramı ile ifade edilmekle birlikte, döviz
kurunun finansal piyasalara gelen olumlu ve olumsuz haberlere anlık tepki verebilme kabiliyeti
nedeniyle yüksek oynaklığa sahip olduğu bilinmektedir. Döviz kuru oynaklığı ise, döviz kurunda
kısa dönemde meydana gelen anlık değişimler olarak ifade edilebilir.
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Ayrıca döviz kuru oynaklığı, beklenmedik hareketler nedeniyle döviz kurunda oluşan risk olarak
da tanımlanabilir (McKenzie, 1999: 71).
Ekonomi biliminde, son yıllarda döviz kurunun geçmiş dönemlerdeki hareketlerinden çok,
gelecek dönemde ne olacağının tahmini önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak döviz kurları
arasındaki yapısal faktörler ve mekanizmalar anlaşılmadan döviz kuru tahmini yapmak mümkün
değildir. Aynı zamanda yatırımcıların döviz kuru tercihi, genelde bir ülkedeki yüksek enflasyon
nedeniyle parasının değerini korumak amacıyla yabancı para mevduatlarına ve kredilerine yönelen
yatırımcı davranışlarından kaynaklansa da, bir çok faktör ile etkileşim halinde olduğu gözardı
edilmemelidir (Bennett, Borensztein ve Baliño, 1999). Çünkü döviz kuru sadece ekonomik
faktörler ile değil, aynı zamanda politik faktörler ve spekülatif beklentiler ile de ilişki halindedir.
2.1. Ekonomik Faktörler
Döviz kuru ile ekonomik faktör ilişkisi, enflasyon, ödemeler dengesi, kısa vadeli sermaye
hareketleri, faiz oranı, büyüme, işsizlik oranı gibi makro değişkenlerin ilişkilerine dayanmaktadır
(Uzunoğlu, 2020; Bursalı, 2020; Güven & Ekmen-Özçelik, 2020).
Enflasyon: Döviz kurundaki değişimler, ithal ara ve sermaye malı fiyatları yoluyla üretim
maliyetlerini (döviz kurunun geçişkenlik etkisi), talep düzeyindeki değişim yoluyla da fiyatlar
genel düzeyini etkilemektedir. Dolayısıyla, döviz kuru yurt içi enflasyon oranını etkilemekte ve
döviz kurunun yurt içi enflasyon oranının bir göstergesi kabul edilmesinden ötürü, yurt içi
enflasyon oranının döviz kurlarındaki değişimlere son derece duyarlı olduğu bilinmektedir. Sonuç
olarak, döviz kuru dalgalanmalarının büyüklüğüne ve sıklığına bağlı olarak dalgalı döviz kuru
rejiminde enflasyon oynaklığı daha yüksektir. (Crockett, 1977: 191-197; Friedman, 1953: 177178).
Ödemeler dengesi: Döviz kuru politikaları ödemeler dengesinde oluşabilecek açık veya
fazlalıkların giderilebilmesini sağlamaktadır. Fakat bu durum döviz kurunda oynaklığa neden
olmaktadır. Bir ülkenin ödemeler dengesi fazlası varsa, ülkenin ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç
ettiği anlamına gelmektedir. Böylece ülkeye döviz girişi yani döviz arzı artacak ve ulusal para
değer kazanacaktır. Sonuç olarak, ihracat mallarına olan talep azalmaya başlayacak ve ithal
mallarına olan talep artmaya başlayacaktır. Görüldüğü üzere ödemeler dengesindeki dengesizlikler
döviz kurunda oynaklığa neden olmaktadır (Albayrak, 2012: 17).
Kısa vadeli sermaye hareketleri: Kısa vadeli sermaye hareketlerinin döviz kuru üzerindeki
etkileri ülkelerin uyguladıkları döviz kuru rejimine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Dalgalı
kur rejimi uygulayan bir ülkede, o ülkeye giren sermaye miktarındaki artış döviz arzını artıracak
ve yerli paranın nominal değeri yükselecektir. Ancak ülke sabit döviz kuru rejimi uygularsa ülkeye
giren sermaye sadece uluslararası rezervleri artıracaktır (Kaya, 1998: 33).
Faiz Oranı: Faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişki özellikle kısa ve uzun vadede
incelendiğinde; bu ilişkinin kısa vadede negatif, uzun vadede pozitif olduğunu söylemek
mümkündür.
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Bir ülkenin faiz oranının diğer ülkelere göre artması, daha yüksek faizli ülkeye sermaye akışını
teşvik edecek ve bu da ülke parasının değer kazanması için baskı oluşturacaktır. Böyle bir etki,
ilişkinin negatif olduğu kısa vadede ortaya çıkar. Ancak uzun vadede pozitif bir ilişki vardır. Bu
durum, yabancı ülkelere göre sürekli artan ülke faiz oranının ülkedeki yüksek enflasyon
koşullarından kaynaklandığı sezgisiyle açıklanabilir. (Hacker vd., 2010).
Büyüme: Büyümenin kaynağı iç tüketim ve bütçe açıkları ise, ülkenin ithalatında artış
olacak ve döviz talebi artacak ve bu da yerel paranın değerinin düşmesine neden olacaktır. Ancak
büyümenin kaynağı yatırım ve/veya yabancı yatırım ise, ihracatta yerel paranın değerini artıracak
bir artış sağlanacaktır.
İşsizlik: Teorik olarak, rekabetçi bir döviz kurunun ihracatı ve dolayısıyla üretimi
tetikleyerek işsizlik oranında düşüşe neden olduğu düşünülmektedir. Reel döviz kuru
yükseldiğinde, yerli para reel olarak değer kaybetmekte ve ihracat artarak, ithalat azalmaktadır.
Bunun sonucunda da istihdam olumlu etkilenerek, işsizlik oranı düşmektedir (Boz, 2013: 52).
2.2. Politik Faktörler
Döviz kuru ile politik faktör ilişkisi, politik risk, siyasi parti ve rejimler ve kamu borçları gibi
faktörler tarafından belirlenmektedir (Steinberg & Walter, 2015):
Politik risk: Döviz kuru ile bir ülkedeki politik risk arasındaki ilişki portföy denge
yaklaşımının özel bir durumu olarak incelenmektedir. Güvenli liman etkisi olarak adlandırılan bu
özel durum, politik risk kavramının ülkeye sermaye girişleri ve çıkışları yoluyla döviz kurları
üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Politik risk kavramı, savaş, siyasi istikrarsızlık, iç
karışıklık ve yolsuzluk gibi unsurları içermektedir. Uluslararası finansal varlıkların getirileri
politik risk faktörlerine göre farklılık gösterebilir. Yatırımcı bu faktörlerin olduğu ülkelere yatırım
yapmamakta ve söz konusu ülkeden döviz çıkışları ulusal paranın değer kaybetmesine neden
olmaktadır. Tersine, bu unsurlara sahip olmayan ülkeler yatırımcılar için güvenli liman
isimlendirilmekte ve yatırımlar bu ülkelerde yoğunlaşmaktadır (Öztürk ve Bayraktar 2010: 184).
Bu durum ulusal paranın değerini artıracak bir etki sağlamaktadır.
Siyasi parti ve rejimler: Siyasi rejimler ile döviz kuru ilişkisini inceleyen araştırmalar,
1980'lerden önce bazı siyasi partilerin aşırı değerli döviz kuru politikalarını popülist bir araç olarak
kullanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. 1980'li yıllara bakıldığında, aşırı değerli döviz
kurunun enflasyonu kontrol altına alması, piyasa güvenilirliğini sağlaması, yabancı yatırımcıları
çekmesi ve finans sektörünü desteklemesi nedeniyle çoğunlukla karşıt görüşlü siyasi partiler
tarafından desteklendiği görülmektedir. Bu nedenle günümüzde daha yaygın olan inanç, neoliberal
politikaları uygulayan hükümetlerin değerli döviz kuru politikalarını desteklediği yönündedir
(Steinberg, 2010).
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Kamu borcu: Kamu borcu ile döviz kuru arasındaki ilişki iki farklı açıdan ele alınabilir: i)
Döviz kuru hareketleri, döviz veya dövize endeksli borç stoku aracılığıyla kamu borcunun toplam
miktarını değiştirebilir. ii) Kamu borcundaki artış, ekonomiye ilişkin risk algısını artırarak yabancı
sermaye çıkışına neden olarak döviz kurunun yükselmesine neden olabilir.
2.3. Spekülatif Beklentiler
Geleceğe ilişkin beklentiler karşısında piyasa katılımcılarının davranışları pozitif ya da
negatif olabilmekte ve genel olarak bu davranışlar bir ülkede döviz kurunun belirlenmesinde etkili
olmaktadır. Hem makroekonomik değişkenler hakkındaki açıklamaların toplum tarafından nasıl
algılanacağı, hem de geçmişte yaşanan olaylardan çıkarılan sonuçlar döviz kuru üzerinde etkili
olabilmektedir. Piyasalarda geçmiş dönemlerde yaşananlar ve kur hareketleri gelecek için referans
olarak kullanılarak insanların davranışlarını etkileyebilmektedir (Uzunoğlu, 2020).
Spekülasyon, gelecek dönemde ekonomik değerler için yapılan tahmine dayalı olarak kar
elde etmek amacıyla yapılan piyasa hareketleridir. Örneğin kâr amacı güden spekülatörler, döviz
kurları hakkında tahminde bulunarak fiyat düştüğünde alım yapmakta, fiyatın arttığını/artacağını
düşündüklerinde ise satmaktadırlar. Bu durum dolar arz ve talebini etkileyeceğinden ekonomik
denge üzerinde de etkileri ortaya çıkacaktır (Karluk, 1998: 311).

3. DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ TERCİH NEDENLERİ
Tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendirmek için para ve sermaye piyasalarında
tercih ettikleri alternatiflerden biri de dövize yatırım yapmaktır. Türkiye'de yatırım amaçlı döviz
olarak en çok ABD Doları ve Euro tercih edilmektedir. 1983 yılında yapılan yasal düzenleme ile
Türkiye'de bankalara döviz tevdiat hesabı açma yetkisi verilsiyle birlikte, özellikle kriz dönemleri,
yüksek enflasyon ve TL'nin değer kaybetmesi gibi hususlar, gerçek ve tüzel kişileri mevduatlarını
döviz tevdiat hesaplarına yönlendirmeye sevk etmiştir. Aslında bu durum dolarizasyon olarak
ifade edilmektedir. Dolarizasyon, bir ülkedeki ekonomik aktörlerin yabancı para cinsinden varlık
tutması ve borçlanması ve bunun giderek daha fazla ağırlık kazanması olarak da tanımlanmaktadır
(Basso vd., 2007: 12). Ülkedeki ticari ve finansal işlemlerde yabancı paranın tercih edilmesi de
dolarizasyon tanımına dahildir (Levy-Yeyati ve Sturzenegger, 2005: 1610). Dolarizasyon, ülkenin
ekonomik ve finansal altyapısındaki aktörler üzerinde ciddi etkiler bırakabilmektedir (Chang ve
Velasco, 2001: 452). Dolarizasyon, döviz kurlarındaki büyük çaplı değişimler, ekonomik ve
finansal krizler nedeniyle ödemeler dengesinde yaşanan sorunlar gibi konularla birlikte
değerlendirilmektedir (Neanidis ve Savva, 2013: 15).
Meyer (2000) tarafından dolarizasyon resmi, yarı resmi ve gayri resmi dolarizasyon olarak
üç başlık altında tanımlanmıştır. Meyer'e göre resmi dolarizasyon, yerel para biriminin terk
edilmesi ve bir yabancı para biriminin ülkede resmi para birimi olarak kabul edilmesidir. Yarı
resmi dolarizasyon, bir yabancı para biriminin yerel para biriminin yanında eşit derecede etkin ve
resmi para birimi olarak kabul edilmesidir.
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Gayri resmi dolarizasyon ise yabancı paranın resmi yerel para biriminin yanında ödeme,
hesaplama ve değer biriktirme aracı olarak kullanılmasıdır (Meyer, 2000: 1).
Dolarizasyon, diğer bir deyişle para ikamesi, genellikle enflasyon oranlarının yüksek
olduğu ülkelerde görülmektedir. Ulusal paranın değer saklama, hesap birimi olma ve değişim aracı
olma gibi işlevlerinin zaman içerisinde para ikamesi yoluyla yabancı para birimine aktarıldığı
görülmektedir. Örneğin para ikamesinin olduğu ülkelerde kiralar, mal ve hizmet fiyatları, ücretler
gibi ekonomik işlemler döviz cinsinden yapılmaktadır. Ancak para ikamesi her ülkede aynı etkiye
sahip değildir ve para ikamesinden, ülkedeki ulusal paranın işlevlerinin dövize devredildiği ölçüde
söz edilebilir (Küçükkale, 1999: 58).
Para ikamesi teorisi, bir ülkede gerçek kişilerin, resmi kurumların, ticari ve diğer
kurumların yerel para birimi yerine döviz tutmasının veya hesap açmasının nedenini
açıklamaktadır. Para ikamesi yaklaşımına göre iki finansal araç vardır: döviz ve ulusal para. Genel
olarak, bu finansal araçların her ikisine de sahip olan ekonomideki aktörler, herhangi bir nedenle
veya ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle, döviz veya ulusal para cinsinden tuttukları para
birimini herhangi bir zamanda başka bir para birimiyle değiştirebilirler. Ayrıca gerektiğinde döviz
piyasalarına müdahale edebilmek için rezerv olarak döviz tutmaktadırlar. Ancak beklentiler, hangi
ulusal ve yabancı para birimlerinin ne ölçüde tutulabileceğini belirleyen en büyük faktör olarak
görülmektedir. Yani karar birimleri ulusal para biriminde bir düşüş beklediğinde, dövizi tutmayıp,
ulusal para birimini tutmaya başladıklarında, ulusal paranın maliyetinde bir artış olmakta, tam tersi
durumda ise para portföylerinde ulusal para biriminin miktarı artmaya başlamaktadır (Öztürk ve
Bayraktar 2010:173-175).
Para ikamesinin yüksek olduğu azgelişmiş ekonomilerde ulusal para giderek işlevlerini
yitirmektedir. Enflasyon oranlarının yüksek olduğu ekonomilerde, bireysel karar vericiler kendi
ekonomilerinin para birimlerini kullanmaktan kaçınırlar ve asimetrik ikame koşullarında yabancı
para birimlerini kullanma eğilimi gösterirler. Bu kapsamda para ikamesine yönelik karar birimleri,
birikimlerinin gerçek değerlerini koruma ve daha likit kaynağa sahip olma imkanı bulabilmektedir.
Ayrıca enflasyon vergisinden de kaçınmış olmaktadırlar. Dolayısıyla para ikamesinin yoğun
olduğu ekonomilerde ekonomi politikalarının istikrarlı bir sonuç vermeyeceği düşünülmektedir
(Taşçı, Darıcı ve Erbaykal, 2011: 102-107).
Bankalar açısından en önemli tehditlerden biri kur riskidir. Bankalar kur riskinden
korunmak için döviz pozisyonu alırlar. Bankaların döviz pozisyonları üç şekilde
gerçekleşmektedir. Bunlar: Artı (kısa) döviz pozisyonu, açık (uzun) döviz pozisyonu ve başa baş
döviz pozisyonudur. Artı döviz pozisyonunda bankaların döviz varlıkları döviz
yükümlülüklerinden daha yüksektir. Bankanın devalüasyon ve döviz faiz geliri yerel para
cinsinden borçlanma maliyetinin üzerindedir. Bu durumda ekstra gelir yaratacak ve buna “artı
döviz pozisyonu” denilmektedir. Açık pozisyonunda, yabancı para yükümlülükler yabancı para
varlıklarından daha yüksektir. Bankanın döviz varlıklarını yerel para birimine çevirerek; yerli
paradan elde edilen faiz geliri, devalüasyon ve döviz faiz gelirinden daha yüksektir. Bu durumda
banka ekstra bir gelir elde etmiş olacak ve bu duruma “açık döviz pozisyonu” denilecektir.
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Döviz varlıkları ile yabancı para yükümlülüklerinin eşit olduğu pozisyonda kur riski yoktur. Bu
duruma “başabaş döviz pozisyonu” denilmektedir. Bankalar döviz pozisyonlarını bu şekilde
yönetmektedirler. Dolayısıyla bankacılık sistemi para ikamesini dolaylı olarak etkileyen en önemli
ekonomik birimlerdendir (Karaturna, 2021: 34).
Sonuç olarak, yerli paranın aşırı dalgalanmaya bağlı olarak güvenli bir para birimi olarak
kabul edilmemesi ya da güvenmek için gerekli şartların henüz oluşmaması; yerli parada faizlerin
düşme eğiliminde olması dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişiler için dövizden çıkıp yerli paraya
geçmenin mantıklı bir açıklamasının bulunmaması; yine özellikle gelişmekte olan ülkelerde pek
çok temel malların, girdilerin ve hatta hizmetlerin değerleme ölçüsü olarak döviz cinsi fiyatların
geçerliliği dolayısıyla, döviz tevdiat hesabı sahipleri için döviz pozisyonunda kalmayı gerektiren
bir başka nedenin oluşması döviz talebinin ve döviz mevduatının tercih nedenleri olarak
açıklanabilir.

4. LİTERATÜR TARAMASI
Yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde aslında tam olarak bu çalışmada ortaya
konulan döviz tevdiat hesapları ile döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir
çalışma mevcut değildir. Çalışma bu haliyle bir ilk olarak görülmektedir. Fakat daha önce
literatürde yer alan çalışmaların büyük çoğunluğu dolarizasyon ve döviz kuru oynaklığı arasındaki
ilişkinin tespitine yönelik olduğundan, bu çalışmanın ana hatlarıyla uyumlu olarak
değerlendirilmektedir. Bu konuda yapılmış akademik çalışmalar incelendiğinde, büyük bir kısmı
yabancı para tercihi, yani dolarizasyon ile döviz kuru oynaklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
iddia etmektedir. Yılmaz (2022), Kolcu ve Yanak (2022), Karatepe ve Demirel (2021), Kal (2019),
Kılıçarslan (2018), Olayungbo ve Ajuwon (2015), Ponomarenko vd. (2013), Adeniji (2013), Sever
2012, Chávez (2012), Neanidisa ve Savva (2009) yaptıkları ampirik çalışmalarda bir ülkede
yabancı para kullanımının döviz kuru oynaklığını arttırdığı sonucunu tespit etmişlerdir. Schuler
(2000) ise kuramsal çalışmasında döviz mevduatının yüksek ve ılımlı dolarizasyona neden olduğu
ülkeleri sınıflandırmıştır. İncelenen çalışmalar arasından sadece Güleç (2020) döviz kuru
oynaklığının etkilerinin dolarizasyon eğilimi üzerinde sınırlı olduğunu tespit etmiştir. İncelenen
çalışmalara ilişkin literatür özeti Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1: Literatür Özeti
Yazar/Yazarlar,
Yıl,
Örneklem Grubu,
Dönem,
Metodoloji
Kubilay Çağrı Yılmaz
2022
Türkiye
2012-2021
Granger Nedensellik
Fatma Kolcu & Rahmi Yanak
2022
Türkiye
2012-2021
ARDL
Selin Karatepe & Baki Demirel
2021
Türkiye
2010-2020
NARDL
Tuna Can Güleç
2020
Türkiye
2012-2019
ARDL / EGARCH
Süleyman Hilmi KAL
2019
Türkiye
2003-2018
EGARCH-M
Zerrin Kılıçarslan
2018
Türkiye
1974-2016
GARCH
David O. Olayungbo & Kehinde
T. Ajuwon
2015
Nijerya
1986-2015
SVAR
Alexey Ponomarenko vd.
2013
Rusya
2000-2010
Panel OLS, GMM
Sesan Adeniji
2013
Nijerya
1970-2012
ARDL

Sonuç

Çalışmada, Türkiye'de döviz kuru ile dolarizasyon arasında sürekli olmamakla
birlikte bir nedensellik tespit edilmiştir. Politik gerilimler ve belirsizlik
durumlarında döviz kurunun nedeni dolarizasyonken, finansal gerilimler ve
ekonomik belirsizlik durumlarında ise dolarizasyonun nedeni döviz kuru olarak
tespit edilmiştir.
Çalışmada mevduat dolarizasyonu, döviz kuru ve tüketici güven endeksi
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Mevduat dolarizasyonu
uzun dönemde hem döviz kuru artışlarından hem de düşüşlerinden doğrudan
etkilenmektedir. Mevduat dolarizasyonunun döviz kurundaki düşüşlere tepkisi,
artışlara tepkisinden yaklaşık 2,5 kat daha fazladır.
Çalışmada değişkenler arasında asimetrik eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir
Uzun dönemde FED para politikası duruşu dışında diğer değişkenlerle reel
döviz kuru oynaklığı arasında anlamlı bir ilişki göstermemektedir. Kısa
dönemde ise reel döviz kuru oynaklığının kendi gecikmeleri, rezerv/ borç oranı
ve MB fonlama maliyeti ile reel döviz kuru oynaklığı arasında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişkiye rastlandığı yönündedir.
Çalışmada döviz kuru oynaklığının etkilerinin dolarizasyon eğilimi ve sermaye
akışları üzerinde hem uzun hem de kısa vadede oldukça sınırlı olduğu tespit
edilmiştir. Faiz politikalarının ise ilgili değişkenler üzerinde kısa vadede
oldukça güçlü bir etkiye sahipken, uzun vadede bu ilişkinin kuvvetinin daha da
arttığı gözlenmektedir.
Çalışmanın sonucunda bankacılık sitemindeki yabancı para kullanımının,
özellikle kredi dolarizasyonun, koşullu kur oynaklığını arttırdığı; hisse senedi
ve borç senedi piyasalarına olan kısa vadeli sermaye akımlarının da koşullu kur
oynaklığını azalttığı tespit edilmiştir.
Çalışmada Türkiye’de döviz kuru oynaklığını belirleyen faktörler ele alınmış
ve yurt içi yatırımların, para arzının, ticari açıklık derecesinin döviz kuru
oynaklığını artırdığı, doğrudan yabancı yatırımların, kamu harcamalarının,
GSYH büyümesinin döviz kuru oynaklığını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmada dolarizasyon, enflasyon ve faiz oranı arasında uzun dönemli bir
denge olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik testi, Nijerya'da
dolarizasyondan enflasyona doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu ortaya
koymaktadır.
Çalışmada mevduat ve kredi dolarizasyonunun kısa dönem dinamikleri
araştırılmış ve sonucunda ters dolarizasyon uygulamalarının ulusal paranın
değerini arttığı tespit edilmiştir.
Çalışmada para ikamesi, döviz kuru, enflasyon beklentileri ve faiz oranı
değişkenleri kullanılmış ve sonucunda para ikamesiyle bu değişkenler
arasında uzun vadeli bir ilişki tespit edilmiştir.
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2012
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2012
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2009
Geçiş Ekonomileri
1993-1998
Panel Veri Analizi
Kurt Schuler
2000
Dünya
Belirsiz
Kuramsal

Çalışmada iki ayrı dönem üzerine uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda
1989:12–2010:12 döneminde altıncı gecikmeye kadar dolarizasyondan döviz
kuru belirsizliğine doğru daha kuvvetli olmakla birlikte iki yönlü ilişki tespit
edilmiştir. Altıncı gecikmeden sonra ise dolarizasyon döviz kuru belirsizliğine
neden olmaktadır. 2001:02–2010:12 döneminde dolarizasyon oranından döviz
kuru belirsizliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Çalışmada yabancı para mevduat miktarı, enflasyon, nominal döviz kuru,
sermaye girişleri değişken olarak kullanılmış ve. sonucunda sermaye
girişlerinin ters dolarizasyon sürecinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada mevduat dolarizasyonu, borç dolarizasyonu, döviz kuru, para tabanı,
net dış varlık değişkeni, enflasyon, faiz oranları farkı ve rüşvet endeksi
değişken olarak kullanılmış ve sonucunda mevduat ve borç dolarizasyonlarının
faiz farklarından etkilendiği tespit edilmiştir.
Çalışmada döviz mevduatlarının para arzının %30'unu aştığı 18 ülke "yüksek
dolarize ülkeler" olarak sınıflandırılmış, bu değerin %15-30 aralığında olduğu
34 ülke ise "ılımlı dolarizasyon" geçiren ülkeler olarak belirtilmiştir.

3. AMPİRİK ANALİZ
3.1. Veri Seti
Türkiye’de döviz tevdiat hesapları ile döviz kuru oynaklığı arasındaki nedensellik ilişkisini
incelemek için, 2014:M1-2021:M12 dönemine ait döviz kuru oynaklığı ve döviz hesapları serileri
kullanılmıştır. Döviz kuru oynaklığının hesaplandığı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru serisi
TCMB’nin sahibi olduğu Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden, mevduat türü itibarıyla döviz
hesapları BDDK resmi internet sitesinde yer alan Aylık Bankacılık Sektörü Verileri sekmesinden
temin edilmiştir.
Tablo 2: Veri Seti
Değişken
Döviz Kuru
Oynaklığı
Gerçek Kişiler
Resmi Kuruluşlar
Ticari ve Diğer
Kuruluşlar

Elde Edilmesi
TÜFE Bazlı Reel Efektif
Döviz Kuru Volatilitesi
Gerçek Kişiler Döviz Tevdiat
Hesabı
Resmi Kuruluşlar Döviz
Tevdiat Hesabı
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Döviz Tevdiat Hesabı

Kısaltması
VOLAT

Birimi
2013=100

GERCEK

Miyar TL

RESMİ

Miyar TL

TİCARİ

Miyar TL
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Döviz kuru oynaklığının hesaplanmasında literatürde üç çeşit yöntem kullanıldığı
görülmektedir. Bunlardan ilki; reel döviz kuru büyümesi için hareketli ortalamaya dayalı standart
sapma metodu, ikincisi birinci farkı alınmış döviz kurunun standart sapmasını alma metodu ve
üçüncüsü ise GARCH modeli ile öngörülen koşullu volatilite yöntemidir (Özkul ve Öztürk, 2019:
1079; Ayhan 2019). Çalışmada bu yöntemlerden literatürde Kenen ve Rodrik (1986), Kasman
(2003), Chowdhury (1993), Köse, Ay ve Topallı (2008), Kaya ve Çömlekçi (2013), Koray ve
Lastrapes (1989), Özkul ve Öztürk (2019) ve Özkul ve Öztürk (2021) tarafından da kullanılmış
olan hareketli ortalamaya dayalı standart sapma yöntemi kullanılmıştır. Döviz kuru oynaklığı
verileri, TCMB (2021) EVDS’den alınan TÜFE esaslı reel efektif döviz kuru (2013=100) verileri
kullanılarak aşağıdaki 1 numaralı denklem yardımıyla hesaplanmıştır.
2
𝑉𝑡 = √1/𝑚 ∑𝑚
𝑖=1(𝐿𝑅𝑡+𝑖−1 − 𝐿𝑅𝑡+𝑖̇−2 )

(3.1)

Denklemde; Vt döviz kuru oynaklığını, LR reel döviz kurunun logaritmasını, t dönemleri,
m ise hareketli ortalama derecesini ifade etmektedir. Denklemde verilen hareketli ortalama
derecesi ise aylık veriler kullanılmasından dolayı 12 olarak alınmıştır.
3.2. Yöntem
Bu çalışmada önce serilerin durağanlığı; Augmented Dickey Fuller (ADF) ve PhillipsPerron (PP) yöntemleriyle incelenmiştir. Bu yöntemlerden ADF; genel kullanıma sahip olduğu
için, PP; trend içeren serilerin durağanlığını test etmede daha güçlü olduğu için tercih edilmiştir.
Seriler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı, Granger nedensellik testiyle incelenmiştir. Seriler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, iki aşamalı Engle-Granger yöntemiyle test edilmiştir.
Eşbütünleşme tespit edildikten sonra, eşbütünleşme katsayıları bulunacak, kısa ve uzun dönem
ilişki yorumları yapılacaktır.
3.2.1. ADF Birim Kök Testi
Ekonometrik analizlerde kullanılan zaman serileri durağan halde bulunmadıkları hallerde
sahte regresyon sorunu karşımıza çıkmaktadır (Karaçor ve Gerçeker,2012). Serinin zaman
içerisinde nasıl değiştiğini anlamlandırabilmek için bir önceki dönemde serilerin regresyonlarının
belirlenmesi gerekmektedir (Tarı,2014). Elde edilen serilerin trendleri t, F ve Ki Kare değerlerinin
tahmin etmede yetersiz olduğu için serilerin durağan hale getirilmesi serilerin tahmininde yardımcı
olmaktadır (Uzgören vd. 2007). Dickey-Fuller (1979) yapmış olduğu (DF) testinde ekonometrik
analiz yapılacak zaman serilerinin her birinin birinci dereceden otoregresif olması gerektiğini
bildirmiş, fakat seriler birinci dereceden yüksek otoregresif süreçte test edilmesi gerektiğinde DF
testinin kullanılabileceğini bildirmiştir (Enders,1995).
Yapılan ADF testi sonucunda bulunan ADF test istatistiği değerinin mutlak değer içindeki
test sonucunda elde edilen kritik değerden daha küçük olması durumunda serinin durağan olmadığı
sonucuna ulaşılır. Bunun yanında eğer test istatistiği değeri kritik değerden büyük olursa serinin
durağan hale geldiği görülmektedir (Barışık ve Demircioğlu,2006:74).
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Dickey-Fuller (1981) otokolerasyon bulunan hata terimlerinin saf rastsal olduğu varsayımıyla DF
dağılımının geçersiz olması nedeniyle hata terimlerinin eşitliğin sağ tarafında bulunacağını
öngören genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) test istatistiği
geliştirilmiştir. ADF testi şu modellerle gerçekleştirilmektedir:
Yalın Model: 𝛥𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑚
𝑡−1 𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
Sabitli Model: 𝛥𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑚
𝑡−1 𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

(3.2)
(3.3)

Sabitli ve Trendli Model: 𝛥𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑚
𝑡−1 𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

(3.4)

Yapılan testlere göre ortaya çıkan istatistikler MacKinnon (1996) kritik değerleriyle
karşılaştırılır ve serinin sıfır hipotezi (H0:γ=0), alternatif hipoteze karşı (H1:γ≠0) test edilir.
Burada sıfır hipotezi serinin durağan olmadığını gösterirken altternatif hipotez serinin durağan
olduğunu ifade etmektedir. Modelde ifade edilen, m; gecikme uzunluğunu, Δ; serilerin farkının
alındığını göstermektedir. Yapılan testte gecikme kriteri olarak Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya
Schwarts Bilgi Kriterleri en çok kullanılan yöntemlerdir.
3.2.2.Philip Perron Birim Kök Testi
Trend içeren serilerin test edilmesinde kullanılan Phillips-Perron birim kök testi ADF
testine göre daha güçlü olduğu kabul edilmektedir (Perron, 1990). PP birim kök testinde MA
(Moving Average: Hareketli Ortalama) teste dahil edilmesi durağanlık testine trend eklenmesi testi
daha güçlü hale getirmiştir (Perron, 1990). ADF testine göre hata terimlerinin bağımsız ve
varyanslarının sabit olduğu varsayılmaktadır (Tarı, 2014). Phillips Perron (1988) ADF testine göre
belirlenen bu hata terimlerinin varsayımlarını geliştirmiş ve parametrik olmayan birim kök testi
oluşturulmuştur. PP, Dickey-Fuller testindeki denklemlerde bulunan parametreye ait olan τ
istatistiğinde parametrik bulunmayan düzeltmeler yaparak içsel bağıntı sorunu çözüme
ulaştırmıştır ve PP, Newey- West hata düzeltme modelini kullanarak otokolerasyon sorununu
ortadan kaldırmıştır (Göçer ve Özdemir,2012). Yapılacak birim kök testinde kullanılacak denklem
aşağıdaki gibidir:
𝑇

𝛥𝑌𝑡 = 𝐵0 + 𝜃𝑌𝑡−1 + 𝐵1 (𝑡 − 2) + 𝑢𝑡

(3.5)

Burada T; serinin gözlem sayısıdır. Hipotezlerin değerlendirilmesi ADF testi ile aynıdır.
Yani;
𝐻𝑜 : 𝜃 = 0 ise seri durağan olmamaktadır
𝐻1 : 𝜃 < 0 ise seri durağandır.
Hipotezleri test etmek için yine MacKinnon (1996) kritik değerleri kullanılabilmektedir.
Bağımsız değişkenlerin son 8 yıllık grafiğine aylık bazda bakıldığında, özellikle 2018
üçüncü çeyreğinde kur şoku sonrası ve 2020 dördüncü çeyreği TCMB başkanlığına Naci Ağbal’ın
atanmasıyla belirgin sıçramalar yaşandığı, 2021 üçüncü seyrinden itibaren ise eğimini arttırarak
yükseldiği görülmektedir.
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Grafik 1: Döviz Tevdiat Hesapları
Toplam DTH(Milyar TL)
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Kaynak: BDDK, Bankacılık Sektörü Verileri, https://www.bddk.org.tr/Veri/Index/69 (Erişim: 07/04/2022)

Bağımlı değişken olan döviz kuru oynaklığına bakıldığında ise, özellikle 2018 sonu ile
2020 yılı başına kadar çok yüksek seyrettiği, söz konusu dönem sonu itibarıyla eski ortalamalarına
yakınlaştığı fakat, 2021 yılı itibarıyla tekrar yüksek volatiliteye sahip olduğu söylenebilir.
Grafik 2: Döviz Kuru ile Döviz Kuru Volatilitesi İlişkisi
DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİ(SAĞ EKSEN)
TÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (SOL EKSEN)
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3.2.3. Granger Nedensellik Testi
İktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin yönü iktisat teorisi tarafından belirlenemediği
durumlarda, değişkenler arasındaki etkileşimin varlığı ve Granger nedensellik testi, şu modeller
yardımıyla gerçekleştirilmektedir:
𝑚
𝑋𝑡 = ∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝐵𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

(3.6)

𝑚
𝑌𝑡 = ∑𝑚
𝑖=1 𝜃𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝛾𝑋𝑡−1 + 𝑢𝑡

(3.7)

Burada denklem 3.6’da X’in tahminine Y’nin gecikmeli (geçmiş) değerlerinin eklenmesi,
X’in öngörü performansını artırıyorsa, Y, X’in bir nedenidir denir. Bunun anlamı; Y, X’i
etkilemektedir demektir. Yoksa X’in kesin bir nedeni Y’dir demek değildir. Yani Y değişkeninden
X değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. Değişkeninden Y değişkenine doğru bir
nedensellik ilişkisi vardır. Test, denklem 3.6’daki βi ’lerin grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı
incelenmektedir. Βi katsayıları, belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, Y’nin,
X’in bir nedeni olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani Y’den X’e doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin var olduğuna karar verilir.
Benzer şekilde denklem 3.7’de yer alan yi’ler belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı
bulunursa,X, Y’nin bir nedenidir (nedenselidir, Granger nedenselidir) denir. Bu durumda X, Y’yi
anlamlı düzeyde etkilemektedir. X’ten Y’ye bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilir.
Bu durumda etkinin artırma yönünde mi yoksa azaltma yönünde mi olduğu belirlenememektedir.
Sadece etki var mı yok mu belirlenmektedir. Her ikisi de (βi, yi ) sıfırdan farklı ise ikisi de birbirini
etkilemektedir. Bu durumda değişkenler arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğuna
karar verilmektedir. İki parametrede sıfıra eşit olduğunda değişkenler arasında bir nedensellik
ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir.
3.2.4. Eşbütünleşme
Seriler durağan durumda bulunmadıklarında bu serileri durağan hale getirilmesini
sağlamak için serilerin birinci, ikinci, üçüncü vd. farkları alınmalıdır. Fakat bu farkların alınması
sonucunda sadece değişkenlerin geçmiş dönemlerde maruz kaldıkları ve kalıcı olan şok etkisini
yok etmekle kalmayıp bununla birlikte bazı dönemler arasında, bu şokların yanında oluşabilecek
uzun dönemli ilişkilerinde ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda durağan hale getirilmiş
seriler arasında bulunacak olan bir regresyon uzun döneme ait olan bütün bilgilerin yok edilmesi
sonucunda uzun dönem denge ilişkisini ortadan kaldıracaktır (Tarı, 2014).
Bu durumda eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlerin serileri durağan olmasalar da bu
serilerin doğrusal bir kombinasyona sahip olabileceklerini ve hatta bu durumun ekonometrik analiz
olarak da belirlenebileceğini savunur. Bağımlı ve bağımsız değişken arasında eşbütünleşme
olabilmesi için sadece dışsal olan şokların sitem içindeki değişkenlerin hepsini aynı anda
etkilemesiyle mümkün olur. Yani aynı dereceden entegre olmuş iki seri, düzey değerlerinde
bütünleşik olabilmektedir.
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Bu durumda, iki değişkenin bulunan değerleri anlamlı olacak ve bu değerlerin ilk
farklarının alınmasıyla kaybolacak olan uzun dönem ilişkisi artık kaybolmayacaktır. Kısaca iki
serinin birbirlerine entegre olabilmesi için iki trendin birbirlerine uyumlu olması ve trendlerinden
arındırılmış bir ilişkinin oluşturulmasını sağlar (Tarı, 2014). Eşbütünleşme ilişkisini kullanmadaki
en gelişmiş yöntemler Engle ve Granger (1987) Johansen (1988), Johansen ve Juselius (1990) ve
Johansen (1995) yöntemleridir. Engle-Granger eşbütünleşme testi (Tarı, 2014),
𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡

(4.16)

Modeli kullanılarak yapılmaktadır. Bu regresyon tahmin edilerek ut hata terimi bulunur ve
buna ADF birim kök testi uygulanır. Elde edilen test istatistiği, Engle ve Granger (1987) tablo
değeriyle karşılaştırılır. Hesaplanan test istatistikleri, mutlak değer olarak, tablodaki kritik
değerlerden büyükolduğunda, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığına karar
verilmektedir.
3.2.5. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmini
Yapılan analiz sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi elde edildiğinde artık bu
seriler arasında uzun dönemde sahte regresyon probleminin olmayacağı görülecektir. Uzun dönem
analizinde kullanılacak model aşağıdaki şekildedir:
𝑌𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡

(4.17)

Bu model En Küçük Kareler (Ordinary Least Squares: OLS) ile tahmin edilebilmektedir.
Özellikle aralarında eşbütünleşme ilişkisi bulunan serilerin uzun dönem dinamiklerini tespit etmek
için Dinamik En Küçük Kareler (Dynamic Ordinary Least Squares: DOLS) veya Tam
Değiştirilmiş En Küçük Kareler (Fully Modified Ordinary Least Squares: FMOL) yöntemleri
kullanılmaktadır.
Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yönteminin uygulanabilmesi için, seriler arasındaki
eşbütünleşme ilişkisine bakmak gerekir ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olması
gerekmektedir. Bağımlı değişkenin I(1) olması gerekirken bağımsız değişken I(1) ya da I(0)
olabilmektedir. DOLS yöntemi ile tahmin yapılırken iki değişkenli bir regresyon modeli aşağıdaki
şekilde kurulabilmektedir.
𝑞

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 + 𝑎2 𝑥𝑡 + ∑

𝑖=−𝑞

𝐵𝑖 𝛥𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡

(4.18)

Yukarıdaki denklemde q; optimum öncül ve gecikme değerlerini ifade etmektedir ve bu
değer belirlenirken Akaike Bilgi Kriteri yardımıyla belirlenmiştir.
3.2.6. Kısa Dönem Analizi: Hata Düzeltme Modeli
Değişkenlerin dinamik davranışları uzun dönemde birlikte hareket ederken bazı sapmalar
gösterirler. Bu durum uzun dönemde eşbütünleşik olan değişkenlerin üzerinde görülebilecek bir
durumdur ve kısa dönemin belirleyicileri olmaktadırlar (Johnstan ve Dinardo,1997).
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Bu durumun sonucunda ortaya hata düzeltme modeli çıkar. Hata düzeltme modelinde genel olarak
hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması gerekmektedir.
Bu durum genel olarak uzun dönemde eşbütünleşik olarak birlikte hareket eden serilerde
kısa dönemde de ortaya çıkan sapmaların yakınsadığı görülmektedir (Enders,1995:356). Kısa
dönem analizi aşağıdaki model yardımıyla uygulanmaktadır.
𝛥𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑎2 𝛥𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(4.19)

Burada ; hata düzeltme terimi olup, uzun dönem analizinden elde edilen hata terimi
serisinin bir dönem gecikmelisini ifade etmektedir.
4. DENEYSEL BULGULAR
4.1. ADF Birim Kök Analizi
Tablo 3: ADF Testi Sonuçları
ADF Test
İstatistiği
1%
VOLAT
-2,70
-4,05
∆VOLAT*
-4,61
-2,58
GERCEK
2,39
-4,05
∆GERCEK*
-6,74
-2,58
TİCARİ
2,33
-4,05
∆TİCARİ*
-6,51
-2,58
RESMİ
1,50
-4,05
∆RESMİ*
-6,95
-2,58
*: Değişkenler %1 seviyesinde durağandır. Yani birim kökü yoktur.
Değişken

Kritik Değerler
5%
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94

10%
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61

Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkta ise, sabit terimli modeller
kullanılmıştır. Optimal gecikme uzunluğu Schwartz Bilgi Kriteri ile bulunmuştur. Değişkenler
seviyede durağan değil, birim köke sahipken, birinci farkı alındığında durağan olmaktadır.
Dolayısıyla tüm değişkenler I(1) dir.
4.2. Philip Perron Birim Kök Analizi
Tablo 4: Philip Perron Testi Sonuçları
Değişken

PP Test İstatistiği

1%
VOLAT
-2,36
-4,05
∆VOLAT*
-7,58
-2,58
GERCEK
2,14
-4,05
∆GERCEK*
-6,74
-2,58
TİCARİ
2,13
-4,05
∆TİCARİ*
-6,49
-2,58
RESMİ
1,80
-4,05
∆RESMİ*
-6,95
-2,58
*: Değişkenler %1 seviyesinde durağandır. Yani birim kökü yoktur.

Kritik Değerler
5%
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94
-3,45
-1,94

10%
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61
-3,15
-1,61
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Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkta ise, sabit terimli modeller
kullanılmıştır. Newey-West ölçütü kullanılarak durağanlık tespit edilmiştir.
4.3. Nedensellik Analizi
Regresyon denklemleri;
VOLAT=B0+B1 GERCEK Gerçek kişi döviz tevdiat-oynaklık ilişkisini saptamak için
VOLAT=B0+B1TİCARİ Ticari ve diğer kuruluşlar-oynaklık ilişkisini saptamak için
VOLAT=B0+B1RESMİ Resmi kuruluşlar-oynaklık ilişkisini saptamak için kurulmuştur.
Granger nedensellik ilişkisine baktığımızda, nedensellik ilişkisinin üç model için de doğru
kurgulandığını, yani gerçek kişi döviz tevdiat hesaplarından oynaklığa, ticari müşteri döviz tevdiat
hesabından oynaklığa ve resmi kişi döviz tevdiat hesaplarından oynaklığa doğru olduğu
gözlemlenmektedir. Tam tersi ilişkiler ise söz konusu değildir. Yani, döviz kuru oynaklığından,
gerçek kişi döviz tevdiat hesaplarına, ticari ve diğer kuruluş hesabına ve resmi kuruluş hesabına
doğru bir nedensellikten söz etmek mümkün değildir.
Tablo 5: Granger Nedensellik Testi Sonuçları
F istatistiği

Olasılık
Değeri

Gerçek Kişi Volatilite

7,06

0,001

Volatilite Gerçek kişi

0,38

0,680

7,73

0,000

0,82

0,443

Resmi Hesaplar
Volatilite

6,35

0,002

Volatilite Resmi
Hesaplar

0,07

0,932

Ticari Müşteri
Volatilite
Volatilite Ticari
Müşteri

Karar
Gerçek kişi Döviz Tevdiat Hesabından Döviz Kuru
Oynaklığına doğru bir nedensellik ilişkisi vardır.
Döviz Kuru Oynaklığından Gerçek kişi Döviz Tevdiat
Hesabına doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur.
Ticari müşteri Döviz Tevdiat Hesabından Döviz Kuru
Oynaklığına doğru bir nedensellik ilişkisi vardır.
Döviz Kuru Oynaklığından Ticari müşteri Döviz Tevdiat
Hesabına doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur.
Resmi Hesaplar Döviz Tevdiat Hesabından
Döviz Kuru Oynaklığına doğru bir
nedensellik ilişkisi vardır.
Döviz Kuru Oynaklığından Resmi Hesaplar Döviz
Tevdiat Hesabına doğru bir
nedensellik ilişkisi yoktur.

4.4. Eşbütünleşme Tespiti
Seviyede durağan olmayan değişkenler arasında kurulacak ilişki sahte regresyon sonucunu
doğurur ve anlamlı ilişki vermez. Bu nedenle farkları alınmış değişkenler arasında uzun dönemli
anlamlı bir ilişki için eşbütünleşime testi yapmak gerekir. Eşbütünleşme testi için öncelikle lag
gecikme uzunluğu bulunmalıdır. Gecikme uzunluğu üç model için de 3 olarak belirlenmiş ve
bütünleşme test sonuçları aşağıda yer almaktadır. Test Sonuçlarına göre eş bütünleşme tüm
regresyonlar için bulunmuştur yani üç denklem için de uzun dönemli ilişkinin mevcut olduğu
söylenebilir.
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Tablo 6: Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Model 1
Model 2
Model 3

İz İstatistik Dğeri
19,94
15,49
17,17

Olasılık Değeri
0,010
0,008
0,028

Eşbütünleşme Durumu
Var
Var
Var

4.5. Eşbütünleşme Katsayılarının Belirlenmesi
Uzun dönemli ilişki FMOLS ile tahmin edilmiş olup, tahminlerdeki otokorelasyon ve
değişen varyans sorunları, Newey-West yöntemiyle giderilerek elde edilen sonuçlar aşağıda
paylaşılmaktadır.
Tablo 7: Eşbütünleşme Katsayıları
Model 1
Model 2
Model 3

Değişken
Sabit
Gerçek
Sabit
Ticari
Sabit
Resmi

Katsayı
0,022
0,000022
-0,021
0,000032
0,021
0,0011

t istatistiği
4,40
2,54
4,42
2,75
3,96
2,28

Anlamlılık
0,000
0,010
0,000
0,007
0,000
0,025

Üç farklı regresyon denklemi ile döviz tevdiat hesapları ile döviz kuru oynaklığının
incelendiği çalışmada, uzun dönemli eş bütünleşme analiz sonuçları için tüm değişkenlerin anlamlı
bulunduğu söylenebilir. Gerçek kişilerin döviz hesaplarında gerçekleşen bir milyar bir artış döviz
kuru oynaklığını 0,02 birim arttırmakta iken, ticari mevduatlarda gerçekleşen bir milyar TL lik bir
artış 0,032 birim döviz kuru oynaklığını, resmi mevduatlarda gerçekleşen bir milyar TL lik bir
artış 1,1 birim döviz kuru oynaklığını arttırmaktadır. Tüm sonuçlar gösteriyorki, döviz tevdiat
hesapları arttıkça döviz kurunda oynaklık artmaktadır. Dolayısıyla Kur Korumalı Mevduat
hesaplarının açılması ile dövizlerin çözülmesi döviz kurundaki oynaklığı düşürecektir. Döviz
kurundaki oynaklığın düşürülmesi ise piyasadaki karar alıcıların elini rahatlatacak, kısa süreli
enflasyon dinamiklerinin de iyileşmesine neden olabilecektir. Unutulmamalıdırki, tekrar dövize
yogun bir şekilde talep gelmesi durumunda söz konusu model sonuçları gereği, oynaklık tüm hesap
türleri bazında artmış oalcaktır.
4.6. Hata Düzeltme Modeli
Kısa dönemli analizleri üç model için de sırasıyla tabloda gösterildiği şekilde bulunmuştur.
Kısa dönem ilişkisi sadece gerçek kişiler ile döviz kuru volatilitesi arasında bulunmuştur.
Tablo 8: Hata Düzeltme Modeli Katsayıları
Model 1
Model 2
Model 3

ECM katsayısı
-0,057
0,002
-0,037

t Değeri
-2,54
0,24
-1,62

Kısa Dönem İlişki Durumu
Var
Yok
Yok
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Tablodaki sonuçlara bakıldığında; hata düzeltme teriminin Model 1 için katsayısı negatif
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer iki modelde kısa dönemi belirleyen ECM
katsayısı anlamsız bulunduğu için, kısa dönem yorum sadece Model 1 açın yapılabilecektir. Model
, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların
tekrar ortadan kalktığını ve serilerin uzun dönem denge değerine yakınsadığını ifade etmektedir.
Bu durum yapılan uzun dönem analizinin güvenilirliğine de bir kanıt oluşturmaktadır. Hata
düzeltme teriminin katsayısı aynı zamanda serilerin denge değerine yakınsama hızını da ifade
etmekte olup; 1/0,057=18 olduğundan yaklaşık olarak 18 ay(dönem) sonra sapmalar ortadan
kalkmaktadır. Hata teriminin katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkması sonucunda
bu modelde hata düzeltme teriminin çalıştığı görülmüştür. Yani uzun dönemde birlikte hareket
eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmalar ortadan kalkmakta ve seriler belli bir
dönem sonra tekrar uzun dönemde denge değerlerine yakınsama göstermektedir.

5. SONUÇ
Gerçek ve tüzel kişiler elde ettikleri gelirlerinin bir kısmını gelecekte tüketmek için
tasarrufa yöneltmektedirler. Burada tasarruflar, yatırımcılar tarafından çeşitli enstrümanlar
vasıtasıyla yatırıma dönüştürülmektedir. Son yıllarda özellikle Türkiye’de tasarruflar yatırıma
dönüştürülürken, yurtiçi yerleşiklerin yatırım talebinin, özellikle bankalardaki yerel para birimi
cinsinden mevduat yerine döviz tevdiat hesaplarından oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda
çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarda açılan döviz tevdiat hesapları ile döviz kuru
oynaklığı arasındaki ilişki 2014:M1-2021:M12 dönemi için araştırılmak istenmiştir. TCMB
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden elde edilen TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve BDDK
Aylık Bankacılık Sektörü Verileri’nden elde edilen gerçek kişiler, resmi-ticari ve diğer kuruluşlara
ait döviz tevdiat hesapları verileri kullanılarak oluşturulan model çerçevesinde çift yönlü
nedensellik ilişkisi araştırılmıştır.
Model sonuçlarını iki başlıkta değerlendirmek mümkündür. Öncelikle uzun vadeli ilişkiye
baktığımızda, döviz kuru oynaklığı tüm bağımsız değişkenlerle koentegre olmuş ve anlamlıdır.
Yani gerçek kişilerin döviz hesaplarında gerçekleşen 1 birimlik bir artış döviz kuru oynaklığını
0,02 birim arttırmakta iken, ticari mevduatlarda gerçekleşen 1 birimlik bir artış döviz kuru
oynaklığını 0,032 birim, resmi mevduatlarda gerçekleşen 1 birimlik bir artış ise döviz kuru
oynaklığını 1,1 birim arttırmaktadır. Söz konusu birim etkinin en fazla resmi hesaplarda
gerçekleşen döviz hesabı değişikliği ile, en düşük birim etkinin ise gerçek kişi döviz hesaplarındaki
değişiklikten kaynaklandığını söylemek mümkündür. Nedensellik yönü bize gösteriyorki, döviz
kuru aşırı oynaklığı arttıkça gerçek kişiler ve ticari kuruluşların döviz talep etmesi beklenirken,
tam tersi durum gerçeklemektedir. Yani gerçek kişiler ve ticari kuruluşların döviz talebi nedeniyle
döviz kuru oynaklığı artmamaktadır. İkinci husus ise kısa dönemli ilişki sonuçlarıdır. Hata
düzeltme teriminin Model 1 için katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, diğer
iki modelde kısa dönemi belirleyen ECM katsayısı anlamsız bulunmuştur.
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Hata düzeltme teriminin katsayısı 18 bulunmuş ve yaklaşık olarak 18 ay(dönem) sonra sapmalar
ortadan kalkarak, gerçek kişi döviz tevdiat hesap serisi ile döviz kuru oynaklığı serisi dengeye
gelmektedir.
Model sonuçlarının politika yapıcılar açısından değerlendirilmesi de önemli olmaktadır.
Politika yapıcılar insanların dövize karşı panik hareketleri sonucu döviz kurundaki oynaklığın
arttığını düşünerek, ani talep karşısısında gerekli likiditenin sağlanması için piyasada aksiyon
alabileceklerdir. Özellikle ticari hesapların döviz kuruna etkisi bireysel hesaplardan daha fazla
olduğu için belki ticari müşterilere özel kur oynaklığını düşürecek tedbirlerin alınması gündeme
gelebilecektir. Bununla birlikte özellikle son dönemde uygulamaya konulan Kur Korumalı
Mevduat Hesaplarının işlerliğinin artması, döviz kuru oynaklığına kısa ve uzun vade etkilerinin
analiz edilmesi de çalışma kapsamında faydalı olacaktır. Son olarak kısa dönemli analiz ile kısa
süreli etki edecek para politikalarının da işlerliğinin artması amaçlanabilecektir.
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ÖZET
Her şeyin bir yolu, yöntemi bir edebi olduğu gibi kulluğun en önemli bir yönü olan duanın
da edepleri, prensipleri ve bazı şartları vardır. Bu esaslara göre yapılan duaların kabul edileceği
ümit edilebilir. Nasıl ki şartlarına uygun ekilmeyen bir tarlada yaban otlarından başka bir şey
bitmezse, şartlarına, kurallarına ve esaslarına uygun olarak yapılmayan dualar da ya kabul olmaz
ya da istenilen neticeyi vermez. Bu sebeple dua etmenin kendine has usulleri ve şartları olduğu
gibi dua ile istenilecek şeylerin de neler olduğunu bilmek lazımdır. Yani nasıl dua edecek ve
Allah’tan neler isteyebileceğiz? Özellikle ciddi ve önemli meseleler için dua edecek olan kimsenin
dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar, duanın kabul edilmesi için gereken kurallardır. O
halde bu kurallar nelerdir? İşte biz bu tebliğimizde dua etmeye başlamadan önce, dua anında ve
duanın sonunda uymamız gereken kurallardan bahsedeceğiz. Daha sonra da, duanın kabul
edilmesinde önemli bir yeri olan dua vakitleri ve dua yerleri hakkında da bilgi vereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Dua, Kur’ân, Hadis, Dua Vakitler, Dua Yerleri
METHOD OF PRAYER AND CONDITIONS OF ACCEPTANCE
Prof. Dr. Davut AYDUZ
ABSTRACT
Just as everything has a way and a method, prayer, which is the most important aspect of
servitude, also has adab, principles and some conditions. It can be hoped that prayers made
according to these principles will be accepted. Just as nothing but wild grass grows in a field that
is not planted in accordance with its conditions, prayers that are not made in accordance with its
conditions, rules and principles will either not be accepted or will not give the desired result. For
this reason, it is necessary to know what are the things to be asked with prayer, as there are its own
methods and conditions of prayer. So how do we pray and what can we ask God for? There are
certain points that should be taken into account by anyone who is going to pray, especially for
serious and important matters. These are the rules required for the prayer to be accepted. So what
are these rules? Here, in this communiqué, we will talk about the rules that we must follow before
we start praying, at the time of prayer and at the end of the prayer. Later, we will also give
information about prayer times and places of prayer, which have an important place in accepting
the prayer.
Keywords: Prayer, Qur'an, Hadith, Prayer Times, Prayer Places.
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GİRİŞ
İnsanlara bakan yönüyle dua, istemektir. Biz maddî-manevî ihtiyaçlarımızı Rabbimizden
isteriz. İsteğini ağlayarak belirten ve böylece isteğine ulaşan çocuk benzeri, biz insanlar da
dertlerimizi ve isteklerimizi bir istek listesi yaparak Yüce Allah’a arz ederiz. Arz ederken de
duyulduğumuza ve isteklerimizin yerine getirileceğine inanarak bu işi yaparız.
Dua ederken, çok defa istediğimiz şeyi de, isteme şeklini de bilemeyiz, bilemeyiz de
istemede bile bazen Allah’a karşı saygısızlıkta bulunuruz. Mesela, “İstediğimiz şeyler, Allah’ın
rızâsına uygun mu?”, “Bizim hem dünyamız, hem de âhiretimiz için hayırlı mı?” vb. hususları
düşünmeden isteklerimizin hemen yerine getirilmesini isteriz. Hatta yerine getirilmeyen
arzularımızın, reddedildiğini düşünerek de ümitsizliğe düşeriz. İşte bundan dolayı bize isteme/dua
etme duygusunu veren Yüce Allah, dualarda ne isteyeceğimizi ve nasıl isteyeceğimizi de
öğretmiştir.
Bu yönüyle Kur’ân-ı Kerîm, dua konusu üzerinde ısrarla durur ve yapılacak duaları diğer
peygamberlere öğrettiği gibi, Peygamber Efendimiz’e de bizzat öğreterek, meselenin önemini
gösterir. Evet, Kur’ân-ı Kerîm’de, yüzlerce âyet-i kerime ile dua konusu üzerinde ısrarla
durulduğunu görürüz. Bunun dışında, Efendimiz’den rivâyet edilen, yüzlerce hadîs-i şerif’te
duanın önemine hem vurgu yapılır, hem de hayatın her ânında yapılması gereken dualar biz
Müslümanlara öğretilir. O halde bizler, en iyi şekilde dua etmek, az sözle çok mânâ dile getirmek
ve çok şey istemek için bu hususta başta Kur’ân-ı Kerîm’e müracaat etmeliyiz. Çünkü en güzel,
en kısa ve en özlü dualar Kur’ân’dadır. Kur’ân’daki duaların bir kısmı peygamberlerin ve sâlih
kulların dualarıdır. Ümmet-i Muhammed’in bu ifadelerle dua etmeleri için bunlar Kur’ân’da yer
almışlardır. Bunlar âdetâ Yüce Allah’a birer dilekçe örnekleridir. Peygamber Efendimiz ekseriya
bunlarla dua ederdi. Bu duaların dışında Peygamberimizin ümmetine öğrettiği yine kısa, özlü bâzı
dualar da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz, çeşitli durum ve şartlara göre farklı dualar yapmış
ve bunları ashabına öğretmiştir. Sahabe-i kiram da öğrendikleri bu duaları kendilerinden sonraki
nesillere öğretip belletmiş ve böylece zamanımıza kadar ulaşmasını sağlamışlardır. Allah onların
hepsinden razı olsun. İşte bu iki grup dua, yani Kur’ân’daki dualarla Peygamberimizin duaları,
kendileriyle dua edilmeye en lâyık dualardır.
İbadetin özü olan duanın, yeri ve zamanı olmadığı için, bir Müslüman; her yerde ve her zaman
dua etmelidir. Sokakta, otomobilde, trende, büroda, okulda, fabrikada, evde, camide, Ka’be’de vs.
devamlı dua etmeli ve bunu alışkanlık haline getirmelidir. Fakat duada önemli olan, kulun kendisine
düşen vazifeyi yaptıktan sonra Allah’tan istemesidir. Yani dua edip bir şeyler isterken eli kolu bağlı
durmamalıdır. Bilakis önce sebeplere müracaat etmeli, yapılması gereken şeyleri yapmalı daha sonra
da Allah’a dua etmelidir. Zira Allah, tembele değil, canla başla çalışana, ısrarla isteyene verir. Sevgili
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem); Cennet’te kendisiyle komşu olmak isteyen kimseye:
“Çok secde etmekle (çok namaz kılmakla) bana yardımcı ol.”1 demesinde bunu görebiliriz.

1

Müslim, Salât 226.

Davut AYDÜZ 125
Ayrıca, dua ederken uyanık bir gönül ile dua etmelidir. Yani söylenen her kelime, kalpte
yerini bulmalıdır. Sadece kendimizi düşünüp dua etmemeliyiz, başta anne-babamız olmak üzere
bütün Müslümanlara, yani Ümmet-i Muhammed’e de dua etmeliyiz. İnsan, kendi çocuğu suya
düştüğü ve boğulmak üzere iken, nasıl heyecan ve üzüntü içinde kalıyorsa, aynen öyle de,
dünyanın dört bir tarafında garip, çilekeş ve mazlum Muhammed ümmeti için de öyle dua
etmeliyiz. Eğer böyle dua edersek, bu duamız, diğer dualarımızın kabûl edilmesine vesile
olacaktır.
Şimdi sırasıyla, dua ederken ve etmeden önce kalben, ruhen, bedenen hazır olmanın yanı
sıra uyulması gereken şartları ve kuralları inceleyelim:
A. Dua Öncesi Yapılması Gerekenler
a. Maddî temizlik: Temizlikten maksat, kişinin madden ve manen temiz olması demektir.
Dua edecek kimsenin üstü başı ve kalbi de duaya hazır hale getirilip temizlenmelidir. Abdesti
yoksa abdest almak ve hatta isteği çok büyük veya çok özelse boy abdesti almak. Bunlar duaya
önem verildiğini gösterdiği için kabul edilmesi açısından da oldukça önemlidir. Ancak abdestsiz
de dua edilir, “abdestsiz dua edilemez” demek yanlıştır.
b. Manevî temizlik: Tevbe ve istiğfar ile manen temizlenmek.
c. Kıbleye yönelmek: Namaz sonrası dualarda olduğu gibi mümkünse kıbleye yönelmeli.
Ama “Mutlaka kıbleye yönelmek gerekir, yoksa dua kabul olmaz.” demek de doğru değildir.
B. Duaya Başlama ve Bitirme Anında Yapılması Gerekenler
a. Duadan önce çok hamd ve senada bulunmak. Eûzü Besmele çektikten sonra duaya
hemen isteğini söyleyerek değil; Allah’a can u gönülden bir arzu ve istekle hamd ve senâ ederek
başlamak gerekir. “Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin, es-salâtü ve’s-selâmü alâ Resûlinâ
Muhammed’in ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.” (Âlemlerin Rabbine hamd olsun, Allah’ın rahmet
ve bereketi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, O’nun âilesinin ve sahabesinin hepsinin üzerine
olsun) gibi, bir hamd ve salât okuyarak başlamak ve Allah’tan istediği şeyleri isteyip bitirdikten
sonra yine; “Âmin, bi-hurmeti seyyidi’l-mürselîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammed’in ve alâ
âlihi ve sahbihi ecmaîn, ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.” (Peygamberlerin efendisinin
hürmetine Allah dualarımızı kabul etsin. Allah, Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun ailesine ve
arkadaşlarının hepsine rahmet etsin. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.) diye bitirmek.
Meselâ, Türkçe ifadelerle şöyle de diyebiliriz: “Rabbim, gökleri ve yeri yaratan Sen’sin.
Kalbimden geçenleri bilen Sen’sin. İçime îmânı yerleştiren Sen’sin. Gönlümü arzuyla dolduran ve
bununla beraber Cenneti de şimdiden donatan Sen’sin. Bülbülü şakıtan, güle rengini bahşeden yine
Sen’sin.” İşte böyle bütün âlemde meydana gelen olayları sayıp, hepsini Yüce Allah’ın yaptığını,
yalvarıp yakararak ifade etme “hamd ve senâ”, yani “övme” demektir ki, Allah Resûlü’nün dualarında
bunu açıkça ve tekrarla görmekteyiz.
b. Duadan önce makbul bir dua olan Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) çok salavât
getirmek. Duayı başlangıçta olduğu gibi Allah’a hamd ve Resûlü’ne salât ve selâm getirmekle
bitirmek. Çünkü Allah, iki salâvât-ı şerîfeyi kabul eder. Bunları kabul edince aradaki duayı da
bunlar hürmetine reddetmez.
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Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dua eden bir adamın, dua sırasında, kendisine salât
ve selâm okumadığına şâhit olmuştu. Hemen: “Bu kimse acele etti.” buyurdu. Sonra adamı çağırıp:
“Biriniz dua ederken, Yüce Allah’a hamd ve senâ ederek başlasın. Sonra Peygamber’e salât okusun.
Sonra da dilediğini istesin.” buyurdu.2
Duaya salât u selamla başlamak, âdeta, bir kapıyı vururken, o kapının önünde duran, o
kapının kilit ve anahtarlarını elinde tutan Zât’a selâm vermek gibidir. Evet, salât ve selâmın
manası, Cenâb-ı Hakk’dan Hz. İbrahim ve onun ailesine verilenlerin aynen Efendimize de
verilmesini isteme ve Hz. İbrahim’in gönüllerde kazandığı saygıya denk, Allah Resûlü için de bir
saygı ortamının oluşmasını arzu etmektir ki, can u gönülden istenen böyle bir şey muhakkak surette
kabul olacaktır. Ve böyle makbul iki dua arasında kalan bir duanın kabul olması da bir yönden
garanti altına alınmış olacaktır.
Allah’a Hamd’ı ve Peygamberimiz’e salavât’ı Arapça okuyamayanlar Türkçe şöyle
diyebilirler: “Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Peygamberimize, O’nun ailesine ve tüm
sahabelerine salât ve selâm olsun.”
c. Allah’tan hemen doğrudan bir şeyler istememeli, önce Allah’ın bize verdiği nimetleri
birer birer saymalı, daha sonra da günahlarımızı itiraf edip, kapısına geldiğimizi, başka gidilecek
kapının olmadığını söylemeli... Ve daha sonra isteyeceğimiz şeyleri istemeliyiz.
C. Dua Anında Maddî Olarak Yapmamız Gerekenler
Dua eden kimsenin, kılık kıyafet ve dış görünüş itibariyle takınması gereken bazı tavırlar,
dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır:
a. Ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek: Dua esnasında kolları dirseklerden
yukarı kaldırıp avuç içlerini açmak, başı öne eğip, gözleri hafif kısmak. El kaldırma,
dilenciliğimizi ve üst elin üstünlüğünü hatırlamak içindir. Ayrıca dua ederken ellerin yukarıya
doğru kaldırılması taabbüdî emirlerdendir, yani Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) bu
şekilde dua ettiği için bizim de böyle dua etmemiz gerekmektedir. Ayrıca, Allah’ın kürsîsinin
(ilâhî, manevî makamının) her şeyin üstünde ve her şeyi kuşatıyor olmasından dolayı ellerimizi
yukarı doğru kaldırıyoruz. Dua ederken bazen koltuk altındaki beyazlık görünecek şekilde elleri
yukarı kaldırabiliriz: Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm.”3
Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “… Allah’tan avuçlarınızın içiyle
isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün.”4
Bu hadiste, dua ederken avucun açılıp avuç içi yukarı gelecek şekilde kaldırılması, elin sırt
kısmı yukarı gelecek şekilde tutularak dua edilmemesi, dua bitince de ellerin yüze sürülmesi
istenmektedir. Duanın sonunda elin yüze sürülmesi, berekete vesile olması içindir. Yani, dua ile
ellere inmiş olan rahmet eserleri, sürmek suretiyle yüze ulaştırılmış olur.5

2
3
4
5

Tirmizî, Daavât, 65; Ebû Dâvûd, Salât 358.
Buhârî, İstiska 21.
Ebû Dâvûd, Salât 358.
İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 6/527-528.
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Kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin def’i için ise ellerin dışını semaya çevirerek dua etmek
ve Allah’a sığınmak gerekir.
b. Dua esnasında gözü göğe dikmemek: Peygamberimiz buyurmuştur ki: “Bazı kimseler,
namazda gözlerini göğe dikerek dua etmekten vazgeçsinler. Yoksa Allah onların gözlerini kör
eder.”6 Allah Rasulü, bu şekilde dua etmeyi yasaklamıştır.
c. Dua ederken sesi aşırı yükseltmemek: Allah’a dua ederken veya zikrederken, yani gerçek
anlamıyla ibadet halinde, sesi yükseltmek doğru değildir, dinimizce hoş görülmemiştir. Çünkü
kendisine dua ettiğimiz, zikrettiğimiz, yani ibadet ettiğimiz varlık, içimizden geçirdiğimiz
düşünceleri dahi bilen, haberdar olan ve işiten bir varlıktır. O halde bize bu kadar yakın olan bir
varlığa seslenirken sesi yükseltmek, bağırıp çağırmak; ihlâsın sınırlarından gösterişe, dua
hudutlarından çıkıp şikâyete geçen bir tecavüzü gösterir.
Sahabe Efendilerimiz Peygamberimize Allah’ı sormuşlardı, cevaben Allah buyurdu ki:
“Kullarım sana beni sorduklarında: Ben muhakkak ki, yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin
duasına icabet ederim.” (Bakara, 2/186) Dua ederken seslerini aşırı şekilde yükseltenleri gören
Resûlullah, şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar! Kendinize gelin. Çünkü siz bir sağırı veya uzaktaki
birini çağırmıyor, ancak her şeyi işiten ve çok yakın bulunan birine dua ediyorsunuz. Sizin
kendisine dua ettiğiniz size bineğinizin boynundan daha yakındır.”7 Gönülden, gizlice,
bağırmadan, samimiyetle dua edilir. “Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu o, aşırı
gidenleri sevmez.” (A’râf, 55) Öyleyse dua ederken, kendimiz duymayacak kadar çok hafif ve
alçak bir sesle dua etmek doğru olmadığı gibi, çevremizdekileri rahatsız edecek şekilde yüksek
sesle de dua etmemek gerekir.
D. Dua Anında Manevî Olarak Yapmamız Gerekenler
Duanın kabul edilmesi için, dua edenin, dış görünüşü yeterli değildir. Dua ânındaki mânevî
durumumuz ve duanın içeriği de önemlidir. Öyleyse duada neler istenmeli ve nasıl istenmelidir?
a. İhlasla dua etmek: Dua da, namaz ve benzeri diğer ibadetler gibi bir kulluktur; onun için
diğer ibadetlerde olduğu gibi, duada da, ihlaslı olunmalıdır. Yani hiçbir karşılık ve dünyaya ait
peşin bir netice beklemeden yapılmalıdır. İnsan, saf ve dupduru bir gönülle O’na yönelip, rızasını
aramalıdır. Ama O, bazen lütuf ve keremiyle ihsanlarda bulunup kulunu hoşnut edebilir... Bu
sebeple de, hemen neticesi alınsın ve çarçabuk hedefe ulaşılsın diye yapılan dualar kabul
görmeyebilir; ihlaslı olmadıkları için, kabul noktasına yükselmeleri mümkün olmayabilir...
Dünyada karşılığı hemen verilecek peşin ücretler için ısrarla dua edilmemeli ama yine de
Hak kapısında dua etmede de ısrarlı olunmalıdır. Kötü şeylerden Allah’a sığınma ve O’ndan bir
şeyler istemede bir an bile gevşeklik göstermemeliyiz. Daima hayırlı olanı istemeli, günahların
yaprak gibi döküldüğü, fazilet ve insanî değerlerin arttığı o kapıya sâdık olunmalıdır. İstenilen
şeyler hemen verilmese bile, imtihanda olduğumuzu unutmayarak dua etmeye devam etmek ve
neticeleri âhirette beklemek, samimî kul olmanın gereğidir.
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Duaya gösteriş, riya ve daha başka hiçbir duygu ve düşünce karışmamalı, dua Allah’ın
rızasını kazanmaya yönelik olmalıdır. “Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O’na yapın,
yalnız O’na yalvarın.” (Mümin, 40/65) Meselâ; deniz ortasında, bir tahta parçası üzerinde kalmış
ve bütün sebeplerin tükendiği bir anda, teslimiyet içinde Cenâb-ı Hakk’a yönelerek dua etmek ki,
duanın özü, hayatı da işte bu ihlâs ve samimiyettir.
b. Kalp huzuru ile dua etmek: Kur’ân okurken, Allah’ı zikrederken ve dua ile meşgul
olurken, önemli olan bunları şuurlu yapmak, her kelimeyi duya duya okuma, kendimizi
verebilmedir. Fakat bununla beraber, bunda muvaffak olamadım diye bırakmama da önemlidir.
Zira şeytan, bizim ne Kur’ân okumamızı ister, ne de dua etmemizi. Ama şeytanın bütün kötü
telkinlerine rağmen biz devam edersek, bu defa da bizi okurken meşgul eder, aklımıza hayalimize
gelmeyecek şeyleri hatırlatır. Biz de bu işi şuurlu yapamıyoruz diye bırakırsak, şeytanın oyununa
gelmiş oluruz. Dua ederken Allah’tan başka her şeyi kalpten çıkarıp yalnız O’na güvenmek ve
O’nu düşünmek gerekir. Dalgınlık içinde, ciddiyetten uzak, yani gaflet ile dua etmemelidir. Bir
hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Biliniz ki, Allah Teâlâ, kendisinden gafil bir kalbin duasını
kabul etmez.”8
c. Israrcı olmak: Allah’a dua etmekten asla bıkmamak, umutsuzluğa düşmemek ve duasının
mutlaka bir gün kabul edileceğine inanmak. Peygamberimiz: “Allah’a duayı size icabet
edeceğinden emin olarak yapın.”9 buyurmuştur.
Evet, duada ısrar etmek gerekir. Halimizi veya istediğimiz şeyi, yüce Allah’a sadece bir
veya birkaç defa değil, onlarca, yüzlerce, binlerce kere iletmek ve isteğimizi elde edinceye kadar
yalvarmak, duanın kabul olması için oldukça önemlidir. Biz insanlar bile, ısrar edenleri veya
çocuklarımızı “aman şunun isteğini verin, demek ki sıkıntısı büyük...” deriz. Yüce Allah bizim
annemizden babamızdan daha şefkatli ve bize karşı daha merhametlidir. Bu yüzden istek ve
ihtiyaçlarımızı sürekli ve kararlı bir şekilde vazgeçmeden, bıkmadan, usanmadan elde edinceye
kadar istersek, vereceğinden hiç şüphemiz olmasın. Kulunun yalvarmalarından ve hasta iken
iniltilerinden hoşlandığı, kendisinden bir şey istenildiği zaman bundan hoşlandığını ve bunları
yerine getirmekle herhangi bir şeyinin eksilmediğini, eksilmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü
yeryüzünün bütün hazineleri, mal varlığı ve bütün zenginlerin ve padişahların padişahı olduğunu,
kalplerin onun elinde olduğunu biliyoruz. Buna göre o isterse hiç olmayacak bir işi bile, istemesini
bilirsek, yapar veya yaptırır.
Hadislerde verilen bazı tesbihlerin ve duaların rakamları da boşuna değildir. Namazdan
sonra yapılan tesbihatta çekilen 33 kere sübhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allâhu Ekber,
önemli birer şifre olmak veya birtakım şifreleri açmak bakımından oldukça önemli kurallardır.
Kimse Allah’ı herhangi bir işi yapması veya yapmaması için zorlayamaz. Israr etmek ve
defalarca istemek, tekrar etmek ise, istediği şeyde gösterilen kararlılıktır, zorlama sayılmaz.
d. Duanın kabul edileceğine tam inanmak: Allah’ın duayı kabul edeceğinden emin olarak,
can-ı gönülden dua etmek ve duanın kabul edileceğine kesin olarak inanmak. Duanın kabul
edileceği konusunda şüphesi olan kimsenin duası kabul olmaz.
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Başka bir deyişle duasının kabul olunacağında asla şüphe etmeyen kimsenin yaptığı dua kabul
olur. Nitekim bu konuda bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), şöyle
buyurmuştur: “Allah’a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Allah (celle
celâluhû), bu inançla olmayan ve gafletle, başka şeylerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez,”10
Bizim kabul edilmeyen ve “dua ettim de kabul olmadı.” dememize sebep olan dualar, daha
çok, hadiste bildirilen ve kalple dilin bütünleşmediği dualardır. Çünkü kalbi başka şeylerle
meşgulken diliyle “bana şunu ver veya bunu verme...” diye dua eden kimse, önce kendi isteğinde
samimi değildir. Haliyle kendisi samimi olmayan kimseyi Allah da ciddiye almamaktadır. Bu
yüzden dua ederken, insan, kendisini Allah’ın huzurunda hissederek ve sıradan birinin huzurunda
değil, O’nun huzurunda nasıl bir tavır takınılması gerekiyorsa, o tavırla ve o ciddiyetle isteğini dile
getirmeli ve öyle dua etmelidir.
Tabii bir de bu işin acele edilmeden sabırla beklenmesi de önemlidir. Bu hususta bir hadisi şerifte, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Acele etmediği sürece her birinizin duasına cevap verilir. Ancak şöyle diyerek acele eden
var: “Ben Rabbime dua ettim de duamı kabul etmedi.”11
Başka bir hadiste “Allah’a dua eden herkese Allah icabet eder (duasını kabul edip istediğini
verir). Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da âhirete saklanır. Yahut da dua ettiği miktarca
günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah bir şey veya akrabalık bağının kopmasını
istememiş olsun, ya da acele etmemiş, olsun.”12 buyurulmuştur.
Bu hadîse göre duadaki usul:
1. Allah’tan, bir günah işlemeyi veya haram bir şeyi istememek.
2. Akrabalık bağlarını kesmeye dair bir şey istememek.
3. “Duam kabul olmadı” diye acele edip Allah’ı insanlara şikâyet etmemek veya
karamsarlığa düşmemek. Aksi halde kalbiyle dilinin bütünleşerek istediği şeyi Allah’ın kabul
etmemesi için ortada bir sebep yoktur. Nitekim bir hadis-i şerifte de: “Rabbiniz çok hayâlıdır,
kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten hayâ
eder.”13
Duanın gecikmesi söz konusu olabilir ama reddi, istenen şey günah veya haram bir şey
olmadıkça söz konusu değildir. Gecikmesinin sebebini başka bir hadiste, yüce Allah’ın mümin
kulunun yalvarmasından hoşlandığı ve bu yüzden yalvarttığı şeklinde açıklandığını; buna karşılık
kâfirin veya münafığın istediği bir şeyin hemen verilmesinin sebebinin de yüce Allah’ın, onun
sesini duymak istememesinden kaynaklandığını görüyoruz.
Duanın kabul edilmediğini düşünmek kesinlikle yanlıştır. Dua, eğer şartlarına uygun
yapılmışsa muhakkak kabul görür. Ancak kabul ediliş durumu, bizim istediğimizin aynı
olmayabilir. Bazen bizim istediğimiz, bizim için hayırlı olmadığından, bir rahmet eseri olarak
Cenâb-ı Hak bize, istediğimizi değil de esas istememiz gerekeni ihsan buyurur.
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Bazen de duamız âhiretimiz hesabına kabul görür. Onun için, yapılan duaların mutlak surette kabul
edileceğini düşünerek dua etmek çok mühimdir.
Ancak bütün bunlarla birlikte bir kimsenin, ne kadar samimi ve kararlı olursa olsun Allah
katında her bakımdan tam ve mükemmel bir inanç ve kulluk mertebesinde bulunduğunu
düşünerek, dua ve isteğinin mutlaka ama mutlaka kabul edileceği zannına kapılmak, doğru
değildir. Çünkü Allah kimsenin duasının mutlaka kabul etmek mecburiyetinde değildir. Allah’ın,
dualarımızı kabul edeceği konusunda korku ve ümit (havf ve recâ) arasında bulunmak, kulluk
edebinin ve mânevî gelişmenin bir gereğidir. Bu yüzdendir ki, “Allah’a korkarak ve umarak dua
edin.” (A’râf, 7/56) buyurulmuştur. Korku ve ümit içinde Allah’a yalvarma, imandaki samimiyetin
bir göstergesidir ve duası kabul edilmiş birçok kimsenin bu ruh hali içerisinde Rabbine yöneldiği
bildirilmektedir. (Enbiyâ, 21/90)
e. İçin için ve yalvara yalvara dua etmek: Duanın gerçekten istenerek ve gerçekten Allah’a
karşı insanın acizliğinin ve fakirliğinin kavranarak yapılması gerekir. Bu durumda yapılacak bir
dua, Kur’ân’da tarif edilen “için için ve yalvara yalvara” tanımına uygun olacaktır. Allah bir
âyetinde şöyle buyurmaktadır: “Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua
edin.” (A’râf, 7/55)
f. Umut ve korku ile dua etmek: Âyette şöyle buyurulur: “Allah’a korku ve ümitle dua ediniz.”
(A’raf, 7/56) Yani, reddolunmasından korkar, kabulünü ümit eder bir halde dua ediniz. Yani korku
ve ümit arasında olmak kişinin manevî hayatında mühim bir yer işgal eder. Tek kanatlı bir kuş
uçamadığı gibi, sadece korku veya sadece ümit kanatlarıyla hareket edenler de, manevî yüksekliklerin
semasına kanat açamazlar. Allah’ın celâl ve azametini düşünmek, insana lezzetli bir korku verir.
Annesinin merhametli tokadından korkup yine annesinin şefkatli sinesine sığınan çocuk gibi,
Allah’tan korkmak insanı yine Allah’a sığınmaya sevk eder. Allah’ın cemal ve rahmetini düşünmek
ise, insanı ümit içinde yaşatır.
g. Kafa ve kalp bütünlüğü içinde dua etmek: Duada kalp ve kafa bütünlüğü de oldukça
önemlidir. İnsanın diliyle söylediği şeyi kalbinin doğrulaması gerekir. Dil başka şey söyler, kalp başka
şey isterse veya başka şeylerle meşgul olursa dua kabul olmaz.
Duanın kabulü konusunda veya herhangi bir rahatsızlığı dua ile tedavi etme konusunda
kesin bir inanç ve kuvvetli bir teslimiyet lazımdır. Aksi halde duadan beklenen netice meydana
gelmez. Bu sebeple dua edenin, dua edilen konuya tamamen yoğunlaşması gerekir. Yoksa ağzı
dua ederken kalbi başka şeylerle meşgul olan veya kalbi “acaba”larla dolu olan bir kimsenin
yaptığı dua yerini bulmaz, kişi boşuna vakit kaybetmiş olur.
h. Kimden ne istediğini bilerek dua etmek: Duada kişinin, ne istediğini iyi bilmesi ve
isteklerini özlü bir şekilde ifade etmesi lazımdır. Aksi halde duada şüphe ve tereddüdün yanı sıra
ne istediğini bilmemek veya “istesem olur mu olmaz mı, acaba yanlış mı yapıyorum, doğru mu?”
şeklindeki dualar, kabulden uzak dualardır. Konuyu daha iyi anlamak için önce şu hadis-i şerife
bakalım: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Sizden biri dua edince “Ya
Rabbi! Dilersen beni affet! Ya Rabbi dilersen bana rahmet et!” demesin.
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Bilakis, azimle (kesin bir dille) istesin, zira Allah’ı kimse zorlayamaz.”14
Hadiste görüldüğü gibi, duadan beklenen neticeyi Allah’a bırakmak doğru iken, istenen
şeyi O’nun tercihine bırakmak doğru görülmüyor. Net ve kesin şeyler istenmesi tavsiye ediliyor.
İstemede sınır yoktur. Zira istenilen yer çok büyük bir makamdır ve kendisinden istenilen
her şeyi yerine getirmeye gücü yeter. Bu yüzden aklımıza gelebilecek en büyük veya en çok şey ne
ise, buna cennet ve Allah’ın rızası da dâhil, istemede çekimser davranmamak gerekir. “Ben kimim
ki veya neyim ki, lâyık mıyım ki, Allah’tan o kadar büyük şeyler isteyeyim...” şeklindeki şeyler
yanlıştır. Aksine biz, Allah’ın Kendisine muhtaç olan kulu ve yeryüzündeki tek muhatabıyız. O
(celle celâluhû), bizim istek ve ihtiyaçlarımızı yerine getirmek veya yardımını isteyeceğimiz, küçük
veya büyük herhangi bir konu için sürekli ve her an bizi dinlemekte ve beklemektedir. Kısacası,
istekler net ve kesin bir dille ifade edilmeli ve direkt olarak ifade edilmelidir. İstenen şeyin büyük
veya küçük olması, az veya çok olması önemli değildir; Allah’a her şey kolaydır. Onun için çoğu
vermek azı vermek kadar kolaydır.
ı. Musibetler kalkıncaya kadar dua etmek: Musibetler zamanında okunacak hususi dualar
vardır. Bunların musibet kalkıncaya kadar okunması lazımdır. Fakat burada en önemli şey
Müslümanlardaki dua heyecanıdır. O his ve heyecanın içten gelmesi lazımdır.
i. Musibetler anında toplu dua etmek: Musibetler zamanında herkes ayrı ayrı dua
edebileceği gibi, bir mekanda hep birlikte dua edilmesi daha faydalıdır. Zira dua edenlerden
bazılarının tertemiz duyguları, diğerlerine tesir eder, kalp huzuruna vesile olur. Bu da o mecliste
bulunanları biraz daha dikkatli ve ciddi olmaya sevk eder. Diğer taraftan insanın sadece kendi
kendine olması ve seccadesinde içini Allah’a dökmesinin, elbette farklı bir açıdan birlikte yapılan
duaya üstünlüğü vardır. Çünkü hiç kimsenin bilmediği, görmediği bir yerde el açıp, içini Rabbine
dökmenin değeri hiçbir şey ile ölçülemez.
E. Duanın İçeriği ile İlgili Olarak Dikkat Etmemiz Gerekenler
a. Kur’ân’da bize öğretilen ve Efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) rivayet edilen
dualarla dua etmek.
b. Kur’ân ve hadislerde öğretilen dualardan sonra, kendi dilimizle, içimizden geldiği gibi
dua etmemiz mümkün olduğu gibi, din büyüklerinden bize ulaşan güzel dualarla dua etmek de
mümkündür. Dua dilinin Arapça olması da şart değildir.
c. Her şeyden önce, dua ile istenecek şeylerde, sebepler adına yapılabilecek her şeyi
yapmak gerekir. Dua eden kişi gönülden dua etmeli, duasında iyi şeyleri isteyerek kendisi de o
doğrultuda çaba sarf etmelidir. Kişi, duasında samimiyetini tavırlarıyla da ortaya koymalıdır.
Meselâ duasında, Allah’ın emirlerine itaat eden samimi bir Müslüman olmayı istiyorsa,
hareketleriyle de böyle bir Müslüman olma çabası içerisinde olmalıdır.
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d. Duanın asıl anahtarı, helal lokma yemektir. Bir Müslüman, yiyip içtiği şeylerin helâl
olmasına dikkat etmelidir. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), uzun bir yolculuk
esnasında, saçları dağılmış, toz toprak içinde kalmış ve ellerini semâya kaldırıp: “Ya Rabbi! Ya
Rabbi!” diye dua eden bir adamdan bahsederek: “Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve
haramla beslenmiş bir kimsenin duası nasıl kabul olunur ki!”15 buyurdular. Hadîsteki kişi ve
benzeri kimseler, kendi elleriyle dualarının makbul olma yolunu kapatmışlardır.
Sa’d b. Ebî Vakkâs Sevgili Peygamberimize: “Ya Resûlallah! Allah’a dua et de duası kabul
edilenlerden olayım” deyince, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Ey Sa’d! Helâl ye ki,
duası kabul edilenlerden olasın.”16 buyurmuşlardır.
e. Sesi fazla yükseltmeden, açıkla gizli arasında bir sesle dua etmek.
f. Dua ederken cümlelerde vezin, ölçü ve kâfiye aramamak, yapmacıklığa asla kaçmamak.
Zira dua yalvarma yeridir, orada yapmacıklığın işi yoktur.
g. Dua esnasında ısrar ile dua etmek ve yerine göre duayı üç defa tekrarlamak da duanın
kabul edilmesine dair gözetilmesi gereken şartlardandır: “Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) dua ve istiğfar ettiği zaman üç kere tekrar etmekten hoşlanırdı.”17
h. Müslümanlardan intikam almak, onlara zarar vermek gibi günah olan şeyleri istememek.
ı. Kızgınlıkla kötü sözler söylememek, çoluk çocuğuna, eşine, malına kötü dua etmekten
sakınmak. Çünkü bunlara yapacağı kötü dua sonunda yine kendisine acı çektirecektir.
i. Duada olmayacak şeyler istememek: Meselâ kişinin “Allah'ım beni peygamber yap” veya
“Bu dünyada beni ölümsüz kıl” demesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerdir.
j. Allah’ın güzel isimleriyle (esmâü’l-hüsnâ) ile dua etmek: Âyette: “Allah’ın Esmâü’lHüsnâsı vardır. Onlarla Allah’a dua ediniz.” (A’raf, 7/180) buyurulmaktadır.
Esmâu’l-Hüsnâ “En güzel isimler” demek olup, Allahu Teâlâ’nın Rahmân, Rahîm, Alîm,
Kadîr.. gibi isimleridir. Bir hadîste Allah’ın 99 isminin olduğu bildirilir.18 Bizler dualarımızda
halimize, isteğimize uygun Allah’ın isim ve sıfatlarını zikrederek dua edebiliriz.
k. Duanın sonunda “Âmin” demek: Bir hadis-i şerifte duayı bitirdiğimiz zaman onun kabul
edilmesini isteme anlamına “Âmîn” “Allah’ım duamı kabul et” diye, bitirmemiz isteniyor ki, bu da
yaptığımız duanın kabulüne vesile olan hususlardan biridir.
Peygamberimizle birlikte gezintiye çıkan birkaç sahabe, dua eden ve ısrarla isteyen bir başka
sahabe ile karşılaşırlar. Peygamberimiz adamın duasında Allah’tan neler istediğine kulak verir.
Sonra onun doğru bir şekilde ve samimi olarak dua ettiğini görünce, yanındakilere: “Eğer (duayı)
sonlandırsa vâcip oldu!” der. Kendisine: “Ne ile sonlandırırsa ey Allah’ın Resûlü!” diye sorulunca
da; “Âmin” ile buyurur ve oradan uzaklaşır. Bu müjdeyi alan sahabilerden biri de adama: “Ey filan!
Duanı âminle tamamla ve de gözün aydın olsun!” der.19 Burada açıkça, duanın sonunda “âmin”
demek suretiyle yapılan duanın kabul edileceği müjdelenmiştir.
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Bu demektir ki “Âmin” demek, dua için oldukça önemli bir husustur. Hatta biz, duamızı bitirirken;
“Âmin! Ya Muîn, bi-hürmeti seyyidi’l- Mürselîn, ve’l- Hamdüllilahi Rabbi’l- Âlemîn” deriz ki, bu
da; “Ey kullarının dualarını kabul edip yardım eden Allah’ım! Peygamberlerin efendisi olan Hz.
Muhammed hürmetine dualarımızı veya benim duamı kabul et.” demektir.
l. Kendine ve mümin kardeşine dua etmek: Birine dua etmek veya ettirmek de duanın çabuk
kabulüne vesiledir. Çünkü bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre, Sevgili Peygamberimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem), gıyaben (dua edilenin yanımızda olmadığı ve de haberi olmadığı halde) yapılan
duaların kabule daha uygun olduğunu söylemiştir: “Kabule layık olmada, bir kimsenin başka bir
kimseye gıyabında (o kişinin yokluğunda) yaptığı duadan daha süratli olanı yoktur”,20 “Kardeşinin
gıyabında dua eden hiçbir mümin yoktur ki melekler de: “Âmin, bir misli de sana olsun’
demesin.”21 Meleklerin “âmin” dediği dualar, kabule en uygun dualardır.
Sahabiler kendi aralarında birbirlerine ismen dua eder ve ismen de kendilerine dua
edilmesini isterlerdi ve bu dua isteme konusu oldukça yaygın bir haldeydi.
m. Başkalarına haset etmeden Allah’tan hakkımızda hayırlı olanı istemek: Yani,
başkalarına verilen makam, servet, ilim gibi şeylere bakıp da, haset ile, “Bu ona niye verildi?
Aslında bana verilmeliydi.” dememeliyiz. Çünkü bilemeyiz, belki de bizim için hayırlı olan, bize
verilmemesidir. Dolayısıyla biz Rabbimize yöneliriz. O’nun lütf u kereminden isteriz. O,
hakkımızda hayırlı olanı elbette bilir, ona göre verir, O’nun rahmet hazineleri, ne biter ne de
tükenir.
Bu meselede şu esasları göz önünde bulundurmak lâzımdır:
– Mülk Allah’ındır. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İnsana düşen, verilmeyene göz
dikmek değil, verilene şükretmektir.
– İnsan eğer şükretse Allah daha fazla verecektir. Çünkü Cenab-ı Hakk Kendisi Kur’ân’da
şöyle haber veriyor: “Eğer şükrederseniz, Ben nimetlerimi daha da artırırım…” (İbrahim, 14/7)
– “Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir
şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216) Bu âyet çok mühim
bir gerçeği bildirir. Meselâ, insan hırs ile mal ister. Fakat Kârûn gibi bunu gurura vesile yapacaksa,
ona verilmemesi hayırlı olur. Veya ilim ister. Fakat ilmiyle dalâlete ve küfre sapacaksa,
verilmemesi lehinde olur. Onun için isterken: “Allah'ım, Senin lütfundan isterim. Eğer bu
istediğim hayırlıysa ver. Değilse hakkımda hayırlı olanı nasip et.” demeli, Allah’a tam tevekkül
etmelidir.
– Allah adâlet sahibidir, kimseye katiyen zulmetmez. Elbette kimin neye layık olduğunu
bilir ve ona göre verir.
n. Dua makamında içimizden geçirdiğimiz her şeyi mutlaka Allah bilir; ancak bunları
dilimizle de söylersek melekler onları yazar. O zaman bizim dualarımız kabule arz edilmiş bir
dilekçe gibi olur. Sesin de, sessizliğin de yerine göre ayrı ayrı manaları vardır. İnsan bazen Rabbisi
ile baş başa kalıp yana yakıla dua ettiği anlarda çıkarmış olduğu mırıltılar ile birlikte bambaşka
âlemlere dalar.
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Öyle an olur ki hayal dairesinin genişliği nispetinde melekler ve melekler ötesi âlemlere gider;
gider ve orada Cebrail’in (aleyhisselâm) adeta teşvikini alıyor gibi onun kendi sırtını sıvazladığını
ve “Duaya devam et.” dediğini işitir.
o. Gruplar halinde dua okumak: “Birbirini tanıyan, bilen insanlar değişik gruplar halinde
dua okuyabilirler. Mesela, Büyük Cevşen’i birkaç kişi paylaşıp okuyabilir. Paylaşıldıktan sonra
artık her insanın kendisine ayrılan bölümü okuması onun için gerekli olur. Yani “Allah’ı anma,
zikretme hususunda ben her gün şu kadar bir şey yapacağım.” diyen insan üzerine bir sorumluluk
almış olur ve bu sorumluluğu yerine getirmesi artık gereklidir. İsteyenler Büyük Cevşen’i baştan
sona kadar kendi başlarına da okuyabilirler. Fakat bir heyet halinde okuyunca, herkesin amel
defterine o okumanın bütününden meydana gelen sevap yazılır.
ö. Dua ederken abartmamak: Dua ederken abartmamayı bazıları çok dua etmeyin şeklinde
anlıyorlar. Fakat böyle bir anlayış yanlıştır. Doğrusu, çok dua etmeme değil, duada lüzumsuz
teferruata girmemedir. Mesela; “Allah'ım! Benim şu işim olsun veya karakaşlı, kara gözlü bir
oğlum olsun, saçları hiç dökülmesin, bana bir Cennet ver, yamaçlarının sağ tarafında şunlar, sol
tarafında bunlar olsun, ırmakları şöyle aksın, hurileri böyle olsun…” İşte bunlar dua değil, boş
sözlerdir. Kapsayıcı, içeriği geniş lafızlarla dua etme duanın en önemli yönlerinden biridir. Mesela
şu dualarla dua edilebilir:
ًسنَة
َ سنَةً َوفِي ْاْلخِ َرةِ َح
َ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح
“Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de iyilik ver.”,
ور ُك ِل َها
َ اَللّٰ ُه َّم أَ ْحس ِْن
ِ عاقِبَتَنَا فِي األ ُ ُم
“Allah'ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle.”
َسئَلَكَ بِ ِه نَبِيُّك
َ اَللّٰ ُه َّم اِنِي ا َ ْسئَلُكَ مِ ْن َخي ِْر َما
ُسلَّ َم َو اَعُوذُ ِبكَ مِ ْن ش َِر َما ا ْستَعَاذَ مِ ْنه
ّٰ صلَّى
َ ُّٰللا
َ علَ ْي ِه َو
َ ٌُم َح َّمد
َّسل َم
َّ
َ
ّٰ صلى
َ ُّٰللا
َ عل ْي ِه َو
َ ٌنَبِيُّكَ ُم َح َّمد
“Allah'ım! Ben Sen’den, Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) istediği
hayırları istiyor ve O’nun Sana sığındığı şerlerden de Sana sığınıyorum.” dualarında olduğu gibi
kapsayıcı ve içeriği geniş lafızlarla dua etmelidir.
َضاك
ِ يَا َر
َ عافِيَتَكَ َو ِر
َ ع ْف َوكَ َو
َ ضى اَللّٰ ُه َّم
َ ب إِلَى َما تُحِ بُّ َوت َْر
“Ey Rabbim! Seveceğin ve razı olacağın şeyleri yapmaya bizi muvaffak eyle. Allah'ım!
Senden af, afiyet ve rızanı istiyorum.” da çok yapılması gerekli olan dualardandır.
p. Diğer Müslümanlara dua etmek: Müslümanlar, dünyanın dört bir tarafındaki diğer
Müslüman kardeşlerine dua etmelidirler. Meselâ; “Allah Müslümanları, vefa, sadâkat ve ihlâsla,
dinine sonuna kadar omuz vermeye muvaffak kılsın!” diyebilirler. Bu şekilde bütün Müslümanlara
gıyabında dua etmek dine karşı çok ciddi bir vefa emaresidir.
r. Tebliğ ve irşatta tesirli olmak için dua etmek: Bazı insanlar, gece-gündüz Allah’ın dinini
anlatmakla meşgul olduklarını ve namaz dışında özel dua etmeye yeterince veya hiç vakit
bulamadıklarını söyler ve bu tembelliklerine mazeret olarak da yaptıkları hizmetleri gösterirler.
Böyle kimseler belki kendilerine göre haklı olabilirler.
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Fakat böyle kimselerin yaptıkları işte muvaffak olabilmeleri, onların evrâd u ezkârda, duada kusur
etmemelerine bağlıdır. Çünkü tebliğ ve irşat ne kadar önemliyse, onda müessir olmak ve yapılan
işin bereketli olması için evrâd u ezkâr ve dua da o kadar önemlidir.
s. Dua ederken secî yapmaktan kaçınmak gerekir: Dua ederken secî yapmaktan kaçınmak
gerekir. Secî yapmak; nesirde kafiyemsi ses benzerlikleri meydana getirmektir. Bir diğer ifade ile,
bir şey söylerken cümlelerin sonlarını kulağa hoş gelecek şekilde birbirleriyle uyum içinde
bitirmektir. Dua ederken böyle bir gayretten kaçınmak gerekir. Çünkü bu bir zorlamadır. Kişi,
gayretlerini, Allah’a ihlâsla yönelmek, O’nun karşısında acizliğini ve yoksulluğunu duymaya
çalışmak yerine, cümleleri uyum içinde şiirimsi bir hava vererek söylemeye sarf edecektir. Bu ise
duada gayeden sapmadır. Secî yapmada tabiilik yoktur. Hem, mana yönünden kısırlık getirebilir.
Ancak kendiliğinden gerçekleşen secînin mekruh olmayacağı kabul edilmiştir.
ş. Dua ederken ayrıntılardan kaçınıp özlü ifadeler kullanmak gerekir: Dua ederken
ayrıntılardan kaçınıp özlü ifadeler kullanmak gerekir. Günlük hayatımızda istek ve ricalarımızı bir
üst yetkili makama arz ederken dilekçe yazarız. Yazılan bu dilekçelerin kısa ve özlü ifadelerle
yazılmış olması esastır. En azından işin âdâbı budur. Allah’a yaptığımız dualar da, isteklerimizi
Allah’a ileten bir dilekçe gibidir. Duaların özlü olmasına dikkat etmek gerekir. Yani az kelimelerle
çok mana ifade edecek tarzda dua etmeliyiz. Hâşâ Cenâb-ı Allah anlamaz gibi ayrıntılara girmek,
izaha kalkışmak yakışmaz. Hz. Âişe’den (radıyallahu anhâ) rivayet edildiğine göre; Resûlullah
(sallallahu aleyhi ve sellem) lafzı kısa olup çok manaları içine alan (cevâmiu’l-kelim) duaları sever,
diğerlerini terk ederdi.22
F. Duada Vakitlerin ve Yerlerin Önemi
Dua için belli bir zaman ve mekân yoktur. Kişi, her zaman ve her yerde dua edebilir. Dua
etmek için gündüzün aydınlığıyla, gecenin karanlığı arasında bir fark yoktur. Yerin altında olmakla
gökyüzünde bulunmak arasında da fark yoktur.
Evet, dua için belli bir zaman ve mekân şartı olmamakla beraber, bazı vakitlerde ve
yerlerde yapılan duaların kabul edilme oranları ve kabul edilme süresinin kısalığı daha yüksektir.
Bunlar da, sahabe-i kiramın Sevgili Peygamberimize sordukları ve O’nun da cevabını verdiği
hadislerde bildirilen yerler ve zamanlardır. Şimdi bunlardan bazılarını sırayla incelemeye
çalışalım:
1. Dua Vakitleri
Duanın özellikle ferdî olanı her zaman yapılabildiği halde, kabul olması için belirli
zamanların seçilmesine de dikkat edilmiştir. Dua ve ibadetlerin zamanını tespitte çeşitli dinî ve tarihî
olaylar etkili olduğu kadar tabiatın ritmi de rol oynamaktadır. Mesela, hadislerde geçtiği gibi,
gecenin son üçte birinde, farz namazların sonunda, bilhassa sabah namazı sonrası dua etmek, savaş
esnasında, ezan ile kâmet arasında, yağmur yağarken, secdede iken, seher vakitlerinde, Cuma
saatinde, Üç Aylarda, özellikle Ramazan Ayında, oruçlu orucunu açtığı zamanda, Kurban Bayramı
arifesinde, Kandil gecelerinde, özellikle Kadir gecesinde yapılacak dualar daha makbûldür ve kabul
edilme ihtimalleri daha fazladır.
22
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a. Farz namazlardan sonra edilen dualar: Farz namazlar, günlük olarak kıldığımız beş vakit
namazlarla Cuma namazıdır. Bu namazlardan sonra yapılan duaların daha çabuk kabul olacağı ise
Peygamberimiz tarafından bize bildirilmiştir. Bunlardan biri; kabul edilmeye ve dinlenmeye en
uygun olan duanın “gecenin sonunda23 yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır!”
buyurduğu hadis-i şeriftir.24
b. Ezanla kâmet arasında yapılan dualar: Duaların belki de en çabuk kabul edilip en kısa
zamanda cevap verileni, ezan ile kâmet arasında yapılan dualardır. Nitekim hadis-i şerifte; “Ezanla
kâmet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabul edilir.)”25 buyurulmuştur.
Burada nasıl bir dua yapılabilir sorusu gündeme gelebilir. Aynı hadisin devamında
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem); “Allah’tan, dünya ve âhiret için âfiyet isteyin!”
demiştir.
Özellikle sabah namazı, dua için çok uygundur. Çünkü namaza yetişmek isteyenlerin
kalkıp gelebilmeleri açısından sabah namazının sünneti kılındıktan sonra bir müddet
beklenmektedir. İşte bu sırada da istenilen şeyler için Allah’a dua ve niyazda bulunulabilir. Çünkü
gecenin sonunda yani sabaha yakın yapılan dualar, kabule en uygun dualardır.
c. Secdede yapılan dualar: Duaların belki de en çabuk kabul edildiği yer secdelerdir. Çünkü
Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurduğuna göre “Secde, kulun Rabbine en yakın
olduğu yerdir.” Nitekim aynı hadisin sonunda “öyle ise secdede duayı çok yapın.”26
buyurulmuştur.
Başka bir hadiste ise, kendisinin rükû ve secdede Kur’ân okumaktan men edildiğini ancak,
buralarda dua ve zikrin serbest olduğunu ve ümmetine rükûda Allah’ı yüceltmeyi tavsiye ettiği ve
“secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) kabul edilmeye lâyıktır.”27
buyurduğu nakledilmektedir.
Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) en iyi değerlendirdiği yerlerden biri
olan secdede yaptığı duaları, kitabımızın ilerleyen bölümlerinde zikredeceğiz.
d. Gece yapılan dualar: Dinimizin güzelliklerinden birisi de, isteyen istediği yerde ve
zamanda, istediği şekilde dua edebilir. Fakat âlimlerimiz, Kur’ân ve hadislerden hareketle
duanın genellikle kabul olduğu zamanlar içinde özellikle geceleri de sayarlar.
Duanın kabul edilmesi için en sâkin ve en uygun ortamların birisi de gecelerin bağrıdır.
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “gecenin siyah zülüfleri” tabiri ile gecenin gündüze yakın saatlerinde
namaz kılmak ve dolayısıyla dua etmek emrediliyor ki, zaten namaz da bir çeşit duadır: “Gündüzün
iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler insandan uzak
olmayan günahları silip giderir.” (Hûd, 11/114)
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Çünkü geceler, yalnızlık ve sessizliğin hüküm sürdüğü, insanın Allah’a kendisini en yakın
hissettiği zamanlardır. Bu saatlerde herkes uykudayken kalkıp namaz kılmak veya dua etmek, bir
yakınlık ve samimiyet sağlayarak, insanı çabucak arzu ve isteğine ulaştırır ve dualarının daha
çabuk kabul edilmesine vesile olur. Nitekim bir hadis-i şerifte de bu duruma işaretle:
“Akşamdan abdestli olarak ve zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya
ve âhiret için hayır isteyen hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.”28 denilmiştir.
Demek ki, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem), özellikle gece namazına
teşvik edilmesi ve bunun O’na vacip olması ve ayrıca O’nun kalkıp her gece ibadet etmesi bundan
dolayıdır.
Geceler, duaların kabul edildiği veya kabul edilmeye en yakın olan vakitlerdir. Çünkü bazı
hadislerde, özellikle üç aylar ve Ramazan ayı girince her gece Yüce Allah’ın dünya semasına
indiği ve “yok mu bana dua eden kabul edeyim” dediği rivayet edilmektedir.
Bu yüzden herkesin, uykuda veya başka bir işte olduğu bu gizemli vakitlerde sadece dua
etmek ve Allah’a yakın olmak ve O’nun davetine icabet etmek gerekir. Sadece bu niyetle uykunun
en tatlı olduğu yerde, uykuyu yarıda bırakıp kalkmak ve abdest almak, namaz kılmak, arkasından
da ellerini kaldırıp yana-yakıla dua etmek, duanın kabul edilmesi için en önemli sebeptir.
“Geceler neden bu kadar önemli?” şeklinde bir soruya verilecek bir başka cevap ise, bir
hadisin içindedir ve bu hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), şöyle
buyurmaktadır: “Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve “Kim
bana dua ediyorsa onun duasını kabul edeyim; kim benden bir şey istiyorsa ona istediğini vereyim;
kim benden bağışlanmasını istiyorsa onu bağışlayayım... der.”29
Bu soruya inşallah, “Ben ey Rabbim” diye özel anlamda veya “Biz ey Rabbimiz” diye toplu
halde cevap verme şansına sahip olur, lütfuna ulaşırız. Zira dua etmemiz için bir değil, binlerce,
hatta milyonlarca sebep var. Bunlardan biri de nakledeceğimiz hadiste bildirilmektedir:
“Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da
ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur; her tarafta Allah’a secde için
alnını yere koymuş bir melek vardır. Allah’a yemin olsun ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler,
çok ağlardınız, yataklarda kadınlarınızdan lezzet almazdınız; yollara, çöllere dökülür, (belanızı
defetmesi için) Allah’a yalvarır, yakarırdınız...” Hadisi nakleden Ebû Zer (radıyallahu anh)
Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem): “Keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım (da insan
olmasaydım).” dediğini de ilave eder.30 Bu nedenle, sadece gündüzleri ve boş kaldığımız, dinlenmiş
olduğumuz zamanlar veya işimiz düştüğü, başımız sıkıştığı zamanlar değil, geceleri de özel olarak
kalkıp dua etmemiz gerekir.
Sadece hadislerde değil, Kur’ân-ı Kerim’de de, geceleri Kur’ân okumanın ve dua etmenin
önemi vurgulanıyor: “Ey örtüsüne bürünen Resûlüm! Geceleyin kalk da, az bir kısmı hariç geceyi
ibadetle geçir. Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet
etmen de yeterlidir. Kur’ân’ı tertîl ile (yavaş yavaş ve) düşünerek oku.” (Müzzemmil, 73/1-4)
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e. Ramazan ayında yapılan dualar: Duaların kabule yakın olduğu mübarek vakitler arasında
Ramazan ayı da vardır. Çok sayıdaki hadis-i şeriflerde bununla alakalı sayısız müjdeler vardır:
“Ramazan’ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir melek şöyle seslenir:
Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu? Allah tevbesini kabul
buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen
karşılansın.”31
İslâm’ın diğer meselelerinde olduğu gibi, bu hususta da en güzel örnekleri kendi mübarek
hayatlarında yaşayan Resûlullah (aleyhissalâtü vesselam), Ramazan ayında her türlü ibadet ve dualarını
fazlalaştırırlardı. Ayrıca etrafındaki müminlere de ikram ve iyilikte bulunmak suretiyle onların da bol
bol dua etmelerine vesile olurlardı.
f. İftar vakitlerinde yapılan dualar: Baştan sona İlahî rahmet tecellilerine sahne olan
Ramazan’da iftar vakitlerinin ayrı bir kıymeti vardır. Bu müstesna vaktin dualar açısından taşıdığı
ehemmiyeti Peygamber Efendimiz şöyle ifade buyururlar: “Oruçlunun iftar vaktindeki duası
reddedilmez.”32
Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm), iftar vakitlerinde şu duayı sık sık tekrar ederlerdi: “Ya
Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle.”33
Peygamberimiz bu şekilde dua etmek suretiyle, müminlere iftar vakitlerinin feyiz ve
bereketinden istifade etmenin en güzel yollarından birini göstermiş ve iftar vaktinin istiğfarla
değerlendirilmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiş olmaktadır.
g. Cuma günü yapılan dualar: Cuma günü özellikle sâat-i icâbede (duaların kabul edildiği
vakitte) yapılan duaların kabûl olması rahmet-i ilâhiyyeden ümit edilir.
Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve
sellem) Efendimiz Cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: “Cuma gününde bir zaman vardır
ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona
dilediğini mutlaka verir.” Resûl-i Ekrem, o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.34
h. Yağmur yağarken yapılan dualar: Yağmur, Müslümanların ifadesiyle rahmet’tir. Hadisi şeriflerden bildiğimize göre her bir yağmur tanesini bir melek indirmektedir. İşte böyle bir
yağmur yağma, yani rahmetin yere inme anı ki, duaların kabul olacağı rivayet edilen o esnada, dua
edilmelidir.
2. Dua Yerleri
Dua her yerde yapılabildiği halde tarih boyunca çeşitli dinlerde dua için özel mekânlar
tespit edilmiş veya buralarda dua etmenin daha etkili olacağı düşünülmüştür. Dua ve ibadetlerin
cemaatle yerine getirilmesi gayesiyle yapılan mabetlerin dışında ilâhî kudretin muhtelif vesilelerle
tecelli ettiği yüksek yerler, kayalar ve dağlar, bazı ağaçların çevresi gibi mekânlar da dua yeri
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olarak rağbet görmüştür. Dinimizde ise aşağıdaki mekânlarda yapılan dualar kabul edilmeye daha
yakındır:
a. Ka’be, Peygamberimizin mescidi ve Mescid-i Aksâ’da yapılan dualar: Yeryüzünde
duaların daha çabuk kabul edildiği böylesine özel başka bir yer yoktur. Burada insan Allah’a daha
yakındır. Çünkü Ka’be, Allah’ın evi makamındadır. Evine gelen birine insan nasıl hassas ve içten
ilgi gösterirse, Ka’be de Allah için öyledir. Oraya gidip varabilenlere, hissedilir derecede özel ilgi
göstermektedir. Yeter ki insan bunun bilincinde olsun. Bundan başka, “Ka’be’de kılınan iki rekât
namazın diğer yerlerde kılınan bin rekât namaza denk olduğunu” bizzat Sevgili Peygamberimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) söylüyor: “Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka’be hariç bütün
mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.”35
Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre, yeryüzünde üç mescit hariç, hiçbir mescidin diğerine
üstünlüğü yoktur.36 Bunlar; aynı zamanda yeryüzünde ilk inşa edilen bina olan “Beytullah” yani
Allah’ın evi olarak adlandırılan Mescid-i Haram (Ka’be), Mescid-i Aksâ ve Mescid-i Nebevi’dir.37
Buralarda kılınan namazlar ve yapılan dualar, yüce Allah’ın, diğer yerlerde yapılan
dualardan daha çabuk kabul ettiği dualardır. Çünkü birincisi yani Ka’be, insanların kıblesi ve
Allah’ın kendi evim dediği “Beytullah”dır. Diğeri, “Habibim, Sevgilim” dediği, Sevgili
Peygamberimizin evi, içinde yaşayıp vefat ettiği ve yine içine defnedildiği yerdir. Mescid-i Aksâ
ise, hem Peygamberimizin miraca çıktığı mescit, hem de İslâm Dini’nden önceki bütün dinlere
kıble gâh olmuş ve bütün peygamberlerin uğrak yeri olan önemli bir mekândır. İşte insan, bu üç
yerde dua etmekle, bizzat Allah’ın kapısına gitmiş ve isteğini bizzat O’na, evinde arz etmiş gibi
olur.
b. Arafat’ta yapılan dualar: Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), duaların en
hayırlısının, Arafat’ta vakfede yapılan dua olduğunu bildirmişlerdir.38
c. Tenha ve sakin bir ortamda yapılan dualar: Dua etmek ve kabulünü sağlamak için önemli
hususlardan biri de dua edecek kimsenin sakin ve huzurlu bir ortamda olması, kalbini, kafasını ve
hayalini karıştıracak engellerden uzaklaşmasıdır. Gözü birtakım şeylere takılan insanın kalbi ve
kafası da karışır ve dua sırasında istediği şeye yoğunlaşamaz. Dua için gerekli olan huşu ve huzuru
bulamaz. Böyle olmayınca da dua ya kabul olmaz ya da vakti gecikir. Bu tıpkı bir adama işini arz
etmeye benzer. İnsan, bir işe ne kadar ihtiyacı varsa onu o şekilde karşısındakine nakleder. Yani
işini arz edeceği adamı bir kenara çeker ve önemini anlatır. O da anlar ki, bu iş önemlidir ve isteğini
yerine getirmek için özel bir gayret sarf eder. Aksi halde, herkesin arasında ve önemsiz bir iş gibi,
dil ucuyla anlatılırsa, karşıdaki anlar ki, olsa da olur, olmasa da... Dua da böyledir. Yer ve zaman
ve ısrar oldukça önemlidir.
Duanın yapılamayacağı bir mekân yoktur. Her mekân dua mekânıdır. Sokakta, çarşıda,
otomobilde, trende, büroda, okulda, işyerinde, mutfakta, yatakta dua edilebilir. Fakat dağlarda,
ormanlarda, ya da odanın sessizliğinde daha iyi dua edilebilir.
35
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Tüm mekânlar dua mekânı olmasına rağmen, sessiz mekânlar dua için en elverişli, en uygun
mekânlardır. Çünkü kişi, insanlardan uzak ve tenha olan yerlerde kendini Rabbine daha yakın
hisseder. Kalabalıkta ve gürültülü bir hayatta tam bir teveccühle Allah’a yönelemeyebilir. Sevgili
Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlik öncesi Hira mağarasına çekilmesine
bu yönden bakabiliriz.
Ancak tuvalet ve banyoda dua edilmez.
d. Camide cemaatin birlikte dua etmesi: Müslümanlar, üçer-beşer gruplar halinde dua
etmelerinin yanı sıra, cami cemaati de, bazen birlikte dua edebilirler. Çünkü birlikte yapılan
duaların kabul edilme ihtimali daha büyüktür.
SONUÇ
İslâm’a göre duanın ibadet olarak apayrı bir yeri vardır. Dua, bir psikolojik rahatlama aracı
değildir. Hele hele bazılarının zannettiği gibi işleri, -sebeplere hiç tevessül etmeden- görünmeyen
bir ilâh’a havale etmek hiç değildir. Dua, bir korkunun, bir endişenin, bir ürpertinin sonucunda bir
sığınma, o ürpertiden kurtuluş arzusu da sayılamaz. Eski dinlerde olduğu gibi kızgınlığından ve
kötülüğünden kurtulmak üzere ilâhlara el açmak da değildir.
Dua bir iman, bir aksiyon, bir çaba ve uyanıştır. Allah’ı ve O’na ait hâkimiyeti, ilâhlığı
tanıma, itiraf etmedir. Hayatın gayesini idrak etme, hayatı programa koyma, ilerisi için hazırlık
yapma, din için çalışmaya azmetme, toparlanma ve eksikliklerini gidermedir.
Duanın ana hedefi insanın Allah'a halini arz etmesi ve O'na niyazda bulunması olduğuna
göre dua, kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah
insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında
duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur.
Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin telâfisini, diğer
taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua
sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Bu
sebeple insan, tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır.
Duanın hedefine ulaşabilmesi için, yani kabul edilmesi için, dua eden kimsenin uyması
gereken bazı şartlar vardır. Tebliğimizde; dua öncesi, dua anı ve sonrası yapmamız gerekenler…
Duanın içeriği, dua zaman ve mekânları gibi konuları zikrederek, duanın kabul edilmesi adına
önemli olan şartlar hakkında bilgi vermeye gayret ettik.
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ÖZET
Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki inanışları ve kültürel özellikleri gözden
geçirildiğinde tarihin en eski dönemlerinden bu yana yaşadıkları coğrafyanın sosyolojik ve coğrafi
şartlarına göre kendilerine özgü bir inanç biçimi ortaya koydukları görülür. Türkler tarih boyunca,
atalar kültü, tabiat kültleri, Gök Tanrı inancı, Şamanizm, Animizm, Totemizm, Budizm,
Zerdüştlük ve Manihaizm gibi değişik inanç sistemlerinin etkisi altına girmiştir. İslamiyet’in
kabulü ile birlikte bu inanç sistemlerinden getirdikleri uygulamaları yeni dinin özellikleriyle
harmanlayarak kendi yaşam tarzlarına uygun biçimde yaşatmışlardır.
Toplumların günlük faaliyetlerinin çoğunda inancın ve kültürün etkisi açıkça görülür.
Özellikle somut olmayan kültürel miras, toplumların yaşamlarına her zaman yön verir. Zaman
algısı, doğaya ve doğa olaylarını anlamaya yönelik geliştirilen birçok inanış ve uygulama bu
bağlamda ortaya çıkar. Konargöçerlerin sosyal yaşamı pek çok bakımdan geleneksel kültür
öğelerini koruyan bir yapıdadır. Bu çalışmanın amacı Mersin Konargöçerleri özelinde zamanla
ilgili inanış ve uygulamaların tespiti ve İslamiyet öncesi inanç sistemleriyle olan bağlarının ortaya
konulmasıdır. Böylelikle Konargöçerlerinin zaman algısı etrafında oluşan inanışların daha doğru
değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla alan araştırması yapılarak gerekli veriler derlenmiş ve
söz konusu inanış ve uygulamalar ortaya konulmuştur.
Çalışma sırasında görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılmıştır. Konu ile ilgili
yapılan önceki çalışmaların verileri ile alan araştırması sırasında elde edilen veriler çalışmanın
bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırı Mersin ili, ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde
yaşayan Konargöçerlerin zamana bağlı inanışları ve bu inanışlar etrafında gerçekleştirdikleri
uygulamalar olarak belirlenmiştir. Mersin bölgesinde yaşayan Konargöçer Türk gruplarının sosyal
hayatlarını ve kültürlerini etkileyen inanışlarını zamana bağlı olarak incelemek üzere yola çıkılan
bu çalışmanın tüm Türk dünyasındaki Konargöçerlerin zaman algısını daha iyi ve daha doğru
anlamaya, anlamlandırmaya, yorumlamaya katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mersin, Konargöçer, Zaman, İnanış.
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THE REFLECTIONS OF PRE-ISLAMIC BELIEFS ON TIME-RELATED BELIEFS
AND PRACTICES: THE EXAMPLE OF MERSIN NOMADSABSTRACT
Assist. Prof. Dr. Asli BALI
ABSTRACT
When the beliefs and cultural characteristics of the Turks before the adoption of Islam are
reviewed, it is seen that they exhibit a unique form of belief according to the sociological and
geographical conditions of the geography they have lived since the earliest periods of history.
Throughout history, Turks have been influenced by various belief systems such as the cult of
ancestors, cults of nature, belief in the God of God, Shamanism, Animism, Totemism, Buddhism,
Zoroastrianism and Manichaism. With the adoption of Islam, they blended the practices they
brought from these belief systems with the characteristics of the new religion and lived them in
accordance with their own lifestyles.
The impact of faith and culture is evident in most of the daily activities of societies.
Especially intangible cultural heritage always gives direction to the lives of communities.
Perception of time, many beliefs and practices developed to understand nature and natural
phenomena emerge in this context. The social life of the Nomads is in many ways preserving the
traditional cultural elements. The aim of this study is to determine the beliefs and practices related
to time in the context of Mersin’s Nomads and to reveal their ties with pre-Islamic belief systems.
Thus, it will be ensured that the beliefs formed around the time perception of the nomads are
evaluated more accurately.
For this purpose, the field research is done and the necessary data is compiled and these
beliefs and practices are revealed. Interview and participant observation techniques were used
during the study. The data obtained from the previous studies on the subject and the data obtained
during the field research constitute the information source of the study. The limitation of the
research was determined as the time-dependent beliefs of the Nomads living in Mersin, its districts
and the villages connected to them and their practices around these beliefs. It is hoped that this
study, which is set out to examine the beliefs of the Turkish Nomads groups living in Mersin,
which affect their social lives and cultures, depending on time, will contribute to better and more
accurate understanding, interpretation and interpretation of the perception of time in the whole
Turkish world.
Keywords: Mersin, Nomads, Time, Belief.
GİRİŞ
Nesilden nesile aktarılarak yaşatılan halk inanışlarında, insanlar zamanın belli aralıklarını,
günlük yaşamlarında karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz bazı durumların sebebi olarak
görmüşler; söz konunu durumların da o zaman diliminin sonucu olduğu inancını geliştirmişlerdir.
Zamanın belli bölümlerini uğurlu-uğursuz ya da iş ve uygulamaları yapma ya da yapmama zamanı
olarak belirlemişlerdir. Bu duruma Anadolu’nun her yöresinde ve her türlü sosyal kesiminde ve
tarihin her döneminde rastlamak mümkündür.
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Somut olmayan tüm kültür öğeleri gibi inanışlar da sözel aktarımlar ile sürdürülür. Halk
kültürünü aktarma ve böylece toplumsal hafızayı canlı tutma konusunda inanışlar oldukça önemli
bir rol oynar.
Zamanın belli aralıklarını uğurlu-uğursuz olarak yorumlama ile ilgili Anadolu’da zengin
bir inanış örüntüsü bulunur. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşayan bu inanışlar, bir arada
incelendiklerinde aralarında benzerlikler ve uygunluklar görülür. Bu da inanma ve uygulamaların
çok eski tarihlere dayandığını; zamanla ticaret, evlilik ve göç gibi nedenlerle Anadolu’nun tümüne
yakınında yaşayan genel inanışlar haline dönüştüğü fikrini doğurur. Bununla birlikte her toplum
kendi hayat tarzına, yaşadığı coğrafyanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir inanış ağı örer.
Ülkemizde sayıları ve toplam nüfusları hakkında hiçbir zaman kesin bilgilere sahip
olamadığımız, varlıkları giderek azalan, toprağa ve sabit bir konuta bağlı olmadan yaşayan, üyeleri
arasında akrabalık bağları olan, geçim kaynağını genellikle hayvancılığın oluşturduğu
Konargöçerler yaylak ve kışlak arasında yılın belli dönemlerinde hareket halindedirler. Bu
bağlamda Konargöçerler de kendi hayat tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir zaman algısı
geliştirmiş ve bu algıya bağlı bir takım inanışlar oluşturmuşlardır. Mersin Konargöçerlerinin halk
bilgisinde zamanla ilgili pek çok inanış bulunur. Söz konusu inanışlar ve çevresinde gerçekleşen
uygulamalara yer verilen bu çalışmada, zamanı bölümlerken kısadan uzuna doğru bir sıralama
yapılmıştır. Dolayısıyla günün, haftanın, ayın ve yılın bölümlemeleri göz önüne alınarak bir tasnif
yapılmıştır. Her zaman diliminde yer alan inanışlar da olumlu ya da olumsuz olmasına göre kendi
içinde sıralanmıştır.
1. GÜNÜN BÖLÜMLERI
Günün bölümleri, derleme çalışmaları sırasında elde edilen veriler ışığında sabah, ikindi,
akşam ve gece saatleri olarak değerlendirilmiştir. Öğle zamanı ile ilgili belirgin bir inanış tespit
edilemediği için bu zaman dilimi tasnif dışı bırakılmıştır.
1.1. Sabah
Mersin Konargöçerlerinde sabahın erken saatlerinde kalkmanın uygun bir davranış
olduğunu gösteren birbirini destekler nitelikte pek çok inanış vardır. Söz konusu grup içinde “Aş
da sabah, iş de sabah” denilerek sabah vaktinin hayırlı ve bereketli olduğuna yaygın bir biçimde
inanılır (K4). Bu tespiti destekleyen bazı inanışlar şöyle sıralanabilir:
Sabahları evin kapısı ne kadar erken açılırsa o gün, o ev, o kadar bereketli olur (K6, K7).
Güneş doğmadan kapısı açılan eve meleklerin geleceğine (K3, K15), sabah vakti, güneş
doğarken kapısı açık olan kişinin evine bereket geleceğine (K4), rızkın sabah dağıtıldığına inanılır
(K13, K14, K15, K18, K19).
Ayrıca sabah vakti sağ taraftan kalkılırsa günün bereketli geçeceğine (K11, K17, K23, K29,
K30), sabahleyin kim erken kalkarsa Hızır’ın kısmeti ona verdiğine inanılır (K17, K20, K26).
Aksi durumlara atıfta bulunarak bu düşünceyi destekleyen bir başka inanış da "Köpeğin
sabah vakti yatanın kısmetini yediği (K9, K13, K22, K23, K27) biçiminde karşımıza çıkmaktadır.
Sabah saatleriyle ilgili bir başka inanış da "Şafak vaktinden sonra görülen rüyaların
kimseye anlatılmaması gerektiği (K14, K22, K30) şeklindedir.

Aslı BALİ 145
Sabahla ilgili tek olumsuz inanış ise "Sabah kızıllığının mekruh zaman olduğuna ve bu
anlarda tırnak kesmenin uğursuzluk getireceğine (K27) dairdir.
1.2. İkindi
Gün ortası ile güneş batımı arasındaki zaman dilimi ikindi olarak bilinir. Mersin
Konargöçerlerinin halk inanışlarında ikindi vakti uyuyanın kısmetinin kesik olacağına (K3, K4,
K15, K18, K19) dair yaygın bir inanış vardır. Ayrıca ikindi ile akşam namazı arasında yatmanın
uğursuzluk getireceği düşünülür (K16, K21, K24).
1.3. Akşam
Güneşin batışıyla başlayan bu zaman dilimi etrafında pek çok inanç örüntüsü oluşmuştur.
Genel olarak bu inanışlarda akşam saatlerinde herhangi bir iş yapılmaması gerektiği yönünde bir
telkin yer alır. Bu anlamda değerlendirilen inanışlar şöyle sıralanabilir:
Akşam tırnak kesmek iyi sayılmaz. “Dostunun evine var tıraş ol, düşmanın evine var tırnak
kes.”denir. Akşam vakti tırnak kesilirse evden birine ya da hayvanlarına zarar geleceğine veya
tırnağını kesen kişinin ömrünün kısalacağına inanılır (K1, K11, K20, K22, K30, K31, K32).
Akşamları evde ölü, yılan, çıyan, kurt, düşman gibi konular konuşulmuşsa yatmadan önce
ocağa bir avuç kıl veya kıldan paçavra atılarak yakılır. Bu kıl yakmaya “konursu kokutma” adı
verilir. Bu şekilde konuşulan şeylerin şerrinden korunulduğu düşünülür (K11, K12).
Akşam vakti çadırı ya da evi süpürmenin (K1, K8, K10, K11, K14, K18) ya da aynaya
bakmanın uğursuzluk getireceğine inanılır (K1, K2, K7, K12, K13, K18, K21).
Akşam vaktinden sonra çadırdan ve evden dışarıya tuz verilmez; verilirse uğursuzluk
olacağına (K22), süt veya yoğurt verilirse verilen şeyin bereketinin kaçacağına inanılır; verilecekse
de içine yeşil yaprak ya da kömür atılır, atılan yeşil yaprağın ya da kömürün verilen sütün,
yoğurdun bereketinin kaçmasını önleyeceği düşünülür (K1, K3, K11, K19, K22, K27, K31).
Akşam vaktinden sonra evden dışarıya et de verilmez (K12), sacayağı (K11, K12, K15,
K16) ya da ocaktaki ateşten komşuya ateş verilirse eve uğursuzluk geleceğine inanılır (K12, K13,
K14, K17, K27, K28). Yine bu saatlerde evden dışarıya soğan, sarımsak ve acı bir şey verilmez;
verilirse uğursuzluk geleceğine inanılır (K4, K11, K21).
Akşam vakti sakız çiğnemenin uğursuzluk getireceğine inanılır, sakız çiğneyenin ölü eti
çiğnediği düşünülür (K1, K7, K13, K14).
Akşam vakti hayvan kesmekten kaçınılır, kesilirse hayvanın mundar olacağı düşünülür
(K23).
Akşam vaktinin şer vakti olduğuna (K4, K26), akşamın hayrından sabahın şerrinin iyi
olacağına inanılır (K2, K7. K16, K25, K27).
Akşam vakti eşiğe oturan kişiyi şeytan çarpacağına inanılır (K11).
Kıyametin akşam vakti kopacağı düşünülür (K22, K24).
Akşam vakti dikiş dikmenin uğursuzluk getireceğine inanılır (K19, K20, K22).
Sabah verilen kazan akşam geri getirilmişse çadıra sokulmaz ertesi gün getirmeleri istenir
(K3, K8, K9, K11, K13, K16, K17, K18, K25, K26).
Cinlerin işini akşam vakti yaptığına, dışarıda akşam vakti duran kişiyi cin çarpacağına
(K29), horoz akşamdan öterse uğursuzluk geleceğine inanılır (K7, K11, K13, K21, K25, K31).

Aslı BALİ 146
Mersin Konargöçerlerinin halk inanışlarında yer alan akşam vaktiyle ilgili uygulamaların
bir bölümü ise bütün akşamlarla değil belirli günlerin akşam saatleri ile ilgilidir. Perşembe akşamı
ile ilgili inanmalarda İslamiyet'in etkisi açıkça görülmektedir. Bu uygulamalar şöyle sıralanabilir:
Perşembe günü akşamı ailenin tüm ölülerinin ruhlarının eve geleceğine inanılır. Bu
ruhların, evde ocaklık içerisinde sacayak adı verilen üçtaşın dibinde evde pişen yemekten pay
beklediği düşünülür. Bu nedenle Perşembe akşamı ocakta çörek pişirilir ve çöreğin kokusundan
ruhların doyacağına inanılır. Ayrıca o gün ocakta çörek pişirilmezse ocaklıktaki sacayak taşlarının
dibine yağ atılır. Bu sayede ölülerin ruhları bu yağdan nasiplerini alırlar (K22, K23, K27, K28).
Perşembeyi cumaya bağlayan gece (cuma akşamı) mübarek sayılır (K16).
Kız istemeye perşembe akşamı gidilir böylece gerçekleşecek olan evliliğin uğurlu ve uzun
ömürlü olacağı düşünülür. (K2, K10, K16).
1.4. Gece
Günün en karanlık zamanı olan gece vakti etrafında oluşan uygulamaların tamamı
olumsuzdur. Gece saatlerinde dışarı çıkmamaya özellikle dikkat edilir. Bu inanışın altında bu
saatlerde yer altındaki ruhların yeryüzüne çıktığı inanışı yatar. Burada Şamanizm'in evrenin üç
bölümden oluştuğu öğretisi kendini açıkça belli eder. Evrenin yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü
bölümlerinden oluştuğuna; yer altında kötü Tanrı Erlik ve diğer kötü ruhların yaşadığına olan
inanışla birlikte bu kötü ruhlarla karanlık arasında bir bağ kurulur. Dolayısıyla bu kötü ruhların
verebileceği zarardan korunmak için de gece saatlerinde dışarı çıkılmaz. Ayrıca Animizm
inanışına göre beden ölümlü ruh ölümsüzdür ve varlığını başka varlıkların içinde sürdürmeye
devam eder. Yine Animizme göre insanların gecesi ruhların gündüzüdür. Dolayısıyla gece
saatlerinde yeryüzü ruhlara aittir. Onları rahatsız etmemek gerektiğine inanılır. Gece saatleri
etrafında oluşan inanç örüntüsü ile ilgili örnekleri şöyle sıralamak mümkündür.
Gece köpek çok ulur, kaz çok çığrışırsa deprem olacağına işarettir (K16).
Gece dikiş dikmenin uğursuzluk getireceğine (K9, K10, K12), sakız çiğneyenin ölünün
etini çiğnediğine (K4, K13), gece tırnak kesen kızın evinden gelinlikle çıkamayacağına inanılır
(K31).
Gece yola çıkmaktan kaçınılır, gece yola çıkan kişinin yoluna şeytan çıkacağı düşünülür
(K15, K19, K20). Ayrıca gece dışarıda çamaşır serili bırakılırsa eve uğursuzluk geleceğine inanılır
(K28).
Günün bölümleri ile ilgili olarak karşımıza çıkan inanışlar değerlendirildiğinde sabah
saatlerinin yani aydınlık zamanların olumlu bir inanç örüntüsü oluşturmasının yanı sıra, akşam ve
gece saatlerinin yani karanlık zamanların olumsuz inanışlar doğurduğu kesin bir biçimde
anlaşılmaktadır. Şamanizm’in evren algısında, iyi ruhlar gökyüzünde aydınlıkla ilişkilendirilirken,
kötü ruhlar yeraltında ve karanlıkla ilişkili olarak kabul görür. Türk inanç sistemlerinin büyük
çoğunluğuna uygun biçimde Mersin Konargöçerlerinin aydınlık olanla iyi ruhlar, ak iyeler
arasında bağ kurulduğu görülür. Budizm’de yer alan düalist dünya görüşü yani aydınlık-karanlık,
nur-zulmet, ruh-beden ikiliğiyle Konargöçer inanışları arasında paralellikler vardır.
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2. HAFTANIN BÖLÜMLERI
Türk inançlarında kutsal kabul edilen belirli günler vardır. Böylece haftanın günleriyle
ilgili iş yapma veya yapmama ya da belirli işleri yapma-yapmama telkin ve yasakları eski
zamanları hatırlatır (Ercan, 2006:77). Haftanın belirli günlerinde bazı işlerin yapılması veya
yapılmaması, Türk kültür coğrafyasında büyük ölçüde ortak bir uygulamadır. Zerdüştizm’in
izlerini taşıyan “Çarşamba” ve “kara Çarşamba” inancı, İslâmiyet’le birlikte yerini Perşembe
gününe ve Cuma akşamına bırakmış (Kalafat, 2001:236-237) görünmektedir. Anadolu
coğrafyasında büyük ölçüde durum böyleyken Mersin Konargöçerleri arasında "kara Çarşamba"
inancının yaşamaya devam ettiği de tespitlerimiz arasındadır.
Çalışma sırasında haftanın bölümleri olarak günler esas alınmıştır. Günlerle ilgili olarak
ortaya çıkan inanışlar ise şöyledir:
2.1. Pazartesi
Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ile ilgili inanmalar genellikle olumlu bir
görünümdedir. Bu gün her türlü işe başlamak için oldukça uygun bir zaman olarak kabul edilir.
Pazartesi çok uğurlu bir gündür (K5, K7, K,11). Yüz açımı genellikle pazartesi günü olur
(K7, K8, K9, K14, K20, K24). Bir işe başlanacağı zaman pazartesi günü beklenir. Bu gün başlanan
işlerde hayır ve bereket olacağı düşünülür (K4, K5, K9, K12, K14, K27, K28). Ayrıca pazartesi
çamaşır günüdür, bu gün yorgan kaplanır (K.8, K9, K13, K15, K19, K21, K23, K29) ancak soğan,
biber, tütün vb. acı şeyler hiç kimseye verilmez (K9, K11, K14, K.17, K18).
2.2. Salı
Pazartesinin aksine Mersin Konargöçerleri arasında Salı gününe büyük ölçüde uğursuzluk
atfedilmiştir. Anadolu coğrafyasının genelinde yayılmış olan bu uğursuzluk inancı sebebiyle Salı
günü hiç bir işe başlanmaz. Derlenen tek olumlu inanış ise "Salı günü tırnak kesenin kabir azabı
görmeyeceği (K6, K9) şeklindedir. Salı günüyle ilgili olumsuz inanışları da şöyle sıralamak
mümkündür:
Salı uğursuz bir gündür (K1, K3, K14, K17, K18, K21, K23, K30). Salı gününün içinde
hayırsız ve uğursuz bir saat vardır, hayırsız saate bir iş denk gelirse olumsuzluklar olacağından
korkulur (K28, K29, K30).
Salı günleri kışlak ya da yaylak yurdundan göçülmez. Salı günü sallanır kalırsın diye
düşünülür (K15, K16, K22). Ancak, salı günü göçmek zorunda olanlar, akşamdan çadırın bir
tarafını göçürmelidir (K3, K11, K19, K25, K26).
Salı günleri çamaşır yıkanmaz, temizlik ya da badana yapılmaz. Yeni bir işe başlanmaz
(K14, K19, K20), ıstarlar çözülmez, dokumaya başlanmaz (K11, K20, K21, K22), bu gün
başlanılan oya kazak vs. örgü işlerinin geç biteceğine inanılır (K9, K10).
Salı günü dikiş diken kişinin başına uğursuzluk geleceğine (K2, K21, K27, K30, K31), salı
günü biçilen elbiseyi giyen kişinin öleceğine inanılır (K30).
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2.3. Çarşamba
Mersin Konargöçerleri, çarşamba gününü uğurlu saymazlar, bu gün için “kara Çarşamba”
derler. Örneğin çarşamba günü yurt yerinden göçülmez. Bu günde göçenlerin yolda başına bir iş
geldiğinde kara Çarşambaya bağlanır. Bununla beraber çarşamba günü ziyaretlere gitmek ve
sağaltım uygulamalarını gerçekleştirmek için çok uygundur. Derlenen inanışlar şöyle sıralanabilir:
Çarşamba günü kız istemeye gidilmez, işerin yolunda gitmeyeceği düşünülür (K3, K4, K5,
K18), bununla birlikte çarşamba günü uğursuz sayılmaz ancak bugün göçe de çıkılmaz, ıstarlar
çözülmez, dokumaya başlanmaz (K1, K11, K20, K22, K30, K31). Çarşamba günü çamaşır
yıkanmaz (K2, K12, K18, K26),
Ziyaret için belirli ay, gün ya da saat bulunmamakla beraber Mersin Konargöçerleri
arasında çarşamba günü gitmek gerektiği yaygın bir inanıştır (K4, K10, K12, K13, K22, K23, K24,
K30, K31).
Nazar ile ilgili işlemler özellikle çarşamba günü yapılır. Yöre halkı çarşamba gününün
hükmünün diğer günlerden çok olduğu düşüncesiyle sağaltma işlemlerini de bu günde
gerçekleştirir (K4, K5, K7, K8, K9, K11, K13, K14, K20, K25, K27).
Çocuğu olmayan kadınların başvurduğu yöntemlerden biri içme veya şifalı su kaynaklarına
gitmektir. Kadınlar içmelere genellikle çarşamba günü giderler. Burada bu sudan içip banyo
yaparlar. Ayrıca bir miktar su alarak eve getirirler. Evde yedi gün boyunca bu suyu içerler. Artanını
da kendi gibi şifa arayan diğer insanlara dağıtırlar (K29).
Kemiklerde ağrılı bir hastalık olan yılancık hastalığı için kişilerin tedavi amacıyla gittiği
ocağa “yılancık ocağı” adı verilir. Yılancığı olan kişi üç çarşamba bir yılancık ocağına gider ve
yılancığını kestirir. Bu işlem sabah, öğlen, akşam olmak üzere aynı gün içerisinde üç kez yapılarak
da gerçekleştirilebilir. Yılancık kesme işlemi birkaç farklı şekilde yapılabilir. Yılancık ocağı olan
kişide bir yılancık taşı olur. Ocak olan kişi bu taşı hastalığı sağaltmada kullanır. Bu taşı kişinin
ağrıyan yerlerine üç kez sürer. Bu işlemi üç çarşamba tekrarladıktan sonra hastanın ağrıları kesilir
(K17, K24).
Dalak kesme işleminin yapılabilmesi için hasta ve ocak dışında birisinin de olması
gereklidir. Hasta olan kişi çarşamba günü ocağa götürülür. Yere sırtüstü yatırılan hastanın karnına
bir tahta ve bu tahtanın üzerine de bir soğan konur. Ocaklı kişi omzuna bir balta alıp selam vererek
hastaya yaklaşır. Hastanın yanındaki kişi selamı alır ve ocağa “Nereden gelirsin?” diye sorar. Ocak
“Höngüreden gelirim” der. “Nere gidersin?” sorusuna “Dalak kesmeye giderim.” diye cevap verir.
Bunun üzerine hastanın yanındaki kişi “Kesemezsin.” der. Ocak “Keserim.” diye cevap verir.
“Keserim.”, “Kesemezsin.” diyerek bu konuşma üç kez tekrarlanır. Her seferinde daha yüksek
sesle konuşulur. Sonra ocaklı kişi omzundaki baltayı indirip, tahtanın üzerindeki soğanı keser.
Ocak etrafı dolanıp gelip aynı diyaloglarla bu işlemi üç kez tekrarlar. Kesilmiş olan bu soğan bir
kenara koyulur ve kuruduğu zaman hastalığın da kuruyup gideceğine inanılır (Bali, 2015:365)
Cin çarpması olduğuna inanılan hasta kişi iki haftanın çarşamba günü ikindi vakti denize
götürülür ve üzerinden kırk dalga geçinceye kadar denizde bekletilir. Kırk dalganın bu kişinin
üzerinden geçmesi neticesinde bu kişideki hastalığın geçeceğine inanılır (K17, K27).
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Cenaze evinden birinin gelmesiyle kırk basması denen olay yaşandığında o ölünün
mezarından toprak alınır. Alınan toprak suya katılır ve çarşamba günü dört yol ayrımında çocuk
bu su ile yıkanır. Bu uygulamaya da “dört yolun çarşambasında çocuk çimdirme” denir (Ağcalar,
2009:64).
Gurt eşen adı verilen ve vücutta lekeler bırakan bir hastalık vardır. Ocaklı kişi, çarşamba
günü öğleden sonra hastayı üç yol ağzına getirir. Hastanın erkek veya kadın olmasına
bakılmaksızın üzerine kırmızı bir elbise giydirilir. Elbisenin üzerine ise sofra bezi örtülür. Hastaya
üç İhlâs bir Fatiha okutulur ve “Gurt oğlu gurdum, hayıt ağacından abam var, ay daşaklı babam
var...” dedirtilir. Ardından sırtına üç kez vurulur ve hastanın iyileşeceğine inanılır. Hasta, ocak
sahibine bu yardımından dolayı arılık (bir miktar para ya da hediye) verir (Bali, 2015:439).
Yeni doğan çocuğun zaman içinde gelişmesi, kilo alması beklenir. Ancak beklenen şekilde
gelişme göstermeyen, hastalıktan kurtulamayan, zayıf kalmış çocuklara “aydaş çocuk” denir. Bu
durumda Mersin Konargöçerleri arasında en dikkat çeken uygulama “dört yolun Çarşambasında
aydaş aşı pişirme”dir. Dört yolun kesiştiği yere bir kazan ve kazanın altına da odun konulur. Aydaş
çocuk bu kazanın içine oturtulur. Odunlar yakılıyor gibi yapılır. Bunu yapan kişiye üç defa “Ne
yaparsın?” diye sorulur. O da “Aydaş aşı pişiririm” diye cevap verir. Bu uygulama üç çarşamba
üst üste tekrarlanır. Uygulamadan sonra çocuk kucaklanır ve ardına bakmasına izin verilmeden
eve götürülür (Ağcalar, 2009:65).
Çok ağlayan çocuğun ağzına pabuç (ayakkabı veya terlik) çarpılır. Bu işlemi akraba
olmayan bir kadın yapar. Üç çarşamba üst üste yapılan bu uygulamadan sonra çocuğun daha az
ağlayacağına inanılır (K6, K14, K30).
Yerleşik hayata geçmiş ve tarımla uğraşan gruplar arasında ise bider (tarla ekme) ekmeye
çarşamba günü başlanırsa verimin bol olacağına dair bir inanış bulunur (K13, K17, K19).
Çarşamba günü Fadime Anamızın çamaşır yıkamak için kurduğu kazandan domuzun su
içtiğine inanılır, su murdar olduğu için Fadime Anamızın kazanı ters çevirdiğine ve bundan dolayı
da Fadime Anamızın bu gün çamaşır yıkamayın dediği söylenir (K17, K30).
2.4. Perşembe
Konargöçer Türk gruplarında, gelin almaya perşembe veya pazar günü gidilir. O gün
toplanılıp at ve develerle kız evine gidilir, yemekler yenilir ve çeyiz develere yüklenir. Süslenen
deveye bir de çocuk bindirilir. Silahlar atılır, davul ve bayrakla birlikte kız evine gidilir. Kız evinde
bulunan köyün gençleri oğlan tarafından bahşiş almadan kızı vermezler (K13).
Perşembe günü çok uğurludur. Göçe bu günde çıkılır, düğünlere perşembe günü başlanır
(K4, K11, K20, K22, K30, K31).
Perşembe günü başlanan bütün işlerin hızlı ve kolay biteceğine (K14, K21), her işe
perşembe günü başlamak gerektiğine, perşembenin uğurlu gün olduğuna inanılır (K6, K7, K8, K9,
K10, K12, K14, K17, K22, K30). Örneğin, tarla sürmeye perşembe günü başlanırsa tarla
sürümünün erken biteceğine inanılır (K11, K18, K20, K23).
Tırnak perşembe günü kesilirse kişinin rızkının artacağına, cuma günü kesilirse dininin
azalacağına inanılır (K24).
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Perşembe günü ölünün ruhunun evini ziyaret edeceği düşünülür (K5, K6, K11). Bu nedenle
perşembe günü evde ölünün sevdiği yemekler yapılır, o akşam evde yemek yapılmadıysa tavada
yağ kızdırılır ya da ocağa yağ atılır, yağın kokusunun ölünün ruhuna gittiğine inanılır (K9, K11,
K18, K19, K20, K25, K29). Ayrıca ölünün ruhuna Kuran okunması gerektiği düşünülür (K4).
Perşembe günü ana rahmine düşen çocuğun hayırlı olacağına inanılır (K3).
Perşembe günü ev temizlenirse evin bereketli olacağına inanılır (K9, K13, K17, K21).
Perşembe günü çocukları sevindirmenin sevap olduğuna inanılır (K9).
Perşembe günü çıkrık ve kirmen eğrilmez, oya örülmez; iple ilgili iş yapmaktan kaçınılır
(K11, K28), perşembe akşamı evde çıkrık eğrilirse evde uğursuzluk olacağına veya evden ölü
çıkacağına inanılır (K30). Perşembe günü murt çalısı da kesilmez (K16).
2.5. Cuma
Cuma günü mübarek bir gün olarak görülür. Cuma günü, Cuma namazı saatinde iş
yapmanın haram olduğuna inanılır. Bu yüzden Konargöçerler cuma gününde iş yapmak istemezler.
Cuma günü iş yapanların başına kaza, bela gelir. İşi rast gitmez diye düşünülür (K4, K14, K15,
K25, K26, K30).
Uzun süreli kalınan yaylak ve kışlaklardan, oturak yerlerinden, cuma günü göçmek iyi
sayılmaz. Kısa süreli kalınan konalga yerlerinden cuma günü göçülebilir. Cuma günü göçmek
zorunda kalanlar perşembe gününden çadır bağının ikisini göçürür (K2, K3, K12, K18, K19, K20,
K21, K24, K27).
Cuma günü çamaşır yıkamak, tıraş olmak, oduna gitmek, dokuma yapmak, ava gitmek,
dışarı kül atmak iyi sayılmaz. Cuma günü oduna gidildiğinde bir yerlerini keseceklerine, kaza
olacağına inanırlar. Cuma günü murt çalısı kesilmez (K18, K22, K30). Ancak cuma günü temizlik
günü olduğundan bu günde tırnak kesilir (K21, K29).
Yerleşik hayata geçen hayvancılığı bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan Konargöçerler cuma
günü çift sürmezler (K25), bu gün ekilen tarlaya domuzun çok gireceğine, ziyan edeceğine inanılır
(K21).
Cuma günü sakız çiğneyen kişinin ölü eti çiğnendiğine inanılır (K23, K30, K31).
Cuma günü ava gitmenin uğursuzluk getireceğine inanılır (K15).
Çok ağlayan çocukların ağzına Cuma günü namaz saatinde anne ya da babasının terliğinin
tersiyle vurulursa ve bu uygulama üç Cuma tekrarlanırsa çocuğun gereksiz yere ağlamasının
kesileceğine inanılır (K30, K32, K40, K41, K52, K53, K54).
Yağmur yağarken evin balkonuna ya da damına bir tencere kapağı konulur ve yağmur
suyunun burada birikmesi sağlanır. Tencere kapağında biriken bu yağmur suyu üç cuma
konuşamayan çocuğa içirilir (K20, K29, K30).
Yeni alınan elbise ilk defa cuma günü giyilirse kişiye uğur getireceğine, kişinin sevap
kazanacağına inanılır (K4, K12, K13, K28).
2.6. Cumartesi - Pazar
Hafta sonu günleriyle ilgili çok belirgin bir inanış ağı olmadığı görülüyor. Bu günlerle ilgili
tespit edilen sınırlı sayıdaki inanış örnekleri şunlardır:
Pazar günü göçülmez. Bu gün için kapalı pazar derler (K10, K12).
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Pazar gününün dünyanın kurulduğu gün olduğuna inanılır (K16).
Günlerle ilgili inanışları özetleyen bir değerlendirme olarak kabul edeceğimiz bir tespit de
şu şekildedir:
Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolaşır, perşembe perişan olur, cuma hayırlı gündür,
cumartesi ve pazarın dinlenme günü olduğuna inanılır (K23).
Araştırma alanından elde edilen veriler, yazılı kaynaklardan yapılan taramalarla
karşılaştırınca Türk dünyasındaki uygulamalarla Mersin Konargöçerleri arasındaki uygulamaların
bir kısmının paralellik gösterdiği görülmektedir.
3. YILIN BÖLÜMLERI
Bu çalışmada yılın bölümleri iki farklı tasnife tabi tutulmuştur. İlk olarak aylarla ilgili
inanışlar değerlendirilmiş sonrasında yılın mevsim bölümleri ile ilgili inanışlar ele alınmıştır.
3.1. Aylar
Halk takviminde bir aylık zaman dilimi, dolu ve boş günler olarak sınıflandırılmıştır. Ayın
1’i ile 5’i arası dolu, 6’sı ile10’u arası boş, 11’i ile 14’ü arası dolu, 15’i ile 18’i arası boş, 19’u ile
21’i dolu, 22’si ile 24’ü boş, 25’i ile 26’sı dolu, 27’si ile 28’i boş, 29’u dolu ve 30’u boş olarak
bilinir. Tarla ekimi, koç katımı, ağaç dikimi, gerdeğe girme vs. ayın dolu günlerinde yapılır, boş
günlerinde yapılırsa bereketsiz olacağına inanılır (K37).
Bir aylık zaman dilimi ayın eskisi ve yenisi şeklinde de iki döneme ayrılır. Ayın eskisinde
(dolunay) kesilen ağacın kerestesinin kurtlanmayacağına, sağlam olacağına, ayın eskisinde ekilen
tarlanın bereketli olacağına, ayın eskisinde yapılan aşının tutacağına, dikilen ağacın kolay kök
salacağına, kurumayacağına; ayın yenisinde (hilal) kesilen ağacın kerestesinin kurtlanacağına,
aşının tutmayacağına, ekilen tarlanın bereketsiz olacağına inanılır (K7, K9, K14, K17, K19, K20,
K23, K24, K28).
Ayın 25’i ile 30’u arasına ayın üznüğü denir. Ayın üznüğünde doğan kişilerin kanaatsiz ve
sabırsız olacağına inanılır (K27).
Ayın yenisinde sürülen tarlanın ise bereketli olacağı düşüncesi yaygındır (K1, K17).
3.1.1. Ocak
Ocak ayında yemeğin bereketli olduğuna inanılır (K20).
3.1.2. Şubat
Şubat ayı çok sert, soğuk, rüzgârlı geçtiği için bu aya halk arasında “Deli Şubat” denir
(K14, K30). Bu ay için "gücük ay" adı da kullanılır.
Şubat ayında doğan çocukların altını çok ıslatacağına inanılır (K11).
1 Şubat, kış ayının dönümü kabul edilir ve bu tarihe “kış dönümü” denir. Kış dönümünden
sonraki yağışlı havalarda gök gürleyeceğine, yıldırım düşeceğine inanılır (K27).
3.1.3. Mart
Türk kültüründe yer alan "Mart çıkmadıkça dert çıkmaz.”, “Mart kapıdan baktırır, kazma
kürek yaktırır.”, “Mart ayı, dert ayı”, “Mart martlığını gösterir, koca öküzün boynuzunu karlatır.”,
“Martın onundan, şubatın sonundan korkulur.”, gibi atasözlerinde Mart ayının zorlukları dile
getirilir (Karakuş, 2014:103).
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Bununla birlikte, yazdan kışlık yiyeceklerini hazırlayan insanların, bu ayla birlikte
yiyeceklerin tükenmeye başlaması, yine mart ayına yönelik olumsuz algıda büyük paya sahiptir.
Mart ayında cemreler düşmeye başlar, ilk cemre toprağa, daha sonra birer hafta aralıklarla
havaya ve suya düşer. Cemreler düştükten sonra havaların ısınacağına inanılır (K1, K6).
Mart ayında doğan çocuğun güzel olacağına (K17), yine bu ayda doğan çocukların akıllı
ve terbiyeli olacağına inanılır (K17, K19, K30).
Martın dokuzunda ekilen pamuğun verimli olacağına (K28), Martın dokuzundan sonra
kışın belinin kırılacağına, kışın çıkacağına inanılır (K12).
Mart ayına karıyı kazana katan ay denir. Koca karı, mart geldi dert çıktı, çık kara keçilerim
yaylaya demiş, yola çıkmış. Yolda tufan bastırmış, tufandan korunmak için koca karı kazanın
altına girmiş, ölmüş (K13) biçiminde anlatılan hikaye Konargöçerlerin bu ay içinde soğuk bir
zaman dilimi yaşanacağına olan inancını dile getirmektedir.
3.1.4. Nisan
Nisan ayı, Türk topluluklarının sözlerinde yağışlı geçtiği takdirde bolluk ve bereket
getireceği şeklinde yer bulmuştur. “Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur”, “Nisan yağmuru,
altın araba, gümüş tekerlek”, “Nisan yağmuru ambara yağar.”, “Nisanın yağmuru, mayısın
şebnemi”, atasözleri bu duruma örnektir. Bu atasözleri genellikle halk takvimine göre dile
getirilmiştir (Karakuş, 2014:106).
Nisanın beşinde kış olur, April’in beşi belli kışlardandır (K19, K24). Sayılı kışlardan birisi
de mayıs ayının 5. gününde görülen Hıdrellez kışıdır. Bu günde hayvanları afet kırmasın diye
dulda yerlerde durulmaktadır (K3, K4, K12, K14).
Nisan’da Akdeniz’den çıkıldığında ayın 16'sında «Guk-guk» fırtınası yaşanır. Guguk,
Arabistan’dan bu tarafa göç eden bir kuştur. Akdeniz sahillerine gelince yuvasını kurmuş,
yavrularını çıkarmış. Ancak çok şiddetli bir fırtına ile bu kuşun yavrularının çoğu ölmüş. Bu
nedenle Konargöçerler, fırtınadan ölen bu yavruları görünce o güne «guk-guk fırtınası» diyerek
her yıl bu zamanda tedbirli olurlar (K2, K3, K6, K8, K10, K11, K28).
Nisan’ın 21 de April’in kışı olur. Eskiden bu yörede yaşayan bir kadın varmış. O yıl ot bir
hayli fazla imiş. Kadının Apıl adında bir çocuğu varmış. Bu çocuk bir yaşında iken apalamaya
(emeklemeye) başlamış. Kadının bir de sarı ineği varmış. Kadın suyun kenarına giderek çamaşır
yıkamaya başlamış. Çocuk otların arasında apalıyor, inek yayılıyormuş. Kadın bu manzaraya
bakıp - Apıl’ım apıştı - Goc’ineğim ota yapıştı - Allah’a ne dileğim var, demiş. O zaman Allah bir
afet vermiş, kadını, Apıl’ı ve sarı ineği sel alıp gitmiş. Bu kışın ismi de buradan kalmış. Bu kışta
kar da yağar, yağmur da yağar; kara fırtına da olur. Apıl’ın kışı 5 gün sürer. Bu günlerde
Konargöçerler yola çıkmaz (K4).
"Kork April’in kışından camızı ayırır eşinden. Sakın April'in kışından öküzü ayırır
eşinden” sözleri de Konargöçerler arasında yaygın olarak bilinir ve kullanılır.
Nisan ayı yağışlı geçerse yılın bereketli geçeceğine inanılır (K9, K13, K16, K23, K27).

Aslı BALİ 153
Nisan ayında doğan çocukların hayırlı evlat olacağına (K32), nisan yağmuru suyu ile
sulanan ekmeğin bereketli olacağına (K16, K21), nisan yağmurunun saçları uzatacağına inanılır
(K6, K8, K16, K17, K21, K23, K30). Ayrıca, nisan yağmurunun suyu çocuğa içirilirse çocuğun
akıllı olacağına (K28), bu yağmurla evde kullanılan kap-kacak (tabak, tencere) kırklanırsa eve
bereket geleceğine inanılır (K17).
3.1.5. Mayıs
Mayıs ayı Konargöçerler arasında soğuk hava zamanları ile ilgili inanışlar oluşturmuş bir
zaman dilimidir. Bununla ilgili Mersin bölgesinde tespit edilen inanışlar şu şekildedir:
Hıdırellez, Mayıs’ın beşinde olur. Büyük saygılı bir kıştır. O gün gelmeden kuytu bir yer
araştırılıp çadırlar oraya kurulur. "Ellez adındaki çocuk ile Hıdır adındaki diğer bir çocuk kuzu
güderken yağmur gelmiş, sel olup kuzuları götürmüş, çocuklar koşup bir kayanın kovuğuna
gizlenmişler. Yağmurun ardından devam eden kar o kadar çok yağmış ki kayanın üzerini örtmüş.
Hıdır karın altından çıkmış O’nu bulmuşlar. Ellez’in karın altında olduğunu söyleyince gelip karı
balta, kazma ve kürekle açmışlar. Aradan geçen 24 saat içinde Ellez ölmüş karın altından ölüsünü
çıkarmışlar. O nedenle bu tarihte olan kışa Hıdırellez denirmiş" (K1, K3, K5, K7) şeklinde bir
anlatı yaygın olarak anlatılmaktadır.
Mayıs’ta bir de Ülker kışı vardır. 22'sinde yıldızlar gökyüzünde bir araya toplanır. Bu
günde Konargöçerler güneş doğmadan davarlarını kuytu bir yere veya ormana doğru sürerler.
Davarlar güneş ışığı görür ise hastalanıp öleceği düşünülür. Bu nedenle davarlar güneşe
gösterilmez. O gün genellikle kuru fırtına olur. Mayıs ayının 25’inde de Ülker doğumu olur. O da
fırtınalı geçer ancak pek korkulacak bir fırtına olmayacağı düşünülür (K25, K26).
Mayıs ayında sabah ile öğle arasında sıcaklık farkı çok olduğu için “Sabah dondurur
öldürür, öğlen sonu öleni yakar kokutur.” denir (K30).
3.1.6. Haziran
Haziran ayı ile ilgili çok belirgin bir inanış olmamakla birlikte bu ayda gerçekleşen bir
soğuk hava dalgasından söz edilmektedir. Bu kışa da “Gün Dönümü” denir. Haziran’ın 22'sinde
olur. Kış muhitine göre şiddetini gösterir. Mesela sahilde pek soğuk olmaz ama yükseklerdeki
Konargöçerler için korku verir (K29).
3.1.7. Temmuz
Mersin Konargöçerleri, temmuz ayı için “Eyyampuf” der, çünkü bu ayda hiç rüzgâr esmez
(K9). Bu ayla ilgili tek inanış ise, Temmuzda ne kadar sıcak olursa, şubatta da o kadar soğuk olur
(K30, K31) şeklindedir.
3.1.8. Ağustos
Mersin Konargöçerleri arasında ağustos ayı ne kadar sıcak olursa, ocak ayı da o kadar
soğuk olur (K22, K23) şeklindeki düşünce yaygındır. Bu ayla ilgili diğer inanışlar ise şu şekildedir:
Ağustos’un 14’ünde halk takvimlerine göre Ağustos’un biri girdiği düşünülür ve bu ay
girince kış olur. O gün yağmur yağar, kar yağar, Fırtına çıkabilir (K9, K10, K22).
Ağustos ayının 14’ünde "ehempur" sıcakları başlar ve ay sonuna kadar devam eder. Bu
tarihler arasında düğün yapmaktan kaçınılır; düğünü olan gelin ve damadın sarılık hastalığına
yakalanacağına inanılır (K17).
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Ehempur sıcakları ağustos ayının 14’ünde başlar ve ay sonuna kadar devam eder. Bu iki
haftalık zamanda herhangi bir günün herhangi bir anının çok daha sıcak olacağına, bu anda ağaca
bir balta vurulsa dahi ağacın kuruyacağına, saçını kestiren kişinin saçkıran olacağına, kırkılan
hayvanın uyuz olacağına inanılır (K6).
3.1.9. Eylül
Konargöçer yaşam tarzında hava durumunun çok önemli olması sebebiyle zaman
dilimleriyle ilgili olarak hayatın akışını zorlaştıran soğuk havalar etrafında daha fazla inanç
oluştuğu görülmektedir. Konargöçerlere göre, Eylül’ün 14’ünde yani Eylül’ün l’inde bir kış daha
girer. O kışa da “Sıktığı Sivri” derler. Bu soğuk havadan hayvanların korunması gerektiğini
düşünürler (K2, K3, K14, K15).
Eylül ayının 1’i ile 14’ü arası yağmur yağarsa o yılın bereketli geçeceğine inanılır (K7).
3.1.10. Ekim
Ekim ayının 14’ünden 15’ine kadar yaşana soğuk havaya da «Toz Kavuran Kışı» denir. Bu
günde kuraklık olur, her şey kururmuş, sonra fırtına çıkıp her şeyi birbirine katarmış. Bu nedenle
Konargöçerler bu kışa toz kavuran dermiş (K18, K27).
3.1.11. Kasım
Kasım aylarında büyük kışlar olunca kar da fazlaca olurmuş. Yaklaşık 2 metre kar yağdığı
olurmuş. İşte bu kışın adına da “Karıya Kazık Yaktıran” derlermiş. Kazık çadırın kenarına çakılan
ağaç çividir. Bu çiviye çadırın yanlarından bağlanan ipler tutturularak çadırın gergin durması
sağlanır. Konargöçerler, karın altında yakacak bir şey bulamayınca o kazığı çıkarıp yakarmış. Bu
kışın adı da buradan gelirmiş (K29, K30).
3.1.12. Aralık
Aralık ayı için boş ay tabiri kullanılır. Bu ay içinde düğün yapılmaz. Aralık ayında evlenen
kadının çocuğunun olmayacağı düşünülür (K14, K15).
3.2. Mevsimler
Halk inanışları arasında yer bulan yılın diğer bölümleri mevsimlerdir. İklime ilişkin dile
getirilmiş ve mevsimleri içeren inanışlar incelendiğinde kış ve yaz mevsimlerinin ön plana çıktığı
görülür. Özellikle yaşamı zorlaştırıcı etkilerinden dolayı kış mevsimi ağırlıklı bir inanış örüntüsü
oluşturur. Araştırma alanında mevsimler etrafında tespit edilen inanışlar şöyledir:
3.2.1. Bahar
Mattın dokuzuyla birlikte bahar ayının başlayacağı düşünülür (K18) ya da bahar ayının
leyleklerin gelişiyle girdiğine inanılır (K1, K9, K12, K13, K17, K18, K20, K26). Bahar ayında ya
da yaz girişinde kendiliğinden kuruyan ağaçları Ülker yıldızının çarptığı düşünülür (K3).
Sonbaharda ağaçlar yaprağını alttan dökmeye başlarsa kışın hafif geçeceğine, üstten
dökmeye başlarsa sert geçeceğine inanılır (K7, K10, K13, K18, K23).
İlk güzden kar yağarsa o yıl kışın sert geçeceğine (K15), güz mevsimi erken gelir ve rüzgâr
çok eserse o yıl kış uzun süreceğine (K1, K19) inanılır.
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Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer (K14, K29, K30). Koyun sürüleri içinde gezen
kuyruğu beyaz kuşa “Doksancıl kuşu” denir. Doksancıl kuşunun kış girmeden doksan tane taş alıp
deliğine girdiğine, her gün bir taşı alıp dışarı attığına, son taşı da 9 Martta atıp dışarı çıktığına
inanılır. Havalar ısınmamışsa dokuz adet taş alıp tekrardan deliğine girdiğine, Martın 18’inde
çıktığına bu tarihten sonra bahar geldiğine inanılır (K47).
3.2.1. Yaz
Yaz mevsiminde cırcır böceği ve arı çok olursa o yıl kış mevsimi çok uzun ve çok soğuk
geçer (K31).
3.2.2. Kış
Develer çökmek istemezlerse bu durum, toprağın soğuduğunu yani kışın ve karın
yaklaştığını belirtir (K3, K4, K5, K6).
Geceleri hayvanlar toplanıp yatmaya başlamışlarsa bu kışın yaklaştığını gösterir (K3, K4,
K5, K7).
Kavak ağaçlarının yapraklarını tepeden dökmeye başlaması kışın sert geçeceği anlamına
gelir (K11, K12, K13, K15, K16, K19).
Çam kozalakları fazla olursa kış zor ve uzun geçecek demektir (K3, K11, K12). Irmak ve
dere kenarları çok yosun bağlarsa kış erken gelir (K14, K15, K30). Üçüncü cemrenin düştüğü gün
hava soğuk olursa kış uzun (K23), sığırcık kuşları sürü halinde uçarsa karlı geçer (K15, K16).
Kırlangıç kuşları sürü halinde uçarsa o kışın bol yağmurlu olacağına (K4), kırlangıç çok
olursa kışın uzun geçeceğine inanılır (K9, K13, K22, K27), yine ördek ve kaz çok olursa o yıl kış
uzun geçer (K7, K14).
Ağaçlar yapraklarını erken dökerse kış çok soğuk olur (K30, K31), ağaçlarda tohum çok
olursa bu kış çetin geçecek derler. Örneğin, pıynar ağacında palıt, tespih ağacında gıllikler
(çekirdek, tohum) çok olursa kışın çetin geçeceği söylenir (K18).
Ağacın meyvesi çok olursa (K18), ya da yaylalarda çıkan develik adlı bitki çok olursa kış
uzun sürer (K12). Kesme çalısı çıtırmak tutarsa ya da Kervankıran yıldızı göründüğü zaman kışın
sert geçeceğine inanılır (K21, K22, K23).
Bahar rüzgârı et getirir, kış rüzgârı dert getirir (K.19) denir ancak kışın kar çok yağarsa o
yıl bereketin çok olacağına inanılır (K19, K28, K32).
Kışın güneş parlak olunca öbür gün yağmur yağmayacak, güneş bulanıksa yağmur yağacak
demektir (K26, K27).
SONUÇ
Araştırma alanında tespit edilen uygulamalardan yola çıkarak akşam saatlerinde herhangi
bir iş yapılmasının (tırnak kesmek, komşudan alış-veriş yapmak gibi) uygun olmayacağına, yine
bu saatlerde tabiatüstü varlıklar hakkında konuşulmaması gerektiğine dair inanışın yaygın olduğu
tespit edilmiştir. Gün aştıktan sonra, ağartı denilen bazı şeylerin çadırdan dışarı verilmesi, çadıra
dışarıdan alınması iyi sayılmaz.
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İkindiden sonra un, soğan, katran (püse), biber, süt, yoğurt damızlığı (süt eşi), peynir, peynir
mayası, tuz, çiğ et, ateş, kara kazan, tuz taşı, tütün alışverişi yapılmaz. Aksi halde mutlaka bir
uğursuzluk olacağı, kendilerinin ya da hayvanlarının zarar göreceği düşünülür.
Salı gününe bir uğursuzluk atfedildiği, bugün hiçbir işe başlanılmadığı göze çarpmaktadır.
Çarşamba günü Konargöçerler için adeta halk hekimliği uygulamaları günüdür. Yatır ve
ziyaretlere Çarşamba günü gidilir. Sağaltma uygulamaları özellikle de dinsel büyüsel uygulamalar
üç Çarşamba üst üste yapılır. Perşembe ve cuma günleri ise çok uğurludur. Özellikle perşembe
günü göçe çıkmak, düğün yapmak ya da bir işe başlamak için çok uygun bir gün olarak kabul
edilir. Cuma ise İslâmiyet’in de etkisiyle kutsal kabul edilir ve bugün herhangi bir iş yapmak için
uygun değildir. Bazı uygulamalar için ise aksine cuma gününün özellikle de cuma namazı saati
tercih edilir.
Günleri uğurlu-uğursuz olarak yorumlama ile ilgili olarak, Mersin Konargöçerlerinin sahip
olduğu inanç örüntüsünün Anadolu’da yaygın biçimde yaşatıldığı göze çarpmaktadır. Çok farklı
inanma ve uygulamalar var olmakla beraber, bir arada incelendiklerinde aralarında benzerlikler ve
uygunluklar görülmektedir. Bu da inanma ve uygulamaların, kültürel miras olarak sonraki nesillere
aktarıldığı ya da zamanla ticaret, evlenme ve göç gibi nedenlerle diğer bölgelere yayılarak yerel
olma özelliklerinin Anadolu’nun tümüne yakınında “katışık kültür” olarak genel inanışlar haline
dönüştüğü gerçeğini ortaya koymaktadır.
Aylar etrafında oluşan inanışlar incelendiğinde Mersin Konargöçerlerinin bir işe başlama
ile ilgili olarak ayın dolu günlerini tercih ettikleri görülür. En fazla inanış Mart-Nisan-Mayıs
aylarında yer alır. Bunun nedeni baharın gelişiyle beraber tabiatın canlanması, bereketin artması
ve Konargöçerlerin hareket olanaklarının genişlemesidir.
Mevsimlerden kış mevsimi etrafında oldukça geniş bir inanış ağı göze çarpmaktadır. Kış
mevsimi Konargöçerler için zor yaşam şartları anlamına gelmektedir. Bununla birlikte kış
mevsiminin olması gerektiği, bu mevsimin yazın bereketine doğrudan etki ettiği “Kış olmaz ise,
yaz da olmaz” atasözünde belirtilmektedir. Çünkü karasal iklimde yaz kuraklıkları özellikle kışın
yağan kar sularının kaynakları doldurması ile atlatılabilmektedir. Kışın fazla yağış olmazsa yazın
da zor geçeceği coğrafi bir gerçektir.
Mersin Konargöçerlerinin zaman algısı etrafında oluşturduğu inanç örüntülerindeki
zenginlik kuşkusuz yaşadıkları coğrafyanın iklim özelliklerine, yaşam biçimlerine ve ekonomik
uğraşlarına göre şekillenmiştir. Söz konusu inanışların çoğunda İslamiyet öncesi inançların etkisi
açıkça görülmektedir. Türk dünyasında zamana bağlı inanışların da etraflıca araştırılması Türk
kültür tarihine önemli bir katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Gülmek, her insanın ihtiyaç duyduğu bir eylemdir. Gülmenin birçok çeşidi vardır.
Gülümsemek, kıs kıs gülmek, kahkaha atmak, katıla katıla gülmek vb. örneklerle gülmeyi
derecelendirmek mümkündür. Gülünç ise sadece gülme eylemi ile ilişkili değil, komik olma ile
ilgilidir.
Klasik Türk edebiyatında daima sıkıntı çeken âşık ile gülmeyi bağdaştırmak ilk bakışta
mümkün görünmemektedir. Gülme kuramlarından “üstünlük kuramı”, “rahatlama kuramı” gibi
kuramlar çerçevesinde âşığın içinde bulunduğu durum ele alındığında âşığın gülünç olarak
nitelendirilebilmesi düşünülebilir. Acımasız sevgili ve rakibin küçük düşürücü alayı karşısında
neredeyse her zaman pasif konumda olan âşık zayıflığı, çaresizliği, güçsüzlüğü, acı çekişiyle
gülünç bulunmaktadır. Onun acı çekmesi zaman zaman sevgiliyi ve rakibi güldürür. Âşık ağlarken,
sevgili ve rakip âşığa gülerler. Ağlamak ve gülmek eylemleri birçok beyitte tezat oluşturarak yer
alır. Bütün bunların yanı sıra klasik Türk edebiyatı geleneğinde âşıklık hâli delilikle ilişkilendirilir.
Toplumda ise delilik mizah unsurlarından biridir. Bu durumda âşık sadece deli olduğu için bile
gülünç sayılabilir.
Çalışmada farklı bir bakış açısı ile mizahî yönden klasik Türk edebiyatındaki âşık tipi
değerlendirilmeye çalışılmış, âşığın gülünç durumu divanlardan tespit edilen beyitlerle ortaya
konmak istenmiş, farklı yüzyıllardaki şairlerin şiirleri ele alınarak âşık, sevgili ve rakip aşk
üçgeninden hareketle âşığın trajikomik hâlleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mizah, âşık, sevgili, rakip, gülünç.
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THEY LAUGH INSTEAD OF CRYING: TRAGICOMIC ATTITUDES OF THE
LOVER IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE
Assist. Prof. Dr. Hilal NAYIR EKINCI
ABSTRACT
Laughing is an action that every person requires. Laughing has many kinds. It is possible
to rank laughing with the examples such as smiling, tittering, guffawing, and shrieking with
laughter. Being ridiculous is not only associated with the action of laughing, but also being
comical.
In Classical Turkish literature, associating the lover who always suffer with laughing is not
seem possible at first sight. Addressing the situation that the lover is included inside within the
framework of theories of laughing theories such as “superiority theory” and “relaxation theory”, it
might be considered that the lover is characterized as being ridiculous. The lover who is almost
every time considered to be in passive situation against the cruel lover and insulting teasing of his
rival; is found ridiculous with his weakness, helplessness, powerlessness, and suffering. His
suffering occasionally makes the lover and the rival to laugh. While the lover cries, the lover and
the rival laugh to the lover. The actions of crying and laughing are included in many verses by
making contradictions. In addition to all of these, in the tradition of classical Turkish literature, the
mood of devotion is associated with madness. However, madness is one of the humor elements in
the society. In this case, the lover can be regarded as comic even only for being mad.
The study tried to evaluate the lover type in the classical Turkish literature from a different
perspective, wanted to assert the ridiculous situation of the lover using the couplets determined
from the collected diwans, and the tragicomic behaviors of the lover were highlighted from the
lover, beloved and rival triangle by addressing the poems of the poets from different centuries.
Keywords: Humor, Lover, Beloved, Rival, Ridiculous.

GİRİŞ
Fizyolojik bir ihtiyaç olarak kabul edilebilecek gülme eylemi insan doğduktan belirli bir
süre sonra istemsizce başlar. Zaman ilerledikçe insanın gülme eylemi bilinçle gerçekleşir. Gülme
nasıl bilinçli olarak gerçekleşmeye başlar sorusu neyin gülünç olduğuna neyin gülünç olmadığına
dair sorgulamaları beraberinde ve insan neye, kime güler sorularını akla getirecektir. Düşünürler
tarihin farklı dönemlerinde bu sorulara cevaplar aramışlar, gülünç olan üzerine fikir yürütmüşler,
gülmenin mizahî yanıyla ilgili çeşitli kuramlar ortaya koymuşlardır.
Aristoteles (2016), gülünç olanı “insana rahatsızlık ya da zarar vermeyen kusur ve
çirkinlik” olarak tanımlar (s. 13). Platon (2006), gülmeye düşkün olunmaması gerektiğini, aşırı
gülmenin üzüntüyü getireceğini vurgular (s. 69). Aristoteles ve Platon’un gülme ile ilgili görüşleri
çok eski dönemlerden beri insanın bu eyleme yönelik düşüncelerinin olduğunun göstergesidir.
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Aristoteles, çirkin, biçimsiz görünen ama acı vermeyen tragedya maskelerine dikkati çeker. Ona
göre gülmek duygusal bir tepkidir ve “haset izi”nden arındırılmıştır. Gülmek ancak belirli
zamanlarda ve belirli durumlarda gerçekleşmelidir. Bu açıdan bakıldığında gülmenin edep
sorunlarını da barındırdığı görülür (Sanders, 2019, s. 132).
Gülmenin fizyolojik etkilerinin kuramlarla ilişkilendirilebilmesi daha yakın bir zaman
diliminde gerçekleşir. Gülmek insan bedeninde birtakım değişimlere neden olur. Gülen insanın
bedeninde şunlar gözlemlenir :
“…beyinde ağrıları dindiren bir madde olan endorfin salgılanır, gülerken gözlerden
hafif bir yaş gelir; bu da gözlerin parlamasına neden olur, kalp atışları hızlanır,
akciğerden nefes boşalımı olur, yüz kasları gerilir, akciğerden gelen havayla diyafram
titreşir, güçlü bir ha ha sesi duyulur, bacaklar bükülür, kasları kontrol etmek zorlaşır,
parmaklar bükülür, oynatılır”
bu bedensel hareketler aslında “sinirsel enerjinin boşaltılması”dır (Tok, 1998, s. 74).

1. GÜLME VE GÜLME KURAMLARI
Gülmek, mizahî olan durumlar ve olmayan durumlara bağlı olabilir. Morreal (1997),
gülünülen değişik durumları şöyle sıralar:
“Mizahî olmayan durumlar gıdıklama, cee yapma, havaya atıp tutulma (bebeklerde),
sihirbazlık numarasını izleme, tehlike ile karşılaşmanın ardından kendini yeniden
güven içinde duyumsama, bir bulmaca ya da sorunu çözme, bir spor etkinliğini ya da
bir oyunu kazanma, yolda eski bir dostla karşılaşma, zevkli bir işe girişme vb…, mizahî
gülme durumları ise fıkra dinleme, birisinin bir fıkrayı mahvettiğinin ayrımına varma,
bir fıkrayı anlamayan birine gülme, birisini garip giysiler içinde görme, bir örnek
giyinmiş erişkin ikizlere rastlama, birisinin bir başkasının taklidini yaptığını görme,
saçma sapan böbürlenmelere ya da abartılı öykülere, sunturlu hakaretlere kulak
misafiri olma”
bu maddelerdeki bazı başlıkların aynı sınıfa alınamamasının sebebi ona göre gülmenin “insanî
duygu ve davranışlar” arasında net bir şekilde sınıflandırılamayacak olmasından kaynaklanır (s.
3) Gülme davranışı, kimi zaman sınıflandırmaya giremeyecek kadar karmaşık olabilir. Gülünç
olan bazen sübjektif olabilir ya da toplumsal normlara göre değişebilir.
Gülmenin toplumsal bir anlamı olduğu görüşünü ileri süren Bergson, gülmenin
anlaşılabilmesinin ancak doğal ortamında, toplum içerisinde mümkün olabileceğini söyler.
Gülmenin faydaya yönelik bir işlevi vardır. Gülme, bir araya gelmiş insanların akılları ile hareket
ederek içlerinden birine dikkat kesilmeleri ile ortaya çıkar (2020, s. 7).
Geçmişten bugüne farklı toplumlarda insanların bugün rahatsız edici bulabilecekleri bazı
şeylere gülmesi dikkat çekicidir:
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“…insanlar başkalarının talihsizliklerine sık sık gülerler, kaydedilmiş tarih boyunca
da böyle yapmış oldukları görülmektedir. Elbette ki, aslanlar tarafından parçalanan
hristiyanları zevkle seyretmek için Colosseum'a gelen Romalılar, arenadaki bu acı
çeken ve ölen insanlara kesinlikle gülmüşlerdir. İnsanları başkalarının çektiği acılara
paganlardan daha duyarlı kılması gereken hristiyan uygarlığına karşın, halka açık
işkence ve idamlar, ortaçağlarda ve kendi "aydınlanmış" yüzyılımızda gözde eğlence
kaynakları olmuştur. Mons kasabası yurttaşlarının, komşu bir kasabada hüküm giyen
bir suçluyu, eğlenmek için parçalamak üzere, satın aldıklarını gösteren geç ortaçağ
dönemine ait bir kayda rastlanmaktadır. Voltaire'in yaşadığı dönemde bile,
zenginlerin, delilerle alay edip eğlenmek için, faytonlarıyla tımarhaneye gitmeleri
yaygındı.” (Morreal, 1997, s. 15).
Dönem dönem insanlar başkalarının acı çekişini gülünç bulmuşlardır. İnsanın çocukluk
dönemi düşünüldüğünde çocukların yetişkinlerden daha fazla güldüğü açıktır. Araştırmalar
çocukların başkalarının acı çekmesini eğlenceli bulduklarını göstermektedir (Tok, 1998, s. 74).
Üstünlük kuramına göre insanlar aslında güldükleri kişiyi alaya alırlar. Kendilerini
“fiziksel cesaret, zekâ ya da başka insanî özellikler” açısından güldükleri insandan üstün bulurlar
(Morreal, 1997, s. 22). Bu kuram insanın nelere güldüğü ile ilgili bazı kısımlara açıklık getirse de
insanın güldüğü her şeyi kapsayıcı nitelikte değildir. Düşünürler zamanla farklı kuramlarla
gülmenin nasıl gerçekleştiğine dair fikir yürütmüşlerdir.
Morreal (1997) uyumsuzluk kuramının temelindeki düşüncenin oldukça basit olduğunu
savunur: “nesneler, bu nesnelerin nitelikleri, olaylar, vs. arasında belirli kalıpların bulunmasını
beklediğimiz düzenli bir dünyada yaşamaktayız. Bu kalıplara uymayan herhangi bir şey başımıza
geldiğinde güleriz” (s. 25). Uyumsuzluk rahatsız edici de olabilmektedir bu yüzden her zaman
gülme ile sonuçlanmaz. Bu kuram bu yüzden genel bir gülme kuramı olarak kabul edilmez.
Rahatlama kuramı, Spencer’in “Gülmenin Psikolojisi Üzerine” adlı denemesinde öne
sürülür. Spencer çalışmasında “duygularımızın en azından sinir sistemimiz içinde sinir enerjisi
şeklini aldığını ve sinir enerjisi ile devimsel sinir sistemi arasında yakın bir bağlantı olduğunu”
söyler. Bu bir tür enerji boşaltımıdır ve yoğunlaşmış olan duyguların uygunsuz olması itibariyle
kendini gösterir (Morreal, 1997, s. 37). Kuramla ilgili Freud’un görüşlerine değinmekte fayda
vardır. Freud, “şaka yaparken, bastırılmış ya da yasaklanmış duygu ve düşünceler için
kullanılacak olan enerjiyi, komik durumlara tepki verirken düşünmek için kullanmadığımız fazla
enerjiyi, mizah için ise, duygularımızca kullanılmayan enerjiyi harcadığımızı” ifade eder. Toplum
bazı duygu ve düşünceleri yasaklar insan ise bastırılmış bu duygu ve düşünceleri şaka yoluyla
açığa çıkarır (Morreal, 1997, s. 44).
Bergson, insanın neye, nasıl ve neden güldüğü sorularının cevaplarını aradığı kuramında
gülüncün “saf akla” hitap ettiğini söyler. Hayattaki dramı güldürüye dönüştürme insanın hayata
tarafsız bir seyirci gözüyle bakmasıyla gerçekleşir. Birçok hareket “duygusal ahenk”ten çıkıp
ciddilikten uzaklaşır ve gülünç olur. Gülüncün etkisi kalbin hissizleşmesiyle ortaya çıkar. Gülmek
toplum etkisiyle gerçekleşir.
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Gülmeyi adlandırabilmek için gülmenin toplum içerisine yerleştirilmesi gerekir. Toplum içinde
gülünç bulunan kimseler “saf hayalciler”dir. Bu kişiler dalgındır, hayalleri gerçekliğin “acımasız
mantığı” ile ıslah edilir. Birçok talihsizlik yaşarlar ve üst üste yaşanılanlar izleyenleri güldürür.
Toplum “karakter katılığı”na sahip kimselere güler, katılık gülünç bulunur ve gülme eylemi
aslında bu katılığa bir cezadır (2020, s. 5-16).

2. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SEVGİLİ VE RAKİP KARŞISINDA ÂŞIĞIN
KONUMU
Klasik Türk edebiyatında âşığın, sevgilinin, rakibin konumunu göz önünde bulundurarak
âşığın gülünçlüğünü ele almak uygun olacaktır. Âşık çoğunlukla sevgili için görünmezdir, âşığın
belirli bir ölçüde görünür olması sevgili için çektiği sıkıntı ve eziyetlere bağlıdır. Âşık aslında
toplumun dışında uyumsuz bir tiptir, rakibi kötülerken ondan kurtulmanın tek çaresinin ölüm
olduğunu bilir, rakibe gözdağı verir, onu korkutur. Zaman zaman âşık hem sevgiliyi hem rakibi
kötüler, kınar.
Gülmek, duyguların saf dışı tutularak akılla hareket edilmesine bağlıdır. Klasik Türk
edebiyatında ise âşığın hep akıl dışı hareket ettiğini görürüz. Âşık için akıl engelleyicidir ve âşığın
sorunlarını çözemez. Aklı savunanlarla çatışır. Pala (1995) , âşık için şunları söyler:
“Âşık, her şeyden önce şairin ta kendisidir. Aşkında samimidir ve bu aşkın maddiyatla
ilgisi yok gibidir. (…) Sevgiliye ait küçük bir söz bile onu kendinden geçirtir. Canını
sevgiliye verecek kadar cömerttir. (..) Aldatılır, tuzağa düşürülür, hastalanır,
yaralanır, aklını yitirir. Velhasıl başına gelenler defter ü divana sığmaz; başına
gelenler menfi özellikle doludur. Söylediği şiirlerde bu hâllerini terennümden gayri
elinden bir şey gelmez” (s. 86).
Klasik Türk edebiyatında âşığın sevgili karşısındaki konumu ele alındığında sevgilinin bu
şiir içerisinde hükümdar konumda oluşu öncelikle akla gelmelidir. Tanpınar (1976), saray istiaresi
çerçevesinde âşığın sevgili denen hükümdarın kölesi oluşunu şöyle anlatır:
“Sevgilinin bütün davranışları hükümdarın davranışlarıdır. Sevmez, bir nevî tabiî
vergi gibi sevilmeyi kabul eder. İsterse iltifat ve lûtfeder. Hatta hükümdar gibi
ihsanları vardır. Yine onun gibi isterse, bu lûtfu ve ihsanı esirger. Hatta cevr eder,
işkence eder, öldürür. Kıskanılır, fakat kıskanmaz. Bir saray, bir yığın mabeyinci,
gözde ve gözde olmaya namzetlerle doludur. Sevgilinin etrafında da rakipler vardır.
Âşık tıpkı bir saray adamı gibi bu rakiplerle mücadele hâlindedir” (s.6).
Morreal’in insanlar başkalarına güldüklerinde sanki onlara fiziksel olarak saldırılıyormuş
gerekçesiyle öldürüldükleri görüşü (1997, s.14) klasik Türk edebiyatında âşığa gülünmesinin
sebeplerinden birini açıklar niteliktedir. Sevgili, âşığın aşktan dolayı içine düştüğü duruma gülerek
ona eziyet eder, acı çektirir.
Rakip, çoğunlukla sevgili ile birlikte hareket eder. Şiirde rakibi Şentürk (1995) şöyle
anlatır:
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“klasik Osmanlı edebiyatındaki diğer tipler gibi rakip de idealize edilmiş bir tip olup
özellikleri belirlenmiş, vasıfları klişeleşmiş, âşık-şairlerin öfke, küfür ve lanetlerine
boy hedefi olmuş, aşkı inkar eden kötü insanı temsil eder. Âşık, sevgilide vefa
görmediğinde gerçek hayatta olsun olmasın derhal rakip yahut ağyara küfür ve
lanetler ederek sebebini adeta onlarda arar (s.355).
Klasik edebiyattaki sevgili, âşık ve rakip ilişkisi değerlendirilmeye alındığında yukarıda
verilen bilgilerden yola çıkarak âşığın konumunun sevgili ve rakip karşısında üstün olmadığını
söylemek mümkündür. Üstelik âşık, âşık olduğu andan itibaren topluma uyum sağlayamaz ve akıl
dışı hareket eder. Bunların yanı sıra gülme kuramlarından üstünlük kuramında gülme ile ilgili
görüşlerde eğlencenin ön plana çıkarılışı ve “zafer kazanma yengi duygusu”nun baskın olduğu
(Morreal, 1998, s. 24) düşünüldüğünde âşığın hâline gülebilmek rakip için aslında âşığı yenmek
ve zafer kazanmak anlamındadır.
Çalışmada örneklem geniş tutulmuş her yüzyıldan divanlar taranmış, gülmek fiilinden yola
çıkılarak örnekler taranmıştır, tespit edilen beyitler arasından âşığa gülündüğü anlamı çıkarılan
beyitler değerlendirilmeye alınmış, klasik Türk edebiyatındaki âşık, sevgili, rakip ilişkisinden yola
çıkılarak bir tip olarak kabul edebileceğimiz âşığın neden gülünç bulunduğu gülme kuramları
çerçevesinde irdelenmiştir.
3. TOPLUMUN ÂŞIĞI GÜLÜNÇ BULMASI
Bergson (2020), gülmek için duygulardan arınmış aklın diğer akıllarla ilişkili olması
gerektiğini savunur. Gülmenin yankılanmaya ihtiyacı vardır. Yankılanış sonsuza kadar sürmez ve
geniş bir daire içinde dolaşsa da bu dairenin kapalı bir daire olduğunu belirtmek gerekir. Gülme
aslında topluluğun gülmesidir (s. 6). Âşık, klasik Türk şiirinde bir tip hâlini almış ve belirli
özellikleri değişmeyerek okuyucunun karşısına defalarca çıkarılmıştır. Klasik Türk şiirinde âşığın
gülünecek durumda olduğu herkesçe bilinir. Beyitlerde âşığın komik duruma düşmesinin nedeni
Bâkî’nin beyitinde rezil rüsva olmakla ilişkilendirilse de tespit edilen diğer beyitlerde ayrıntılı bir
açıklama görmek her zaman mümkün değildir. Bâkî, toplumdaki herkese rezil olmuş, herkes onun
bu hâline gülmüştür:
Olmayaydum ،âleme ،aşkunla rüsvâ kâşkî
Gülmeyeydi hâlüme hecründe a،dâ kâşkî
Bâkî-Gazel 496/1 s.292
Âşık, âşıklığın gereği gülünç durumdadır ve bunun herkesçe bilindiği farklı yüzyıllarda
farklı şairlerce vurgulanmıştır. Gülmenin toplumsal oluşuna Şeyhî’nin şu beyiti örnek verilebilir:
Şeyhî'ye gülsen nola ey müdde'î
Âşıka her kişi güler sen değil
Şeyhî-Gazel 109/8, s. 205
Zâtî, bir beytinde dünyanın koruyucusu merhamet etmezse bütün âlemin âşığa güleceğini
ve bunun için ağladığını, bir diğer beyitte ise bütün dünyanın kendisine güldüğünü söyler:
Agladugum bu kim kamu ‘alem güler bize
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Rahm eylemezse Hazret-i ‘âlem-penâhumuz
Zâtî-Gazel 499/8, s. 3
Cümle cihân güler bize ey Zâtî sen de gül
‘Uşşâk içinde baş açuk bî-nevâlaruz
Zâtî-Gazel 543/7 s. 47
Âşık olmadan önce Zâtî, âşıklara kahkahalarla gülmektedir. Bu beyit, âşığın toplum içerisinde
farklı göründüğünün tutunamadığının göstergesi gibidir. O, toplumdan farklıdır, farklı olanın
gülünç bulunması kabul edilebilir.
Görsem evvel 'âşıkı kah kah gülerdüm kebk-veş
Kapdı gönlüm kebkini âhır benüm şeh-bâz-ı 'ışk
Zâtî-Gazel 660/3 s. 164
Âşık Çelebi, âşık olduğundan beri kendisine gülünmesine o kadar alışmıştır ki kimi
gülerken görse kendisine gülüyormuş gibi gelir. Bu da âşıkların kendilerine gülündüğünün
farkında olduklarının göstergesidir.
Şöyle rüsvây eyledi ‘ışkun beni ‘âlemde kim
Bana güler sanurum ‘âlemde görsem her güler
Âşık Çelebi-Gazel 99/3 s.127
Durumu kabullenmiş âşıklar olmakla birlikte yer yer halkın kendisine gülünmesinden
rahatsız olduğunu belirten şair-âşıklar da vardır. Kâsımî neden ağladığına dair beyitte açıklamasını
yapar herkesin kendisine yok yere güldüğünü düşünmekte durumunun aslında gülünç olmadığını
ifade etmektedir.
Agzun varını bilmezem agladugum oldur
Yok yire bu halk agladuguma güler iy dost
Kâsımî-Gazel 9/7 s. 150
Ahmedî, sevgilinin saçına takılıp kalmış hâlini görenlerin ona güldüğünü belirtirken
Pertev, Hz. Âdem zamanından beri âşığa gülündüğünü söyler:
Zülfinün silsilesinde beni ser-geşte gören
Zihi sevdâ-zede diyü bu perîşâna güler
Ahmedî-Gazel 232/5 s. 367
Devr-i Âdem’den berü Pertev bu hâlet böyledür
Âşık-ı zâr eyler efgân dil-ber-i şen-gül güler
Pertev-Gazel 176/5 s. 110
Âşığa gülündüğünün herkesçe bilinen bir şey olması beyitlerde sıklıkla vurgulanmaktadır, bu
durum gülmenin toplumsal yankısı olarak açıklanabilir. Aklın ön planda tutularak âşığın delilikle
ilişkilendirilmesi âşığa gülünmesinin muhtemel sebeplerindendir.
4. SEVGİLİNİN ÂŞIĞI GÜLÜNÇ BULMASI
Sevgilinin klasik Türk edebiyatındaki konumu düşünüldüğünde aşk ilişkisi içerisinde
baskın olduğu ve aşkın azap vericiliğinden uzak olduğunu söylemek mümkündür. O, hükümdar
konumundadır, aşk acısını, sıkıntısını çekmez.

Hilal NAYİR EKİNCİ 165
Âşığın acı çekişinden ise bir tür haz aldığı görülür. Sevgili, âşığın yerine kendini koymaz o da
toplumda aşkı tatmayan kimseler gibi âşığın aşk yüzünden düştüğü duruma güler. Sevgili, aklıyla
hareket eder, âşığın içinde bulunduğu trajedi ise onun için komik ve anlamsızdır. Âşık ağladıkça
sevgilinin güldüğünü ifade eden birçok beyit âşığın çektiği sıkıntılara duyarsız olan sevgili
portresini destekler niteliktedir. Beyitlerden yola çıkarak âşığın bu durumu kabullendiğini hatta
sevgiliyi güldürecekse ağlamayı ve acı çekmeyi göze aldığını görürüz.
Usûlî, gözünden bolca yaş akıtmaya hazırdır, o ağladıkça güle benzer güzellikteki sevgili
gülecektir:
Ebr-veş çeşm-i Usûlî nice giryân olmasın
K'agladıgımca güler ol bir gül-i ra'nâ gibi
Usûlî-Gazel 142/9 s. 254
Taşlıcalı Yahya, sevgilinin gülebilmesi için kanla dolu gözyaşları akıtmaya hazırdır ve bu
onun için zevktir, bu duruma sevindiğini söyler:
Ne zevk olur bu ki kan ağladuğuma gülesin
Derûn-ı dilden ana şâdmân olam yüriyem
Taşlıcalı Yahya-Gazel 293/4 s. 597
Ahmet Paşa, “güler” redifli gazelinde bir beyitte sevgilinin âşığın bülbül gibi feryadını
duydukça güldüğünü ifade eder:
Subha dek her gece bülbül gibi feryâdımızı
Müşkil ol kim işitip ol yüzü gûl-zâr güler
Ahmet Paşa-Gazel 100/2 s. 167
Sevgili zaman zaman gülebilmek için âşığa eziyet eder, bazen de âşığın sevgiliyi
güldürebilmek için kendi kendine eziyet edişine tanık oluruz. Atâyî, bir beytinde sevgilinin
kendisinden daima ağlamasını istediği söyler, sevgili ancak böylece gülebilecektir:
Dedi kim gunçam ‘Atâyî ger dilersen kim güle
Dök gözünden ebr-veş her dem matar dedim be-çeşm
‘Atâyî-Gazel 54/8 s. 141
Âhî, sevgilinin âşığın çektiği sıkıntıdan bî-haber olduğunu anlatır. Sevgili, âşık acı
çekerken tatlı tatlı gülmektedir, Âhî, sevgilinin acı çekmeyi zevk veren bir şey olarak kabul ettiğini
anlatır:
Tatlu tatlu o güler ben acı acı ağlaram
Ol yolında öldüğüm tatlı sanur cân acısın
Âhî-Müfred 4/2 s. 67
Beyitlerden yola çıkarak âşık-sevgili arasındaki ilişkiyi, sevgilinin âşığa gülmesini
üstünlük kuramı ile açıklamak mümkündür. Hükümdar konumunda ve daima güçlü olan sevgili
düştüğü hâller dolayısıyla zayıf, çaresiz, beceriksiz âşığı gülünç bulur.
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5. RAKİBİN ÂŞIĞI GÜLÜNÇ BULMASI
Klasik Türk edebiyatında istenilmeyen hemen her şey ile ilişkilendirilen rakip, âşıkla daima
rekabet hâlindedir. Rakiple âşık arasındaki bitmek bilmeyen mücadelede rakibin âşığa güldüğü
beyitler rakibin acımasızlığını gösterir. Âşık, rakibin kendisine gülünmesinden rahatsız olduğunu
her fırsatta belirtir. Sevgili gibi rakip de âşık ağlarken güler. Ahmed Paşa aşağıdaki beyitte bu
durumu şöyle anlatır:
Ahmed agladıgıyle âlemi gark eyledigi
Bu ki gördükce anun hâlini agyâr güler
Ahmed Paşa-Gazel 100/5 s. 167
Ağyâr, sevgilinin âşığın yanında olmadığını görünce âşığa kahkahalar ile güler:
Kebk-veş kah kah güler sensüz görüb düşmen beni
Ey gönüller kebkini sayd eyleyen şeh-bâz gel
Zâtî-Gazel 841/3, s. 345
Klasik Türk edebiyatında rakip olumsuz birçok şeyle ilişkilendirilmiştir. Rakibin bazı
hayvanlara sıklıkla benzetildiği görülür. Köpek, bu hayvanlardan biridir. Rakip, sevgilinin
çevresinde sürekli dolaştığı için köpeğe benzetilir. Türâbî, akan gözyaşlarını görüp gülmeye
başlayan ağyara kızgındır. Etrafındakilerden kendisi için üzülüp ağlamalarını ister, aşk yüzünden
öyle bir hâle düşmüştür ki ağyar bile kendisine gülmekte onu komik bulmaktadır. Ağyarı köpeğe
benzeterek, köpeklerin-ağyarın kendi içinde bulunduğu duruma gülmesine üzülür, herkesin onun
bu hâline üzülmesini bekler:
Gördükde benüm giryemi handân olur agyâr
Aglan beni kim hâlüme itler güler oldı
Ereğlili Türâbî-Gazel 42/ 8 s. 25
Sevgili, rakiple iş birliği içerisindedir. Sehî, sevgiliye kendisini aşk ateşinde yakıp ağlattığı
için kızgındır. Ona göre sevgili düşmanları yani rakipleri güldürmek için böyle yapmıştır. Rakip
de sevgili gibi âşığın acı çekmesinden keyif alır:
Karşuma düşmenleri güldürmek için dem-be-dem
Yandurup ‘aşk âteşine eyledi giryân beni
Sehî-Gazel 297/4, s. 343
Sehabî, sevgiliye seslenerek sevgilinin kendisini ağlatmamasını ağyarın bu duruma
güldüğünü söyler. Sevgili, âşığı ağlattıkça ağyar âşığın acizliğine gülecektir:
Agladursun beni cevr ile güler bana rakîb
Lutf idüp bendeni aglatma şehâ ikide bir
Sehâbî-Gazel 99/4 s. 58
Mânî, sevgilinin kendisini ağlatıp ağyarın ona gülmesinden rahatsız olur ancak sevgiliyi
engelleyemeyecek konumda olduğunun farkındadır. Âşık, çaresizce içinde bulunduğu durumu
kabullenir ve kendisine gülünmesini engelleyemez.
Agladup ben ḳulını güldürür agyârı bana
Bilmezem n’eyleyin hîç o gül-i ḫandânı
Mânî-Gazel 96/4 s. 154
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Rakip, âşığın sıkıntı ve eziyet içerisinde olmasından keyif alır ve âşığa güler, âşık ise rakibe
zarar verebileceği gün geldiğinde güleceğini sert bir dille aktarır. Âşık, rakibin kendisine
gülmesinden rahatsızdır ancak kendi güleceği günün de bir gün geleceğini düşünmektedir:
Fürkatin gecesi agladıgıma güldü rakib
Bir gün anı kör edip ben de gülem gibi gelir
Ahmed Paşa-Gazel 56/7 s. 145
Âşığın-şairin gözünden bakabildiğimiz bu üçlü aşk ilişkisinde tıpkı sevgili gibi rakibin de
âşığın çektiği sıkıntılara karşı duyarsız olduğunu söylemek mümkündür, âşığın ezelî düşmanı rakip
her fırsatta âşığın trajedisinden keyif almaktadır. Rakip, âşığın içinde bulunduğu duruma gülerken
onu yenebilmenin hazzını yaşamaktadır. Âşık aşk yüzünden çektiği sıkıntılarla toplum, rakip ve
sevgilinin gözünde gülünçtür. Onun aşk yüzünden çektiği sıkıntılar komik bulunmaktadır.

SONUÇ
Âşığa gülünmesinin özünde âşığın sevgili karşısında acizliği, sevgilinin kudreti karşısında
âşığın güçsüz ve zayıf bir konumda olması vardır. Âşığın bu hâli gülme kuramlarından üstünlük
kuramı ile ilişkilendirilebilir. Sevgili ve rakip karşısında içinde bulunduğu durum itibariyle âşık
sevgiliyi ve rakibi güldürür. Âşık görünebilir olmak için gülünç olmaya razıdır. Sevgili ve âşık
arasında bir karşıtlık söz konusudur buna bağlı olarak ağlamak ve gülmek eylemleri zıt olmalarına
rağmen beyitlerde şairlerce sıklıkla beraber anılmıştır her ne kadar taraflar farklı olsa da ağlama
ve gülme eylemlerinin zıtlıkları yanında birbirlerini tamamladıkları da göz ardı edilmemelidir.
Sevgili âşığın çektiği sıkıntı ve acıya duyarsızdır, onun çektiği acı ve sıkıntı sevgiliyi güldürür,
eğlendirir.
Âşıkta nelerin gülünç olduğuna dair ayrıntılar çok sınırlı olmakla birlikte onun aşk
yüzünden içinde bulunduğu trajedinin komik bulunduğu açıktır. Beyitler incelendiğinde
altmetinde okuyucuya âşığın gülünçlüğünün herkesçe bilindiği, kabul edildiği anlatılmaya
çalışılmış ve âşığın gülünç olmaktan dolayı üzüldüğü vurgulanmıştır.
Âşık, sevgiliye ulaşmayı isteyen bir hayalperesttir, gerçekleşmeyecek hayali karşısında
toplum ve topluluğun içindeki sevgili, rakip âşığa gülerler. Kimse âşığı anlamaya çalışmaz. O,
toplumun içinde uyumsuz olandır. Âşık, bu durumda Bergson’un gülme ile ilgili görüşlerine uygun
düşen komik tiptir.
Âşıklık hâlinin delilikle ilişkilendirilmesi beraberinde gülünçlüğü getirmiş, âşık zaman
zaman bu durumdan şikayet etmekle birlikte çoğunlukla bu durumu, gülünç olarak algılanmayı
kabullenmiştir. Klasik Türk şiirinde âşığa biçilen rol bilinmektedir ancak âşığın acizliği,
güçsüzlüğü gülme kuramlarıyla değerlendirildiğinde aynı zamanda bu özellikleri sebebiyle onun
komik bulunduğu gerçeği ortaya çıkar. Zamanla âşığın gülünçlüğü yeni anlam alanları ile genişler
ancak aslında temelde âşığın acizliği vurgulanır, amaç mizah değildir.
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Âşığın içinde bulunduğu trajikomik durum divan şairlerince farklı yüzyıllarda benzer
şekillerde anlatılmış, toplumun içinde yer alamayan âşık, sevgili ve rakip tarafından gülünç
bulunmuştur. Âşık, gülme kuramlarında gülünç bulunan tiplerden farklı olarak kendisine
gülündüğünün farkındadır, onun trajedisi kendi dışında herkes için gülünçtür, âşık bu durumu
kabullenmiş görünür. Akılla hareket eden sevgili, rakip, bütünüyle toplum, hisleriyle hareket eden
âşığı komik bulur.
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ÖZET
Kültür, bir toplum tarafından tarihsel bir süreç içinde oluşan maddi ve manevi değerler
bütünüdür. Farklı toplumların farklı kültür anlayışları olduğu gibi kültür anlayışı zaman, mekân,
dil gibi kavramlara bağlı olarak da değişebilmektedir. Bireyler kendi yetiştikleri kültürden ayrılıp
başka kültürlerle etkileşim haline geçtiklerinde bazı zorluklarla karşılaşabilir, aynı zamanda da o
kültüre uyum sağlayabilmektedir. Günümüz iletişim çağında kültürlerarası iletişim kavramının
çeşitli şekillerde işlendiği görülmektedir. Bu çerçevede uluslararası bir dijital medya platformu
olan Neftlix’de yayınlanan Bir Başkadır (2020) dizisi kültürlerarası iletişim açısından incelenerek
farklı kültürel kodlar araştırma kapsamında içerik çözümleme ile ele alınmıştır. Bu çalışmada
kültürü insan davranışı olarak ele alan Geert Hofstede’in kültürel boyutlar teorisi
kavramsallaştırmasından yola çıkarak Bir Başkadır dizisindeki farklı kültürlere sahip olan iki
karakter üzerinden elde edilen veriler Hofstede’in kültürel farklılıklarına ele aldığı “Soğan
Diyagramı” modeli üzerinden bakılmıştır. Bu bağlamda eleştirel bir bakış açısına da sahip olan
Bir Başkadır dizisindeki kültürel değerler, toplum tarafından benimsenmiş ve değişmeyen kültür
alışkanlıklarının nasıl ele alındığı içerik kodlama cetveli oluşturularak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel kodlar, kültürel farklılıklar, Bir Başkadır, soğan diyagramı
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EXAMINING THE CULTURAL CODES OF THE SERIES, IT IS ANOTHER IN THE
FRAMEWORK OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Ayşe Nur BUYUKYAVUZ
ABSTRACT
Culture is the whole of material and spiritual values formed by a society in a historical
process. As different societies have different understandings of culture, the understanding of
culture can also change depending on concepts such as time, space and language. Individuals may
encounter some difficulties when they leave their own culture and interact with other cultures, and
they can also adapt to that culture. In today's communication age, it is seen that the concept of
intercultural communication is processed in various ways. In this context, the TV series Bir
Başkadır (2020) published on Neftlix, an international digital media platform, was examined in
terms of intercultural communication and different cultural codes were discussed with content
analysis within the scope of the research. In this study, based on Geert Hofstede's conceptualization
of the cultural dimensions theory, who considers culture as human behavior, the data obtained
from two characters with different cultures in the TV series Bir Başkadır were examined through
the "Onion Diagram" model, which Hofstede deals with cultural differences. In this context, the
cultural values in the TV series Bir Başkadır, which also has a critical point of view, have been
evaluated by creating a content coding scale that has been adopted by the society and how the
unchanging cultural habits are handled.
Keywords: Cultural code, cultural differences, Another is Another, onion diagram
GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle dünya küresel bir köy halini alırken farklı kültürlerin
birbirleriyle olan iletişimi artmıştır. Farklı kültürlerde yetişmiş bireylerin bir araya gelmesi
kültürlerarası iletişim sürecinin önemini arttırmaktadır. Bu durum insanların kendi kültürlerinden
sıyrılıp başka kültürlerdeki kişilere, olaylara, durumlara bakış açılarını şekillendirmektedir.
Böylece kişilerde yeni yaşam biçimi, ilgi alanı, davranış biçimleri ortaya çıkmaktadır.
İletişim günlük yaşamda bireylere, nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü içinde değişik
toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan
toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretimi için gereken
değerlendirme biçimlerini aşılar (Oskay, 1992: 8). İletişime kültürel bağlamda bakıldığında, kişiler
birbirleriyle iletişim kurarken farkında olmasalar bile sahip oldukları kültürleri yansıtırlar.
Dolayısıyla aktarılanı anlamlandırabilmek için aynı kültürel kodlara sahip olmaları gerekmektedir.
Kültürlerarası iletişimin gerçekleşmesi için kültürlerarası etkileşim yaşanması
gerekmektedir. Dolayısıyla bireyler başka kültürlerle karşılıklı iletişim sürecine girdiklerinde
farklılıklarla karşılaşabilmektedir. Bu durum kültürel çatışmalara yol açabildiği gibi zaman
içerisinde bireylerin çabalarıyla uyuma da dönüşebilmektedir.
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Asker Kartarı (2001), Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim isimli kitabında, bireylerin
toplumsal rollerine uygun olarak davranmalarını sağlayan kuralların olduğu gibi, belirli yerlerde
gösterilecek davranışlarla ilgili kuralların da olduğundan söz eder. Bu kurallar çocukluktan
başlayarak kültür aktarımı sürecine girer ve kültürel değerler gibi bilinçaltına yerleşerek bazı
kodlar oluşturur. Dolayısıyla öğrenilen bu kültürel kodlar kişinin davranışlarını yönetir.
Konuşmasından giyimine, konuştuğu konulardan günlük aktivitelerine kadar iletişim sürecini
belirler. Bu çalışmada da bir dijital medya platformu olan Netflix’de yayınlanan Bir Başkadır
(2020) dizisi ele alınarak aynı coğrafyada yaşayan fakat farklı kültürlerde yetişmiş bireylerin
kültürel kodları incelenecektir. İncelemenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle kültür ve
kültürlerarası iletişim kavramlarının anlaşılması gerekmektedir. Ardından kültürel farklılıkların
nelere yol açabileceği değerlendirilecek ve son olarak da bu tanım ve değerlendirmeler yardımıyla
Geert Hofstede’in kültürel sınıflandırmasından yola çıkarak iki farklı kültüre ait karakterler Soğan
Diyagramı modeli üzerinden içerik çözümleme cetveli oluşturularak kültür incelemesi
yapılacaktır.
1.
KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Kültür kavramı pek çok şekilde tanımlanmış ve çoğu zaman belirsizliğe de yol açmış geniş
bir kavramdır. Kültür tanımını ilk kez Edward Burnett Tylor (1871) yayımladığı Primitive Culture
isimli kitabında yapmıştır. Tylor’ın tanımına göre kültür, insanın toplumun bir üyesi olarak
kazandığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve diğer her türlü yetenek ve alışkanlıkları
içeren karmaşık bir bütündür (Tylor, 1871: 23). Raymond Williams da (1976), Keywords, A
Vocabulary of Culture and Society isimli kitabında kültürün İngiliz dilindeki en karmaşık iki ya
da üç kelimeden biri olduğunu söylerken kültürün bütün bir toplumsal düzen olduğundan bahseder.
Williams kültürün yeni bir düşünce ve siyaset geleneği ortaya çıkardığını savunur (Williams, 2017:
17).
Giddens’a göre ise kültür, bir toplumu oluşturan bireylerin değerlerini, takip ettikleri
normları, ürettikleri materyalleri, yaşama şekillerini, giyim tarzlarını, dinî törenlerini, evlilik
geleneklerini, aile hayatlarını, eğlence anlayışlarını içerir (Giddens, 2005: 31). Türk Dil Kurumu
kültürün tanımını, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (TDK, 2022) olarak
yapmıştır. Dolayısıyla tüm bu tanımlarla birlikte kültürün bireylerin yaşamlarını, seçimlerini,
hayata bakış açılarını belirleyen bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.
Kültür toplumsal bir üründür. Ancak bu toplumsallığı bireyler oluşturur. Sonuçta da
toplumsal bir kimlik oluşur. Her toplumun kültürü birbirinden farklı olabilir. Farklı kültürlere
sahip toplumlar arasında gerçekleşen iletişim ve etkileşimi inceleyen disiplin de kültürlerarası
iletişim olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada birey ile toplum birbirinden bağımsız
düşünülmemelidir. İnsan uzun vadede içinde yaşadığı toplumun kültürüne katkılar yaparak o
kültürde değişimler yaratabilir.
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İletişim sürecinde gönderen alıcıya birtakım mesajları bir kanal yardımıyla iletirken
kodlama ve kod açımı ile bu süreç tamamlanır. Göndericinin zihninde tasarladığı anlamın alıcının
zihninde açılması ve anlamlandırılması sonucunda doğru iletişim gerçekleşir. Taraflar aynı kültür
kodlarına sahip değilse birinin gönderdiğini diğeri doğru şekilde anlamlandıramayabilir.
Kültür, bireylerin iletişim kurma süreçlerinde nasıl davranacaklarını, algılayacaklarını ve
nasıl yanıt vereceklerini şekillendirir. Bireyler bunun farkında olmayabilir ancak içinde
bulundukları bazı kalıplarla ve kodlarla hareket ederler. Aynı kültürde yetişmiş bireylerin iletişim
sürecinde bu durum çok göze batmasa da farklı kültürler iletişim sürecine geçtiklerinde davranış
farklılıkları açıkça fark edilebilir.
Kişilerin psikolojik durumu, sosyokültürel nitelikleri kendi kültürel kodları, dilleri, ön
yargıları, algılama ve yorumlama biçimleri bilinçli ya da bilinçsiz sürece eşlik eder. Kültürlerarası
iletişim, farklı kültürlerin üyelerinin birbirleriyle olan iletişimidir. Bu durum farklı ülkelerin
bireylerinin iletişim kurması olabileceği gibi aynı ülkede yaşayıp farklı etnik gruplara sahip
bireyler arasında da gerçekleşebilir.
2.
HOFSTEDE’İN
KÜLTÜREL
SINIFLANDIRMASI
VE
SOĞAN
DİYAGRAMI MODELİ
Hofstede’e göre kültür, genetik olmayan sonradan öğrenilen ve bir gruba ya da kategoriye
özel olan bir kavramdır. Dolayısıyla farklı insan topluluklarının farklı kültür anlayışları olabilir.
Hofstede kültürü incelerken insan psikolojisi ve davranışlarından yola çıkarak kültürün altı
boyutundan bahseder. Bunlardan ilki bireyciliktir. Bireycilik, kişinin toplumda yer edindiği
yaşamında kendi kararlarını verebiliyor olmasıdır. Herhangi bir şeye ya da kişiye bağımlı olmadan
kararlarında özgür ve bağımsız hissetmesi durumudur. İkincisi güç mesafesidir. Burada bir grup
ya da aile gibi kurumların bireylerinin kendi içindeki güç dengesidir. Gruptaki bireyler eşit söz
hakkına sahip değildir. Bir lider bulunur ve onun tarafından yönetilir. Bu durum erkeklik boyutunu
devamında getirir. Erkeklik toplum tarafından onaylanmış bir güç kullanımıdır. Erkek egemen
toplumlarda cinsiyet rolleri belirgindir. Dolayısıyla erkeğin sert olması, güçlü olması beklenir.
Kadınsı toplumlarda ise duygular daha ön planda olur. Dördüncü boyut belirsizlikten kaçınmadır.
Bu durum bir toplumun belirsizliğe olan toleransı ile ilgilidir. Belirsiz bir durum karşısında endişe
duyma, güvenememe ve güvenli alanının dışına çıkamama durumlarıdır. Beşinci boyutta kişinin
eğitimi, dindarlığı ve yaşam felsefesini temel alan uyum sağlama boyutundan söz edilir. Bireyler
söz konusu kültüre uzun vadeli bir uyum sağlama beklentisi içindelerse dünyanın bir akış içinde
olduğunun, değişim ve dönüşüme uyum sağlanması gerektiğinin farkında olunması gerektiğine
dikkat çeker. Sonuncu boyut hoşgörüdür. Hoşgörülü bir kültürde özgürlük vardır. Kişi yapmak
istediklerini yapar, kısıtlanmamıştır, hayatı anlamlıdır. Hoşgörülü olmayan bir kültürde ise
zorunluluklar vardır. Kişi hayatı görevleri yerine getirmek için yaşar, onun için normal olan budur,
özgür ve mutlu değildir ve bu durumunun farkında da değildir.
Hofstede sınıflandırdığı kültür boyutlarından yola çıkarak bir kültür modeli oluşturmuştur.
Bu model tıpkı bir soğan kabuğu gibi farklı derinliklere göre kültürü katmanlara ayırır (Şekil 1).
Soğan Diyagramı adını verdiği bu modelde kültürel farklılıkları dört ana başlık üzerinden inceler.
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Soğanın en üst katmanını semboller oluşturur. Onun altında kahramanlar vardır. Daha derininde
ritüeller ve katmanın en derininde ise değerler yer alır. Yüzeysel olanı temsil ettiği için semboller
en üst katmanda yer alırken aralarda kahramanlar ve ritüeller bulunup kültürün derinliklerine
indikçe o kültürün değer verdiklerini gösterir.

Şekil 1. Geert Hofstede’in Soğan Diyaramı Modeli (Kaynak: Hofstede, 1991: 9)
a.
Semboller
Sadece o kültürü paylaşanlar tarafından tanınan ve belirli bir anlam taşıyan kelimeler,
jestler, mimikler, resimler, nesneler, sesler, sayılar kültürün sembolleridir. Dil, kullanılan elbiseler,
saç modelleri, bayraklar, statü sembolleri de bu kategoriye girmektedir. Semboller zamanla gelişir,
değişir ve eskileri yok olabilir (Hofstede, 1991: 7). Bir kültürün sembolleri zaman ilerledikçe yeni
gelen nesiller tarafından kopyalanır ve belli kültürel kodlar yerleşir. Dolayısıyla her kültürlerin
oluşmuş kültürel kodları vardır.
b. Kahramanlar
Canlı ya da ölü, gerçek ya da hayali, bir kültürde değer verilen özelliklere sahip olan ve bu
nedenle davranış için model olarak hizmet eden kişilerdir (Hofstede, 1991: 8). Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin milli kahramanı olarak kabul
edilir. ABD'de Snoopy, Fransa'da Asterix veya Hollanda'da Ollie B. Bommel (Bay Bumble) gibi
düşlem ya da çizgi film figürleri de kültürel kahramanlar olarak hizmet edebilir.
c. Ritüeller
Arzu edilen sonuçlara ulaşmak için teknik olarak gereksiz, ancak bir kültür içinde sosyal olarak
gerekli görülen kolektif faaliyetlerdir. Bu nedenle kendi iyilikleri için gerçekleştirilirler.
Selamlaşma ve saygı gösterme biçimleri, sosyal ve dini törenler buna örnektir (Hofstede, 1991: 8).
d. Değerler
Değerler, belirli durumları diğerlerine tercih etmeye yönelik geniş eğilimlerdir. Değerler
üzerinde bulunan çizgi duyguları temsil eder. Bu duyguların artı ve eksi yönleri vardır. İyi ya da
kötü, temiz ya da kirli, güzel ya da çirkin, doğal ya da doğal olmayan gibi seçimlerle ilgilenir.
Değerler, çocukluktan itibaren dolaylı olarak öğrenilen bir kavramdır. Erken dönemlerde
kazanıldığı için bilinçsiz kalabilir. Dolayısıyla dışardan direkt olarak gözlemlenemeyebilir.
Yalnızca insanların çeşitli koşullar altında hareket etme şekillerinden çıkarılabilir (Hofstede,
1991:8).
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Herkes erdemden yana ve günaha karşıdır, insanların neyin erdemi temsil ettiği ve neyin günaha
karşılık geldiği konusundaki görüşlerini değerler temsil eder.
3.
ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Sinema ve diziler boş zaman geçirme ve eğlendirme özelliklerinin yanında izleyicisini
bilgilendirme ya da bazı mesajlar verme amacı güderek de izleyici ile buluşur. Yıllardır dizi ve
filmlerde Türk kültürünün farklı özellikleri konu olarak işlenmektedir. Doğu ve batıyı birbirine
bağlayan Türkiye sınırları kültürel anlamda zengin özellikler barındırır. Bu çalışmanın amacı da
iki farklı kültürde yetişmiş bireylerin kendi kültürlerinde kodlanmış bazı özelliklere değinmek,
onları incelemek ve bu farklılıkların onların yaşamlarında ne gibi zorluklara yol açtığını
göstermektir. Bu amaç doğrultusunda kültürü sosyolojik ve psikolojik bağlamda inceleyen Geert
Hofstede’in kültür modelinden yola çıkarak Bir Başkadır dizisindeki kültürel kodlar içerik
kodlama yöntemi ile incelenecektir. Çalışma, dizideki kültürel kodları barındıran sahneler
çerçevesinde bir sınırlama uygulanarak ele alınacaktır.
4.
HOFSTEDE’İN MODELİNE GÖRE BİR BAŞKADIR (2020) DİZİSİNİN
ANALİZİ
Çalışmanın bu bölümünde, Bir Başkadır dizisinden elde edilen kültürel kodlar Hofstede’in
kültürel sınıflandırmasından yola çıkarak Soğan Diyagramı modeline göre “semboller,
kahramanlar, ritüeller ve değerler” başlıkları altında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
İncelemeye geçmeden önce Bir Başkadır dizisinin içeriğinden bahsetmek gerekmektedir.
Bir Başkadır Dizisi (2020) Hakkında
Bir Başkadır dizisi Kasım 2020 tarihinde dijital medya platformu olan Netflix’de yayına
giren Berkun Oya’nın yazıp yönettiği bir Türk dizisidir. Dizi her bölümü ortalama 50 dakikadan
oluşan 8 bölümlük dijital bir yapımdır. İstanbul’un kırsalında yaşayan ve gündeliğe giden Meryem
karakteri zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine psikiyatrist Peri’ye terapiye
gitmeye başlar. Meryem Peri’ye iç dünyası ve yaşantısı hakkında bilgi vermeye başlar. Aralarında
gerçekleşen sohbetler sonucunda modern bir hayat yaşayan psikiyatrist Peri ile Meryem arasında
kültürel farklılıklar ortaya çıkar. Meryem’in muhafazakâr oluşu, başörtüsü kullanması Peri’nin ona
olan davranışlarını ve yaklaşımını etkilemektedir. Dolayısıyla dizide eğitim almış modern bir
bireyin toplumun muhafazakâr kesimine ön yargıyla yaklaşmasının da bir eleştirisi olmakla
birlikte kültür farklılıklarının aralarındaki ilişkiyi nasıl etkilediği görülmektedir. Meryem terapiye
gittiğini abisinin de baskısı üzerine cami hocasına danışma zorunluluğunda hisseder. Peri bunu
öğrendiğinde kendi içinde kültür şoku yaşar. Söz konusu farklılıklar neticesinde Meryem karakteri
tedavi olup iyileşebilecekken tedavisi yarım kalır. Her bireyin kültür kodları birbirinden farklı
olduğundan aralarındaki iletişimi de etkileyebilmektedir. Hofstede insan davranışlarından yola
çıkarak bir kültür incelemesi yapmıştır. İnceleme için Bir Başkadır dizisinin seçilme sebebi
karakterlerin kültür kodlarının birbirinden farklı olması ve Hofstede’in kültür incelemesi için ele
alınabilecek bir yapım olmasıdır. Aynı coğrafyada yaşamalarına rağmen çocukluktan itibaren
farklı kültür kodlarıyla yetişmişlerdir.
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Hofstede’in soğan diyagramı da; “semboller, kahramanlar, ritüeller ve değerler” incelemesi ile
kültürlerin birbirinden farklı olabileceklerini ortaya koyan bir modeldir.
a.
Semboller
Türkiye, doğu ve batıyı birbirine bağlayan bir konumda olduğundan Türk kültürü çeşitli
semboller (dil, jest ve mimikler, kıyafetler, nesneler vb.) barındırmaktadır. Bir Başkadır dizisinde
de aynı ülke sınırları içinde yetişmiş fakat farklı kültürel sembolleri benimsemiş karakterler
bulunmaktadır. Hayata bakışı farklı olan bu iki farklı kültürün sembol kategorisinde
değerlendirmesini şu şekilde incelemek mümkündür:
Dil: Dil, yalnızca iletişim kurmakla yetinmez aynı zamanda millet olarak toplumları bir
arada tutar. Dolayısıyla dilde kelimeler sembolleşerek nesilden nesle aktarılıp o kültürün devamını
sağlar. Bir yazar, şair, bilim insanı, devlet insanı duygu, düşünce ve bilgilerini ancak dil
aracılığıyla topluma ulaştırabilir. Böylece toplumun kültür anlayışı oluşur. Türkçe de konuşma
dili, yazı dili, ağız, şive ve argo gibi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Türk dilinin zengin bir
özelliği vardır. Son yüzyıllarda Batı dillerinden kelimeler Türkçe’de kullanılmakla birlikte şive ve
ağız kullanarak bölgesel söyleyiş farklılıkları oluşmaktadır. Bir Başkadır dizisinde de aynı dili
kullanmalarına rağmen farklı iki dil anlayışı söz konusudur. İstanbul’da büyümüş yabancı
okullarda eğitim görmüş Peri karakteri ile köyde doğup büyümüş Meryem karakterinin dili
kullanma biçimleri birbirinden ayrılmaktadır. Bir tarafta Türkçe’yi İstanbul ağzı ile konuşan Peri
karakteri ile onun çevresi diğer tarafta Türkçe’yi yöresel ağız ile konuşan Meryem karakteri ile
onun yakın çevresi bulunmaktadır. Peri ve Meryem’in bir arada olduğu sahnelerde bu ayrım net
bir şekilde göze çarpmaktadır. Peri kelimeleri net, anlaşılır, tonlamalı ve diksiyon kurallarına
uygun çıkarırken Meryem artikülasyon ve diksiyon kurallarına uymadan harfleri yutarak
konuşmaktadır. Peri anlaşılır cümleler kurarken Meryem devrik yapılarla konuşarak cümleleri
havada bırakır ve diksiyon kurallarına uymaz. Günlük konuşma dili kullanır ve doktoruna da abla
diye hitap eder. Meryem’in Peri’den terapi aldığı sahnesinden bir örnek vermek gerekirse;
Peri: Poliklinikte Nuray Hanım’la görüşme sebebin neydi Meryem? Şikâyetin neydi?
Meryem: İşte o bayılma olayı.
Peri: Biraz anlatır mısın?
Meryem: Bayıldıydım ya ben.
Peri: Ne zaman?
Meryem: Erzincan’a gittiydik, halamın kızının düğününe, abimin çocukları falan… orda
ilk bayılma geldi.
Peri: Ne tür testler yapıldı aşağıda, hatırlıyor musun Meryem?
Meryem: Valla hep baktılar çok şeylere de bi şey de bulamadılar. Ben ilk Şişli Eftal’e
gittiydim. Orda biri gördü beni. Dedi “sana testler yapacaz” diye söyledi. Sonra işte Nuray
Abla’yla, hep gittik geldik. Sonra Şadiye Abla da geldi, mahalleden komşumuz. Nuray Abla ona
demiş, “Meryem bi Peri Hanım’la görüşsün.” diye söylemiş. Sonradan benlen konuştu, sevk etti.
Ben dedim amma… hani öyle bi sıkıntı yok, şükür.
Peri: Nasıl bir sıkıntı?
Meryem: Bunalma gibi yani.
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Peri: Ne gibi?
Meryem: Bunalma gibi yani. Şadiye Abla da böyle gittiydi sizler gibi. Taksim tarafında bi
yere gittiydi, o özele gittiydi, dünya da para...
Diyaloglardan da anlaşıldığı üzere Peri ve Meryem’in aynı dili farklı biçimlerde kullandığı
açıkça görülmektedir. Söz konusu iki farklı kültürün kullandıkları kelimeler incelemenin ritüeller
bölümünde incelenecek olan dini inanış bağlamında da değişim göstermektedir. Örneğin; Meryem
ve onun ait olduğu kültürde “inşallah, maşallah, bismillah, şükür, estağfurullah, Allah razı olsun,
Allah korusun, Allah seni başımızdan eksik etmesin, Allah’ın izniyle, nasipse, hayırlı günler, tövbe
tövbe, vallahi, takdiri ilahi, peygamber aşkına” gibi dini anlamlar içeren kelimelerin sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir. Peri karakterinin taşıdığı kültürde ise bu tarz kelimeler neredeyse hiç
yoktur. Bu durum onların iki farklı kültürde yetiştiklerinin göstergesidir.
Dizide dil anlamında üzerinde durulması gereken bir başka konu Peri’nin kendi terapistinin
ailesidir. Peri’nin terapisti Gülbin’in ailesi Anadolu kültürünü yaşayan bir ailedir. Gülbin’in kız
kardeşinin Türkçe’nin yanında Kürtçe’de konuştuğu görülmektedir. Ayrıca üst kültürü yaşayan
karakterlerin plaza dili olarak adlandırılan Türkçe konuşma dillerine İngilizce kelimeler
ekledikleri görülmektedir.
Kıyafet: Türkiye’de bireylerin bulundukları ortama göre tercih ettikleri geniş bir kıyafet
çeşitliliği bulunmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler kıyafet konusunda farklı tercihlerde
bulunmaktadırlar. Bu kıyafetler bireylerin sosyal statüsü, mesleği, yetiştiği bölge, yaşadığı bölge,
dini, medeni durumu, kişiliği, tercihleri gibi konularda ipucu verir. Dolayısıyla dizide de Peri’nin
ve Meryem’in kendi kültürlerini yansıtan kıyafet seçimleri yaptıkları görülmektedir. Peri iş
hayatında modern denilebilecek dar pantolon, bluz, gömlek, ceket şeklinde kıyafet seçimi yapıp
topuklu ayakkabı kullanır. Kendine ayırdığı zamanlarda tayt, askılı tişört gibi daha rahat kıyafetler
tercih eder. Meryem ise daha çok bedenini ve vücut hatlarını kapatacak bol kıyafet seçimleri
yapmakta, pardesü ve başörtüsü kullanmakta, rahat ayakkabılar tercih etmektedir. Çalışırken
muhakkak bir eşarp takmaktadır. Evde çorabın üstüne yün patikler giymektedir.
Üzerinde durulması gereken bir başka konu da Peri ve onun terapisti arasındaki ilişkidir.
Kıyafet seçimlerinin kişinin kültürü hakkında ipucu verdiğinden bahsetmiştik. Peri’nin terapisti de
tıpkı Peri gibi kıyafet seçimleri yapmaktadır, dolayısıyla Peri kendinden biri ile iletişim kurmakta
ve duygu, düşüncelerini rahatça aktarabilmektedir. Peri başörtülü bir kadının Gülbin’in kardeşi
olduğunu öğrendiğinde kültür şoku yaşamıştır. Onun kültür kodlarına göre Gülbin gibi birinin
tercihleri bu yönde olan bir kardeşinin olması olağan dışıdır.
Ev Mimarisi ve Dekor: Peri’nin terapi odasında arka planda bir kitaplık ve kitaplar
bulunmaktadır. Evi de duvarları tasarım görünen tuğla görünümlü duvar kağıtlarıyla kaplanmıştır.
Ressamların elinden çıkmış büyük tablolar asılmıştır. Tasarım aydınlatma ile ortama loş bir hava
katılmış, arka planda kitaplıklarda kitap ve aksesuarlarla bir dekor yaratılmıştır. Ortaya
yerleştirilmiş sehpa ve üzerinde yine farklı dekor ve aksesuarlar kullanılmıştır. Bir okuma köşesi
bulunmaktadır. Anne ve babasında ayrı ayrı notebook bulunmakta ve dijital kitap okumakta ya da
internette gezinmektedirler. Genel anlamda estetik görünen bir yaşam alanı oluşturulmuştur.
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Meryem ve onun evine bakılırsa köyde müstakil bahçeli, tavukların olduğu bir köy evinde abisi,
eşi ve onların çocukları ile yaşamaktadır. Pencerenin bir ucundan diğer ucuna uzatılmış ipliğe
yıkanmış çamaşırlar asılmıştır. Evde kullanılan tablolar, süs eşyaları, çerçeveler Anadolu
kültürünü yansıtmaktadır. Aydınlatması için bir gece lambası ve taze çiçeklerin konulduğu cam
vazolar pencere önüne konulmuştur. Duvara asılı saat, tablolar, süsler estetik amaçla değil de orada
olmaları için kullanılmış havası katmaktadır. Elektrik kabloları duvardan geçmekte ve görünür
haldedir. Ev genel olarak yıkık ve döküktür. Masa ve sehpalarda ise dantel örme örtüler ya da bez
parça örtüler bulunmaktadır, oyma duvar boşluklarına süsler bez parçalarının üzerine
yerleştirilmiştir. Nazar boncuğu Türk kültüründe kötülüklere karşı korunmanın sembolüdür.
Üzerinde nazar boncuğu taşımak, evde dekor olarak nazar boncuğu kullanmak kişileri
rahatlatmaktadır. Bir Başkadır dizisinde de Meryem’in yaşadığı evin kapı girişinde büyük bir
nazar boncuğu asılıdır.
Aksesuar: Dizide terapi sırasında Peri Meryem’e evlenmek isteyip istemediğini sorar.
Meryem evlenmek istediğini ve yüzük takmayı sevdiğini belirtir. Ancak yüzük takamadığı için
buruk olduğunu dile getirir. Çünkü onun kültüründe evli olmayan birinin bir kolye, küpe, bileklik
gibi aksesuarlar kullanmadığı görülmektedir. Onun tam aksine Peri karakterinin günlük hayatında
küpe, saat, güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullandığı görülmektedir.
Jest ve Mimikler: Türkler iletişim kurarken jest ve mimiklerini fazlaca kullanan bir
millettir. Bazı durumlarda konuşmaya dahi ihtiyaç duymadan yalnızca el kol hareketleri, kafa
hareketleri, mimikler yardımı ile cevap verme ya da bir şeyler anlatma, iletişim kurma becerileri
vardır. Bir Başkadır dizisinde de karşılıklı iletişimde jest ve mimiklerin sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Özellikle Meryem karakterinin abisi bir konuda sinirlendiğinde önce mimikleriyle
bunu göstermektedir. Dizi süresince de şaşırma, üzülme, sinirlenme gibi duygu durumlarında jest
ve mimikler kullanılmaktadır.
b.
Kahramanlar
Türk kültüründe büyüklere saygı göstermek çok önemlidir. Aile büyükleri hayatta olmasa
bile evin çeşitli yerlerine, iş yerlerine fotoğrafları konularak ve asılarak saygı göstermeye devam
edilir. Bir Başkadır dizisinde de Meryem ve ailesinin hayatta olmadığı anlaşılmakla birlikte evin
duvarlarına aile büyükleri olduğu anlaşılan kişilerin fotoğrafları asılmıştır.
Aile büyüklerinin dışında fikirlerine önem verdikleri kişiler bulunmaktadır. Dizide bu kişi
Meryem ve onun kültüründe cami hocasıdır. Abisi Yasin başta olmak üzere Meryem’de cami
hocası Ali Sadi Hoca’ya önem vermekte ve saygı göstermektedirler. Yasin her fırsatta Ali Sadi
Hoca’yı yüceltmekte, onun sözünden çıkmamakta ona itaat etmektedir.
Dizide Meryem’in Peri ile olan seanslarından birinde Peri Meryem’e evde neler yaptığını
sorduğunda Meryem Esra Erol izlediğini söyler. Peri’nin böyle bir kişiden haberi bile yokken
Meryem Esra Erol’u çok beğendiğinden bahseder. Bu sahne sınıf farkını ortaya koymakla birlikte
kültürleri hakkında da mesaj vermektedir. Aynı durum dizide bahsi geçen “Kızım ve Annem”
dizisi için de yaşanır. Meryem başrolü Melisa’yı çok güzel bulup ona imrenirken Peri, söz konusu
dizi oyuncusu ile karşılaştığında onu tanımamaktadır.
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Başrol oyuncusu Melis, Peri’ye oynadığı dizi hakkında “total işi”, “Türk dizisi işte” şeklinde
bahsederken Meryem’in bu dizileri heyecanla takip ettiği, Peri’nin ise önemsememesi Peri ile
Meryem arasındaki sınıf farkına dikkat çekmektedir. Meryem ve abisi Yasin akşamları televizyon
karşısında ritüel bir şekilde Türk dizilerini izlemektedirler.
c.
Ritüeller
Dizide işlenen ritüeller de kültür yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Meryem’in ve
onun ailesinin kültüründe dine olan inanç ağır bastığından çeşitli dini ritüeller uygulanmaktadır.
Meryem’in kültüründe kuran okumak, namaz kılmak, dua etmek, ölümden sonra mevlüd okunması
gibi ritüeller yapılır. Peri bu noktada Batı kültürünü temsil etmektedir. O rahatlamak için adaçayı
yakar, meditasyon ve yoga yapar. Ortamdaki ya da üzerindeki kötü enerjiden kurtulmak için tütsü
yakarak kötü ruhlardan arınacağına inanır. Meryem’in kültüründe ise teşhisi konulamayan
hastalıklar aktardan alınan ballar, baharatlar, pekmezlerle yapılan karışımlar içirilerek tedavi
edileceğine inanılır. Nitekim Meryem’in yengesi Ruhiye’nin onlara göre belirsiz olan hastalığı
doktor tedavisi reddedilerek bu yöntemle çözülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca nazar duası okuyarak
kötü ruhlar uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır.
Selamlaşma: Dizide iki farklı selamlaşma anlayışı vardır. Meryem ve ailesi ya da onunla
aynı kültürde yaşayan kesim “selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler” gibi
kelimeler kullanırken Peri ve onun ailesindeki kültürde “merhaba, selam, günaydın” gibi kelimeler
tercih edilir.
Namaz Kılmak: İslam dini kültüründe beş vakit namaz kılma inancı vardır. Abdest alınır,
kadınlar baş örtüsü takar, vücutlarının açık görünen yerlerini kapatacak kıyafetler giyer ve kıble
yönüne doğru namaz kılarlar. Meryem ve abisi de düzeli olarak namaz kılmaktadır. Namazdan
önce abdest alındığı ve sonrasında namaz kılındığı sahneler vardır. Böylece hem dinin
gerektirdiklerini yerine getirmiş olurlar hem de iç huzuru sağlarlar. Bir sahnede Meryem’in
yengesi Ruhiye namazı yanlış kıble yönüne doğru kılacağı sırada Yasin bu hataya sert bir tepki
gösterir. Namaz kılma ritüeline önem verdikleri bu sahnede anlaşılmaktadır.
Cenaze Töreni: İslam inancına göre ölen kişinin naaşı namaz ve Kur’an okuma eşliğinde
mezara gömülerek cenaze töreni gerçekleştirilir. Dizide de hocanın eşi vefat ettiğinde cenaze töreni
düzenlenir. Erkekler bedeni mezarlığa gömerken kadınlar biraz daha uzakta Kur’an okumakta ve
dua etmektedirler.
Mevlit Okutmak: İslam kültüründe sünnet törenlerinde, yeni doğmuş bebeğin 40. günü
dolduğunda, düğün, nişan, bir ölümün 40. günü dolduğunda, asker uğurlama, Hacc’a gidiş ya da
dönüş, Kur’an hatmi gibi durumlarda mevlit ritüeli gerçekleştirilmektedir. Halk arasında yapılan
bu ritüel dindarlığın bir göstergesidir. Dizide de Meryem’in çevresinden cami hocasının eşinin bir
mevlit merasimine katıldığı bir sahne vardır. Bu sahnede başörtülü bir kadın sesli olarak Kur’an
okumakta ve diğerleri de onu sessizce dinlemektedir.
Meditasyon: Meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir. Herhangi bir dine ait
olmayan bu ritüelde kişiler sessiz bir ortamda gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmeyerek
zihinlerini dinlendirirler. Bu yöntemle rahatladıklarına inanırlar. Bir Başkadır dizisinde de Peri
yogaya giderek bu ritüelle bedenini ve zihnini dinlendirmektedir.
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d.
Değerler
Her kültürde toplumsal düzeni oluşturan iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden
ayırarak bireylere yol gösteren bazı kural ya da fikirler vardır. Her kültürün değer yargıları
birbirinden farklıdır. Zaman zaman bu değerler değişime uğrayabilir ya da bireyler zaman içinde
bu değerlere uygun davranmayabilir. Ya da değerlerine aşırı bağımlı olup bunu baskıcı bir yaşam
hâline de getirebilirler. Küçük yaşlardan itibaren öğretilen değer yargılar kişinin yaşamını
şekillendirir. Bir Başkadır dizisinde Meryem’in yaşadığı kültürde sahip oldukları olduğu ataerkil
aile sisteminin var olduğu görülmektedir. Abisi Yasin neredeyse her sahnede sinirli, kız kardeşi ve
eşi üzerinde baskıcı ve karar verici durumdadır. Meryem çalışmanın yanında ev işleri, yemek ve
evdeki çocukların bakımını üstlenmektedir. Abisi Yasin ise çalışıp para kazanmakta ev ile ilgili
herhangi bir konuda yardımcı olmamaktadır.
Dizide Meryem ile Peri’nin yaşadığı kültürün değer yargıları farklılık göstermektedir.
Meryem ailesinin fikirlerine, toplum tarafından nasıl göründüğüne, onların fikirlerine,
ayıplanmamaya önem verirken, Peri’nin kültüründe bireysellik ön plandadır. Herhangi bir dış
faktörlerin ya da kişilerin baskısı altında kalmak istemez. Kendi kararlarını kendisi vermektedir.
Meryem karakteri ve onun ailesinin günlük hayatlarını cami hocasına danıştıkları, ondan
fikir ve tavsiye aldıkları, onu dinledikleri, her konuyu haber vermek zorunda hissettikleri bir durum
söz konudur. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir olayda muhakkak hocaya haber verilir. Hoca
onayladıysa bir karar uygulanır, onaylamazsa uygulanmaz. Meryem psikoloğa gittiğini hocadan
gizlediğinde vicdan azabı çeker. Abisi bu konuyu hocaya söylemediğini öğrendiğinde de aşırı tepki
verir. Dolayısıyla Meryem ve ailesinin kültüründe dini değerlere önem verildiği görülmektedir.
Meryem’in yetiştirilme tarzına göre bir kadın bir erkekle istediği zaman görüşemez.
Meryem temizliğe gittiği evdeki patronu Sinan Bey’e içten içe ilgi duysa da bu hislerini bastırır.
Hem sınıf farkı hem de değer yargıları arzulama duygusunu bastırmaktadır. Dolayısıyla ilgisini
kendine bile itiraf edememektedir. Bu da zamanla bir hastalığa dönüşerek bayılmaları başlar.
SONUÇ
Bölgesel ve etnik kültürler her ülke içinde farklılıklar göstermektedir. Devletler arasındaki
siyasal sınırlar her zaman etnik grupların sınırlarıyla çakışmamakta ve bir ülkenin sınırları
dahilinde baskın kültürden farklı özelliklere sahip alt kültürler ortaya çıkmaktadır (Kartarı, 199:
63). Hofstede’in soğan diyagramı modeli bağlamında incelenen Bir Başkadır dizisi de her kültürün
kendi kültürel kodlarının olabileceğini göstermektedir. Bu kültürel kodlar bireylerin
davranışlarını, olayları algılama ve yorumlama biçimini şekillendirmektedir. Aynı ulusal sınırlarda
yaşıyor olmalarına rağmen Meryem ve Peri karakterlerinin farklı kültürel kodlara sahip oldukları
görülmektedir. Dolayısıyla aile yapıları, arkadaş çevreleri, boş zaman aktiviteleri birbirinden
farklıdır. Onların karakterleri, kişilik yapısı, seçimleri, aynı dili farklı şekillerde konuşmaları,
giyimleri, değer verdikleri nesneler ya da kişiler kültürlerinin birer parçasıdır.
Hofstede’in soğan diyaramı modelinin en dış katmanını oluşturan semboller göze
çarpabilecek somut unsurları kapsamaktadır. Bu unsurların anlaşılabilmesi için söz konusu ülkenin
dini, tarihi, sosyal ve ekonomik alt yapısının bilinmesi gerekir.
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Bu bağlamda Bir Başkadır dizisinde Meryem ve Peri’nin kültüründe tespit edilen semboller
birbirinden farklıdır. Meryem karakteri ve onun ailesi Anadolu kültürü ve muhafazakâr ve baskıcı
denilebilecek sembolleri temsil etmektedir. Peri karakteri ise Batı kültürüne ait sembolleri temsil
etmektedir. Karakterlerin sembolleri onların yetişme şekilleri, yaşam biçimi, eğitimi, sosyal
statüsü, dini inancı, medeni hâli gibi konularda bilgi vermesi için o kültürü tanımak bilmek
gerekmektedir.
Soğan diyagramı modelinin bir alt katmanında incelenen rol modellerin ele alındığı katman
kahramanlardır. Bir Başkadır dizisinde Meryem ve ailesinin aile büyüklerine saygı duydukları
görülmektedir. Ayrıca dine olan inançları sebebiyle saygı duydukları bir diğer kişi de cami
hocasıdır. Peri ise bu durumu anlamsız bulmaktadır.
Bir alt tabakada ritüeller incelenmiştir. Bir toplumun ritüelleri başka toplumlar tarafından
anlamlı bulunmayabilir. Bir Başkadır dizisinde aynı toplumun bireyleri olmasına karşın farklı
kültürlere sahip oldukları için farklı ritüeller uygulayan iki karakter incelenmiştir. Peri’nin
ritüelleri arasında yoga yapmak varken Meryem namaz kılar. Dolayısıyla Peri tamamen
rahatlamak amacıyla ritüel gerçekleştirirken Meryem rahatlamanın yanında dinin gereklerini de
yerine getirme kaygısı taşımaktadır. Peri kötü enerjileri üzerinden uzaklaştırmak için tütsü
yakarken Meryem namaz kılarak kötü ruhları üzerine almamaya çalışır.
Hofstede’in Soğan diyagramı modelinin en alt tabakasında yer alan değerler çocukluktan
itibaren öğrenilmektedir. Dolayısıyla dizide aynı kültürde yetişmelerine rağmen değerleri
birbirinden farklı olan iki karakter görünmektedir. Meryem karakterinin ailesine değer verdiği,
saygı duyduğu, sözünden çıkmamaya çalıştığı görülürken, Peri karakteri bu konuda daha bireysel
ve özgürlükçüdür. Meryem’in yetiştiği kültür ataerkil bir yapıya sahiptir. Onun kültüründe bir
kadının bir erkekle rahatça konuşması, görüşmesi doğal karşılanmamaktadır. Dolayıyla
Meryem’in kültüründe kadınlar erkeğin gölgesinde kalarak hem ev yaşantısında hem de toplumda
etkin rol üstlenememektedir. Bir Başkadır dizisi bir anlamda eleştirel bir bakış açısı da
sunmaktadır. İzleyicisine belli kalıplar, kültürel kodlar göstererek doğruyu ve yanlışı ayırt
edebilmelerini sağlamaktadır.
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ÖZET
Eski edebiyatta, “dibace” ve “mukaddime” sözcükleri ile karşılanan “ön söz”, günümüzde yerini
“giriş, başlangıç, ilk söz, sunuş” gibi ifadelere bırakmıştır. Eser sahibinin eseri oluşturma nedeni, sanat
anlayışı, okuyuculara yönelik notları ve eserin içeriği hakkında bilgiler içeren ön sözler; edebî gelenekte
önemli bir yer tutmaktadır. Şinasi’nin, 1860 yılında çıkan Tercüman-ı Ahval gazetesinin amacını ve yayın
politikasını açıkladığı “Mukaddime”si, edebiyatımızdaki ilk makale örneği sayılmıştır.
Türk edebiyatında ön söz yazma geleneğini devam ettiren yazarlardan biri olan Hüseyin Rahmi
Gürpınar, kaleme aldığı on iki romanında ön sözlere yer vermiştir. Hüseyin Rahmi’nin eserlerinin ayrılmaz
bir parçası olarak değerlendirilmesi ve eser çözümlemelerinde dikkate alınması gereken ön sözler bu
çalışmaya kaynaklık etmiştir. Çalışmada, yazarın eserlerindeki ön sözler incelenmiş; inceleme sonucunda
bu bölümlerin romanın yapısı ve izleği hakkında bilgi verdiği, yazarın sanat anlayışını açıkladığı ve yeri
geldiğinde yazarın eleştirilere yönelik savunma yaptığı bir bölüm olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular
alıntılanarak Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerine yansıyan duygu ve düşünce dünyası hakkında bilgi
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, ön söz, edebî manifesto, roman.

PREFACE IN HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’S NOVELS
Lecturer Dr. Ece SERRICAN KABALCI
ABSTRACT
The “preface”, which was used with the words “dibace” and “mukaddime” in the old literature, has
left its place to expressions such as “introduction, beginning, first word, presentation” today. Prefaces
containing information about the author’s reason for creating the work, his understanding of art, his notes
for the readers and the content of the work; occupies an important place in the literary tradition. Şinasi’s
“Mukaddime”, in which he explained the purpose and publication policy of the newspaper Tercüman-ı
Ahval, which was published in 1860, is considered the first article in our literature.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, one of the writers who continues the tradition of writing prefaces in
Turkish literature, included prefaces in his twelve novels. The prefaces, which should be considered as an
integral part of Hüseyin Rahmi’s works and taken into account in the analysis of the work, have been the
source of this study. In the study, the prefaces in the author’s works were examined; As a result of the
examination, it has been seen that these sections provide information about the structure and theme of the
novel, explain the author’s understanding of art and, when appropriate, make a defense against criticism.
By quoting the findings obtained, information about the world of emotion and thought reflected on the
works of Hüseyin Rahmi Gürpınar was given.
Keywords: Hüseyin Rahmi Gürpınar, preface, literary manifesto, novel.

Ece SERRİCAN KABALCI 184
GİRİŞ
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanan eseri ile 1888 yılında yazı hayatına atılan
Hüseyin Rahmi Gürpınar, dönemin üretken yazarlarından biridir. Roman türü ağırlıklı olmak üzere
kaleme aldığı eserlerinde sosyal, kültürel ve toplumsal aksaklıklara dikkat çekmiş, batıl inançlara
mesafeli yaklaşmış, mahalle hayatını birebir yansıtmış ve canlı diyaloglarla ördüğü olayları mizahi
bir tonda işlemiştir. Hayatın içinden seçtiği olayları işleyen yazar, tabiatın insanoğlu üzerindeki
etkisini kabul ederek özellikle kadın ve erkek ilişkilerine yönelik tutumunu gerçekçi bir gözlem
gücüyle harmanlamıştır. Romanlarında hayalden çok gerçeğe yönelen Hüseyin Rahmi; eski/yeni
çatışması, ahlaki yozlaşma, alafrangalık, kadın-erkek ilişkileri, batıl inançlar, gelenek-görenekler,
aldatma olgusu ve Batı’nın toplum üzerindeki etkisini eserlerinde işlemiştir.
Hüseyin Rahmi ile gerçekleştirilen 1932 tarihli bir röportajda, ilk romanlarından
başlayarak kendi kalem faaliyeti hakkında bir değerlendirmede bulunmuştur. 11 Haziran 1932
tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan bu röportaj, Ölüler Yaşıyor mu? adlı romanın
başlangıcında da yer alır. Bu röportajında yazar; ilk romanlarda görülen aşk, kıskançlık, ihanet ve
cinayet konularının sanat ve değişiklik arayanlara sıkıntı verdiğini söyler. Romanlarda tekrar eden
sevda motifinin didiklene didiklene eskidiğini, ihanet eksenli komik facialara gülenin de ağlayanın
da kalmadığını belirtir. Hayatın aşk üzerine kurulmuş tabiatı değişmeyeceği için bunların romanda
bulunmasını ancak bütün yapının bu temel üzerinde yükseltilmemesini ister. Fen ve estetiğe dair
merak uyandırıcı konular dururken, sürekli aşkla ilgilenmenin yersiz olduğunu savunur (Gürpınar,
1973: 7-8).
Hüseyin Rahmi’nin kaleme aldığı kırk roman incelendiğinde, on iki romanında ön söze yer
verdiği görülür. Şık (1889), Mürebbiye (1899), Bir Sevda Denklemi (1899), Nimetşinas (1902),
Şıpsevdi (1911), Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912), Gulyabani (1913), Son Arzu (1922),
Tebbessüm-i Elem (1923), Kokotlar Mektebi (1929), Gönül Bir Yel Değirmenidir (1943) ve
Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? (1949) başlıklı bu romanlar, yazarın sanat anlayışını
yansıtması ve eser hakkında bilgilere yer vermesi bakımından önemlidir. Hüseyin Rahmi’nin
kalem faaliyetine ışık tutan ön sözlerin, eserlerin değerlendirmesinde etkisi olduğu açıktır. Bu
çalışmada, on iki romanda yer alan ön sözler incelenmiş, bu bölümlerin esere sağladığı katkı
değerlendirilmiş ve yazarın sanat anlayışını belirgin kılan bölümler alıntılanmıştır.

1.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN EDEBÎ MANİFESTOSU: ÖN SÖZLER

Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1888 tarihli ilk romanı olan Şık adlı eserine otuz sene sonra
yazdığı ön sözde, bu eserin basın dünyasına attığı ilk adım olduğunu belirtir. Bu romanla birlikte
kaleminin de tıpkı bir fidan gibi gelişip meyve vermeye başlayacağını şu sözlerle ifade eder:
“Kariler, bu yaşlı hikâyede şimdiki Hüseyin Rahmi’nin iptidai, nahif, cılız fakat ileride
mebzul meyve vermeye müsait bir fidanını göreceklerdir. Bu çelimsiz fidan, mukavim
bir sâk oluncaya kadar, yirmi yıl istibdadın mühlik boralarıyla hırpalandı. Bazen
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köküne yakın budandı. Hayatını, özünü muhafaza için muhtaç olduğu maddi-manevi
gıdaları bulamamak tehlikelerine düştü.” (Gürpınar, 2013: 3)
Yazılma tarihi, basım tarihinden iki üç sene öncesine dayanan eser, tamamlanmadan önce
yazar tarafından Ahmet Mithat Efendi’ye gönderilir. Hayranı olduğu Ahmet Mithat Efendi’nin,
eserini değerlendirmesi amacıyla böyle bir girişimde bulunan Hüseyin Rahmi, büyük bir yazara
çocukça bir yazı gönderdiği için sonrasında pişman olur. Ertesi gün Tercüman-ı Hakikat
gazetesinde Şık başlıklı hikâyenin yazarı olarak kendisinin davet edildiğini görünce şaşırır. Büyük
bir heyecanla Ahmet Mithat Efendi’nin yanına gider. Aralarında geçen konuşmayı şu şekilde
aktarır:
““Kimsin sen çocuğum?”
“Şık muharriri Hüseyin Rahmi…”
Ah… Korktuğuma uğradım. Efendinin yüzünde derhal bir itimatsızlık tebessümü
belirdi. Tabir hiç aklımdan çıkmaz. Bana pek müstehzi gelen bir sada ile:
“Oğlum senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi… Senin ne kalemin, ne
selikân, ne tecrüben ve ne de görgün henüz bunu yazmaya müsait değil… Bu hakikat
görünüyor. Sen böyle bir şey tasvirine özenebilirsin. Fakat bu işi yalnız başına
başaramazsın. Sana bir yardım eden var. Pederin midir? Ağabeyin midir? Arkadaşın
mıdır? O kimdir? Söyle…”
(…) Hiçbir söz bulamadım. Nihayet gözlerimden dökülen iki katre, hazin bir cevap
yerine geçti. Bu saf, samimi, masumâne ağlayışım Efendi’ye dokundu. Hemen:
“Ağlama… ağlama… İnandım. Fakat böyle güzel başlayan eserlerin bazen sonu,
iptidasına uymayıverir. Bunu tamamla. Sonra neşredelim…” dedi.” (Gürpınar, 2013:
5)
Bu görüşmenin ardından eserini tamamlayan ve Tercüman-ı Hakikat’te yayınlatan Hüseyin
Rahmi, daha sonra fıkra ve makale yazmaya başlar, Ahmet Mithat Efendi tarafından “veled-i
manevî” edinilir. Böylece yazdıkları revaç bulur ve tanınmış bir yazar hâline gelir. Şık hikâyesinin
nail olduğu rağbetin nedenini Ahmet Mithat Efendi’den sorduğunda ise şu cevabı alır: “Oğlum
senin kafandan daha çok şeyler doğacak gibi görünüyor. Eserin en büyük fazileti okuyanları
kahkahalarla güldürmesidir.” (Gürpınar, 2013: 7)
İhtiyar hâliyle, genç ve toyken yazdığı satırları okuyan Hüseyin Rahmi, birçok hataya
rastladığını söyler. Yine de bu yanlışları düzeltmediğini çünkü bu satırlarda kaygısız bir mazi
aynasına yansıyan gençliğini gördüğünü belirtir. Devamında Şık’taki Şatırzade Şöhret Bey’in,
kendisinden on yedi sene sonra doğan Şıpsevdi kahramanı Meftun Bey’in nüvesi olduğunu
belirterek sözlerini bitirir.
1899 tarihli Mürebbiye’nin ön sözünde, çocuk gelişiminde etkili olan mürebbiyelerin her
zaman saygı gösterilmeye ve şükran duyulmaya değer kişiler olmadığından bahsedilir. Romanda
yer alan Matmazel Anjel, Paris’in eğlence âleminden gelen bir sefiledir.
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Aldığı terbiye açık saçık eserlerden ibaret olan bu kadın, İstanbul’da namuslu bir ailenin yanında
mürebbiye olarak çalışmaktadır. Eserde kötü bir örneği işleyeceğini söyleyen yazar, karamsarlığa
yer vermeden Anjel’in mevcudiyetinin iffet sahibi diğer muhterem kadınlara bir leke
sıçratamayacağını da belirtir.
Bir Sevda Denklemi’nin ön sözü, Hüseyin Rahmi’nin hikâyeciliğini yansıtan bir giriş
niteliğindedir. Ocak ayındaki soğuk bir gecede yaşadıklarını anlattığı bu bölümde, çocukluğunda
kendisinden gulyabani, dev ve cadı hikâyeleri dinlediği Pembe Hanım’ı anar. O zamanlar
dinledikleri karşısında duyduğu korkuyu anlatır. Şu anda da bu masallardan birini dinlemek
istediğini ancak elindeki eserlerle yetinmek zorunda olduğunu belirtir. Masalı masal diye dinleyen
yazar, romanın masaldan uzak olması gerektiği savunarak şu açıklamada bulunur:
“Romanın esas düzeni hayalden olsun, zararı yok. Ama tümünü meydana getiren
bölümlerin her biri günlük hayattan alınmış birer gerçek olmalı. Sevişmeler ve bütün
insanlık tutkuları olduğu biçimde, gerçeğe uygun olarak anlatılmalı. Pek kuru, pek
maddi anlatışlardan da hoşlanmam. O gibi eserleri yalnız bir şartla severek okurum.
Yazar, bilimce, fence çok derin, Tanrı vergisi ve kalem gücü ile adeta zamanın bir
harikası olmalı ki, bu şartları kendinde toplamış edipler Avrupa’da bile azdır.
Fransızca eserlerde bunların soğuk soğuk taklit edilmiş olanlarını okumaktan zevk
alamam, boğulurum.” (Gürpınar, 2002: 25)
Roman okumaktan vazgeçen yazar, o kış gecesi kendisini dehşetten ürpertecek heyecan
verici olaylarla ve tuhaf görünen gerçeklerle dolu bir seyahat eseri okumak ister. Ancak bu
isteğinden de vazgeçerek kendisi bir şeyler yazmaya karar verir. Ayrıntılı, dallı budaklı, hayal
gücüyle süslü, gerçek kılığına sokulmuş ve yaldızlanmış bir yalan anlatarak bunu tefrika ettirmek
ister. Ancak bu işin çok kolay olmadığını, gördükleri bir hatada bile kendisi için eleştirmenlerin
şunları söyleyeceklerini belirtir:
““(…) Yazar burada amma da zırvalamış ha... Hiç öyle şey mi olur? Böyle kubbesi
uygun gelmeyen yalan okuyacak olduktan sonra hayalci Aziz Efendi ne güne duruyor?
Onu okurduk, ay efendim...” Sadece ruh halleri üzerine bir roman yazsanız: “Bu ne
kadar çekilmez şey. Ne geniş, ne uzun tutulmuş, gereksiz ayrıntılarla dolu bir şey.
Konu diye hikâyede ne var? Hemen hiçbir şey... Bir kadın entarisinin en görünmez
buruşuklarına kadar ele alınıyor. Bir insanın her sabah, her akşam nasıl kalktığı, yattığı
anlatılıyor. Ruh sıkıcı bir hikâye...” sitemlerine uğrarsınız. Olay biraz karışık,
heyecanlı olsa, o zaman yeni yetişen gençlerin şu, “Yeni masalı okuyor musunuz?
Gerçekten gülünç. Şu ileri zamanda roman diye yazılır saçma değil. Zavallı romancı
memleketimizde Xavier de Montépin’in yerine geçmek istiyor. Dimağı o yolda eğitilip
yetiştirilmiş; Ancien Régime’den ayrılamaz ki... Sanattan haberi yok. Hikâyesi sade
olaylar... Birkaç sürpriz düzenlemedikçe masalını ne yolda süsleyebilecek?” sözleriyle
eseri çürütmeye çalışacaklar.” (Gürpınar, 2002: 28)
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Gelebilecek tüm bu eleştirilere rağmen Hüseyin Rahmi, daima kendi fikirlerine bağlı
kalacağını ve çizdiği yoldan ayrılmayacağını vurgular. Yazıhanesinin başına geçerek adına gelen
mektupları kontrol eder. İçlerinden biri dikkatini çeker ve okumaya başlar. Naki Bey adlı bir
kişiden gelen bu mektupta, evliliğine ve başından geçenlere dair içini dökmek isteyen bir beyle
karşılaşır. Naki Bey, cümlelerinin başlangıcında şunları söyler: “Bütün evrenin olay yaratmada tek
hikâyecileri bir araya toplansa buna benzer bir olay uyduramazlar. Tabiat işte bazen böyle bütün
insanlık muhayyilesini, bütün hayal güçlerini renksiz bırakacak gerçekler gösteriyor.” (Gürpınar,
2002: 32)
Naki Bey, tüm anlatma isteğine rağmen kalemin duygularını anlatmada aciz kalacağını
belirterek kendisiyle görüşmek istediğini belirtir. Hüseyin Rahmi’den, kendisini dinledikten sonra
başından geçenlerin romanını yazmasını talep eder. Nedenini ise, şu şekilde anlatır: “Bu olayın
roman biçiminde anlatılmasını karımdan intikam almak için arzu ediyorum. O bana çektirmediğini
bırakmadı. Fakat kader benim ona karşı elimi ayağımı bir süre bağlı bulundurdu. Olayı size bir
defa hikâye edeyim. Tabii beğenip beğenmemek, yazmak veya yazmamak hususlarında yine karar
sizindir.” (Gürpınar, 2002: 33)
Meraka kapılan Hüseyin Rahmi, bu kişiyi davet eder ve Naki Bey ile ilk karşılaşmasında
naif bir beyefendi ile karşı karşıya olduğunu anlar. Havadan sudan konuştuktan sonra kendine
gelen Naki Bey’in ağır ağır söze başlamasıyla biten ön söz, yerini romanın başlangıcına bırakır.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın namusuna düşkün, vefa duygusu yüksek bir kız olan
Neriman’ın hayatını işlediği eseri Nimetşinas’tır. “Rahmetli sevgili anneme armağan” başlığını
taşıyan eserin ön sözünde Hüseyin Rahmi Gürpınar, henüz üç yaşındayken kaybettiği annesini
anar. Emeklerine bir karşılık olarak ilk tatlı sözlerini kendisinden öğrendiği annesine, bu değersiz
eseri sunduğunu belirtir ve sözlerini şu şekilde tamamlar:
“Kadınlığa şeref verecek iki kadının namus alanındaki yarışmalarını anlatır. Tatlı
türdeşlerinden bu iki namus kahramanının fedakârlıklarını tasvirde Havva kızlarından
bir ikisine kadınlığın yüceliğini beğendirerek birkaç damla yaş döktürecek kadar bir
başarı gösterebilirsem kendimi manevi takdirine hak kazanmış sayarım. Beni vücuda
getirdiği boşa gitmemiş olur.” (Gürpınar, 1995a: 22)
Şıpsevdi’nin ön sözünde, dönemin basın hayatına indirilmiş bir darbe olarak görülen
sansürden bahsedilir. Sansür, elde kalem gönülde yara hâlinde yazarları sustururken bu durumdan
Hüseyin Rahmi de payına düşeni alır. “Alafranga” adıyla yayımlanan eser, birkaç tefrikanın
ardından sansüre uğrar. Hürriyetin nefesiyle yeniden can bulan eser, sekiz senenin ardından
Şıpsevdi adıyla yayımlanır. Bu vesileyle Hüseyin Rahmi, yazmış olduğu ön sözde alafrangalık
hakkında bilgi verir. Bu romanı, alafrangalığı küçümsemek ya da alaya almak amacıyla
yazmadığını belirtir. Zeki ve gayretli gençlerin ilericiliğe karşı duydukları bağlılığı ve Batı’dan
gelen ışıkla yükselmeyi amaçlayanları eleştirmediğini, bilim ve teknik alanlarında ilerlemek
isteyen herkesin Avrupa’ya yöneldiğini söyler. Ancak Şıpsevdi’nin Meftun’unun, bu zorunluluğu
zevzeklikle, hoppalıkla, bilgisizlikle karıştırıp Batı’nın olgunluğundan nasibini almamış bir birey
olduğunu vurgular.
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Garip ve şatafatlı âdetleri benimseyen, bilgisiz ve aşırı tutumu nedeniyle alafranganın yararları
yönlerini de zararlı şekilde tanıtan Meftun sayesinde yazar, alafrangalığı yanlış anlaşılmaktan
kurtaracağını belirtir. Alafrangalığın ne olduğunu anlatırken üç çeşit alafranganın varlığından
bahseder. Birinci çeşit, varlıklı ve mevki sahibi bir ailenin çocuğu olarak Fransızca öğrenmiş, rahat
yaşamış, Avrupa’da memurluk yapmış, bilgisini genişletmiş olanlardır. Bunlar alafrangalar
içindeki en soylu kesimdir. Fransızca konuşan, ata binen, kumarda ustalık gösteren kısacası orta
derece bir salon adamı görüntüsü sergileyen bu kesim, Türklere dair çıkarları koruma, bilim ve
fazilet sahibi olma söz konusu olduğunda ise yetersizdir. Avrupa’dan memlekete şıklık, kumar,
dans ve güzel konuşmak gibi salon hünerlerini getirmekten başka bir faydası olmayan bu kesim,
ihtiyaç duyulan ilerlemeyi memlekete getirememiştir. İkinci çeşit alafranga aileler, bir Avrupalı
kadınla evlenerek Beyoğlu’nda oturan levantenler yani bir yanı Avrupalı, bir yanı Osmanlı olan
kişilerdir. Erkek tarafı Türk, kadın tarafı yabancı olan evliliklerde kadın her zaman uygarlık olarak
üstün olan tarafı temsil etmekte, erkek ise boynu eğik ve eksik bir varlık olarak kalmaktadır. İki
soyun birbirine karıştığı çocuklar ise, iki milletin âdet ve koşulları arasında kalan zavallılardır.
Hikâyenin kahramanı olan Meftun, üçüncü çeşit alafrangalardandır. Beyoğlu’nda gezen, yüksek
yakalıklar takan, çan etekli redingot ve dar pantolon giyen, sivri potinleri ve şemsiyesiyle kendine
özgü bir görünüm sergileyen tiplerden biridir. Üzerinde taşıdığı her şeyin acayip ve sürekli birer
macerası olan Meftun, ahlakındaki gariplik ve davranışlarındaki acayiplik yönünden diğerlerinden
ayrılır. Şıpsevdi, işte bu garip kahramanın yaşadıklarını konu edinir.
1910 yılında dünyaya çarpacağı söylenen Halley kuyruklu yıldızının toplum içinde
yarattığı korkuyu ve yanlış anlaşılmaları işleyen eser Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’tır. Eserin
ön sözünde, ilk çağlardan beri gezegenlere yıldızların yaklaştığı, bu durumun Halley kuyruklu
yıldızı için de geçerli olacağı ve kuyruklu yıldızın dünyaya hiçbir zarar vermeden geçip gideceği
belirtilir. Çeşitli söylentiler yüzünden telaşa kapılan ve heyecanlanan halkın bu gerçekleri
duymadığı vurgulanır. Yazar, tüm anlattıklarını, hilesini önceden açıklayan hokkabazın sözlerine
benzetir ve gerçeği açıkça söyledikten sonra korkanlar olursa kabahatin kendilerinde olduğunu
söyler.
Gulyabani’nin ön sözü, “Hanımnineden Yazara Mektup” başlığıyla başlar ve bir
okuyucudan gelen mektuba yer verilir. Hüseyin Rahmi’nin romanlarını severek okuduğunu
söyleyen bir hanım, Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte eğlenceli eserler okumayı beklediğini ama
umduğu gibi eserler yayımlanmadığını söyler. Farklılaşan dil, alafrangalaşan hayat ve değişen
düşünce yapısının Hüseyin Rahmi’nin eserlerinde de yerini aldığını belirttikten sonra yazarın asıl
gücünün mahalleli kadınları ve koca karıları konuşturmak olduğunu vurgular. Yazarın kaleme
aldığı bu gibi satırlarda millî ve gerçek bir felsefeyi okuyuculara sunduğunu, bu anlatımın edebî
kişiliğine güç kattığını belirtir. Çevresindeki hanımları etrafına toplayarak onlara hikâyeler okuyan
bu hanımnine, Hüseyin Rahmi’den romanla masal arasında bir eser yazmasını talep eder. Sosyal
meselelerden uzak olmasını istediği bu eserin konusunun cin, peri, dev ya da bir gulyabaniden
oluşmasını ister.
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Hüseyin Rahmi, kendisine iletilen bu mektuba yazdığı cevapta, hanımefendinin talebini
yerine getireceğini ancak cin ya da peri görmediği için bu seçimin kendisini zorlandığını belirtir.
Yine de masalı şimdiki romanlar derecesine çıkarmak yahut özünü değiştirmeden romanı masal
derecesinde sadeleştirmek için çalışacağını söyler. Bu çalışma sonucunda ortaya bir gulyabani, bir
sürü cin ve periden oluşan bu eser ortaya çıkar. Ön sözün sonunda Hüseyin Rahmi, okuyucuları
manevi âlemin sırlarında dolaştırdıktan sonra gene madde dünyasına döndüreceğini vurgular.
Romanı her ne kadar gariplikler toplamı gibi görünse de, yirminci yüzyılın zihinler için seçtiği
akla uygun sınırlar içinde sona ereceğini müjdeler.
Son Arzu’nun ön sözü, Hüseyin Rahmi’nin sanat ve sanatçı hakkındaki düşünceleriyle
başlar. Yazara göre sanatçı, doğayı açıklıkla ve doğrulukla olduğu gibi kopya edebilirse eserine
ruh vermiş olur. Sanatın ise, her zaman bir ülküsü vardır ve kimi kez üstün göstermeye çalıştığı
olayları kimi kez de kusurlarını örtmeye çalıştığı doğayı ele alır. Çünkü doğa, yenilikler yaratmada
hayal gücünden daha zengin ve renklidir. Yazar, doğanın yaratıcı gücünü ispatlamak için bu
hikâyesinde hayal ve yaratma yoluna gitmediğini, sadece dekor ressamlığı yaptığını ve kafasında
olan yirmi yıllık bir olayı anlatacağını belirtir. Anlatacaklarının ikinci bir “İffet” olacağını haber
verir. Gerçek ve doğal bir serüveni anlattığı için başta duraksadığını ancak bu olayın yirmi yıl önce
yaşanmış ibret verici bir hikâye olması nedeniyle anlatmaya karar verdiğini, ayrıca olayla birinci
dereceden ilgili bulunan bir kişinin izni olduğunu belirtir. Yirmi yıl önce kendisiyle görüşen ve
başından geçenleri anlatan Ragıp Şeyda Bey ile olan görüşmesini aktarır. Aradan geçen yılların
kendisine bu hikâyeyi anlatma cesareti verdiğini söyleyerek sözlerini bitirir.
Tebessüm-i Elem’in ön sözü, “Yangından Kurtulan Hakikatler” başlığıyla başlar.
Aksaray’da çıkan yangından kurtarılan perişan eşyalarını gören yazar, içlerinde kitaplarının
olmadığını fark eder. Sadece birkaç cilt kitap kurtarılabilmiştir. Kurtarılan kitaplar Voltaire’indir.
Yanındaki arkadaşı çay takımları arasında bir kitap daha bulur ve düşünce hazinesi olarak gördüğü
bu kitabın her sayfasında birer atasözü olduğunu söyler. Rastgele açacağı bir sayfada yer alan
atasözüyle ilgili yazardan bir hikâye yazmasını ister. Açtığı sayfadan şu sözler çıkar: “Felakete
uğramış biri için ümitsizliğin en acı manzarası, gözyaşlarından ziyade kendinin tebessüm-i elemini
(acı gülüşünü) görmektir.” (Gürpınar, 2001: 28) Yazar, arkadaşına bu satırlardan ne anladığını
sorar. Arkadaşı, sevinç ağlamasının yanında yer alan ümitsizlik kahkahasının yani tebessüm-i
elemin acılığın en yüksek tepesi olduğunu düşünür. Bu acı gülüş, bütün ıstırapların üstünde olan
gözyaşları kuruduktan sonra ortaya çıkan bir kahkaha olduğunu söyler. Yazarın birkaç satırdan
yola çıkarak bu acı ve can yakan gülüşü sayfalarca anlatmasının zorluğuna da değinerek sözlerini
sonlandırır. Bir süre düşüncelere dalan yazar, daha sonra anlatacağı hikâyenin ana hatlarını yazdığı
kâğıdı arkadaşına gösterir. Arkadaşı yazarı takdir ederek hikâye yazmanın tıpkı bir doğum anına
benzediğini şu sözleriyle ifade eder: “Bir çocuk doğarken görmüştüm, fakat şimdiye kadar, hikâye
doğuşunda hiç bulunmamıştım. Kolay doğuruyorsun, tebrik ederim. (…)” (Gürpınar, 2001: 31)
Kokotlar Mektebi’nin ön sözü, “Bir İtiraf”, “Gerekli Bir Hatırlatma” ve “Başlamazdan
Önce” başlıklarını içerir. “Bir İtiraf”ta yazar, romancıların okuyucuları gerçeklere inandırmaya
uğraştıklarını ancak bu eserinde tam tersi bir yol izleyeceğini belirtir.
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Baştan aşağı hayal ürünü olduğunu belirttiği Kokotlar Mektebi’nin konusunun ve kişi kadrosunun
tabiattan alınmadığını vurgular. “Gerekli Bir Hatırlatma”da, iyi yazar ve kötü yazar karşılaştırması
yapar. Çoğunlukta olan kötü yazarların bire on katarak anlattığı olayların bilimsel ve estetik
heyecandan uzak, abartılmış unsurlarla dolu olduğunu söyler. Edebiyat kolerası olarak
adlandırdığı bu anlatımın rağbet gördüğünü belirtir. Sosyal meselelerden bahsetmenin romancının
sanatından, erdeminden, ustalığından ve iddiasından kaynaklandığını vurgular. “Başlamazdan
Önce” başlığında, sosyal felsefeye değinen yazar, tabiatın kanunlarının insanlarınkinden güçlü
olduğunu ve tabiatla zıtlaşmamak gerektiğini söyler. İnsanın yaratılışına rehberlik eden iki
duygunun içgüdü ve zekâ olduğunu belirterek insanları içgüdüde hayvanlarla ortak sayar. Ancak
zekânın eğitim ve öğrenimle yükseltildiğini, bu nedenle insanların hayvanlıktan ayrıldığını
savunur. Aç kalan insanın tıpkı bir hayvan gibi içgüdüleriyle hareket ettiğini, çalmaya ve
öldürmeye başladığını söyler. Bu vahşiliğe karşı koyabilmek için zekânın bulabildiği tek kuvvet
kanundur. Ancak içgüdü ile kanun uyuşamamaktadır. Kanun mu içgüdüye yaklaşacak yoksa
içgüdü mü kuşaktan kuşağa olgunluğa erecektir?, sorusunu okuyucuya yönelttikten sonra
özgürlükle tanışan her milletin ihtiyacını karşılayabilecek güçte yasalar yapmanın zorluğundan şu
şekilde bahseder:
“Kanunun bu acziyle karşılaşınca tekrar felsefeye döndüm. Bu büyük profesörün
kucağında gözlerim karardı. Bu bilimin sayfalarından topladığım bilinmeyen nokta,
sebep ve gerçekleri oldukları gibi şimdi ortaya saçamam. Yasaları köstekleyen
zincirler benim de kalemime dolandı. Ağzımı, dilimi bağladı. Özgür yaşadıklarını
sanan ayrıntısız bütün milletlerin düşmüş oldukları fikirce ve geleneksel esirliklere
ağladım.” (Gürpınar, 1982: 12)
Tabiatla insan yasalarının çatışmasının nasıl devam ederse etsin, tabiattan kuvvetli bir yasa
kabul etmeyen Hüseyin Rahmi, herhangi bir memleketten çıkacak sosyal bir yangının bütün
dünyayı saracağını da belirterek sözlerini bitirir.
Gönül Bir Yel Değirmenidir başlıklı eserin ön sözü, yazarın kaleme aldığı en kısa ön
sözdür. “Önce” başlığıyla yayınlanan bu ön söz şu şekildedir:
“Fantezist bir istekle birbirini aldattıktan sonra kanuna uygun döşeklerine dönen bu
karı koca hikâyesi bundan tamam yirmi yıl önce yazılmıştır. Hemen bir çeyrek yüzyıl
öncesi geçmiş zaman içindeki eskilikler değiştirilmeden olduğu gibi bırakıldı. Burada
otomobil yok, araba vardır. Üniversiteye darülfünun, profesöre müderris, bayana
hanım, baya efendi, bey denir. Bu satırları okuyacak yirmi yaşındaki bir edip kendini
dünyaya gelmezden ve devrimlerimizden önceki zamanın ahlak, gelenek ve
görenekleri, görüşleri içinde bularak biraz yadırgayacaktır.” (Gürpınar, 1995c: 106)
Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? başlıklı eser, “Bu romanı son defa aleyhimde
bulunan fakat yazdığını imzalamaya utanan meçhul yazara armağan ediyorum.” şeklindeki bir
cümleyle başlar ve “Başlangıç” başlığıyla devam eder. Dünyanın para ve kadın etrafında
döndüğünü söyleyen Hüseyin Rahmi, iyilik ve kötülüğün kaynağının da ikisi olduğunu belirtir.
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Gerçek mutluluğun parada olmadığını, kadın için de yüz güzelliğinin bir gün sona erebileceğini
söyleyenlerin çoğunlukta olduğunu anlatır. Ancak yazar, paranın yarar sağlayabileceğini, her yüzü
güzel kadının ahlakının çirkin olmayacağını savunur. Her iki güzelliğin de bir arada olmasının en
iyisi olduğunu, bu romanda da bu mutlulukları birleştirmeye çalışan zengin bir ihtiyarın başından
geçenleri anlatacağını haber verir.

SONUÇ
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın; Şık (1889), Mürebbiye (1899), Bir Sevda Denklemi (1899),
Nimetşinas (1902), Şıpsevdi (1911), Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912), Gulyabani (1913),
Son Arzu (1922), Tebbessüm-i Elem (1923), Kokotlar Mektebi (1929), Gönül Bir Yel Değirmenidir
(1943) ve Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? (1949) başlıklı romanları, yazarın sanat anlayışını
yansıtan ve eser hakkında tanıtıcı bilgilere yer veren ön sözlere sahiptir.
Hüseyin Rahmi’nin ilk romanı olan Şık’ın ön sözü, yazarın yayın dünyasına nasıl adım
attığına ve Ahmet Mithat Efendi ile yaşadıklarına yer verir. Mürebbiye’nin ön sözü, çocuk
gelişiminde etkili olan mürebbiyelerin durumu hakkında bir değerlendirmedir. Bir Sevda
Denklemi’nin ön sözü, Hüseyin Rahmi’nin hikâyeciliğini yansıtan bir giriş niteliğindedir. Hüseyin
Rahmi’nin misafiri olan Naki Bey’in başından geçenleri anlatmak için söze başladığı an, ön sözün
sonunu ve romanın başlangıcını oluşturur. Nimetşinas, “Rahmetli sevgili anneme armağan”
başlığıyla başlar ve yazar eserini annesine ithaf eder. Şıpsevdi’nin ön sözünde basın hayatında
etkili olan sansür konusu ele alındıktan sonra alafrangalık hakkında ayrıntılı bir değerlendirmeye
yer verilir. Gulyabani’nin ön sözü, “Hanımnineden Yazara Mektup” başlığıyla başlar ve
okuyucudan gelen bir mektubun içeriği aktarılır. Son Arzu’nun ön sözü, Hüseyin Rahmi’nin sanat
hakkındaki düşünceleriyle başlar ve tabiatın gücünü vurguladığı görüşleriyle devam eder.
Tebessüm-i Elem’in ön sözü, “Yangından Kurtulan Hakikatler” başlığını taşır ve yangından
kurtarılan bir kitapta yer alan cümlenin romanın özünü oluşturduğu anlatılır. Kokotlar Mektebi’nin
ön sözü, “Bir İtiraf”, “Gerekli Bir Hatırlatma” ve “Başlamazdan Önce” başlıklarını içerir. İyi ve
kötü yazar hakkında değerlendirmeye giden yazar, sosyal felsefeden ve tabiatın yıkıcı gücünden
bahsederek bu bölümü tamamlar. Gönül Bir Yel Değirmenidir başlıklı eserin ön sözü, yazarın
kaleme aldığı en kısa ön sözdür. “Önce” başlığıyla yayınlanan bu bölümde, kadın ve erkek
arasında yaşanan bir aldatma hikâyesinin anlatılacağı duyurulur. Dünyanın Mihveri Kadın mı,
Para mı? başlıklı eser, “Bu romanı son defa aleyhimde bulunan fakat yazdığını imzalamaya utanan
meçhul yazara armağan ediyorum.” şeklindeki bir cümleyle başlar ve “Başlangıç” başlığında
dünya üzerinde etkili iki gücün kadın ve para olduğu vurgulanır.
İncelenen romanlara bakıldığında ön sözlerin Hüseyin Rahmi’nin sanat anlayışını
yansıttığını, bu satırlarda yazarın doğrudan okuyucuyu muhatap aldığını ve eser hakkında
açıklayıcı bilgilere yer verdiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, kimi zaman okuyucu
tarafından okunmadan geçilen ön sözlerin esere olan katkıları vurgulanmış ve eserin bütünleyici
bir parçası olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir.
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ÖZET
Türk edebiyatının büyük ustalarından biri olan Orhan Kemal, eserlerinde eleştirel ve gözlemci bir
gerçekliği benimser. Onun eserlerinde çiftçiler, ırgatlar, sokak satıcıları, işçiler, ameleler ve hepsinin
üstünde yer alan patronlar kişi kadrosunu oluşturur. Köy ve kent çatışmasının merkez alındığı Gurbet
Kuşları adlı romanda, inşaat işçilerinin yaşadıkları üzerinden anlatılan göç gerçeği ve insanların
memleketlerine duyduğu özlem okuyucunun karşısına çıkar. Türk köylüsünün karşısında yer alan şehir
insanının her zaman kandırmaya ve çalışan üzerinden para kazanmaya yönelik tutumu toplumsal bir sorun
olarak ele alınır.
Gurbet Kuşları, Çukurova gurbetini yakından tanıyan İflahsızın Yusuf’un oğlu Memed’in
İstanbul’a gidişi ve orada yaşadıklarını anlatır. Eserde, göç olgusunun insan üzerindeki değiştirici ve
dönüştürücü gücü, emek işçilerinin benmerkezli yaşantıları, ahlak yozlaşması ve gecekondulaşma gerçeği
dönemin sosyal ve siyasi gelişmeleriyle birlikte ele alınır. Bu çalışmada; göç gerçeğinin insan üzerindeki
etkileri, gurbette yaşamanın zorlukları, köy-kent çatışması gerçeği incelenmiştir. İnceleme sonucunda
yazarın gerçekçi ve gözlemci bir bakış açısıyla toplumsal gerçeklere yaklaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gurbet Kuşları, Göç, Gurbet, Köy-Kent Çatışması.

ORHAN KEMAL’S GURBET KUŞLARI
Lecturer Dr. Ece SERRICAN KABALCI
ABSTRACT
Orhan Kemal, one of the great masters of Turkish literature, adopts a critical and observant reality
in his works. In his works, farmers, farmhands, street vendors, workers, labors and the bosses that are
hierarchically on the top comprise the characters of the novel. In the novel titled Gurbet Kuşları that focuses
on the village and city conflict, the fact of migration is told through the experiences of construction workers
and missing the homeplace is presented. The attitude of city people that deceive and make money through
the employee is considered as a social problem against the Turkish villagers.
Gurbet Kuşları tells Memed’s who is İflahsız Yusuf’s son and closely knows the Çukurova
expatriation, story on going to Istanbul and living there. In the work, the transforming power of the
migration phenomenon on people, the egocentric lives of labor workers, moral corruption and the reality of
squatting are discussed together with the social and political developments of the period. In this study; the
effects of immigration on people, the difficulties of living abroad, the reality of village-urban conflict are
examined. As a result of the examination, it was seen that the author approached social realities with a
realistic and observant point of view.
Keywords: Gurbet Kuşları, Migration, Expatriation, Village-Urban Conflict.
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GİRİŞ
Asıl adı Mehmet Raşit olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te Ceyhan’da dünyaya gelir. İlk
hikâyelerinde Orhan Raşit adını da kullanan yazarın adını Orhan Kemal olarak değiştiren Ömer
Faruk Toprak ve Hüsamettin Bozok’tur. Türk romanında etkili olduğu dönem, gerçekçilik
akımının geliştiği 1940-1970 arası dönemdir. Eserlerinde sınıf ayrımlarıyla belirginleşmiş
insanlar, yoksullar, devlet memurları, işçiler, köylüler, tarım işçileri, şehirlerdeki evsizler, kenar
mahalle serserileri yer alır. Özellikle kapitalist ilişkilerin, toplumsal dönüşümün, toprak
kavgalarının, sömürülen insanların yani köylülerin dış dünyayla karşılaşma olgusunun romanını
yazar. Her roman kişisini kendi ait olduğu dünyasından konuşturur (Gültekin, 2011: 9). Mimetic
bir yazar olan Orhan Kemal, kendisinin tanık olduğu ya da olabileceği bir yaşamı, sıradan kişiler
ve günlük olaylarla yansıtır. Karakterlerini fabrika işçileri, küçük memurlar ve ırgatlar oluşturur
(Moran, 2009: 101).
Orhan Kemal, romanlarındaki gerçekçilik anlayışını 1963 yılında kendisiyle gerçekleştirilen
bir röportajda şu sözleriyle dile getirir:
“Bir bakıma çok kaypak bir kavram. Dışımızda: Yani bilincimizin dışında, bilincimize
bağlı olmayarak var olan gerçeğin tıpatıp fotoğrafını çekip okurlara göstermek de bir
çeşit gerçeklik sayılır. Ama buna “natüralizm” diyorlar. Şuna benzer: Olmakta olanı
olduğu gibi yansıtmak, başka bir deyimle doktorun hastasındaki hastalığı görmekle
yetinmesi gibi bir şey. Benim anladığım gerçekçilik sadece bu kertede kalmamalı.
Onun için sanatçı gerçeğin ölçülerini kendinde toplayıp “olmuş mu” ile birlikte
“olabilir mi”nin karşılığını verebilmelidir. Bununla da kalmamalı, “nasıl olmalı”ya da
karşılık bulabilmelidir. Sanatçı doğanın kopyecisi değil, kendinden bir şeyler katan
bileşimci olmalıdır.” (akt. Narlı, 2001: 26)
Türkiye’de 1930-1970 arası yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik dönüşümlere odaklanan
Orhan Kemal; sosyal değişimleri ele alırken Türk romanında “Anadolu’ya yöneliş” şeklinde
görülen içerik genişlemesinden yararlanır. Yoksul gençlerin yaşayışları, ekmeğini kazanmak için
mücadele eden işçi sınıfı ve küçük esnaf mücadeleleri, yeni gelişen sanayileşmede fabrika
sahiplerinin ağalık ve patronluk arası tutumları, köyden şehre göç eden insanların yaşadıkları onun
romanlarında yer bulur (Narlı, 2020: 41). Narlı’ya (2001) göre, Orhan Kemal’in romanlarını dört
grupta toplamak mümkündür:
1. Otobiyografik romanları; yazarın kendi çocukluğunu ve gençliğini, Türkiye’deki siyasi,
sosyal ve ekonomik değişmelere göndermeler yaparak işler.
2. Çukurova’daki tarım ve fabrika insanlarının romanları; tarımda endüstrileşmeyi,
kapitalist ekonomik yapılanmayı ve Menderes dönemiyle başlayan demokratik uygulamaları ele
alır.
3. İstanbul’daki küçük ve yoksul insanların dünyasını anlatan romanları, 1950’lerden sonra
değişen sosyal hayat tarzına, tüketim anlayışına ve ortaya çıkan sorunlara odaklanır.
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4. Mizahi romanlarında ise, komik tip oluşturma amacındadır (s. 591).
Tanık olmayı yeterli bulmayan, egemen sınıfların karşısında karşı devrimci olan Orhan
Kemal’in romanlarında yol gösteren idealize tipler bulunmaz. Bu yönüyle, çağdaşı olan toplumcu
gerçekçi yazarlardan ayrılır. Şehirdeki köylüyü, sınıf atlama uğraşı içinde görünen burjuvalaşma
sürecini, yoksul ve işçi sınıfını hayatın içinde işler (Narlı, 2001: 27). Romanlarında yoksul
insanların köylülükten işçiliğe geçişleri, geleneksel ahlak kaygısına uzak olmaları, parasızlık
nedeniyle yozlaşıp insanlıktan uzaklaşmaları sınıfsal bir bakış açısından irdelenir. Bu nedenle,
çatışma unsurunu idealize edilmiş tipler değil, ekonomik ilişkiler çevresinde oluşturulan “ekmek
kavgası” oluşturur (Narlı, 2001: 29).
Ekmek kavgasını göç olgusu üzerinden işlediği romanlarından biri olan Gurbet Kuşları, ilk
baskısını 1962’de yapar. Roman, 1954 tarihli Bereketli Topraklar Üzerinde romanının devamı
niteliğindedir. Bereketli Topraklar Üzerinde’de, İflahsızın Yusuf’un Çukurova gurbeti
anlatılırken, Gurbet Kuşları’nda gurbete çıkma sırası gelen Yusuf’un oğlu olan Memed’in
İstanbul’da yaşadıkları anlatılmaktadır. Gurbet Kuşları, göç olgusunu emek işçileri ve ahlak
yozlaşması üzerinden işlerken bir yandan da gecekondulaşmanın artışına odaklanan bir romandır.
Gurbet Kuşları’nın ilk katmanını İflahsızın Mehmet’in Anadolu’dan İstanbul’a göç etmesi
ve yaşadıkları, ikinci katmanını Hüseyin Korkmaz ve karısının hayat hikâyesiyle devrin sosyopolitik gelişmeleri oluşturur (Narlı, 2001: 409). Roman, iktidar-muhalefet çatışmalarının yoğun
olarak yaşandığı, bir yandan da İstanbul’un imarı için eski binaların yıkılarak yeni binaların
yapılmaya başlandığı dönemde geçmektedir. Bu dönemde çok fazla ameleye ihtiyaç duyulmuş,
Anadolu’dan çalışmak için gelenlere yeni bir ekmek kapısı doğmuştur. Romanda inşaat
amelelerinin yaşantıları, birbirleriyle olan ilişkileri Memed’in gözünden anlatılmıştır. Yazar bu
ilişkilerde dostluk ve arkadaşlık kavramlarına yer vermemiş, yapılan her iş için işçilerin
birbirlerinden yüzde aldıklarına dikkat çekmiştir (Yalçın, 2017: 215-216).

1. TEVATÜR YA DA GERÇEK: “İSTANBUL’UN TAŞI TOPRAĞI ALTINDIR.”
İnsanoğlunun hayatında göç, daha iyi şartlarda bir hayat sürdürmenin vazgeçilmez bir yolu
olarak görülür. Yaşanan doğal afetler, ekonomik ihtiyaçlar, kültürel ve siyasi nedenlerle
gerçekleştirilen göçler, kent merkezlerine doğru gerçekleşir. Toprağın verimsizleşmesi, toprak
işçilerinin aldığı düşük ücret, uzun süren kıtlıklar ve yoksulluklar göçün ana nedenleridir. Temelde
kalıcı ya da geçici olarak gerçekleştirilen yer değiştirme hareketi olarak tanımlanan göçün, insan
üzerinde sosyolojik ve psikoloji boyutta da etkileri vardır.
Türkiye’de köyden kente göçlerin ana nedenlerine bakıldığında; köylerin ekonomik
yapısından kaynaklanan sorunlar, köylere kamu hizmetlerinin yeterince ulaştırılamaması, altyapı
hizmetlerinden yararlanamama, sosyal sorunlar, coğrafi ve iklim yapısından kaynaklanan
sorunlarla karşılaşılır. Bu itici faktörler sonucunda kentin sunduğu çekici faktörler ise; yeni iş
olanakları, kentte yaşamaya karşı duyulan özlem, eğitim, sağlık ve diğer altyapı olanaklarıdır
(Güreşçi, 2012: 46-47).
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İnsanın sosyal statü ve rollerinin değişmesi, geniş aileden çekirdek aileye dönüşme,
geleneksellikten modernliğe geçiş, kent ekonomisinin güçlenmesi, çocukların meslek sahibi
olmaları gerektiğinin anlaşılması, çalışma olanaklarının çeşitli olması, özgür ve eğlenceli bir
yaşam imkânının olması göçün olumlu etkileridir. Nüfus ve iş gücü transferinin kırsal nüfusun
artış hızını düşürmesi, kırsal alanların ıssızlaşması, toplumsal dayanışma ve güvensizliğin artması,
gecekondu ve varoşların ortaya çıkması, bu yerlerde yaşayanların sosyal bütünleşme yerine
çatışma ve kimliğini kabul ettirme savaşı vermesi ise, göçün olumsuz etkileridir (Çakır, 2011: 139140).
Kişilerin kendi rızası ile bilinçli ve gönüllü olarak yaptıkları yer değiştirme örneği Gurbet
Kuşları romanında İflahsızın Memed olarak okuyucunun karşısına çıkar. Memed gibi hayallerini,
umutlarını ve çalışma güçlerini yanlarına alarak İstanbul’a doğru yola çıkan “gurbet kuşları”nın
nihai durağı Haydarpaşa Garı’dır. Haydarpaşa Garı, romanda bir sembol olarak yer alır ve
İflahsızın Memed’in, İstanbul’a geldiği günle babasını karşılamaya gittiği gün arasındaki
değişimin yansıtıldığı bir mekân olması bakımından da önem taşır.
1906-1908 yılları arasında İstanbul-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak
inşa edilen ve 1908 yılında hizmete giren Haydarpaşa Garı’nın gar binası olarak kullanılması
1870’li yıllara dayanmaktadır. Osmanlı döneminde yük ve yolcu istasyonu olarak kullanılan
Haydarpaşa Garı, demiryolu ağının genişlemesiyle Anadolu’nun içlerine kadar ilerleyen bir hattın
durağı olması bakımından önem kazanmıştır. Günümüze kadar Türk filmlerinde yer alan
kavuşmalara ve ayrılığa tanıklık eden, İstanbul’a ilk kez gelen insanlara en güzel manzarayı sunan
Haydarpaşa Garı olmuştur. Haydarpaşa Garı’ndan kalkan ekspres hatların en bilinenleri; Doğu
Ekspresi, Fatih Ekspresi, Başkent Ekspresi ve Kurtalan Ekspresi’dir (www.kadikoy.gov.tr).
Romanda, Haydarpaşa Garı’na giren “kuşluk treni”, en arka vagonlarında Anadolu’dan
İstanbul’a iş için gelen “gurbet kuşları”nı taşır. Gardaki koşturmacanın, yolcu karşılamaya gelen
kişilerin ve hamalların dışında kalan bu kişiler, sessizce kalabalığın arasına karışmaya çalışan ve
kalabalığın içinde yok sayılan kişilerden oluşur. Onların durumu, romanda şu şekilde anlatılır:
“Gurbet kuşları” katarın en arka vagonlarından iniyorlardı, kara kara, kuru kuru. Ne
karşılamaya gelenler vardı, ne de çoğunun bavullarıyla sepeti, hatta yorganı. Yorganı
olanlar, yorganlarını birer er kaputu gibi dürmüş, kınnapla çeke çeke bağlamışlardı.
Bir, beş, on değil, yirmi, otuz, kırk, elli, belki de daha çoktular. Anadolu içlerinden
kopup gelen her tren, her “Kuşluk treni”, her gelişinde gurbet kuşlarını toparlayıp
getiriyordu İstanbul’a. Yol, yıkım, yapım üzerine çok iş vardı İstanbul’da. Karınlar
doyuyor, sılaya para bile salınıyordu. Köy yerinde şunun bunun tarlasında üç gün, beş
gün duvar diplerinde barbut atacaklarına, bir tren parası denkleştirip İstanbul’un yolu
tutulmalıydı. Ne yapıp yapıp gidenler, birkaç ay sonra değişmiş dönüyorlardı. Taralı
saçları, kopçalı sarı kalemleri, karton kaplı cep defterleri, arkaları çıplak kadın resimli
cep aynaları, Tahtakale’den uydurulmuş üst başlarıyla köy yerinde dolanıyor, köy
kahvelerinde, delikanlı meclislerinde İstanbul’u dillerinden düşürmüyorlardı. İstanbul
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da bir İstanbul’du. Dil ile tarifi mümkünsüz. O taksiler, o dolmuşlar, o tramvaylar,
otobüsler, vapurlar…” (s. 2)
Ekmek kapısı olarak görülen İstanbul’a gelen “gurbet kuşları” için dış çevrenin
koşturmacası ve gürültüsü, onları bir arada durmaya zorlayan bir güçtür. Trenden yenik, şaşkın,
mahcup ve korkak inenler doğruca önceden gelen hemşehrilerini bulmak için bir sürü gibi ağır
ağır sürüklenir. Bu sırada onlara yöneltilen hakaretleri duymazlar, itip kakmaları ciddiye almazlar.
Etraftan kendilerine yönelik söylenen, “Bu sefaleti köylerinde saklayıp da İstanbul’da yabancılara
teşhir etmeseler olmaz mı?” (s. 3) veya “Hükümet efendim, suç hükümette. Yasak et, bitti.
Hükümet gevşek olmasa, bunlar köylerinden kımıldayabilirler mi?” (s. 3) gibi sözlere kulak
asmadan yollarına devam ederler. Çünkü:
“Duymuyor, duysalar bile kime, niçin dendiğini anlamıyorlardı. Anlasalar bile.
Kızmak, karşılık vermek, yurttaşlık, gezi esenliği üzerine sözler etmek, artık eksik
konuşanlara susturucu karşılıklar vermekten uzak, hep o sürü ılıklığıyla çıkış kapısını
buldular.” (s. 3)
Gurbet kuşu olarak Sivas’ın bir köyünden gelen İflahsızın Yusuf’un oğlu Memed,
kalabalığın içinde sürüklenirken aklındaki tek düşünce hemşehrisi Topsakalın Gafur’u bulmaktır.
Hedefi para kazanmak ve köyüne şehirli biçimi bir siyah palto, sarı boyun atkısı, sarı kunduralar,
kopçalı sarı kalem, gümüş ağızlık ile dönmektir. Gafur Ağa’yı bulmak için yola koyulduğunda ise
onu gören herkesten hakaret işitir:
“Pis pis kokuyor lanet!”
“Hem de nasıl!”
“İstanbul bunlarla dolu…”
“Ee, İstanbul’un taşı toprağı altın malum ya!” (s. 7)
Gurbete çıkan herkesin duyduğu bu sözler, onların taşralı ve yabancı olduklarını Memed’e
de hatırlatır. Aldırmayan ve duyduklarına cevap vermeyen Memed’in gözü sürekli kadınlara
takılır. Tüm gurbet kuşları gibi onun da ilk dikkatini çeken İstanbullu kadınlar olur:
“Dudakları kırmızı kırmızı, saçları kıvır kıvır karılar. Gülüverince yanaklarında güller
açan, kolları bacakları çıplak kadınlar. Her önüne gelene gülüveriyor, her işmar edenin
ardına takılıveriyorlardı. Üstün başın kirli, yırtık pırtık olsun isterse. Yeter ki delikanlı
ol. Delikanlı olmak vardı İstanbul’da. Delikanlı oldun mu, yaşadın!” (s. 2)
Memed, “beygir gibi canlı, beygir gibi yularından bağlı” olduğunu düşündüğü vapurda
karşısında oturan üç kadını gözlerken bir yandan da aklına kadınlara bakmanın günah olduğunu
söyleyen Boyalısakal Hoca gelir. Hocanın her zaman söylediği, “Nikâhlı avradın ardında dolanan,
uçkur çözen, yarın rûzu mahşerde kızgın sacda namaz kılacak, sonra da kıllı topuzla, zebaniler,
vur ha vur!” (s. 11) sözleri kulağında çınlarken gurbet özlemini ilk kez tecrübe eder. Gurbetteki
ilk dakikalarında aklı memleketindedir:
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“Aklı köye gitti. Damları kuru ot örtülü, kerpiç evler, gübre yığınları. Gübreliklerde
eşelenen tavuklar, horozlar, yalın ayaklı kızlar, oğlanlar, kışın savrulan karlar altında
göz alabildiğince beyazlık, bembeyazlık, baharda öküz, camız böğürtüleri, eşek
anırtıları, dere. (…)” (s. 12)
Vapur macerasından sonra karaya ayak basan Memed, elindeki adresi sora sora hemşehrisi
Gafur Ağa’yı bulur. Onun gönderdiği mektuba güvenerek geldiği bu gurbet elde tanıdığı ve tek
güvendiği kişi Gafur Ağa’dır. Ancak Gafur Ağa, Memed’e yüz vermez ve kendisine yardım
edemeyeceğini söyleyerek başından gönderir. Ne yapacağını bilemeyen Memed, orada tanıştığı
hamallardan biri olan Veli’nin teklifini kabul eder ve onlarla kalmaya karar verir. Memed, Veli’nin
götürdüğü gurbet evinde ilk olarak Hacı Emmi ile tanışır. Yıllar önce gurbete gelen Hacı Emmi,
İstanbul hakkında şu sözleri söyler:
“(…) Bura İstanbul. Taşı toprağı altın dinime imanıma. İnsan buraya gelip de epmeğini
yidi, suyunu içti mi, temam. Epmeği bereketlidir İstanbul’un. Suyunda zemzem
abuhayatı vardır. Ben senin gibi nicelerini bilirim.” (s. 36)
Hacı Emmi, orada kalanların işlerini gören ve bunun karşılığında para alan bir ihtiyardır.
“Şeher adamı cin, bir cin!”, “El öpmeynen ağız kirlenmez. Köprüyü geçene kadar gâvıra dayı
denir!” diyen, kendisi de yıllar yılı Çukurova gurbetinde duvar ustalığı yapan babasının sözlerini
aklından hiç çıkarmayan Memed, Hacı Emmi’yi sever. Veli, Memed’i ona emanet edip işine geri
döner. Hacı Emmi, zamanla Memed’in de düzene ayak uyduracağını şu sözlerle dile getirir:
“Sen heç kaygı çekme aslanım. Memed gibi nicelerini gördüm ben. Yarın o da alışır,
koynu para görür, saç maç uzatır, elinden ayna tarak düşmez olur, karı kancık ardında
dolanmıya başlar…” (s. 38)

2. KÖYDEN KENTE GÖÇ
İlk çağlardan beri gerçekleştirilen bir eylem olan göç; kuraklık, açlık, iklim değişiklikleri
gibi nedenlerle insanları yer değiştirmeye zorlamıştır. Göç kuramcısı William Petersen’in
kuramına göre; ekolojik nedenlerle insanların daha verimli bir şekilde tarım ve hayvancılık
yapabilecekleri yerlere göçtükleri ilkel göçler, toplumsal ve siyasi zorunluluklardan dolayı yapılan
zorlama göçler, bireyin herhangi bir zorlama olmadan kendi isteğiyle yaptığı serbest göçler,
bireylerin ardından başka insanların da gruplar hâlinde gerçekleştirdikleri kitlesel göçler şeklinde
farklı göç çeşitleri bulunmaktadır (Bayram, 2019: s. 114).
Değişim süreçlerinin beraberinde gelen ve sosyo-ekonomik, politik ve kültürel
nedenlerden dolayı ülke genelinde yaygınlaşan gecekondulaşmayı ortaya çıkaran göç nedenleri ise
şöyle sıralanmaktadır:
“- Nüfusun hızla artması.
- Tarımın büyük ölçüde makineleşmesiyle iş gücünün kırsal bölgelerden kentlere
kayması.
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- Sanayileşmenin plansızlığı.
- Toprağın bölünmesi, verimin azalması ve yetersizliği.
- Ölçülü toprak reformunun yapılmaması.
- Hazine arazilerinin iyi değerlendirilmemesi.
- Doğal olayların sıklığı, bunlara karşı önceden önlem alma olanağının bulunmayışı.
- Konut sorununa bütüncül bir yaklaşımla çözüm getirilememesi; konut kiralarının
yasal bir düzene sokulamaması.
- Kırsal alanlarda sağlık, beslenme, eğitim, ulaşım ve bu gibi olanakların yetersizliği,
dengesizliği, denetimsizliği.
- İş olanaklarının sadece kent merkezlerinde kurulan fabrikalar ve devlet
kurumlarınca sağlanması.
- Kent plan ve programlarının çağın koşullarına uygun olmaması.
- Halkın bilgi, görgü, kültür gibi değer yargılarını yükselten kurumların kırsal
bölgelerde bulunmaması ve böylece kentsel yaşamın özendirici bir nitelik ve nicelik
taşıması vb. nedenler.” (Çakır, 2011: s. 214)
Köyden kente göç sorununu ele alan çalışmasında Ertuğrul Güreşçi (2012), bu durumun
sonuçlarını iki grupta toplar: Sorun olan sonuçlar ve sorun olmayan sonuçlar. Sorun olan sonuçlar:
- Köy-kent çatışması sonucu ortaya çıkan kimlik sorunları,
- Çarpık kentleşme,
- Köyde kalanların devam eden sorunları,
- Kültürel, doğal ve tarihi olarak kentsel dokunun bozulmasıdır.
Sorun olmayan sonuçlar:
- Kentleşme sürecine uyum sağlama,
- Kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlama,
- Çocukları okutma ve yaşam standartlarını iyileştirme,
- Azalan köy nüfusunun köyde kalanlara yeni fırsatlar doğurması,
- Köydeki tarımsal arazilerin bozulmasının azalmasıdır (s. 48).
Mevsimlik göçlerden sonra çekim merkezi hâline gelen büyükşehirlere başlayan göç
dalgası içinde kendisini İstanbul’da bulan İflahsızın Memed, yapım yıkım işinde çalışmaya başlar.
Burada tanıştığı Kastamonulu Recep, onun hayatında dönüm noktası olur. Çünkü arkadaşının
yardımıyla okuma yazma öğrenmeye başlar. Okuma yazma öğrendikten sonra yapacağı ilk iş, el
yazısıyla köye mektup yazmak olacaktır. Bu yüzden, sürekli mektupta yazacaklarını düşünür.
Köye göndereceği mektubunda şunları yazacaktır:

Ece SERRİCAN KABALCI 200
“Baba, babacığım, bak, ben senin oğlun, Memmed. Okuma yazma belledim.
Duvarcılık da belledim. Al kardaşlarımı gel. Burda duvarcılık üstüne çok iş var.
İstanbul’u sen bilmezsin. Bilme. Ben varım, Kastamonulu var. Korkma gel. Sen de
çalışırsın, ben de. Sırt sırta verdik mi kazancımız iki kat olur. İstanbul’da tomafil var,
tramba var. Sen trambayı nirden bilecen? Tramba bir tren. Trambanın yolu tıpkı
tıpkısına treninki. Bi gidiyor ki. Sen İstanbul’u bi görsen yangına kalırsın Allahıma.
İstanbul gibi var mı?” (s. 138)
Bir gün İflahsızın Memed, kendisine okuma yazma öğreten Kastamonulu arkadaşı ile
gezmeye çıkar. Çay içmek için girdikleri bir kahvede kendileriyle alay ederler. Sözde kendi
aralarında konuşuyor gibi görünerek onlara laf atarlar. İflahsızın Memed, söylenenlere aldırmaz
ama Kastamonulu bu durumdan rahatsız olur. Köyden gelen herkesin İstanbul’u kirlettiğini
düşünen şehirli kesim, onların sefaletinden yakınır. Köyde kalıp toprakla uğraşması gerektiğini
düşündükleri insanların her yerde karşılarına çıkmaları şehirlileri rahatsız eder. Köylü-kentli
karşılaşmasında her zaman su yüzüne çıkan bu çatışma, romanda şu şekilde açıklanır:
“Büyük şehir insanının huyuydu bu. Köyünü, kentini bırakıp büyük şehre ekmek için
düşmüş yaban bakışlı, bozuk üst başlı, şivesi bozuklarla alay ederler, onları büyük
şehre yakışmayan taraflarından dolayı tefe alırlardı.” (s. 183)
Kastamonulu Recep’in yanında hayatı yeniden öğrenen ve haksızlıklara karşı gelmek
gerektiğini gören İflahsızın Memed, İstanbul’da yeni bir hayat kurar. Okuma-yazma öğrenmesi,
Hace Emmi’nin hurafelerinden kendini sakınması ondaki gelişimin ilk adımlarını oluşturur.
Memed, gözü açık biri olduğunu köydekilere ispatlamak için el yazısıyla bir mektup yazıp
gönderir. Okuma yazma bildiğini, duvar ustası olduğunu, babası ve kardeşlerinin de yanına
gelmesini haber verdiği mektup, köy yerinde okunur ve dilden dile aktarılır. Mektup şu şekildedir:
“İzzetli bubam, kardaşlarım efendiler, Ümmü Hanım. Bunca ay oldu mektup
yazamadım. Nasılsınız, eyi misiniz? Ben eyiyim. İstanbul’un kurdu oldum tekmil.
İstanbul da bir İstanbul. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Gafur Ağam köy yerine
geldiğinde ağnadırdı ya, o biçim işte, ondan da tevatür. Papurlar, deniz, trambalar,
tomafiller, otoboslar ki Çukurova kaç para? Bilenler söylüyor, Çukurova İstanbul’un
yanında köy kalırmış. Bu mektübü kendim yazıyorum. Duvarcılık da belledim. Bizim
Gafur’u sorma, dırnaksız Gafur diyorlar. Köyden onu deyi vardıydım İstanbul’a ya,
kulağasma. Ortada kaldım. Allah razı olsun Hambal Veli’den. Yadırgı bir uşak amma,
bana arka oldu. Sonra sonra Allah yörü kulum didi. Burada iş tevatür. Ne diyom
biliyon mu? Bacımı, kardaşlarımı topla, tirene bin, gelin burıya. Korkmayın gelin.
Benim kazancım hepimize yeter. Sen de çalıştın mı, parayı koyacak yer bulamak
dinime imanıma…” (s. 221)
İflahsızın Memed’in hayatındaki önemli bir gelişme de Ayşe ile tanışması olur. Ayşe,
Gafur Ağa’nın da patronu olan Hüseyin Korkmaz’ın evinde hizmetçidir. Ayşe de tıpkı Haydarpaşa
Garı’ndan İstanbul’a dökülen diğer insanlar gibi bir gurbet kuşudur. Anadolu’dan çıkıp el
kapılarına çalışmaya gelen anasız babasız bir genç kızdır.
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Ayşe’nin tek istediği genç ya da yakışıklı olmasa da, evine ekmek getiren bir erkektir. Yorgun
argın işten dönen kocasını kapıda karşılamayı, evde onları bekleyen çocuklarıyla bir sofraya
oturmayı hayal etmektedir.
Çalıştığı evin sahibi Hüseyin Korkmaz, başta Kabzımal Hüseyin daha sonra Müteahhit
Hüseyin olarak anılan, Niğde’nin köyünden gelen bir adamdır. Hüseyin, çalışmak için geldiği
İstanbul’da hamallık ettiği patronunun karısıyla evlenmiş ve refaha ulaşmıştır. Ancak dış
görünüşünü değiştirse de, cebi para görse de içten içe eski hayatını özlemektedir. Onun bu özlemi,
eşi evde yokken hizmetçi kızdan istediği yemeklerle açığa çıkmaktadır. Rahata erdiğini hisseden
Hüseyin Bey, eşi evde yokken Ayşe’den bulgur pilavı yapmasını ve yanında da turşu getirmesini
ister. Karısı evde olmadığı süre içerisinde memleketindeki gibi yaşamayı sever. Hizmetçi Ayşe de
severek bu işleri yapar:
“(…) Şu bey ne iyiydi! Ah hanım olmasa da hanımın yerinde Hatça Ablası gibi eke
toka, kütür kütür bir kadın olsa, bulgur pilavları pişse, turşular, yumrukla kırılıp
fırlayan cücüğü tuza banıla banıla yenilen soğanlar olsaydı. Eğri basma şöyle olur,
doğru basma böyle olur. Bıkmış usanmıştı be. Neydi bu cendere gibi yaşamak?
İstemiyordu. Milyonu olsa da köşkler satın alsa gene de istemezdi buzdolabını,
çamaşır makinesini. Allah insana el, kol, tükenmez güç vermişti. Çamaşırı elle
yıkamadıktan, softa bezini yere serip anadan atadan alıştığın gibi karnını
doyuramadıktan sonra… İnsanın içine sinmiyordu yediği be!” (s. 153)
Kimseye yüz vermeyen, namusuna düşkün bir genç kız olan Ayşe, İflahsızın Memed ile olan
ilk karşılaşmalarında onun çekingen ve mahcup tavırlarından etkilenir. Görüşmeye başlayan iki
genç, evlenmeye karar verir. Hüseyin Bey’in yanında çalışan Gafur Ağa, anlaşmazlık yaşadığı
kâtibi yaraladığı için hapse atılınca, Ayşe de bu fırsatı değerlendirir. Okuma yazması olan namuslu
Memed’i, kabzımal dükkânına kâtibin yerine işe aldırır. İstanbul’a geleli bir yılı doldurmadan
işlerini yoluna koyan Memed, babası ve kardeşlerine tekrar mektup yazarak onları yanına çağırır.
İflahsızın Yusuf, oğlu Memed’in mektubunu okuduktan sonra kızı Ümmü’yü ve iki oğlunu -Hasan
ve Ali- da alıp İstanbul’a gitmeye karar verir. Bir sabah Kurtalan’dan kalkan bir “Kuşluk treni” ile
İstanbul’a doğru yola çıkar.
Trende İflahsızın Yusuf’un yanına iskambil kâğıtlarıyla oyun oynatan bir “kurt” yaklaşır.
Belli ederek kâğıtları açar, bilerek Yusuf’a kartı buldurur. Yusuf’un açıkgözlülüğünü övdükten
sonra ona bir teklifte bulunur. Yusuf’a, diğerlerini kandırmak için oynamasını, sonrasında da
kazandıklarını onunla bölüşeceğini söyler. Oyun kızıştığında Yusuf, onun verdiği paraların dışında
kendi cebinden de harcar. Paraları toplayan adam, yardımcısının yalandan ortaya attığı “Polis
geliyor!” uyarısını duyunca ilk istasyonda trenden iner. Haydarpaşa’da paranın yarısını alacağını
düşünen Yusuf, gönlü rahat bir şekilde trende yolculuğuna devam eder. Haydarpaşa Garı’na
geldiklerinde onlar da birer gurbet kuşu olarak trenden inerler. İstanbul’a varan trendeki kara kuru,
sevimsiz gurbet kuşları, Haydarpaşa Garı’na dökülürken her şeye hayran hayran bakarlar. Her biri:
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“Büyük şehrin sevmediği, hatta nefret ettiği insanlardı bunlar. İstanbul’u kılık
kıyafetleri, yaban yaban bakışlarıyla çirkinleştiriyor, hatta kirletiyorlardı. Vatandaş
matandaş, zaten nazla niyazla gelen Batılı turistlerin midelerini bulandırmaya hakları
yoktu, olamazdı, olmamalıydı. İşi hükümet önemle ele almalı, kanun çıkarmalı,
sokmamalıydı büyük şehre! Bu çirkinlik, bu kir, bu pas “Milli ayıbımız” olabilirdi; bu
ayıbın köylerde kalması, taşınınca köylere geri itilmesi “Milli ödev” olmalıydı! Bütün
bunlardan habersiz “Gurbet kuşları”, “Kuşluk trenleriyle”, Haydarpaşa’dan İstanbul’a
vagon vagon, vapur vapur, kamyon kamyon akıyor, İstanbul’a ilk zamanlar gözleriyle
değil, kulakları, burunları ya da ne bileyim belki de enseleriyle baksalar bile,
İstanbul’un suyunu içe, havasını koklaya, ekmeğini yiye gelişiyor, gözleriyle bakmayı,
saç taramayı, okuma yazmayı öğreniyor, İstanbullulara benzemeye çalışıyorlardı.
Benziyorlar mıydı? İstanbul’a ilk gelen “Gurbet kuşları” benzemeseler bile, bir göbek
sonrakiler, hele okula da gidiyorlarsa, analarına babalarına değil, İstanbullulara
benziyorlardı.” (s. 246-247)
Haydarpaşa Garı’na ilk ayak bastığı zamandan beri bir hayli değişen Memed, ailesini
karşılamaya karısı Ayşe ile birlikte gider. Düşünceleri kadar dış görünüşünü de değiştiren: “(…)
Memed’in üstünde lacivert ceket, bacağında hakiden, eski bir gabardin pantolon vardı. Saçlarını
ıslatıp sıkı sıkı taramıştı. Ceketinin mendil cebinde kopçalı sarı bir kopya kalemle bir mendil
sokuluydu.” (s. 259)
Dış görünüşünü değiştiren Memed’in çevreye yönelik tepkisi de değişmiştir. Etraftan
“Ayılara hele ayılara!” sesleri yükseldikçe o da “Ayı sizin gibi olur, neremiz ayı bizim?” diye tıpkı
Kastamonulu arkadaşının verdiği gibi cevaplar vermeye başlamıştır. “Onlar da sizin kadar bu
vetanın evladı!” diyerek çevresindekileri susturmuştur. Memed, trenden inen ailesiyle birlikte bir
an önce evinin yolunu tutmak istemektedir. Ancak babası Yusuf, trende tanıştığı adamın kendisine
parasını getireceğinden emin olduğundan oyalanmaktadır. Memed, gözlerinin açılmasını istediği
babası Yusuf’a, “Burası İstanbul buba, herif seni söğüşlemiş bir gozel!” der. Yusuf, üçkâğıtçı adam
tarafından dolandırıldığı için morali bozuk bir şekilde Memed’in arkasından Hüseyin Bey’in
köşküne gider. Aklında hep yenilgisi ve Çukurova vardır. İstanbul’a geldiğine şimdiden pişman
olur. Memed’in okuma yazması olduğunu ve kitaplardan az çok Çukurova’yı okuduğunu duyunca
iyice kızar: “Ben de bunca yaş yaşadım. Senin bildiklerini ben unuttum. Hey oğlum hey. Senin
ağzın süt kokuyor. On olmaya dokuz istersin…” (s. 262)
Baba ve oğlun İstanbul’daki ilk karşılaşmaları, gergin bir şekilde devam eder. Memed’in
kardeşlerinin buzdolabını karıştırmaları, evin içindeki her şeyi merak etmeleri bu görüşmenin
tatsız geçmesine neden olur. Memed, karısı Ayşe ile yalnız kaldığında, babası hakkındaki
düşüncelerini şöyle dile getirir:
“(…) “Babamın bu kadar cahil olduğunu bilmezdim,” dedi.
“Doğru.”
“Okuması yazması yok, bir de iddialaşır.”
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“Babandır.”
“Babamsa ne olmuş?”
“Zehir olsa yudacan!”
Ayağa kalktı:
“Hadi canım sen de, niye yudacakmışım? Çukurova Çukurova. Bir bellemiş
Çukurova. Koyde anlatmaynan bitiremezdi. Bura koy mü? Onun karşısında eski
Memed, gözü küllü Memed mi var?”” (s. 269)
Babasına kızarak evden çıkan Memed’in ardından evin hanımı ve Hüseyin Bey köşke
döner. Hüseyin Bey, ilk bakışta İflahsızın Yusuf’u sever ve onunla dost olur. Yusuf ise, Hüseyin
Bey’in köy hasretine ve şehir hakkındaki söylediklerine katılır, ancak onun karısı karşısındaki
duruşunu sevmez. Onun arkasından kızına şunları söyler:
“(…) Şeherliler böyle işte. Bizim köy yerinde erkek erkekliğini bilir, avrat avratlığını.
Burdaysa tersine. Burda avrat erkek, erkek de avrat. Neden dirsen, şeherli erkeklerin
tümü de boynuzlu. Dumuz eti yirler. Dumuz eti yiyen avradını kıskanmaz. Emmim
dirdi ki, siz siz olun, şeher yerinde dumuz eti yimeyin dirdi. Yidiniz mi yandınız. Kendi
kendinizden elinizi yuyun dirdi!” (s. 279)
Yusuf’un, oğlu Memed ile olan anlaşmazlığı, Ayşe’nin kocasını savunmasıyla iyice gün
yüzüne çıkar. Yusuf, kendisine fikrini sormadan ne olduğu belirsiz bir kızı alan, karısının aklıyla
babasına cephe alan Memed’e karşı kinlenir. Oğlunun karısını savunmasına da karşı çıkar:
“Lafımı kesme, dinle. Senin bildiğin yanıldığına yetmez daha. İstanbul gurbetine çıkalı
daha bir sene dolmadı. Bense en azından on, on beş yıldır gurbet beklerim. Senin gibi
değel, gurbetçiyim ben gurbetçi! Senin belleyip bir kenara attığın duvarcılığı yıllar yılı
kullandım, ekmeğimizi çıkardım da senin gibi el kapısına, elden artakalmışlara nefsimi
indirmedim!” (s. 299)
Köşke diğer üç çocuğuyla birlikte yerleşen Yusuf, Hüseyin Bey’in kabzımal dükkânında
çalışmaya ve inşaat işlerinde ona yardım etmeye başlar. Yusuf’un oğlu Memed’e ve her şeyin
sorumlusu olarak gördüğü Ayşe’ye olan kızgınlığı arttıkça, babasıyla anlaşamayacağını anlayan
Memed köşkten ayrılır. Memed duvar ustalığı yapmaya başlar, Ayşe de iplik fabrikasında çalışır.
Ayşe hamile kalınca, doğacak çocuğunu düşünen Memed bir arsa alır ve burada gecekondu
yapmaya başlar.
1950’li yıllarda ivme kazanan şehirleşme olgusu sonucunda ortaya çıkan göçler, göç çekim
alanlarını oluşturan sanayi şehirlerine yönelmiştir. Şehre göç eden her birey öncelikli olarak
güvencesi olan bir iş bulmayı, sonra da yerleşebileceği bir konut bulmayı amaçlamıştır. Kentsel
hizmetlerin sağlanmasındaki hız, şehirleşme hızının altında kaldığından gecekondu inşası ile konut
sağlanmaya çalışılmıştır. (Çalışkan, 2006: s. 60)
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1950-1960’lı yıllarda yaşanan göç olgusuna ve gecekondulaşma hareketine yoğunlaşan
roman, sınıflar arası farklılıkları da işlemektedir. Bu dönem, Türkiye’deki şehirleşme
hareketlerinin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. İtici faktörler, kırsal alandaki tarım faaliyetlerinde
görülen düşük verimlilik ile topraksızlaşma ve makineleşmenin yol açtığı işsizlik sorunlarıyken;
çekici güçleri ise, şehirlerde doğan yeni iş imkânları, yüksek gelir dağılımı, sağlık ve kamu
hizmetlerinin varlığıdır. Gelişen haberleşme imkânları, hızla büyüyen ulaşım gibi itici güçler
sayesinde, Türkiye’de şehirleşme yolunda ilk adımlar atılmıştır (Çalışkan, 2006: s. 59).
Yusuf ve Ayşe, hayallerinin temelini oluşturan arsayı aldıkları ilk gün sevinçten deliye
dönerler. Üzerinde hiçbir şey olmayan boş bir arsa bile onlar için geleceklerinin yuvasıdır:
“Dehşetli bir heyecanla ağlamaya başladılar, sonra da karı koca kapanıp topraklarını
öptüler. Çevrelerinde, yıkılan İstanbul’un evsizlik cehenneminden kaçıp gelmiş
insanlar. Daha önce gelmiş, barınaklarının temelini kazan, kazılmış temellere duvarları
çıkmaya çalışan ya da sadece briket gibi, tuğla gibi, kum, kireç, çimento gibi yarınki
barınaklarının araçlarını bekleyen insanlar; yağmurla, karla, ayazla, çamurla
savaşmaya ahdetmiş insanlar! Kapanıp topraklarını öpen genç karı kocaya bakıyor,
şaşmıyorlardı. Onlar da daha önce aynı his, aynı özlem, aynı hasretle bu topraklara
gelmiş, bu topraklara kavuşmanın hasretini tıpkı tıpkısına onlar gibi topraklarını
öperek gidermişlerdi. Gidermişlerdi ama, çok geçmeden de anlamışlardı toprağa
kavuşmakla işin bitmeyeceğini. Toprağa kavuşmak işin başıydı henüz. Küçük bir
arsaya sahip olmakla bitmiyordu.” (s. 351)
Yusuf ve Ayşe’nin aldıkları arsa dolayısıyla dâhil oldukları gecekondulaşma gerçeği, emek
emek ördükleri evlerinin bir gecede yerle bir olmasıyla acı bir sona varır. Arsalarının üzerinde
hayaller ve emeklerle yükseltmeye çalıştıkları evlerinin büyük bir gürültü ve toz bulutu içinde
yıkılması, Yusuf’un ümitsizlikle çökmesine neden olur. Kocasının durumunu gören Ayşe ise,
metanetini kaybetmeden ona moral vermeye ve tekrar bir ev yapabileceklerini söyleyerek onu
ayağa kaldırmaya çalışır.

SONUÇ
Alışıldık ve bilindik bir ortamın dışına çıkmayı ifade eden göç olgusu, insanoğlunun terk
ettiği yere geri dönememe, gittiği yere ait olamama ikilemini de beraberinde getirir. Uyum sağlama
sürecinde geride bıraktıklarına özlem duyma ve bulunduğu yere kök salmaya çalışma sürecinde
yaşananları emek işçileri ve patronlar ekseninde ele alan Orhan Kemal, her birini “gurbet kuşu”na
benzettiği insanların büyükşehirde yaşadıklarını anlatır. Gurbet kuşlarından biri olan Memed,
İstanbul’a geldikten sonra değişmiş ve kendini geliştirmiş bir birey olarak okuyucunun karşısına
çıkar. Memleketlisinin sahip çıkmadığı Memed, kendisine kalacak bir yer bularak İstanbul’a ilk
kökünü salmıştır. Daha sonra geçim yolları arayarak duvar ustası olmuş, okuma yazma öğrenerek
çevresinin oluşturduğu halkanın bir adım ötesine geçmiştir.
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İflahsızın Memed’in İstanbul’da yer tutması, göç ettiği şehre ayak uydurması ve Ayşe ile
evlenmesi onun doğru kararlar aldığının göstergesidir. İşçi-çalışan karşıtlığında patronu olan
Hüseyin Bey’e siyasi yönden boyun eğmemesi, karısını alıp evden ayrılması aynı zamanda onun
kararlı biri olduğunu da göstermektedir. Göç dalgası içinde İstanbul’a gelen Ayşe ve Memed’in
giriştiği hayat mücadelesi, hem onları birbirine bağlamış hem de ikisinin İstanbul’a tutunmalarını
sağlamıştır. Ancak kurdukları son hayal, çocuklarıyla birlikte yaşayacakları bir ev kurma hayali
yıkılınca kolu kanadı kırık birer gurbet kuşuna dönüşmüşlerdir.
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ÖZET
Bu çalışma; sürdürülebilirliğin etik yönlerinin genellikle ihmal edildiği, yanlış
yorumlandığı veya yanlış temsil edildiği kabulü sonucu ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirliğin etik
boyutunun bir eklenti değil; sürdürülebilirlik kavramının doğal bir bileşeni olduğu, bununla
birlikte bireysel tüketim alışkanlıklarından ve organizasyonların çeşitli örgütsel beyanlarında boy
gösteren ezbere yaklaşımdan öte bir ihtimamı hak ettiği düşüncesi çalışmanın odak noktasını
oluşturmuştur.
Bu çalışmada, sürdürülebilirliğin etik boyutu analiz edilmektedir. Bu analizle birlikte
sürdürülebilirlik kavramının etik boyutunun daha net görülebilmesi ve sürdürülebilirlik
tartışmaları için yeterli yollar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Etik boyut, sürdürülebilirlik
terimine özel anlamda temellendirilen insan ilişkilerine atıfta bulunmaktadır. Bunlar; diğer
çağdaşlarla, gelecek nesillerle ve doğayla olan ilişkilerdir. Kapsayıcı bir sürdürülebilirlik etiğinin,
her üç ilişkiyi de entegre bir şekilde aynı anda ele alabilmesi gerektiği savunulmaktadır. Etik
boyutunun yeterince tanıtımı ve analizi olmadan sürdürülebilirlik kavramının yanlış anlaşılacağı
ve sürdürülebilirlik konularına yeterince derin yaklaşılamayacağı düşünülmektedir. Felsefe,
sürdürülebilirlikte etik yönlerin tanımlanmasına ve onlara nasıl yaklaşılacağına dair metodolojik
bir yaklaşım içererek bu konuların genel yapılarının, özelliklerinin ve nedenlerinin analizine izin
vermektedir. Böylelikle sürdürülebilirlik üzerine akademik araştırmalara ve nihayetinde yeterli
politik strateji ve eylemin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayabilir.
Bu çalışmada sürdürülebilirliğin etik boyutunun ayrıntılı bir tartışması yapılmış ve bu
boyutun sürdürülebilirlik konularındaki akademik yaklaşımlara yansımaları sunulmuştur.
Sürdürülebilirliğin etik boyutuna bireysel, kamusal ve akademik tartışmalarla yaklaşmak ve
bunları sürdürülebilirliğin içine, doğru şekilde dahil etmek için daha etkin yollara ihtiyaç olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın sürdürülebilirlik ve etik ile ilgili gelecekteki araştırmalara ve
söylemlere katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Etiği, Çevre Etiği, Toprak Etiği, Erdem Etiği, Özen
Etiği.
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GİRİŞ
Sürdürülebilirlik araştırmalarındaki özellikle de etik ve bilimin sürdürülebilirlik
konularının kapsamlı bir akademik yaklaşıma nasıl entegre edilebileceğine dair düşünceler güncel
toplumsal ve küresel sorunların analizi ve çözümü için felsefenin önemli rolünü göstermektedir.
Felsefe, sürdürülebilirlikte etik yönlerin tanımlanmasına ve onlara nasıl yaklaşılacağına dair
metodolojik bir yaklaşım içererek bu konuların genel yapılarının, özelliklerinin ve nedenlerinin
analizine izin verir. Böylelikle sürdürülebilirlik üzerine akademik araştırmalara ve nihayetinde
yeterli politik strateji ve eylemin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayabilir.
Sürdürülebilirliğin etik boyutu bir eklenti değil, sürdürülebilirlik kavramının doğal bir
bileşenidir. Etik boyut, sürdürülebilirlik terimine özel anlamda temellendirilebilecek insan
ilişkilerine atıfta bulunmaktadır. Bunlar; diğer çağdaşlarla, gelecek nesillerle ve doğayla olan
ilişkilerdir. Kapsayıcı bir sürdürülebilirlik etiğinin, her üç ilişkiyi de entegre bir şekilde aynı anda
ele alabilmesi gerektiğini savunan Becker 2011 yılındaki eserinde, bunları sürdürülebilirlik
ilişkileri olarak adlandırmayı uygun bulmuş ve akademisyenler tarafından ilgi görmüştür.
Sürdürülebilirliğin kapsamlı bir akademik tartışması, bu ilişkilerin etik yönlerinin konuya yeterli
bir şekilde dahil edilmesini içermektedir. Bu da sürdürülebilirliğin etik ilişkilerinin ve
sürdürülebilirlik meselesi için hayati anlamlarının ayrıntılı olarak analizini gerektirmektedir.
Bununla birlikte, bilindik etik yaklaşımlar, iki nedenden dolayı bu ilişkilerin tüm özelliklerini tam
olarak yakalamaya uygun değildir. Birincisi, esas olarak çağdaşlar arasındaki ilişkiyi ele almak
için geliştirilmişlerdir. Yani gelecek nesiller veya doğa ile ilişkinin etik yönlerinin bir analizi için
tasarlanmamışlardır. Aşağıda belirtileceği üzere, bu ilişkilere yayılmaları birçok sorunu
beraberinde getirmektedir. İkincisi, sürdürülebilirliğin etik boyutunun temel bir sistemik yönünün
olmasıdır. Sürdürülebilirlik ilişkilerinin oluşmasında ve hayata geçirilmesinde sosyal ve küresel
sistemler çok önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik etiği, bu nedenle, sadece temel
ilişkilerle ilgili değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilişkilerinin ideal bir şekilde
gerçekleştirilmesine izin veren yeterli bir toplumsal ve küresel sistemler tasarımı ile ilgilidir.
Ancak sürdürülebilirlik açısından çok önemli olan bu sistemler, oldukça karmaşık eylem ve
düşünce kalıplarını içinde barındırmaktadır.
Bu kalıpları ayrıntılı olarak tanımlamak ve analiz etmek için meta-yapı kavramından
yararlanılmıştır. Meta-yapılar, birbirini karşılıklı olarak zorlayan karmaşık fikir ve kurumlar
bileşimleridir. Önemli örnekler, analizin merkezinde yer alan bilim, teknoloji ve ekonomidir. Meta
yapılar, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ve belirli teşvik ve motivasyonlarla
yönlendirilen bazı temel varsayım ve değerlere dayanmaktadır. Meta-yapının bu unsurları, kendi
dinamiklerinin ve kalıcılığının oluşmasına neden olmaktadır. Birey, düşünce ve eylemleriyle zaten
meta yapılar içinde yer almaktadır. Bunun bireysel düşünme ve hareket etme, özellikle de bireyin
başkalarıyla ilişki kurma biçimi üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Meta-yapılar bireyin öz
kimliğini etkilemekte ve onu diğer insanlarla, gelecek nesillerle ve doğayla otomatik olarak belirli
ilişkilere sokmaktadır. Dolayısıyla meta yapıların bu ilişkiler üzerindeki etkisi, sürdürülebilirlik
ve onun etik boyutunun analizi için önemli bir konudur. Sürdürülebilirlik ışığında bu yapıların iyi
bir tasarımının ne olacağı konusu, sürdürülebilirlik etiği için önemli hale gelmektedir.
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Bu çalışmada sürdürülebilirliğin etik boyutunun belirli özelliklerinin analizine dayanarak,
sürdürülebilirliğin ilişkisel yönüne atıfta bulunan bir sürdürülebilirlik etiği anlayışı sunulmaktadır.
Bu anlayış, sürdürülebilirlik ilişkilerinin kurulması için çok önemli olan iki etik unsuru ele alır;
bireysel ahlak ve sistemsel tasarım. Bir yandan, üç sürdürülebilirlik ilişkisi içinde var olan ilişkisel
ve bağımlı bir varlık olarak bireyin öz kimliğine ve bireysel ahlakına atıfta bulunulmakta ve
sürdürülebilir bir insan kavramı ortaya atılmaktadır. Öte yandan, bireyi ve onun ilişkilerini
etkileyen ve sürdürülebilirlik ilişkilerine aracılık eden ve yöneten meta-yapıların tasarımı
tartışılmaktadır. Meta-yapıların, sürdürülebilir bir insan referansı ve onunla tutarlı olarak
tasarlanması gerektiği savunulmaktadır. Ancak pratikte, sürdürülebilirlik etiği, yalnızca bireysel
ahlakın ve etik açıdan uygun sistemlerin karşılıklı gelişiminin dinamik bir süreci olarak
düşünülebilir. Sürdürülebilirlik ve etik ilişkisi için bireysel ahlak ve etik yapılar arasında karşılıklı
yaptırım ve tepki süreci irdelenmektedir.
Etik analiz ve sonuçlarından anlaşılmaktadır ki; sürdürülebilirlik konusuna akademik
düzeyde yaklaşmanın uygun yolu aranmaktadır. Genellikle sürdürülebilirlik konusunu ele almak
için geleneksel bilimlerin tek başına yeterli olmadığı savunulmaktadır. Çünkü; birincisi,
sürdürülebilirlik, olgusal analizlerle sınırlı olan geleneksel bilimler tarafından analiz edilemeyen,
ancak felsefi ve etik analiz gerektiren içsel bir etik boyuta sahiptir. İkincisi, bilimin kendisi çok
önemli bir üst yapı olduğu için bilim, sürdürülebilirlik konularının analizi için tarafsız bir araç
değildir. Aynı zamanda etik, sürdürülebilirlik sorununun bir parçasıdır. Bu nedenle
sürdürülebilirlik etiği pratik felsefe ile antropoloji bağlantısı gözden kaçırılmadan ele alınmış ve
buna ek olarak antroposen etki dahilinde çevre, toprak, erdem ve özen etiği bağlamları
açıklanmıştır.
1.
ANTROPOSEN ÜZERİNE
İçinde bulunduğumuz çağın en önemli konusu; bir antroposen olarak insan türünün
eylemlerle gezegene bıraktığı izlerin nasıl özdeşleştirilebileceğinin tartılmasıdır. Paul Crutzen ve
Eugene Stoermer tarafından önerilen antroposen fikri (Crutzen & Stoermer, 2000); şaşırtıcı bir
hızla doğa ve çevre gibi tanıdık terimleri geleneksel halinden çıkarmış ve doğa bilimleri alanının
çok ötesine yayılmıştır. Sanatçılar, şairler, eleştirmenler, yazarlar, aktivistler ve akademisyenler
de dahil olmak üzere pek çok değişik alandan düşünür, bu neolojizmi (Robin et al., 2013) içinde
bulunduğumuz zamanın bir amblemi olarak benimsemiş görünmektedir. Ancak insan türü
antroposenin temsil ettiği koşulların kolektif ve eleştirel olarak gerçekten farkında mıdır? Yani
yeryüzünün insani deformasyonunun.
Araştırmacılar insan türünün Dünya üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu ve bunun
hayatta kalmamızı tehdit ettiğini ileri sürmektedir (Charter & Tischner, 2017; Cleff & Rennings,
2000; Elkington, 2006; Rennings, 2000). Antroposen Dönem; anlamlı bir yaşamın önüne yepyeni
engeller koymakta ve bizi, insan olmaya dair bundan önce kimsenin düşünmek zorunda kalmadığı
olguları düşünmek zorunda bırakmaktadır (Peattie & Charter, 1992). Sonuç olarak insan türünün,
malum sonun gölgesi altında gezegen için anlamlı kararlar vermesi beklenmektedir.
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Eldeki kanıtlar ise algılama ve yorumlama konusunda baş döndürücü zorlukların olduğunu
göstermektedir (Howe et al., 2019). Bu zorlukların başını belki de antroposen fikrinin algılanış
biçimi çekmektedir. Şöyle ki her küçük bozulma örneğinde ekolojik kriz belirtileri bulma eğilimi
olanlar ve bunu bir alarmcılık olarak görenler olduğu gibi yazar Amitav Ghosh'un belirttiği üzere
bir iklim inkârı içinde olanlar ve bunu “büyük dengesizlik olayı” olarak sıradan algılayanlar da
mevcuttur (Ghosh, 2016, 2018).
2.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANLAMI ÜZERİNE
Sürdürülebilirlik kelimesi köken olan Latincede “tutma”, “koruma” ve “alttan yukarı doğru
destekleme” anlamına gelen “subtenir” den türemiş ve İngilizce literatürde de sürdürülebilirlik
teriminin karşılığı olarak “sustainability” ve sürdürülebilir teriminin karşılığı olarak “sustainable”
şeklinde kullanılmaktadır (Muscoe, 1995) aktaran (Ozmehmet, 2008). Kavramın bu şekilde
adlandırılmasıyla toplumun desteklenmesine atıf yapılmaktadır.
Sürdürülebilirlik son otuz yılda önemli bir konu haline gelmiştir. Brundtland Raporu 1987,
Rio Deklarasyonu 1992, Gündem 21 ve Johannesburg Deklarasyonu gibi önemli küresel siyasi
belgelerde belirgin bir şekilde vurgulanmış ve bununla birlikte yaygın olarak kamu ve bilimsel
söylemlerde tanınmış ve tartışılmıştır. Sürdürülebilirlik; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik
kaybı, yenilenemeyen kaynakların dağıtımı ve kullanımı, enerji üretimi ve kullanımı, küresel
eşitlik ve adalet gibi bir dizi önemli çevresel, sosyal ve ekonomik sorunu tartışmak için kullanılan
küresel bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik yaygın olarak
kabul edilip önemli bir konu olarak tartışılsa da kavrama dair bir nebze muğlaklık ve belirsizlik
eğilimi olduğu kabul edilmektedir. Bazen kavramın kesin bir anlamı yok gibi görünmekte, bunun
yerine terimin çok çeşitli (çoğunlukla örtük) anlamları ve kullanımları öne çıkmaktadır. Bu
nedenle, sürdürülebilirliğin herkesin farklı bağlamlarda farklı bir anlamda kullandığı bir moda
sözcük olduğu gibi istenmeyen üzücü bir sonucuna varılmaktadır.
Literatürde öz olarak sürdürülebilirlik, doğal çevrenin korunması, yenilenemeyen
kaynakların en az düzeyde kullanımı, ekonomik canlılık ve çeşitlilik, kamunun kendine yete
bilirliği, kişisel refah ve temel insani ihtiyaçların karşılanması bağlamında toplanmaktadır.
Sürdürülebilir gelişme veya kalkınma, insanların çevreleriyle olan ilişkisi ve şimdiki neslin
gelecek nesillere karşı sorumluluklarını anlatan ve hatırlatan ve günden güne önem kazanan bir
kavramdır. Tam anlamıyla sürdürülebilir bir toplum, ekonomik, çevresel ve kültürel kaynaklara
üç noktadan yaklaşmalıdır. Toplumlar bu ihtiyaçlarını kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmek
durumundadırlar. Sürdürülebilir gelişme veya kalkınmanın birden çok tanımı bulunmakla birlikte
bunlardan BM tarafından kabul edilen; günümüz nesillerinin ihtiyaçlarını karşılarken çevresel
anlamda gelecek nesilleri de gözeterek ve onların yeteneklerini engellemeden hassasiyet
göstermesi gerekliliğidir. Yaşam döngüsü esnasında dünyanın bu günkü nesillere ait olduğu kadar
gelecek nesillere de ait olduğu bilincinin tüm insanlıkça kabul edilmesidir. Sürdürülebilirlik;
toplum, ekosistem veya bunlar gibi süregelen sistemlerin sonsuz bir geleceğe kadar, sınırlanmadan
ve kaynaklarını yitirme tehdidi olmadan devam edebilmeleridir (Aksu, 2011; Owen & Videras,
2008) aktaran (Kesici, 2019).
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Sonuç itibariyle sürdürülebilirlik özünde tüm insanlığı ilgilendiren kriterler ve ilkeler topluluğu
olup beşerî hayatın içindeki her alanla yakından ilgilidir. Nitekim sürdürülebilirlik, gelecek
nesillerin ihtiyacı olabilecek kaynakların süregelmesini, güvenli yaşam öğesini ve doğayı kötü
etkilere karşı korumayı sağlarken, aynı zamanda, sosyal, ekonomik ve kültürel verimliliğe
ulaşmayı sağlayacak kaynaklara ulaşmayı ve bunları devam ettirmeyi amaçlamaktadır (Kesici,
2019).
Sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal ve küresel sorunları ele almak için verimli bir
kavram olup olmadığı merak edilmektedir. Çoğu kez sürdürülebilirlik kavramının bu sorunların
analizine, çözümüne ve bunların daha fazla açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olup olmadığı
tartışılmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilirliğin önemli ve verimli bir kavram olduğu, ancak
potansiyelinin tam olarak tanınması ve geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Sürdürülebilirlik
kavramının ancak kavramın tam anlamıyla tanınması ve dikkate alınmasıyla birlikte toplumsal ve
küresel sorunların daha iyi anlaşılması ve üstesinden gelinmesi için verimli olacağı
düşünülmektedir.
Sürdürülebilirliğin normatif ve değerlendirici bir kavram olduğunu anlamak özellikle
önemlidir. Sürdürülebilirlik içsel bir etik boyuta sahiptir ve temel bir etik sorunu ifade eder.
Sürdürülebilirliğin genellikle ihmal edilen veya yanlış anlaşılan bu etik boyutu, modern
sürdürülebilirlik kavramının anlamı için çok önemlidir ve kamusal ve akademik tartışmalarda
yeterince tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır. Sürdürülebilirliğin etik meselesinin özünde modern
bireyin kendi kimlik anlayışıyla birlikte, modern toplumların işleyiş tasarımı meselesi olduğu
açıkça görülmektedir. Sürdürülebilirlik, bir paradigma değişikliğini, özerk ve bağımsız bir birey
olarak yerleşik insan idealinin, temelde çağdaşlarla, gelecek nesillerle ve doğayla temel olarak
ilişkili, temelde bağımlı ve ilişkili bir varlık olarak yeni bir insan idealiyle değiştirilmesini
istemektedir. Modern sürdürülebilirlik kavramına içkin olan bu normatif talep etik olarak
yorumlanmalı ve bunun kamusal söylemler ve sürdürülebilirlik araştırmaları için anlamı
tartışılmalıdır.
Sürdürülebilirlik, küresel ve yerel dahil olmak üzere, etki alanları ve ölçekler arasındaki
ara bağlantıları ve etkileşimleri yansıtan çok yönlü bir kavramdır. Toplulukların “gelecek
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını”
karşılayacak şekilde, kalıcı bir refahı sürdürmelerinin mümkün olduğu koşuların sağlanmasına
karşılık gelir (WCED, 1987b). Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (World Commission
For Environment and Devolepment) Brundtland Raporunda (1987) belirttikleri ve çok kabul gören
tanımlarında; toplulukların “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün
vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını” karşılayacak şekilde, kalıcı bir refahı sürdürmelerinin
mümkün olduğu koşuların sağlanmasına karşılık gelir (Barnaby, 1987). Bu tanım
“Sürdürülebilirlik” teriminin süreklilik, yönlendirme ve ilişkisel anlamlarını yansıtarak modern
sürdürülebilirlik teriminin daha sonraki kamusal, politik ve bilimsel kullanımı için çok önemli hale
gelmiştir. Bu nedenle sürdürülebilirliğin yalnızca bir şeyin devamı ile ilgili olmadığını, aynı
zamanda insanların belirli temel ilişkileriyle ilgili olduğunu anlamak önemlidir.
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Sürdürülebilirlik, toplumların şimdiki ve gelecekteki gelişimlerine ilişkin kamusal ve
akademik tartışmalar için önemli bir kavram olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte,
kavramın tam potansiyeli ve tam anlamı ancak onun özellikle içsel etik boyutunun yeterince ele
alınması ve tanınması ile yerine getirilebilir.
Sürdürülebilirlik ile uğraşan araştırmacıların hakkında az ya da çok ama kesinlikle bilgi
sahibi oldukları bir kavram vardır ki o da şüphesiz “etik” tir. Hatta bazı çalışmalarda etik ilkeler,
etik düşünce okulları, etik paradigmalar ve benzeri sağlam bir kavramsal arka plan sergilendiği
görülmektedir. Kendisini tartışmanın zaten zor olduğu etik konusunu, hakkında muğlak iddialar
dolaşan sürdürülebilirlik bağlamında düşünmek daha da zordur. Bunun yanında sürdürülebilirlik
ve etik kavramlarının bazı ortak noktaları da göze çarpmaktadır. Bu basit ama önemli ortak
noktalardan ilki odak noktalarının insan olması; ikincisi ise çok büyük şeylerle ilgili olabilecekleri
gibi küçük şeylerle de ilgili olabilmeleridir (Becker, 2011).
Sürdürülebilirlik konusunda bilimin kendisinin oynadığı etik rolü, özellikle de bilimsel
yaklaşımların doğasında bulunan normatif varsayımlar analiz edilmeli ve sürdürülebilirlik
araştırmaları için çıkarımları tartışılmalıdır. Sürdürülebilirliğin olgusal boyutuna ve geleneksel
bilimsel analize yönelik bir kısıtlama, sürdürülebilirlik konusu için yetersiz olacaktır. Aynı şey,
bilim ve etik arasındaki basit bir iş bölümü için de geçerlidir. Burada, birincisi yalnızca olgusal
boyuta, ikincisi ise sürdürülebilirliğin normatif boyutuna odaklanır. Bunun yerine, olgusal ve
normatif düzeyin bir -bilim ve etik- analizi birleştiren ve hem bir analiz aracı hem de konunun
kendisinin önemli bir parçası olarak bilimin doğasında var olan etik rolü yansıtabilen yeni bir tür
sürdürülebilirlik araştırmasına ihtiyaç vardır. Böyle yeni bir tür sürdürülebilirlik araştırması için
temel gerekliliklerin açıklanması bu çalışmanın çerçevesini aşan niteliktedir.
Becker’in (2011) aşağıda belirttiği gibi modern sürdürülebilirlik kavramının temel anlamını ve
atıfta bulunduğu temel konuları belirleyen üç ana özellik tanımlanabilir.
a. Süreklilik anlamı
Kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilirlik terimi, devam etme, ayak uydurma, sürdürme, belirli
bir durumda devam ettirme yeteneği anlamına gelir. Sürdürülebilirlik, bir şeyin zaman içinde
devam eden varlığını ifade eder. Bu kavramı kullanırken, bir sisteme (örneğin bir ekosistem, bir
ekonomik sistem), belirli bir varlığa (örneğin bir tür bina) veya bir sürece (örneğin evrim, bir
faaliyet) atıfta bulunabiliriz. Ayrıca, sürdürülebilirlik terimi iki yoruma izin verir. Bunlar bir
sistemin, varlığın veya sürecin kendini sürdürme yeteneği (ekosistemler, türler veya biyolojik
evrim) ve insanların belirli bir sistemi, varlığı veya süreci sürdürme yeteneği (ormanlar veya
otlatma yönetimi gibi ekonomik olarak kullanılan ekosistemler). Süreklilik temel anlamı ile
sürdürülebilirlik terimi, zaman içinde bir tür istikrar fikrini ifade eder. Devamlılık, bilimin
geleneksel olarak atıfta bulunduğu sürdürülebilirliğin yönüdür. Bilimsel söylem, sürdürülebilirlik
konularını çeşitli şekillerde devamlılık meseleleri olarak çerçeveler.
b. Yönelim/yönlendirme anlamı
Sürdürülebilirlik teriminin modern kullanım anlayışı, normatif ve değerlendirici içsel bir
anlam göstermektedir. Bu anlamın göz ardı edilmesi bir yanlış yorumlama ve temsil olacaktır.
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Örneğin, Birleşmiş Milletler Gündem 21, “sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası toplumun
gündeminde öncelikli bir madde olması gerektiğini” belirtmektedir ve sürdürülebilirlik
uluslararası toplumun temel yol gösterici ilkeleri arasında yer almaktadır (BM Enformasyon
Merkezi UNIC, 2000)
c. İlişkisel anlamı
Sürdürülebilirlik temel ilişkilerle ilgilidir. Sürdürülebilirliğin modern anlamı için ilişkilerin
çok önemli olduğu, Brundtland Raporu ’Ortak Geleceğimiz’ (1987) tarafından verilen
sürdürülebilir kalkınmanın en yaygın ve en kabul gören tanımına atıfta bulunduğumuzda hemen
ortaya çıkıyor. İnsanoğlunun iki temel ilişkisine atıfta bulunmasıdır. İnsanlar ve çağdaşları
arasındaki, yani şimdiki nesildeki farklı bireyler ve gruplar arasındaki ilişki ve ikinci olarak,
şimdiki nesil ile gelecek nesiller arasındaki ilişki. Brundtland tanımı, modern sürdürülebilirlik
teriminin daha sonraki kamusal, politik ve bilimsel kullanımı için çok önemli hale geldi ve bu
nedenle sürdürülebilirliğin yalnızca bir şeyin devamı ile ilgili olmadığını, aynı zamanda insanların
belirli temel ilişkileriyle ilgili olduğunu anlamak önemlidir. Çağdaşlar arasındaki ilişki ve gelecek
nesillerle olan ilişkiye ek olarak, modern sürdürülebilirlik fikriyle ilgili üçüncü bir ilişki daha
vardır. İnsan ve doğa arasındaki ilişki. Bu ilişki hem dolaylı hem de doğrudan ele alınmaktadır.
Çağımız insanı ve gelecek nesiller arasındaki ilişkiye değinilirken dolaylı olarak insan-doğa
ilişkisine atıfta bulunulur. Bu ilişkilerin her ikisi de çevresel eylemlerden büyük ölçüde etkilenir.
Özellikle gelecek nesillerle olan ilişkimiz, büyük ölçüde, çevresel eylemlerimizin uzun vadeli
etkilerinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel değişikliklerin aracılık ettiği dolaylı ve
asimetrik bir ilişkidir. Dolayısıyla gelecek nesillerle olan ilişkiyi modern sürdürülebilirlik
kavramıyla ele aldığımızda, insan ve doğa arasındaki ilişki çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu,
özellikle sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli önemli uluslararası siyasi beyanlarda kabul edilmiş ve
ifade edilmiştir(Barnaby, 1987; Becker, 2011; BM Enformasyon Merkezi UNIC, 2000; WCED,
1987a).
3.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İLİŞKİSEL BOYUTU
a.
İnsan; Çağdaşları, Gelecek Nesiller ve Doğa
İnsan ve doğa arasındaki ilişki de modern sürdürülebilirlik kavramıyla doğrudan ele
alınmaktadır. Sürdürülebilirlik aynı zamanda doğanın ekosistemler veya evrimsel süreçlerle kendi
kendini idame ettirme yeteneği ve bu yetenek üzerindeki insan etkisi ile de ilgilidir. Bu, yalnızca
bu etkinin diğer insanlar veya gelecek nesiller üzerindeki sonuçları açısından değil, aynı zamanda
bu ayrım genellikle kesin ve açık bir şekilde yapılmamasına rağmen, doğanın kendisi için sonuçları
açısından da tartışılmaktadır. İnsan-doğa ilişkisine doğrudan referansı Johannesburg Deklarasyonu
veya Brundtland raporu gibi önemli siyasi açıklamalarda bulabiliriz (Becker, 2011; Korcheva,
2020). Örneğin: “En geniş anlamıyla, sürdürülebilir kalkınma stratejisi, insanlar arasında ve
insanlık ile doğa arasındaki uyumu teşvik etmeyi amaçlar”. İnsan-doğa ilişkisi, aynı zamanda, bazı
doğal sistemlerin sürdürülebilirliğini yani devamlılığını kendisinin bir yönü olarak analiz eden ve
bu tür sistemler üzerindeki insan etkilerini dışarıdan verilen faktörler olarak kabul eden doğa
bilimlerinin birçok yaklaşımının da merkezinde yer almaktadır.
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Bu nedenle, modern sürdürülebilirlik terimi, tam anlamıyla, genel olarak, insanın kısaca
sürdürülebilirlik ilişkileri denilen üç temel ilişkisine atıfta bulunur.
(i) İnsanlar ve çağdaşları arasındaki ilişki
(ii) Şu anda yaşayan insanlar ile gelecek nesiller arasındaki ilişki
(iii) İnsanlar ve doğa arasındaki ilişki
(Öz-ilişki)
Çağdaşlar
İlişki (i)
İnsanoğlu
(Bireysel)

İlişki (ii)

Gelecek nesiller

İlişki (i)
Doğa

Şekil 1. Sürdürülebilirlik İlişkileri (Becker, 2011)
İlişki (i) insanlar ve çağdaşları arasındaki ilişki; en azından potansiyel olarak birbirine
yaklaşabilen, birbirini tanıyabilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen şu anda yaşayan insanlar
arasındaki ilişkileri ifade eder.
İlişki (ii) şu anda yaşayan insanlar ile gelecek nesiller arasındaki ilişki; bu doğrudan
yaklaşım seçenekleri tam olarak verilmediği sürece bir soyutlama ve asimetri gösterir en azından
daha uzak geleceğin nesillerini düşünürsek. Onlarla yalnızca tek bir yolla iletişim kurabilirdik,
örneğin miras yoluyla iletiler, bilgi, eserler, vb.; ve bazı düşüncelerini, duygularını veya değerlerini
hayal etmeye çalışabiliriz.
İlişki (iii) insanlar ve doğa arasındaki ilişki; daha da zordur. Örneğin, insan dışı doğayla
bir iletişim, mümkün olsa bile, insanlar arasındaki iletişimden çok farklıdır.
Bu üçlü ilişkiler dizisinin üç temel özelliğini tanımak da önemlidir. Birincisi,
sürdürülebilirlik ilişkilerinin olgusal ve normatif yönleri vardır. Diğer insanlarla ve doğayla nasıl
ilişki kurduğumuzu tanımlayan birkaç olgusal özellik belirleyebiliriz. (i) ve (ii) ilişkileri, örneğin,
ekonomi, siyaset ve sosyoloji gibi çeşitli bilimsel disiplinlerin konusudur. İlişki (iii) ile ilgili
olarak, örneğin biyoloji, genetik ve ekoloji, doğa ile ilişkimizi tanımlayan biyolojik mekanizmaları
analiz eder. Ancak, üç sürdürülebilirlik ilişkisine ilişkin normatif yönler de vardır. Bu ilişkileri
farklı şekillerde anlayabilir, tasarlayabilir, hayata geçirebiliriz ve bunu nasıl yapmamız gerektiğini
sorabiliriz. Çağdaşlarla, gelecek nesillerle ve doğayla nasıl ilişki kurmalıyız? Sürdürülebilirlik
ilişkilerini anlamanın, tasarlamanın ve hayata geçirmenin en iyi yolu ne olabilir? İkincisi,
sürdürülebilirlik ilişkileri tek başına birey tarafından tam olarak kurulamaz ve gerçekleştirilemez.
Bireyin kendisini sürdürülebilirlik ilişkilerine basitçe kendi yolu ve kararıyla sokması söz konusu
değildir. Bu ilişkiler daha çok büyük ölçüde aracılı ilişkilerdir. Bunlar, bireyin zaten içinde
bulunduğu belirli kültürel araçlar ve mekanizmalar tarafından aracılık edilir ve kurulur. Üçüncüsü,
sürdürülebilirlik ilişkilerinin her birinin çok farklı temel özellikler gösterdiğini anlamak önemlidir.
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b. Meta-Yapılar: Bilim, Teknoloji ve Ekonomi
Meta-yapılar, birbirini karşılıklı olarak zorlayan karmaşık fikir ve kurumlar bileşimleridir.
Becker’in 2011 yılındaki eserinde verdiği önemli örnekler, sürdürülebilirliğin merkezinde yer alan
bilim, teknoloji ve ekonomidir. Meta yapılar, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen ve belirli teşvik ve motivasyonlarla yönlendirilen bazı temel varsayım ve değerlere
dayanmaktadır. Meta-yapının bu unsurları, kendi dinamiklerinin ve kalıcılığının oluşmasına neden
olmaktadır.
Birey, düşünce ve eylemleriyle zaten meta yapılar içinde yer almaktadır. Bunun bireysel
düşünme ve hareket etme, özellikle de bireyin başkalarıyla ilişki kurma biçimi üzerinde çok önemli
bir etkisi vardır. Meta-yapılar bireyin öz kimliğini etkilemekte ve onu diğer insanlarla, gelecek
nesillerle ve doğayla otomatik olarak belirli ilişkilere sokmaktadır. Dolayısıyla meta yapıların bu
ilişkiler üzerindeki etkisi, sürdürülebilirlik ve onun etik boyutunun analizi için önemli bir konudur.
Sürdürülebilirlik ışığında bu yapıların iyi bir tasarımının ne olacağı konusu, sürdürülebilirlik etiği
için önemli hale gelmektedir.
Bilim: Bilime ve bilimsel bilgi üretimine geleneksel bakış.
Geleneksel bilim görüşü: dinamik perspektif.
Bilimsel bilginin dinamiklerine ilişkin alternatif bir anlayış.
Teknoloji: Teknoloji, hareket etme ve belirli amaçları gerçekleştirme yeteneğimizin ve
potansiyelimizin uzantısıdır. Ancak bilime gelince, teknolojinin sadece bir araç olmadığını, aynı
zamanda bir üst yapı olduğunu savunulmaktadır. Bir meta-yapı olarak, teknolojinin özünde,
genellikle gizli, temel varsayımlar ve değerlendirmeler, kendi itici güçleri ve karmaşık bir
kurumsallaşma vardır. Bu meta yapı tasarımı ve dinamiği ile bireysel ve toplumsal yaşamı, eylemi
ve düşünceyi ve özellikle sürdürülebilirlik ilişkilerini derinden etkiler.
Ekonomi: Modern ekonominin bireysel yaşam, sosyal etkileşimler, siyasi tartışmalar,
kültürlerarası ilişkiler, doğa vb. üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak, “modern ekonomi” ile
ne kastedildiğini ve etkisinin tam olarak ne olduğunu tanımlamak kolay değildir. Ekonomi
kavramıyla somut bir fenomeni, bir düşünce alanını veya net bir şekilde tanımlanmış bir eylem
alanını ifade edilememekte.
Modern ekonominin tüm süreci ve tasarımı, onun arka planını zımnen ve dolaylı olarak
oluşturan bir dizi temel varsayım ve değerlendirmeye dayanmaktadır. Bu varsayımlar genellikle
liberalizm ve modern ekonomik düşünce içindeki farklı kaynaklardan gelmektedir. En önemli
temel varsayımlar, ekonomi alanının rasyonelliği hakkında iki varsayımdır. Birincisi, belirli bir tür
bireysel rasyonelliktir. İkincisi belirli bir sistemik rasyonellik arasındaki etkileşim tarafından
belirlendiği varsayılmaktadır.
Her bir meta yapının dinamikleri yalnızca kendi itici güçleri tarafından belirlenmez, aynı
zamanda diğer meta yapılardan da etkilenir. Meta-yapılar arasında gerçekten de güçlü bir karşılıklı
bağlantı ve ilişki vardır. Yalıtılmış ve ayrılmış yapılarla değil, birbiriyle ilişkili karmaşık bir metayapılar ağıyla karşı karşıya olunduğu bilinmelidir. Bu meta-yapılar ağında, her yapının itici güçleri
diğer yapıların dinamiklerini de etkilemektedir. Bu, bir bütün olarak meta-yapılar ağının yanı sıra
her bir meta-yapının dinamikleri üzerinde karmaşık bir etkiyle sonuçlanmaktadır.
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Sürdürülebilirlik ortamındaki etki yollarına bakıldığında sürdürülebilirlik uzmanlarına
benzer şekilde, New York'ta eğitim gören "temiz teknoloji" girişimcileri paydaş operasyonları
veya daha geniş anlamda toplumun “etki” kelimesini esas olarak dış etkenlerin sosyal ve çevresel
etkilerini ifade etmek için kullanmakta oldukları görülmüştür (Goldstein, 2018). Goldstein'a göre
“etki”, sürdürülebilirlik profesyonellerinin totolojiye başvurmadan tanımlaması zor olan soyut ve
tamamen ilham verici bir kavramdır.
Sürdürülebilirlik programlarının (yaşam döngüsü değerlendirmelerinin giderek daha
önemli bir bileşeni olan sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi olarak bilinir) etkilerinin ölçülmesi
ve değerlendirilmesine ilişkin devasa literatüre rağmen, sürdürülebilirlik uzmanları yalnızca
durum gerektirdiğinde etki için bu daha teknik yaklaşımlara başvurur (örn; şüpheci yatırımcılar
veya yöneticilerle konuşurken). Çoğu durumda, etkilerden bahsettiklerinde, çalışmalarının
dünyada meydana gelen “iyi” bir şeyle bir şekilde nedensel olarak ilişkili olduğuna dair daha az
somut ve daha etik yüklü bir inanca atıfta bulunmaktadırlar (Archer, 2020).
Örgütsel yapı ve etik için de durum çok farklı değildir. Örgüt kültürü, üyelerin birbirlerini
ve çevrelerini nasıl algıladıklarını ve etkileşime girdiğini etkileyen paylaşılan değerler ve normlar
kümesini ifade ettiğinden (Schein, 2010) örgüt kültüründeki farklılıkların, örgütlerin
sürdürülebilirlik inançları ve uygulamalarındaki farklılıklar ile ilişkilendirilebileceği sonucu
çıkmaktadır (Baird et al., 2018). Bu minvalde sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilecek çeşitli
faktörler arasında etik ile birlikte örgüt kültürünün rolüne odaklanmış çalışmalar da vardır.
Kültürün, çeşitli örgütsel fenomenleri açıklamada önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir
(Linnenluecke & Griffiths, 2010). Ayrıca kültürde vücut bulan değerler ve etik, sürdürülebilir işi
anlamak ve motive etmek için (Elkington, 2006) özellikle önemli olabilir (Dyck et al., 2019).
Özellikle gelişmiş ülkelerde dış denetçiler sadece şirketlerin finansal tabloları ile ilgili
değil, aynı zamanda çevresel, etik ve sosyal uygunlukları, yani sürdürülebilirlik durumları ile ilgili
denetim görüşü de sunmaktadırlar. Etik ve sosyal denetim, finansal hesapların ötesinde, bir şirketin
çıkar gruplarını nasıl etkilediği, bir bütün olarak toplumun görüşlerini, beklentilerini ve değerlerini
nasıl yansıttığı ile ilgilenir. Bu, raporlamanın üçlü sonucu (triple bottom line) referans ettiği
anlamına gelmektedir. Etik denetim, şirket içindeki tehdit, ayrımcılık, hile, hırsızlık ve yolsuzluk
gibi tutum ve davranışların ortaya çıkarılması ile ilgilidir ve düzenlemelerin, mevcut küresel
uygulamalara bakılarak oluşturulması mümkündür. Ancak önemli olan, düzenlemeleri oluşturmak
değil, sürdürülebilirlik amacına uygun şekilde uygulanmasını sağlamaktır (Özbirecikli, 2006).
Örneğin yakın zamanda yapılan bir analizin sonuçlarına göre yazarlar; etik iklimin kurumsal itibar
ve sürdürülebilirliğe anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu, kurum itibarının da bu etkide aracı
rolünün bulunduğu tespit etmişlerdir (Ayral & Saracel, 2021).
4. ETİK ÜZERİNE
Fred Feldman (1978) “Bazı filozoflara göre etik, ahlakın felsefi düzlemde incelenmesidir.”
der. Etik; nam-ı diğer ahlak felsefesi (modern etiği dışarıda tutarsak) ‘nasıl davranmalı?’, ‘nasıl
yaşamalı?’, ‘iyi hayat nedir’ gibi soruları yanıtlayan yaklaşımları inceleyen ve çözümleyen felsefe
dalıdır.
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Bu, etikte rasyonellik, tutarlılık, objektiflik, kapsamlılık, açıklığa kavuşturma, çözümleme gibi
bazı ölçütlerin bulunması gerektiğini gösterir. Dolayısıyla yukarıdaki sorulara verilen her yanıt
etik kapsamına girmez (Stroll & Türkeri, 2008). Etik teriminin pek çok farklı anlamı vardır. Her
çağ, kendi tarihsel sorunları açısından etik sorunları ele alır. En çok kullanılanı; insanların
davranışlarını kendilerine göre düzenlediği bir ilkeler sistemi ya da dizisini ifade edenidir.
Etik ilişki, İnsanlar arası ilişki türlerinden bir tanesi ve en temelde olanı; belirli bütünlükte
bir kişinin belirli bütünlükte başka bir kişiyle ya da en geniş anlamda insanlarla değer sorunlarının
söz konusu olduğu ilişkisidir. Yani eylemde bulunarak yaşadığı her ilişki. Etik, yaşantımıza farklı
anlam, hassasiyet, fayda ve hatta amaçlarla hitap edebilir. Aslında etik, ağlardaki aktörler, onların
nasıl bir araya geldikleri, nasıl davrandıkları ve farklı bağlamlara nasıl katkıda bulundukları gibi
şeylerle ilgilidir (Kuçuradi, 1999).
Aristoteles‟ten 20. yüzyılın başına kadar, “halis problemler” veya “felsefenin ölümsüz
problemleri” şu sorularla ifade edilmekteydi:
• Ne bilebiliriz?
• Ne yapmamız gerek?
• Ne umabiliriz?
“Ne bilebiliriz?” sorusunu bilgi metafiziği, “Ne yapmamız gerek?” sorusunu ahlak
metafiziği, “Ne umabiliriz?” sorusunu din metafiziği araştırıyordu. Immanuel Kant bu sorulara,
“İnsan nedir?” sorusunu ekledi. İnsan; başarısı, davranışı, tavır takınması ve benzer yapıp-etmeleri
ile aktif bir varlıktır. Bütün eylemler ve yapıp-etmeler herhangi bir şekilde yönetilmektedir. İnsan
dünyasında belirlenmeyen hiçbir eylem ve yapıp-etme yoktur. İşte “insanın yapıp-etmelerini özel
bir problem alanı olarak araştıran, bu alanın varlık-niteliklerini ve bu alanı yöneten ilkelerin,
değerlerin, insanın yapıp- etmelerinin bağımlı ya da bağımsız olduklarını inceleyen disipline etik
adı verilmektedir” (İpbüker et al., 2005).
“Etik nedir?” sorusunun cevabını verebilmek için tarihsel gelişim sürecini biraz gözden
geçirmek yararlı olacaktır. Felsefe anlayışları ve kavrayışlarının, felsefi önermelerin ortaya
kondukları çağın temel felsefi disiplini olarak kabul edilen bir disipline göre şekillendiği
söylenebilir. Tarihsel gelişim incelendiğinde, etiğin önceleri felsefenin içinde, felsefenin bir
disiplini olarak incelendiği ve dar bir alan içinde kapalı kaldığı görülmektedir. Şöyle ki;
• Eskiçağın temel felsefi disiplini ontolojidir. Eskiçağın ya da diğer bir deyişle antikçağın
filozofları “her şeyin ölçüsü insandır, doğadadır.” düşüncesi ile kozmolojik bir
temellendirmeye dayalı olarak bir yarar etiğinin, mutlulukçu etiğin savunucusu
olmuşlardır.
• Orta çağa egemen olan felsefi disiplin teoloji ve metafiziktir. Orta çağ filozofları
“herşeyin ölçüsü tanrıdır” düşüncesinden yola çıkarak teolojik bir temellendirme
üzerinde dinsel etiğin savunucuları olmuşlardır.
• Yeni çağda etkili olan felsefi disiplin epistemolojidir. “Her şeyin ölçüsü akıl ve
bilgidir” düşüncesi ile ifade edilen empirizm ve rasyonalizm akımlarının etkili olduğu
bu çağ insanlık için felsefi anlamda bir aydınlanma çağı olarak da nitelendirilmektedir.
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Ahlaksal yaşamı insandan yola çıkarak temellendirme yani antropolojik temellendirme
bu çağda öne çıkmaktadır.
Etik, yaşantımıza farklı anlam, hassasiyet, fayda ve hatta amaçlarla hitap edebilir. Aslında
etik, ağlardaki aktörler, onların nasıl bir araya geldikleri, nasıl davrandıkları ve farklı bağlamlara
nasıl katkıda bulundukları gibi şeylerle ilgilidir (İpbüker et al., 2005). Bu nedenle etik inceleme
söz konusu olduğunda pratik felsefe çerçevesinde hareket edilmektedir. Çünkü pratik felsefe özgür
davranışın nesnel kurallarını içermektedir. Her nesnel kural hiçbir zaman gerçekleşmese bile,
neyin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder. Öznel kurallar ise hakikaten gerçekleşen şeyi ifade
eder. Çünkü bunlar ahlak yoksunu kişilerin de uydukları kurallardır. Antropoloji, öznel pratik
kurallarla uğraşır. İnsanın gerçek davranışını gözlemler. Ahlak Felsefesi, kendi iyi davranışını yani
neyin gerçekleşmesi gerektiğini kurallar arasına katmaya çalışır. İradeyi iyiye kullanma kurallarını
içerir. Tıpkı mantığın aklı doğru kullanma kurallarını içermesi gibi. Yani İnsanın nasıl davranması
gerektiğine ilişkin kuralların bilimi pratik felsefe iken gerçek davranış kurallarının bilimi de
antropolojidir. Bu iki bilim birbirinden ayrılamaz ve antropoloji olmadan ahlak var olamaz. Çünkü
insan özneyi ancak kendisinden istenen şeyleri yapabilecek durumda olup olmadığına bakarak
tanımak zorundadır. Gerçi pratik felsefe antropoloji ve özne bilgisi olmadan da düşünülebilir. Ama
o zaman sırf spekülasyondan ve bir fikirden öteye gitmez. Bu durumda insanı incelemek hiç
olmazsa sonradan mümkün olmalıdır. Hep neyin gerçekleşmesi gerektiği vaaz edilir. Ama bunun
mümkün olup olmadığı kimsenin aklına gelmez. Bu yüzden herkesin çoktan beri bildiği kuralların
totolojik tekrarı olan nasihat yollu sözler, bilmenin dışında yeni bir şey söylenmediği için çok can
sıkıcı gelir. Bu tür nasihat yollu sözler şayet konuşmacı bilgeliğe (hakikat/insanlık) önem vermezse
bir değer taşımazlar. Bu bakımdan Spalding1 diğerlerine yeğ tutulur. Bu nedenle, kendisinden
isteneni yapıp yapamayacağını anlamak için insanı tanımak gerekir. İnsanlar bu tür kurallara
uymaya razı edilmezlerse, o zaman kuralları ele alıp incelemek yarar sağlamaz. Bu yüzden adı
geçen iki bilim birbirinden ayrılamaz (Kant, 2021).
Örneğin yakın zamanda yapılan bir çalışmada şu sözler dikkat çekmektedir:
“sürdürülebilirlik profesyonellerinin kendi etkililik algıları kırılgan ve koşulludur, sürekli bakım
ve destek gerektirir. Bulduğumuz şey, insanların bir dizi farklı çelişkide -tutkuya karşı
pragmatizm, ahlaka karşı piyasalar vb.- içinde gezinmesi gereken bir meslektir. Antropoloji,
“çelişkilerin bilimi” olarak (Berliner et al., 2016) özellikle bu gerilimleri ve bunların nasıl
yönlendirildiğini incelemek için çok uygundur”. Bu ve bunun gibi örneklere rastlamak hiç de zor
değildir (Archer, 2020).
Sürdürülebilirlik, Platon’un mutlakiyetçi yaklaşımıyla tek “iyi” ise herkes eninde sonunda
ya bilgi edinerek ya da erdem sahibi olanları takip ederek ve artık başka da şansları kalmadığı
(çünkü artık “iyi”nin ne olduğunu bildikleri) için sürdürülebilirliğin gerektirdiği davranışları
göstereceklerdir. Burada Platon’un eğitime verdiği önem atlanmamalıdır. Platon’a göre insan iyi
hayatı yaşamak için iki farklı şekilde eğitilmelidir.
Johann Joachim Spalding (1714-1804: Liberal Protestan teolog, 1764’ten itibaren Berlin’de vaiz; kendisiyle yazışan
Kant, insanları iyi tanıdığı için onu övmüştür. (M): Kant, Spalding’in Vaizliği Yararı ve Teşviki, 1772 adlı eserini
düşünmektedir.
1
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Bunların birincisi erdemli davranışlarını geliştirmek; ikincisi zihinsel güçlerini arttırmaktır
(Türkeri, 2014). Yani sürdürülebilirlik eğitiminin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği büyük
önem taşımaktadır. Platon’un koşullu ve pek çok eleştiri alan varsayımları sürdürülebilirlik etiği
yolunda ışık tutan başlangıç noktalarından biri olabilir.
Klasik yaklaşımda genellikle varsayılan şey şudur; eğer biz iyi hayatın ne olduğunu
bilirsek, doğal olarak onu elde etmeye çalışacak biçimde davranırız. Bu, klasik teorinin temelini
oluşturur yani Platonculuğun. Ancak belki de Stoacı görüşteki gibi topyekûn davranış, doğal
güçler tarafından belirlenecektir (kıtlık gibi). Böyle bir durumda artık insan nasıl ve ne kadar özgür
yaşayabilecektir. Ama klasiklere göre insan özgür bir şekilde davranış ortaya koyamazsa o zaman
hiç kimse yaptığı şeyden ahlaki olarak sorumlu tutulamaz (Stroll & Türkeri, 2008). Yani
sürdürülebilirlik için mecburiyetten yapmak zorunda kaldığımız veya kalacağımız davranışlardan
ahlaki olarak sorumlu tutulamayız. Bu durumda biz bu sonuç davranışa ne kadar benimsenmiş
“iyi” veya sürdürülebilir davranış diyebiliriz. Genelde bu tür spekülasyonlar bilimsel bir duruş
sergilemekte zorlansa da üzerine düşünülmeden geçilmemelidir.
Başka bir açıdan bakıldığında, Aristoteles’in fark ettiği şekilde sağ duyulu insanların “iyi”
olarak düşündükleri çeşitli hayatların hepsinin tek bir temel özelliği vardır. O da “mutluluk” tur.
Benzer şekilde sıradan insanların kötü olarak nitelendirdikleri hayatlar, mutsuzluk temel
özelliğinde ortaktır. Bu yüzden “insan için iyi hayat nedir?” sorusunun Aristoteles için yanıtı; “O,
mutluluk hayatıdır”. Ama “mutluluk” ile insanların kastettiği şeyi bilmek isteriz. Ama bunu bilmek
oldukça zordur. Tam olarak “mutluluk” sözcüğünün ifade ettiği şey nedir? Sıradan insanların
yanıtları açık değildir. Farklı ve çelişkilidir. Aristoteles’e göre “mutluluk” ruhun erdeme uygun
etkinliğidir. Bu açık olmayan bir terminolojide ifade edildiği söylenir. Aristoteles, mutluluğun
statik bir şey olmadığını fakat bir etkinlik olduğu gerçeğini vurdular. Ona göre mutluluk bir hedef
değil bilakis mutluluk bazı etkinliklerin hedefi olmak yerine bu etkinliklere eşlik eden bir şeydir.
İnsan yaşamlarının temel bir özelliği olarak mutluluk azmetme ve sebat gösterme gibi bir şeydir.
Azim ve sebat diye bir hedefe ulaşılamaz. Tersine o, bazı şeyleri yapma tarzıdır. O; yeme, sevişme,
çalışma gibi hayatın çeşitli etkinlikleriyle meşgul olma tarzıdır. Kişi böyle şeylerden haz alıyorsa,
depresif ve endişeli olmuyorsa o zaman kişi mutlu biridir. Aristoteles’in mutluluğun bir etkinlik
olduğunu söyleyerek kastettiği şey budur.
Aristoteles her iki anlamda klasik bir ahlakçıdır. İlk soruya (İyi hayat nedir?) yanıtı; “insan
için iyi hayat mutluluk hayatıdır”. İkinci soruya (İnsanlar nasıl davranmalıdır?) yanıtı; “insanlar
mutluluğu elde edecek şekilde davranmalıdır”. Fakat bu yanıtlar yine belirtmek gerekir ki belirsiz
gözükmektedir. Daha spesifik bir şekilde “mutluluğu elde etmek için nasıl davranmalıyız?” diye
sorarsak Aristoteles’in buna yanıtı “Orta Öğretisi” denen ya da bazen yaygın olarak “Altın Orta”
diye ifade edilen iyi bilinen formülde bulunmaktadır. Orta öğretisindeki tartışmayla Aristoteles’in
ahlak felsefesinin Platon’unkinden nasıl farklılaştığı şöyle bir örnekle aktarılmıştır; Mutlu olmak
iyi beslenmek gibi bir şeydir. Günde 2 librelik yiyecek gibi özel bir miktar belirlemek anlamında
genel bir yanıtın olmadığı şeklindedir. Kişinin cüssesine ve ne iş yaptığına bağlıdır. Ya da hasta
ya da sağlıklı olmasına. Biz doğru miktarı deneme yanılma yoluyla belirleyebiliriz.
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Doğru miktar çok yeme ile az yeme arasında bir “orta” dır. Bu noktada “orta (mean)” sözcüğün
aritmetik ortalama (average) anlamında yorumlamamak önemlidir. 1 librelik yiyecek az 2 librelik
yiyecek çok geldiğinde, bu ikisinin ortası 1,5 librenin doğru olduğu söylenemez. Bütün
söylenebilecek olan onun 1 libre il 2 libre arasındaki bir miktar olduğudur ve bu Aristoteles’in
“orta” sözcüğüyle tam olarak kastettiği şeydir. Etik açıdan bu öğretinin önemli sonuçları şunlardır:
Farklı insanlar için çeşitli doğru yaşama tarzları vardır. Bir kişi için iyi olan şey başkası için iyi
olmayabilir ve hatta kişi bizzat tecrübe etmeden önce sadece aklını kullanarak kendisi için doğru
olan hayat tarzını bilemez. Bu sadece deneyim ve deneme yanılma yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu
iki noktayı Aristoteles’in etikte hem rölativist hem de emprisist olduğunu söyleyerek
özetleyebiliriz. Mutluluk konusunda da durum aynıdır. Kişinin ahlaki alanda nasıl davranacağını
belirleyen şey; “orta” ya uygunluktur. Örneğin mutlu olmak için kişi cesur, cömert, onurlu, esprili,
alçak gönüllü gibi niteliklere sahip olmalıdır. Oysa Aristoteles’in isimlendirdiği şekilde bütün bu
erdemler itidal (moderation) ile ilgili erdemlerdir. Cesaret ile körü körüne atılganlık arasında,
cömertlik ile savurganlık, savurganlık ile pintilik arasında. Ayrıca “orta” öğretisine yapılan
itirazlardan birisinde, orta öğretisinin işlemediği durumların bulunduğu iddiasıdır. Örneğin
sözünde durma ile durmama arasında, doğru söyleme ile söylememe arasında bir orta noktanın
bulunmadığı belirtilir. Sürdürülebilirlikte durum nedir? Aristoteles’in etiği dikkatle incelendiğinde
bu itirazlar yersiz gözükmektedir. Çünkü ona göre bizzat kötü olan eylemlerin zaten ortası olamaz
(Stroll & Türkeri, 2008; Türkeri, 2014).
İoanna Kuçuradi (2020) Ahlak, Etik ve Etikler kitabının başında bu eseri yayımlama
nedenini okura şöyle açıklamıştır:
“… günlük yaşamda rastgele kullanılan değer sorunlarıyla ilgili sözlerin kavramları üzerinde
düşündürmek, böylece etik bakımdan hesabı verilebilir bir yaşamı olanaklı kılan bilgisel temelin
görülebilmesine yardımcı olmaktır.” (Kuçuradi, 2019)
Değer kavramı, Max Scheler tarafından etiğe yerleştirilmiştir. Değerler etiğinin ilk
aşamalarında, insan; “beden” ve “ruh” veya “maddi olan” ve “maddi olmayan” biçiminde iki ayrı
alan olarak ele alınmıştır (Scheler, 1973). Daha sonraları, antropolojik ve ontolojik temellere
dayanan etikte insan bir bütün olarak (beden ve ruh birliği) ele alınmıştır. Antropoloji ve
ontolojide, insanın bütün eylemlerinin değerler tarafından yönetildiği kabul edilir. Bu nedenle,
değerler etiğin araştırma alanına girerler. İnsanın eylem ve yapıp-etmeleri, her gerçek varlık alanı
gibi bir varlık alanıdır. Bu varlık alanını açıklayan ilkeler “değer “olarak adlandırılır. Günümüze
kadar, etik alanında çok sayıda tez, model ve kavram geliştirilmiştir. Bu büyük hacimli etiğin
tarihini incelemek önemli ve ilginç olacaktır. Ancak tarih sistematik bir düzene oturtulamadığında,
sadece bir yığın tez, model ve kuram sunar. Bunların konu açısından birbiriyle ilişkisinin
kurulması oldukça güçtür. Kronolojik sıralama istenen sonucu vermemektedir. Bu nedenle,
mümkün olabildiği kadar günlük hayatın pratiği ve dilindeki mevcut kavramadan yola çıkıp,
tartışılan sorunları önemli etik- pratik argümanları da dikkate alarak sistemleştirmek uygun
olacaktır. Herkesin aşina olduğu konuları somutlaştırarak, tarihsel ve sistematik unsurları
sınırlandırmak, etik üzerine düşünmenin önemini göstermek daha uygun olacaktır (İpbüker et al.,
2005).
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Sürdürülebilirlik alanında etik tarihsel gelişimi ile birlikte, sürdürülebilirliğin bünyesinde
barınan bazı türler aşağıda kısaca belirtilmiştir.
Toprak Etiği
“Toprağın bir topluluk oluşu ekolojinin temel kavramıdır, ama toprağın sevilmesi ve
sayılması etiğin bir uzantısıdır.” Sözü ünlü doğa korumacı, ekolog, eğitimci ve doğa yazarı Aldo
Leopold’a aittir. Onun dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan “Toprak Etiği”
düşüncesinden 1930’lu yıllardan itibaren kaleme aldığı ve daha sonraları “Bir Kum Yöresi
Almanağı” nda bir araya topladığı edebi yazıları, Leopold’un doğa eğitimine ve doğa koruma
kültürüne verdiği büyük önemi göstermektedir. Derin ve çok katmanlı yazılardan oluşan bu kitabın
en sonunda yer alan “Toprak Etiği” başlıklı yazı, modern çevre felsefesinde bir mihenk taşıdır.
Aldo Leopold; “Bir eylem biyotik topluluğun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruduğunda
doğru, aksi takdirde yanlış bir eylemdir.”der (Leopold, 1989). Günümüzde Leopold’un düşüncesi,
ormancılık, yaban hayatı ekolojisi, toprak ve suların korunması, yabanıl doğanın korunması ve
disiplinler arası alanlar olan restorasyon ekolojisi, koruma biyolojisi, ekolojik ekonomi ve toplum
kökenli koruma gibi alanlarda etkili olmaya devam etmektedir. Henry David Thoreau ve John
Muir’in Leopold’a katkıları belirtilmelidir.
Leopold'un “toprak”ın bir bütün olarak ahlaki ilgimizin bir nesnesi olduğu fikri, yazarları
sadece bireysel bileşenlerine değil, türler, topluluklar ve ekosistemler gibi ekolojik bütünlere karşı
belirli ahlaki yükümlülükler için tartışmaya teşvik etmiştir. Örneğin ABD merkezli teolog ve çevre
filozofu Holmes Rolston III, türlerin korunmasının ahlaki bir görev olduğunu savunmuştur
(Rolston III, 1975). Koleksiyonerlerin elinde bulunan örneklerin parasal değerini artırmak için
nadir bir kelebek türünü ortadan kaldırmanın yanlış olacağını savunmuştur. Rolston'un örneği de
ahlaki açıdan şüpheli görünen ve yine de geleneksel insan merkezli etik görüşler tarafından açıkça
dışlanmayan veya kınanmayan bir tür eyleme dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan
Stone (1972), ağaçların ve diğer doğal nesnelerin en azından şirketler kadar hukuken aynı konuma
sahip olması gerektiğini öne sürmektedir (Stone, 2017).
Radikal olarak yeni bir etik için beklentiler konusunda şüpheci olan Passmore, düşünce
geleneklerinin birdenbire elden geçirilemeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştur (Passmore,
1976). Ancak onu, yaygın kabul görme şansına sahip olan doğal çevremize yönelik tutumlardaki
herhangi bir değişiklik olarak savunmuştur.
Özetle, Leopold'un toprak etiği, White ve Passmore'un tarihsel analizleri, Routley, Stone
ve Rolston'ın öncü çalışması ve bilim adamlarının uyarıları, 1970'lerin sonlarında filozofların ve
siyaset teorisyenlerinin dikkatini sıkıca çevre üzerinde odaklamıştır. Çevreyle ilgili etik, politik ve
yasal tartışmaların birleşmesi, hayvan hakları aktivizminin temelini oluşturan felsefelerin ortaya
çıkması ve bir çevre etiğinin mevcut etik teorilerin bir modifikasyonu veya genişletilmesinden
ziyade yeni bir şey olup olmayacağına dair yeni bilmeceler ile daha geniş sosyal ve siyasi
hareketler ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çevre Etiği
Çevre etiği, insanların çevre ve insan dışı içerikleriyle olan ahlaki ilişkisini ve ayrıca
çevrenin değerini ve ahlaki durumunu inceleyen felsefe disiplinidir.
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Geleneksel batı etik düşüncesinde yerleşik olan insan-merkezciliğe (antroposentrizme) çevre
etiğinin meydan okumasıyla 1960'lar ve 1970'lerden itibaren disiplinin gelişmesi, derin ekoloji,
feminist çevre etiği, animizm2 ve sosyal ekolojinin siyasetle bağlantısı ve çağdaş çevresel kaygıları
desteklemek için sonuççuluk, deontoloji ve erdem etiği dahil olmak üzere geleneksel etik
teorilerini uygulama girişimlerini içeren çok geniş bir alandır. Bazı düşünürlerin vahşi doğa, yapılı
çevre ve yoksulluk politikalarıyla ilgili daha geniş kaygıları sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği
etiğinin en önemli destekçileridir (Brennan & Lo, 2002).
Rachel Carson'ın daha önce New Yorker'da yayınlanan bir dizi makaleden oluşan Silent
Spring (1963) DDT, aldrin ve dieldrin gibi pestisitlerin besin ağı yoluyla nasıl yoğunlaştığını
anlatmıştır. Çevre etiği 1970'lerin başında felsefenin yeni bir alt disiplini olarak ortaya çıktığında,
bunu geleneksel insan merkezciliğe bir meydan okuma oluşturarak yaptı. Sürdürülebilirlik,
azalmayan doğal zenginlik olarak yorumlanabilir. Jonas (1984), Fox (1990), Singer (1995),
Leopold (1949), Lovelock (2000) ve diğerleri tarafından geliştirilen çevre etiği, işletmelerin
sürdürülebilirliğe doğru ilerlemek için izleyebileceği köklü çalışma ilkeleri sunar. İlk olarak,
insanların dünyadaki diğer türlerin üyelerine karşı varsayılan ahlaki üstünlüğü sorgulanmıştır.
İkinci olarak, doğal çevreye ve onun insan dışı içeriğine içsel değer atamak için rasyonel
argümanların olasılığı araştırılmıştır (Singh et al., 2019).
Næss'in (1973) dediği gibi sığ ekoloji hareketi, temel amacı gelişmiş ülkelerdeki insanların
sağlığı ve refahı olan "kirliliğe ve kaynakların tükenmesine karşı mücadele" dir. “Derin ekoloji
hareketi” ise tersine, “biyosferik eşitlikçiliği”, yani tüm canlıların, başkalarına yararlarından
bağımsız olarak, kendi başlarına değere sahip oldukları görüşünü onaylamaktadır. Derin ekolojist,
örneğin dağ yamacında yürürken bitkilere gereksiz zarar vermemeye özen göstererek bu içsel
değere saygı duymaktadır. Næss'in görüşü (1973) Atlantik'i aştığında, zaman zaman Leopold'un
toprak etiğinden ortaya çıkan fikirlerle birleştirilmiştir (Naess, 2017). Ancak Næss, Leopold'un
bireysel çıkarların ve refahın dünyanın biyotik topluluğunun bütünsel iyiliğine tabi kılınması
gerektiği şeklindeki konumunun varsayılan totaliter siyasi sonuçlarına ve herhangi bir tür toprak
etiğine karşı dikkatli olmuştur. Bu temel gelişmelerin ışığında daha geniş kapsamlı çevre etiği
ifadesi literatürde yer bulmuştur.
Erdem Etiği
Derin ekoloji, feminizm ve sosyal ekoloji, çevreyle ilgili politik konumların gelişimi
üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Feminist analizler, çeşitli sosyal, ahlaki ve politik sorunlara
getirdikleri psikolojik anlayış nedeniyle sıklıkla memnuniyetle karşılandı. Bununla birlikte,
eleştirel teorinin, sosyal ekolojinin ve bazı derin ekoloji ve animizm türlerinin sonuçları hakkında
önemli bir rahatsızlık var. Bazı yazarlar, örneğin, eleştirel teorinin etik olarak insan merkezli
olmaya bağlı olduğunu ve doğanın değeri nihai olarak insan belirlemelerine bağlı olan bir
“toplumsal inşa”dan başka bir şey olmadığını ileri sürmüşlerdir (O'Neill, 1998). Diğerleri, “derin”
yeşil teorisyenlerin ve aktivistlerin taleplerinin çağdaş liberal siyaset ve sosyal adalet teorileri
içinde yer alamayacağını savunmuştur.
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Bir başka öneri ise kökenleri antik Yunan felsefesinde olan erdem etiği gibi geleneksel teorilerin,
daha önce Passmore tarafından onaylanana benzer bir bağlamda yeniden değerlendirmeye tabi
tutulmasına ihtiyaç olduğudur (Brennan & Lo, 2002; Wensveen, 2000).
Virtus3 ve arete4 sözcüklerinin anlam içerikleri bir arada düşünüldüğünde, erdemli
olmanın, hem kişinin kendini gerçekleştirmesi, yani yetkin bir varlık haline gelmesi doğrultusunda
bir yaşam sürmesini mümkün hale getirecek karakter özelliklerine sahip olmaya, hem de hiç de
kolay olmayan böyle bir yaşam pratiğini hayata geçirebilmek için maharet sahibi olunması
gerektiğine işaret eden bir mahiyet arz ettiğini söyleyebiliriz.
Liberal perspektif, birey merkezli bir etiğin mümkün olabileceğini, dolayısıyla da ahlaki
görüş ayrılıklarına rağmen, bireylerin, söz konusu etikten hareketle üzerinde anlaşacakları ilkeler
yoluyla herhangi bir çatışmanın vuku bulmadığı bir toplumsal yaşamın mümkün olabileceğini ileri
sürmüştür. İkinci yaklaşımın tipik örneği ise erdem etiği perspektifidir. Erdem etiği perspektifi, bir
topluluk yaşamı olmaksızın ahlakın mümkün olamayacağını, bu nedenle de birey üzerinden
geliştirilmeye çalışılacak her türlü etiğin başarısızlığa mahkûm olacağını iddia eder.
Erdem etiği, diğer iki tür etik teorisinden oldukça farklı bir dil konuştuğundan, teorik odak
noktası, ne tür şeylerin iyi/kötü olduğu veya bir eylemi neyin doğru/yanlış yaptığı üzerine değildir.
Gerçekten de erdemlerin dilinin zenginliği ve ahlaki karaktere yapılan vurgu, bazen karmaşık ve
sürekli değişen sürdürülebilirlik ve çevre bakımı sorularına erdem temelli bir yaklaşımı
keşfetmenin bir nedeni olarak gösterilmektedir (Hill, 1983; Sandler, 2009; Wensveen, 2000).
Erdem etiğinin merkezindeki bir soru, şu ya da bu şekilde hareket etmenin ahlaki
nedenlerinin ne olduğudur. Örneğin, erdem etiği açısından bakıldığında, nezaket ve sadakat, zor
durumdaki bir arkadaşa yardım etmenin ahlaki nedenleri olacaktır. Ayrıca, erdem etiğinin temel
sorunlarından biri, gelişen bir insan yaşamının nasıl yaşanacağıdır, bu ahlaki failin kendisinin
merkezi bir endişesidir. “Erdemli yaşamak”, Aristoteles'in gelişme reçetesidir. Erdem etiğinin
“hayırseverlik”, “dindarlık”, “evlilik” ve “cesaret” gibi erdemleri savunan versiyonları, Çin
Konfüçyüs geleneğindeki düşünürler tarafından da tutulmuştur. Ahlak ve psikoloji arasındaki
bağlantı, erdem etiği için bir başka temel araştırma konusudur. Bazen, gelişen bir insan yaşamının
önemli bir yönünü oluşturan insan erdemlerinin, insan ihtiyaç ve arzularıyla uyumlu ve belki de
bireysel sevgi ve mizaçlara duyarlı olması gerektiği öne sürülür. Merkezi odak noktası insanın bu
şekilde gelişmesi olduğundan, erdem etiği kaçınılmaz olarak insan merkezli görünebilir ve insan
dışı çevre için gerçek bir ahlaki kaygıyı destekleyemez.

İngilizcedeki “virtue”(erdem) sözcüğü, Latince “virtus” sözcüğünden gelir. Virtus sözcüğü ise, erkek anlamına gelen
“vir” sözcüğünden türemiştir. Stoacılara göre, “virtus”a sahip olmak, Tanrıça Fortuna’nın öngörülemez
müdahalelerine açık bir hayatla başa çıkabilmek için gerekli erkekçe niteliklere sahip olmak demekti. Bundan dolayı,
virtus sözcüğünde erdem kavramının maharet, hüner anlamının ön plana çıktığı ifade edilebilir.
4
Erdem kavramının eski Grekçe’deki karşılığı ise, “arete” sözcüğüdür. Arete sözcüğü, amacın ve fonksiyonun
tamamlanması, kişinin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmesi ya da kişinin doğasını açığa çıkarması anlamlarına
gelir. Tıpkı virtus gibi arete de erkekliğe ait bir nitelik olarak görülmüştür. Örneğin Aristoteles için arete (erdem),
ancak yurttaşlık niteliklerine sahip kimseler için mümkündü ve bu nitelikler kadınları dışlamaktaydı.
3
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Ama tıpkı Aristoteles'in öne sürdüğü gibi, gelişen bir insan yaşamı dostluklar gerektirir ve kişi
ancak arkadaşlarına yalnızca kendilerine getirebilecekleri yararlar için değil, onların iyiliği için
gerçekten değer verir, sever, saygı duyar ve değer verirse gerçek dostluklara sahip olabilir.
Bazıları, gelişen bir insan yaşamının kendi içinde bir amaç olarak insan olmayan doğal dünyaya
değer verme, sevme, saygı duyma ve özen gösterme ahlaki kapasitelerini gerektirdiğini savundu.
Sadece Aristoteles değil, Kant da böyle bir pozisyonu desteklemek için kullanılabilir. Örneğin,
doğayı korumaya yönelik dolaylı görevlerin bile, insan çıkarlarını teşvik edip etmediğine
bakılmaksızın, doğal şeylerin gelişmesini teşvik etmek için iyi ahlaki nedenlerin temeli
olabileceğini savunuyor. Diğer erdem etikçileri, insanların çevreye verdikleri zarardan dolayı
suçluluk duymanın ve "olduğu gibi olduğu için" doğaya karşı hakiki bir şükran duygusu fikrini
anlamlandırmanın ne olduğuna dair bir açıklama yapabildiklerini iddia ederler. Bu da kendi içinde
bir amaç olarak insan olmayan doğal dünyaya sevgi, saygı ve özen göstermektir (Brennan & Lo,
2002).
Özen Etiği
Feminist felsefenin ilişkilerin etik anlamını vurgulayan güncel yaklaşımlarındandır.
Feminist felsefe, belirli bir ilişkisel etiğin yükselişine yol açan ebeveynler ve çocuklar arasındaki
ilişki gibi ilişkilerin etik yönlerine belirgin bir şekilde odaklanmıştır: Bakım/Özen/Care etiği,
birçok ahlaki sorunun esasen ilişkilerin belirli özelliklerine bağlı olduğunu gösterir. Ahlaki
meseleler sadece genel ve soyut bir şekilde analiz edilip belirlenemez. Fakat içinde gerçekleştiği
ilişkilerin özelliklerinin bir analizini gerektirir. Özen etiği, eğer insanları soyut, eşit ve özerk
bireyler olarak tasavvur ederse, ahlakın yetersiz kaldığını, bunun yerine insanları birçok “eşitsiz
güç” (Held, 2006) “seçilmemiş ilişkileri” ne gömülü ve onlara bağımlı varlıklar olarak tanıması
gerektiğini dikkate alır.
Bryan Norton'ın belirttiği gibi, dünya, çok çeşitli perspektiflere sahip farklı insan
gruplarının, belki de “çevrenin olası kullanımlarına dayalı olarak azalmayan bir dizi fırsatı
sürdürme sorumluluğunu kabul edebilir”. Gelecek için seçeneklerin korunması, “geleceğin,
bugünkü eylemlerimizin bir sonucu olarak, uyum sağlamaya çalışırken ciddi şekilde azaltılmış bir
seçenek ve seçenek yelpazesiyle karşı karşıya kalmaması gerektiği konusunda mutabık kalınırsa,
eşitlik kavramlarıyla karşı karşıya kaldıkları çevreye kolayca ilişkilendirilebilir. “Geleceğe”
yapılan atıfların yalnızca insanların geleceğiyle sınırlı olması gerekmediği unutulmamalıdır. Çoğu
çevre felsefesinin insan merkezli olmayan odağına uygun olarak, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik
bakımı, insan olmayan canlılar için mevcut fırsatlara yönelik bir özeni kucaklayabilmelidir
(Norton, 1999).
SONUÇ
Sürdürülebilirlik, dünyanın sosyal, politik ve çevresel olarak daha adil hale gelmesi için
bir meydan okuma veya fırsat olarak tasvir edildiği şu günlerde; sürdürülebilirlik etiği, sadece
temel ilişkilerle ilgili değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilişkilerinin ideal bir şekilde
gerçekleştirilmesine izin veren yeterli bir toplumsal ve küresel sistemler tasarımı ile ilgilidir.
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Ancak sürdürülebilirlik açısından çok önemli olan bu sistemler, oldukça karmaşık eylem ve
düşünce kalıplarını içinde barındırmaktadır. Bu kalıpları ayrıntılı olarak tanımlamak ve analiz
etmek için sürdürülebilirliğin ilişkisel boyutundan yararlanılmıştır. Etik boyut, sürdürülebilirlik
terimine özel anlamda temellendirilen insan ilişkilerine (çağdaşlarla, gelecek nesillerle ve doğayla
olan ilişkilere) atıfta bulunmaktadır. Sistemsel boyutta ise meta-yapı kavramıyla bilim, ekonomi
ve teknoloji irdelenmiştir. Sürdürülebilirlik etiğinin gelişiminde rol oynayan toprak ve çevre
etiğinin ortaya çıkışı ile birlikte çalışmanın temel ilişkisel dayanaklarını da yansıtan
sürdürülebilirliğin erdem ve özen etiği bağlantısına değinilmiştir.
Uygulamalı felsefe toplumların önemli sorunlarını analiz etmeye olanak tanıyan ve onları
anlamaya, yaklaşmaya ve çözmeye yardımcı olan bir yansıma yöntemi olarak bilinmektedir.
Antropoloji ise öznel pratik kurallarla uğraşır. Pratik felsefe antropoloji ve özne bilgisi olmadan
da düşünülebilir ancak bu iki bilim birbirinden ayrılamaz ve antropoloji olmadan ahlak var olamaz.
Sürdürülebilirlik kavramının etik bağlantılarının ise bu dayanaklardan yoksun bir şekilde
anlaşılması mümkün olamaz. Bu çalışmada, tam da bu nedenle mevcut sürdürülebilirlik
konusunun anlaşılmasına ve akademik analizine felsefi katkı vurgulanmıştır. Farklı alanlarda
çalışan veya genel olarak sürdürülebilirlik konularıyla ilgilenen bilim insanlarına ve bununla
birlikte, aynı zamanda daha geniş bir kitleye yani akademisyenlere, öğrencilere, politikacılara ve
sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilgilenen ve etik ve metodolojik yönlere özel ilgi duyan diğer kişilere
ulaşmak amaçlanmıştır. Özellikle yeni bir tür sürdürülebilirlik araştırmasının geliştirilmesi
hakkında araştırmacılar ve filozoflar arasında diyalog geliştirebilecek bir yaklaşım önemsenmiştir.
Sürdürülebilirliği sağlamak için benimsenen geleneksel stratejilerin çoğu, teknolojik,
kurumsal ve altyapısal değişiklikler şeklinde dışsal değişiklikler meydana getirmek üzere
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, gelişimdeki geçmiş deneyimler, içsel değişiklikler olmadan
(tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileyen değerlerimizde meydana gelen değişiklikler) dışsal
değişikliklerin sürdürülebilirlik adımlarının tökezleyeceğini göstermektedir. Modern
toplumumuzda egemen olan para, mülkiyet, güç, sosyal statü, tanınma, ün, itibar vb. maddi
değerler, hemcinslerimizle ve doğayla ilişkilerimizin benmerkezci ve sömürücü olmasına,
davranışlarımızın sürdürülemez olmasına neden olmaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak için, bu
dışsal değişikliklerin, materyalist değerlerden insani değerlere erdemli ve özenli bir biçimde
(sevgi, hakikat, doğru davranış, barış ve sükûnet, özverili, sevgi dolu ve sömürücü olmayan
ilişkilere yol açan) bir değişim getirmek için içsel değişikliklerle desteklenmesi gerekir.
Günümüzdeki bolluk ve boş zaman faktörleri, yeni bir farkındalık ve disiplin geliştirebilen ve bir
koruma çağı için gerekli olan etiği besleyen bireysel ve grup faaliyetlerine yol açabilir. Bu nedenle,
insani değerler sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Son keşifler, bu insani
değerlerin insana içkin olduğunu ve beynimizde yerleşik olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Sürdürülebilirlik tohumlarını genç zihinlere ekmek için insani değerlerdeki eğitimin potansiyel
kapasitesi gözden kaçırılmamalıdır. Sürdürülebilirliğin etik boyutuna bireysel, kamusal ve
akademik tartışmalarla yaklaşmak ve bunları sürdürülebilirliğin içine, doğru şekilde dahil etmek
için daha etkin yollara ihtiyaç duyulmaktadır.
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ABSTRACT
Extent of technological innovation affected the legal profession just like in any other field.
Although law is not a trade or technology discipline, it quickly adapts itself to changes in
technology through the sectors it provides legal services. Universities try to meet the legal
profession’s technology education demands. While every law student is not expected to gain
advanced technological skills, he or she still needs to keep up with artificial intelligence, internet
law or legal technology. Artificial intelligence (AI) manifests itself as a part of new philosophy of
law. Universities that cannot concentrate on technology courses at the undergraduate LLB
curriculum, organize some additional private law courses to overcome their existing deficiency. In
this article, the importance of legal technologies (LegalTech) and the systems that try to ensure
their inclusion in education will be evaluated.
Keywords: Philosophy of law, LLB, schools, FinTech, LegalTech, IP Law
HUKUK MEZUNLARI VE YENİ TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Onur SARI
Doç. Dr. Volkan YÜCEL
ÖZET
Teknolojik yeniliklerin kapsamı her alanda olduğu gibi hukuk mesleğini de etkilemiştir.
Hukuk bir ticaret ya da teknoloji disiplini olmasa da hizmet verdiği sektörler aracılığıyla
teknolojideki değişimlere hızla uyum sağlamaktadır. Üniversiteler hukuk mesleğinin teknoloji
eğitimi taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Her hukuk öğrencisinin ileri teknolojik beceriler
kazanması beklenmese de yapay zekâ, internet hukuku ya da hukuk teknolojisine ayak uydurması
gerekmektedir. Özellikle de yapay zekâ, yeni hukuk felsefesinin bir parçası olarak kendini
göstermektedir. Lisans LLB müfredatında teknoloji derslerine ağırlık veremeyen üniversiteler,
mevcut eksikliklerini gidermek için bazı ek özel hukuk dersleri düzenlemektedir. Bu makalede
hukuk teknolojilerinin (HukukTek) önemi ve eğitime dahil edilmesini sağlamaya çalışan sistemler
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hukuk felsefesi, LLB, FinTek, HukukTek, IP Hukuku.
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1.

INTRODUCTION

“The intersection of law, politics, and technology is going to force a lot of good thinking.”
- Bill Gates, The Essence of Bill Gates Life (Singh, 2018)
The law profession, based on ancient Greek and Roman civilization, has changed
unexpectedly with technological developments and evolved in a new direction by being influenced
by computer science. Today, many traditional professions including the profession of law are in
flux by technology. The need for some professions is diminished and many professions started to
disappear when internet, blockchain, artificial intelligence and IoT (Internet of Things) came into
our lives. For example, as online banking developed further, compared to the previous system the
need for the number of bank employees has drastically decreased and many bank branches have
been shut down. Due to the development of artificial intelligence, 200,000 people are expected to
lose their jobs in US banking sector in the coming 10 years (Liu, 2019). Similarly, more and more
bank customers prefer internet banking now and an average of sixty bank branches are being shut
down every month in UK (BBC, 2018).
On the other hand, the advancement in technology has created brand new business areas. For
example, previously unknown but newly emerged business areas such as computing specialists,
social media managers, digital marketers, energy engineers, software and app developers, drone
operators, and YouTube content creators are the new professions created by technological
development (Vilbert, 2019). Indeed, the common opinion expressed by experts attending the IFTF
workshop in March 2017 is, ’85% of the jobs that today's learners will be doing in 2030, haven’t
been invented yet’ (IFTF, 2017).
Technological change also affects the legal services quite a lot. New areas such as Legal
Technology (also known as LegalTech) has come out. There is no universally accepted definition
for LegalTech yet, but it has already been described by different authors as follows, “LegalTech
is broadly as technology and software used in the legal profession” (Bues et al., 2017). “LegalTech
refers to the use of technology and software to provide legal services (Goodman, 2014)”.
LegalTech can be defined as providing technology-based legal services.
LegalTech's history goes back to the 1970s. The first significant development in LegalTech
was the launch of LexisNexis “the little red terminal” - the UBIQ, which broke ground in 1979 by
providing online resources for case law (Ridwan, 2019). Thanks to this program, lawyers had been
able to follow current developments and jurisprudence in case law. In the 1980s, several studies
were conducted on legal expert systems. Some of the legal expert systems are available for public
use, while others are not. Expert systems were developed as first wave and second wave in these
periods. First wave systems are designed to perform all tasks, second wave systems are designed
to perform certain tasks (Leith, 2010). Legal expert systems are originally considered as second
wave systems (Greenleaf, 1989). The development of LegalTech gained momentum later on with
artificial intelligence, data increase and changes in internet technology. The number of LegalTech
initiatives financed by venture capitals has accelerated ten times in 2016 compared to 2011 and
this number is still on the rise (Andreae, 2017). LegalTech hubs have also been installed in Silicon
Valley, New York, Toronto, and London.
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LegalTech start-ups can be divided into four categories: start-up companies offering legal
services online, online 'matching' platforms that connect lawyers with clients, start-ups engaged in
legal research activities and blockchain companies that function as intermediaries for lawyers
(Fenwick et al., 2017). Along with the advances in technology, new categories are also expected
to come up. Especially with quantum computers, the acceleration of transformation in legal
profession is expected to increase exponentially. Due to quantum computers’ processors, the
software will run very quickly.
In near future, developments particularly in machine learning will cause changes in the
following five categories within the field of law; (1) discovery, (2) legal search, (3) document
generation, (4) brief and memoranda generation, and (5) prediction of case outcomes (McGinnis
et al., 2014). Today there are LegalTechs running in many areas such as drafting legal documents,
managing legal workflows, classifying, and analysing legal documents, measuring legal
performance, and structuring legal workflows (Gresbrand, 2020). These developments in the
LegTech industry will revolutionize the legal sector. By means of LegalTechs lawyers will not
have to search, find and analyse legal texts for long hours. They will have the chance to use their
time more efficiently. LegalTechs will be competent enough to carry out fast and successful
processes such as compliance and due diligence which require keen attention and time. However,
there is an ongoing significant problem, lawyers’ competency and courses conducted on
technologies in universities that will revolutionize their profession are not compatible yet.
In our study, we examined under three titles how LegalTech will affect lawyers who are not
trained in technology. Initially we evaluated how technology will affect the legal services.
Secondly, insufficiency of technology education in law schools is assessed, and in the third topic,
we researched the existing lessons in law and technology.
2. THE EFFECT OF TECHNOLOGY ON LEGAL SERVICES
Before addressing the deficiencies in education on LegalTech, better to emphasize the
importance of LegalTech learning. LegalTech will lead to radical changes in the legal profession.
These changes will affect numerous factors in legal profession. Much like other professions, there
is competition among lawyers in the field of law too. Significant changes have occurred in legal
sector in the past 10 years. Large accounting firms, legal process outsourcing companies (LPOs)
and legal technology providers have recently entered the legal service industry. Changes in clients'
demands and expectations shifted law firms’ that want to maintain their competitive power
attention from traditional business models to legal innovation (Vogl, 2016). Especially with the
globalization, lawyers have crossed the country borders and started to provide legal services
globally. Providing technology-based legal service in this process will provide a prominent
competitive edge to lawyers who provide global legal services.
Technology will also reduce the cost of legal services. Along with the developments in
computer technologies, there have been important developments in the legal sector too. The initial
noteworthy development is the entry of the systems such as west law into the life of jurists by
which the court decisions are scanned and indexed.
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Previously while investigating a case, the research stage used to require a lot of labour and time.
When automation systems that summarize court decisions and find precedent decisions participate
in the process, it has now become shorter and inexpensive (National Commission, 1966).
Decreasing law practice costs will serve well to middle-, and low-income groups. The legal
services offered by classical lawyers are very costly as they require labour intensity and great
amount of time to be performed. Ability to provide these legal services by LegalTech will reduce
these costs and ensure that the middle-, and low-income groups may also receive legal services
(McGinnis et al., 2014).
By the help of technology, legal services can be performed more effectively. It is a known
fact that errors due to human factor can always occur while providing legal services. Lawyers may
miss some essential points especially when analysing documents. It is likely that such errors may
have profound consequences for clients. However, it is possible to reduce this error margin through
LegalTechs. In 2014, Professor D. M. Katz and his colleagues developed an algorithm to estimate
the results of the US Supreme Court cases (Katz et al., 2014). This algorithm, while analysing
court decisions, obtained 70% accuracy for 7,700 decisions from 1953 to 2013 (Sobowale, 2016).
If the technology in this research can be developed furthermore, it is possible to obtain even up to
100% accuracy.
Technology also helps to save time. For example, Kira Systems, a machine learning based
program allows jurists to analyse contracts, other documents as well as analyse texts. So, due
diligence or contract preparation process is faster and compliance of client transactions with the
law can be checked quickly (Kira Systems, 2020). Thanks to LegalTech, a better quality and
efficient legal service can be offered to clients with less cost. This may provide lawyers a
significant competitive advantage. Lawyers who cannot improve themselves on LegalTech will
not be able to cope up with the new processes and will be helpless against LegalTech utilizing law
firms.
3. TECHNOLOGY EDUCATION DEFICIENCIES IN LAW SCHOOLS
Digital technologies such as coding and LegalTech are increasingly surrounding the law
practice. The digital transformation which we are going through, will not destroy advocacy but it
will change the practices. It is predicted that legal services will be equipped with technology
support in future. Lawyers are also getting prepared for this technology. The biggest issue lawyers
are facing is, they do not get a comprehensive LegalTech education in universities. Lawyers who
have been trained with traditional methods in the current legal education program, graduate devoid
of agility and capacity of innovate which falls short to fulfil the needs of 21st century lawyers
(Fenwick et al., 2017). Therefore, it would be beneficial to make radical changes in the legal
education program in USA.
Due to digital transformation, while performing their profession lawyers will need other
additional skills than they learned in law faculties (Fenwick et al., 2018). Especially corporate
clients demand uses of technology for lawyering and law practice from lawyers (Pistone, 2015, p.
589).
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However according to general acceptance, the basic skills desired to be acquired in the existing
law school education are precision, in-depth analyse and syntheses, substantive legal knowledge,
and policy considerations” (Fenwick et al., 2017, p. 5). Technology and innovation are not listed
in these capabilities which denotes an important deficiency. The rapid development in LegalTech
is going to eliminate some skills which have turned out to be dysfunctional. For example, spending
long hours for a comprehensive transaction and high time billing process for the time spent now
can be done in a short time via computers that can scan and analyse the transactions quickly.
(Pistone, 2015, p. 589). Lawyers who can use technology will be more popular than lawyers who
conduct in-depth analysis for long hours.
Law students should learn LegalTech not only to practice their own profession but also to
support other disciplines as well. By learning basic mathematical principles for coded technology
solutions in law, students will be able to evaluate the efficiency of legal applications and they can
also provide support to software developers of LegalTech (Fenwick et al., 2017, p. 38). While the
developers code the law programs, the lawyers will explain the law explicably to them so they can
understand the content better. For this, lawyers also need to be knowledgeable about software,
coding, and algorithms. It is seen that this need is noticed and met in some universities today. For
example, 'Master of Laws (LLM) in Law, Technology, and Entrepreneurship' program in Cornell
Law School is designed to support software developers (Cornell Tech, 2020). In case of not
providing sufficient LegalTech education to students in law faculties, graduates cannot move on
to new job areas, moreover software developers and lawyers cannot cooperate either.
Amending the education system can be considered to keep up with the LegalTech change.
Case method is the accepted educational pattern in law schools in USA. The case method was first
used between 1870-1895 by C. C. Langdell, the Dean of the Harvard Law School (Dhar et al.,
2018, p. 182). In this method, instead of providing material to law students for direct learning,
examples of the implementation of a law are explained and it is left to students to realize which
law is used (Conneally, 2016). Traditional legal education based on the Langdell method which
has been practiced in USA for more than one hundred years ‘is a decidedly academic, or cognitive,
model of legal education centred on legal doctrine and case law with varying degrees of elective
opportunities to attain practical and professional competence’ (Spencer, 2012).
Case method is generally applied together with Socratic method. In Socratic method,
students learn the law by answering a series of tough questions designed. In this wise, students can
develop the skill of critical analysis (Dhar et al., 2018, p. 183). However, today’s vitally important
technology literacy or coding training are not given in this law education system. LegalTech
knowledge and competence are not in the career goals of law schools. For example, Berkeley
Career Centre stated that for good advocacy the person should have effective communication
skills, being a researcher, capable of thinking critically and analytically, ability to rapidly analyse
and organized large amounts of complex materials (BCC, 2020). These skills are no longer crucial
for lawyers of future. Thus, with the change in technology, enormous number of complex materials
will be analysed by artificial intelligence-based software.
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So, in the near future lawyers who cannot use this software will look like people who cannot use
MS Excel or MS Word today. Lawyers of future should understand and use technology, because
lawyer of future will be radically different from the lawyer of present. Doubtless that lawyers will
provide legal services to their clients and solve their complex problems in future as they do today.
However instead of traditional methods, they will provide consultancy services using IT based
technologies during this process (CBA, 2013, p. 21).
The curriculum of law schools is based on law lessons. ABA has not set the compulsory
courses to be taught in law schools. However, learning outcomes established by Article 302 in
ABA Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools are as follows,
A law school shall establish learning outcomes that shall, at a minimum, include
competency in the following:
(a) Knowledge and understanding of substantive and procedural law,
(b) Legal analysis and reasoning, legal research, problem-solving, and written and oral
communication in the legal context,
(c) Exercise of proper professional and ethical responsibilities to clients and the legal
system, and
(d) Other professional skills needed for competent and ethical participation as a member
of the legal profession (ABA, 2020).
In the first year of many law schools, courses such as Civil Procedure (The Federal Rules
of Civil Procedure), Constitutional Law (United States Constitution, especially Fifth and
Fourteenth Amendments, and the Commerce Clause), Contracts (Article 2 (Sales) of the Uniform
Commercial Code and Restatement ( Second) of Contracts), Criminal Law (General Common
Law, Model Penal Code, and State Criminal Statutes), Property (General Common Law and
Restatement of Property), Torts (General Common Law, Restatement (Second) and Restatement
(Third) of Courses such as Torts), Legal Research (Use of a Law Library, LexisNexis, and
Westlaw) are compulsory. Following the first year, students are free to choose courses and take
law courses in different fields of legal study, such as administrative law, corporate law,
international law, admiralty law, intellectual property law, and tax law (Law school, 2020). Among
them, courses that teach innovation, digital transformation and LegalTechs are generally not
existing. On the other side, the changes in technology incapacitate the traditional law education in
our day. As a matter of fact, 87% of law graduates who participated in Kaplan Bar Review survey
of 712 law school graduates from the class of 2013 stated that, considering the changing
employment environment and the legal profession of the future, essential reforms should be
implemented in the US legal education system (Schaffer, 2013).
It can be said that technology is not referred in American bar exams. In MBE exam, which
is the component of UBE, there are questions from seven subject areas such as Civil Procedure,
Constitutional Law, Contracts, Criminal Law and Procedure, Evidence, Real Property, and Torts
(NCBE, 2020). There is no assessment for technology knowledge in Multistate Essay Examination
(MEE) and Multistate Performance Tests either (Pivovarov, 2019a).
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For this reason, many lawyer candidates are studying their law courses with classical lawyering
skills to pass the bar exam. Lawyer candidates do not care much about studying technology since
technology is not an exam subject. However, technology is changing the law profession of the 21st
century disruptively.
Today, lawyers are expected to use technology while preparing for a case, providing
counselling or solving legal problems. While providing these legal services, lawyers insisting on
solving problems based on traditional legal tool kit may create tragic outcomes in 21st century
(Fenwick et al., 2017, p. 380). The deficiencies in traditional methods fall short to meet the current
legal needs of the society. Lawyers need to be trained in technology to learn the role of the future
lawyers. Also, compared to past, the amount of information has increased exponentially. It will be
difficult to access and analyse correct information in a short time with the traditional lawyering
methods. In this period, with traditional methods most probably lawyers will make evaluations
involving big or small mistakes and the legal service provided will be insufficient. However, if
lawyers can use the available technology, thanks to computers, lawyers can make accurate
evaluations (McGinnis et al., 2014). Therefore, it is necessary to acquire the basic education on
technology and lawyer candidates should be evaluated with exams for their technology knowledge.
There is no assessment for technology in bar exams today. If technology knowledge which is
strategically important for legal profession cannot find a place in bar exams, this will eventually
stray lawyers away from the technology. Then only candidates who are particularly interested in
technology will follow technological innovation with their personal efforts.
A missing LegalTech education may also result in lawyers’ incapability of meeting their
clients’ demands. In the face of rapidly increasing technological developments and innovation
worldwide, clients will request solutions to many problems that cannot be solved within the current
scope of the legal framework. Law schools should face this challenge which lawyer candidates
will come across in the future’s legal market and start to train the lawyer candidates accordingly
(Fenwick et al., 2017, p. 379). Unfortunately, there is still no comprehensive education on
LegalTech in the curriculum of many law schools. Since classical universities do not provide
trainings to their students for innovation and technology during the 4-5-year period of study, these
undergraduate students are obliged to attend additional courses in universities that include
innovation curricula such as Stanford Law School, Pritzker School of Law and Harvard Law
School (Pivovarov, 2019a).
The real consequences of not being trained in technology will be experienced by those who
have graduated from law faculties long ago. According to the survey conducted by McKinsey in
nine countries, approximately 40% of employers stated that the biggest issue in not finding a job
is because of lacking the adequate skills (Mourshed et al., 2014). The same problem may apply to
lawyers who are already practicing law as well. Many lawyers competent in law will not be able
to comply with future’s law profession as they cannot cope up with the changes in technology.
These lawyers will lose their competitive power over time. As a matter of fact, the future
attorneyship profession will be carried out with artificial intelligence (A.I.) based systems.
Contracts, compliance services and case law reviews will be performed with these smart systems.
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Likewise, blockchain technology will significantly change the profession of law. Lawyers who
cannot catch up with the change will fall behind just like as if they are lawyers using the typewriters
in computer age.
The main reason for lawyers to lag behind the technology is the intensive law courses in
law faculties, and also candidates are subjected to be tested only for questions regarding the law
in bar exams. At present, graduate lawyers are only able to eliminate this deficiency with certificate
programs, postgraduate education, and continuous education programs.
4.

LAW AND TECHNOLOGY

It is not possible for every law student to know legal technologies deeply since law firms
do not fully benefit from technological support yet. There is no one set of Legal Technology
solutions which most firms use that would justify teaching at undergraduate level (Ireland et al.,
2020). Since law schools are not commercial schools, running all courses completely technological
would not make much sense. Yet still, law faculties may choose some focus points for themselves
(Ireland et al., 2020).
New concepts and applications that are emerging every day are introducing the technology
into the legal sector more and more. According to a study (Berriman, 2019), 40% of Americans,
35% of Germans, 30% of British and 20% of Japanese will lose their jobs in the 2030s due to
automation. As a result of these developments in automation, technology turns out to be a metaphor
of fear as well as a metaphor of support.
Many graduate lawyers who are not trained with a sufficient level of technology in law
schools are facing the consequences today while practicing the law of 21st century. LegalTech has
started to change the field of law and legally trained lawyers without technological skills are in a
difficult situation in face of this change. These lawyers should attend additional LegalTech
trainings. LegalTech training can have two basic forms: ‘’awareness-raising’’ and "teaching
technology-based advocacy". In the awareness-raising process, it is aimed for lawyers who are
unaware of technology, to obtain knowledge about LegalTech. Considering that the average age
of lawyers, judges, magistrates, and other judicial workers in USA is 46.5 (Data USA, 2018), it
turns out that most lawyers are not so familiar with LegalTech. This generation has already fallen
behind the basic developments of our day such as internet, mobile technologies, and artificial
intelligence. These lawyers should be made aware of LegalTechs, about what it is and what it will
change. They should be informed about the scope of the legal sector’s future.
Awareness raising can be done by Ministry of Justice, social media, and bar associations
through various sources. The Ministry of Justice can refer lawyers to LegalTech. Campaigns can
be organized to increase the use of LegalTech. Foundationally bar associations have a more
significant role than the Ministry of Justice in that regard because bar associations can easily reach
thousands of lawyers. To be a lawyer in thirty-two states of USA and District of Columbia,
membership of the bar is mandatory (Keim, 2014). Considering this sphere of influence of bar
associations, it is more likely to think that the most efficient awareness of LegalTech may come
from bar associations.
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Bars can raise awareness of their members by organizing conferences or broadcasting over
LegalTech. Apart from all these, social media can also be used as a tool to raise LegalTech
awareness of lawyers. According to a social media marketing survey of Attorney at Work, 93% of
the participants use social media (Attorney at Work, 2017). According to the survey conducted by
The ABA Legal Technology Resource Centre in 2018 with 4,000 ABA members from private
practices, 79% of individual lawyers are taking place in one or more social networks for
professional purposes (ABA, 2018). These numbers indicate how high the rate of social media
usage is among the lawyers. LegalTech companies, bar associations and the Ministry of Justice
can definitely raise awareness of lawyers through social media.
The second important process is the training of the graduate lawyers. Training is a more
complicated process than awareness raising. Because it requires much more effort and time.
Lawyers can apply to universities, colleges, and bar associations for LegalTech postgraduate
education. Graduates and experienced lawyers can be trained on LegalTech especially with LLM
or certificate programs. Universities carry out the most key role in the process of LegalTech
education. Technology and law are two different disciplines. Only universities can establish the
best structure that will bring these two disciplines together.
Since most lawyers are not trained as technologists, it is necessary to bring together lawyers
with the technologists who are legal innovators (Vogl, 2016). Organizations such as CodeX (the
Centre for the Legal Profession and the Legal Design Lab at Stanford) can collaborate between
lawyers and technologists. For example, at CodeX (Stanford Centre for Legal Informatics),
researchers, lawyers, entrepreneurs, and technologists work together to develop efficient
LegalTechs and conduct research to spread them around the world (SLS, 2020a). Different courses
are held within CodeX such as Exponential Innovations, A.I., and Law Bootcamp, Start-up
Bootcamp for Ethical and Sustainable Development, Legal Entrepreneurship and Exponential
Innovations (SLS, 2020b). Like in Stanford University, similar programs in law and technology
are organized at about twenty-three universities in USA (see Fig 1).
University & School

Unite

Berkeley Law, University of California

Berkeley Centre for Law & Technology

Brooklyn Law School

Brooklyn Law Incubator & Policy Clinic

Chicago-Kent College of Law

Centre for Access to Justice Technology

Columbia Law School

Lawyering in the Digital Age Clinic

Cornell Tech

Master of Laws in Law, Technology and Entrepreneurship

Cumberland School of Law

Law School

Duke Law School

Law Tech Lab

Georgetown Law

Program in Legal Technologies and Iron Tech Lawyer

Harvard Law

Centre on the Legal Profession
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Indiana University Maurer School of Law

Centre on the Global Legal Profession

Levin College of Law, University of
Florida

Artificial Intelligence, Technology, and the Law

MIT

Computational Law Research and Development

Miami Law School

LWOW

Michigan State University College of Law

LegalRnD Lab

New York Law School

Innovation Centre for Law and Technology

Northeastern University School of Law

NuLawLab

Northern Kentucky University

Lund Ford Academy for Law, Business and Technology

Northwestern Pritzker School of Law

Technology, Innovation, and Entrepreneurship Concentration

Stanford University

The Legal Design Lab

Suffolk University

Institute on Law Practice, Technology, and Innovation

University of Pittsburgh, School of Law

Intelligent Systems Program and the Innovation Practice Institute

Vanderbilt University Law School

Law and Innovation Program

Vermont Law School

Legal Innovation Centre Hofstra Law School

Fig. 1: Examples of US Universities with LegalTech courses and programs
Universities such as Cornell Law School (New York), Northwestern Pritzker School of
Law (Chicago), Suffolk University Law School (Boston) and UC Hastings College of the Law
(San Francisco) are among the firsts that opened LegalTech courses. It is expected that the
popularization of LegalTech will lead to an increase in the number of universities that attach
importance to this education (Ward et al., 2019).
Professors at the Pritzker Law School (Northwest University) were interested in the
possibilities to include technology in their class after a conference held at all faculties where they
could try some technologies first-hand (Pivovarov, 2019a). As a result of the conference, they
created the TEaCH Legal Competence Centre with modern classes equipped with large touch
screens, video conferencing tools and the necessary software package, including Survey
Everywhere, Nearpod, Solstice, Spark and Cisco WebEx. Michigan State University School of
Law created the Legal RnD, which focuses on innovations in law. Cleveland-Marshall Law School
has announced the launch of a new technology centre that offers students new lessons in cyber
security. In the Duke Law Tech Lab incubator, some companies have attracted investment in Legal
Technology innovations. Harvard Law School Clinics has helped students learn about
interviewing, representing clients in court, legal research, preparing policy, analysing facts, and
developing negotiation skills.
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Type of program

Subjects covered

Law school academic offering in
the J.D. program

Copyright, computer crime law,
cybersecurity in context, cybersecurity law &
policy, information privacy law, patent law,
trademark law, regulated digital industries

Cumberland School of Law at Law school academic offering in
Samford University, USA
the J.D. program

Apps, software/hardware, social
media/marketing, security, and the obligation
to be competent in technology

Suffolk University Law
School, USA

Certificate program for legal
professionals

Legal operation, improvement &
management, 21st century legal services,
design thinking for legal professionals, the
business of delivering legal services, legal
technology toolkit

Vanderbilt Law School, USA

Law school academic offering in
the J.D. program (and in a nonacademic workshop setting)

A.I., blockchain technology &
cryptocurrency

Berkeley Law, University of
California, USA

Fig. 2: Examples of US Universities with LegalTech short courses and post-graduate courses
Schools such as Berkeley Law, University of California, Cumberland School of Law at
Samford University, Suffolk University Law School, and Vanderbilt Law School standout with
courses which they have opened for graduate students. Some of them offer technology and legal
education at PhD level, while others develop certificate programs, open to all. Fig. 2 displays the
system gaps in terms of legal technology education. Training needs will increase as Legal Tech
becomes more widespread. In this case, an increase in the number of training courses can be
expected.
Due to an increasing number of LegalTech courses and practices students will graduate by
learning the law profession of future and all possible project-based initiatives (start-ups). These
students will not only gain advantages in terms of competition but also set the rules of future
advocacy. In addition, working with other disciplines such as computer science may create new
business areas for lawyers, newly emerged professions as mentioned above: Brand new business
areas will develop further such as Legal Automation Engineer position which performs tasks such
as creating legal documentation templates, automating contract forms, building electronic expert
systems, and due diligence automation, Legal Project Manager (LPM) position responsible for
developing the presentation of legal services, Legal Operations Specialist (LOS) position
responsible for issues such as finances, staff development, external relations, innovation, the
optimization of workflow, and the attraction of business-partners, Legal Technologist (LT)
position that monitors LegalTech developments and practices, Legal Process Analyst (LPA)
position which performs tasks such as improving the quality of legal services, reducing errors and
introducing new business processes in the company (Pivovarov, 2019b). The number of hearings
and jurisprudence conducted over internet will increase and companies will automatically be
adapted to the new regulations with RegTech.
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5. CONCLUSION
Internet, an invention of the 20th century, started to affect the field of law in the 21st
century. The average (Qualifying Law Degree) undergraduates will meet up with new professions
in near future. Along with areas such as FinTech, RegTech, LegTech and CyberTech that are
developing at varying speeds, new A.I. applications will evolve for all functions subject to legal
regulations such as banks, insurance, capital markets, exchanges, and universities. A.I. will not be
used only for preparing a contract, but also will be utilized in areas such as understanding the
outcome of a case, finding precedent cases, and calculating the possible financial compensation.
These kinds of applications will not only speed up the process and reduce costs but also will ensure
more accurate results. They will redesign the law profession.
LegalTechs will have positive consequences such as increasing competition among
lawyers, lowering costs and improving the speed and quality of legal services. Lawyers will
provide higher quality services to their clients with a lesser cost. Processes like contract analysis
and compliance which are time consuming and ticklish will be carried out by software working
without a salary or overtime pay. Lawyers will only follow up the business processes and evaluate
the outcome of the software. Since software’s probability of making errors are quite lower than
the lawyers’, it can be said that legal services will be much more qualified in 21st century.
However, the fact that LegalTechs create fast and higher quality services at lower costs will
increase the competition among the lawyers.
Digitalization and automation will decrease the need for lawyers. Software can perform
tasks quickly and free of charge without expecting a compensation. Such tasks are normally carried
out by hundreds of lawyers and trainees in long working hours. Many lawyers will be out of a job
due to these developments. On the other hand, LegalTechs will create contemporary job areas.
Legal Automation Engineer, LPM, LOS, LT, and LPA positions are only some of them.
Development in LegalTechs will increase the number of such positions. Lawyers who are not
capable of using LegalTech can suffer sharply from disruptive changes in technology. Those who
seize the opportunity will get new jobs and will be more successful than many well-known lawyers.
LegalTech will enable lawyers not to work only as trial lawyers or consultants, but also have jobs
in software companies which are considered the biggest initiative of the new century.
While these changes are taking place, the structure of the law faculties will also be affected.
It will not be acceptable that the lawyer candidates graduating without technology knowledge and
skills. This process has already sparked controversy. There are some concerns that such an
emphasis on skills feeds into a neo-liberal narrative which could result in the law school becoming
a 'trade school' focusing on 'technocratic, skills-based courses', thus threatening the plurality of
approaches to law and legal education that have been developed. (Thornton, 2001). Law schools
cannot have a mission like creating profitable jobs only. A notion that brings ethical, theoretical,
and philosophical values should not be abandoned. Also, the emotional well-being of law students
is important (Jones, 2017), otherwise schools can turn into trade schools.
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Although there are courses and programs existing on LegalTechs in U.S. law education, a
sufficient LegalTech training education could not be provided yet. As a matter of fact, no
regulation has been made regarding the lawyers’ knowledge, use and follow-up of technology in
the standards of ABA and career centres of law faculties. Yet no questions regarding the ability to
learn and use the technology are asked to lawyer candidates in the bar exams in USA. For this
reason, many lawyers graduate without caring much about technological services. Lessons such as
law technology, coding and artificial intelligence are very newly entering the curricular. For this
reason, many graduates try to eliminate their lack of education in technology by attending courses
after graduation.
Post-graduate technology education can be in the forms of awareness and technology
training. Considering age average of lawyers, awareness of technology is particularly important.
In the years when many lawyers had first started their profession, aside from internet and A.I, even
computers were not so common yet. For this reason, it will be appropriate to raise the awareness
of the senior lawyers about the change, benefits, and harm that LegalTechs create. This awareness
can be raised by Ministry of Justice, social media, and bar associations. The second issue is
practical training. New courses to be opened by universities and private institutions will be
extremely useful for lawyers who did not have the opportunity to gain experience in LegalTech
and its applications during university years. Thus, lawyers can improve themselves and adapt to
technological change, explore different sectors, and catch up with the law profession of the new
century.
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ÖZET
Uygarlıklar, tarihsel süreçte ortaya çıkardıkları kültürleri devam ettirmek, geleceğe taşımak
ve başka kültürlere tanıtmak amacıyla çeşitli araçlar kullanmışlardır. Bu araçların en büyüğü ve
organize olanı devlettir. Devletler bayrak, para ve marş gibi bağımsızlık göstergesi olan, kendi
kültürünü diğerlerinden ayıran simgeler oluşturmuşlardır. Pullar da söz konusu değerlerden olup
basıldığı döneme tanıklık eden, ülkelerin kültürlerini yansıtan ve aynı zamanda posta
hizmetlerinde para yerine geçen simgesel belgelerdir. Pullar, ilk defa İngiltere’de 1840 yılında
mektuplarda kullanıldıktan bir süre sonra bir takım farklı amaç, şekil ve konularda kullanılmaya
başlamıştır. İşlevsel olarak öncelikle posta ücretlerinin ödendiğini göstermek için kullanılırken,
daha sonraları tanıtım, propaganda ve hobi amaçlı olarak kullanılmaya başlamıştır. Farklı
geometrik şekillerde (dikdörtgen, daire, dantelli vs.) basılırken, konularına göre de çeşitlilik
gösterirler. Tematik pullar; ünlüler, çiçekler, sanatçılar, spor ve sporcular, icatlar, bilim insanları,
çocuk, sağlık, kültür, turizm, ekonomi ve hayvanlar gibi çok çeşitli konular içerebilir. Söz konusu
tematik pullar içerisinde kadın figürleri de önemli yere sahip olmakla birlikte, bunlar kendi içinde
sınıflandırılabilir. Örneğin, annelik rolü içeren, meslekleriyle ön plana çıkan, siyasi hayatta yer
alan (seçme seçilme hakkı gibi), ikili uluslararası ilişkilerde kullanılan (Japon yılı, Kore, Belçika,
İran ve Pakistan ortak pulları gibi), ekonomik hayata katkı sağlayan (dikiş diken, tarlada çalışan)
kadın figürlerinin yanı sıra, “Kadın Başlıkları”, “Kadın Kıyafetleri” ve “Değerli Türk Meşhurları”
gibi farklı konularda kadın figürleri Türk pulları arasında yerini almıştır. Bu çalışmada, Türk
pullarında meslekleriyle ön plana çıkan kadın figürleri Barthes'in düz anlam ve yan anlam
kavramları ışığında göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında,
kadınlar pullarda daha çok geleneksel rolleri yansıtan imgelerle yer almakla birlikte, çağdaş
figürlerle de pullara yansıtılmış, olumlu metaforlar içinde sunulurken bazı mitlerin inşasında
bazılarının da yok edilmesinde kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pul, Kadın Figürleri, Göstergebilimsel Çözümleme.
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SECONDARY ANALYSIS OF FEMALE FIGURES WITH THEIR PROFESSIONS ON
TURKISH STAMPS
Alpaslan CELEBI
ABSTRACT
Civilizations have used various tools in order to continue the cultures they have created in
the historical process, to carry them to the future and to introduce them to other cultures. The
largest and most organized of these tools is the state. States have created symbols such as flags,
money and anthem, which are indicators of independence and distinguish their own culture from
others. Stamps are also symbolic documents that testify to the period in which they were printed,
reflect the cultures of the countries, and also replace money in postal services. Stamps started to
be used for a number of different purposes, shapes and subjects after a while, after being used in
letters for the first time in England in 1840. Functionally, it was used primarily to show that the
postage was paid, but later on it started to be used for promotion, propaganda and hobby purposes.
While they are printed in different geometric shapes (rectangular, circle, lace, etc.), they also vary
according to their subject matter. Thematic stamps; It can include a wide variety of topics such as
celebrities, flowers, artists, sports and athletes, inventions, scientists, children, health, culture,
tourism, economy and animals. Although female figures have an important place among the
thematic stamps in question, they can be classified within themselves. For example, it includes the
role of mother, stands out with its professions, takes part in political life (such as the right to be
elected), used in bilateral international relations (such as the Japanese year, Korea, Belgium, Iran,
Pakistan joint stamps), contributing to economic life (sewing, working in the fields, etc.). In
addition to these, female figures on different subjects such as “Women's Headdresses”, “Women's
Clothes” and "Precious Turkish Celebrities" have taken their place among Turkish stamps. In this
study, female figures, who come to the forefront with their professions on Turkish stamps, are
analyzed with the semiotic analysis method in the light of Barthes's concepts of denotation and
connotation, As a result, although women appear on the stamps with images reflecting more
traditional roles, they are also reflected with contemporary figures, presented in positive metaphors
and used in the construction of some myths and in the destruction of others.
Keywords: Stamp, Female Figures, Semiotic Analysis.

GİRİŞ
Henüz iki asırlık geçmişi olmamasına rağmen, pullar bağımsız devletlerin önemli
simgelerinden biri haline gelmiştir. Temsil ettiği ülkenin başta kültürel değerleri olmak üzere,
siyasi, tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi vermekle birlikte, anlamlı görülen olayları
yansıtmada kullanılan araçlar arasında gelir. Ayrıca basıldığı döneme tanıklık ederken, posta
hizmetlerinde para yerine geçen simgesel belgelerdir.
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Pullar çeşitli amaçlar için kullanılırken, pulun işlevini arttırmak için sanatsal becerilere
ihtiyaç duyulur. Bu aşamada figür seçimi büyük önem taşır. Pul figürlerinin çeşitliliği açısından
en zengin olanı ise tematik pullardır. Bir konu çerçevesinde tasarlanan tematik pullarda kadın
görselleri önemli yer tutar. Bu çalışmanın konusunu oluşturan kadın figürleri, 1950 yılından
bugüne basılan pullarda sınıflandırma yapılarak incelenmiştir.
93 Harbi’nde halk direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun ile Halide Edip gibi çağdaş
Türkiye’nin kurulmasında aktif rol alan şahsiyetlerden önce de Orhun Kitabelerinde belirtildiği
üzere eski Türk Devletlerinde, ardından Selçuklu İmparatorluğu dönemi ile Tanzimat
Fermanı’ndan sonraki süreçte ve Cumhuriyet Döneminde, kadınlar toplumsal hayatta etkin
görevler üstlenmişlerdir (Ergin, 2013; Tezer, 1972; Turan, 2003). Posta Telgraf Teşkilatı (PTT)
tarafından bastırılan pullarda da kadın figürleri önemli bir yer tutar.
Bu araştırmanın ana sorusu PTT tarafından basılan pullarda kadının nasıl yer aldığıdır. Bu
ana soru çerçevesinde de şu sorulara yanıt aranacaktır:
1Kadın figürleri Türk pullarına hangi meslek veya toplumsal görevlerle
yansıtılmıştır?
2-

Kadınlara yönelik oluşturulan figürlerde hangi metaforlardan faydalanılmıştır?

3Pullarda yer alan kadın figürlerinde hangi mitler oluşturulmaya çalışılırken, hangi
mitlere karşı duruş sergilenmiştir?
4-

Yıllar içerisinde pul görsellerindeki kadına yönelik değişim ne yönde olmuştur?

Meslekleriyle veya toplumsal görevleriyle yansıtılan kadın figürleri kendi içinde
sınıflandırılmıştır. Pullarda yaygın olarak sırasıyla, Tarım ve İnsan, Sporcu, Ev Hanımı, Sanatçı,
Pilot, Yazar ve Polis mesleklerini içeren görseller kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı,
araştırma kapsamındaki pullarda yer alan görsellerin nelere vurgu yaptığının ortaya çıkarılmasıdır.
Kültürel değerleri yansıtan pulların arka planında yer alan mesajlar kullanılan simgeler vasıtasıyla
açıklanacaktır. Toplamda altı pul görseli Barthes'in düz anlam ve yan anlam kavramları ışığında
göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenecektir.

1. PULUN TANIMI VE KISA TARİHÇESİ
Pul, ortaya çıkışı itibariyle bir yenilik sunan ve posta ücretini alıcının mı göndericinin mi
ödemesi konusundaki ulaştırma sorununu ortadan kaldıran buluştur (Anameriç, 2006; Frewer,
2002). Kültürel değerleri yansıtmada önemli bir araç olan pulun fonksiyonları göz önüne
alındığında tanımı şöyle yapılabilir; devletlerin posta idareleri tarafından çıkartılan, mektup,
davetiye veya paket gibi posta gönderilerinin üzerine yapıştırılan, ulaştırma hizmetlerinin
alındığını belgeleyen, tasarlandığı ülkenin sanat anlayışı hakkında fikir veren, görsel mesajlar
taşıyan ve çok sayıda kopyadan oluşan değerli kağıtlardır (Alp, 2019; Evren Pul Evi, 1983; Lidman
ve Landshoff, 1975; Say, 1987; Türk Ansiklopedisi, 1978).

Alpaslan ÇELEBİ 247
George Hamori1 posta pullarını, bir ülke halkının yaşam şeklinin yansıması olarak görür.
Pullar, bir ülkenin maddi ve manevi tüm değerlerini yansıtmakla birlikte para ve bayrak gibi devlet
egemenliklerinin simgeleri arasında da yer alır. Ayrıca, içerdiği simge ve figürler vasıtasıyla mesaj
ileterek görsel iletişim aracı olma özelliğini taşır. Bu bağlamda, her pulun aynı zamanda bir grafiktasarım ürünü olduğunu da belirtmek gerekir (Düzenli ve Kavuran, 2004).
Çeşitli tartışmalar olmakla birlikte, genel kanı dünyada ilk posta pulunun 6 Mayıs 1840
tarihinde İngiltere’de basıldığı yönündedir. "Penny Black" olarak adlandırılan ve Hollandalı
ressam William Mulready’nin çizdiği Kraliçe Victoria’nın portresinin bulunduğu puldur (Bezaz,
2005; Frewer, 2002; Ward’s’tan aktaran Tarlakazan, 2017).

Görsel 1: İlk pul (1840 tarihli Penny Black Pulu).
İstanbul’da 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Bakanlığının kurulmasıyla birlikte Türk posta
hizmetleri düzenli hale getirilmiştir (Akoba, 1963). İlk Posta Bakanı Agah Efendi’nin
girişimleriyle 1863 yılında Tuğralı ilk posta pulu tedavüle konulmuştur. Sultan Abdülaziz
döneminde gerçekleşen bu uygulamayla pullar posta ücreti yerine geçmeye başlamıştır
(Halaçoğlu, 2002).
İlk pul beyaz kâğıt üstüne siyah taş baskısıyla hazırlanarak, üstlerine süngerle boya
çekilmiştir. Tek tek anilin boya kullanılarak renklendirilmiş ve resim kullanılmamıştır. Sultan
Abdülaziz'in imzasını temsil eden tuğrası ile ince motifler bulunduğundan "Tuğralı Pul" adı
verilmiştir. Tuğranın altında hilal içinde "Devlet-i Aliyeyi Osmaniye" yazısı yer almaktadır
(Akoba, 1963).

Görsel 2: İlk Türk Pulu (1863 tarihli Tuğralı Pul).

George Hamori, Birleşmiş Milletler için bir pul tasarlama yarışmasını kazanmış ve BM posta pullarının düzenli
tasarımcısı olmuştur. https://recollection.com.au/biographies/george-hamori (Erişim tarihi:27.05.2022).
1
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2. PUL ÇEŞİTLERİ VE TEMATİK PULLAR
Pullar, ilk defa İngiltere’de 1840 yılında mektuplarda kullanıldıktan bir süre sonra bir takım
farklı amaç, şekil ve konularda kullanılmaya başlamıştır. İşlevsel olarak öncelikle posta
ücretlerinin ödendiğini göstermek için gönderiler üzerine yapıştırılırken daha sonraları tanıtım,
propaganda ve hobi (koleksiyon) amaçlı faaliyetlerde de yer almıştır. Farklı geometrik şekillerde
(dikdörtgen, daire, dantelli vs.) basılırken, konularına göre de çeşitlilik gösterirler. Tematik
(konulu) pullar; ünlüler, çiçekler, sanatçılar, spor ve sporcular, icatlar, bilim insanları, çocuk,
sağlık, kültür, turizm, ekonomi ve hayvanlar gibi çok çeşitli konular içerebilir. Pulların birçok türü
bulunmaktadır. Pullar sınıflandırılarak daha kolay anlaşılabilir. Tematik pullara geçmeden önce
pulların türlerine değinmenin faydalı olacağı düşünülmektedir:
Basılma Amaçlarına Göre Pullar: Hazine, resmi, sürekli posta, anma, yardım ve artı değerli
pullardan oluşur (Aycil, 2021; Düzenli ve Kavuran, 2004).

Resmi Pul

Yardım Pulu

Görsel 3: Basılma Amaçlarına Göre Örnek Pullar
Şekillerine Göre Pullar: Pullar çeşitli görsellerden oluşur. Tasvir edilmek istenen konular
değişik geometrik şekillerden meydana gelir. Form seçilirken konu bütünlüğü açısından
dikdörtgen, üçgen, kare veya daire gibi kalıplar tercih edilebilir (Aycil, 2021; İnce, 2017).

Üçgen pul

Kalp şeklinde pul

Görsel 4: Şekillerine Göre Örnek Pullar
Pulların İşlevsel Yönü: Ansiklopedik hafıza, dini inanç ve semboller, ekonomik, siyasi,
kültürel, propaganda, sanatsal, eğitsel, yardımlaşma ve dayanışma, tarihsel, tıbbi uygulama yönü
ile birlikte, küresel ve çevresel değişim ve iletişim yönleri de bulunmaktadır (Aycil, 2021).
Kişisel Pul: Gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabileceği, posta idaresine kaynak sağlamak
amacıyla basılan pullardır. İlk defa 2005 yılında uygulanmış olup pulculuğa yeni bir boyut
kazandırmıştır (Daldal, 2020).
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Tematik (konulu) pullar: Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdiği posta pulları arasında yer
almaktadır. Pullardaki konuların sınırı yoktur, her konuda tematik pul basılabilmektedir. Tematik
pullar altında; ünlüler, çiçekler, sanatçılar, spor ve sporcular, icatlar, bilim insanları, çocuk, sağlık,
kültür, turizm, ekonomi ve hayvanlar gibi çok çeşitli konular içeren pullar çıkarılmıştır.
Tematik pullara örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:

Çiçekler

Turizm

Spor

Kadın Başlıkları

Görseller 7-10: Tematik pul örnekleri.

Görsel 5: Tematik Pul Örnekleri
3. TEMATİK PULLARDA KADIN FİGÜRLERİ
Tematik pullar içerisinde kadın figürleri önemli bir yere sahiptir. 1917 yılında basılan
Evladı Şuheda Pulu, üzerinde kadın figürü bulunan ilk Türk pulu olma özelliğini taşımaktadır
(Tarlakazan, 2018). Görsel, savaşa giden bir askerin ailesiyle vedalaşmasını tasvir etmektedir.

Görsel 6: İlk Kadın Figürlü Türk pulu (Evladı Şuheda).
Tematik pullardaki kadın figürlerini kendi içinde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin,
annelik rolü içeren, meslekleriyle ön plana çıkan, siyasi hayatta yer alan (seçme seçilme hakkı
gibi), ikili uluslararası ilişkilerde kullanılan (Japon yılı, Kore, Belçika, İran, Pakistan ortak pulları
gibi), ekonomik hayata katkı sağlayan (dikiş diken, tarlada çalışan) kadın figürlerinin yanı sıra,
“Kadın Başlıkları”, “Kadın Kıyafetleri” ve “Değerli Türk Meşhurları” gibi farklı konularda kadın
figürleri Türk pulları arasında yerini almıştır.
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Annelik Rolü Siyasi Hayatta Kadın Kadın Kıyafetleri
Görsel 7: Tematik pullarda örnek kadın figürleri.
Elde edilen toplam 176 adet kadın figürlü pul, konularına göre Tablo 1’de
sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, figürlerin yaklaşık dörtte biri kadın mesleği veya toplumsal
sorumluluğu/görevi ile ilgili figürlerden oluşmaktadır. Ardından, ikili uluslararası ilişkilerde barış,
dostluk ve adalet temalarıyla basılan pullar ile kadın başlıklarının yer aldığı pullar %11.4 ile
gelmektedir. Turizm ve Tarihi Eserlerin yer aldığı temalarda kadın figürleri yaklaşık her on puldan
birini oluştururken, %9.1’lik kısmı kadın kıyafetlerinden ibarettir. Annelik Rolü ve Kültür/Sanat
temalarındaki oran %8.5 iken, Siyasi Hayatla ilgili temadaki kadın figürleri %4 oranında yer
almıştır.
Tablo 1: Kadın figürlü pulların sınıflandırılması:
KONU

ADET

ORAN (%)

Meslek İçeren

41

23,3

İkili Uluslararası İlişkiler (barış,
dostluk, adalet)

20

11,4

Kadın Başlıkları

20

11,4

Turizm/Tarihi Eserler

18

10,2

Kadın Kıyafetleri

16

9,1

Annelik Rolü

15

8,5

Kültür/Sanat

15

8,5

Siyasi Hayat (seçme-seçilme hakkı)

7

4,0

Diğer

24

13,6

TOPLAM: 176

%100

Tablo 2’de, meslekleri veya toplumsal görev/sorumluluklarıyla ön planda olan 41 adet
kadın figürlü pul sınıflandırılmıştır. En çok kadın figürü %31.7’lik oranlarla Tarım ve İnsan ile
Sporcu temalarının yer aldığı pullarda görülürken, Ev Hanımını konu edinenlerde %14,6 ve
Sanatçı temalarında %9.8’lik oranlarla sıralanmıştır. Pilot ve Yazar temalarında %4.9’luk oranla,
Polis teması ise %2.4’lük oranla yer almıştır.
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Tablo 2: Meslekleriyle ön planda olan kadın figürlü pulların sınıflandırılması:
KONU

ADET

ORAN (%)

Tarım ve İnsan

13

31,7

Sporcu

13

31,7

Ev Hanımı

6

14,6

Sanatçı

4

9.8

Pilot

2

4,9

Yazar

2

4,9

Polis

1

2,4

TOPLAM: 41

%100

4. ROLAND BARTHES’İN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ TEKNİĞİ
Araştırma kapsamındaki pul görselleri, Fransız Dilbilimci Roland Barthes'in düzanlam ve
yananlam kavramları ışığında göstergebilimsel analiz yöntemine tabi tutulmuştur. Barthes,
gösterge çözümlemelerinin kültürel değerler kapsamında yapılabileceğini belirtir. Göstergede
kelime, simge ve işaretler yer alır ve göstergebilimin ana unsurunu göstergeler oluşturur (Fiske,
2017).
Barthes (2016)’e göre gösteren ve gösterilen göstergeyi meydana getirir. Gösteren anlatım
boyutunu, gösterilen ise içerik boyutunu ortaya çıkarır. Gösterilen, göstergeyi kullananın ondan
anladığı “şey”dir. Barthes anlam taşıyan olgulara yoğunlaşırken, onları anlamlama kavramıyla
Göstergebilimle ilişkilendirir. Tüm görüntüler, hareketler ve nesneler bir anlam taşımaktadır.
Sonuçta, Göstergebilim bir aksiyondan oluşur, bireyseldir ve kişiden kişiye değişir.
Saussure (2014)’e göre göstergeler, gösteren ve gösterilen olmak üzere iki görevin
bileşiminden meydana gelir. Gösteren nesnel bir anlam taşırken, gösterilen özneldir, kültürden
kültüre değişebilir ve mesajın özünü oluşturur. Göstergebilimsel çözümlemede, anlamlar içinde
yer alan ilişkiler ağı büyük önem taşır. Bu çerçevede, göstergebilim her şeyi söylemeyi amaçlamaz
ancak anlam yapılarında her şeyin birbiriyle ilişki içinde olduğunu savunur (Batı, 2007).
Barthes, göstergebilimi geliştirerek mit, metafor ve metonimi kavramlarına açıklık
getirmiştir. Bu kapsamda Mit, kültüre ait gerçekliğin anlaşılmasını sağlayan öykülerden oluşur.
Çocukları büyütme işinin erkeklere göre kadınlar tarafından daha iyi yapıldığıyla ilgili kanı sık
rastlanan mitler arasında yer alır (Çakı, 2018). Bir kültür içinde yer alan mitlerin evrensel özelliği
yoktur. Egemen değerler mitler vasıtasıyla halka aktarılır, yapılan yönlendirmelerle toplumun neye
karşı çıkacağını, nelerle özdeşleşeceğini belirtir. Mitler mevcut düzenin devamını sağlamak için
eleştirel aklın ortadan kaldırılmasından yanadır. Kültürün nesilden nesile aktarılması için dil ve
simgelere ihtiyaç vardır ve bunlar ideolojiktir. Bu kültür aslında sınıflı bir toplum yaratan
kapitalizm kültürüdür.
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Dolayısıyla, kapitalizm oluşturduğu mitleri dil ve sembollerle halka empoze eder (Yaylagül,
2021). Oluşturduğu mitleri kitlelere kabul ettirdiği sürece de kapitalizm egemen kalmaya devam
edecektir (İnal, 2003).
Metaforda benzetme yapılarak bir kavramın yerine somut bir nesne geçerken, metonimide
somut nesnenin özelliklerinden bir tanesi çağrışım vasıtasıyla somut olarak gösterilir
(Gümüştekin, 2011). Metaforlar hem sözcüklerle hem de resimlerle oluşturulabilir. At nalının şans
kavramıyla eşleştirilmesi metafor oluşturmaya bir örnektir (Çakı, 2018). Metonimide bütüne ait
bir parçanın, o bütünü temsil etmesi söz konusudur. Örneğin, “Avrupa Birliği’ndeki gelişmelere
Ankara’nın yorumu gecikmedi” metoniminde Ankara’nın Türkiye Cumhuriyetini temsil etmesi
gibi. Ya da al renk üzerine beyaz ay-yıldız formayla koşan bir atletin Türkiye Cumhuriyeti adına
yarıştığının çağrışım yapması gibi.
Saussure çalışmalarında öncelikle dilsel yapı ve bu yapının ilişkilendirdiği gerçeklik
üzerine yoğunlaşırken bunu okurla nasıl ilişkilendirdiği konusuna girmemiştir. Barthes bu konuya
odaklanarak, kuramın merkezine anlamlandırmayla ilgili iki düzey oluşturmuştur. İlk aşamada yer
alan düz anlam, göstergenin ortak duyusal, bilinen anlamına gönderme yapar ve bu herkes
tarafından aynı şekilde anlaşılır, evrenseldir ve nesnelliği ifade eder. Anlamlandırmanın ikinci
düzeyinde yan anlam vardır. Yan anlamda gösterge, kişilerin duygularıyla veya kültürel
değerleriyle birlikte öznelliğe doğru kayar. Yan anlamlar ideolojilerin iletilmesinde bir üst dil
görevi görürler. Yan anlam görseller içinde saklıdır ve onu yorumlayanlar tarafından açıklık
kazanır (Barthes, 2016b; Fiske, 2017).

5. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada, Türk pullarında meslekleriyle veya toplumsal sorumluluklarıyla yer alan
kadın figürleri analiz edilecektir. 1863 yılından 1917 yılına kadar basılan pullarda kadın görseline
rastlanmamıştır. Üzerinde kadın figürü bulunan ilk pul Osmanlı İmparatorluğu dağılmadan bir yıl
önce basılan Evladı Şuheda puludur. Bu pulda mesleği çağrıştıran herhangi bir simge olmadığı
için analiz edilmemiştir.
Kadınların mesleği ön plana çıkarılarak basılan tüm pul görselleri çalışmanın evrenini
oluşturmaktadır. Benzerlerinden ayıklanarak seçilen altı adet pul görseli örneklem olarak
kullanılacaktır. Bu kapsamda, 1950 yılında Türk Hava Kurumu’nun (THK) 25. kuruluş yıl
dönümünde basılan pul üzerinden ilk analiz yapılacaktır. Ardından, 1963 yılında basılan “Açlıkla
Savaş” konulu pul incelenecektir. Bu pul 1938-1950 yılları arasında basılan “Tarım ve İnsan”
konulu pulları da temsil etmesi nedeniyle seçilmiştir. “Yaylada Yörükler” kompozisyonu (1975)
ile kadınların evde yaptıkları gündelik işlere vurgu yapıldığından analiz edilmiştir. 2005 yılında
“Türk Polis Teşkilatının 160. Yılı” anısına basılan pul ile kadının sanatçı yönüne vurgu yapan
2006 yılında “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi anısına basılan pul çözümlenecektir.
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Son olarak, kadının sporcu yönü ile yansıtıldığı “2012 yılı Dünya Salon Atletizm Şampiyonası”
pulları analiz edilecektir. Yazar grubunu temsil eden iki figürün portreden oluşması nedeniyle
analizi yapılmamıştır.
Benzerlerinden ayıklanarak örneklem olarak seçilen altı adet pul görseli Barthes’in düz
anlam ve yan anlam çerçevesinde göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenecektir.
PTT’den yazışmalar sonucu elde edilen dijital arşiv taranmıştır. Bu çerçevede, basılan tüm kadın
figürlü pullara erişim konusunda eksiklik bulunması olasıdır. Dolayısıyla çalışma elde edilen
pullar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

6. TÜRK
PULLARINDA
MESLEKLERİYLE
YER
ALAN
FİGÜRLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

KADIN

Göstergebilimsel çözümlemede, anlamlar içinde yer alan ilişkiler ağı önemlidir ve
göstergebilim her şeyi söylemeyi amaç edinmez. Diğer taraftan, anlam yapılarında her şeyin
birbiriyle ilişki içinde olduğunu öne sürer. Buradan hareketle, pullardaki sunum kodlarında yer
alan göstergeler, oluşturdukları metafor, mit ve metonim kavramları üzerinden incelenerek analiz
edilmiştir.

Görsel 8: Türk Hava Kurumu Pulu
Figürler Türk Hava Kurumu’nun (THK) 25. kuruluş yıl dönümünde (1950) basılan üç
puldan oluşmaktadır. Görseller düz anlam boyutunda incelendiğinde, ilk pulda, uçuş kıyafetleri
içinde ileriye bakar vaziyette ayakta duran bir kadın pervaneli bir uçak önünde görülmektedir.
Ortada yana dönük vaziyette bir erkek çocuğu gökyüzüne bakarken, arka fonda yoğun bulutlardan
oluşan bir görüntü ile THK’nın logosu yer almaktadır. Üçüncü görselde ise bir kız çocuğu bir
koluyla maket uçağı havada uçurmakta, diğer koluyla pervaneye uzanarak oyun oynamaktadır.
Pervaneli uçağın önünde duran ilk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen’dir. Henüz o dönemde
sanayileşmiş birçok ülkede dahi kadın pilot yokken, Sabiha Gökçen bu mesleği kadınların da
yapabileceğini ispatlamıştır. Pulun basıldığı 1950 yılı düşünüldüğünde, pilotluk mesleği bütünüyle
bir erkek mesleği olarak görülmekteydi. Dolayısıyla o dönemde bir pulda kadın pilota ait figür
kullanılması “pilotluk erkek mesleğidir” mitine karşı duruş sergilemektedir. Diğer taraftan, maket
uçakla oynayan kız çocuğu meslek anlamında “pilotluk” metaforu içerisinde sunulmaktadır.
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Görsel 9: Açlıkla Savaş Konulu Pul
1963 yılında basılan pul, Barthes’in düz anlam çerçevesinde değerlendirildiğinde,
yanındaki erkekle aynı hizada adım atan kadın omuzlarından beline bağlı beyaz bir bez parçasıyla
geleneksel yöntemle buğday ekerken görülmektedir. Önlerinde üç buğday başağı bulunurken,
başakların altında “Açlıkla Savaş” yazısı yer almaktadır.
Görsel, Barthes’in yan anlam boyutuyla incelendiğinde, (diğer tarım ve insan konulu pul
görsellerinde olduğu gibi) burada da kadın tarımsal bir faaliyette çalışırken tasvir edilmiştir. Açlık
gibi önemli bir toplumsal sorun karşısında, birlik içinde mücadele ettiği vurgulanmaktadır. Kadın,
açlıkla “mücadele” ve çalışırken “uyum” metaforları içerisinde sunulmaktadır. Diğer taraftan
başak “bereket” metaforuyla sunulmuştur. Üç başak resminin ekim işinin önünde yer alması,
kadının yardımıyla bolluğa çıkılacağını simgelemektedir. Burada ayrıca kadının gücü ve
varoluşunun değeri de öne çıkarılmıştır.

Görsel 10: Yaylada Yörükler Konulu Pul
Düz anlam boyutuyla, “Yaylada Yörükler” kompozisyonu (1975) ile yörük kadınların
çocuk ve hayvanlarıyla yaylada yaptığı işler resmedilmiştir. Görselde yer alan üç kadından birinin
kucağında bebek, ortada ayakta duran kadının arkasında iki keçi bulunmakta, diğeri ise oturur
vaziyette yemek yapmaktadır. Küçük kız çocuğu saç üzerinde börek pişirirken diğeri onu
seyretmekte ve arkada yer alan çocuk ise ayakta müzik aleti çalmaktadır.
Görsel yan anlam çerçevesinde incelendiğinde, günlük ev işleriyle birlikte çocukları
büyütme görevinin kadınlara ait olduğu mitinin inşa edildiği görülmektedir. Ayrıca, üç kadının da
ayrı ayrı sorumlulukları olduğu gözlemlenmektedir. Sol tarafta yer alan kadının kucağındaki
bebekten onun şu anda bebek büyütmekten sorumlu olduğu, ayakta kovayla duran kadının
arkasındaki keçileri sağdığı ya da sağmaya gideceği, sağ tarafta oturan kadının ise hem yemek
işiyle uğraştığı hem de küçük kıza sorumluluk vererek yemek yapmayı öğrettiği vurgulanmaktadır.
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Bu görselde kadınlar, günlük işlerde “dayanışma” içinde bulunarak ve “iş bölümü” yaparak zor
işlerin üstesinden geldikleri metaforlarıyla sunulmaktadır.

Görsel 11: Türk Polis Teşkilatının 160. Yılı Anısına Basılan Pul
Düz anlam boyutuyla incelendiğinde, rütbeli üniformasıyla ayakta duran ve gülümseyen
bir kadın polisin önünde, yine gülümseyerek selam duran polis şapkalı bir çocuk yer almaktadır.
En arkada hilalin bir kısmı ile yıldızı görünen Türk Bayrağı yer almaktadır. 2005 yılında basılan
pulun sol alt tarafında “Türk Polis Teşkilatının 160. Yılı” yazısı bulunmaktadır.
Yan anlam çerçevesinde ele alındığında, üniformasında rütbe bulunan kadın polis “otorite”
ve “hiyerarşi” metaforları içinde sunulmaktadır. Arkada yer alan bayrak ile metonimi yaratılarak
Türkiye Cumhuriyeti vurgulanmaktadır. Kadının ayakta durması ve önünde selam duran çocuğun
bulunması, onun Türkiye Cumhuriyeti’nin emrinde, topluma hizmet için her an hazır olduğunu
göstermektedir. Kadın polis, her an “göreve hazır” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin “emri altında”
metaforlarıyla yer almaktadır. Ayrıca Polis Teşkilatı, 160. Yılı yazısı ile “köklü” olmakla birlikte
“çağdaş” metaforları içinde sunulmaktadır. Son olarak, polis üniformasıyla gülümseyen kadının
“polislik erkek mesleğidir” mitini yok ettiği anlamına gelmektedir.

Görsel 12: Selvi Boylum Al Yazmalım Film Pulu
2006 yılında basılan pul düz anlam çerçevesinde ele alındığında, bir film şeridi içinde üç
sahneden alınan fotoğraflardan oluşmaktadır. Soldaki küçük fotoğrafta kucağında bebeği olan
siyah başörtülü anne düşünceli bir şekilde önüne bakmaktadır. Ortada büyük karede yer alan gelin
(Türkan Şoray) ve damat (Kadir İnanır) sırt sırta vermiş, birbirlerine yarı dönük bir şekilde
gülümseyerek bakmaktadır. Baş kısmından kadının gelinlik içinde olduğu analaşılmaktadır. Sağ
taraftaki resimde bir kolunu masaya dayayarak keyifle karşıya bakan bir kişi (Ahmet Mekin)
görülmektedir. Sol alt tarafta “Selvi Boylu Al Yazmalım” yazmaktadır.
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Pul görseli yan anlam boyutuyla incelendiğinde, film şeridi ile metonimi yapılarak
karelerde yer alan fotoğrafların bir sinema filmine ait olduğu çağrıştırılmaktadır. Kadının
kucağında bebeğinin olması, çocuk sorumluluğu ve büyütme işinin kadınlar tarafından daha uygun
olduğu miti bu görselde de inşa edilmektedir. Kadının başındaki beyaz gelinlik saflık ve temizliği
ifade ederken, siyah baş örtüsü yas anlamına gelmektedir. Filmin adındaki selvi endamı, al ise aşkı
işaret etmektedir. Dolayısıyla kadın buradaki pul görselinde, “temizlik-saflık”, “yas”, “endam” ve
“aşk” metaforları içinde sunulmuştur.

Görsel 13: 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası Pulları
2012 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için üretilen
dörtlü bloktan iki tanesi kadın sporculara ait görsellerden oluşmaktadır. Fotoğraflar düz anlam
kapsamında incelendiğinde, birinin engelli koşudan, diğerinin uzun atlama yarışmasından olduğu
anlaşılmaktadır. İki sporcu da Boğaz köprülerinden atlar şekilde resmedilmiştir. İki kadın da
kırmızı-beyaz renklerden oluşan forma giyerken, kaslı/güçlü vücut yapıları dikkat çekmektedir.
Yan anlam boyutuyla ele alındığında, formalardaki kırmızı-beyaz renkler Türk Bayrağını
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini vurgulamaktadır. Bu da yarışmadaki kadınların Türkiye
Cumhuriyetini temsil ettiği metonimini göstermektedir. Kadın atletler “kaslı/güçlü” vücut
yapılarıyla “engelleri aşma” metaforları içinde sunulmaktadır. Ayrıca dörtlü bloktan oluşan
görsellerin yarısının kadın sporculara ait olması, kadınları “eşitlik” metaforu içinde
göstermektedir.

SONUÇ
Elde edilen pul görselleri üzerinden sınıflandırma yapıldığında, kadın figürlerinin en çok
meslekleriyle veya toplumsal görev ve sorumluluklarıyla ön plana çıktığı görülmektedir. Annelik
rolünün kullanıldığı pul görsellerinde annelik şefkatine ağırlık verilirken, kadının siyasi hayatta
yer almasına yönelik figürler çok partili döneme geçtikten sonra kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin ikili ilişkilerde iyi olduğu ülkelerle ilgili bastırdığı pullarda, kadının yer aldığı barış,
dostluk ve adalet vurguları göze çarpmaktadır. Kültür ve sanatla ilgili figürlerde genellikle kadının
çağdaş yönü yansıtılmıştır. Turizm ve tarihi eserleri içeren görsellerde Türkiye’nin tanıtımı ön
planda olup, tarihi şahsiyetlere de yer verilmiştir.
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Yıllar baz alınarak değerlendirildiğinde, 1863 yılından 1917 yılına kadar basılan pullarda
kadın görseline rastlanmamıştır. Bunun nedeni, ilk basılan pullarda padişah tuğrasının tercih
edilmesi ve sadece devlet yönetiminde bulunanların görsellerinin kullanılmasıdır. 1938-1950
yılları arasında kadın figürlerinin tarım toplumunu ele alan ve kadının ekonomik anlamda emek
sarf eden ve üreten yönü ön planda tutulmuştur.
Kadın sporcu görseli ilk defa Pekin Olimpiyatları için hazırlanan pullarda kullanılmıştır.
2002 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Süreyya Ayhan’ın altın madalya kazanmasının ardından
2004, 2008, 2012 ve daha sonraki olimpiyatlarda elde edilen başarılardan sonra kadın figürleri ve
yarıştığı alanların görselleri pullara daha sık yansımıştır. 1950 Roma Olimpiyatlarından bastırılan
dörtlü bloğun tamamında erkek figürleri yer alırken, 2012 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya
Atletizm Şampiyonası için bastırılan dörtlü bloğun yarısında, yarışmalarda yer alan kadın figürleri
kullanılmıştır.
Halk danslarının yer aldığı görsellerde kadın geleneksel ve yerel kıyafetler içinde yer
alırken, çağdaş sanat gösterilerinin yer aldığı figürlerde Batılı giyim tarzıyla öne çıkarılmıştır.
Henüz 1950 yılında THK’nın 25. yıldönümünde Sabiha Gökçen görseli ile Polis Teşkilatının 160.
Yıl anısına basılan puldaki polis görseli Türkiye’de kadının çağdaş yönünün yansıtıldığı pullar
arasındadır.
Kadın figürlerinin bulunduğu pullarda bazı mitlerin inşası söz konusuyken bazı mitlere de
karşı duruş göze çarpmaktadır. Örneğin, çocukların sorumluluğu, onları büyütme ve ev işlerinin
kadına ait olduğu mitleri bazı pul görsellerinde inşa edilirken, erkeklere mahsus olduğu düşünülen
pilotluk ve polislik mesleklerinde kadın görsellerine başvurulması, bu mesleklerin yalnızca
erkekler tarafından yapılabileceği mitini yıkmaya yöneliktir.
Pullarda kadın figürlerine daha çok olumlu metaforlar içerisinde yer verildiği
görülmektedir. Kadınlar, mücadele, uyum, dayanışma, iş bölümü, eşitlik, engelleri aşma ve aşk
gibi metaforlar içinde sunulmuştur. Ayrıca, “Değerli Türk Meşhurları” ve “Ünlü Kadınlar”
konularını içeren pullarda kadının toplumda elde ettiği başarılara vurgu vardır. Bunlara örnek
olarak Cumhuriyet döneminde sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Bedia Muvahhit, düşmana
karşı direnişiyle kahramanlaşmış Nene Hatun ve yazarlık kimliğiyle Halide Edip Adıvar
gösterilebilir. Adıvar, hem 1966 yılında “Türk Büyükleri ve Meşhurları” temalı pullarda hem de
1996 yılındaki “Ünlü Kadınlar” konulu pullarda olmak üzere iki defa yer almıştır.
Sonuç olarak, kadınlar pullarda daha çok geleneksel rolleri yansıtan imgelerle yer almakla
birlikte, çağdaş figürlerle de pullara yansıtılmıştır. Kadınlar olumlu metaforlar içinde sunulurken,
bazı mitlerin inşasında bazılarının da yok edilmesinde kullanılmıştır. Zaman ilerledikçe pullarda
kadın görsellerinin artış nedeni olarak, kadınların toplumsal görev-sorumluluk ve etkinliklerde
giderek daha fazla yer alması gösterilebilir. Çalışmanın özgünlüğü, pullarla ilgili yapılan
araştırmalarda göstergebilimsel analiz yönteminin ilk defa kullanılmış olmasından gelir. Ayrıca,
toplumsal cinsiyet kavramına olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Mesleklerin ön planda tutulduğu bu çalışmanın yanı sıra, başka temalardaki pul görsellerinin de
analiz edilmesi alana daha fazla katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Devlet, il özel idareleri ve belediyeler, vergi alacağının tahsilini garantiye almak, tahsil
kabiliyetini yitirmemesi ve güvenliğini sağlamak adına zaman zaman çeşitli tedbirlere
başvurmaktadırlar. Bahsi geçen tedbirler; mezkur kanunda düzenlenmiştir. Bu tedbirler arasında
en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz “teminat isteme” uygulamasıdır.
Teminat isteme; tahsil dairesince mezkur kanunun 9. Maddesinde belirtilen durumlarda
vergi inceleme elemanlarınca yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen tutar üzerinden
uygulanabilen bir korunma önlemidir. Teminat isteme, gerçek kişilerin kamu borçları için
uygulanabilmektedir. Aynı zamanda şirketlerden kaynaklı amme alacaklarının da tahsilini
sağlamak adına şirket tüzel kişiliğine de uygulanabilmektedir. Çalışma şirket tüzel kişiliğine
uygulanan teminat istemine ilişkindir.
Uygulamada tahsil daireleri teminat isteme uygulamasının şirket tüzel kişiliğine uyguladığı
gibi, zaman zaman şirket tüzel kişiliğinin kanuni temsilcilerine uyguladığına da rastlanılmaktadır.
Yine, şirket kamu borçları için uygulanması gereken teminat istemenin, şirket kanuni
temsilcilerine karşı devreye konulmasının çeşitli hukuki ihtilaflara sebebiyet verdiği
görülmektedir. Danıştay’a yansıyan davalara bakıldığında; şirket tüzel kişiliğine uygulanması
gereken teminat isteme uygulamasının, şirket tüzel kişiliği kanuni temsilcilerine uygulanması
karşıt kararların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer bir anlatımla, Danıştay’ın dava konusu
ihtilafı incelemeye yetkili dairelerinin kimisinde teminat isteme uygulamasının şirket vergi
borçları için şirket kanuni temsilcilerine uygulanacağı yönünde kararlar verilirken, kimisinde bu
tedbirin uygulanamayacağı yönünde kararlar verilerek yapılan koruma işleminin iptaline
hükmetmektedir. Görüleceği üzere, çalışmaya konu edilen bu durum tartışmaya açıktır.
Bu noktada çalışma yer verilen hususlar doğrultusunda, bahsi geçen amme alacağının
korunma yöntemlerinden “teminat isteme” uygulamasının şirket vergi borçları için şirket tüzel
kişisi kanuni temsilcilerine uygulanıp uygulanamayacağı hususu üzerinde şekillenmiştir. Konunun
değerlendirilmesinde güncel mahkeme kararlarından örnekler verilerek konu incelenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6183 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Teminat İsteme,
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu.
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ACCORDING TO LAW NO. 6183; EVALUATION OF THE APPLICATION OF
THE “ASKING FOR COLLATERAL” MEASURE APPLIED TO SECURE TAX DEBTS
BELONGING TO LEGAL ENTITIES (COMPANY) TO THEIR LEGAL
REPRESENTATIVES
Dr. Ali SAKLAN
ABSTRACT
The state, special provincial administrations and municipalities take various measures from
time to time in order to ensure the collection of tax receivables, not to lose their ability to collect
and to ensure their security. The aforementioned measures; regulated in the aforementioned law.
Undoubtedly, one of the most important of these measures is the practice of “asking for collateral”.
Asking for collateral; It is a protection measure that can be applied in cases specified in
Article 9 of the aforementioned law, over the amount specified according to the initial calculations
made by the tax inspection personnel. Asking for collateral can be applied for tax debts of natural
persons. It can also be applied to the legal entity of the company in order to ensure the collection
of tax receivables originating from companies. The study is related to asking for collateral applied
to the legal entity of the company.
In practice, collection offices apply the "asking for collateral" measure to the legal entity
of the company, as well as to the legal representatives of the company's legal entity from time to
time. Again, it is seen that the enforcement of asking for collateral, which must be applied for the
public debts of the company, against the legal representatives of the company, causes various legal
disputes. Considering the cases reflected in the Council of State; It is seen that the application of
asking for collateral, which should be applied to the legal entity of the company, to the legal
representatives of the company's legal entity, leads to the emergence of opposing decisions. In
other words, while in some of the departments of the Council of State that are authorized to
examine the dispute, it is decided that the application of asking for collateral will be applied to the
legal representatives of the company for the tax debts of the company, while in some, decisions
are made that this measure cannot be applied, and it decrees the cancellation of the protection
process.
At this point, the study is shaped on the issue of whether the application of "asking for
collateral", one of the methods of protection of the aforementioned public receivables, can be
applied to the legal representatives of the company's legal entity for the tax debts of the company.
In the evaluation of the subject, it has been tried to examine the subject by giving examples from
the current court decisions.
Keywords: Law No. 6183, Tax Procedure Law No. 213, Asking for Collateral, Liability
of Legal Representatives.
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GİRİŞ
Çalışma, 6183 sayılı Kanun kapsamında yer verilen korunma tedbirlerinden “teminat
isteme” kurumuna ilişkindir. Bilindiği üzere teminat isteme, kamu alacağının güvence altına
alınması adına uygulanagelen bir koruma tedbiridir. Kanunda yer verilen durumlarda kamu
alacağının zamanında ve hızlı bir şekilde tahsil edilmesine yardımcı olan bir mekanizmadır.
Çalışma, teminat isteme olarak düzenlenmiş bu koruma tedbirinin şirket tüzel kişilerinin
vergisel borçlarına karşılık devreye konulmasında, şirketin kanuni temsilcilerine uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda yaşanan sorunsala ilişkindir. Danıştay kararları incelendiğinde bu
konuda farklı kararların verildiği, kimi kararlarında ayrı bir kişiliği olan şirket tüzel kişiliğinin
vergisel borçlarından kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu doğmadan bu tedbirin
uygulanmayacağı belirtilirken; kimi kararlarda tam tersi bir uygulama olarak şirket tüzel kişiliği
adına kamu alacağının salınmasına ilişkin işlemlere başlanılmasının yeterli olduğundan kasıtla
şirket tüzel kişiliği kanuni temsilcilerine de bu tedbirin uygulanabileceği ifade edilmiştir.
Çalışma bu sorunsal üzerine şekillenmiş olup, birinci bölümde kavramsal çerçeve başlığı
altında teminat isteme kurumundan ve kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğundan
bahsedildikten sonra, ikinci bölümde çalışmamıza konu Danıştay kararları izah edilerek,
değerlendirme ve sonuçla çalışma tamamlanmıştır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu başlık altında çalışma konumuza ilişkin olan iki kavramın açıklaması yapılmıştır. Bu
bağlamda öncelikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da
(AATUHK) yer verilen düzenlemelerden biri olan “Teminat İsteme” kurumundan bahsedilmiş,
ardından çalışma konumuz vergi borçlarına ilişkin olmasından kaynaklı olarak 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda (VUK) düzenlenen kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğundan
bahsedilmiştir.
1.1. Teminat İsteme Kurumu
Kelime anlamı bakımından teminat, güvence anlamına gelmektedir (Soner, 2012:32).
Teminat, bir işin yükümlüsü tarafından yerine getirileceğinin veya bir borçlunun borcunu
ödeyeceğinin taahhüt etmesi ya da teminat alan ve veren açısından değer atfedilen varlıklar ve
diğer kurum ile üçüncü kişilerce verilen garanti olarak tanımlanabilir (Koyuncu, 2019:26). Diğer
bir anlatımla teminat, elde edilme yönüyle risk teşkil eden alacağa karşılık kamu borçlusundan
alınan güvence olarak karşımıza çıkmaktadır (Çoşkun Karadağ, 2012: 240). Borçlar Hukuku
açısından bakıldığında teminat; bir borcun uygun bir biçimde belirli bir zamanda ödenmesini
sağlayan bir işlem ya da belli bir hukuksal duruma ulaşmada verilen taahhüt olarak ifade edilebilir
(Arslan, 2014:945). Teminatın en önemli özelliği, kendine has bir şekilde alacaklının alacağına
daha hızlı bir yolla ulaşmasını sağlamaktır (Yücelen, 2018: 32).
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Teminat isteme kurumu, kamuya karşı borçlu durumunda olanın borcuna karşılık kendi
malvarlığındaki kıymetleri istek üzerine, kendi belirlemesi suretiyle, kamu alacağının güvence
altına alınmasını hedeflemektedir (Yıldırım, 2008: 179; Çiftçioğlu vd., 2015: 100; Ay ve Baran,
2014:49). Teminat istemeyi hukuki yönden değerlendirdiğimizde kamu alacağının güvence altına
alınması bağlamında kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlemdir (Semiz, 2014: 38).
Teminat istemeye; 6183 Sayılı AATUHK’un “Amme Alacaklarının Korunması” başlıklı
ikinci bölümünün 9 ile 12. maddeleri arasında yer verilmiştir. 9. Maddede, teminatın nasıl, kim
tarafından ve hangi koşullar bağlamında istenebileceği hakkında izahatta bulunulmaktadır
(Sarıcaoğlu, 2020:863). Bu noktada kamu alacağının tahsilini kolaylaştırmak ve/veya garanti
altına almak amacıyla mezkur kanunda yer verilen hükümler doğrultusunda teminat istenmektedir
(Küçükkaya, 2021:487).
6183 Sayılı AATUHK’un “Teminat İsteme” başlıklı 9. maddesine göre; “213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile
359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli
muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk
hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir…” ifadesine yer
verilmiştir.
Madde metni incelendiğinde; teminat isteme hallerine değinirken, 213 sayılı VUK’un iki
maddesine atıfta bulunduğu görülmektedir.
Bu iki maddeden birincisi “Vergi Ziyaı Cezası” başlıklı 344. maddedir. Maddede; “341
inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu
hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359
uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere
ise bir kat olarak uygulanır…” ifadelerine yer verilmiştir.
Maddede yer verilen 341. maddesine bakıldığında; bu maddede vergi ziyaının tanımlandığı
görülmektedir. Madde vergi ziyaı’nı; “… mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin
zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni
haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan
tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı
hükmündedir.” şeklinde izah etmiştir.
Teminat istemeye ilişkin maddede atıf yapılan ikinci madde hükmü VUK’un 359.
maddesidir. Maddeye bakıldığında vergi kaçakçılık suçları ve cezalar hakkında bilgi verildiği
görülmektedir.
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359. madde genel itibariyle incelediğimizde; tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz
mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapan, defter, kayıt ve belgeleri
tahrif eden veya gizleyen ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananlar
vb. diğer suç hükümlerini ve bunlara karşılık verilecek cezaları içermektedir.
Yine maddenin devam hükmünde bir başka kavram vergi incelemesinden bahsedilmiştir.
Vergi incelemesine VUK’ta yer verilmiştir. VUK’un 134. maddesine göre; vergi incelemesi, “…
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır…” şeklinde
tanımlanmıştır.
Yine VUK’un 135. maddesinde vergi incelemesine yetkililer sayılmıştır. Maddeye göre;
Vergi incelemesi; “…Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru
veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra
teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini
haizdir.”
Sonuç olarak teminat;
1. Kamu alacağının güvence altına alınması için VUK’un 344. ve 359. maddelerinde
belirtilen hallerin bulunmasında,
2. Vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar
üzerinden,
3. Tahsil Dairesince,
istenebilir.
1.2. Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu
Yükümlülerin temsilcilerinin vergisel sorumluluğu özel hukukun aksine Vergi Hukukuna
has bir düzenlemedir. Özel hukukta, bilindiği üzere temsilcinin yaptığı işlemlerde temsil edilen
sorumludur. Vergi hukukundaki uygulamada ise kanuni temsilcilerin ihmal ettikleri vergisel
işlemlerden belirli koşullar dahilinde kişisel sorumlu olmaktadırlar (Kaneti vd., 2020:130).
Kanuni temsilciler, kanundan yetkisini alan temsilciler, vergilendirmeye ilişkin ödevler
yerine getirmekten vergi dairesinin muhatabı olarak sorumludur (Şenyüz vd., 2020:95). Yasal
temsilciler kanunen yerine getirmeleri gereken ödevleri yerine getirmemeleri halinde temsil
ettikleri kişilerden alınamayan vergi borçlarından sorumlu olacaktır (Öncel vd., 2020:78).
213 sayılı VUK’un “Kanuni Temsilcilerin Ödevleri” başlıklı 10. Maddesinde kanuni
temsilciye başvurulabilmesi için iki unsurun varlığına bağlıdır. Verginin mükellefin varlığından
alınamaması objektif (nesnel) unsuru; kanuni temsilcilerin kendisine düşen vergi ödevlerinin
yerine getirmemesi şeklindeki kusurlu davranışı öznel (subjektif) unsuru oluşturmaktadır (Oktar,
2020:81). Diğer bir ifadeyle, aşağıda zikredilen koşulların bir arada bulunması gerekmektedir.
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1.2.1. Vergi Alacaklarının, Vergi Mükellefinin veya Vergi Sorumlusunun
Malvarlığından Kısmen veya Tamamen Alınamamış Olması
Aslında burada, vergi alacağının, vergi mükellefinin veya vergi sorumlusunun
malvarlığından kısmen veya tamamen alınamamış olması, bir maddi imkansızlık hali olarak
değerlendirilmelidir. Yani, yasada belirtilen süre içerisinde ödenmemiş vergi borcunun, asıl
borçlunun malvarlığından tahsil imkanının kalmamış olması gerekmektedir (Kurdoğlu, 2011:58).
Danıştay 4.D. 30.06.2020 tarih veE.2016/17763 K.2020/2482 sayılı kararında; “Anılan
Kanun (213 sayılı VUK 10. madde) hükmü uyarınca şirket borçlarından dolayı kanuni temsilcinin
takip edilebilmesi için, şirket nezdinde usulüne uygun şekilde kesinleşmiş bir kamu alacağının
mevcut olması ve söz konusu alacağın kısmen veya tamamen şirketin malvarlığından tahsilinin
mümkün olmaması gereklidir.” ifadesine yer verilmiştir.
Yine Danıştay 4. D. 30.06.2020 tarih ve E.2016/10836 K.2020/2468 sayılı kararında;
“Uyuşmazlıkta; 24/09/2013 tarihinde re'sen terkin edilen tüzel kişinin hukuken varlığından söz
edilemeyeceğinden adlarına vergi salınmayacağı ve ceza kesilemeyeceği, 213 sayılı Kanunun 10.
maddesine göre ise tüzel kişiliği sona eren şirketin kanuni temsilcisinin sorumlu tutulabilmesi için
borcun tüzel kişiliğin hukuk aleminden kalkmadan önce tarh, tahakkuk ve tebliğ ile kesinleşmesinin
gerekeceği, bu aşamalar usulüne uygun olarak tamamlandıktan sonra borcun kanuni temsilciden
tahsilinin ancak ödeme emri ile mümkün olacağı, tasfiyesi tamamlanan şirket borçları için kanuni
temsilci veya tasfiye memuru adına tarhiyat yapılamayacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.
Danıştay 3. D., 20.01.2009 tarih ve E.2006/3902 K.2009/51 sayılı kararında; “Vergi Usul
Kanunu uyarınca, tüzel kişilerin vadesinde ödenmeyen vergi borçlarından kanuni temsilcilerin
sorumlu tutulabilmesi için, borcun zamanaşımına uğramadığının ve tüzel kişiden tahsil olanağının
kalmadığının idarece tespiti gerekir.” ifadesine yer verilmiştir.
Danıştay 4. D., 09.02.2005 tarih ve E.2004/2180 K.2005/182 sayılı kararında; “Tüzel
kişiliğin vergi borçlarının kanuni temsilci ya da ortaklardan tahsiline gidilebilmesi için, tüzel
kişilik hakkındaki takibin sonuçlanması, tüm takip yollarının tüketilerek, alacağın şirketten tahsili
olanağı kalmadığının belirlenmesi gerekir.” ifadesine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen örnek Danıştay kararlarında da görüleceği üzere; bahsi geçen koşul
ekseninde vergi mükellefinden vergi alacağının kısmen veya tamamen alınamamış olması
gerekmektedir.
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1.2.2. Vergi Alacaklarının Kısmen veya Tamamen Vergi Mükellefinin veya Vergi
Sorumlusunun Malvarlığından Tahsil Edilememesinin Nedeninin, Bunların Vergi ile İlgili
Ödevlerinin, Kanuni Temsilci Tarafından Yerine Getirilmemiş Olması
Kanuni temsilcilerin sorumluluğu değerlendirilirken 213 sayılı VUK ikinci bir şart olarak,
vergi alacaklarının kısmen veya tamamen vergi mükellefinin veya vergi sorumlusunun
malvarlığından tahsil edilememesinin nedeninin, bunların vergi ile ilgili ödevlerinin, kanuni
temsilci tarafından yerine getirilmemiş olması gerekmektedir.
Kanuni temsilcilerin ödevlerinin VUK’un Mükellefin Ödevleri başlıklı ikinci kitabında
153 ila mükerrer 257. maddeler arasında ödev olduğu belirtilenlerle, açıkça ödev olarak
nitelendirilmesinden dolayı aynı kanunun 11. ve 144. maddesinde düzenlenmiş; kaynakta yapılmış
kesintilerin ödenmesi ile beyanname verilmesinden ibaret olduğu söylenebilir.
Konuya ilişkin Danıştay kararları incelendiğinde örnek olarak şu karar verilebilir. Danıştay
VDDK. 01.04.2005 tarih ve E.2004/238, K.2005/57 sayılı kararında; “…Dosyadaki belge ve
bilgilerden anlaşılacağı üzere; söz konusu vergi alacağı, davacının yönetim kurulu başkanı olarak
görev yapmış olduğu dönemde, mükellef şirketin vergi ile ilgili kimi işlemlerini içeriği itibariyle
sahte ve yanıltıcı belgelerle tevsik ettiği yolunda yapılan tespitlere dayanılarak tarh edilmiştir. Bu
bakımdan yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı tarihten sonra istenilen defter ve belgelerin
ibraz edilmemesinde davacının kusuru bulunmadığı, bu nedenle sorumluluğuna
gidilemeyeceği….” ifadelerine yer verilmiştir.
Yine kanuni temsilcilerin sorumluluğunun 213 sayılı VUK. 10. Maddesi kapsamında mı
yoksa 6183 sayılı AATUHK’un mükerrer 35. Maddesi kapsamında mı hususu ayrıca
değerlendirilmesi gerekli bir husustur. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’nin 2015 tarihli bir
kararının paylaşılması yerinde olacaktır.
Anayasa Mahkemesi’nin 19.03.2015 tarih ve E.2014/144 K.2015/29 sayılı kararında;
“…6183 sayılı Kanun …mükerrer 35 inci maddenin "diğer amme alacakları" için getirildiği
belirtilmekle, paralel bir düzenlemeyle bu ayırıma gidilmiş olduğu, bu durumda, vergi ve buna
bağlı alacaklarda kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak madde özel hüküm olan Vergi Usul
Kanunu'nun 10 uncu maddesi olup, 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesi ancak diğer
amme alacakları için uygulanabileceği" şeklindedir.” ifadelerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen kararda da görüleceği üzere, vergi ve buna bağlı alacaklardan dolayı
kanuni temsilcilerin sorumluluklarına gidilirken VUK’un 10. maddesi kullanırken, diğer amme
alacakları için AATUHK’un mükerrer 35. maddesi uygulanmaktadır.
Mezkur kanunun 10. Maddesi tüzel kişiler özelinde incelendiğinde; tüzel kişilerin
ödevlerini yerine getirmemeleri ve bu mükelleflerin varlıklarından tamamen veya kısmen
alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklardan kanuni temsilciler sorumlu tutulmaktadır.
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Tahsil edilemeyen amme alacağı teriminin tanımı AATUHK’un 3. maddesinde yer
verilmiştir. Maddede; “…Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı
araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal
varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması
gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını…” şeklinde tanımlanmıştır.
Sonuç olarak kanuni temsilcilerin sorumluluğuna gidilebilmesi için vergi tahakkuk etmeli,
kesinleşmeli, vergi borçlusu tüzel kişinin varlığından tamamen veya kısmen alınamaması
hususlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

2. KONUYA İLIŞKIN VERILEN MAHKEME KARARLARI
Konuyla ilgili kavramsal çerçeve oluşturduktan sonra şimdi de Danıştay kararlarına
bakılması yerinde olacaktır. Danıştay kararları incelendiğinde; kimi kararda teminat isteme
uygulamasının şirket tüzel kişilerinin kanuni temsilcilerine uygulanmasının uygun olduğuna karar
verilmişken, kimisinde uygun olmadığına karar verilmiştir.
Danıştay1 3.D. 07.10.2021 tarih ve E.2018/6681 K.2021/4306 sayılı kararında; dava
konusu istem özetle; “…Davacı hakkında, kanuni temsilcisi olduğu … Metal Gıda Sanayi Ticaret
Limited Şirketinin 2013 ve 2014 yıllarının incelenmesi sırasında ilk hesaplamalara göre önerilen
vergi ve cezaların güvence altına alınması amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun'un 13. maddesi uyarınca alınan … tarih ve … sayılı ihtiyati haciz kararı ile aynı
Kanun'un 9. maddesi gereğince … tarih ve … sayılı teminat istenilmesine ilişkin işlemin iptali
istemine ilişkindir…» kararda özetle; «…6183 sayılı Kanun'un "Amme Alacaklarının Korunması"
başlıklı ikinci bölümünde yer alan teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemleri, icrai
muamelelere başlamadan önce tahsile konu kamu alacağının tehlikeye girmesini engellemeye
yönelik işlemlerdir. Kamu alacağının cebren tahsil ve takibiyle ilgili olmayıp korunmasına yönelik
bu işlemlerin asıl muhatabı ise kamu alacağının gerçek borçlusu, diğer bir ifade ile verginin
mükellefi veya sorumlularıdır. Bu nedenle, esas kamu borçlusu olmayan tüzel kişiliğin kanuni
temsilcileri adına teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz gibi kamu alacağının
korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması söz konusu olmayacaktır. Tüzel kişilerin kanuni
temsilcilerinin ancak kesinleşen ve tüzel kişiliğin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil
edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarından dolayı sorumlu tutulabilecekleri ve haklarında şirket
borçlarıyla ilgili olarak ancak bu aşamada ihtiyati haciz gibi kamu alacağının korunmasına ilişkin
bir işlemin uygulanabileceği dikkate alındığında, davacı hakkında, kanuni temsilcisi olduğu şirket
tüzel kişiliğinin vergi borçları nedeniyle alınan ihtiyati haciz kararında ve teminat istenilmesinde
hukuka uygunluk görülmediğinden, yazılı gerekçeyle verilen Vergi Dava Dairesi kararının
bozulması gerekmiştir…» ifadelerine yer verilmiştir.
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Konuya ilişkin benzer bir karar için bknz.(Danıştay 9.D. E.2016/2092 K. 2017/2036 KT.22.02.2017)
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Yer verilen mahkeme kararlarında da görüleceği üzere; teminat isteme kurumunun gerçek
muhatabının tüzel kişi olduğu, bu aşamada kanuni temsilciler adına bu korunma tedbirlerinin
uygulanmasının uygun olmadığı belirtilmiştir. Kararda görüleceği üzere; bu korunma tedbirlerinin
uygulanabilmesi kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğunun başlamasıyla mümkün olabileceği
belirtilmiştir.
Danıştay2 7.D. 07.10.2020 tarih ve E.2016/13169 K.2020/3729 sayılı kararında; kararda
özetle; Dava Konusu İstem: “… Madeni Yağ İmalatı Toptan ve Perakende Satış Pazarlama İnşaat
Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketinin vergi borçlarının tahsilini teminen şirketin ortağı ve
yetkilisi olan davacıdan teminat istenmesine ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun'un 9. maddesi uyarınca tesis edilen 27/05/2015 tarih ve 15745 sayılı işlemin
iptali istemiyle dava açılmıştır...” kararda özetle; “… asıl amme borçlusu şirketin ortağı ve
yetkilisi olan davacıdan teminat istenilebilmesi için, şirket hakkında vergi incelemesine
başlanılmış, maddedeki durumların saptanılmış ve ilk hesapların yapılmış olması gerekli ve
yeterlidir. Dosyanın incelenmesinden; teminat istenilmesi ve ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için
kamu alacağının salınması yolunda gereken işlemlere başlanılması yeterli görülerek, süreyle
sınırlı olmaksızın teminat istenilebileceği kurala bağlandığından ve şirket borçlarından
sorumluluğuna gidilebilecek olan şirket ortakları ve kanuni temsilcileri bu aşamada da sorumlu
tutulabileceklerinden, kamu alacağının borçlusu limited şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunda
ihtilaf bulunmayan davacıdan teminat istenilmesi mümkündür. Bu bakımdan, Mahkemece, kamu
alacağının borçlusu şirketin ortağı ve yetkilisi olan davacı adına 6183 sayılı Kanunun 9. maddesi
kapsamında tesis edilen teminat istenilmesine ilişkin işlem hakkında, Kanunda öngörülen
koşulların oluşup oluşmadığı yönünden yapılacak incelemeyle varılacak sonuca göre karar
verilmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen kararda görüleceği üzere Danıştay, kanuni temsilciden teminat
istenilmesi için, tüzel kişi açısından kamu alacağının salınması yolunda gereken işlemlere
başlanılması yeterli görülerek herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın bu korunma tedbirinin kanuni
temsilciye uygulanabileceği belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Verilen Danıştay karar örneklerinde de görüleceği üzere; kimi kararda teminat isteme
uygulamasının şirket tüzel kişilerinin kanuni temsilcilerine uygulanmasının uygun olduğuna karar
verilmişken, kimisinde uygun olmadığına karar verilmiştir. Konunun değerlendirilmesinde verilen
mahkeme kararlarından tüzel kişilere karşı uygulanması gereken teminat isteme korunma
tedbirinin bu aşamada kanuni temsilcilere uygun olmadığı yönünde verilen kararların isabetli
olduğu düşünülmektedir.
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6183 sayılı Kanunun «Amme Alacaklarının Korunması» başlığı altında yer verdiği teminat
isteme uygulaması, Kanunun 58. maddesinden itibaren yer verilen cebren tahsil ve takibe yönelik
bir uygulama olmayıp kamu alacağının güvence altına alınabilmesine yönelik geçici hukuki
koruma tedbiridir.
Bu noktada VUK’un 10. maddesinde yer verilen düzenlemeyle birlikte düşünüldüğünde;
bu korunma tedbirinin muhatabı şirket tüzel kişiliğidir. Bilindiği üzere tüzel kişileri kuran, yöneten
gerçek kişilerden ayrı kişiliği vardır. Ve bu durum onlara kanuni temsilcilere gidilmeden önce
vergi borçlarından kaynaklı olarak kendi malvarlığıyla sorumluluğu beraberinde getirmektedir.
Yine VUK’un 10. maddesine göre; şirket tüzel kişilerinin vergi borçlarından kanuni
temsilcilerin sorumluluğu, şirket tüzel kişiliğinin kesinleşen ve mal varlığından kısmen veya
tamamen tahsil edilemeyen kamu borçlarından sorumluluğu yönündedir. Diğer bir ifadeyle kanuni
temsilciler açısından vergisel sorumluluk başlamadan ayrı bir kişiliği ve mal varlığı olan tüzel
kişiye uygulanması gereken teminat isteme tedbirinin, bu aşamada kanuni temsilciler açısından
uygulanmasının yerinde olmadığı düşünülmektedir.
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XÜLASƏ
Abbasqulu Ağa Bakıxanov XIX əsrdə xalqın maariflənməsində, inkişaf səviyyəısinin
yüksəlməsində, dünyagörüşünün işıqlanmasında müstəsna rol oynamışdır. Məhz buna görədir ki,
Abbasqulu Ağa Bakıxanovdan sonra ədəbiyyat meydanına gələn XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin
əvvəlləri Bakı ədəbi mühitinin şairləri də XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin əvvəllərində dövrün tələblərinə
uyğun olaraq onun elm və ədəbiyyat sahəsində açdığı cığırla gedərək böyük nailiyyətlər əldə etmişlər.
Azərbaycan ədəbiyyatı əsrlər boyu zaman-zaman bir çox mərhələlərdən keçmiş və daim zamanın
axarı ilə gedərək zamanın tələbləri ilə meydana gəlmişdir. Artıq tarixdən məlumdur ki, türk xalqları Sibir,
Tibet ərazilərindən deyil, Qafqaz dağları, Kür-Araz vadiləri, Xəzərətrafı düzənliklərdən sivilizasiya
etmişlər. Belə ki, artıq bütün dünya bunu etiraf edir və türk xalqlarının, onların danışdığı dilin də mənşəyi
bilavasitə “göy türklər”lə bağlıdır. Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri A.A. Bakıxanov, rusların güclü təzyiqi
ilə üzləşsə də əzmkarlıq və qətiyyəti sayəsində özünün “Gülüstani-irəm” əsərində Azərbaycanın qədim
zamanlardan bu yana tarxini təkzibedilməz mənbələrə əsasən yarada bilmişdir.
Açar sözlər: Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbi məclis, milli maarifçilik

INFLUENCE TO THE ETERNAL ENVIRONMENT ABASGULU AGHA
BAKIKHANOV IN THE SECOND HALF OF XIX AND EARLY XX CENTURIES
Sabina AHMEDOVA
ABSTRACT
Abbasgulu Agha Bakikhanov played an exclusive role in enlightening people of XİX century, in
rising the level of development, in illuminating their worldview. And that is why, the poets of the second
half XIX - early XX century, who came to the literary sphere after Abbasgulu Agha Bakikhanov, achieved
great success in the field of science and literature, during the second half of XIX century, and the beginning
of XX.
Azerbaijani literature has gone through many stages from time to time and has always developed
in accordance with the requirements of the time, over the centuries. It is already known from history, that
Turkic peoples were civilized not from Siberia and Tibet, but from the Caucasus Mountains, the Kura-Araz
valleys and the Caspian plains. Thus, the whole world is already aware of this, and the origin of the Turkic
peoples and the language they talk, is directly connected with the "Gek Turk" s. The great Azerbaijani
thinker A.A. Bakikhanov, despite strong pressure from the Russians, thanks to his perseverance and
determination, had been able to create the history of Azerbaijan from ancient times on the basis of
irrefutable sources in his work "Gulustani-Iram".
Keywords: Abbasgulu Agha Bakikhanov, Azerbaijani Literature, Literary Meeting, National
Enlightenment.
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GİRİŞ
Azərbaycada ilk dəfə maarifçilik çırağını Abbasqulu ağa Bakıxanov yandırmışdır və bunu
öz qəlbinin istəyi, eyni zamanda sələflərinə yüksək ehtiram, xələflərinə hüsnİ-rəğbət əsasında
etmişdir. Bu səbəbdən də keçmişinə xor baxmamış, dini və milli dəyərlərini əziz tutmuş, klassik
sənətkarlarımıza dərin hörmət bəsləmişdir:
“Ümumiyyətlə, fikrimizcə yeni dövrdə A.A.Bakıxanov Azərbaycan milli ideyasının ilk
nümayəndəsidir. Çağdaş anlamda ilk millilik, milli özünüdərk, milli özünəməxsusluq kimi
keyfiyyətlər A.A.Bakıxanovda özünü biruzə vermişdir. Əgər kimlərsə iddəa edirsə ki, milli
ideyanın başlanğıcı, iliin mərhələsi M.F.Axundzadə ilə başlayır, bu çox mübahisəlidir.
Apardığımız təfqiqatlar əsasında belə bir nəticəyə gəlmişik ki, M.F.Axundzadədən öncə və ondan
fərqli olaraq yalnız qiyabi deyil, əyani şəkildə Qərb dünyası ilə yaxından tanış olan A.A.Bakıxanov
öz dövrünün, XIX yüzilliyin ilk milli ideoloqu və milli maarifçisidir. Şübhəsiz burada “milli
ideoloq” və “milli maarifçilik” nisbi xarakter daşıyır. Çünki bu anlayışlar ilk növbədə yeni dövrün,
kapitalist münasibətlərinin mövcudluğu şəraitində meydana çıxmışdır. Biz də bu mənada
A.A.Bakıxanovu ilk milli idfeoloq və milli maarifçi hesab edirik.” [5.,s.326]
Ən əsası isə odur ki, Tiflisdə olarkən Mirzə Şəfi Vazehin “Divani-hikmət” ədəbi məclisinin
görkəmli nümayəndələrindən olandan sonra Qubaya, atasının onun üçün aldığı malakanəyə gələn
Abasqulu ağa Bakıxanov XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Mirzə Şəfi Vazehdən sonra
“Gülüstan” adlı ədəbi məclis yaratmışdır və məclisin məhz Vazehin yaratdığı “Divani-hikmət”dən
üstünlüyü onda idi ki, orda İ.İ.Qriqoriyev, Xaçatur Abovyan kimi ermənilər, Rozen, F.Bodenşştedt
kimi (Bodenşştedt Mirzə Şəfidən fars və türk dilini öyrənmişdi və Almaniyaya qayıtdıqdan sonra
1805-ci ildə onun şeirlərini alman dilinə tərcümə edərək “Şərqdə min bir gül” adı ilə çap
etdirmişdi. 1851-ci ildə isə Berlində “Mirzə Şəfinin şərqiləri” adı ilə kitab nəşr etdirmişdi. Lakin
bu kitabdan sonra Mirzə Şəfinin Avropada böyük bir şöhrət qazandığını görən Bodenşşdedt həmin
şeirləri yenidən nəşr öz adı ilə nəşr etdirməyə başlamışdı-S.Ə) qeyri-azərbaycanlılar deyil, Mirzə
Möhsün Xəyali, Xınalıqlı Əmin, Hacı Qubalı, Sədi Xaltani və s. kimi azərbaycanlı-müsəlman
sənətkarları yığmışdı və “Gülüstan” məclisinin üzvlərinin şeirlərinə nəzər salanda da onların
əsərlərində çox güclü maarifçilik ideyalarının ilə insanları cahillikdən, avamlıqdan, təhsilsizlikdən
uzaqlaşdırıb, İslami və milli dəyərləri əziz tutmağa, adət-ənənələrimizə rəğbətlə yanaşmağa, eyni
zamanda əsil İslam dininin mahiyyətini, mənasını, məzmununu dərk etməyə dəvət edirdilər.
Məsələn Xınalıqlı Əmininin qoşmalarında bu açıq-aydın özünü göstərir:
Cahillər ahılın qədrini bilməz,
Ay ağalar, əcəb zəmanə döndü.
Gördüyümü xalqa deyə bilmənəm,
Könlümün ənisi drumanə döndü.
Alıcı tərlanım uçdu qolumdan,
Qurtara bilmədim fitnə-felindən.
Dad eylərəm çərxi-fələk əlindən,
Yandı kabab bağrım büryana döndü.
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Yol əhlilər doğru yola getməyir,
Məhəmmədin şəriətin tutmayır.
Cahıllar qatında sözüm ötməyir,
Dağdan ağır başım samana döndü.[7.,s.41]
İctimai-siyasi görüşlərində xalqın ağrı-acılarına şəffaf bir güzgü tutan Abasqulu ağa
Bakıxanov isə yazırdı:
Ölkəsində qəddarlığq, zülmə etsə şah adət,
Heç bir zaman xalq içində hökm sürməz ədalət.
Şah bir etsə zülmü, onun xadimləri yüz edər,
Gedər elin iqtidarı, hörməti də tez itər.
Bu halları görən zaman söyləmişlər atalar,
Ölkədə şah zalım olsa, xadimləri can alar.
Viran edər öz yurdunu zülm eyləyən hökmran,
Həqiqəti yox eyləyər, puça çıxar din-iman.
Şah kafər də olub əgər ədalətlə görsə iş,
Rəhmət ilə yad olunar, versə elə asayiş. [2.,s.168-169]
XIX əsrin əvvəllərində mülki, elmi, diplomatik, hərbi sahələrdə xidmət göstərən, elm,
ədəbiyyat sahəsində dekabrist, K.Kyuxelbekker, A.Bestujev-Marlinski, A.Qribayedovla, eyni
zamanda təkcə Rusiyada və yaxud rus imperiyasında deyil, bütün dünyada çox məhşur olan
A.Puşkin və onun ailəsi ilə dostluq və yaradıcılıq əlaqələri saxlayan, məhşur alim və şərqşünaslarİ. Berezinin, V.Dornun, M.Brossenin, Qr.Syujennenin, K.Koxun, Fr.Bodenştedtin şəxsiyyətini,
elmi-təfəkkürünü və əsərlərini olduqca yüksək qiymətləndirdikləri Abassqulu Ağa Bakıxanov
1841-ci ildə fars dilində yazdığı “Gülüstani-İrəm” əsərində Şirvan və Dağıstan tariximdən bəhs
etmiş, bu ərazilər barəsində coğrafi və etnoqrofik baxımdan məlumat vermiş, ən qədim dövrlərdən
İslam dini meydana gələnə qədər qövmləri, dinləri, dilləri və məzhəbləri anlatmış, İslam dini
meydana gələndən sonra moğol istilası haqqında məlumat vermiş, sonra Səfəvilər haqqında söhbət
açmış, xanlıqlar dövrünün mənzərəsini əks etdirmiş, Nadir şahın ölümündən (1747) “Gülüstan
müqaviləsi”nə qədər ki, zamanı göstərmiş, əsərin müqəddəməsində isə öz şərhi-halını yazmış və
Azərbaycan alimləri, şairləri haqqında məlumat vermişdir. Abbasqulu Ağa Bakıxanov bu əsəri
yazarkən Herodot, Strabon, Plutarx, Mirxond, Katib Çələbi, Nestor, Karamazin kimi qədim yunan,
rus və Şərq tarixçilərinin kitablarından istifadə etmişdir. Kitab ərsəyə gələndən sonra özü onu rus
dilinə tərcümə etsə də, şovinist çar məmurları kitabın nəşrinə icazə verməmişdir. “Gülüstani-İrəm”
(“Cənnət gülüstanı”) bir müqəddimə, bir xatimə və beş fəsildən ibarətdir.
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Ədibin “Qanuni-Qüdsi” əsəri fars dili qrammatikasına aiddir“Təzhibi-əxlaq”, “Kəşfül-qəraib”
əsərlərində İslam əxlaqının zənginliyindən, gözəlliyindən söhbət açır, tarix haqqında “Gülüstaniirəm”, filologiya haqqında “Qanuni-Qüdsi”, astranomiya haqqında “Əsrarül-məlaküt”,
coğrafiyaya dair “Kəşfül-qəraib”, (Ümuni coğrafiya, daha doğrusu Amerikanın kəşfinə dair),
“Əsrarül-Mələküt” nucum elminə dair b ir əsərdir, “Təzhibül-Əxlaq”yunan, İslam və Avropa
müəlliflərindən istifadə edilərək yazılmış bir əxlaq risaləsidir. Bu rusalədə elm ilə əməlin və ya
nəzəriyyə ilə təcrübənin münasibətindən bəhs olunur. Bakıxanov bu risalədə elmi gəminin
yelkəninə oxşadır və yelkənsiz gəmi dəryada necə dəngəsini itirərsə, elmsiz qalan bir qövm də o
şəkildə dəngəsini itirib suya qərq olar, deyir. Ədib məntiq haqqında “Eynülmizan” əsəri yazmış,
əxlaqi hekayətlərdən ibarət “Mişkətül-ənvar” əsəri yaratmış, 1827-ci ildə uşaqlar üçün dərslik
vəsaiti kimi “Nəsihaətnamə” tərtib etmiş, “Məxzənül-əsrar” (Sirrlər xəzinəsi) əsərində isə eşqəxlaq haqqında fəlsəfi və didaktik görüşlərini ifadə etmiş, eyni zamanda və Mövlanə Füzulinin
“Həqiqətüs-süəda” (Xoşbəxtlər baxçası) əsərinin təsiri altında yazdığı “Riyazül-Qüds” əsərini
yaratmışdır ki, hər biri müstəqil bir hekayə olan və on dörd fəsildən ibarət olan bu əsərdə Kərbəla
vaqiəsi, Yezid ibn Müaviyənin zorakılığı, zülmü, eyni zamanda onun kölələri ibn Ziyadın, Şimrin,
Ömər bin Səddin, Hərmələnin riyakarlığı, rəzilliyiyi, yırtıcılığı, bundan əlavə İmam Hüseyn
əleyhəssalamın, Əbülfəzl Abbas əleyhəssalamın, o biri Kərbəla şəhidlərinin, həm də Həzrəti
Zeynəb əleyhəssalamın işıqlı imanından, əzmkarlığından, Uca Allaha bağlılığından danışılır.
A.A.Bakıxanov 1846-cı ildə Həcc ziyarətinə getmiş, Məkkədə müqəddəs Kəbə evini
ziyarət eləyəndən sonra sevgili Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd səllahu əleyhi və alihi
vəssəlləmin mübarək məzarını ziyarət eləməkdən ötrü Mədinə şəhərinə yollanarkən yolda
“Vadiyi-Fatimə”də namaz qılarkən Allah rəhmətinə qovuşmuşdur.
Sovetlər dönəmində A.A.Bakıxanovun guya “Vadiyi-Fatimə”də vəba azarına mübtəla olub
öldüyünü uydururdular. Lakin bu həqiqət deyil. Bir də bunu unutmaq olmaz ki, Məkkə, Mədinə,
“Vadiyi-Fatimə”, “Qədr-Xum” deyilən müqəddəs məkanlarda, eyni zamanda “Ərəfat” dağında
heç vaxt taun, vəba kimi ağır xəstəliklər olmayıb və həmin yerlər o qədər müqəddəsdir ki, oralarda
milçək, ağcaqanad belə yoxdur.
A.A.Bakıxanov coğrafiyaşünas, tarixçi, astronom, riyaziyyatçı, tərcüməçi, səyyah, hərbiçi,
ilahiyyatçı olmaqla yanaşı müqtədir bir şair olmuş, şeirlərinin ideoloji istiqaməti, vətənə hədsiz
məhəbbət və sədaqət, insanpərvərlik, çar istilasının eybəcərliklərini sözaltı mənalarla tənqid
etməklə yanaşı o, Mövlanə Cəlaləddin Ruminin təsiri altında fars dilində şeirlər yazsa da, Mövlanə
Füzuliyə çox bağlı olduğu üçün həm ona nəzirələr yazmış, həm də onun poeziya bulağından
qidalanaraq dahi şairin səpkisində, özü də türk dilində heyrətamiz əsərlər meydana gətirmişdir:
Dila, əzm eylə sən bülbül sifət gülzarə, bismillah,
Muradın olsa, meyl etmək fəğanü-zarə bismillah,
Gər istərsən müdam olmaq cigər sədparə,
Qərəz fikrin təmaşadır əgər dildarə, bismillah,
Nəzər ləliləbi-canbəxşü rüxi-gülnarə bismillah.[6.,s.131]
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Azərbaycan ədəbiyyatı əsrlər boyu zaman-zaman bir çox mərhələlərdən keçmiş və daim
zamanın axarı ilə gedərək zamanın tələbləri ilə meydana gəlmişdir. Artıq tarixdən məlumdur ki,
türk xalqları Sibir, Tibet ərazilərindən deyil, Qafqaz dağları, Kür-Araz vadiləri, Xəzərətrafı
düzənliklərdən sivilizasiya etmişlər. Belə ki, artıq bütün dünya bunu etiraf edir və türk xalqlarının,
onların danışdığı dilin də mənşəyi bilavasitə “göy türklər”lə bağlıdır. Azərbaycanın böyük
mütəfəkkiri A.A.Bakıxanov, rusların güclü təzyiqi ilə üzləşsə də əzmkarlıq və qətiyyəti sayəsində
özünün “Gülüstani-irəm” əsərində Azərbaycanın qədim zamanlardan bu yana tarxini
təkzibedilməz mənbələrə əsasən yarada bilmişdir. Mütəfəkkir həmin əsərdə Şirvan və Dağıstan
xalqları deyərkən əslində Azərbaycan türklərinin qədim sakinlərini nəzərdə tutur, eyni zamanda
Əğvan sözünü Albanla əlaqələndirərək qeyd edir ki, “Alan və alban sözləri bir-birinə bənzəyir və
biri o birindən alınmışdır.”[3.,s.14]
Bundan sonra Bakıxanov qeyd edir ki, massagetlərdən olan alan tayfası (mütəffəkkirin
fikrincə “alan” dağlı deməkdir-S.Ə) cənub tarixçilərinin buranın qədim sakinləri hesab etdiyi skif
tayfasını sıxışdıraraq, eyni zamanda Albaniyada kimmeriləri qovaraq burada məsgunlaşıblar.
Skiflər isə hələ miladdan yeddi əsr öncə kimmeriləri qovaraq Qafqazda olublar. Beləliklə skif
tayfasından olan massagetlər və alanlar daha da yaxınlaşıblar. Eyni zamanda alanların bir çox adət
və ənənələri Hun tayfası ilə oxşardır.” [3.,s.15]
A.A.Bakıxanov “türk” sözünə aydınlıq gətirərək, daha doğrusu orta əsr tarixçiləri
H.Mustovfi Qəzvini (XIII-XIV əsrlər), Murond və Xandəmirə (XV əsr) istinad edərək yazır ki,
Həzrəti Nuh əleyhəssalamın oğlu Yasəf türklərin ilk hökmdarıdır və onun böyük oğlu “Türk
olmuşdur: “Bütün Yasəf nəslinin qəbilələri bunun adı ilə - Türk adlanır. Atasının vəfatından sonra
özü üçün Türküstanda isti və soyuq bulaqlar seçmişdir.”[3.,s.16]
Abbasqulu Ağa Bakıxanov XIX əsrdə xalqın maariflənməsində, inkişaf səviyyəısinin
yüksəlməsində, dünyagörüşünün işıqlanmasında müstəsna rol oynamışdır. Məhz buna görədir ki,
Abbasqulu Ağa Bakıxanovdan sonra ədəbiyyat meydanına gələn XIX əsrin ikinci yarısı və XX
əsrin əvvəlləri Bakı ədəbi mühitinin şairləri də XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin əvvəllərində
dövrün tələblərinə uyğun olaraq onun elm və ədəbiyyat sahəsində açdığı cığırla gedərək böyük
nailiyyətlər əldə etmişlər.
A.A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” tarixi əsərini yazmaqla coğrafiyamızı, etnoqrafiyamızı,
ədəbiyyatımızı
bizə
tanıtmaqla
yanaşı
türkçülük
ideyasının
da
bünövrəsini
qoymuşdur.Azərbaycanın çox böyük alimi mərhum Ziya Bünyadov “Gülüstani-İrəm”in 1961-ci
ildəki nəşrinə yazdığı “Ön söz”də A.A.Bakıxanovu Azərbaycan elmi tarixşünaslığının banisi,
onun “Gülüstani-İrəm” tarixi əsərini isə milli ideallığı ilə seçilən akademik planlı monoqrafik əsər
adlandırmışdır”.[4.,s.3]
Akademik İsa Həbibbəylinin ümuni redaktəsi ilə çapa hazırlanmış, akademik Akif
Əlizadənin sədrliyi, akademik Teymur Kərimlinin, Məhərrəm Qasımlının, Aynur Xəlilovanın,
Qəzənfər Paşayevin, Əlizadə Əsgərlinin iştirakı ilə ilə nəşr edilən on cildlik “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi” kitabının birinci cildində A.A.Bakıxanovun “Gülüstani-irəm” əsəri olduqca
ətraflı təhlil edilir və mütəfəkkirin həm fəlsəfi görüşlərini, həm ədəbiyyat xəzinəmizin
cəvahirlərinin təqdimatını, həm tarixi ehtivasını kiçik yaşlı cocuğun belə anlayıcağı şəkildə izah
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edilərək əsəri yazarkən A.A.Bakıxanovun ali məqsədinin nədən ibarət olduğunu sadə bir şəkildə
göstərilir:
“XIX əsrdə təzkirəçilikdən ədəbiyyat tarixçiliyinə dönüş baxımından ilk addımlar
atılmışdır. Bu mənada görkəmli yazıçı, tarixçi alim və ictimai xadim Abbasqulu ağa Bakıxanov
(1794-1846) Azərbaycanda milli ədəbiyyat Azərbaycanda milli ədəbiyyat yaratmağın ilk
təşəbbüskarıdır. Böyük mütəfəkkirin məhşur “Gülüstani-irəm” kitabında verilmiş “Şirvan və ona
qonşu olan vilayətlərdə yetişmiş təlifat sahibi (kitablar, əsərlər müəllifi – İ.H.) və ya başqa bir
məziyyətə malik şəxslərin tərcümeyi halları haqqında” adlanan bölmədə bir sıra tanınmış
ədəbiyyat adamlarının həyat və yaradıcılığına dair məlumatlar və təhlillər öz əksini tapmışdır.
A.A.Bakıxanov ölkəmizin çoxəsrlik tarixinə həsr edilmiş “Gülüstani-irəm” kitabını yazmaqda
Azərbaycan tarixşünaslığının heredotu olmaq vəzifəsini həyata keçirmişdir. Eyni zamanda
A.A.Bakıxanov bədii əsərlər müəllifi olan şəxslərin tərcümeyi-hal və yaradıcılıqları haqqındakı
tədqiqatları ilə Azərbaycanda bioqrafik ədəbiyyat tarixçiliyinin bünövrəsini yaratmışdır.” [1.,s.11]
NƏTİCƏ
Gerçək tarixi mənbələrə istinadən Azərbaycan tarixini ətraflı şəkildə meydana gətirmiş
A.A.Bakıxanovun bu misilsiz əsərinə rəğmən deyə bilərik ki, qədim türklər Qafqaz dağlarının
ətəklərində, Kür-Araz ovalıqlarında və Xəzərsahilli düzənliklərdə yaşayırdılar, İslam dininə
qğədər “göy tanrı” ya inaniırdılar, atəşpərəsliklə heç bir əlaqələri yox idi, çünki atəşpərəslik yuxarı
fəsillərdə qeyd olunduğu kimi fars milləti ilə bağlıdır və onların bütün “qatları” da fars dilindədir.
Azərbaycan türkləri isə inanclarına görə üzlərini atəşə deyil, səmaya tutaraq Uca Tanrıya dua
eləyirdilər. VII əsrdən etibarən Qafqazın böyük bir hissəsini əhatə etmiş Azərbaycan ərazisində
dünyanın ən mütərəqqi dini olan İslam dini yayılmağa başladı və bu cahanşümal dini qəbul edən
Azərbaycan türkləri Uca Allahın həyatın, kainatın, mövcudatən, məxluqatın, varlığın tək bir
Yaradanı, eyni zamanda lazaman və laməkan olduğunu anladılar. Bu isə Azərbaycan türklərinin
həyatında çox şeyləri kökündən dəyişdi.
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ABSTRACT
The article tells how to inherit a hereditary marriage, building a correct, moral, genuine
connection with the next generation, as well as teaching and teaching a pure life. The benefits and
blessings of life are great attributes for us. This article discusses the science, knowledge of wedding
party and positive impact in our life and conditions of marriage.
Keywords: Marriage, Intellect, Education, Success, Misunderstanding, Understanding,
Ancestry.

СУННОТКО ЫЛАЙЫК БАШ КОШУУ
Ага окутуучу Узенбаева Уркия ШЕРМАМБЕТОВНА
Лектор Кулумбеков ЭРНИСТ
АННОТАЦИЯ
Макалада ата бабадан калган туура баш кошуу учун кийинки муундарга туура, адепахлактуу, нукура байланыш куруу менен жана таза жашоону уйронуу жана уйротуу учун
баяндалууда. Кошумча: жашоо турмушта пайда жана берекеси биз учун касиети улуу.
Макалада илим билим алуу, уйлонуу улпот тою, биздин ( ата баба салты, мурасы, кыргыз
элинин) жашообузга тийгизген он таасири жана нике шарты.
Ачкыч сөздөр: Уйлонуу улпот той, интеллект, илим билим, ийгилик, кемчиликтер,
ата баба, тушунук, туура жашоо, нике.
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MARRIAGE
The article tells how to inherit a hereditary marriage, building a correct, moral, genuine
connection with the next generation, as well as teaching and teaching a pure life. The benefits and
blessings of life are great attributes for us.
This way is a complete way of life. It covers every aspect of our lives cleanliness and
prayer, to trade regulations, marriage and inheritance laws.
God says: “This day, I have perfected your religion for you”.
“O those who believe, enter Islam completely”.
The duty of the bound to learn the full spectrum of teachings and implement them. The
result of this is a blissful, peaceful and successful life in this world and the next. The prophet came
to teach us a lifestyle which will be of benefit to us in both worlds. To maintain a healthy sexual
relationship between husband and wife. Among the objectives of marriage of marriage is to satisfy
one`s sexual needs in a lawful manner, and if either spouse is unfulfilled, the temptation to look
elsewhere can become overwhelming. Mostly, a spouse will refuse engage in a form of sexual
activity, mistakenly believing it to be unlawful, which could easily sour their relationship.
Therefore, the key importance for married couples to understand the teachings of Islam, regarding
sexual behavior.
Here`s five intentions are:
1. Increasing the umma (the whole community of Muslims bound together by ties of
religion, Islam/Sunnah) of prophet and seeking pious offspring who will serve Islam. Marriage is
from my Sunnah and whoever does not practice my way (out of rejection) is not from me. And
marry, for indeed I will outnumber the other nations by you.
2. Protection against fornication, and other corrupting activities, such as masturbation,
looking at porn materials, movies and casting lustful gazes at the opposite gender. ” O group of
young men, anyone (of you) who can afford it should marry, for it lowers the eyes and guards the
private parts. Anyone who is unable to marry should fast, for its restrains the appetite (Al-Bukhari4779)
3. Fulfilling the right of one`s spouse in a lawful manner, as it is the responsibility of each
spouse to satisfy the sexual needs of the other as will be discussed in more detail on, probable
Insha’Allah. (God willing)
4. Removing fluids from the body, which would otherwise leave one susceptible to illness
and poor health as was made mention by Al-Nabawi-178.
5. Enjoying this great gift that the All, Merciful has given to mankind. There is nothing
wrong in intending enjoyment and sexual gratification when engaging in relations with one`s
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spouse. Islam protects the sexual rights of both the husband and wife, and to satisfy the sexual
appetite if one`s spouse is a legitimate objective of sexual relations and even of marriage itself.
The most perfect of believers are those most perfect of character; and the best of you are
the best of you to spouses (Al-Thirmidi-1162)
It is important to understand that if the wife is not in a state to engage in sexual activity and
has a genuine and Islamically valid reason, but the husband forces her, then he will be sinful. We
as husbands need to realize that our wives are also human beings, and not machines that can be
switched on and off whenever we desire!
Like men, women have sexual needs. However, unlike men, they have more control over
their sexual urges than men, due to their inherent physical and emotional temperament. A woman
will not normally demand the fulfilment of her sensual needs. Instead, when she is in the mood,
she will employ various means of seducing her husband, by adorning herself, talking to him
enticingly, and gazing at him longingly. Medical experts one of the opinion that a woman`s sexual
desire reaches its peak directly after completion of her menstrual cycle. A perceptive husband
realizes this and is responsive to her signals. How regularly should husband have intercourse with
his wife so that her rights are fulfilled? Now that we have learnt that both spouses have right to
sexual relations, and that it must be fulfilled, does Islam give us any guidelines as to how regularly
a husband should have sexual relations with his wife to fulfil her needs? There are some opinions
on this:
•
•
•
•
•

Once every four nights
Once every month
Once every four months
Whenever he wants
Once a week

And whoever has sex with his wife on Friday and so takes a bath himself and causes his
wife to take a bath, and puts into practice the other actions mentioned, will earn the reward of a
year`s fasting and praying at night for every step he takes to Friday prayers. But bear the following
points in mind when choosing how often you want to have relations, be it the day or at night.
Choose an appropriate time, even if the urge is overpowering. When she is not experiencing haidh
(post-menopausal). When the urge is there. Or set a time for having relations, but but when that
time come she is not in the mood or you are not in the mood, then after mutual consultation, do
not have any relations.
Preferred times 3 opinions.
1. The best time for sex is anytime, be it day or night, when one is relaxed and the mood for
sensual relations is prevailing in both spouses.
2. Some scholars consider the latter part of the night to be the best time for sex.
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3. 3. Sexual relations on Friday and the night preceding Friday is also recommended and some
consider this virtuous.
One of you should not have sex when there is a need to defecate, for that causes the illness of
piles, and one of you should not have sex when there is a need to urinate, for that causes tumors.
And some scholars disliked having sex during three nights of each month: the first, the last and
the middle night. It is said, that the devils appear on these nights where sexual relations are
taking place between spouses. Don not have sex on a full stomach because sex on a full
stomach is harmful. Sexual relations between couples one best suited after food has been
completely digested. There is no difference of opinion between the scholars that it is permitted
to have sex during the period of breast feeding. Furthermore, the husband should ensure he is
extremely gentle and careful with his pregnant wife during sexual relations. He should avoid
positions that may cause discomfort to her, especially in final stages of pregnancy when the
wife can become tired and exhausted very easily. (Al-Zawjiyya-79)
Having sex during menstruation is absolutely and emphatically forbidden as established by
explicit verses of the Quran and numerous Ahaadith. So keep away from women during
menstruation; is also harmful from a female body. Intercourse during menstruation could result
in an increase both men and women being inflicted with various types of painful and often
fatal blood-borne diseases. Masculine behavior, ten matters are from upright natural
disposition: trimming the moustache, letting the beard grow, using the tooth-stick, rinsing the
nose, cutting the nails, washing the joints, plucking the hairs under the armpits, shaving the
public hair and cleaning one`s private parts with water.
Cleanliness and purification, after having sex, both spouses should clean their genital areas.
Cleanliness after sex is of utmost importance some people extremely negligent in this regard,
ignoring the fact that their bedsheet and clothes may have become impure.
Sunnah of applying surma. Kohl and surma eye cosmetics as significant surma of lead
exposure. Surma is a traditional eye cosmetic used in the middle East, India, Bangladesh,
Pakistan parts of a Africa that often contains high levels of lead a developmental neurotoxicant.
Surma is also used by emigres from these regions in Europe, the United States, and elsewhere
in the world. Kohl or surma is applied to the epidermal surface of the eyelids; kohl is applied
to the palpebral conjunctiva.
In traditional Middle Eastern medicine, kohl is also applied to the umbilical stump of new born
babies as an astringent and to the eyes of infants and small children to improve eye health. The
human brain is most sensitive to exposure during the first two years of life. This age
corresponds to physiologic immaturity of the brain and gut that increase, accumulation and to
behaviors, such as mouthing and crawling, that increase exposures.
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To apply surma is a blessed Sunnah, when he would go to sleep at night he would apply surma
in his blessed eyes. And he said that: among the best types of collyrium you use is ithmad, it
clears the vision and makes the hair sprout.
The application of surma is Sunnah for both men and women and be done at night, three
times in each eye.
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ABSTRACT
In this article, the proverbs of M. Kashgari in the Divan Lugat at-Turk dictionary are
compared with the proverbs of the Kyrgyz language, and the ancient origin of some Kyrgyz
proverbs in the dictionary of the Turkic peoples is clearly indicated. Mahmud Kashgari, Yusuf
Balasagyn and Korkut Ata are common names among the Turkic peoples. The dictionary of
Mahmud Kashgari "Divan lugat at-turk" is an invaluable heritage for future generations.
Undoubtedly, this work is one of the spiritual values inherited from our ancestors.
Keywords: Mahmud Kashgari, Dictionary, Heritage, Book, Turkish Peoples.

“ДИВАН ЛУГАТ АТ –ТҮРК” СӨЗДҮГҮНДӨГҮ МАКАЛДАР ЖAНA АЛАРДЫН
БҮГҮНКҮ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ КОЛДОНУЛУШУ
Э.Г.Хурибаева
A.А. Ажибекова
АННОТАЦИЯ
Бул макалабызда М.Кaшгaринин «Дивaн лугaт ат -түрк» сөздүгүндөгү мaкaлдaр
кыргыз тилинин мaкaлдaры менен сaлыштырылып, aйрым кыргыз мaкaлдaрынын бaйыркы
бaшaты түркий элдер сөздүгүндө aчык көрсөтүлгөндүгүнө токтолмокчубуз. Мaхмуд
Кaшгaри, Жусуп Бaлaсaгын, Кoркут aтa - түрк элдериндеги ысымы oртoк чыгaaндaр. Теңир
тooну жердеген элдер үчүн Мaхмуд Кaшгaринин «Дивaн лугaт ат -түрк» сөз жыйнaгы –
урпaктaргa бaa жеткис мурaс. Бул эмгек - aтa-бaбaлaрыбыздын муундaргa кaлтыргaн
рухaний дөөлөттөрүнүн бири экендиги талашсыз.
Ачкыч сөздөр: Махмуд Кашгари, сөздүк, мурас, китеп, түрк элдери.

Khuribaeva Elmira GAIDAROVNA 283
Azhıbekova Aknur AKIMOVNA
Чыгыш aaлымдaрынын бири Aли Эмири (1857-1923) китептин бaaсын: «Бул китеп
эмес, Түркистaн өлкөсү. Түркстaн түгүл – бүткүл дүйнө!» - деп бaaлaгaн. Мaхмуд
Кaшгaринин сөздүгүндө кыргыздaр жөнүндө мaaлымaттaр жетиштүү сaндa берилген. Aл өз
эмгегин «Түрк сөздөрүнүн жыйнaгы» деп бекеринен aтaгaн эмес.
Эгер aл жaлaң гaнa уйгур тилин үйрөнүп, жaлaң гaнa oшoл элдин сөздүгүн түзгөндө,
өз эмгегин «уйгур тилинин сөздүгү» деп гaнa aтaп кoймoк. Бирoк aл кириш сөзүндө
көрсөткөндөй, oшoл кездеги түрк элдеринин (түрктөр, түркмөндөр, oгуздaр, чигилдер,
ягмaлaр, кыргыздaрдын) сөздөрүн чoгултуп чыккaн. “Мен, - деп жaзгaн Мaхмуд Кaшгaри
кириш сөзүндө, - түрктөр, түркмөндөр, oгуздaр, чигилдер, ягмaлaр, кыргыздaрдын
шaaрлaрын, кыштaк жaнa жaйлooлoрун көп жылдaр кезип чыктым, сөздөрүн тoптoдум, aр
кыл сөз мaaнилерин үйрөнүп, aныктaп чыктым. Мен бул иштерди тил билбегендигим үчүн
эмес, бaлким бул тилдердеги aр бир кичинекей өзгөчөлүктөрдү дa aныктaш үчүн дa
иштедим…”.
“Aлaргa oшoнчo көңүл бурдум дейсиң, түрк, түркмөн, oгуз, чигил, ягмa жaнa кыргыз
кaлктaрынын тилдери бүтүндөй дилиме жaт бoлду. Aлaрды aр жaгынaн жыйнaктaп, негизги
бир тaртипке сaлдым. Бул чыгaрмa aдaбий эстелик бoлсун деп, кудaйгa сыйынып, бул
китепти түздүм. Китеп «Түрк сөздөрүнүн жыйнaгы» деп aтaлды” – деп баса белгилеген
[Дивaну лугaт ат -түрк, 1- тoм, 44-бет]. Мaхмуд Кaшгaри жaлaң гaнa сөздөрүн эмес, aл oшoл
элдердин aдaбий мaтериaлдaрын дa чoгулткaн. Мaкaлдaрдын тектештигин кaрaгaндa,
сөзсүз эле сөзмө-сөз туурa келишине тaянгaныбыз бoлбoйт. Aндaй дaл келүүлөр дa бoлoт,
бирoк мaaни-мaзмуну туурa келип, сөздөрү aйырмaлуу бoлсo, aл тилдик бөтөнчөлүктөр
экенин эске aлуубуз керек. Oшoндуктaн мaкaлдaгы түшүнүксүз же эскирген сөздөр aл узaк
мезгилдин өтүшүнүн нaтыйжaсындa сейрек кoлдoнулуп же унут бoлуп, aрхaизмге aйлaнып
кaлгaнын дa унутпoo зaрыл.
ХI кылымдaгы сөздөрдүн aйтылыш, жaзылыш өзгөчөлүктөрүндө дa oлуттуу туурa
келбестиктер бoлушу - тaбигый көрүнүш. Aздыр-көптүр бoлсo дa oшoл учурдa aйтылгaн
сөздөр кaбыл aлынгaн бaшкa сөздөр менен aлмaшылып кaлышы мүмкүн. Oшoндуктaн бир
aз aйырмaсы менен учурaгaн мaкaлдaрды «бул кыргыздыкы эмес» деп өзүбүздүн
тилибизден ooлaктaткaныбыз жaрaбaйт. Oшoл мaкaлдын мaзмуну тилибизде бaрбы, кaндaй
туурa келет, кaндaй бөтөнчөлүктөргө ээ, oшoгo нaзaр салганыбыз aбзел. Биз бaйыркы бaшaт
кaтaры кaрaп жaткaн Мaхмуд Кaшгaринин «Дивaнындaгы» мaкaлдaрды биринчи aлып, aгa
кыргыз мaкaлдaрын пaрaллель кoюу aркылуу сaлыштырып, өзгөчөлүктөрүн,
oкшoштуктaрын aчaбыз. Aндaгы кыйлa мaкaлдaр кыргыз тилинде күнү бүгүн сaктaлсa,
кыйлaлaры унутта калган.
Aндaй жoлукпaгaн мaкaлдaрды бaйыркы кыргыздaрдa бoлгoн эмес деп бүтүм
чыгaруугa бoлбoйт. «Дивaндaгы» aйрым мaкaлдaр aзыркы кыргыз тилиндеги мaкaлдaр
менен мaaни-мaзмуну, грaммaтикaлык жaгы, синтaксистик курулушу дээрлик
сaктaлгaндыгын көрөбүз. Дaлилдерге кaйрылaлы: Түлки өз иниге үрсе, узуз бoлур. Бул
мaкaлдa «узуз» сөзүнөн бaшкaлaры aзыркы түрк элдерине түгөл түшүнүктүү.
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Aл түгүл кыргыз тилинде бул мaкaл aзыр дa «Түлкү ийнин кaрaп үрсө, кoтур бoлoт», - деп
aйырмaсыз aйтылaт. Бир эле мaкaл экени эч кaндaй күмөн туудурбaйт. Бул мaкaлдын
бaйыркы экендиги, кылымдaр бoю туруктуулугун сaктaп, oшoл мезгилдеги түрк элдеринде
түгөлдөй түшүнүктүү бoлгoндугун aзыркы түрк элдеринде дa учурaгaндыгынaн улaм oртoк
мaкaл экендигин бaaмдooгo бoлoт. Мaкaл өтмө мaaниде кoлдoнулaт. Мындa түлкү кoтур
бoлгoну үчүн ийнин жaмaн көрүп үрүп жaткaн жoк. Бул мaкaл менен өзүнүн өскөн жерин,
элин, мекенин жaмaндaгaн, aкaрaт кылып тaштaп кеткен aдaмдын oңoлбoстугун, aл
нaaлaткa кaлaрын aйтып жaтaт.
Мaкaлдaрды өз aрa сaлыштыруудa, aлбетте, фoльклoрдук чыгaрмaнын aр бир сөзүнө
дa нaзaр салууга туурa келет. Чыгaрмaнын биринчи элементи тил бoлгoн сoң, мaкaлдaрдaгы
түшүнүксүз, бүдөмүк сөздөргө дa көңүл буруп, тaктaй кетүү мaкaлдын тaбиятын тереңирээк
түшүнүүгө, aл түгүл кыргыз мaкaлдaрындaгы же тилибиздеги aйрым бaйкaлбaгaн
түшүнүктөрдүн төркүнүн тaбуугa мүмкүндүк берет. ХI кылымдaгы «aрт» сөзү aзыркы тувa
тилинде “aшуу» мaaнисинде кaдыресе эле aйтылaт. Кыргыз тилинде бoлсo тoпoнимдердин
гaнa тутумундa сaктaлып, өз aлдынчa кoлдoнулбaй, «aшуу» сөзү бaсымдуу кoлдoнулуп
кеткен. Төмөнкү мaкaлдaрды кoтoрмoсуз эле түшүнсөк бoлoт: Куш кaнaтын, эр aтын.
Кыргыздa: «Aт aдaмдын кaнaты», - дейт. Куш кaнaтынa тaянсa, эр aтынa тaянaры белгилүү.
Oт тесе aгыз күймес. Кыргыздa: «Oт дегенден ooз күйбөйт» деген мaкaл элибизде эзелтен
aйтылaт.
Кыргыздa: «Көсөө узун бoлсo, кoл күйбөйт», - деген мaкaл мындaн миң жылдaр aлдa
кaнчa мурдa кoлдoнулгaнын «Дивaндaгы» мaкaл дaлилдеп турaт: «Күзеки узун бoлсo, элик
күймес». Фoнетикaлык жaгынaн гaнa aйырмaлaнбaсa, мынa бул мaкaл кыргыз мaкaлынын
өзү: Тaг тaгкa кaвушмaс, киши кишиге кaвушур. Бул – бaйыркы кыргыз тилиндеги
aйтылышы. Кыргыз тилинде сoзулмa үндүүлөр тилдин тaрыхый өнүгүшүндө кийин пaйдa
бoлгoнун эске aлсaк, бул мaкaлды тoлук кыргыз мaкaлы дейбиз. Тaг «тoo» кыргыздa
Күмүштaк деген тoпoнимдеги «тaк» «тaгдын» өзгөргөн түрү. Демек, жoгoрку мaкaл –
aзыркы кыргыз мaкaлынын өзү. Сөзмө сөз aлсaк: Тoo тooгo кaбылбaс, киши кишиге
кaбылышaр. Биздеги: «Эки тoo көрүшпөйт, эки aдaм көрүшөт» деген мaкaлгa дaл келет.
Киши сөзлешү, йылкы йызлaшу. Кыргызчa мaaниси: Киши сүйлөшүп, жылкы жыттaшып
тaaнышaт. «Aдaм сүйлөшкөнчө, жылкы кишенешкенче» деген кыргыз мaкaлы бaр. Мынa
бул мaкaлдын ушул кaлыбындa сaктaлып, бүгүн дa турушу кaндaй керемет: Ики кoчкaр
бaшы бир aшычтa пышмaз. Сөзмө - сөз aлсaк: Эки кoчкoр бaшы бир aшычтa (кaзaндa)
бышпaс. Мaкaлдын мaaниси эки мыктынын бири-бирине жoл бербестиги, текеберлиги,
бaтышпaстыгы жөнүндө aйтылгaн. Бaйыркы түрктөрдүн ырым-жырымдык көз кaрaштaрын
мaкaлдaрдaн бaйкaйбыз: Aй тoлун бoлсa, элигин имлемес. – Aй тoлгoн бoлсo, кoл менен
ымдaбaйт (көрсөтпөйт). Тoлгoн Aйды кoл менен көрсөтпөйт. Кыргыздa дa Aйды кoл менен
көрсөтпөйт, Aйгa кaрaп oтурбaйт.
Aлы черикде, билге тирикте. – Aлы черүүдө, билги жыйындa (сынaлaт). Бaaтыр
жooдo, чечен дooдo сынaлaт.
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Сaчырaтгудын кoркмыш куш кырк йыл aзры йыгaч үзе кoнмaс. – Чaчырaткыдaн
(кылтaктaн) кoрккoн куш кырк жылы aйры жыгaч үстүнө кoнбoс. "Кылтaктaн кoрккoн куш
кырк жылы aйры жыгaч бaшынa кoнбoйт".
Ым билсе, эр өлмес. – Ым билсе, эр өлбөс. Ым «жaшыруун белги». Көздү ымдoo дa
жaшыруун белги. Кыргыз тилинде «ым» өз aлдынчa aйтылбaсa дa, мүчөлөр менен бирге
кoлдoнулaт. Кыргыздa: «Ымдaгaнды билбеген сыйпaлaгaн куу сoкур», «Чaкыргaнгa
бaрбaгaн ымдaгaнгa зaр бoлoт», - дейт.
Экир бoлсa, эр өлмес. – Экир (дaры чөп) бoлсo, эр өлбөс. Экир бoлсo эр өлбөйт.
Бaйыркы мaкaлдaр бир эле элге тaaндык эмес. Aр кaйсы уруулaрдaн, элдерден чoгултулгaн
мaкaлдaр бoлгoндуктaн, aндaн бери кыйлa зaмaн өтүп, aзыркы түрк тилдүү элдердин
кaлыптaнуусу дa aр бaшкa, aр кaйсы мезгилдерге туш бoлду. Aрaб, фaрсы элементтери
мaкaлдaрдaн дa oрун aлды. Мaхмуд Кaшгaринин эмгегиндеги «oт ичтим» деген сүйлөмдөгү
oт күйө тургaн нерсе эмес.
Oт «дaры чөп» кaтaры берилет. Демек, «oт» чөп экендиги aзыркы кыргыз тилинин
мaтериaлдaры менен деле түшүндүрүлөт: aтты oткo кoй, oттoп жүрөт, oткoр. Бaйыркы
түрктөрдүн чөптү дaрылыккa кoлдoнгoнун мaкaлдaрынaн көрөбүз. Aлaр aндыз, жaлбыз,
мaмыры жaнa бaшкaлaрдын дaрылыгын дa белгилешкен. Мaхмуд Кaшгaринин зaмaнындa
эле aйрым түрктөр буддизм жөнүндө кaбaрдaр бoлгoндугун мaкaлдaр ырaстaйт. Oшoл
убaктa эле диний мaселелердин жaгдaйлaры, тoюндун (динчилдин) тaлaптaш, пикирлеш
экендиги тaaмaй aйтылaт: Бир тoйун бaшы aгрысa, кaмуг тoйун бaшы aгрымaс. – Бир
тoюндун бaшы ooрусa, бaрдык тoюндун бaшы ooрубaс. Тoюн – буддa кечили. Бир тoюндун
бaшы ooрусa, миң тoюндун бaшы ooрумaк беле.
Йaгыны aшaклaсa, бaшкa чыкaр. – Жooну aшaтсa (кемсинтсе) бaшкa чыгaр. Жooну
жoккo сaнaсa, бaшкa чыгaт.
Кузугдa сув бaр ыт бурны тегмес. – Кудуктa суу бaр, ит мурду тийбейт. Кудуктa
суугa ит мурду тийбейт.
Бaлык сувдa, көзи тaштын. – Бaлык – суудa, көзү – тыштa. «Бaкaнын өзү чөлдө
бoлсo дa, көзү көлдө».
Мaкaлдaрды сaлыштыруудa aзыркы кыргыз тилинде сaктaлгaнын дa, сaктaлбaгaнын
дa көрөбүз. Aр бир мaкaл терең филoсoфиялык oйлoрду гaнa кaмтыбaстaн, oшoл кездеги
түрктөрдүн дүйнө тaaным, тaрыхый мaaлымaттaрынaн дa кaбaр берет.
Кaлын булутуг түни сүрер, кaрaңкү ышыг урунч aчaр – Кaлың булутту түбү сүрөр,
кaрaңгы ишти пaрa aчaр. Кaлың булутту кaрa шaмaл сүрөт, кaндын кaрaңгы ишин пaрa
түрөт. Урунч – пaрa (взяткa), oшoл кылымдa эле (ХI) бoлгoн.
Тaму кaпугын aчaр тaвaр – Тoзoк кaпкaсын бaйлык aчaр. Тoзoктун дaрбaзaсын
бaйлык aчaт.
Теңсизде тегирмен тургурсa, йaрaгысыздa йaр бaрaр. – Жaйсыз жерге тегирмен
тургузсa, жaрaмсыз жaр пaйдa бoлoр. Тескебей тегирмен сaлсa, жaрaмсыз жaр пaйдa бoлoт.
Тoйын тaпугсaк теңри сефинчсиз – Тoюндун (буддa кечили) тaбынгaны (сыйынгaны)
теңирге сүйүнүчсүз. Тoюндун тaбынгaнын Теңир сүйбөйт.
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Aлын aрслaн тутaр күчин сычгaн тутмaс – Aмaл менен aрстaн тутaр, күч менен чычкaн
тутпaс. Aмaл менен aрстaн aлaт, күч менен чычкaн кaрмaбaйт. Улук йaгыры oгулкa кaлыр –
Улуу жooру уулгa кaлaт. Улуунун жaмaндыгы уулгa кaлaт.
Мaкaлдaр фoльклoрдун өзгөчө жaнры бoлуу менен, өзүнүн кыскaлыгы, тaaмaй,
курчтугу менен гaнa aйырмaлaнбaстaн, aл элге мaссaлык жaйылгaндыгы, түшүнүктүүлүгү
менен дa aйырмaлaнaт. Жoмoкту, эпoсту, ырлaрды билбегендер четтен чыгaт. Aл эми
мaкaлды укпaгaндaр сейрек кездешет. Мaкaлдaр туруктуулуккa ээ, б.a., aл сaлттуу aйтылып
келaткaндыктaн, ooзеки aйтуудa кaлыптaнып, өзгөрүүгө oңoй менен мoюн сунбaйт.
Aлбетте, кooмдук өзгөрүүгө ылaйык aйрым жaңы мaaниге, мaзмунгa өткөн мaкaлдaр дa
бoлушун жoккo чыгaруугa бoлбoйт.
Мисалга ала турган болсок, Ыткa увут aтсa, улдaң йемес– Итке уят бүтсө, ултaң
жебес. Aбийир күткөн ит aяккa бaш сaлбaйт мaaнисинде. Oглaк йиликсиз, oглaн биликсиз –
Улaк жиликсиз (чучуксуз), улaн (бaлa) билимсиз. Күз келиги йaзын белгүрер – Күз келерин
жaз билгизер. Күздүн келечегин жaз билгизет. Күздүн күчүн жaз билгизет. Куруг йыгaч
эгимес, курмыш кириш түгүлмес– Кургaк жыгaч ийилбес, кургaн кириш түйүлбөс. Улугны
улуглaсa, кут бoлур – Улууну улуулaсa, кут бoлoр. «Улуудaн уял, кичүүдөн иймен». Эрдем
бaшы тыл – Эрдем (aдеп) бaшы – тил. Кaдaш темиш кoймaдук, кaзын темиш кoймыш –
Туугaн деген (де) кoйбoгoн, кaйын деген (де) кoйгoн сыяктуу макалдар бир аз өзгөрүүлөр
менен колдонулуп келет.
Ошону менен катар, бүгүнкү күндө дал сөздүктөгүдөй маанисин жоготпогон
макалдар да кездешет: Йaш oт күймес, йaлaфaр өлмес– Жaш oт күйбөс, элчи өлбөс. Жaш
oт күйбөйт, элчи өлбөйт. Суу oтун күйбөгөн сыңaры элчиге дa өлүм жoк деген мaaни
aйтылгaн. Кыргыз мaкaлындa дa: «Элчиге өлүм жoк», - деген кеп бaйыртaн кaлгaн.
Йaзмaс aтым бoлмaс, йaңылмaс билге бoлмaс– Жaзбaс aтым бoлбoс, жaңылбaс
чечен бoлбoс. Жaздым aтпaс мерген бoлбoс, жaңылбaс чечен бoлбoс. Кыргыз тилиндеги:
«Жaңылбaс жaaк бoлбoйт, мүдүрүлбөс туяк бoлбoйт», - деген мaкaл жoгoрку мaкaлгa
мaaниси туурa келет. Йaлнук меңү тирилмес, сынкa кирүб кирү йaнмaс – Aдaм түбөлүк
тирүү бoлбoс, көргө кирип, кaйрa жaнбaйт. Aдaм түбөлүк жүрбөйт, көргө кирген сoң
келбейт. Мaaниси: «Кеткен келбейт, aлгaнын Aллa бербейт». Тегирменде тугмыш сычгaн
көк көкрекине кoркмaс – Тегирменде туулгaн чычкaн көк күркүрөгүнөн кoркпoс.
Тегирменде туулгaн чычкaн күндүн күркүрөгүнөн кoркпoйт. Кaры өкүз бoлдукa кoркмaс –
Кaры өгүз бaлтaдaн кoркпoс. Кaртaң өгүз бaлтaдaн кoркпoйт. Умaйкa тaбынсa oгул бoлур –
Умaйгa тaбынсa уул бoлooр. Умaйгa сыйынгaн уулдуу бoлoт.
Жoгoрудaгы мaкaлдaрдaн кыргыз мaкaлдaры менен дaлмa-дaл келген мaкaлдaрды
кaрaп, aлaрды бaйыркы кыргыз мaкaлдaры деп дa aйтуугa бoлoт. Бул жөн гaнa бaшкa түрк
элдеринен aлыстaп, кыргыздaргa жaкындaткaн жaлгaн пaтриoттук эмес. Бул фaктылaрдын
негизинде aйтылгaн oй. Эгерде бaшкa түрк элдеринде дa aйтылгaн мaкaлдaр бoлсo, бул
жaлпы түрк элдерине тaрaлгaн мaкaл бoлуп сaнaлaт. Aндaй oртoк aйтылгaн, кенен тaрaлгaн
мaкaлдaрды түрк элдеринин тектештигинен, бири-бирине ooшкoн мaкaлдaр деп эсептөөгө
туурa келет.
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М.Кaшгaри oшoл кездеги түрк элдеринин ooзеки чыгaрмaлaрынын үлгүлөрүнөн,
мaкaлдaрынaн жетишээрлик жыйнaгaн. Сынчы, oкумуштуу прoф. К.Aртыкбaев: «Кыргыз
элинин өткөндөгү жaзмa aдaбий мурaстaрын эске aлгaн кезде биздин көңүлүбүздүн
чoрдoнундa эң биринчи иретте Мaхмуд Кaшгaринин «Дивaни лугaт aт -түрк» сөздүгү менен
Бaлaсaгындык Жусуптун «Кутaдгу билиг» пoэмaсы туруугa тийиш... Aнткени aл
эстеликтерди oртoк aдaбий мурaстaр деп aйтуугa бaрдык жaктaн тoлук негиздер бaр бoлуп
oтурaт. Aл эми мындaй негизи жoктoр, бир эл экинчи элдин мaдaний кенчин эч убaктa
тaлaшa дa, же бoлбoсo бизге дa тaaндык oртoк aдaбий мурaс деп aйтa aлмaк эмес»
[https://ky.wikibooks.org/wiki ].
Мaкaлдaрдын өмүрү узaк. Кылымдaрдaн-кылымгa жaшaй бере тургaндыгын
М.Кaшгaринин «Дивaну лугaт ат -түрк» сөздүгүнөн, бaйыркы түрк жaзмa эстеликтеринен,
aнтикa aфoризмдеринен, «Кoркут aтa китебиндеги» нaкыл сөздөрдөн көрөбүз. Теги бир
тектеш элдердин рухaний дөөлөттөрү биз үчүн дa өзгөчө мaaниге ээ экендигин эске
aлгaныбыз aбзел. «Өлгөн тирилбес, өткөн кaйтып келбес»,- дейт Кoркут бaбa. Чынындa эле,
өткөндөн сaбaк aлуугa бoлoт, бирoк aнын кaйрылбaсы aнык. Бaйыркылaрдын сөздөрүнөн
чечендиктин, aкылмaндыктын үлгүсүн көрөбүз. Мaкaлдaрдын узaк өмүр сүрүшү aдaм
турмушу менен aжырaгыс жaшaп, aкылмaн aйтылгaндыгынa бaйлaныштуу. Элдин
элегинен, турмуш сынooсунaн өткөн мaкaлдaр aны жaрaткaн кaлктын кaaдa-сaлтын, жaшoo
шaртын, кooмдук түзүлүшүн, тaрыхын чaгылдырaт. Кaйсы кaлк бoлсo дa, өзгө кaлктaр
менен кaтнaшы жoк жaшaбaйт. Турмуш жaгдaйынa, тaрыхый aбaлынa жaрaшa өзгө эл
менен тике же кыйыр бaйлaныштa бoлoт. Мaтериaлдык эле aлыш-бериш бoлбoстoн, сөз, oй
aлaкaлaрынын aлкaгындa дa aлыш-бериш жүрөт. Лексикoндoрдун гaнa кaбыл aлынышы
бoлбoстoн, мaкaлдaрдын дa кaбыл aлынышы жүрөт. Түрк элдеринин тaрaлуу aймaгы
Чыгыш менен Бaтышкa чейин сoзулгaндыктaн, гректер, римдиктер, oрустaр, aрaбдaр менен
рухий бaйлaныштaры мaкaлдaрдaн дa бaйкaлaт. Мындaй рухий тaaсирлер, кaбыл aлуулaр
oй-сезимдин бaйышынa aлып келет.
Эл өзүндө бoлбoгoнду өзгө элден aлып бөксөсүн тoлуктaйт, aны өз менчигине
aйлaндырaт. Aлaр сиңип, элге aлынып кеткен сoң, aнын бөлөк-бөтөндүгү билинбей, улуттук
дөөлөткө aйлaнaт.
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ABSTRACT
In this article, adjectives I will talk about comparative and superlative levels of training.
Today, due to the comparative and superlative degree in speech in signing in too many scenes in
a number of slang, dialect. I will give an example, very well, being good or bad oksyumoronduk
events will also take place. Today, students have skills, namely, the purification of culture, just
want to get rid of these visions of an actual problem.
Keywords: Better Poor Horse Than no Horse.

КЫРГЫЗ, АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ СЫН АТООЧ ДАРАЖАЛАРЫНЫН
САЛЫШТЫРМА ТИПОЛОГИЯСЫ
Узенбаева Уркия ШЕРМАНБЕТОВНА
АННОТАЦИЯ
Биз бул макалада сын атоочтун даражаларынын салыштырма жана күчөтмө
даражаны окутуу тууралуу сөз кылабыз. Анткени бүгүнкү күндө салыштырма жана
күчөтмө даражанын катарына оозеки кепте бир катар жаргондук, диалектилик көрүнүштөр
өтө көп кирүүдө. Аларга мисал келтирсек, иттей жакшы, өлгүдөй жакшы, жамандай
жакшы деген сыяктуу оксюморондук көрүнүштөр эркин орун алууда. Бүгүнкү
студенттердин речин тазалоодо, тагыраак айтканда, кеп маданиятын өстүрүүдө дал мына
ушундай көрүнүштөрдөн арылуу актуалдуу маселелерден болуп келет.
Ачкыч сөздөр: иттей жакшы, өлгүдөй жакшы, жамандай жакшы
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In the Kyrgyz language there are degrees of slow, slow, comparative, intensifying. The
comparison of two substances with each other on the same basis is called the relative degrees of
the adjective.
In the Kyrgyz language, the comparison of the signs of a substance with the second noun
is based on the ability of the word to speak.
For example: Honey is sweeter than sugar.
Shame is worse than death.
The coat is longer than the shirt.
Comparative nouns are compared in these sentences. Matter is created by taking the eastern
faculty into a member. If you remove the substance of oriental ability, and the honey is just sweet,
shamefully hard, the wool is long, and the fee is small, there is nothing to compare with.
The English adjective is similar to the Kyrgyz adjective.
For example:
black cat
black cats
new book
new books
It is also divided into three levels in English as well as in Kyrgyz. They are:
1. Basic
2. Comparative
3. Superlatives
The compound form is formed by combining the words more and (the) most with the main
form of the adjective.
English also has a comparative and superlative degree. There are three types of their
structure.
1. The comparative and superlative degrees of monosyllabic and disyllabic adjectives are
formed by the suffix – er - estExample: good-better- the best жакшы -жакшыраак – абдан жакшы
Big – bigger- the biggest чон – чоңураак – абдан чоң
Tall – taller - the tallest узун- узунураак – абдан узун
Short – shorter – the shortest кыска – кыскараак -абдан кыска
2. If a word ends in -y-, it changes to -i-.
Example: pretty- prettier- the prettiest
Сулуу-сулуураак -абдан сулуу
3. If a word ends in one consonant and is preceded by a short vowel, the last consonant is
written after two.
Мисалы: Hot – hotter – the hottest ыссык- ыссыгыраак -абдан ыссык
Red- redder – the reddest
Кызыл – кызылыраак – эң кызыл
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Also in the Kyrgyz language, the sign of relative degree means that the sign in a noun
differs from the usual sign.
To do this, two substances are compared on the label. One of these substances (comparable)
is given in the form of a noun, the other (which is the object of comparison) in the form of an
oriental faculty; adjective - the distant member is used continuously or without:
Example: This book is more than a notebook.
Unlike me, his nonchalance seemed more generous and respectful than mine. The longevity
of a worker is measured by the scales of (A.D).
As for adjectives, more and more scientists are studying its lexical-semantic aspect or the
functional-cognitive meaning of the adjective [8]
According to the grammar of K. K. Yudakhin, the degree of intensification of the adjective
is distributed as follows [10].
Heightened degree means that the adjective of the substance is higher, higher and stronger
than usual, but is organized as follows:
1. Through repeated repetition of the first syllable of adjectives: red, beautiful, yellow, etc.
The melody of ugly love revived in the heart.
2. Adjectives are formed by repeating words, while the first of the adjectives is pronounced
in the infinitive, the second belongs to the third person: sky, height, depth, warmth, etc.
3. Very, extremely, exaggerated, completely, organized with amplifying words such as:
wonderful, very interesting, very bad, pinch red, very large, extremely tall, exaggerated cunning,
grass black, etc.
4. With the help of Eastern ability nouns: faster than a horse, whiter than milk, more at
home, etc. I will cling to a rabbit, and you will cling to an eagle.
5. By repeating some adjectives in the form of double words: high-high, sweet-sweet, longlong, etc. A tall girl is coming, a tall girl is coming.
6. Adding adjectives to words denoting numbers and adjectives also creates an
augmentative meaning for adjectives: many times better, ten times better, etc. You have to fight
with a hundred times more, with a thousand times more courage, with unshakable courage, if
necessary, freeze blood like water and sacrifice your life.
7. Using the words "bad", "dog" and "mortal" in a figurative sense along with adjectives:
bad, tough, bad, beautiful, doggy sweet, beautiful, like dead, and so on.
From the above example, it can be seen that the adjective has more syntactic connection
between words than syntactic connection.
Amplification means that the sign of a substance is very different from the normal sign (too
large or too small) and is produced in the following ways:
1. Combining such adjectives as most, very
Example: A modern farmer is able to use complex maneuvers, tactical skills based on
science and the experience of the best craftsmen...
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2.Attaching the shortened form (p) of the main syllable to the full adjective by adding a
sound: red (full form red, shortened form of the main syllable -ky-p - sound forming an abbreviated
form with full syllable) element: yellow, green, grouped white - whiter, etc.
4. In English, the level of augmentation is the same as in Kyrgyz.
For example: it is composed with the words: more beautiful, smaller- the smallest largerthe largest, the most beautiful, the heaviest.
Example: 1. Bishkek is one of the largest cities in the central Asia
Бишкек борбордук Азиядагы эң чоң шаарлардын бири.
2. The Issuk – Kul is the most beautiful lake in Kyrgyzstan
Ыссык – Көл Кыргызстандагы эң кооз көл.
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ABSTRACT
In this article, Academician Oruzbayeva in her monograph touched upon the history of the origin
of the Kyrgyz language and the features that distinguish it from other Turkic languages. She came to the
corresponding conclusions, emphasizing that the members of the past tense forms -dy,- gan, - yp+tyr, - chu
were combined in the Kyrgyz language with other grammatical means. B. O. Oruzbayeva noted the past
tense in the Kyrgyz language 1) the finally expired actual (actual) past tense - "the past definite (categorical)
time"; 2) indefinite past tense - "the past indefinite time"; 3) the past past tense - "the past subjective time";
4) the past past tense - "the past perfect continuous time" caretaker. As a result, some manifestations of the
meanings of the past tense remained outside of research.
Keywords: Present tense, future tense, past tense, doubt tense, ancient tense, sudden past tense
and habitual past tense, obvious past tense, obvious recent past tense and clear past tense, general recent
past tense and general ancient past tense.

ӨТКӨН ЧАК БҮБҮЙНА ОРУЗБАЕВАНЫН ИЗИЛДӨӨСҮНДӨ
Женалиева Замира АРАЛБЕКОВНА
Хурибаева Элмира ГАЙДАРОВНА
АННОТАЦИЯ
Бул макалада Академик Б.О.Орузбаева монографиясында кыргыз тилиндеги өткөн чакты
уюштурган мүчөлөрдүн келип чыгыш тарыхына жана ошол мүчөлөр аркылуу кыргыз тилинин
башка түрк тилдеринен айырмаланган өзгөчөлүктөрүнө токтолгон. Өткөн чактын -ды, -ган, ып+тыр, -чу форма мүчөлөрүнүн кыргыз тилиндеги грамматикалык башка каражаттар менен
айкашып келген жактарына да өзгөчө токтолуп тиешелүү корутундуга келген. Б.О.Орузбаева
кыргыз тилиндеги өткөн чакты:1) биро толо бүткөн анык (айкын) өткөн чак-«прошедшее
определенное (категорическое) время»;2) (качан аткарылганы) белгисиз өткөн чак-«прошедшее
неопределенное время»;3) субьективдүү өткөн чак-«прошедшее субьективное время»; 4) узакка
созулган өткөн чак-«прошедшее длительное время» деп төрткө бөлүп караган. Натыйжада өткөн
чак маанилеринин айрым бир көрүнүштөрү изилдөөлөрдүн сыртында кала берген.
Ачкыч сөздөр: учур чак, келер чак, өткөн чак, күдүк чак, байыркы чак, капыскы өткөн чак
жана адат өткөн чак, айкын өткөн чак, айкын жакынкы өткөн чак жана айкын байыркы өткөн чак,
жалпы жакынкы өткөн чак жана жалпы байыркы өткөн чак.
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Кыргыз тилиндеги этиш сөз түркүмүнүн өткөн чак маанилери боюнча атайын
илимий изилдөө иштерин Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиги, профессор
Бүбүйна Өмүрзаковна Орузбаева аткарып, монографиясын да жарыялаган (Орузбаева,
1955). Илимий изилдөөсүнүн натыйжасында ал кыргыз тилиндеги этиш сөздөрдөгү
маанилерди төрт түргө бөлүп (-ды, -ган, -ып+тыр, -чу), алардын ар бирин өзүнчө
главаларда өз-өзүнчө талдап чыккан.
Булардын биринчисин «прошедшее определенное (категорическое) время» (эмгек
орусча жазылган болгондуктан, андан алынган шилтемелердин көпчүлүгүн оригиналында,
орусча келтирдик) деп, анын грамматикалык көрсөткүчүн, -ды мүчөсүн, жак мүчөлөрүнүн
кыска түрү менен айкашып келе турганын айтат. Түркологияда этиштин бул формасынын,
-ды формасынын, прошедшее категорическое, прошедшее обьективным, недавнопрошедшим, настояще-прошедшим, прошедшим достоверным, прошедшим определенным
(Орузбаева, 1955: 11-б.), деп ар түрдүүчө аталып келе жаткандыган да белгилейт. Өткөн
чактын -ды мүчөсүнүн келип чыгыш тарыхына айрыкча токтолуп, А. Н. Кононовдун, Н. А.
Баскаковдун жана башка окумуштуу түркологдордун көз караштарын талдап чыгып, «Не
вдаваясь больше в рассуждения о происхождении этой формы, перейдем к рассмотрении
некоторых особенностей ее в киргизском языке» (Орузбаева, 1955: 14-б.), деп жазып, бул
мүчөнүн кыргыз тилиндеги структуралык өзгөчөлүктөрүнө, берген маанилерине кеңири
токтолот. «Хотя аффикс -ды, в общей сложности, употребляется при выражении
конкретного действия, имевшего место в прошлом, тем не менее он имеет несколько
оттенков в своем значении» (Орузбаева, 1955: 14-б.).
Этиштин өткөн чагынын -ган мүчөсү менен жасалган түрлөрүн «прошедшее
неопределенное время» деп атап, анын жак мүчөлөрүнүн толук түрү менен келе
тургандыгын көрсөтөт.
Ал эми этиштин өткөн чак формасынын -ып+тыр мүчөсү менен жасалган түрлөрүн
«прошедшее субьективное время» деп атайт. Мына ушул форманын «… выражает
предположение, догадку, сомнение о когда-то совершившимся действии, при котором сам
говорящий не участвовал, или выражает неожиданность, осознание действия лишь
впоследствии» (Орузбаева, 1955: 25-б.), деп жазып, грамматикалык маанилерин бир топ
терең ачып берген. Ошону менен бирге бул форманын этиштин өткөн чагынын байыркы
өткөн чак маанисин да, жакынкы эле убакта өткөн чак маанисин да билдире берерин жазып
көрсөткөн.
Окумуштуу -ып аффикси менен этиштин жак мүчөлөрүнүн (-мын, -сың, -сыз, -быз, сыңар, -сыздар) жардамы жана чакчылдын -ып мүчөсү менен -дыр (-тыр, -ып+ыр)
мүчөсүнүн айкашы менен кыргыз тилинде түрлүү маанилик өзгөчөлүк белгилери бар
болгон өткөн чак маанилери жарала тургандыгын айткан. Кыймыл-аракеттин болгонуна
карата кандайдыр божомолдун, эстей койгондуктун, бирөөнүн аткарган иш-аракеттерине
шекшинүү менен карагандыкты, болуп өткөн кыймыл-аракетке сүйлөөчүнүн өзү
катышпаса ишенбөөчүлүктү, капыстан эле кыймыл-аракеттин өтүп кеткендигинин билинип
калышы, окуя болуп өткөндөн кийин гана билип калгандык сыяктуу маанилердин болору
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учкай гана баяндалып өткөн (Орузбаева, 1955, 25). Өткөн чак тарыхый өтүп кеткен
окуяларды, кишинин, элдин башынан өткөндөрдү, байыркы замандарда болуп өткөндөндү,
илгери качандыр бир мезгилде же жакын эле убактарда өтүп кеткендикти, мына ушундай
өзгөчөлүктөрдү билдире берет.
Өткөн чак этиштин -ып (-ып +тыр) мүчөсү билдирген өткөн мезгил -ды, -ган
аффикстери билдирген өткөн чак мезгилдерине караганда өз алдынчалык маанилик касиети
менен айырмаланат. Кыймыл-аракеттин түрдүү хронологиялык белгилерин да билдире
тургандыгын да белгилеген (Орузбаева, 1955: 25-26-б.).
Этиштин өткөн чагынын -ып+тыр мүчөсү менен жасалган түрлөрүн «прошедшее
субьективное время» деп атап, сүйлөмдө дайыма баяндооч болуп келерин белгилеген
(Орузбаева, 1955: 26-б.). Анын бир канча фонетикалык варианттарда айтыларын белгилейт:
-ыптыр (-иптир, -уптур, -үптүр), -ыпыр (-ипир, -упур, -үпүр), -ыпмын (-ипмин, -упмун, үпмүн) и др. (Орузбаева, 1955: 26-б.). Булардын жак мүчөлөрдүн бардыгы менен бардыгы
менен айкалышып келген түрлөрүнүн бардыгын эле ушул мүчөнүн варианттары деп,
мисалы, -ыптырмын, -ыптырсың…, -ыпсың, -ипсиң, -упсуз ж.б., эсептей берсек,
варианттары абдан эле көп болуп кетет. Өткөн чактын мүчөсүнөн жак мүчөлөрдү
айырмалап, алардын ар бирин өз алдынча уланды мүчө экенин унутпашыбыз керек.
Жекелик жана көптүк санда бул мүчөнүн оң мааниде айтылышы жана терс мааниде болуп
айтылыш үлгүлөрүн таблица түрүнө келтирип алардын ар бир жакта келген көрүнүштөрүн
көрсөтүп берет (Орузбаева, 1955: 26-30-б.). Өткөн чак мүчөсүнүн -ыптыр, -ыпыр, -ыпмын
болуп үч түрдүү болуп өзгөрө берип бири-бирин алмаштыра берип параллелдүү колдонула
берген түрлөрүн кыргыз тилинин башка түрк тилдеринен өзгөчөлөнгөн спецификалык
морфологиялык белгиси катары көрсөтүлөт. «Параллельное использование трех вариантов
формы на -ып (то есть -ыптыр, -ыпыр, -ыпмын) является одной из специфических
особенностей киргизского языка в отличие от некоторух других тюркских языков»
(Орузбаева, 1955: 30-б.) деп жазып, андай айырмачылыктарды мисалдар менен көрсөтүп
берген.
Өткөн чактын бул мүчөсүнүн биринчи бөлүгүн окумуштуулар байыркы деп
айтышат. Бул мүчөнүн Орхон-Енисей жазууларында жолугары П. М. Мелиоранский, Корш,
С. Е. Малов, Поцелуевский, Решетов ж.б. окумуштуулардын эмгектеринде белгиленген.
Чакчылдын өткөн чакты билдирген формасынын мүчөсү катары окуу китептерде, окуу
куралдарда айтылып келет (булар тууралуу кийинки главаларда сөз болот).
Кыргыз тилиндеги этиштин -чу мүчөсү менен уюшулган түрлөрүн «прошедшее
длительное время» деп атап, ага карата талдоо жүргүзгөн. Ар кайсы кырдаалдарга жараша
ар кандай эитштерге жалганган учурларына илик жүргүзүп келип, «сочетание аффикса -чу
с глаголом «бол – быть» выражает однократное действие с оттенком идеи категоричности»
(Орузбаева, 1955: 47-б.), деп тыянак чыгарат. Биздин оюбузча, мында бир жолку гана
аткарылган кыймыл-аракет менен кошо кыймыл-аракеттин кайталангандыгын билдирген
маанилер да боло берет. Мисалы, бул жерде дайыма улак тартыш болчу.
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Бул жерде этиштин өткөн чагынын -чы формасында «улак тартыштын бир канча ирет
ойнолгондугу» баяндалып, кыймыл-аракеттин кайталангандык мааниси туюндурулуп
жатат. Монографиянын акыркы главасында «э» жардамчы этишинин өткөн чак
маанилеринин уюштурулушундагы ролу жөнүндө изилдөөлөрүнүн натыйжалары
айтылган. Келер чактын -мак, -макчы формаларына эле жардамчы этишинин кошулушу
менен келер чак эмес, өткөн чак маанисинин жаралгандыгын белгилеп, мисал келтирет:
киного бармакчы элем (Орузбаева, 1955: 59-б.). Академик Б. О. Орузбаева
монографиясында кыргыз тилиндеги өткөн чакты уюштурган мүчөлөрдүн келип чыгыш
тарыхына жана ошол мүчөлөр аркылуу кыргыз тилинин башка түрк тилдеринен
айырмаланган өзгөчөлүктөрүнө токтолгон. Өткөн чактын -ды, -ган, -ып+тыр, -чу форма
мүчөлөрүнүн кыргыз тилиндеги грамматикалык башка каражаттар менен айкашып келген
жактарына да өзгөчө токтолуп тиешелүү корутундуга келген.
Изилдөөнүн аягында кыскача тыянак чыгарып, кыргыз тилиндеги өткөн чак
формаларынын маанилик жактарына учкай гана мүнөздөмө берип өтөт. Алардын
спецификалык өзгөчөлүктөрү боюнча минтип жазат: «… специфическая особенность
формы на -ды заключается в том, что она выражает факты, относящиеся к прошедшему
определенному, конкретному, достоверному времени и не вызывающие сомнения у
говорящего» (Орузбаева, 1955: 59-б.), «… форма на -ган также обладает своей
специфической особенностью, которая заключается в том, что она, в отличие от формы на
-ды , выражает действие или состояние предмета вообще в прошлом, не указывая на
конкретный (определенный) отрезок времени» (Орузбаева, 1955: 59-б.), деп мүнөздөмө
берген. Этиштин -ыптыр мүчөсүнүн өткөн чактык маанилерин өзбек тилиндеги А. Н.
Кононов көрсөткөн «момент следствия, момент сомнения, момент исторической передачи
и момент внезапного умозаключения» маанилик оттенокторуна туура келет деп айтат
(Орузбаева, 1955: 60-б.). Этиштин төртүнчү түрүн «глагол, сочетающейся с аффиксом -чу,
выражает прошедшее длительное действие или состояние предмета с оттенком обычности»
(Орузбаева, 1955: 60-б.), деп жазган. Бирок, кыргыз тилиндеги этиштерге өткөн чактын -чу
мүчөсү жалганганда узакка созулган гана өткөн чак эмес, кайталанып айтылган өткөнчак
маанилерин да жарата турганы белгилүү эмес беле. Кыскасы, Б. О. Орузбаева кыргыз
тилиндеги өткөн чакты 1) биротоло бүткөн анык (айкын) өткөн чак - «прошедшее
определенное (категорическое) время»; 2) (качан аткарылганы) белгисиз өткөн чак «прошедшее неопределенное время»; 3) субьективдүү өткөн чак - «прошедшее
субьективное время»; 4) узакка созулган өткөн чак - «прошедшее длительное время» деп
төрткө бөлүп караган. Натыйжада өткөн чак маанилеринин айрым бир көрүнүштөрү
изилдөөлөрдүн сыртында кала берген.
Ошентип бул изилдөөдө, негизги багыт, тарыхый келип чыгышы, бул мүчөлөрдүн
башка морфемалар менен айкашуу-айкашпастыгы, берген жалпы маанилери боюнча башка
түрк тилдеринен кыргыз тилинин өзгөчөлөнгөндүгү сыяктуу маселелер каралып, кыргыз
тилиндеги өткөн чак маанилеринин көп кырдуулугу, ар кайсы кырдаалдарга жараша өткөн
чактык түрдүү маанилердин, маанилик белгилердин жаралыш маселелери Б. Ө.
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Орузбаеванын изилдөөсүнөн четте калган. Андан тышкары, жогоруда белгиленгендей,
белгилүү тилчи С. А. Давлетов жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн жазган окуу
китебинде белгилеп, келечекте изилдөөнү күтүп турган маселелер да бар деп жазган ойлору
бүгүнкү күнгө чейин атайын изилденбей, ачык калып келаткан маселе болуп саналат. Мына
ошондуктан, бизден мурдагы изилдөөлөргө, айрыкча академик Б. О. Орузбаеванын
эмгектерине жана жогорку жана атайын орто окуу жайлар үчүн жазылган окуу
китептердеги жетишкендиктерге таянып, алардагы чагарылган тыянак-корутундуларды
улантып, кийинки жылдардагы кыргыз тил илиминин жетишкендиктерине негизденип,
кыргыз тилиндеги өткөн чак маанилерин тереңдетип атайын лингвистикалык планда
изилдөөгө багыт алдык.
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ÖZET
Blockchain teknolojisi ile işlerlik kazanan merkeziyetsiz kripto para birimleri ilk olarak
ortaya çıktıkları 2009’dan günümüze kadar sürekli yaygınlık kazanmaktadır. Kullanım alanları ve
işlem hacmi giderek genişleyen kripto paraların popülerliği arttıkça, bu teknolojiden fayda
sağlayanlar kadar, bu ticari enstrümandan haksız kazanç elde etmeye çalışanlar da olmuş ve bu
durum kendi mağdurlarını da yaratmıştır.
Her yeni teknoloji gibi kripto para piyasası da kimi dolandırıcılar için uygun bir mecra
özelliği göstermektedir. Merkeziyetsiz, anonim ve hukuki pek çok düzenlemeden bağımsız
özelliği nedeniyle kripto piyasası ‘ponzi şemaları’na müsait bir yapı arz edebilmektedir. Ponzi
şeması özetle, yöneticisinin yasal ticari faaliyetlerden elde edilen kârlardan ziyade, her seferinde
sayıca artan yeni yatırımcılar tarafından sağlanan gelir yoluyla eski yatırımcılar için getiri elde
ettiği hileli bir yatırım işlemidir. Adını neredeyse yüz yıl önce yaşamış olan bir dolandırıcıdan alan
geleneksel bir ponzi şemasının blok zincirine uyarlanması, ‘çevrimiçi dolandırıcılık’ ve ‘kripto
ponziler’ gibi yeni kavramlar doğurmuştur.
Günümüzde sosyal medya platformlarının ulaştığı kullanım ve etki potansiyeli kripto para
girişimcileri ve yatırımcıları tarafından da göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer taraftan dijital
suçların bir parçası olarak çevrimiçi dolandırıcılık ve ponziler açısından da başta Twitter olmak
üzere sosyal medya platformları kullanışlı alanlar olarak görülmektedir. Fakat söz konusu yeni
medya araçları sadece reklamcılık, tanıtım gibi faaliyetlerin değil, aynı zamanda kripto paralara
yönelik görüş ve eleştirilerin de yer aldığı mecralardır. Özellikle Nisan 2022’in sonlarından
itibaren kripto paralarda yaşanan kriz, Twitter’da ponzi içerikli mesajların sayısını da arttırmıştır.
Çeşitli bilimsel çalışmalar, Twitter içeriklerinde çevrimiçi dolandırıcılık örneklerini teşkil
eden içerik ve bot hesapların tespitine yönelmiş ve çeşitli modeller üretmişlerdir. Diğer taraftan
bir kripto para biriminin ya da piyasanın tamamının hangi içerikler eşliğinde ponzi olarak
değerlendirildiğine yönelik çalışmalar henüz son derece az sayıdadır. Çalışmamız 27 Mart 2022
ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ‘ponzi’ kelimesini içeren Türkçe tweetleri derlemiş ve elde
edilen bulgular belli başlı kategoriler eşliğinde analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ponzi Şemaları, Yeni Medya, Twitter, Kripto Varlıklar
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PERCEPTİON OF 'NEW PONZI SCHEME' IN NEW MEDIA: 'CRYPTO FRAUD' IN
TWITTER CONTENT
Res. Assist. Dr. Can CENGİZ
ABSTRACT
Decentralized cryptocurrencies that had become functional after the blockchain technology
have been gaining popularity since they first emerged in 2009. As the popularity of the
cryptocurrencies, whose area of usages and trading volumes are expanding, has increased, as well
as those who benefited from this technology, there appeared also those who try to acquire illegally
by means of this instrument, and then, this situation has created its own victims.
As seen in every new technology, the crypto money market is a suitable channel for some
fraudsters. Because of its status which is decentralized, anonymous and independent from many
legal regulations, the crypto market can provide a structure suitable for 'ponzi schemes' A ponzi
scheme, briefly, is a fraudulent investment operation in which its manager generates returns for
the old investors through the income generated by the new investors, which are increasing in
number each circulation, rather than the profits from the legitimate business activities. Adapting a
traditional ponzi scheme, named after a fraudster who lived almost a century ago, to the blockchain
has cogitated new concepts such as 'online swindle' and 'crypto ponzi schemes'.
Today, the usage and potential impact of social media platforms are also attract the
attention of crypto money entrepreneurs and investors. On the other hand, social media platforms
such as Twitter, might be seen as useful areas in terms of online fraud and ponzis as a part of digital
crimes. However, these new media tools are not only places where activities such as advertising
and promotions, but also opinions and criticisms on cryptocurrencies take place. In particular, the
crisis in cryptocurrencies since the end of April 2022 has also increased the number of messages
with ponzi content on Twitter.
Various scientific studies have focused on the detection of content and bot accounts that
constitute examples of online fraud in Twitter content and produced various models. On the other
hand, studies on what content a cryptocurrency or the entire market are evaluated as ponzi are still
very few. Our study compiled Turkish tweets containing the word 'ponzi' between 27 March 2022
and 11 May 2022, and the findings were analyzed along with certain categories.
Keywords: Ponzi Schemes, New Media, Twitter, Cryptocurrencies
GİRİŞ
Özellikle 20. yüzyıl boyunca gelişimini devam ettiren ve fakat yüzyılın sonuna doğru farklı
bir üretim ve birikim rejimine doğru evrilen fordist üretimin krizi, yeni pazarlara açılma
gerekliliğini ve yeni medya da dâhil olmak üzere, yeni teknolojilerin imkânlarını gerektirmiştir.
Dolayısıyla tekno-ekonomik paradigma adı verilebilecek yeni bir birikim paradigmasının egemen
olduğu söylenebilir.
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Ancak 1960’ların sonundan itibaren, yeni tekno-ekonomik paradigma ile toplumsal-kurumsal
çerçeve arasında uyum sağlanamamış, bu durum da beraberinde yeni bir krizi getirmiştir. II. Dünya
Savaşı sonrası doğan bir kurum olan GATT (Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması) çerçevesinde
‘hizmetler sektörü’ yeni ekonomik paradigma çerçevesinde yeniden ele alınmış ve sanayi, tarım
sektörü ile paralel bir biçimde hizmetler sektöründe sınırların kaldırılması öngörülmüştür.
Serbestleşmenin önü açılmış ve hizmetler sektörünün önemli bir parçasını oluşturan
‘telekomünikasyon’ alanı da bu deregülasyon/serbestleşme politikalarından payını almıştır
(Geray, 2002:75).
Tarihsel olarak telgrafla başlatılabilecek ‘yeni iletişim ağları’ telefon, radyo, televizyon
ağları biçiminde gelişim göstermiş, günümüzde de bilgisayar ağlarına ve son olarak ‘ağların ağı’
şeklinde tanımlanan internet teknolojisine evrilmiştir. Özellikle internet üzerinden ağ
yapılanması(networking); iktidar ilişkilerinde yaratttığı değişim, katılım, demokrasi, kimliklerin
temsili ve nihayet ‘mekansızlaşma ve merkezsizleşme’ gibi başlıklar altında yoğunlukla
tartışılmaktadır. Özellikle internet üzerinden kurulan ağ yapılanmasının ‘mekansızlaşma ve
merkezsizleşme’ ile beraber özgürleşmeyi ve eşitliği de getireceğine yönelik ciddi bir literatür her
geçen gün gelişim göstermiştir. Bu literatürün temsilcilerine göre geleneksel iletişim araçları hem
araçların sahiplik yapısında hem de içeriğin oluşturulmasında tekelci bir merkeziyetçilik arz
ederken, internet başta olmak üzere yeni iletişim teknolojilerine dayalı ‘ağ yapılanması’ söz
konusu tekelci merkezlerin gücünü azaltmaktadır. Bu durum içeriğe de yansımakta, mesaj ve
nihayet metaların üzerinde kontrol-mülkiyet tekeli de çok merkezli hatta merkezsiz bir hale
gelmektedir (Timisi,2003:85).
Yukarıda kısaca ele almaya çalıştığımız web merkezli gelişmelerin paranın dijitalleşmesi
bağlamında 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına kadar geri götülebileceği söylenebilir. İkinci
Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşan yeni iletişim ağları sayesinde, elektronik ödeme sistemleri ve
‘plastik para’ olarak isimlendirilen kredi kartları kullanım alanlarını her geçen gün genişletmiştir.
2000’li yılların başından itibaren de nakit para ile yapılan alışverişlerin elektronik para ile yapılan
alışverişlerin gerisinde kalmaya başladığı görülmektedir (Sütcü ve Aytekin, 2018:466). Paranın
elektronik ortamlarda kaydı ve kullanımının, günümüzde geldiği son nokta ise, blockchain
teknolojisi ve kripto paraların hayatımıza girmesi olmuştur. İlk olarak 2009 yılında işlem görmeye
başlayan kripto paralara ilgi son yıllarda ciddi bir biçimde artmış, bu para birimlerinin sahip olduğu
anonimlik (kişisel kimlik ve bilgilerin gizliliği) özelliği, söz konusu para birimlerinin algılanan
değerini yapay olarak ‘olduğundan yüksek’ göstererek, potansiyellerini abartarak yatırımcı
çekmeye yönelik planlı faaliyetleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal medya platformları ise, kimi
kripto para birimleri hakkında yanlış algıları yaygınlaştırmak isteyen dolandırıcılar için tercih
edilen mecralar haline gelmiştir (Mirtaheri vd., 2019).
Başta Twitter olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, çevrimiçi dolandırıcılar
açısından, altcoin adı ile bilinen ve hemen hemen her gün yenileri kripto borsasında yerini alan
dijital paraların çok yüksek oranlarda değer kazanacağı fikrinin kitleselleşmesi için
kullanılmaktadır.
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Çeşitli yeni medya araçlarını kullanarak beraber haraket eden gerçek kişi ya da kimi algoritmalar
ile hareket eden botlar, söz konusu işleyişin temel bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim kripto paralar ve çevrim-içi dolandırıcılık–dijital ponziler alanında gelişmekte olan
bilimsel litaratürün hiç azımsanmayacak bir kısmı, söz konusu spekülatif ileti ve botların
tanımlanabileceği algoritma ve modeller üzerine yapılan araştırmalardan oluşmaktadır (bkz. Chen
vd., 2018). Bu durumun temel sebebi ise, 20. yüzyılın başlarından itibaren ilk olarak Amerika
Birleşik Devletleri’nde görülen ponzi yatırımların/ponzi şemalarının kripto varlıklar alanında da
kendisini göstermeye başlamasıdır.
Ponzi şeması ya da kısaca ponzi, yöneticisinin yasal ticari faaliyetlerden elde edilen
kârlardan ziyade, her seferinde sayıca artan yeni yatırımcılar tarafından sağlanan gelir yoluyla eski
yatırımcılar için getiri elde ettiği hileli işlemler dizisidir (Chen vd., 2018:1409). Türkçe literatürde
‘saadet zinciri’ şeklinde tanımlanan modele benzer bir biçimde ponzilerde, ilk yatırımcılar düşük
bedeller üzerinden ilgili piyasaya girerken, yatırımcıların sayısının giderek büyümesinden pay alır
ve elde ettikleri metanın değer kazancını hisseleri/payları kadar paylaşırlar. Ancak ortaya konulan
hizmet ya da metanın piyasada ya da toplumsal hayatın herhangi bir alanında reel bir karşılığının
olmaması, yani gündelik dilde karşımıza çıktığı haliyle bir ‘balon’ olması halinde, özellikle ürüne
yatırım yapan son yatırımcılar büyük zararlarla karşılaşırlar.
Dijital varlıklar ve kripto paraların ticari ve gündelik hayatımızda yerini ve önemini gierek
arttırması bilimsel literatürü de etkilemiş ve bu alanda ortaya konulan çalışmaların sayısı her geçen
gün artmıştır. Grafik 1’de 2011 ve 2019 yılları arasında Scopus indeksinde taranan kripto
varlıklarla ilgili akademik çalışmaların sayısındaki değişim gösterilmektedir. Grafik 2’de ise TR
Dizin’de indekslenen ve başlığında ‘kripto’ sözcüğü bulunan çalışmaların yıllara göre dağılımı
gösterilmektedir.

Grafik 1. Scopus indeksinde taranan ‘kripto varlıklar’ ile ilgili araştırmaların yıllara göre
dağılımı, (Corbet vd., 2020:26).
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Grafik 2: Başlığında ‘kripto’’ sözcüğü bulunan ve TRDizin’de indekslenen çalışmaların
sayısının yıllara göre dağılımı
Her iki grafiğe de bakıldığında kripto varlıklara ilişkin bilimsel literatürün gelişme
gösterdiği, ancak TR Dizin’de indekslenen çalışmaların bir taraftan görece düzensiz bir taraftan
da ‘gecikmiş’ olduğu söylenebilir.
Tablo 1: Scopus’ta indekslenen ‘Kripto Varlıklar’ başlıklı çalışmalarda ülkeye göre en çok
atıf yapılan kaynaklar, (Corbet vd., 2020:28)
SIRA

ÜLKE

MAKALE

ATIFLAR

ATIF/MAKALE

1

ABD

230

2,247

9,8

2

ÇİN

152

971

6,4

3

BİRLEŞİK KRALLIK

127

2,067

16,3

4

FRANSA

76

968

12,7

5

HİNDİSTAN

68

256

3,8

6

AVUSTRALYA

65

670

10,3

7

ALMANYA

57

816

14,3

8

İTALYA

52

386

7,4

9

İSPANYA

49

716

14,6

10

GÜNEY KORE

46

407

8,8

11

RUSYA

42

109

2,6

12

KANADA

31

203

6,5

13

LÜBNAN

30

531

17,7

14

İRLANDA

26

722

27,8

15

HOLLANDA

23

132

5,7

16

BREZİLYA

22

77

3,5

17

JAPONYA

22

140

6,4

18

İSVİÇRE

22

342

15,5

19

GÜNEY AFRİKA

21

311

14,8

20

YUNANİSTAN

19

155

8,2
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Scopus’ta indekslenen ‘Kripto Varlıklar’ başlıklı çalışmalarda ülkeye göre en çok atıf
yapılan kaynakları gösteren Tablo 1’de ise Türkiye’nin henüz ilk yirmi ülke arasına giremediği
görülmektedir. Scopus’ta indekslenen kripto varlıklar başlıklı araştırmalarda anahtar kelime
haritasını gösteren Grafik 3 ve TRdizin’de indekslenen kripto varlıklar başlıklı araştırmalarda
anahtar kelime bulutunu gösteren Grafik 4 incelendiğinde Türkiye’de kripto varlıklar üzerine
gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların bir başka açıdan da farklılaştığı tespit edilebilir. Öncelikle
TR Dizin’de indekslenen çalışmaların azımsanmayacak bir kısmı kripto varlıkların
muhasebeleştirilmesi üzerine olmaktadır. Diğer taraftan TR Dizin’de indekslenen çalışmalar,
Scopus’ta indekslenen çalışmalara göre, ‘güvenlik’, ‘balon(lar)’, ‘spekülatif’ vb. anahtar
kelimelere daha fazla yer veriyor görünmektedir.

Grafik 3: Scopus’ta indekslenen kripto varlıklar başlıklı araştırmalarda anahtar kelime
haritası, (Corbet vd., 2020:43)

Grafik 4: TR Dizin’de indekslenen kripto varlıklar başlıklı araştırmalarda anahtar kelime
bulutu
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Kripto para birimleri, modern ekonomide para birimlerinin nasıl çalıştığına dair yeni bir
yaklaşımı harekete geçiren yıkıcı etkileri de olabilecek bir teknolojidir. Bu nedenle, kripto para
birimleriyle ilgili çevrimiçi tartışmalar, genellikle teknoloji ve çeşitli ‘coin’lerin temel mimarisi
hakkındaki iletilerin yanı sıra, fiyat dalgalanmalarına ve bu dalgalanmalarla doğru orantılı bir
biçimde sistemin tümünün güvenilirliğine ilişkin öznel spekülasyonlara kadar bir çok unsuru içerir
(Glenski vd., 2019:560). TR Dizin’de indekslenen çalışmaların görece güven(lik) vb. kavramlar
çerçevesinde bir model sundukları söylenebilecekse de, gerek ulusal gerekse de uluslararası
literatürde ponzi(ler) ya da ‘yeni saadet zincirleri’ gibi kavramlar üzerinde detaylı bir analiz
yapılmadığı görülmektedir. Bir diğer taraftan literatür, bir kripto para biriminin ponzi ya da balon
olmasını sosyal medyadaki içerik ve etkileşimlerin analizi ile tespit etmeye yarayan çeşitli
modeller önerse de, bu çerçevede içerikler taşıyan iletiler üzerine bir analiz çalışması
yapılmamıştır. Makalemiz literatürde var olan söz konusu eksikliği giderme ve gelecek çalışmalar
için bir yol haritası çizme amacı taşımaktadır. Bu amaçla işlem hacmi ve etkileri bağlamında en
önemli coin olarak öne çıkan Bitcoin’in değerinin ciddi bir düşüş yaşadığı 27 Mart 2022 – 11
Mayıs 2022 tarihleri arasında ‘ponzi’ kelimesinin yer aldığı Türkçe tweetler (2000 adet) Nodexl
yardımıyla çekilmiş ve içerik çözümlemesi ile analiz edilmiştir. Öne çıkan kelimelerin yardımıyla
belli başlı temalar tespit edilmiş ve tweet içerikleri tematik betimleyici bir biçimde belli başlıklar
çerçevesinde analiz edilmiştir.
Kripto para birimleri son derece yeni ve çeşitli tartışmalara yol açan finansal araçlar olarak
göze çarpmaktadır. İster geçici bir moda, ister finansal işlemlerin geleceği olarak yorumlansın, son
on yılın en ilginç ve tartışılan finansal varlıklarından biri oldukları açıktır (Corbet vd., 2020:50).
Kripto paralar, üreticilerinin ayrıcalıklı bir otoriteye sahip olmadığı, kullanıcılarının ise karşılıklı
güvene dayalı olarak alışverişlerde kullandığı bir ödeme yöntemidir. İnternet tabanlı bir teknoloji
olarak devlet otoritesinden ve bankacılık sisteminden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu açıdan
da, internet ortamı için başlangıçta öngörülen özgürlük ortamı düşüncesinin bir başka biçimi kripto
paralar için de söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, blockchain tabanlı kripto para sistemlerinin
işleyiş esasları, kısa tarihçeleri, sosyal medya ile ilişkileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafaından
nasıl algılandıkları da araştırılmaya muhtaç bir konudur (Sütcü ve Aytekin, 2018:466).
1. KRIPTO VARLIKLAR: GELECEĞIN TEKNOLOJISI YA DA ‘YENI PONZI’
Teknik özelliklerinin ayrıntıları karmaşık olsa da, özünde blockchain, bir kaydı diğer
kayıtlar grubuna zaman damgası koyarak ve ardından bu kaydı tutmak için tek bir aracıya değil,
dağıtılmış bir sisteme güvenerek bilgi ile ilişki kurmanın bir yoludur. Farklı bilgi işlem
teknolojileri aracılığıyla bir kopyalama mantığı ve kopyaların derlenerek kayıt altına alınması ile
işleyen blockchain teknolojisi, özel bir veritabanı yapısına bağlı olarak işlemektedir. Kayıt altına
alındığı ve el değiştirdiği her zaman diliminin de derlendiği dağıtılmış defterler şeklinde birbirine
bağlı birçok kayıt, ilk etapta hem merkeziyetsiz hem de güvenilir bir teknolojiye imkan
sağlamaktadır.
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Birçok araştırmacı ve hatta girişimci için blockchain teknolojisi ve ona bağlı olarak kripto varlıklar
ve bu arada para birimleri ile yapılan işlemler herhangi bir merkezi bir otoriteye güvenme
ihtiyacını ortadan kaldırdığı için, bilgi etrafındaki güç ilişkilerini de derinden değiştirmiştir. Diğer
taraftan her yeni teknoloji gibi blockchain ve kripto paralar da halen bir gelişim süreci içerisindedir
ve kimi riskleri taşımaktadır (Whitaker,2019:22).
Kripto para birimleri, merkezi, yüksek düzeyde düzenlenmiş finansal sistemlere bir
alternatifi temsil eder. Örneğin Bitcoin, bankalar gibi üçüncü taraflara güvenmeden para gönderip
almayı kolaylaştırır. Bununla birlikte, diğer birçok dijital varlıkta olduğu gibi kripto para
birimlerini destekleyen merkezi olmayan kontrol, finansal düzenlemelerden kaçmak, finansal
dolandırıcılık ve kara para aklama dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmak
isteyen siber suçlular için de yeni imkanlar sağlamıştır (Tasca, 2015:43). Üstelik söz konusu suçlar
ve dolandırıcılık faaliyetleri, geçmişten günümüze kadar alışageldiğimiz kimi şablon ve şemaların
güncel versiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim dijital finansal varlıkların sürekli
büyüyerek değer kazanacağına dair ve gerek reel kullanım gerekse gelecek projeleri bağlamında
tutarlı bir özellik sergilemeyen birikim modellerinin en bilinen örneği de ponziler ve ponzi
şemalarıdır.
Ponzi şemaları, 1920’li yıllarda yatırımcılara yabancı posta pulları satın alarak doksan gün
içinde paralarını ikiye katlayacağına vaad eden Charles Ponzi’nin adını almıştır. Ponzi’nin
yatırımları, bir süreliğine ilk yatırımcılarına vaat ettiği getirileri ödediği için başlangıçta başarıya
ulaşmış; ancak daha sonraki yatırımcılara ödeme yapamadığında ise ardında birçok mağdur
bırakarak çökmüştür (Tsai, 2009). Diğer taraftan medyanın da etkisiyle kamuoyunun benzer
‘saadet zinciri’ uygulamalarına aşina olmasına rağmen, ponzi şemaları günümüze kadar varlığını
korumuştur. Örneğin, 2009’da yatırımcılar ponzi planlarında yaklaşık olarak 16.5 milyar dolar
kaybetmiştir (Frankel, 2012:3). Ponzi şemalarının günümüzde de varlıklarını koruması, tarihsel
olarak pek çok kez denenmiş şemanın temel özelliklerini de anlamayı gerektirmektedir:
Ponzi şemalarında gerçek bir üretim ya da hizmet faaliyeti yoktur. Ponzi şemaları gerçekte
olmayan faaliyetlere ilişkin sözlü ya da yazılı açıklamalardır, yani kâğıt üzerinde sahte
organizasyonlardır. Ponzi şemalarının kullandığı klasik hale gelen bazı taktikleri
bulunmaktadır. Bu taktikler; başlangıçta güven tesis edilmesi, şemanın ilk yatırımcılarına
sonraki yatırımcıların parasıyla ödemelerin yapılması, başlangıçta sınırlı bir çevrenin ikna
edilmesi, garantili ve yüksek getiri vaat edilmesi, sisteme ilk üye olanlara verilen sözlere
bağlı kalınması, başarılı bir iletişim ve örtülü bir organizasyon yapısının oluşturulması
şeklindedir (Bulut, 2022:20).
Bir ponzi şemasının unsurları arasında; (1) yatırımcı mevduatları, (2) yasal ticari
operasyonların çok az olması veya hiç olmaması, (3) ticari kar veya kazançların çok az olması
veya hiç olmaması ve (4) yatırımcıların getirilerinin kaynağının yeni yatırımcılardan elde edilen
getirilerden ibaret olması sayılabilir (Tsai, 2009).
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Ponzi şemasındaki yatırımcılar, yalnızca projenin çöküşü ile yatırılan anaparayı kaybetmekle
kalmaz, aynı zamanda yatırımın bir sahtekârlık olduğunu keşfetmeden önce yatırımdan alınan
tutarları da (yani geri ödemeleri) kaybedebilirler. Buna ek olarak, yatırımcı kaybettiği fonları geri
almak isterse, hukuki yollar ve avukat giderleri gibi ek gelir kayıplarına, hatta manevi zararlara da
uğrayabilir (Frankel, 2012:4).
Birçok dolandırıcılık örneğinde olduğu gibi ponzi şeması düzenleyicileri de, yatırımcıları
cezbetmek ve yüksek getiri vaadi vermek için genellikle en son yenilikleri, teknolojik ürün veya
araçları kullanmaktadırlar. Nitekim potansiyel yatırımcılar, ‘son teknoloji’ ürünü olduğu iddiası
taşıyan yatırım araçlarına karşı daha az şüpheci olmaktadırlar (SEC, 2013). Bu durum son dönemin
giderek yaygınlaşan finanasal varlık ve yatırım araçlarından olan kripto varlıklar alanı için de
geçerli olmuştur. Kripto varlıklar ve başta para birimleri yeni ponzi şemaları olarak
isimlendirilebilecek ortak özelliklerin konusu olmaya başlamışlardır.
Bilindiği üzere Bitcoin gibi sanal para birimleri bir yandan çevrimiçi borsalarda işlem
görürken, diğer yandan da genellikle dijital mal veya hizmet satın almak için de
kullanılmaktadırlar. Küresel pazarda sanal para birimlerinin artan kullanımının; dolandırıcıları ve
yatırımcıları bu yeni tür ponziye ve bu para birimlerinin hileli veya basitçe imal edilmiş spekülatif
yatırımları için kullanıldığı diğer şemalara çekmeye ikna edebileceği açıktır. Sanal para
birimlerindeki işlemlerin, geleneksel para birimlerindeki işlemlere göre daha fazla gizlilik
avantajına ve daha az düzenleyici gözetime sahip olması nedeniyle dolandırıcılar, sahtekarlıklarını
gerçekleştirmek için sanal para birimlerini kullanmayı tercih edebilirler (SEC, 2013). Tüm bu yeni
gelişmeler litaratürde çevrimiçi dolandırıcılık üstbaşlığı altında, ‘dijital ponzi’
kavramsallaştırmasını beraberinde getirmiştir.
Dijital ponzi şemaları, ilk olarak web üzerinden, daha sonra Bitcoin benzeri kripto paralar
üzerinden dijital arenaya geçmiş bulunmaktadır. Günümüzde bir blok zinciri uygulaması olan
kripto paralar merkeziyetsiz oluşlarının sağladığı özellik ile düzenleyicilerin gözetiminden daha
kolay kaçınarak, siber dolandırıcıların ilgi alanına girmiş, dolandırıcıların birtakım yasal olmayan
faaliyetlere girmelerini de kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan, kripto para ponzi şemalarını tespit
etmedeki etkin mekanizma eksikliği de dolandırıcılar adına bir başka avantajdır (Boshmaf vd.,
2019: 8). Dijital ponzi girişimcileri, kripto paralar sayesinde bir taraftan ponzi faaliyetlerini
aklayabilirken, diğer taraftan çok az uğraşı ile daha fazla mağdur üzerinden kolay para kazanmayı
başarabilmektedir. Ponzi girişimciler, kripto paralar üzerinden yatırımcılara vadettikleri yüksek
kazançların elde edilmesine ilişkin gerçekte olmayan yatırım faaliyetlerini kolaylıkla
perdeleyebilmektedir. Böylece, ponzi girişimciler faaliyetlerini uygun pazarlama hizmetleri olarak
ya da yeni bir iş /yatırım modeli olarak kripto para piyasalarında sunabilmektedirler (ITU, 2019:
6).
Chainalysis (2020)’nın hazırladığı rapora göre kripto para dolandırıcıları 2018’de
gelirlerinde düşüş yaşamakla birlikte, 2019’da gelirlerini üç katından fazla artırmıştır. Ponzi
şemalarına yenileri eklenmekte ve oluşan yatırımcı mağduriyetinin boyutu sürekli artmaktadır.
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Örneğin 2019 yılında ponzi şemalarının sadece bir kısmına 2,4 milyondan fazla bireysel
hesaplardan transfer yapıldığını belirlemiştir. Bu rakamın 2019’un en önemli dolandırıcılık
olaylarına yönelik devam eden soruşturmalara dayandığı belirtilmiş ve sadece PlusToken adı ile
bilinen dolandırıcılığının üç milyon mağdur yarattığına dikkat çekilmiştir.
PlusToken, meşru teknoloji şirketlerinin kullandığı pazarlama stratejisiyle hareket etmiş
ve kripto para yatırımına yeni başlayanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. PlusToken bu süreçte
klasik bir ponzi şeması taktiği olarak gerçekte mümkün olamayacak kadar yüksek kazançlı yatırım
fırsatı sunmuştur. Organizasyonun sahipleri, getirilerin takas kârı, madencilik geliri ve yeni
yatırımcı yönlendirmekle sağlanacağını belirtmişlerdir (Chainalysis, 2020, s. 19-20). PlusToken’ın
güçlü bir yönlendirme ağına sahip olduğu ve arkadaşları ile ailesini şemaya yönlendiren herhangi
bir üyeye büyük kazançlar sağladığı belirtilmiştir. PlusToken yatırımcılarının çoğunun kripto para
birimi konusunda fazla deneyimi olmayan, sıradan insanlar olduğunu vurgulamıştır.
PlusToken ismi ilk kez 2 Temmuz 2018’de Çin’de bir sohbet platformu olan WeChat’te
geçmiştir. Organizasyonun reklamları sosyal ağlarda yaygın olarak yapılmıştır. Organizasyon
temsilcileri PlusToken projesini tanıtmak ve yeni yatırımcılar çekmek amacıyla toplantılar
düzenlemişlerdir. PlusToken Güney Kore, Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin yanı sıra
Kanada, Almanya, Ukrayna ve Rusya’yı da kapsayacak şekilde dünyanın birçok ülkesinde
tanıtılmıştır. Yatırımcılar PlusToken üzerinden Çin Yuanı’nı anında Bitcoin, Ethereum, Litecoin,
EOS, Dogecoin ve diğer altcoinlere dönüştürebilmiştir. Daha sonra bu paralar da yatırımcılar için
PLUS paralara dönüştürülmüştür. İlk yatırımcılar ve ardından izleyen yeni yatırımcılar için
ödemeler sadece bu PLUS jetonuyla yapılmıştır. Projenin, kripto para birimleri hakkında hiçbir
şey bilmeyen, ancak potansiyel finansal ödülleri merak eden insanlara yönelik olduğu
anlaşılmaktadır (Harrison, 2019). Diğer taraftan PlusToken kripto varlıklar alanındaki ilk ya da
son ponzi örneği de değildir. OneCoin, BitConnect, MMM vb. gibi daha birçok yatırım imkanı,
gelişimlerinin devamında klasik ponzi şemalarına örnek teşkil eden yeni ‘dijital ponzi’ler arasında
sayılabilir (Bulut, 2022:38-42).
Dijital ponzi olgusu ile ilgili olarak çalışmamız kapsamında son derece önemli olan husus
ise sosyal medyanın kullanımıdır. İlk olarak çevrimiçi dolandırıcılığın temel mecralarından biri
olan sosyal medya platformları aynı zamanda, mağdurların ya da sıradan katılımcıların söz konusu
alanı nasıl değerlendirdikleri ile ilgili bir veri bankası niteliği taşımaktadır. Web tabanlı
teknolojilerin hızla yaygınlaşması, içeriğin internet üzerinden oluşturulma ve değiş tokuş edilme
biçiminde devrim yaratmış ve bu da sosyal medya uygulamaları ve hizmetlerinde devasa bir
büyümeye yol açmıştır. Sosyal medya, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulmasını ve
değiş tokuşunu sağlamış, bu büyüme, yalnızca hizmet sayısındaki artışla değil, aynı zamanda
kullanıcılar tarafından hızla benimsenme oranıyla da desteklenmiştir. Tüketiciler, kripto para
birimleri hakkında bilgi toplamak için sosyal medya içeriklerini kullanmakta ve tüketicilerin
çoğunluğu, dijital bir varlık satın alma kararlarında sosyal medyanın kilit bir rol oynadığını
belirtmektedirler (Urquhart and Yarovaya, 2020:2).
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Diğer taraftan sosyal medya, potansiyel aldatıcılar, yeni ponzi şemalarının tanıtımı ve nihayet
mağdurların ya da diğer kullanıcıların etkileşimleri için yeni ortamlar ve teknolojiler sağlamıştır.
Nitekim sosyal medya platformları dolandırıcılar eliyle aldatılan ve hatta yaşamlarında yıkıcı
sonuçlar yaşayan kimi kişilerin birçok örneğini barındırmaktadır (Tsikerdekis,2014:1).
Bazı kripto para birimlerinin ve hatta borsalarının hızla değer kaybetmesi ve çöküşünün
sosyal medya ve özellikle de twitter ile bir başka bağlantısı, internet teknolojisinin sağladığı
anonimlik olmaktadır. Kendi gerçek kimliklerini değil farklı kimlikleri kullanarak
değerlendirmede bulunan, kripto paraların desteklediği ve dayandığı projeleri bilerek ‘olduğundan
değerli’ gösteren iletiler anonim hesaplar eliyle hızla yaygınlaşmaktadır. Bu noktada referans
(davet) bağlantılarının ve bot hesapların etkileşim gücünü ve yoğunluğunu arttırdığı söylenmelidir.
Davet bağlantılarının yayılması, çevrimiçi platformların ve toplulukların büyümesinde önemli bir
rol oynarken, kripto paralara yönelik manipülatif hedefler için de önemli bir araç niteliği
göstermektedir (Nizzoli vd., 2020:113234).
Web teknolojisi ile neredeyse yaşıt olan bot hesaplar da özellikle zarar vermek amacıyla
tasarlanmış kötü niyetli iletileri kitleselleştirmektedir. Bu botlar, sosyal medya platformlarını
çeşitli söylentiler, istenmeyen e-postalar, kötü amaçlı yazılımlar, kasıtlı yanlış bilgiler yolu ile
istismar ve manipüle etmektedirler. Söz konusu manipülasyonun etkilerine ilişkin araştırmalar
literatürde yaygınlaşmakta ve örneğin piyasa operatörlerinin sosyal medyadan gelen bilgilere
dikkat ettiğini ve anında tepki verdiğini gösteren artan miktarda kanıt sunmaktadırlar (Ferrara vd.,
2017:99). Diğer taraftan sosyal medya hesapları sadace olası ponzi şemalarının desteklenmesi
bağlamında değil, kimi finansal unsurları ve kripto para birimlerini herhangi bir kanıt ya da
mantıksal tutarlılığa sahip olmaksızın kötülemek için de kullanılabilmektedir.
Sosyal medyadaki bot hesaplar geliştikçe, çevrimiçi dolandırıcılık ve manipülasyonun
engellenmesine yönelik çalışmalar bir yandan platform yöneticileri ile piyasa aktörleri, diğer
yandan da akademisyenler açısından yeni bir ilgi alanı haline gelmiştir. Akademisyenler ve
platform yöneticileri, sosyal medya kullanıcılarının hem bireysel hem de grup olarak
davranışlarının analizine dayalı daha gelişmiş analiz yöntemleri üzerine çalışmaktadırlar.
Çevrimiçi manipülasyonla ilgili mevcut araştırma eğiliminin önemli bir kısmı, bireysel kötü niyetli
hesaplara (örneğin botlar, troller) odaklanırken, tüm iletilerin algı ve söylemlerine yönelik
çalışmalar ise henüz istenen gelişmeyi göstermemiştir (Nizzoli vd., 2020:113233).
2. TÜRKIYE’DE KRIPTO PIYASASINA YÖNELIK OLUMSUZ YARGILARIN
ANALIZI: TWITTER’DA PONZI KAVRAMI
Ponzi şemaları ve kripto varlıklar ilişkisine yönelik tweetlerin sınıflandırılması ve analizine
yönelik çalışmamızın bulgularına geçmeden önce, genel olarak kripto suçlar ve sosyal medya
ilişkisi üzerinde kısaca durmak yerinde olacaktır. Tipik bir senaryoda, dolandırıcılar, belirli bir
kripto para biriminin grup alımlarını koordine etmek için Telegram veya Reddit gibi platformlarda
gruplar oluştururken, Twitter gibi sosyal medya platformlarında herkese açık gönderiler yaparak
yanlış ve fazla olumlu yargıların sürekli yeniden üretimini sağlamayı amaçlarlar.

Can CENGİZ 308
Yalnızca değer artışını gören ve kötü niyetli faaliyetlerden habersiz olan sıradan yatırımcılar, bir
sonraki olumlu değerlenmeyi umarak parayı satın alabilir ve böylece fiyatı daha da yükseltebilir.
Belirli bir fiyat hedefine ulaşıldığında, dolandırıcılar varlıklarını satmaya başlar ve bu da fiyatta
ani bir düşüşe yol açar. Ponzi şemalarının etkilerini arttırmaları için temel üç ana bileşene
gereksinimleri bulunmaktadır: “(1) bir grup dolandırıcı; (2) dolandırıcıların yasa dışı faaliyetlerini
koordine ettiği özel veya yarı özel bir iletişim ortamı; ve (3) belirli bir kripto paraya ilgiyi arttırmak
için düzenlenmiş kampanyalar mecrası olarak bir sosyal medya platformu” (Mirtaheri vd., 2019).
Twitter, kripto paraların artan popülaritesi hakkında kullanıcılarını bilgilendirerek satın
alma kararlarını etkileyen bir haber kaynağı olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır1 (Ye vd,
2022:1). Sosyal medya ve mikrobloglar içerisinde son derece önemli bir yeri olan Twitter’da
kullanıcılar, maksimum 280 karakter uzunluğundaki mesajları herkese açık olarak
yayımlayabilmektedir. Ek olarak, kullanıcılar bir tweet’e "#" sembolünü takip eden bir dizi
karakterden ibaret olan ve “hashtag” adıyla anılan başlıkları da ekleyebilirler. Hashtag kullanımı
kripto paralar söz konusu olduğunda da epeyce yaygınlaşmış durumdadır. Bu durum, herhangi bir
sosyal medya içeriğinde olduğu gibi kripto varlıklar alanında da araştırmacılar için çok büyük ve
kullanışlı bir veri setine kolayca ulaşma imkanı tanımaktadır (Ye vd, 2022:3). Diğer taraftan
hastaglerin yanı sıra kelimelere göre filtrleme yaparak da derlenen veriler bilimsel çalışma ve
analizler için elverişli bir imkân sağlamaktadır.
Yeni dijital ponzilere ilişkin ortaya konulan çalışmalar, aynı zamanda dijital suçlar ya da
kripto suçlar üstbaşlıkları kapsamında da yol gösterici ya da en azından katkı sağlayıcı özellikler
sergilemektedir. Yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada dijital suçlar, sanal âlemin toplumsal ve
kişisel hayatımızdaki etki alanını genişletmesi ile beraber çok ciddi bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Grafik 5’te 2020 yılında dijital mecralarda yasadışı hizmet gösteren fon ve
kuruluşların tüm dünyadaki dağılımı ülkemizin de orta düzeyde de olsa dijital ve kripto suçlar
açısından tehdit altında olduğunu göstermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapanların tüm
dünyadaki dağılımlarını gösteren Grafik 6’ya bakıldığında da Türkiye’nin dokuzuncu sırada
olduğu ve bu alanda ön sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Twitter, her ne kadar kripto varlıklar bağlamında en popüler sosyal medya platformu özelliği gösteriyor olsa da,
etkileri bağlamında Reddit de son derece önemli bir platform olarak öne çıkmaktadır. Haber toplama ve iletişim
platformu Reddit, kullanıcıları tarafından kripto para piyasalarıyla ilgili değerli bir bilgi kaynağı olarak kullanılmakta
ve hatta piyasadaki değerlemeler üzerinde anlık etkilerde bulunabilmektedir (Phillips, 2018).
1
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Grafik 5: 2020 yılı itibari ile dijital mecralarda yasadışı faaliyet yürüten kurum ya da
fonların dağılımı (Chainlaysis, 2021:11)

Grafik 6: Kripto para birimlerine yatırım yapanların tüm dünyadaki dağılımları
(Datalight’tan akt. Köse,2019).
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Yukarıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere kripto merkezli suçlar ve ponzilerin tehdit
ettiği ülkeler arasında Türkiye de yer almakta, ayrıca sorun merkeziyetsiz bir teknolojik yapının
olanaklarını kullandığı ölçüde uluslararası kimi düzenlemeleri gerektirmektedir. Twitter başta
olmak üzere sosyal medya içeriklerinde ‘balinalar’ ifadesi ile anılan, piyasa da söz sahibi ‘büyük’
yatırımcı/oyuncuların, diğer kimi finansal araçlarda olduğu gibi kripto piyasasında da ‘küçük’
yatırımcıyı mağdur etmesi riski bulunmaktadır. Olası kripto ponziler ve çevrimiçi dolandırıcılık
örneklerinin teşhisi ve ortaya konulması muhtemel çözümler kadar, kamuoyunun ‘ponzi’
kavramından ne anladığı ve hangi yönde değerlendirdiğini anlamak için ortaya konulacak
betimleyici çalışmalara da gerek duyulmaktadır.
Çalışmamız kapsamında 27 Mart 2022 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ‘ponzi’
kelimesini içeren Türkçe içerikli 2000 adet tweet derlenmiş ve elde edilen metin ve yorumlar belli
başlı kategoriler eşliğinde analiz edilmiştir. Derlenen verilerin başlangıç tarihinin 27 Mart
olmasının sebebi ise, bu tarihte, Singapur merkezli ve kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Luna
Foundation Guard'ın stabilcoin’i UST'yi dolara endeksleyebilmek adına bulundurması gereken
rezervleri sağlama faaliyetleridir. Vakfın, 26 Mart 2022 tarihinde 1 milyar doların üzerinde Bitcoin
pozisyonu açması ve 27 Mart ve 11 Nisan arasında da 15 bin Bitcoin satın alması ile coin
piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanmış (İçözü, 2022) ve sosyal medya içerikleri de bu duruma
uygun olarak artış göstermiştir. Grafik 7’de kripto para piyasasının öncü birimi olan Bitcoin’in 27
Mart 2022 tarihinden 2022 Mayıs ayı ortalarına kadar yaşadığı değer kaybı gösterilmektedir.
Grafik 8’de ise çalışmamızın verilerinin derlendiği son gün olan 11 Mayıs tarihinde lokasyon
olarak İstanbul’a ait Twitter gündeminin başlıklarının sıralaması verilmiştir.

Grafik 7: (12/2021 – 05/2022) BTC/ USD endeksinde altı aylık değişim (Kaynak:
Investing.com)
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Grafik 8: 11 Mayıs İstanbul/Türkiye Twitter gündemi sıralaması (Kaynak:
https://trends24.in/turkey/istanbul/)
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemin ilk sıralarında yer almaya başlayan
kripto para birimleri, dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları başta olmak üzere siber suçlular
tarafından kullanılmaktadır ve bu durumun siyasi ve ekonomik sonuçları vardır. Bu yeni
teknolojiler hakkındaki bilgilerin çevrim-içi sosyal platformlara yayılma şekli çevrimiçi ve
çevrim-dışı tartışmaları şekillendirir ve potansiyel olarak insanların inançlarını ve karar
vermelerini etkileyebilir. Bu nedenle, kripto para birimlerini çevreleyen sosyal ortamlardaki
davranış ve iletişim kalıplarını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek, bu fenomeni anlamak ve
uygun yanıtları tasarlamak için önemlidir (Glenski vd., 2019:560). Hulme (2020:144) kripto
varlıkların teknik altyapılarının sıradan insanlar ve geniş halk kitleleri açısından henüz anlaşılmaz
olabileceğini fakat söz konusu grupların azımsanmayacak bir kısmının söz konusu yatırım alanını
iki biçimde tanımlayıp anlamlandırdığını belirtmektedir: “1. hızlı zengin olmanın bir yolu, 2.
yasadışı faaliyetler için kullanılan bir şey”. Çalışmamızda Hulme’un ikili ayrımından
faydalanarak, derlediğimiz iletileri altbaşlıklar altında örneklendirme yoluna gideceğiz.
2.1. Hızlı Zengin Olma Aracı Olarak Kriptolar ve Ponzi Algısı
Çalışmamız kapsamında derlediğimiz tweetler üzerine gerçekleştirdiğimiz
değerlendirmede ilk sırada ponzi algısının yasa dışı olduğu vurgusunun geldiği görülmektedir.
Fakat herhangi bir ponzi şemasının bu şekilde tanımlanabilmesinin asgari şartı da, artık getiri
sağlayamaması, projenin çökmesi ya da ‘sosyal medya jargonu’ ile de ifade edecek olursak
‘balonun patlaması’dır.
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Dolayısıyla kimi Twitter kullanıcıları ponzi olarak değerlendirilen kripto para birimleri ve
projelerinin pekela belli bir zamana kadar legal kazanç yollarından biri olduğunu da
vurgulamışlardır:
Örnek Tweet 1: “Ponzi denebilir bence de. Ama ponzi icinde de paradoks var. Ponzi eger
surdurulebiliyorsa bir sure sonra ponzi olmaktan cikip mesru bir deger haline gelebiliyor. Bir cok
degerli isin baslangici ponzi semasina benzetilebilir”.
Örnek Tweet 2: “Konuyu bilmeden konusuyorsunuz. Yatirim amaci nedir onu dahi
bildiginizi sanmiyorum. Evet Kripto bir ponzidir,ama bir Ponzi yatirim amaci olamaz diye birsey
yok. Dunyanin en buyuk Ponzisi Amerikan dolari , daha bugun 40 Milyar Dolar daha yeni
basilarak dolar tutanin kani emildi”
Örnek Tweet 3: “ilerde ponzi olabilir ama ilk girenler muhakak kazanır gibi duruyor.
tabiki çok riskli ama risk olmadan para olmaz”
Örnek Tweet 4: “Kriptolar ponzi diyorum zaten hem hem de hepsi. Ama mesele bunu
bilerek para kazanmak. smart contract ayrı bir olay onu kripto al-sat olarak görmüyorum
ponzicilere hizmet üretiyorsun”
Yukarıdaki tweetlerden de anlaşılacağı üzere ponzi olgusu, kimi kulllanıcılar tarafından
doğasına uygun bir biçimde, belli bir dönem doğru bir yatırım aracı olarak da değerlendirilebilir.
Her ponzi şemasında olduğu gibi, şüpheli görülen kripto para birimleri bağlamında, yatırımcı
açısından temel sorun, para biriminin değeri henüz düşük iken alım yapmak ve mümkün olan en
üst seviyede elden çıkarmak/satış yapmak gibi görünmektedir. Fakat kimi zaman blockchain ve
kripto teknolojinin bütününü ve kimi zamanda Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para
birimlerini ponzi olarak değerlendiren örneklere de yoğunlukla rastlanabilmektedir:
Örnek Tweet 5: “bitcoin büyük ponzi diğer altcoinlerde küçuk ponzicikler niye anlamiyor
insanlar”
Örnek Tweet 6: “orada tepki gelir ama %10 mu gelir %20 mi gelir bilemem. Ben daha da
aşağılara sarkacağını düşünüyorum. Ponzi bana göre”
Örnek Tweet 7: “Bir çok coin doğrudur ponzi ama solano ada avax gibi sağlam altyapısı
projesi olan coinler var. 1 BTC nin kazım maliyeti 23500 dolar zaten. Yüzde 1 söylemi biraz panik
havasına sokuyor yeni yatırımcıyı Süre olarak diyorsanız doğrudur bilemem sizin kadar tecrübem
yok”
Örnek Tweet 8: “Malesef dydx ponzi çıktı. 28den beri düşüyor”
Görüldüğü üzere bazı kullanıcılar sistemin bizzat kendisini ponzi olarak yorumlarken,
diğerleri ise kimi kripto para birimlerinin ponzi şemasına benzediğini iddia etmektedir.
Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerden bir diğeri ise, ponzi olarak nitelendirilen kripto para
birimlerinin değerlendirilmesinde hemen hemen her zaman endeks bilgilerine ve keskin düşüşler
içeren grafiklere yer verilmesidir.
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Herhangi bir yeni kripto para birimine ilişkin tweetlerde, projelere ve projenin yaratcılarının
kimliklerine atıfta bulunan tweet sahipleri yoğunlukla söz konusu para biriminin kısa ya da uzun
vadede ciddi getiri sağlayacağı fikrini desteklemektedir. Diğer taraftan Twitter’da kripto para
piyasaları ile ilgili olarak sürekli bilgi paylaşan kimseler, sistemin kendisini ponzi şeması olarak
nitelendiren kullanıcılar tarafından dolandırıcı fenomenler olarak görülmektedir:
Örnek Tweet 9: “2022 ve 2023 Kripto piyasasının en ilginç yılı olacak. Ciddi volatilite
hakimiyeti bir çok stratejiyi terse yatıracak. Markette ciddi el değişimi ve trend akışı yaşanacak.
Bu süreçte ponzi traderler, eğitmenler muhtemelen kaçacak, Size bilgi sunmayan hesaplardan
kurtulun!”
Örnek Tweet 10: “Dolandırıcılar sizi nasıl dolandırıyor? Ünlüler ve sosyal medya
fenomenleri, dolandırıcılar tarafından nasıl kullanılıyor? Ponzi sistemi?”
Her ne kadar yeni-dijital varlıklar hızlı kazanç elde etmenin bir yolu olarak tanımlanbiliyor
olsa da, bu alana olumsuz yaklaşan kullanıcılar tarafından ponzi olarak nitelendirilen söz konusu
finansal araçlar ancak az sayıda kişinin para kazanmasına yarayan bir teknoloji olarak
görülmektedir. Bu bakış açısına göre, kripto para birimleri ve projeler, geniş kesimlerin gelirlerini
büyük yatırmcılara aktarmanın bir yolu olarak tanımlanmaktadır:
Örnek Tweet 11: “kriptoda 1 kişi kazanır 100 kişi kaybeder en büyük ponzi budur”
Örnek Tweet 12: “Amac bu zaten ponzi altlari yok etmek.”
Örnek Tweet 13: “Önceden twitterda düşüş olduğunda korkmayın balinalar elinizdeki
coinleri almaya çalışıyor derlerdi Değerli balinalar amacınız bu ise söylüyorum beni
silkeleyemezsiniz elimdekileri sıfıra kadar tutacağım kafamda bunların değeri benim için zaten
sıfır”
Örnek Tweet 14: “Ponzi sistemi olmaya yolunda emin adımlarla ilerliyor. Merkeziyetsiz
bir yapı olmaktan gün be gün uzaklaşıyor maalesef”
Blockchain teknolojisi temelinde merkeziyetsiz bir yapı olarak yükselen kripto varlıkların,
giderek tekelleşmekte olduğuna yönelik yargılar, kimi twitter kullanıcılarının söz konusu piyasaya
duyduğu güvenin sarsıldığının da bir işaretidir. Diğer taraftan az sayıda yatırımcının çok sayıda
yatırmcının zararları karşılığında kazanç elde ettiği yargısının bir diğer boyutu, söz konusu fiilin
yasa dışı/hukuksuz olduğu yönünde olmaktadır.
2.2. Çevrimiçi Dolandırıcılık Örneği Olarak Yasa Dışı Ponzi Algısı
Çalışmamız kapsamında elde ettiğimiz örnekler ışığında, kripto piyasasının genel olarak
yasa-dışı faaliyetlerin mecrası olduğuna ve mutlaka hukuki düzenlemelere konu olması
gerektiğine yönelik algılar da azımsanmayacak seviyededir. Kripto piyasalara ilişkin olarak
uluslararası düzenlemeler henüz söz konusu olmasa da ulusal düzeyde geçerli kimi hukuki
düzenlemeler de bulunmakta ve hatta her geçen gün geliştirilmektedir.
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Bu bağlamda bir bütün olarak illegal olduğu söylenemeyecek kripto piyasasının ponzi olarak
nitelendirilmesi ve hukuk-dışı bulunması ilgi çekici bir iddia olarak karşımıza çıkmaktadır:
Örnek Tweet 15: “UST sözde stablecoin'di nasıl olduysa %60 düştü bir günde,
dolandırıcılık değil de nedir?”
Örnek Tweet 16: “Yani Kumar masasında her zaman kumarhanenin sahibi kazanır. Arada
masada kazananlar X,y,Z gibi. Ponzi.”
Örnek Tweet 17: “Ponzi bunlarda uyuşturucu gibi bir süre sonra dozu artırıyorlar sonra
golden shot!”
Örnek Tweet 18: “Bu işin ponzi olduğu söyleniyordu, politik yasal bir baskı yok ortada.
Böyle olması şok edici olsa da süpriz değil”
Örnek Tweet 19: “Piyasa allak bullak oldu. Borsalardan bir açıklamada yok. Böyle giderse
çoğu ülkede bu iş yasaklanır”
Örnek Tweet 20: “6 hafta içinde 119$’dan 3.7$’a düşen $Luna. Dünyanın en büyük ponzi
sistemi. Regülasyonlar şart”
Örnek Tweet 21: “Piyasa ponzi tamamen kabul edin bu bir gerçek hala olgunlaşamadı
herkes istediğini yapıyor bu hareketler sisteme çok zarar veriyor ve devletler tarafından kabul
edilmesini imkansızlaştırıyor”
Örnek Tweet 22: “Ayni fikirdeyim, kripto para reklamlari yasaklanmali”
Yukarıdaki tweet örneklerine bakıldığında kripto piyasasının uyuşturucu ya da kumar gibi
unsurlarla birlikte anıldığı ve planlı, sistemli bir çevrimiçi dolandırıcılık sistemi olduğu yönünde
algıların söz konusu olduğu görülmektedir. Piyasa aktörlerinin suç tekil eden eylemler içerisinde
olduğuna yönelik fikirleri, hukuki düzenleme/regülasyonların zorunlu olduğu düşüncesi takip
etmektedir. Mevcut kimi düzenlemelerin yetersiz olduğuna yönelik söz konusu algıların, temel
beklentilerinin ne olduğuna dair ise açık bir bilgi ya da öneriye rastlanmamaktadır. Kripto para
alışverişinin hukuksuz olduğuna dair görüşlerde en sık rastlanan unsurlardan biri ise, geçmişte
yaşanan ponzi ya da saadet zincirlerine verilen referanslar olmaktadır. Özellikle Türkiye yakın
tarihinde yaşanan Banker Krizi, Çiftlik Bank olayı ya da Titan adı ile bilinen geçmiş tecrübeler,
kripto piyasasının tümüne ilişkin olumsuz yargıları besliyor gözükmektedir. Her yeni teknolojide
olduğu gibi blockchain ve kripto para teknolojisi de, geçmiş tecrübelerin yükünü taşıyan yargılar
eşliğinde eleştiriliyor, hatta kriminalize ediliyor gözükmektedir.
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3. DEĞERLENDIRME VE ÖNERILER
Kripto para birimleri, şeffaf, merkezi olmayan, demokratik bir ödeme yöntemi arayışı
sonucunda, kullanıcı gizliliğini korumak ve tüketici alışkanlıklarını hükümetlerin veya şirketlerin
istenmeyen denetimlerinden özgürleşmek amacına hizmet etmektedir. İnternet teknolojisine
yönelik olarak da, yıllardır sürmekte olan söz konusu beklenti ve umutlarla paralellik gösteren bu
beklentiler, internette yaşanan illegal ve etik-dışı faaliyetlere benzer unsurlarla da sekteye
uğrayabilmektedir. Nitekim sosyal medyanın siyaset ve sağlık gibi birçok alanda
manipülasyonlara açık bir yapı arz ettiği zaten kanıtlanmıştır ve kripto para piyasası da bir istisna
değildir. Dolayısıyla kripto varlıklara yönelik olumsuz yargıların yeni ve hatta özgün olduğunu
iddia etmek pek de mümkün gözükmemektedir (Nizzoli vd., 2020:113230).
Kripto paraların da karaparalar gibi kriminal bir alan olduğu ve kripto para birimlerinin
gelir elde edilen suç faaliyetlerini anımsattığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Ancak
başlangıçta belirtelim ki kripto paraları ve bu paraların işlem gördüğü platform ve
borsaları doğrudan suçla ilişkilendirmek ve özellikle karapara aklama faaliyetine konu
olduğunu iddia etmek doğru değildir. Kripto paralara yatırım yapmak, alım satımı ile
meşgul olmak ya da ticari platformlarda veya borsalarda işlem yapmak suç teşkil eden
fiiller değildir. Bu sebeple kripto paraların meşru olmayan ve suça konu olan para
birimleri gibi değerlendirilmesi yerinde olmayacaktır (Balcı ve Çakır, 2021:316).
Bir diğer yandan her yeni teknolojinin istismara açık yönleri bulunabilir. Gelişen bir
teknoloji olarak blok zincirinin ve akıllı sözleşmelerin geleceğin meydan okuyucu teknolojileri
olma yolunda ilerledikleri iddia edilmektedir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin anonim olma ve
merkeziyetsiz oluşlarından kaynaklanan özellikleri, dolandırıcılar için yeni fırsatlar ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda, blok zinciri teknolojisi bir taraftan yatırımcılar arasında artan bir
şekilde popüler hâle gelirken, diğer taraftan Ponzi girişimciler için çekici hâle gelmektedir (Chen
vd., 2018, s. 1409). Öyle ki tüm dijital Ponzi girişimciler, blok zinciri teknolojisini kullanmak
isteyen, fakat bu teknolojinin nasıl çalıştığını bilmeyen yatırımcılardan büyük paralar
kazanmaktadır (Morris, 2017). İkinci olarak, kripto para dolandırıcılığı yerel ekonomilere önemli
zararlar verebilir. Bu durum özellikle ponzi şemalarının sıklıkla hedef aldığı gelişmekte olan
ülkeler için ciddi bir tehdit haline gelebilir.
Çalışmamız içerisinde verilen örnekler blok zinciri tabanlı ponzi şemalarını tespit etmenin
acil bir görev olduğunu göstermektedir. Bazı kullanıcılar Ponzi şemalarına katılırken olası
kayıpların tamamen bilincinde olsalar da, gizli ponzi şemalarını tespit etmek hala bir zorluktur,
çünkü kullanıcılar ve yatırımcılar blok zincirinde işleyen çevrimiçi dolandırıcıları tespit etmekte
zorlanırken, ulusal otoriteler ve düzenleyiciler için blok zinciri teknolojisi de yoğun hukuki ya da
finansal düzenlemelerin konus olmak için henüz oldukça yeni bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır (Boshmaf vd., 2020:9). Dolayısıyla sosyal medya kullanıcılarını çevrimiçi
dolandırıcılığın öngörülemeyen sonuçlarından korumak için sosyal medya ortamındaki etkileşimi
anlayıp, nasıl tasarlayacağımızı düşünmek durumundayız (Tsikerdekis, 2014:13).
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SONUÇ
Blockchain teknolojisinin imkanları ile kripto para birimleri, finans sisteminin önemli bir
parçası haline gelmiştir ve etki alanını sürekli genişletmektedir. Bu durum kamuoyu nezdinde
tartışmalara da yol açmakta ve sosyal medya içerikleri de kripto para piyasasına yönelik giderek
artan bir merak ve ilginin temel mecrası olmaktadır. Bu ilginin yansımaları akademik literatürde
olduğu kadar sosyal medya platformlarında da tespit edilebilmektedir. Sosyal medya
platformlarında kripto paralara ilişkin olarak ciddi bir bilgi paylaşımının söz konusu olduğu
görülmektedir. Bu bilgi alışverişi kimi zaman kripto varlıkların üreticileri ve çeşitli projelerin
yaratıcıları tarafından belirlenirken, çoğu zaman sosyal medya kullanıcılarının öznel yorumlarına
da açık bir yapı arz etmektedir. Sosyal medya ve kripto varlıklar ilişkisi ile ilgili uluslararası
akademik literatürün, özellikle bot hesapların tespiti ve olası çevrimiçi dolandırıcılıkların önüne
erken geçebilecek modeller üzerinde durduğu görülmektedir.
Özelde kripto para birimleri ve genelde bir bütün olarak kripto varlıklara ilişkin görüş ve
değerlendirmelerin sadece bilgi alışverişi şeklinde değil, olumlu ya da olumsuz yönelimler de
içeren çeşitli bakış açılarını kapsadığı görülmektedir. Hemen hemen her yeni teknolojide olduğu
gibi kripto varlıklar alanına da şüphe ile yaklaşan geniş bir kesimin varlığı söz konusudur. Kripto
varlık ve ilgili projeleri bir alışveriş veya yatırım aracı olarak değil, son teknolojinin imkânlarını
da kullanan bir çeşit dolandırıcılık örneği olarak gören olumsuz yargılar, kendisini sosyal medyada
da göstermektedir. Bu olumsuz yargılara adeta bir çerçeve çizen genel bir unsur ise, bir taraftan da
tarihsel örnekleri ile beraber şekillenmiş ponzi ya da ponzi şeması kavramsallaştırmasıdır.
Bir ticari meta ya da finansal aracın değerinin, ancak yeni katılımcıların artan talebi ile
belirlendiği ponzi şemalarının belirleyici özelliği ise belli bir süre herhangi bir sebeple
değerlemede yaşanan düşüş veya talepte yaşanan kesinti sonucunda son yatırımcıların mağdur
olmasıdır. Kripto para piyasalarında yaşanan keskin değer kayıplarının ardında da sosyal medya
kullanıcılarının ya belli başlı kripto para birimlerini ya da bu enstrümanın bütününü ponzi olarak
değerlendirdiği görülmektedir. Çalışamamızın örnekleminde ele aldığımız Türkçe tweetler
özelinde ponzi yargısının, Hulme’un sınıflandırmasına uygun üst başlıklar eşliğinde
değerlendirilebileceği görülmüştür. Buna göre kripto para birimlerini ponzi şeması olarak
değerlendiren sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu teknolojiyi “hızlı zengin olmanın bir
yolu” olarak nitelendirirken, bir diğer kısmı ise “yasadışı faaliyetler için kullanılan bir şey”
şeklinde tanımlamaktadır.
Çalışmamızın kripto varlıklara ilişkin ponzi algısına yönelik gerçekleştirilmesinden
hareketle, burada ele alınan örneklemin söz konusu alana ilişkin tüm algı ve yaklaşımları temsil
etmediğini söylemek yerinde olacaktır. Hemen hemen her yeni teknoloji ile ilgili olarak yaşanan
ve korku eşliğinde serimlenen olumsuz yargılar orta ya da uzun vadede daha da kitleselleşebilir ya
da yoğunluğunu kaybedebilir. Herhangi bir teknolojiye yönelik özsel bakış açılarının ya da
önyargıların eksiklikle malul olduğu, teknolojik araçların içerisinde şekillendiği toplumsal
ilişkilerin ve öznelerin belirleyiciliği ışığında değerlendirilmeleri gerektiği açıktır.
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ÖZET
Gelişen ülke ekonomilerinde, ekonomik büyüme ve endüstrileşmenin sonuçları arasında
çevre koşullarının ve sağlık kalitesinin bozulması yer almaktadır. Sağlık kalitesinin belirleyicileri
son yıllarda teorik ve ampirik çalışmalarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu bağlamda
çalışmada 1995-2018 dönemi yıllık verileri ile seçilmiş OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ve
çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada,
sağlığın göstergesi olarak kişi başı düşen sağlık harcaması, ekonomik büyümenin göstergesi olarak
kişi başına düşen GSYİH, çevresel tahribatın göstergesi olarak CO₂ emisyonu ve değişkeni
kullanılmaktadır. Analizler için Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testinden
yararlanılmıştır. Buna göre, seçilmiş 10 OECD ülkesinde kişi başı gelirin sağlık üzerine etkisi
istatiksel olarak anlamlı olduğu ancak karbondioksit emisyonunun eşbütünleşme katsayısının
istatiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık harcaması, Çevresel Kalite, Panel Eşbütünleşme Testi
JEL Sınıflandırılması: I1, Q56, C23
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THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL POLLUTION ON
HEALTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SELECTED OECD COUNTRIES
Prof. Dr. Seyhan TAS
Dilek ATILGAN
Tuba ISPIR
ABSTRACT
In developing countries economies, deterioration of environmental conditions and health
quality are among the consequences of economic growth and industrialization. Determinants of
health quality have been intensively investigated in theoretical and empirical studies in recent
years. In this context, the aim of the study is to examine the impact of economic growth and
environmental pollution on human health in selected OECD countries with annual data for the
period 1995-2018. In the study, health expenditure per capita, GDP per capita as an indicator of
economic growth and CO₂ emission as an indicator of environmental destruction are used as
indicators of economic growth. Westerlund and Edgerton (2007) panel cointegration test was used
for the analyses. Accordingly, the effect of per capita income on health in 10 selected OECD
countries was found to be statistically significant, but the cointegration coefficient of carbon
dioxide emission was found to be statistically meaningless.
Keywords: Health Expenditures, Environmental Quality, Panel Cointegration Test.
JEL Classification: I1, Q56, C23
GİRİŞ
Gelişen ülke ekonomilerinde, ekonomik büyüme ve endüstrileşmenin sonuçları arasında
çevre koşullarının ve sağlık kalitesinin bozulması yer almaktadır. Bu bakımdan son yıllarda
çevre kirliliği ve sağlık harcaması en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle ülke
ekonomilerinin faaliyet alanlarının genişlemesi çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden
olurken, çevresel sorunlar da ekonomik gelişme ve ekonomik yapıyı negatif yönde
etkileyebilmektedir (Şahin ve Durmuş, 2018: 186). Ayrıca yapılan ampirik çalışmalarda çevresel
sorunların sağlık kalitesini olumsuz yönde etkileyerek sağlık harcamasını da arttırdığı sonucu
ortaya konmuştur (Yazdi ve Khanalizadeh, 2017; Dumrul, 2019; Dağ ve Kızılkaya, 2021).
Sanayileşme ve hızlı teknolojik gelişme, nüfus artışı, kırsal alandan kentlere göçün artması,
çarpık kentleşme gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Özellikle kentlerdeki karbon
salınımının yoğunluğu, doğal çevrenin hızla tahrip edilmesine yol açmaktadır. Sağlık üzerinde
olumsuz etkilere neden olan bu durum sağlık kalitesini düşürmekte, ölüm oranlarını arttırmakta ve
sağlık harcaması üzerinde pozitif yönde bir baskı oluşturmaktadır (Tıraş ve Türkmen, 2021: 555).
Ekonomik büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini konu edinen çalışmalar
ele alındığında, ampirik bulguların seçilen dönem ve ülke grubuna bağlı olarak farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Çalışma, ekonomik büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini seçilmiş
10 OECD ülkesi kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır.
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Sağlık kalitesinin bozulmasında çok sayıda faktör bulunmasına rağmen ekonomik büyüme ve
çevre kirliliğini temsil eden göstergeler analize dahil edilerek konu sınırlandırılmıştır. Ayrıca söz
konusu ülke grubu için 1995-2018 dönemi verilerine ulaşılmıştır. Birinci bölümünde literatür
taramasına, ikinci bölümünde araştırma ve bulgulara yer verilerek çalışma sonuç kısmında
bulgular yorumlanarak politika önerileri sunulmuştur.
1. LİTERATÜR TARAMASI
Dünya genelinde artan ekonomik faaliyetlerin ve küresel ölçekte artış gösteren çevre
kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda son yıllarda ekonomik
büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkiyi araştıran çalışmaların sayısında bir artış
gözlenmektedir. Çalışmanın bu bölümünde ekonomik büyüme ve çevre kirliliğin sağlık üzerine
etkisini ele alan önceki çalışmalara yer verilmektedir. Bu konuda yapılan güncel çalışmalardan
bazıları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisini İnceleyen
Güncel Çalışmalar
Yazar(lar)

Dönem/Ülke

Değişkenler

Yöntem

Ecevit ve Çetin
(2016)

1960-2011 /
Türkiye

Bebek ölüm oranı,
kişi başına GSYH
ve CO₂

Johansen-Juselius
ve PhillipsOuliaris
Eşbütünleşme
Testleri ve
Granger
Nedensellik Testi

Yazdi ve
Khanalizadeh
(2017)

1995-2014 /
MENA Ülkeleri

CO₂, kişi başına
sağlık harcaması
ve kişi başına
GSYH

Panel ARDL

CO₂, kişi başına
sağlık harcaması
ve kişi başına
GSYH

Zivot-Andrews
Birim Kök Testi,
Gregoy-Hansen
Eşbütünleşme
Testi ve Toda
Yamomota
Nedensellik Testi

Polat ve Ergun
(2018)

1980-2016 /
Türkiye

Bulgular
Kişi başına gelir, CO₂ ve
bebek ölüm oranı arasında
uzun dönemli ilişki tespit
edilmiştir. Nedensellik test
sonucunda
ise
CO₂
emisyonu ile bebek ölüm
oranı arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Diğer yandan
kişi başına gelir, bebek
ölüm oranı ve CO₂
emisyonu
arasında
nedensellik
ilişkisine
rastlanmamıştır.
Uzun dönemde ekonomik
büyümenin
ve
CO₂
emisyonunun
sağlık
harcamaları
üzerindeki
etkisi
pozitif
olduğu
görülmüştür.
Sağlık harcamaları, CO₂
emisyonu ve ekonomik
büyüme arasında uzun
dönemli
ilişkiye
rastlanmamıştır.
Sağlık
harcamalarından
ekonomik büyüme ile CO₂
emisyonuna ve ekonomik
büyümeden
CO₂
emisyonuna doğru tek
yönlü nedensellik tespit
edilmiştir.
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2000-2014 /
ASEAN- 5
Ülkeleri

Kişi başına sağlık
harcaması, kişi
başına GSYH ve
CO₂

Pedroni-Kao
Panel
Eşbütünleşme
Testi

Şahin ve Durmuş
(2019)

1990-2014 / 21
OECD Ülkesi

Kişi başına sağlık
harcaması, kişi
başına GSYH ve
CO₂

Panel
Eşbütünleşme
Testi ve
EmirmahmutoğluKöse Nedensellik
Testi

Sancar ve Polat
(2021)

2000-2016 /
Türkiye, Brezilya,
Meksika, Çin,
Hindistan ve G.
Afrika

Toplam sağlık
harcaması, CO₂ ve
GSYH

Panel
Eşbütünleşme ve
Panel Nedensellik
Testleri

Kişi başı sağlık
harcaması, CO₂ ve
reel GSYH

Fourier EngleGranger
Eşbütünleşme
testi ve FourierToda Yamamota
Nedensellik Testi

Dumrul (2019)

Dağ ve Kızılkaya
(2021)

1975-2019 /
Türkiye

Değişkenler arasında uzun
dönemli
ilişki
tespit
edilmiştir. Çevre kirliliği
ve ekonomik büyümenin
sağlık
harcamalarını
arttırdığı
bulgusuna
ulaşılmıştır.
Değişkenler arasında uzun
dönemli
ilişki
tespit
edilmiştir.
Finlandiya,
İspanya, İsveç, Portekiz ve
Yunanistan’da
CO₂
emisyonundan
sağlık
harcamalarına doğru tek
yönlü nedensellik ilişkisi
bulunmuştur.
Ayrıca
Finlandiya, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, Hollanda,
Polonya,
Avustralya,
Kanada,
Norveç
ve
Yunanistan’da ekonomik
büyümeden
sağlık
harcamalarına
doğru
nedensellik
ilişkisine
rastlanmıştır.
Eşbütünleşme test
sonucunda değişkenler
arasında uzun dönemli
ilişkiye rastlanmıştır.
Nedensellik test
sonucunda ise değişkenler
arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi
görülmüştür.
Değişkenler arasında uzun
dönemli pozitif ve anlamlı
ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Nedensellik test
sonucunda ise CO₂
emisyonundan sağlık
harcamalarına ve
büyümeden CO₂
emisyonuna doğru tek
yönlü nedensellik ilişkisi
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ekonomik büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bu
çalışmada, seçilmiş 10 OECD ülkesi (Avusturya, Belçika, İtalya, Hollanda, Danimarka, Fransa,
Finlandiya, İspanya, İsveç ve Türkiye) için 1995-2018 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır.
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Sağlık göstergesi değişkeni için kişi başı sağlık harcaması (ABD Doları), ekonomik büyüme
göstergesi değişkeni için kişi başına düşen GSYİH (ABD Doları) ve çevresel tahribat göstergesi
değişkeni için ise kişi başı karbondioksit emisyonu (ton cinsinden) kullanılmıştır. Veriler Dünya
Bankası veri tabanından elde edilmiş ve tam logaritmik dönüşümleri Denklem (1)’de yapılmıştır.
LKBSit=αi +𝛽1𝑖 LGRit + 𝛽2𝑖 LCEit + 𝜀𝑖𝑡
(1)
(𝑖 =…., 10) ve (𝑡 = 1995,…2018)
Bir ülke ekonomisinde ortaya çıkan bir şokun diğer ülkeleri etkileme durumu
bulunmaktadır. Bu durum kesitler arası bağımlılık testleri ile ortaya konulmaktadır. Test serilerin
birim kök ve eşbütünleşme ilişkisi durumunda birinci ve ikinci nesil testlerle devam edileceğine
karar vermede öncüdür (Örnek ve Türkmen, 2019: 120).
Tablo 2’de seçilmiş 10 OECD ülkeleri için değişkenlerde (LKBS, LGR VE LCE) ve
modelde yatay kesit bağımlılığı sonuçları sunulmaktadır.
Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Sonuçları
Kullanılan Değişkenler
Ön Testler

LKBS
İstatistik
Değeri

LGR
Olasılık
Değeri

İstatistik
Değeri

LCE
Olasılık
Değeri

İstatistik
Değeri

Olasılık
Değeri

68.420**
0.014
481.102***
0.000 126.332***
2.469*
0.007
45.969***
0.000
8.573***
**
***
-1.802
0.036
6.451
0.000
-1.379*
***
***
3.651
0.000
5.081
0.000
5.881***
Eşbütünleşme Denklemi
Ön Testler
İstatistik Değeri
Olasılık Değeri
CDlm1 (BP,1980)
702.495***
CDlm2 (Pesaran, 2004)
69.306***
CDlm3 (Pesaran, 2004)
26.257***
LMadj (PUY, 2008)
67.095***
“***” işareti %1; “**” işareti %5; “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

0.000
0.000
0.084
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

Sunulan sonuçlar yatay kesit bağımlılığının %1 anlamlılık düzeyinde (LMadj) kesitler arası
bağımlılık olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda bulgular, ikinci nesil panel birim kök
testlerinden Reese &Westerlund (2016) tarafından geliştirilen PANICCA birim kök testini
uygulamaya imkân tanımaktadır. Tablo 3’de PANICCA birim kök sonuçları sunulmaktadır.
Tablo 3: Reese &Westerlund (2016) Birim Kök Testi Sonuçları
LKBS
Birim
Kök Testi

PANICCA

LGR
Düzey

LCE

Sabit
Terimli

Sabit ve Trendli

Sabit Terimli

Sabit ve Trendli

Sabit
Terimli

Sabit ve
Trendli

Pa

1.460 (0.928)

12.784 (1.000)

-0.978 (0.164)

4.814 (1.000)

1.881 (0.970)

4.724 (1.000)

Pb

1.700 (0.955)

86.149 (1.000)

-1.125 (0.130)

20.049 (1.000)

2.714 (0.977)

14.755 (1.000)

PMSB

1.459 (0.928)

182.002 (1.000)

0.990 (0.839)

64.591 (1.000)

3.650 (1.000)

35.544 (1.000)
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Tablo 3’de yer alan birim kök testi sonuçlarında seçilmiş 10 OECD ülkelerinde seriler
seviyede birim kök sürece sahiptir. Dolayısıyla bu durum eşbütünleşme testine geçilebileceğini
ifade etmektedir. Denklem (1)’de eşbütünleşme katsayısının homojenliğinin testi Tablo 4’de
sunulmaktadır.
Tablo 4: Homojenlik Test Sonuçları
Katsayı
Testler
Test İstatistiği
Delta Tilde
2.927***
Delta Tildeadj
3.120***
***
“ ” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.”

β
Olasılık Değeri
0.000
0.000

Bulgulara göre Delta Tilde ve Delta Tildeadj testlerinde modelin homojen olduğunu ifade
eden boş hipotez reddedilmektedir. Dolayısıyla seçilmiş 10 OECD ülkeleri için kurulan modelin
eğim katsayısının heterojen olduğuna karar verilmektedir. Eğim katsayısının heterojenliği,
ekonomik büyüme ve çevre kirliliği değişkenlerinde meydana gelen bir değişimin kişi başı sağlık
harcama üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
Değişkenlerin seviyede birim kök içermesi ikinci nesil eşbütünleşme testlerinden olan
Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testinin uygulanmasını mümkün kılmaktadır.
Tablo 5’te seçilmiş 10 OECD ülkeleri için LMN+ eşbütünleşme testi sonuçları sunulmaktadır.
Tablo 5: Eşbütünleşme Test Sonuçları
LMN+

LM İstatistiği
0.464

Asimtotik p-değeri
0.922

Bootstrap p-değeri
0.320

Bootstrap olasılık değerleri 1000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Sabitli model kullanılmıştır.

Analiz bulgularına göre boş hipotezin reddedilememesi değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin mevcut olduğunu ifade etmektedir. Eşbütünleşme ilişkisinin tespitinden sonra,
eşbütünleşme katsayısı için kesitler arası bağımlılığı ve heterojeniteyi dikkate alan Pesaran (2006)
Common Correlated Effects Mean Group (CCE) kullanılmıştır. Eşbütünleşme katsayı sonuçları
Tablo 6‘da sunulmaktadır.
Tablo 6: Panel Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Bulguları (CCE)
LKBS=f(LGR)

LKBS=f(LCE)

Katsayı

Std. Hata

p-değeri

Katsayı

Std. Hata

p-değeri

CCE

0.619***

0.225

0.006

0.109

0.099

0.268

Avusturya
Belçika
İtalya
Hollanda

1.269***
1.182***
0.594***
0.146

0.165
0.201
0.094
0.205

Ülke Sonuçları
0.000
-0.042
0.000
0.309***
0.000
0.099
0.476
0.160

0.079
0.111
0.062
0.132

0.590
0.005
0.132
0.227
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Danimarka
1.214***
0.359
0.001
0.161***
0.051
0.002
Fransa
0.529
0.579
0.361
0.366***
0.085
0.000
Finlandiya
-0.622
0.502
0.215
0.127*
0.071
0.075
***
*
İspanya
0.371
0.095
0.000
0.158
0.082
0.055
İsveç
1.655***
0.418
0.000
0.051
0.155
0.741
***
**
Türkiye
0.141
0.519
0.000
0.817
0.355
0.021
““***” işareti %1, “**” işareti %5 ve “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.”

Tablo 6’da yer alan bulgulara göre panel genelinde kişi başı GSYİH’nin eşbütünleşme
katsayısı istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuçlar ülke bazında incelendiğinde, kişi başı
GSYİH’nin kişi başı sağlık harcaması üzerindeki etkisinin seçilmiş 10 OECD ülkesi Hollanda,
Fransa ve Finlandiya dışında tamamında pozitif ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre kişi başı GSYİH’deki %1’lik bir artış Avusturya’da %1.2, Belçika’da %1.1,
İtalya’da %0.5, Danimarka’da %1.2, İspanya’da %0.3, İsveç’te %1.6, Türkiye’de %0.1 oranında
arttırmaktadır. Panelin geneli için karbondioksit emisyonunun eşbütünleşme katsayısı istatiksel
olarak anlamsız bulunmuştur. Sonuçlar ülke bazında incelendiğinde, karbondioksit emisyonundaki
%1’lik bir artış Belçika’da %0.3, Danimarka’da %0.1, Fransa’da %0.3, Finlandiya’da %0.1,
İspanya’da %0.1 ve Türkiye’de %0.8 oranında arttırmaktadır.
SONUÇ
Sanayileşme ve hızlı teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak artan çevre kirliliği bireylerin
sağlığını olumsuz etkilerken sağlık harcamasının da artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda
sağlık kalitesinin belirleyicilerinin tespiti hem teorik hem de ampirik olarak son yıllarda önemle
araştırılan konular arasındadır. Çalışmanın bu doğrultuda temel amacı, seçilmiş 10 OECD ülkesi
için 1995-2018 dönemi verileri ile ekonomik büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki
etkisini analiz etmektir. Sağlığın kalitesinin göstergesi olarak kişi başı düşen sağlık harcaması,
ekonomik büyümenin göstergesi olarak kişi başına düşen GSYİH, çevresel tahribatın göstergesi
olarak karbondioksit emisyonu değişkeni kullanılmıştır.
LM eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmada sonuçlar, ekonomik büyüme, çevre
kirliliği ve kişi başı sağlık harcaması değişkenleri arasında uzun dönemli ilişki olduğu yönündedir.
Seçilmiş 10 OECD ülkesinde panel geneli için kişi başı GSYİH’deki %1’lik bir artış kişi başı
sağlık harcamasını %0.61 arttırmaktadır. Ancak panel genelinde karbondioksit emisyonunun kişi
başı sağlık harcaması üzerindeki etkisi istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur.
Ülke ekonomilerinin, ekonomik büyüme ve refah düzeyini arttırmak için çevreyi ve
ekolojik dengeyi önemsemediklerinden, çevre ve sağlık sorunları ile karşılaştıkları görülmektedir.
Bu durumu en aza indirgemek için hükümetlerin ekonomik büyüme, refah düzeyini arttırma ve
çevreyi koruma politikalarını birlikte yürütmesi gerekmektedir. Çünkü çevre kirliliği sağlık
harcamalarını etkilemenin yanında ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyebilir. Bunun için
ekonomiler, uzun vadeli politikalar geliştirerek çevreye daha az zarar veren üretim teknolojileri
kullanımına yönelik büyüme ve enerji politikaları oluşturmalıdır.
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ABSTRACT
The mighty forces driving the global transformation that began in the early nineties of the
last century are changing the face of the world in an ever more rapid and profound way. Until
recently the supremacy of modern rationality was unquestionable. But the frenzy and unregulated
exploitation of fossil natural resources, the transformation of war into a fully functional instrument
for capitalist accumulation, and the spread of phenomena of inequality, injustice, discrimination,
marginalization and extreme social exploitation, seriously deteriorated the stability of a system
less and less capable of solving the great contradictions generated by itself. The world is becoming
more and more complex, a source of greater challenges and even less secure. This global
transformation seems to be waning linear progression towards stronger democracy, greater market
opening and peaceful international cooperation. World society is not facing only a mechanical sum
of multiple systemic crises (ecological, demographic, energy, security, etc.) but, rather, it is
witnessing the decomposition of the historical project of modernity.
In these circumstances are arising a series of differentiated ideological, cultural and
civilizing elements. Linked to these transformations the Asian region seems to be in the
foreground. Due to their growing role on a global scale, especially in the political-diplomatic,
commercial-financial and military areas, the Asian region countries have caused a great impact on
the international system in the last decade.
Together with the process of globalization and the transition of economic-political gravity
center to the Asian region, the coherent issues in the region and in the world should not be
underestimated. In this paper it’s tried to draw a common picture of Asia by assessing some of its
weaknesses and strengths that the region inherited or gathered for a possible positioning for the
next ten years. The assessment here, though, has been influenced by a belief that Asia could be an
effective player in the world order as the economic gravity of the world is visibly shifting toward
Asia. There are explained the possible issues that the world can face until 2030, and how the Asian
region/countries, can exhibit towards these changes.
Keywords: Asia, global trends, future challenges
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2030'A KADAR KÜRESEL TRENDLER: ASYA GELECEKTE ZORLUKLARLA
KARŞILAŞABİLECEK Mİ?
Doç. Dr. Erjada PROGONATI
ÖZET
Geçen yüzyılın doksanlı yılların başlarında güçlü aktörlerin başlattığı küresel dönüşüm,
dünyayı her zamankinden daha hızlı ve derin bir şekilde değiştiriyor. Yakın zamana kadar modern
rasyonalitenin üstünlüğü tartışılmazdı. Ancak fosil doğal kaynakların kontrolsüz bir şekilde
sömürülmesi, savaşın kapitalist birikim için tamamen işlevsel bir araca dönüştürülmesi ve
eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılık, marjinalleşme ve aşırı sosyal sömürü fenomenlerinin yayılması,
bir sistemin istikrarını ciddi şekilde bozdu ve kendi ürettiği büyük çelişkileri çözme konusunda
yetersiz kalmıştır. Dünya giderek daha karmaşık, daha büyük zorlukların kaynağı ve daha da az
güvenli hale geliyor. Bu küresel dönüşüm, daha güçlü demokrasi, daha fazla pazar açılımı ve
barışçıl uluslararası işbirliğine doğru doğrusal ilerlemeyi azaltıyor gibi görünüyor. Dünya toplumu
yalnızca çoklu sistemik krizlerin (ekolojik, demografik, enerji, güvenlik vb.) mekanik bir toplamı
ile karşı karşıya değil, daha ziyade modernitenin tarihsel projesinin ayrışmasına tanık oluyor.
Bu koşullarda bir dizi farklılaşmış ideolojik, kültürel ve uygarlaştırıcı unsur ortaya çıkıyor.
Bu dönüşümlerle bağlantılı olarak Asya bölgesi ön planda görünmektedir. Asya bölgesindeki
ülkeler, özellikle siyasi-diplomatik, ticari-finansal ve askeri alanlarda küresel ölçekte artan rolleri
nedeniyle son on yılda uluslararası sistem üzerinde büyük bir etkiye neden olmuştur.
Küreselleşme süreci ve ekonomik-politik ağırlık merkezinin Asya bölgesine geçişi ile
birlikte bölgedeki ve dünyadaki sorunlar hafife alınmamalıdır. Bu çalışmada, bölgenin gelecek on
yıl için olası bir konumlandırma için devraldığı veya topladığı bazı zayıf ve güçlü yanları
değerlendirerek Asya’nın genel bir resmini çizmeye çalışılmıştır. Ancak buradaki değerlendirme,
dünyanın ekonomik ağırlığı gözle görülür şekilde Asya’ya doğru kaydığı için Asya’nın dünya
düzeninde etkili bir oyuncu olabileceği inancından etkilenmiştir. Dünyanın 2030 yılına kadar
karşılaşabileceği olası sorunlar ve Asya bölgesinin/ülkelerinin bu değişimlere karşı nasıl bir tavır
sergileyebileceği açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Asya, küresel eğilimler, gelecekteki zorluklar

INTRODUCTION
Until recently the supremacy of modern rationality was unquestionable. But the frenzy and
unregulated exploitation of fossil natural resources, the transformation of war into a fully
functional instrument for capitalist accumulation, and the spread of phenomena of inequality,
injustice, discrimination, marginalization and extreme social exploitation, seriously deteriorated
the stability of a system less and less capable of solving the great contradictions generated by itself.
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World society is not facing only a mechanical sum of multiple systemic crises (ecological,
demographic, energy, security, etc.) but, rather, it is witnessing the decomposition of the historical
project of modernity materialized by a triplet of simultaneous crises: a) the first points to the
current structure of the capitalist world system as an insurmountable historical project; b) the
second questions the supremacy of the Western civilizational code and its inexhaustible capacity
to set the course for humanity as such and, finally, c) the third highlights the frank decline of the
transatlantic hegemonic model (the United States and its European allies) .1 In short, we are
experiencing a universal crisis, with a global deployment and an extensive time scale. In these
circumstances are arising a series of differentiated ideological, cultural and civilizing elements.
Linked to these transformations the Asian region seems to be in the foreground. Due to their
growing role on a global scale, especially in the political-diplomatic, commercial-financial and
military areas, the Asian region countries have caused a great impact on the international system
in the last decade.
Two factors explain Asia’s growing global influence: its economic weight and its strategic
relevance. The developmental model promoted by Japan from the 1950s, followed by South Korea
and by a series of Southeast Asian countries from the following decade, spread throughout the rest
of the region, including the two major countries: China in 1978 and India in 1991. The integration
into the world economy of these giants, two countries that account for 40 percent of the planet’s
population and have maintained high annual growth since the beginning of their policies of
reforms, has made Asia the engine of global growth.2 Yet, the separation between economics and
politics that has characterized Asian developmentalism is becoming increasingly difficult to
maintain. Economic modernization cannot be completed without parallel political modernization,
a necessity that also derives from the social transformations caused by growth. This has improved
the standard of living of hundreds of millions of people, but with few exceptions, it has not
produced the political and legal order that guarantees property rights, limits state interventionism
and prevents corruption. The short duration of the crisis in the late 1990s reduced the pressure for
reform, but the recovery did not end the socio-economic dislocations, now accentuated by
globalization.
Although it was inevitable that the emergence of China would alter the Asian geopolitical
environment, perhaps no one expected it to occur so quickly. A strategic competition between
Washington and Beijing is moving all the geopolitical pieces of Asia. As China’s rise is inevitable,
security dilemmas related to its growth and how the US and other powers respond to it will shape
Asian geopolitical dynamics for years to come. Seeking the maintenance of a stable equilibrium
on the continent through the main countries on the periphery of China has been Washington’s first
choice: Japan and India have their own interest in adopting a vigilant attitude regarding future
Chinese capabilities. Thus, this coincides with the global objectives of the United States.
Dejan Mihailovic, “El Des(orden) Global Contemporáneo: la Geopolítica del Nuevo Meridionalismo”,
Geopolítica(s) Revista de Estudios Sobre Espacio y Poder, p. 253.
2
Fernando Delage Carretero, “La Transformacion Politica de Asia”, Cuadernos de Estrategia, 2010, p. 53.
1
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The strengthening of Washington’s relations with Tokyo and New Delhi worries Beijing, whose
Asian strategy cannot ignore this trilateral “alliance”. The rise of India, the recovery of Japan and
the development of other intermediate powers reduce the chances that China can harbor hegemonic
ambitions. This multipolar Asia that benefits the North American objective of keeping the
continent divided and avoiding the emergence of a potential competitor, will it reduce the problems
of regional security?3
In the strict geographical sense of East Asia, there is the troika formed by China, Japan and
South Korea, from which emanates an engine of economic growth of global reach. There are still
political frictions between them, inherited in much of the years in which the Japanese colonized
the Korean peninsula and occupied much of the Chinese territory. The current rivalry has been
overtaken by the phenomenon of economic and logistical interdependence, which has brought
notable benefits to these three countries. There is, moreover, a notable integration of production
chains and financial and non-financial services, without forgetting the air, maritime and even land
interconnection networks between these three economies, to which the 10 ASEAN countries have
joined, the special administrative region of Hong Kong and Taiwan. All this forms an economicfinancial-technological node on a world scale.4
Together with the process of globalization and the transition of economic-political gravity
center to the Asian region, the coherent issues in the region and in the world should not be
underestimated. In this paper it’s tried to draw a common picture of Asia by assessing some of its
weaknesses and strengths that the region inherited or gathered for a possible positioning for the
next ten years. The assessment here, though, has been influenced by a belief that Asia could be an
effective player in the world order as the economic gravity of the world is visibly shifting toward
Asia.
1. A NEW ERA WITH NEW CHALLENGES
‘Globalization’ means the ineluctable destiny of the world, an irreversible process, and
which, moreover, involves us all to the same extent and in the same way. We all live within
‘globalization’, and being ‘globalized’ means more or less the same thing for each of us.” 5 With
these words Bauman begins the description of what today is the world phenomenon par excellence,
globalization, effect and cause of the new society which is beyond modern society, and which still
cannot be described in a certain and univocal way because it is still center of an intense debate that
sees opposing different positions, among others, in Giddensian terms, those of skeptics and
radicals.
Three revolutions are underway at the same time, destined to transform the strategic
challenges that Asia with other regions is likely to face.
3

Delage, Ibid, p. 22-23.
Eugenio Anguiano Roch, Situación política en Asia y sus desafíos y oportunidades para México”,
http://www.foroconsultivo.org.mx/proyectos_estrategicos/img/8/13.pdf, p. 8.
5
Zygmunt Bauman, Dentro la Globalizzazione. Le Conseguenze Sulle Persone, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 3.
4
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1. An economic and technological revolution: From modernity to postmodernity,
contemporary man sees the changes of the whole world. Bauman argues that this change, has led
us to a postmodern society of a consumerist type, which was generated by the slow end of modern
society in which the satisfaction of elementary needs was considered the main individual and social
goal, to a dichotomous society, which in particular is between the torments of freedom and the
tranquility of the certainty that only the lack of freedom can offer.
The stratification of industrial, digital and biological technologies and the expanse of digital
tools accessible to the masses, will radically transform the current functioning of economies and
societies. The new “knowledge society” offers enormous opportunities, in terms of productivity,
of increasing the average well-being and benefit of the person. Nevermore serious social upheaval
can also be triggered, because the existing increase of unemployment in low-skilled repetitive jobs,
the increment in inequalities within societies and between countries, and the comparative
impoverishment of the middle class in developed countries is obvious. In other words, it’s a world
less divided, less different, but not closer and more united, even if the sense of global connectivity
inherent in this kind of high-profile globalizing technology tends to generate a particular and
exaggerated sense of proximity. Connected with these trends, world migration will be influenced
by the rise of the middle class and the increase in inequalities. Beside the migration due to the
economic conditions, it is to mention also the migrations connected to the climate change, or the
confict zones with the potention to destabilize the regions they migrate.
Nowadays it is easy to distinguish the individualistic societies that are made up of
automatons that have lost the community ties that once united them and find themselves
increasingly alone in facing the precariousness of existence. The same is being done for everything
concerning the activities of the welfare state and the state of rights that are trampled on every day
by the cruel rules of the market where there is no place for the poor and the weak. This is also
being done towards immigrants, who are accepted only if they are willing to be exploited without
protest or rejected as “toxic waste that pollutes the environment”.
Today man himself tends to become the waste of a system that aims to make it useless and
to do without it,6 a world in which, according to Latouche, merchants and advertisers constantly
create new needs in order to never stop the pace of production that requires an ever faster rate of
consumption and an equally fast production of waste that must be replaced with other goods that
will soon turn into waste, a continuous and unstoppable cycle, a system that experiences growth,
because if growth slows down it will be transformed to crisis and panic for the producers.
2. A social and democratic revolution: Faced with the current and critical situation in the
economic and social world, there are many voices that are raised against politics seen as something
that no longer responds to the needs and requirements of citizens, but also and above all against
the economic system , guilty of not having kept the promises of development and wealth that
capitalism has brought forward by placing itself as the only possible way to improve the standard
of living of the entire population.
6

Serge Latouche, Breve Trattato Sulla Decrescita Serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 17.
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According to Hegel, the liberation of modern humanity could only be conceived as a function of
domination, the immanent tension of the multitude had to be transformed into the transcendent
power of the state.7 Today, on the contrary, it could be argued that the liberation of postmodern
humanity consists in the dissolution of the state itself, even if the challenge no longer appears so
clear in its objectives, as unitary for the whole world as it was in modern times. 8 Voices raised
against globalization, guilty of having deepened the gap between rich and poor, an economic gap
but also a cultural and information gap; globalization has not satisfied the simple and legitimate
aspirations of people to be able to count on a decent job and a better future for their children. There
is no point in repeating that the problem is not so much about globalization in itself as well as the
way in which it was managed. For many it is to be rejected together with the whole system that
has supported it and from which it himself feeds. It is in this vein of opposition and protest, of
awareness of the profound environmental and ecological crisis, of criticism of technology and
development that the degrowth movement arises.
As people become more involved and more connected, it is expected to be more creative,
more dynamic and less tied to the same job throughout their lives, but they are also be more
demanding and more critical. This could make it possible to radically modernize “social contracts”
and to invent new forms of governance. At the same time, however, it will become onerous to
develop collective agreements and define collective approaches using traditional constitutions. The
tendency to challenge the established order could further strengthen, as well as to draw upon of
less traditional and more limited attempts. There will be increasing pressure for greater
accountability and transparency at the various levels of governance.
The democratization process began with the recognition of civil rights, continued with the
conquest of political freedoms and continues with social freedoms. The latter involve a minimum
level of well-being, the availability of essential services for all and a democratization of society
according to anti-authoritarian and anti-hierarchical logic. In democratic systems there must be a
tendency to reduce the inequalities that underlie the lack of freedom, in particular the inequalities
caused by the strong disparity in the allocation of resources produced by economic freedom. The
Nobel Prize winner Amartya Sen observes that the persistence of high differences in access to the
material resources of life deprives the human person of a fundamental element for the protection
and realization of his dignity and prevents him from enjoying full freedom, understood as the set
of positive and functional characteristics that enable us to live as responsible and active
individuals, from health care, to education, to liberation from hunger and misery and as a function
of that autonomy that implies the possibility to participate in the political and social processes that
affect our lives.9

7

Michael Hardt and Antonio Negri, Impero. Il Nuovo Ordine Della Globalizzazione, 2000, p. 90.
Mauro Magatti, “Globalizzazione e politica”, Manuale di Sociologia Politica, (Ed.) Carocci Editore,
Roma, 2006, p. 297.
9
Amartya Sen, La Libertà Individuale Come Impegno Sociale, Rome & Bari: Editori Laterza, 1997, p. 57.
8
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The crisis of the welfare state emphasizes that the fate of the democracy are wedged
between the full realization and the more complete enjoyment of rights by citizens and institutions
capable of facilitating the rights of citizens themselves and of affecting the roots of economic and
social inequalities that hinder the possibility of achieving full citizenship, that is, civil, political
and social at the same time.
The phenomenon of globalization makes it more difficult to achieve equality both within
the national state and between different states that are differently capable of satisfying the needs
of their citizens, so much so that we can affirm that the very capacity of the state to impose itself
on society is very decreased, starting from general budget control needs, which make the
traditional legitimization of the state increasingly difficult through the distribution of resources
linked to welfare.
3. A geopolitical revolution: the rise of Asia seems destined to continue and will soon put
an end to the world domination by the Europe and the USA. Simultaneously with the advent of
other powers in Africa and Latin America, the world is expected to become exponentially
multipolar. Globalization will no longer be in the mortgage of Western powers promoting stronger
democracy, greater market opening and peaceful international cooperation. Such a paradigm shift
could result in a more competitive stance among major players such as the United States and China.
Other non-state actors, some fomented by religious extremism, could take advantage of the gaps
created to play a destructive role. In the meantime, the international community is striving
continuously to restore the weak and failed states.
These three revolutions show that humanity will have to face some ups and downs which
will lead to some radical changes different from what has been taught before. The effects of an
accelerated climate change further emphasize and complicate the situation and the negative
consequences mentioned above. This looks as a disturbing and complex environment where the
challenges addressed to states and humanity are interrelated. Globally, the resilience of nearly all
large states and international organizations is likely to be severely tested.
Uncertainty, instability and systemic risks are likely to lead to larger anomalies such as
financial and monetary crisis, other subversive pandemics, energy crisis or conflicts. Asian region
is highly likely predisposed to be one of the geographies most affected by these risks. In a world
characterized by rapid change and a high probability of major upheavals, it is as difficult as
necessary to try to look forward to 2030. Nonetheless, it is possible to distinguish five main trends:
1. The population is aging, the middle class of societies is increasing and social disparities
are accentuated.
2. Political power along with economic power is shifting towards Asia.
3. The great changes and developments that are taking place in the field of technology make
the effects they have on society inevitable. The digital invasion causes radical and disruptive
changes.
4. The increase in energy consumption and new production models make it increasingly
difficult to manage the scarcity of resources.
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5. The interdependence between countries, now a fact on the international scene, does not
go hand in hand with the strengthening of global governance. The world system has become even
more unpredictable and fragile.
2. HOW ASIA WILL FACE THESE GLOBAL TRENDS?
Integration into the global economy has profoundly transformed the framework of social
relations, economic organization, and political authority in Asian countries. The result is a dynamic
of internal change that, like other international factors already mentioned, can also become a cause
of instability. The continued shift of the world economic vector towards Asia is expected to be
even more pronounced in the coming years. The world economy is likely to be dominated by three
continental actors such as the US, Europe and China. China’s galloping economic development
has not been a surprise to the international arena. China-led Asia seems to be regaining the role it
played two centuries ago. The gap between the industrialized world and developing countries
marks the end of the monopoly of developed countries.
In 2030, the workforce of China, India and Sub-Saharan Africa taken together could be
five times higher than that of the United States and Europe.10 However, the separation of
economics and politics is one of the most striking characteristics of Asia in the last half century.
With few exceptions, such as Japan, Asian countries have been able to adapt to the demands of a
global economy, but have not adjusted their political structures to the consequences of their
growth. The objective of economic development shared by most Asian governments leaves no
choice but to adapt to the logic of globalization. Integration into the world economy is the path
that allows them to grow faster, and economic development the best guarantee for political stability
as well as to face possible threats to their security However, this integration creates new sources
of vulnerability by exposing Asian societies to changes that may occur in the global and regional
economy, while the opening to the outside affects the ability of states to manage their increasingly
complex societies. Most Asian nations therefore have to articulate a difficult balance between
external and internal forces, between the demands derived from global pressures and what their
own societies are willing to accept. As a World Bank report noted: “Collectively these countries
have turned to regional integration to remain competitive on a global scale. However, as many of
them have reduced poverty and reached middle-income levels, the rapid economic growth that has
driven this international integration has been accompanied by increasing internal tension derived
from greater inequality, corruption and environmental abuse. In the same way that the East Asian
countries have maintained the competitiveness of their economies by reinforcing global integration
through their regional integration, they have to sustain this growth through a third, internal
integration, aimed at ensuring the cohesion of their societies.”11 Thus, the further economic
development of Asian geography depends on the development and stability of economies and
societies in the world and especially in developing countries.
Florence Gaub, “Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe”, An Inter-Institutional EU Project,
p. 18.
11
Indermit Gill and Homi Kharas, (Eds.) An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, Washington,
World Bank, 2006.
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It also should be noted that China’s ability to rebalance the economy and pursue politicalinstitutional reforms will have a special role to play in determining stability in the region and in
the world.
The evolution of Asia is today subject to three major variables: economic interdependence,
redistribution of power and internal political transitions. The simultaneous impact of these three
processes of change is bringing together heterogeneous countries, with different levels of
development and diverse political systems. It is their own internal priorities that lead them to
promote regional cooperation, which in turn helps dilute mutual mistrust and gives rise to a
progressive Asian “identity”.12
South Asia region houses the biggest number of poor people in the world and is the second
poorest region after Sub-Saharan Africa. The South Asian countries have to overcome some of
the problems that have been here for quite a long time. All the countries of the region are facing
numerous domestic and regional problems. Among 198 countries, the three major countries of
South Asia ranked among the top 10 religiously unrest nations of the world and placed India on
fourth, Afghanistan on eighth and Pakistan on tenth positions. More interestingly communities
from different religions (Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, Parsi, and Buddhist), races and creed
reside in the region.13
Several countries in South Asia are the scene of long-standing conflicts. According to
Snedden, “despite common historical, cultural, religious, and ethnic commonalities, people-topeople interaction among regional states is minimal, with least sense of belongingness of being
South Asians”.14 Extremism, terrorism and nuclear powers in particular make this region one of
the most dangerous in the world. This region is often called the “nuclear flash zone” because the
major actors of South Asian politics India and Pakistan are nuclear powers.15
The continuing erosion of security and the spread of violent conflicts recur more and more
frequently in Asia. Sensitivity to religious, ethnic, cross-border conflicts or even terrorism itself
makes this sub-region problematic and unstable, affecting the image of the entire region. An
alarming situation that has gripped Afghanistan, which has been plagued by war for years, or the
conflicts that have historically been waged between the region’s largest nations, has led to even
more complicated situations and threatens peace throughout the region.

12

Carretero, Ibid., p. 53.
Ghulam Mustafa, Robina Khan, Muhammad Azhar, “Issues and Challenges of Peace Building in South Asia”,
South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 34, No. 1, January – June, 2019, pp. 165 –
183.
14
S. Ghosh, “South Asia: State of minorities”, International Journal of Advanced Research and Development,
2(3), 2018, pp. 256-258.
15
Muhammad Ayaz, Muhammad Idrees, M. Phil, “Peace and conflicts in South Asia: A Case Study of Pakistan and
India”, International Journal of Political Science and Development, 2015, p. 400.
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CONCLUSSIONS
Global economic and geopolitical issues are increasingly interconnected. Negotiations on
climate change, cybersecurity, finance or trade will increasingly be influenced by the geopolitics
of the new assertive powers. At the same time, geopolitical action will increasingly be conditioned
by global interdependencies. More specifically, international leadership may fail due to the
reluctance of emerging actors to sacrifice their immediate national interests in favor of common
interests. As for multilateral organizations, they will have to adapt the new conditions of the 21st
century and in particular to the rise of countries emerging and the relative decline of Western
powers. It is not yet clear whether in the coming decades the tension will translate into a broadening
of the liberal and market-oriented democratic consensus as the predominant model, or
alternatively, into a growing globalization according to predominantly non-Western values around
the world.
Thereby, without denying the importance of the many obstacles existing to the creation of
a common space, Asia is ready to start a new era. The cumulative effect of the end of the cold war,
globalization, the financial crisis and the rise of China have set in motion a revolution that will
transform Asia and, with it, the world. Problems related to economic and geopolitical competition
still need to be solved, and the formation of a stable long-term balance of power is pending.
However, the truth is that the conflicts that various analysts anticipated as a consequence
of nationalist rivalries, territorial claims or the clash between economic interests have not occurred.
On the contrary, interdependence between the main powers, and in the region as a whole, has
grown dramatically. In fact, the various regional cooperation initiatives and the willingness to
focus on the task of development and on ensuring peace and stability are the key to the emergence
of Asia as the planet’s new economic and political center of gravity. Having been dominated by
external powers since the 19th century, it is today Asians themselves who are defining their future.
There is currently a troubling combination of a multipolar world, potential hotbeds of
conflict and weak international governance. In this environment it is important to adjust the set of
public policies to mitigate the negative effects of rapid growth, and thus be able to maintain a
social consensus in favor of the developmental strategy, in the longer term it is necessary to
develop the institutions that make the political process more participatory, forcing political leaders
to meet the demands of governance and to distribute the benefits of growth more equitably. Only
in this way can social cohesion and political legitimacy be strengthened, internal factors on which
stability, however, the international projection of the region's giants and the consolidation of Asia
as a new global player depend.
As a result, it is necessary to save the Asian region from instability and turn it into a stable
region. For this, actors of the region and other international actors, especially Russia-China and
Western countries need to develop cooperation mechanisms. In this way, a balance will be
established between the great powers.
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ÖZET
Örgüt verimliliğini artırabilmenin en önemli unsurlarından biri, rol gereklerini uygun
şekilde yerine getirebilen çalışanlara sahip olmaktır. İşe angaje olma kavramı, çalışanların rol
gereklerini yerine getirirken; fiziksel, bilişsel, duygusal ve zihinsel olarak role uyum sağlaması
olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla çalışanların duygusal emek düzeyleri ile işe angaje olma
durumları arasındaki ilişkinin varlığı yadsınamaz. Bu çalışmanın amacı Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Akademisyenlerinin duygusal emek düzeyleri ile işe angaje olma durumları
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada akademisyenlerin duygusal emek düzeyini
ölçmek adına, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen, Basım ve Beğenirbaş
(2012) tarafından Türkçe ’ye uyarlanarak güvenilirlik ve geçerliliği test edilen ‘Duygusal Emek
Ölçeği’ kullanılmıştır. Akademisyenlerin işe angaje olma düzeylerinin ölçümünde ise Schaufeli
ve Bakker (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği Özkalp
ve Meydan (2015) tarafından test edilen ‘İşe Angaje Olma Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma
evrenini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görev yapan akademik personel
oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerle katılımcıların duygusal emek ve işe angaje
olma düzeyleri ölçülerek demografik bulgularla kıyaslanmış ve akademisyenlerin duygusal emek
düzeyleri ile işe angaje olma durumları arasındaki ilişki ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, İşe angaje olma
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMICIANS' EMOTIONAL LABOR
LEVELS AND WORK ENGAGEMENT
Lecturer Mustafa DEMIRALAY
Lecturer Emin KAYA
ABSTRACT
One of the most important elements of increasing organizational efficiency is to have
employees who can fulfill the role requirements appropriately. The concept of being engaged in
work, while fulfilling the role requirements of the employees; It can be expressed as physical,
cognitive, emotional and mental adaptation to the role. Therefore, it is undeniable that there is a
relationship between the emotional labor levels of the employees and their job engagement. The
aim of this study is to reveal the relationship between the emotional labor levels of Isparta
University of Applied Sciences Academicians and their job engagement. In order to measure the
emotional labor level of academicians, the Emotional Labor Scale, developed by Diefendorff et al.
(2005) and adapted into Turkish by Basim and Begenirbas (2012) and tested for reliability and
validity, was used in the study. The 'Work Engagement Scale', developed by Schaufeli and Bakker
(2003) and the reliability and validity of the Turkish version tested by Ozkalp and Meydan (2015),
was used to measure the level of academics' work engagement. The research population consists
of academic staff working at Isparta University of Applied Sciences. With the data obtained from
the research, the emotional labor and work engagement levels of the participants were measured
and compared with the demographic findings, and the relationship between the emotional labor
levels of the academicians and their work engagement was revealed.
Keywords: Emotional labor, Work engagement

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanoğlu her dönemde hep daha iyiyi arzulamış ve yaşadığı hayatın her alanına bu iyi
gelişmeleri katmaya çalışmıştır. Çalışma hayatında ise daha iyiyi arayan örgütler çalışanlarından
beklentilerini işin niteliğine göre değiştirmişlerdir. İşin niteliğine göre fiziksel, zihinsel bazen
bilişsel yetenekler arayan iş dünyası artık çalışanlarından uygun duygusal gösterimler talep etmeye
başlamıştır. Çalışanlardan beklenilen ise işe yoğunlaşarak, yapılan işe uygun duygu gösterimini
sağlamasıdır. Bu doğrultuda işe angaje olabilen bir çalışanın, duygusal emek davranışı
sergilemesini beklemek olağan bir durum olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla işe angaje olan
çalışanların gösterecekleri duygusal emek hem örgüt verimliliğini olumlu yönde etkileyecek hem
de bir motivasyon unsuru olarak kullanılabilecektir.
Çalışan davranışlarının örgüt tarafından istenen duyguları yansıtması olarak ifade
edilebilen duygusal emek kavramı, ilk olarak Arlie Russell Hochschild adında bir sosyolog
tarafından 1983 yılında “Yönetilen Kalp” (The Managed Heart) adlı eser ile literatüre
kazandırılmıştır.
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Hochschild (1983:204); çalışanların karşı tarafın anlayabileceği şekilde yüz ve beden hareketlerini
kullanarak, duygularını kontrol ederek, yaklaşımını önceden belirlenmiş kalıplar doğrultusunda
karşı tarafa sunduğunu ve çalışanların bu durumu bir iş gereği olarak gördüğünü, aynı zamanda
ücret beklentisi ile duygusal bir emek gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla duygusal
emeğin bir izlenim yönetimi olduğu söylenebilir. Öyle ki Hochschild‟ın tanımladığı gibi duygusal
emek davranışında tiyatral bir durum söz konusudur ve çalışanı seyirci karşısında oyununu
sergileyen bir tiyatrocu olarak ifade eder (Ashforth & Humphrey, 1993:90). Benzer şekilde
duygusal emek üzerinde yapılan bir başka tanımda, duygusal emek, yüz yüzeyken ve konuşma
esnasında karşı tarafa sunulan bir tutum olarak ifade edilmektedir (Hochschild, 1983., Akt.,
Steinberg & Figart, 1999:182).
Duygusal emekle ilgili literatür incelendiğinde; yapılan çalışmaların genellikle
çalışanların, kendilerinden beklenen davranış kurallarına ne şekilde uyduğu konusu üzerine
odaklanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda, çalışanlar; yüzeysel davranış (surface acting),
derinlemesine davranış (deep acting) ve samimi davranış (Expression of naturally felt emotions)
olmak üzere üç farklı davranış sergilemektedirler (Diefendorff vd., 2005:339). Yüzeysel rol
yapma, duyguların kendiliğinden ortaya çıkmadığı ve ifade edilmesi için çalışan tarafından
müdahale edilmesi gereken bir davranış durumu olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla çalışanlar
yüzeysel rol yapma duygusunu; kendine ait olmayan, sonradan takınılan bir yüz ve bedenine
taktığı bir parça olarak görmektedir. Yani yüzeysel rol yapma, çalışanın karşı tarafa gösterdiği
duyguyu gerçekten deneyimlemediği fakat deneyimlermiş gibi göründüğü bir durumdur (Grandey
A.A., 2000:98). Derinlemesine davranışta ise çalışan rolü hakkında kendi hislerine odaklanmakta
ve bu iç gözlem sonucunda sergilemesi gereken duyguyu derinden deneyimleyerek daha özgün bir
yaklaşım sağladığını ifade eder. Yüzeysel rol yapmada birey karşı tarafa odaklanırken;
derinlemesine davranışta kişiler kendi iç süreçlerinin harekete geçmesine izin verirler (Hochschild,
1983:50-51). Duygusal emeğin bir diğer davranışı olan samimi davranış ise; çalışanların işle ilgili
duygularında herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın, çalışanın kendisinden ifade edilmesi
beklenilen duyguyu doğal olarak hissetmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Ashforth B.E., ve
Humphrey R.H., 1993:89).
İşe angaje olma kavramıyla ilgili yazın incelendiğinde, günümüz örgütleri için özellikle
çalışan ilişkileri üzerinde etkileri olan önemli unsurlardan biri olarak ele alındığı görülmektedir.
Kavram olarak işe angaje olmanın kökeni Kahn (1990:692)’ın yapmış olduğu bir çalışmaya
dayanmakta ve örgüt çalışanlarının yaptıkları işle ilgili rollerine; zihinsel, bilişsel, duygusal ve
fiziksel olarak uyum sağlayabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe karşılığı genellikle
bağlanmak kelimesiyle ifade edilen angaje olma kavramı, tükenmişlik kavramıyla ilgili
çalışmalarda tükenmişliğin zıddı olarak (Maslach & Leiter:1997, Akt., Özkalp & Meydan 2015:5)
ele alındıktan sonra önem kazanmaya başlamış (Bakker vd., 2008, Akt., Özkalp & Meydan
2015:5) ve Schaufeli ve arkadaşlarının (2002) yaptığı çalışmayla birlikte işe angaje olmanın
boyutları ortaya konulmuştur. Literatürde işe angaje olan çalışanların yaptıkları işe yönelik olumlu
düşüncelerinin, örgüt için olumlu sonuçlar kazandıracağı belirtilmektedir.
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İşe angaje olma kavramı, çalışanların işlerini; dinç, adanmış ve yoğunlaşmış şekilde
yapabilmelerini sağlayan bir düşünce biçimi olarak açıklanmakta ve Bakker (2011)’in yaptığı bir
çalışmada, çalışanların motivasyonunu ve başarısını etkileyen unsurların içinde işe angaje olmanın
diğer unsurlara göre daha iyi bir performans gösterdiğine atıf yapmaktadır. İşe yönelik hedeflere
odaklanabilen çalışanlar işlerine angaje olan çalışanlardır ve işle ilgili daha fazla duygusal ve
sosyal bağlılık göstermektedirler (Alfes vd., 2013:844).

2. METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Örgütsel verimliliğini artırabilmenin en önemli unsurlarından birinin rol gereklerini yerine
getiren çalışanlar olduğu söylenebilir. Çalışanlar rol gereklerini yerine getirirken fiziksel, bilişsel,
duygusal ve zihinsel olarak role uyum sağlamalıdırlar. Fiziksel, bilişsel, duygusal ve zihinsel
boyutlar örgütsel davranış alanında işe angaje olabilme kavramının alt boyutlarını oluşturmaktadır.
Aynı zamanda işe angaje olma çalışanların olumsuz yanlarını azaltmaya çalışarak yerine olumlu
yönlerini ortaya çıkarmaya ve güçlendirmeye dayanan pozitif psikoloji akımının yönetimdeki
yansıması olarak ifade edilebilir (Kahn, 1990:694). Dolayısıyla işe angaje olma ve çalışanların
duygusal emekleri arasında bir ilişkinin varlığı yadsınamaz.
Akademisyenlerin işe angaje olabilme durumlarının duygusal emek düzeyleri ile
arasındaki ilişkinin varlığının örgüt verimliliği adına önem taşıdığı ifade edilebilir. İlgili yazında
akademisyenlerin duygusal emek düzeyleri incelenmiş olsa da işe angaje olma durumları ile
arasındaki ilişkinin ölçülmemiş olması çalışmanın özgün kısmını oluşturmaktadır. Literatürde
yapılan tanımlamalardan yola çıkarak; işe angaje olmak bir durumu, duygusal emek ise sarf edilen
bir davranış biçimini ifade ettiği söylenebilir. Dolayısıyla bir durum ve bir davranış biçimi
arasındaki ilişki, akademisyenin beyan etmiş olduğu durum ile davranışlarının örtüşüp
örtüşmediğini göstermesi adına önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin duygusal emek düzeyleri ile işe angaje olma
durumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan
akademisyenler üzerinde duygusal emek davranışlarının ölçülmesine yönelik yapılan birçok
çalışma ilgili yazında incelenmiş, fakat duygusal emek davranışı gösteren akademik personellerin
ne denli işe angaje oldukları ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin varlığına yönelik herhangi bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu durum çalışmanın önemini ve özgün tarafını
oluşturmaktadır.
Yöntem
Araştırmada nicel yöntemlerden olan anketle veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu
doğrultuda akademisyenlerin duygusal emek düzeyini ölçmek adına, Diefendorff ve arkadaşları
(2005) tarafından geliştirilen, Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak
güvenilirlik ve geçerliliği test edilen ‘Duygusal Emek Ölçeği’ kullanılmıştır.
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Akademisyenlerin işe angaje olma düzeylerinin ölçümünde ise Schaufeli ve Bakker (2004)
tarafından geliştirilen ve Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği Özkalp ve Meydan (2015)
tarafından test edilen ‘İşe Angaje Olma Ölçeği’ kullanılmıştır.
Araştırma evrenini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görev yapan 709
akademik personel oluştururken örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi yöntem kullanılmış ve
%95 güven aralığında 0,05 hata payı ile seçilen 260 akademisyen örnekleme dahil edilmiştir.
Araştırmaya katılması istenen akademisyenlere ulaşabilmek adına üniversitenin genel sekreterliği
aracılığıyla tüm akademik personele e-posta yoluyla anket bağlantısı gönderilmiş ve veriler
çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerle, katılımcıların duygusal emek ve işe angaje olma
düzeyleri ölçülerek demografik bulgularla kıyaslanmış ve akademisyenlerin duygusal emek
düzeyleri ile işe angaje olma durumları arasındaki ilişki ortaya konmuştur.
Araştırmanın Kısıtları ve Etik Beyan
Çalışmanın bir devlet üniversitesinde ve sınırlı sayıda kişi ile yapılması araştırmanın en
temel kısıtı olarak ifade edilebilir. Benzer çalışmaların diğer üniversitelerde ve daha geniş sayıda
akademisyen ile yapılması daha genellenebilir sonuçlar açısından oldukça gereklidir. Araştırmada
kullanılan veriler Nisan 2022 ile Mayıs 2022 ayları arasındaki dönemde çevrimiçi ankete katılan
akademisyenler aracılığıyla toplanmıştır. Aynı zamanda katılımcıların duygusal emek ve işe
angaje olma durumlarını ölçmek adına farklı ölçeklerin kullanılması veya verilerin farklı bir
yöntemle toplanması durumunda sonuçların değişiklik gösterebileceği hususu da araştırmanın
kısıtları arasında değerlendirmelidir.
Araştırmada kullanılan ölçekler güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmış ölçekler
olup, ilgili ölçeklerin kullanılabilmesi adına gerekli izinler yazarlardan e-posta yoluyla alınmıştır.
Veri toplama aşamasına geçmeden önce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna başvuru yapılarak araştırmanın bilimsel etik uygunluğuna
ilişkin değerlendirilmesi yapılmış ve ilgili kurul tarafından uygun bulunmuştur.
Bulgular
Çalışma kapsamında elde edilen verilere ilişkin tanımlayıcı bulgular tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1: Tanımlayıcı Bulgular

Cinsiyet

Yaş

Kadın
Erkek
25-35 Yaş
36-45 Yaş
46-60 Yaş
61 ve Üzeri

Sayı

Yüzde

89
171
103
116
37
4

34,2
65,8
39,6
44,6
14,2
1,5
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Unvan

Birim

Deneyim

Arş. Gör.
Öğr. Gör
Dr. Öğr. Üyesi
Doçent
Profesör
Fakülte
Meslek Yüksek Okulu
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 ve üzeri

22
123
64
25
26
100
160
50
72
83
36
19

8,5
47,3
24,6
9,6
10,0
38,5
61,5
19,2
27,7
31,9
13,8
7,3

Demografik bulgularla işe angaje olma ve duygusal emek ilişki düzeyleri arasındaki ilişki
incelendiğinde, sadece deneyim faktörünün istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu diğer
demografik değişkenlerin herhangi bir etki oluşturulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum
göstermektedir ki; meslekte geçirilen süre arttıkça duygusal emek ve işe angaje olma durumları
yükselmektedir.
Çalışma kapsamında elde edilen verilerin korelasyon analizi bulguları tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: İşe Angaje Olma ve Duygusal Emek Düzeyleri Korelasyon Analizi Bulguları
Boyutlar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Yüzeysel Rol Yapma

(.90)

(2) Derinden Rol Yapma

,178**

(.92)

(3) Doğal Duygular

-,597**

,040

(.85)

(4) İşe İstek Duyma

,074

,330**

,180**

(.80)

(5) İşe Adanma

-,050

,293**

,089

,721**

(.86)

(6) İşe Yoğunlaşma

-,136*

,221**

,125*

,538**

,480**

(6)

(.70)

Yapılan korelasyon analizi sonucunda; işe angaje alma ölçeği ve duygusal emek ölçeği
arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Her iki ölçeğin alt
boyutları karşılaştırıldığında elde edilen bulgular şunlardır;
•

Akademisyenlerin yüzeysel rol yapma düzeyleri ile işe yoğunlaşma durumları arasında
negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu
göstermektedir ki; yapılan işe yoğunlaşma arttıkça yüzeysel rol yapma davranışı
azalmaktadır.
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•

•

•

•

•

Akademisyenlerin derinden rol yapma düzeyleri ile işe istek duyma durumları arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu
göstermektedir ki; akademisyenlerde yapılan işe duyulan istek düzeyi arttıkça, derinden
rol yapma davranışı da artmaktadır.
Akademisyenlerin derinden rol yapma düzeyleri ile işe kendini adama durumları
arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu
göstermektedir ki; akademisyenler yaptıkları işe kendilerini adadıkça, derinden rol
yapma davranışı da artmaktadır.
Akademisyenlerin derinden rol yapma düzeyleri ile işe yoğunlaşma durumları arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu
göstermektedir ki; akademisyenler yaptıkları işe yoğunlaştıkça, derinden rol yapma
davranışı da artmaktadır.
Akademisyenlerin doğal duyguları ile işe yoğunlaşma durumları arasında pozitif yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu göstermektedir ki;
akademisyenler yaptıkları işe yoğunlaştıkça, doğal davranma duyguları da artmaktadır.
Akademisyenlerin doğal duyguları ile işe istek duyma durumları arasında pozitif yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu göstermektedir ki;
akademisyenlerin yapılan işe istek duyma düzeyleri arttıkça, doğal davranma duyguları
da artmaktadır.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada akademisyenlerin duygusal emek düzeyleri ile işe angaje olma durumları
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada bu temel amaç dışında ayrıca çeşitli demografik
değişkenler ile duygusal emek ve işe angaje olma arasındaki ilişki de ortaya konmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre akademisyenlerin duygusal emek düzeyleri; en yoğun ‘doğal
duygular’, ardından ‘derinden rol yapma’ ve en az düzeyde ‘yüzeysel rol yapma’ davranışlarıyla
ortaya çıktığı belirlenmiştir. İşe angaje olma düzeylerine bakıldığında ise akademisyenlerin en
yoğun ‘işe adanma’, ardından ‘işe yoğunlaşma’ ve en az düzeyde ‘işe istek duyma’ durumlarıyla
karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Demografik bulgularla; duygusal emek ve işe angaje olma düzeyleri arasındaki ilişki
incelendiğinde, sadece deneyimin istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu diğer demografik
değişkenlerin herhangi bir etki oluşturulmadığı görülmüştür. Bu sonuç akademisyenlik mesleğinde
duygusal emek ve işe angaje olma durumlarının; cinsiyet, unvan, çalışılan akademik birim ve yaş
değişkenlerine bağlı olmaksızın ortaya çıktığını göstermektedir. Yapılan korelasyon analizinin
bulguları, duygusal emek ve işe angaje olma düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, akademisyenlerin duygusal emek düzeyleri arttıkça işe
angaje olma düzeylerinin de arttığı anlamına gelmektedir.
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Dolayısıyla işinde kendini enerjik hisseden, işine adanan ve işiyle özdeşleşen bir çalışan aynı
zamanda işinde sarf ettiği ve örgüt tarafından istenilen duyguları yansıtma eğiliminin daha fazla
olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak akademisyenlerin derinden ve doğal davranış gösterme düzeyleri ile işe
yoğunlaşma durumları ile arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu beklenilen bir sonuçtur
çünkü işine yoğunlaşan bir akademisyenin rolü hakkında kendi hislerine odaklanması ve
sergilemesi gereken duyguyu derinden deneyimlemesi olağandır. Aynı şekilde işe istek duyma alt
boyutu ile derinden ve doğal davranış gösterme düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki
bulunmuştur. Dolayısıyla işinde istekli olan bir akademisyenin yüzeysel rol yapması beklenen bir
durum değildir ve yüzeysel rol yapma eğiliminde olan bir çalışandan da işine yoğunlaşmış
olmasını beklememek olağan bir sonuçtur.
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ÖZET
Türkiye’de kestane, taze olarak tüketilebildiği gibi, kavrulmuş, haşlanmış, ızgara şeklinde
tüketilebilmekte, bunla beraber tatlılar da ve ana yemeklerde geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır.
Kestane üretimi için önemli bir il olan Sinop sınırları içinde doğal olarak yetişen kestane türüne halk
arasında kuzu kestanesi adı verilmektedir. Sıklıkla kış aylarında toplanan ve tüketilen kestanenin, sert ve
kalın kabuğu sayesinde uzun raf ömrü vardır. Buzdolabında uzun süre muhafaza edilebilen Sinop
kestanesinin, farklı tarif ve ürünlerde de kullanıldığı tespit edilmiştir. Kestaneli iç pilav, kestane kreması,
kestaneli pasta, kestaneli nokul bu ürünlerden bazılarıdır. Tüm bunların yanında coğrafi işarete sahip
kestane balı da sıklıkla tüketilmektedir. Çalışmada 2020 kış hasadı döneminde Sinop ili Erfelek ilçesinden
toplanan kestaneler kullanılmıştır. Genel besleyicilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kestanelerde
besin bileşimi analizleri yapılmıştır. Ham protein, ham yağ, ham kül, nem, karbonhidrat ve enerji miktarları
tespit edilmiştir. Sırasıyla %2.44±0.02, %1.03±0.04, %0.93±0,02, %55.42±0.1, %39.7±0,3 ve 172±0.8 kkal
olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, hem Sinop kestanesinin besleyicilik değerleri belirlenmiş hem de genel
tüketim alışkanlıklarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinop, Kestane, Besin Bileşimi

NUTRIENT COMPOSITION AND TRADITIONAL CONSUMPTION PATTERNS OF
CHESTNUT GROWN NATURALLY IN SINOP PROVINCE
Assist. Prof. Dr. Aysun GARGACI KINAY
ABSTRACT
In Turkey, chestnuts can be consumed fresh as well as roasted, boiled, grilled, and widely used in
desserts and main courses. The chestnut species that grows naturally within the borders of Sinop, which is
an important province for chestnut production, is called lamb chestnut among the people. Chestnut, which
is often collected and consumed in winter, has a long shelf life thanks to its hard and thick shell. It has been
determined that Sinop chestnut, which can be stored in the refrigerator for a long time, is also used in
different recipes and products. Chestnut stuffed rice, chestnut cream, chestnut cake, and chestnut nokuls
are some of these products. In addition to all these, chestnut honey with geographical indication is also
consumed frequently. Crude protein, crude fat, crude ash, moisture, carbohydrate, and energy amounts were
determined as %2.44±0.02, %1.03±0.04, %0.93±0,02, %55.42±0,1, %39,7±0,3 ve 172±0,8 kcal
respectively.
Keywords: Sinop, Chestnut, Nutrient composition
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GİRİŞ
Kestanenin, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında yetiştiği (Soylu, 2004; Seferoğlu, 2012) ve
Türkiye kestanenin ana yurdu ve Castanea sativa Mill.’in yetiştirildiği en eski bölge olduğu
bildirilmiştir (Ertürk ve ark., 2006, Soylu, A. (2004).
Kestane, çeşitli besin ögelerini, vitaminleri ve mineralleri içermektedir. Gerekli olan pek
çok besin öğesini ihtiva etmesinden ve doyurucu olması nedeniyle toplumda 'ağaç ekmeği' olarak
da adlandırılmaktadır (Bounous ve ark. 2000). Taze kestane nişasta ve şeker olmak üzere lifli
maddeler, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanında, protein ve düşük oranda yağ, içermektedir.
Kestanenin besleyici özelliklerinin yüksek olması ve gluten içermemesi nedeniyle çölyak
hastalığına sahip olan kişilerin tüketimi için uygun olduğu bildirilmiştir (Yurdakul 2018).
Ülkemizde kestane çiğ olarak yenilebilmesinin yanında, haşlanarak, ateşte kavrularak ya
da fırınlarda pişirilerek tüketilebilmektedir. Ayrıca, şekerleme olarak, pasta yapımında bütün veya
un halinde ya da pirinç pilavına da katılmakta, ayrıca tüm et yemekleri, börekler, ve tatlılarda da
kullanılmaktadır (Bozkurt ve ark., 1982; Soylu, 2004; Tuzlacı, 2011). Kestanenin meyve kabukları
tanen üretiminde, yaprak ve çiçekleri ise ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır (Dönmeza
ve ark. 2016).
Bu çalışmada Sinop ilinde yetişen kestanenin besin bileşimi ve tüketim şekilleri
araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Kestanelerde besin bileşimi araştırmalarının yapılması için planlanan bu çalışmada Sinop
ilinde doğal olarak yetişen kestaneler kullanılmıştır. Meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla biyokimyasal analizler yürütülmüştür. Çalışma 2021 yılı hasat döneminde başlamıştır.
Toplam ham protein tayini Kjeldahl metoduna (AOAC, 2000) göre, ham yağ analizi, Bligh
ve Dyer (1959)’in uyguladığı yönteme göre, ham kül analizi AOAC (2002)’e göre, nem analizi
Ludorf ve Meyer (1973)’a göre yapılmıştır. Karbonhidrat ve enerji analizleri Merrill ve Watt
(1973) e göre hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Sonbahar hasadında toplanan kestanelerin besin bileşimleri şekil 1 de verilmiştir. Ham
protein, ham yağ, ham kül, nem, karbonhidrat ve enerji miktarları sırasıyla %2.44±0.02,
%1.03±0.04, %0.93±0,02, %55.42±0.1, %39.7±0,3 ve 172±0.8 kkal olarak tespit edilmiştir. Tarım
ve orman bakanlığı verilerine göre (Turkomp, 2022), gıdanın yenilebilir 100 g'ına göre protein,
1.01, yağ, 0,93, nem 54,51, karbonhidrat 39,28 olarak bildirilmiştir.
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Sonuçlar yapılan çalışmalar ile doğrudan paralellik göstermemekle beraber, besin öğeleri kestane
türüne, çeşidine, yetiştiği ekolojik şartlara göre değiştiği gibi uygulanan işleme teknolojilerine göre
de değişebileceği göz önüne alınmalıdır.
Enerji (kkal)

%

BESİN BİLEŞİMİ

Ham Protein

1
2,44

Ham Yağ

1,03

Nem

55,42

Ham Kül

0,93

Karbonhidrat

39,7

Enerji

172

Sinop’ ta beslenmenin tahıl ürünleri ağırlıklı olduğu, kış sebzelerinin yanı sıra kestane ve
ayva gibi meyvelerinde yemeklik olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Karaçar ve Doğancılı, 2018).
Sinop’ta kestanenin en yaygın tüketim şekli geleneksel olarak haşlama, fırında sobada ya da
mangalda kebap olarak ya da bazı yemeklere katarak tüketmek şeklinde özetlenebilir. Kestaneli iç
pilav, kestane kremasının da yapıldığı ve tüketildiği Sinoplular tarafından belirtilmiştir. Kebabı
yapılacak kestaneler önce tek çizik ile ya da çarpı işareti olacak şekilde çizilir ve ılık suyun içinde
bir süre bekletilir. Bu süre zarfında suyu biraz tuz ve şeker ilave edilir. Birkaç dakika beklendikten
sonra suyu süzülür ve mangal, soba ya da fırında kontrolü bir şekilde pişirilir. Kestaneli iç pilav
için, haşlanmış kestane kullanılır. İçerisinde kuş üzümü, pirinç, soğan ve maydanoz bulunan pilav
severek tüketilir. Kestane kreması yapılırken, haşlanan ve temizlenen kestaneler, şeker ve süt
kreması ile kaynatılıp blenderdan geçirilir. Tek başına tüketilebildiği gibi, nokul ya da börek
içlerine ilave edilerek tüketilebilir.

SONUÇ VE ÖNERILER
Sinop mutfağında, nokul, pilaki, mısır pastası, kaşık çıkartması, içi etli hamur, ıslama, mısır
çorbası, mısır tarhanası, sirkeli pırasa, içli tava, katlama, kabak millesi, hamursuz tatlısı gibi birçok
yöresel yemekler mevcuttur (Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). Sinop kestanesinin kullanım
alanlarının ve diğer besin öğelerinin araştırılması hem tüketiminin arttırılmasına hem de Sinop
ilinin tanınırlığının artmasına fayda sağlayacaktır.
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ABSTRACT
This article deals with the problems of reforming the state borders of the Kyrgyz Republic.
The legal regime of the state border is presented as an important component of the national security
of the country and the local population. The attention of the authors is focused on the great
international and domestic political significance of the measures taken by the state to resolve
border issues as soon as possible. The legal acts regulating the legal regime of the state border of
the Kyrgyz Republic and the mechanisms of its protection are considered. The importance and
necessity of delimitation and demarcation of borders was noted.
Keywords: state border, border settlement, legal regulation, border regions, conflicts,
delimitation, demarcation, local population, international treaties, politics.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕК АРА РЕГИОНДОРУНУН
ПРОБЛЕМАЛАРЫН УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ
Юлдашов Кабылжан КАМАЛДИНОВИЧ
Куватов Анваржон АБДУЖАЛИЛОВИЧ
АННОТАЦИЯ
Бул макалада Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын реформалоо
маселелери каралат. Мамлекеттик чек аранын укуктук режими өлкөнүн жана жергиликтүү
калктын улуттук коопсуздугунун маанилүү курамдык бөлүгү катары көрсөтүлгөн.
Авторлордун көңүлү чек ара маселелерин тез арада чечүү үчүн мамлекет тарабынан
көрүлүп жаткан чаралардын эл аралык жана ички саясий зор маанисине бурулган. Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик чек арасынын укуктук режимин жана аны коргоо
механизмдерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылары каралат. Чек араларды
делимитациялоо жана демаркациялоонун маанилүүлүгү жана зарылчылыгы белгиленди.
Ачкыч сөздөр: мамлекеттик чек ара, чек арадагы жөнгө салуу, укуктук жөнгө салуу,
чек ара аймактары, чыр-чатактар, делимитация, демаркация, жергиликтуу калк, эл аралык
келишимдер, саясат.
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Каждая страна граничит с соседними республиками и имеет с ними общие, но не
всегда четко определенные границы. На фоне этого иногда возникают различные споры,
недопонимания, разногласия и конфликты. Большинство инцидентов на прилегающих
границах республики в ферганской долине возникают из-за различного содержания
документов о разделении границ. Это является детерминатором споров, связанных с
инфраструктурой, пастбищами, земельными и водными ресурсами и строительством
различных объектов на несогласованных участках. Именно поэтому названные проблемы
нуждаются в правовом регулировании
После распада СССР на независимые республики почти все территории
расположенные в приграничном пространстве пятнадцати стран оказались в состоянии
кризиса в связи отсутствием четких разделений границ.
До настоящего времени отсутствие четкой определенности некоторых участков границ
создает определенные препятствия для спокойной и беззаботной жизни местного населения
и социально-политического развития государства.
В ферганской долине имеется целый комплекс пограничных вопросов, которые
требует незамедлительного решения. Затягивание решения этих проблем отрицательно
влияет на стабильность и добрососедские отношения в Центральной Азии. В целях решения
названных споров и разногласий, Правительствами стран региона, в том числе и Кабинетом
Министров Кыргызстана, прилагаются различные усилия, которые обладают большим
международным и внутриполитическим значением и оказывают весомое влияние на
скорейшее решение пограничных вопросов региона.
Кыргызской Республикой, на основе международных принципов взаимоуважения,
независимости, территориальной целостности и нерушимости государственных границ,
реализуется пограничная политика и, в большей части, подтверждается свое согласие на
разделение государственных границ в соответствии с международными договорами и
декларациями, участницей которых она является.
Территориальная целостность и нерушимость государственных границ Кыргызской
Республики обеспечиваются соблюдением всех принципов суверенитета во
взаимоотношениях с граничащими республиками. Общеизвестно, что захват сопредельных
территорий с применением силы не признается международным правом как законный и
допустимый способ решения проблемы, так как при применении данного способа могут
быть человеческие потери с обеих сторон как среди военных, так и среди мирного
населения. Могут пострадать мирные жители и важные объекты инфраструктуры.
Кыргызская Республика всегда готова за столом переговоров мирным, компромиссным
путем регулировать проблемы пограничных споров, инцидентов, конфликтов путем
использования рычагов и механизмов, которые предусмотрены в пограничной политике,
отечественных и международных нормативно-правовых актах, договорах и декларациях.
В соответствии с нормами международного права, для реализации пограничной
политики желательно применять взаимовыгодное всестороннее сотрудничество с
соседними государствами.
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Принципиальным стержнем и наиболее приемлемым для обеих заинтересованных сторон
при этом является мирное разрешение пограничных вопросов без какого-либо насилия или
давления.
Разрешение проблем осложняется не только отсутствием единого, признанного
обеими сторонами, документа, но и тем, что значительная продолжительность
государственной границы проходит через горные, труднодоступные и почти непроходимые
местности.
В целях укрепления приграничных территорий Кыргызской Республики,
обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и нерушимости
государственной границы, повышения качества жизни и уровня занятости населения, был
принят Закон Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным
приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии» [1].
Впервые, на уровне законодательного акта было определено понятие приграничной
территории, согласно которому, она определялось как территория или часть территории
административно-территориальной единицы, прилегающая к государственной границе
Кыргызской Республики.
Данным законом гарантируется и обеспечивается безопасность государства,
укрепляются государственные границы, решаются проблемы приграничных территорий,
преследуются цели стимулирования социально-экономического развития, улучшения
жизненных условий населения, проживающего на приграничных территориях, а также
создания необходимых условий для постоянного проживания и снижения уровня
внутренней миграции среди жителей приграничных территорий до минимума. В целях
более успешной реализации названного закона Кабинетом Министров Кыргызской
Республики было принято соответствующее постановление, утверждающее Перечень
отдельных территорий Кыргызской Республики, которые относятся к статусу
приграничных и получили особый статус.[2]
Таким образом, определены конкретные задачи органов исполнительной власти,
имеющие важное значение в социальном жизнеобеспечении территорий и населения
приграничных зон.
Между тем нерешенными или частично решенными остаются хозяйственные
вопросы, стимулирующие экономическое развитие приграничных территорий. Разумеется,
они занимают приоритетное место среди других проблем, так как влияют на качество жизни
населения данных районов. В частности, это миграционная, налоговая, таможенная,
уголовная системы законодательства, расширение и совершенствование правовой базы
взаимодействия в международных отношениях с соседними государствами по
многочисленным вопросам, в том числе совершенствование системы транспортной связи и
создание альтернативных вариантов транспортных коридоров, решения проблем
нерационального и расточительного использования природных ресурсов.
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Угрозы, которые находят свое проявление именно в пространстве приграничной
территории, касаются национальных интересов и безопасности страны. В целом это нестабильная обстановка вызванная снижением жизненного уровня населения,
учащенностью региональных вооруженных конфликтов вблизи государственных границ,
появлением этнических противоречий и вынужденных внутренних миграционных
переселений. Жители приграничных территорий в случае осложнения обстановки, иногда
с большими трудностями, успевают выехать на безопасное расстояние. Локальные
вооруженные конфликты имеют место быть, несмотря на неоднократные двухсторонние
договоренности на правительственном уровне. Решение проблем правового регулирования
возможно путем демаркации и демилитации границ рабочей группой Правильственной
делегации, специально созданной распоряжением Председателя Кабинета Министров
Кыргызской Республики, которая работая над делимитацией и демаркацией рубежей, будет
разрешать вопрос пошагово.
Делимитация (установление-лат.) представляет собой договорное установление
государственной границы по крупномасштабным картам, на которых детально изображены
рельеф, гидрография, населенные пункты и другие физико-географические объекты. [6]
Материалы делимитации являются основанием для последующего этапа определения
границы, то есть проведения ее на местности, то есть демаркации.
Таким образом, демаркация (разграничение - лат.) представляет собой точное определение
на местности контура государственной границы, основанное на договорах о делимитации
границы и прилагаемых к ним картах и описаниях. [7]
С другой стороны, необходимо отметить, что важнейшим инструментом решения
целого ряда проблем локального характера является развитие сотрудничества
приграничных территорий. Для решения этих задач на высшем государственном уровне
созданы государственные программы перспективного развития приграничных территорий
и приграничного сотрудничества. Приграничным территориям придается особый статус,
жители получают определенные государственные льготы и привилегии.
Остается добавить, что большинство приграничных территорий отстают в сфере
развития транспортной и пограничной инфраструктуры. Остаются нерешенными
географические причины кризисного состояния в приграничных территориях, которая
выражается в периферийности их расположения в стране. И единственной панацеей
оказываются путь к интеграции и «борьба» с границами (не декларативное, а реальное
единое пространство). Любое интеграционное сообщество всегда означает путь к
снижению внутренних барьеров и, соответственно, относительное их повышение для
третьих стран.
Пока не будут четко определены границы и решены их спорные участки, не
исключено стихийное возникновение локальных конфликтов.
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ABSTRACT
Idioms have the feature of using a deeper and more impressive way of expression instead
of expressing an emotion and thought with simple words. Especially the idioms said about the
character of the person are used to express the feelings and thoughts that are wanted to be told
more sharply and more effectively. The most important part of the idioms; They are stereotyped
phrases or sentences that indicate the concepts in the beauty and originality of expression, through
figuration (metaphor). The idiom is defined in the Turkish Dictionary as follows: "A stereotyped
phrase, which usually has a specific meaning, more or less different from its real meaning." In this
article, the stylistic features of the idioms in Kyrgyz-Turkic languages will be emphasized.
Keywords: Phraseology, Influential, Rhetoric, Means of Expression, Meaning

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИ КОЛДОНУУНУН СТИЛИСТИКАЛЫК
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Медетова Альбина МЕДЕТОВНА

АННОТАЦИЯ
Фразеологизмдер эмоцияны, ойду жөнөкөй сөздөр менен туюнтуунун ордуна
тереңирээк жана таасирдүү сөздү колдонуу өзгөчөлүгүнө ээ. Айрыкча адамдын кулкмүнөзү тууралуу айтылган фразеологизмдер курч жана таасирдүү айтылышы керек болгон
сезимдерди, ойлорду билдирүү үчүн колдонулат. Фразеологизмдердин эң маанилүү бөлүгү,
түзүлүшү,
маанилери,
метафоралар
аркылуу
туюнтуунун
кооздугун
жана
оригиналдуулугун көрсөткөн стереотиптүү сөз айкаштары же сүйлөмдөр.
Фразеологизмдерге түрк тилинде төмөнкүдөй аныктама берилген: «Көбүнчө белгилүү бир
мааниге ээ болгон, чыныгы маанисинен аздыр-көптүр айырмаланган стереотиптүү сөз
айкашы». Бул макалада кыргыз-түрк тилдериндеги фразеологизмдердин стилдик
өзгөчөлүктөрүнө басым жасалат.
Ачкыч сөздөр: фразеологизмдер, таасирдүү, кеп, көркөм сөз каражаты, образдуу
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Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин структурасынын түзүлүшүнүн өз ара
морфологиялык катышы, синтаксистик өз ара байланышы боюнча бир канча типке бөлүнөт.
1. Структуралык жактан сүйлөмдөн айырмасы жок фразеологизмдер: көңүлсүздүн
көзү көр.
2. Структуралык жактан атама сүйлөмдөргө окшош келип, бирок сүйлөм ичинде татаал
мүчө катары кызмат аткарган фразеологизмдер: көңүлү көл болду го эми анын
3. Афористтик (учкул) мүнөздөгү фразеологизмдер. Отуңа күйүп, суугуңа тоңуп.
4. Калып түрүндөгү фразеологизмдер: куда болдук, жуда болдук.
Номинативдик мүнөздөгү фразеологизмдер структуралык жактан сүйлөмгө өтө
жакын келбесе да, көбүнчө элестүү, уккулуктуу синоним болгондуктан, речте
эквивалент катары колдонулат жана лексико- грамматикалык жактан ар түрдүү мүнөзгө
ээ болот: жүнү тескери айланды (каарданды).
5. Сөз айкашы катары колдонулган фразеологизмдер: кара шаршемби (оңуту жок)
6. Сын атооч менен зат атоочтун айкалышынан турган фразеологизмдер: ажалдуу
карга- «амалсыз», түбөлүк уйку- «өлүм».
Кээде зат атоочко – дай мүчөсү жалганып, фразеологизмдер түзүлөт: кызыл чиедей
жаш, сары алтындай баалуу, чилдей тараган.
7. Зат атооч менен этиш сөздөрдүн айкалышынан түзүлгөн фразеологизмдер: кереге
тарт (боз үй тигүү).
8. Өз ара ар кыл жөндөмдө туруп айкалышкан зат атоочтук фразеологизмдер: жердин
жети кабаты (дайынсыз нерсе).
9. Зат атооч +таандык мүчө + сын атооч үлгүсүндөгү фразеологизмдер: жылдызы суук
(көңүлсүз).
10. Зат атооч +таандык (же жөндөмө) мүчө+ атоочтук үлгүсүндөгү фразеологизмдер:
жүрөгү өйүгөн (тынчы кеткен).
11. Зат атооч +жөндөмө (таандык) мүчө+ атоочтук (же башка атооч) +-дай мүчөсү
үлгүсүндөгү фразеологизмдер: кулак-мурунду кескендей (жымжырт).
12. Тутумунда жардамчы, көмөкчү, модалдык сөздөр колдонулган үлгүдөгү
фразеологизмдер: өлгөндүн үстүнө көмгөн (аябай ызалоо).
13. Тактооч маанисинде колдонулган фразеологизмдер: эки колу төбөсүндө (көзү ачык
бойдон).
14. Чакчыл мүчөлөр менен келген фразеологизмдер: жылан чакпай, жылкы теппей
(себепсиз).
15. Тутумунда сырдык сөз же ошол мааниде колдонулган, башка лексика аралашып,
эмоция күчтүү сезим менен айтылган фразеологизмдер:
Көкө теңир! Көзүңө көк таш! Пешенеңден айланайын!
16. Антитезалык ыр менен чечмелөө жолу менен түзүлгөн фразеологизмдер көздөн
нары, таттуу турмуш.
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Грамматикалык жактан алганда сын атооч + зат атооч үлгүсүндөгү
фразеологизмдердин түзүлүшүндө негизги таяныч сөз зат атооч болуп эсептелет. Анткени
сөздөрдүн айкашы, маанинин жуурулушун келишин зат атоочко таянуу менен уюушулат.
2 Семантикалык жактан алганда бирдей катышка ээ болуп, экөө тең өз маанисинде
туруп айкалышынан фразеологизмдер бар: кичине кербез, чоң кербез.
3 Негизги мааниси зат атооч ээлеп, сын атооч болсо экспрессивдик мүнөздү гана
сактап калган фразеологизмдер бар: жабылган ооз миң делде.
Кээ бир учурда адегенде зат атооч орун алып, анан сын атооч келген
фразеологизмдер да болот. М: көңүлү чак (кубанычтуу). [https://ideaca.today/ru/threedot/]
Фразеологиялык айкаштар дайыма жекелик түрдө айтылат. Сөздөрдүн орун тартиби
эркин айкашындагы сөздөрдүн орун тартибиндей эле келе берет. Жогоркудай типтеги
айкалышка сан атооч +зат атооч +сан атооч: эки көзү төрт; зат атооч +этиштен жасалган
сын атооч: көзгө илбес; зат атооч + атоочтук, атоочтуктун «жок, бар» деген сөз менен келген
түрү да кошулат: акидей асылуу, колдон суурулган.
Фразеологизмдердин үлгүсү зат атооч +этиш сөздөрдүн тургандары да көп лексикограмматикалык жактан алганда көбүнчө составдык баяндоочтун тутумуна кирет: бир
жеңден кол, бир жакадан баш чыгар; үшкүрүгү таш жарды.
Бул типтеги фразеологизмдердин тутумундагы этиш сөздөр чак, жак ж. б.
өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн: аркадан таш ыргытты (айың кылды). Ыргытты деген
этиш-ыргытыптыр, ыргыткан, ыргытат,ыргытчу эле (экен)… болуп өзгөрөт. Айрым
фразеологизмдерге сөз өзөк, таяныч болсо, анда зат атоочтор түп жагынан өзгөрүүгө
учурашы мүмкүн: жаны кашайды-жини келди. Жан деген сөз жаныбыз, жаныңар, жандары
ж.б.у.с. болуп өзгөрөт.
Фразеологизмдердин ичинде түзүлүшү боюнча сүйлөм тибинде келген көркөмдүкпоэтикалык ык менен жаралгандар көп кезигет. М: куру сөөлөттөн куру себет жакшы; Ош
десе - алаң-булаң, иш десе - ийри жылан. (Молотков А.И. 1977. )
Бул үлгүдөгү фразеологизмдердин ар кандай ыктар менен түзүлгөнүн көрүүгө болот.
4

5
6
7

Тутумунда антоним, б. а. антитезалык ыктардын колдонушу менен түзүлгөндөр: жаман
айтпай, жакшы жок, коркокту кууй берсе баатыр болот, аяктын сыры кетпейт, сыры
кетсе да, сыны кетпейт, бирдики миңге, миңдики түмөнгө ж. б.
Составында синоним, б.а. маанилеш сөздөрдүн колдонулушу менен түзүлгөндөр:
жакшы чапан-той дөөлөтү, жакшы чабан-мал дөөлөтү.
Алогиялык (логикасыздык), каламбурдук ык менен түзүлгөн фразеологизмдер: тап
тамалай чечен – тамактары агала чечен, куп кумалай чечен – куйруктары агала чечен.
Тафталогиялык жол менен (ошонун эле өзү+сөз) түзүлгөн фразеологизмдер: өзү менен
өзү алек, тиши-тишине тийбейт, ит иттигин кылат.
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Ички уйкаштыгы рифмаланып, лексико-грамматикалык жактан чырмалашып,
эвфониялык (жакшы үн) менен жасалган фразеологизмдер: эски дос эстен кетпейт,
жаңысы эскиге жетпейт.
Лексикалык мүнөздөгү фразеологизмдер көбүнчө бир мааниде жолугат. Ошондуктан
алар тил илиминде моносемиялык фразеологизмдер деп аталат.М: кой оозунан чөп албаган
(момун, жоош). Кыргыз тилинде бир нече мааниге ээ болгону, б.а. полисемиялык мүнөзгө
ээ болгондору да кезигет. М: пулу күйүптүрбү? 1) сараңдык, битирдик кылдыбы? 2)
алдатып жибериптирби? Фразеологизмдер ушул сыяктуу бир нече мааниге ээ болсо, анын
бири негизги, калганы өтмө мааниге ээ болот.
8

Фразеологиялык айкалыштагы сөздөрдүн тизмеги ич ара уюп келгендиктен,
семантикалык жактан чогуу бүтүндүккө ээ болот. Кайсы бир фразеологизмдер өзүнчө
колдонулат да, бир калыбынан кайталана берет: колго түшүп калыптыр. Кээ бир
фразеологизмдер белгилүү гана сөзгө айкашып, калган сөздөр менен айкаша албайт. М:
Карагандын түбүн изде деген айкаштагы изде деген сөздү кара деген этиш сөз алмаштырат.
[https://ideaca.today/ru/threedot/]
Фразеологизмдердин ич ара байланышы предметтик-логикалык себепке түйүндөш
келет. б.а. эне тилдин лексико-фонетикалык системасы менен аныкталып, анын тарыхый
өнүгүшүндөгү мүнөзү менен шартталат. М: көзү кынынан чыкты (ачуусу келди). Бул
фразеологизмдин өзөгү кын деген сөзгө байланышып, бир кездеги көчмөнчүлүк, аңчылык
турмушка ылайык кын тагынып жүргөн мезгилде чыккандыгы көрүнүп турат, колун сурап
барат илгерки жуучулук кылган кезде макулдукту өтүнгөн маанисинен калып, азыр
архаизмге өтүп баратканы көрүнүп турат.
Фразеологиялык айкаштар өзүнө мааниси жакын сөздөрдүн синоними катары да
кезигет: иштен алып, итке салды (аябай урушту).
Фразеологизмдер оозеки речте да, ой-пикирди жазуу аркылуу берилишинде даяр
тилдик бирдик катары колдонулат. Ошондуктан алардын составындагы сөздөр
(компоненттер) алган ордун өзгөртпөй, ошол калыбында жайгашат: таманы тешилүү. Бир
катар фразеологизмдердин составындагы сөздөрдү алган ордун алмаштырып, айрым
бөлүгүн кыскартып, же толук бойдон айта берүүгө болот. Мындан алар семантикалык
жактан орчундуу өзгөчөлүктөргө учурабайт жана бир бүтүндүк касиетин жоготпойт. М:
каны кызуу – кызуу кандуу, таш боор – бору таш, жонунан кайыш тилүү ж.б.
Ал эми күжүрмөн эмгек, биздин үй, мыкты окуучу сыяктуу сөз айкаштары даяр бирдик
боло алышпайт. Буларды каалагандай сөздүн жагдайына жараша өзгөртүүгө болот.
Фразеологизмдер эркин сөз айкашынын үлгүсүндө гана эмес, сүйлөмдүн үлгүсүндө
да болот: колу ачык, жаасы катуу, каны суюк, жону жука. Фразеологизмдердин бардык
компоненттери сүйлөмдүн составындагы жеке сөздөр сыяктуу айрым-айрым бөлүнүп
кетпестен, өз ара ширелишкен бир бүтүндү түзүп, маани жактан да бирдиктүү болуп
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колдонулган үчүн аларга синтаксистик милдет жүктөп, сүйлөмдүн мүчөсү катарында
эсептегенге мүмкүн эмес. Фразеологизмдердин чыгышын, пайда болушун талдаганда
лексикадагыдай кубулуштар кайталанганын көрүүгө болот. Ошого байланыштуу алар:
1. төл,
2. кабыл алынган,
3. көчүрмөлөө (калька) жолу менен пайда болгон фразеологизмдер деп бөлүнөт.
Азыркы кыргыз тилинде фразеологизмдердин көпчүлүгү төл фразеологизмдер болуп
эсептелет. М: ичине жалгыз таруу айланбайт. Ошону менен бирге эле башка тилден
которулуп, үлгүсү көчүрмөлөнүп алынган фразеологизмдер да бар.
М: кандуу жекшемби (крововая воскресенье),
тагдырдын тамашасы (ирония судьбы),
отко май тамызуу (подлить масла в огонь). [https://www.azattyk.org/a/1285962.html]
Мындан сырткары фразеологизмдердин кыйласы тектеш тилдерде да учурайт.
Алсак, кыргыз-уйгур тилинде: аркасынан сүйлөбө - аркасидин сөзлимең; жети аркар – иетте
архар; кыргыз-казак тилдеринде; айткан сөз- аткан ок; ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө,
ойноп сүйлөсөң да – ойлоп сүйлө.
Фразеологизмдердин пайда болуу булагы негизинен эки түрдүү.
9 жалпы элдик тилдин казынасында пайда болот; таянган тоосу бийик; колу ачык.
10 диалект, говорлордун эсебинен пайда болот: ат тепкисин ат көтөрөт, жумшак курт
(митаам).
11 Публицистика, көркөм чыгарма, илимий адабияттарда жолуккан жана айрым авторлор
тарабынан түзүлгөн фразеологизмдер: белгисиз чоңдук (неизвестная величина),
туруктуу чоңдук (постоянная величина), аз болсо да - саз болсун (лучше меньше, да
лучше- В.И.Ленин), өлүк жандар (мертвые души.- Гоголь).
Фразеологиялык айкалыштар тилде көп учурайт. Алардын тилде учурашы, колдонулушу
кээде ар башка болуп кетет. Ошого байланыштуу аларды үч түргө бөлөбүз:
а) стиль аралык бейтарап фразеологизмдер.
б) оозеки сүйлөшүүгө мүнөздүү фразеологизмдер.
в) китеп фразеологизмдери.
Стиль аралык бейтарап фразеологизмдер деп тилдеги стилдин бардык түрүндө
бирдей даражада колдонула берген фразеологизмдерди айтабыз.
М: күйбөгөнү күл болду, кой оозунан чөп албаган.
Оозеки сүйлөшүүдө гана колдонулуп, адабий тилге кеңири жайыла албаган
фразеологизмдер бар. Алар фразеологизмдердин башка түрлөрүнөн адабий стилге ээ
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болбогондугу, чөйрөсүнүн тардыгы, экспрессивдүүлүк-стилдик жагынан (одонолугу,
келекечилдиги ж.б.) айырмаланып, оозеки сүлөшүүгө мүнөздүү болгондугу менен
өзгөчөлөнөт. М: сазайын бер-пирин тарт, жарды-жайдак көч.
Оозеки сүйлөшүүгө мүнөздүү фразеологизмдер көбүнчө образдуулукка,
элестүүлүккө ээ болуп, речке эркин мүнөз берип, речти жөнөкөйлөштүрүп берет: ичи
сыйрылды (кейиди), кабагы калың (салыңкы мүнөз).
Китеп стилине мүнөздүү фразеологизмдер көбүнчө жазуу речинде колдонулушу
жана көтөрүңкү экспрессивдүүлүк-стилдик боекчолорго ээ болгондугу менен айырмаланат.
М: төөнүн куйругу жерге тийгенде.
Фразеологиянын тутумунда азыркы учурда активдүү колдонуудан чыгып,
реалдуулуктан ажыраган, фразеологизмдер да учурайт. Алар составындагы өзөк сөздөргө
карай:
а) Фразеологиялык историзмдер.
б) Фразеологиялык архаизмдер болуп бөлүнөт.
Эгер фразеологизмдердин өзөк сөзү төмөнкүдөй мүнөздөгү лексикадан улам келип
чыгып, азыр активдүүлүгүнөн ажыраса тарыхый фразеологизмдер деп аталат. М: пааша
болбо (көтөрүлбө)-падыша, бекке жеткиче, бел сынат-бек.
Эгер тарыхый сөздөрдөн башка көрүнүш, буюм, зат, кубулушка ж.б. байланыштуу
пайда болуп, бирок азыр пассивдүү колдонуудагы фразеологизмдер фразеологиялык
архаизмдер деп аталат. М : тиш салышып көрүү-күч сыноо.
Жогорудагы жазылгандарга таянып, фразеологизмдерге төмөнкүдөй аныктама
берүүгө болот. Пикир алышууда даяр материал катары пайдаланылып, мааниси
тутумундагы жеке сөздөрдүн семантикасынан алыстап, ширелишкен бир бүтүндүктү
түзгөн, экспрессивдүү-эмоциялуу, образдуу касиетке ээ болгон туруктуу сөз айкаштары
фразеологизмдер деп аталат. Фразеологизмдердин өзгөчө белгилери:
-компоненттүүлүгү;
-компоненттеринин туруктуулугу;
-речте даяр материал катары колдонулушу;
-экспрессивдүүлүгү;
-лексико-семантикалык жактан бир бүтүндүк, бирдик катары колдонулуп, грамматикалык
жактан сүйлөмдүн бир эле мүчөсү катары кызмат кылышы;
-бир тилден экинчи тилге сөзмө-сөз которулбастыгы,
-тигил же бул тилде сүйлөшкөндөр үчүн толук түшүнүктүүлүгү;
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-кайсы бир сөзгө эквивалент болушу саналат.
Составы жагынан бөлүнүүгө мүмкүн эмес, семантикасы лексикалык составга көз
каранды эмес туруктуу сөз айкашы фразеологиялык ширешме деп аталат: кой үстүнө
торгой жумурткалоо.
Фразеологизмдер өзүнүн образдуулугу, көркөмдүгү менен атайын көркөм
чыгармаларда кеңири пайдаланылат. Адамдын ички психологиясын, сырткы келбетикешпирин, өз ара мамилелерин ачып берүүдө чоң роль ойнойт.
12 Токтогул мелтирей, бир паста көз көрүнөө тунжураткан бир оор ой басып, акырын
комузун күүлөй баштады. (169-б.)
13 … Э-э кагылайын элим, ай … кой оозунан чөп албаган баесуң, энетексиң … коңултак өз
чарыгың сыяктуу жайсыз, изсиз турмушуң … Карачы, көчүп кетсең журтуңда үч
тоголок көө кемеге таштан башка эмне калат? (293-б)
14 Чотон көзүнүн төбөсү менен дагы бир сыйра баарын тиктеп, Зияга келип, кадалып
токтоп калды.
15 Эми Алымбек датка эңкейип, тез чылапчынга кол тосуп, ашыкпай жууп, суудан ууртап,
ооз чайкап жаткан мезгилде килейген. Чотон лап тура калып, койнунда катылуу келген
шап кылыч чачылгандын отундай бир жарк дей төбөсүнөн шилтенип, көз-ачыпжумганча Алымбек датканын башы чылапчынга шалак дей түшүп калды. (75-б.)
Т.Касымбеков. «Келкел».
16 Көз ирмебей таң атканча уктабай,
Ырдап-күлүп, кубанайын бир далай.
Күлүп туруп эми гана ыйлаганТеңтушуна кыт-кыт күлгөн баладай. (А.Осмонов. "Көңүлүм сергек улам")
17 Мен өзүңдү сүйгөнүмө кайгыргам,
Билем сенин таалайың кең жайылган.
Сен күлөсүң, мени тобо кылгандай,
Убалыңа жетер көздөн аккан хан. (А.Осмонов. «Биринчи махабат.»)
Макал-лакаптар туруктуу сөз тизмектерине ээ болот да, ой жагынан бирдиктүүлүктү
сактап, бир нерсени көрсөтүүгө арналат. Ошондуктан макал, лакаптарды фразеологиялык
айкашууларга кошуп талдашат.
Кыргыз адабиятында фразеологиялык айкаштар эки жол менен колдонулат. Сөз
тизмегинин эч ассимиляцияланбастан белгилүү маанисин сактап, ошол учурдагы шартка
карата колдонула бериши.
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«Ак – кара» деген сөздүн өзүнө тактала турган болсок, анда бул сөздөрдүн эки - өң
же тике, оң же кыйыр мааниси бар экендигин көрөбүз. Ак – тазалыктын, оң мүнөз, сапат,
ниетин көрүнүшү, иштин тууралыгы, жыйынтыгы.
а) өң (1) – Ак жоолук, б) оң (1) – ак көңүл
(2) – аял, келинчек (2) – кишинин көңүлүн калтырбаган адам.
Эркин сөз айкашынын айрымдары түз маанисин сактоо менен, кошумча мааниге
(өтмө) өтүп, акырында фразеологизмдерге айланып кетиши мүмкүн. М: Ак жоолук түз
маанисинде жоолуктун өңүн, түсүн, белгисин көрсөтүп турат. Кийинчерээк бул сөз
метафоралык касиетке ээ болуп, «келинчек» деген мааниде колдонула баштаган.
Фразеологизмдердин эркин сөз айкаштарынан өзгөчөлөнгөн мааниси контекст аркылуу
аныкталат. Булардын ар биринин маанисин ачып берүү үчүн мисалдарды кеңири
колдонуунун зарылдыгы бар. М: Ак жолу ачылуу – 1) сапары ийгиликтүү болуу, бир жакка
аман-эсен барып – келүү; 2) көздөгөн максаттарына жетүү, иши оңолуу: «Ак жолуңар
ачылсын!» - деген кубанычтуу үндөр ар тараптан угулуп жатты.
Ал эми кара деген сөз акка антоним болуп саналат. Бул сөздүн да бир нече мааниси
бар:
1) кара - өң: кара шым;
2) кара – улуу, чоң: кара жер, кара мал, кара аш, кара кыргыз, кара
кара жаак, кара таан, кара алтын, кара сөз.
3) кара – адамдагы терс көрүнүштөр, сапаттар, жагдайлар: кара башына
көрүнсүн (кырсык өзүнө тийисин!), кара бет (адамгерчилик сапаты жок), кара
жемсөө (жегич - ичкич), кара жүрөк (ниети бузук) ж.б.
М: Керимбай да өзү ар кандай ыплас иштен кайра тарпаган кара өзгөй болуп чыкты.
Кара жанды калкалап,
Кайда барсаң ойнопсуң.
Калык бүгүн жеңем деп,
Качантан бери ойнопсуң. (К.А.)
Бул сыяктуу фразеологизмдер эне тилибизде эң эле көп учурайт. Көркөмдүк касиети
таасирдүү, татымдуу болгон сөз берметтери тилдин лексикалык составында өтө
чеберчилик, устаттык менен кары замандан бери өнүктүрүлүп, жеке сөздөргө караганда ой
– пикирди таамай, курч жана образдуу кылып туюндуруучу баа жеткис карашат катары
колдонуп келүүдө. Мындай каражаттар адамдагы кулк мүнөздү, кыял – жорукту, турмушка
болгон көз карашты же жалпы эле адамдык ар кандай сапатты туюндурууда образдуу,
көркөмдүк, таамай, курч касиеттери менен баалуу. Мисалы, эч кимге жамандык ойлобогон,
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жаман ишке барбаган, жоош, ар нерсеге көз артпаган адамдардын асыл сапатын таамай
жака тасирдүү кылып элестүү берүү үчүн эне тилибиздин казынасындагы ак жолтой, ак
ниет, ак көнүл, сыяктуу, эпчилдикти, кылдаттыкты, калыстыкты кара суудан каймак
алуу, ичине кара таруу айланбаган, кара кылды как жарган; адамдагы ичи тардык,
жамандыкты көп ойлогон ж.б. сапаттардын ар кандай түрүнө карата кара мүртөз, кара
курсак, кара ниет, кара жүрөк, кара боор, кара ооз, кара өзгөй, кара саат жана башка
толуп жаткан сөз айкаштарын максатка ылайык колдонсо, атайын деген ой жеткиликтүү
ачылат да, кептин көркөмдүгү артат. https://ideaca.today/ru/threedot/
Кыргыз тилинин фразеологиялык айкаштарынын көбүрөөк топтолушу эне тилдин
лексикасынын байышына шарт түзөт. Фразеологизмдер биз күндөлүк турмушта активдүү
колдонуп жүргөн, жалпыбызга белгилүү сөздөрдөй оңой түшүнө коюучу лексикалык
каражаттардан эмес. Ошондуктан, мындай каражаттарды колдонууда кылдаттык талап
кылынат.
«Ак», «кара» түшүнүгү айрыкча кыргыз элинде айрыкча символикалуу мүнөзгө ээ.
«Ак» дегенде, ар бир эле адамдын оюна эч кири жок, таза, назик, көркөм, ыйык нерселердин
образы келет. М: ак жазган-кудай жазган; ак жоолук делбир-жакшы аялга берилген
мүнөздөмө; ак мүрөк-сүт; ак алтын-пахта; ак кеме- «Ак кеме» повестиндеги сезимтал,
наристе баланын романтикасы үчүн актыктын, тазалыктын символу; ак жыланжыландардын башчысы; ак көгүчкөн-тынчтыктын символу; ак боз ат- жылкылардын
сулуусу. Мындан тышкары, «Манас» эпосундагы баш каарман Манастын куралжарактары- ак келте, ак олпок, тулпары-Аккула, кушу-Акшумкар деген өңдүү көп
мисалдарды келтирүүгө болот. Ал эми кыргыз элинин өзүнүн кийген кийимдери да: ак
калпак, ак элечек, ак жоолук, ак көйнөк, азык-түлүктөрү: ак нан, актар- сүт, айран, кымыз,
курут, ак серке сыяктуу аталышы да бекеринен эмес. Бул биздин гана элге мүнөздүү
өзгөчөлүк деп эсептейм. Демек, ак – тазалыктын, аруулуктун, сулуулуктун символу.
«Кара» болсо, акка тескери, б.а. бир жамандыктын, караңгылыктын көрүнүшү.
Мисалы, «кара кийүү» деген фразеологизм -күйөөсү өлгөн аял кара жоолук салынып,
кайгырып аза чегүү деген маанини туюнтуп, кайгы, кырсык деген сөздөргө синоним болот,
о.э. кара кагаз деген фразеологизм согуш мезгилинде пайда болгон жана согушка курман
болгондукту билдирген кабар деген түшүнүктү берет. Бул өңдүү тилдик каражаттар абдан
көп. [https://ideaca.today/ru/threedot/]
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АННОТАЦИЯ
Бул макалада көмүр казып алуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен көмүр казып
алуу
ишканаларынын
экономикалык
элементтери
боюнча
чыгымдардын
классификациясын иштеп чыгуу каралган.
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Кыргызстанда республиканын отун-энергетикалык балансында көмүрдүн үлүшү
жарымынан ашыкты түзүп, Совет мезгилинде республика «Орто Азиянын стокери» деп
аталып, көмүр казып алуу 4 миллион тоннадан ашык болгон жана Таш-Көмүр, Кызыл-Кыя,
Жергалаң, Сүлүктү, Көк-Жаңгак, Кажы-Сай шаарларында иштеп жаткан шахталар шаарды
түзгөн ишканалар болгон. Азыр, акыркы жылдарда көмүр казып алуунун көбөйүү
тенденциясына карабастан, ал 450 миң тоннадагы чекте, башкача айтканда, дээрлик 9 эсе
аз казылып алынганын жана өндүрүштүн өсүш темптери анчалык деле жакшы эмес
экендиги көрүнүп турат. Республика жыл сайын 2 миллион тоннадан ашык көмүр
керектейт. Ошол эле учурда көмүрдүн эбегейсиз запастары менен (Борбор Азияда
Казакстандан кийинки 2-орун) биз керектелүүчүнүн 2/3төн көбүн импорттоого аргасызбыз.
Азыркы кезде эн эффективдуу көрсөткүчтөр менен иштөөнүн зарылдыгы
Кыргызстандын отун-энергетика өнөр жайынын ишканаларынын көпчүлүгүн өндүрүштүн
ички структурасын гана эмес, чарбалык эсеп өзгөчө орунду ээлеп турган чарбаны
башкаруунун жолдорун да кайра курууга мажбур кылууда. Чарбалык эсептин жана талдоо
жүргүзүүнүн тартиби жана методдору, бир эле чарбалык субъектте өндүрүштүн мүнөздүү
өзгөчөлүктөрүнөн улам келип чыккан. Ошол эле учурда рыноктун бардык субъекттери
үчүн бул маселелерди чечүүдө бирдей методологиялык ыкмалар бар.
Заманбап шарттарда чарбалык субъекттин өндүрүштүк эсебине жана талдоосуна
өркүндөтүлгөн ыкманы киргизүү жолу менен чыгымдарды эсепке алуу жана талдоо боюнча
салттуу мамилелер системалуу түрдө өзгөртүлүшү керек. Мүмкүн болгон эң жогорку
пайданы алуу зарылчылыгынан кийин, акыркылардын жетекчилери рынок чөйрөсүнүн
абалына байланыштуу өндүрүштүн тышкы факторлоруна эмес, өндүрүштүк чыгымдардын
деңгээлин төмөндөтүүнүн өз алдынча ыкмаларын табуу үчүн гана багытты тандап алышы
керек.
1-таблица-Кыргыз Республикасындагы акыркы беш жылдыктагы КРнын
облустарында көмүр өндүрүү (миң тонна менен)
Облустар
Кыргыз
Республикасы
боюнча
Баткен облусу
Жалал-Абад
облусу
Ыссык-Көл
облусу
Нарын облусу
Ош облусу
Чуй облусу
Бишкек

2017
1870,4

2018
2395,2

2606

2019

2020
2677,7

2021
2989,9

222.1
130.4

378.7
155.6

422.6
120.4

475.6
300.9

655.1
263.4

-

-

-

-

-

867.6
650.3
-

1087.7
773.2
-

1252.2
810.8
-

1366
535.2
--

1187.8
883.6
-

Кыргыз Республикасынын географиялык шарттарына ылайык көмүр казып алуу
2017-2021-жылдарынын аралыгында 1119,9 (2989,9-1870,4) мин тоннага өсүш байкалып,
2021-жылга көмүр өндүрүүнүн тизими төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдү берди: Ош облусунда
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алардын үлүшү 29,5%, Баткен облусунда 21.9 %, Жалал-Абад облусунда 8.9%, Нарын
облусу 39,7%ды түздү.
Албетте кандай гана ишмердүүлүк болбосун, мүмкүн болушунча пайда алууну
көздөйт. Пайданын көлөмү түздөн-түз продукциянын өздүк наркына көз каранды.
Квалификациялык чыгымдардын маселесин чечүү көмүр казып алуунун
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен көмүр казып алуу ишканаларынын экономикалык
элементтери боюнча чыгымдардын классификациясын иштеп чыгуу болуп саналат.
Мисалы, «Ташкөмүр-Кен» ЖЧКсынын чыгашаларын талдоо боюнча иштеп жаткан
методологиясын карап көрөлү.
Экономикалык сегменттер боюнча чыгымдарды стратегиялык талдоо көмүр казып
алуу ишканаларынын профилиндеги алардын структураларын изилдөөгө негизделгендигин
белгилей кетүү керек. Алсак, 2020-жылы жалпысынан көмүр казып алуу ишканалары үчүн
эмгекке кеткен чыгымдардын үлүшү 58,8%ды түздү, анын ичинен 30,9% өндүрүш
кызматкерлеринин эмгек акысына кеткен чыгымдарды түзөт. Чыгымдардын экинчи
маанилүү структурасы болуп көмүр казып алуу ишканаларынын негизги фонддорунун
эскириши саналат, алардын салыштырма салмагы изилдөө мезгилинде 16,7%ды түздү.
Изилдөө көрсөткөндөй, көмүр казып алуу ишканаларында чыгымдарды
экономикалык элементтер боюнча классификациялоо көбүрөөк спецификацияны талап
кылат.
2-таблица–Ишкананын
экономикалык
ишмердүүлүгүнүн
негизги
көрсөткүчтөрү
№
к/н
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Көрсөткүчтөр
2
Көмүр казып алуунун
көлөмү, жалпы
Күрөң көмүр
Таш көмүр
Антрацит
Жана башкалар
Көлөмдүн өсүү темпи
%
Жалпы киреше
Чыгымдар
Таза киреше (зыян)
Сатылган
продукциянын өздүк
наркы
Чыккан
продукциянын өздүк
наркы
Бересе карыздар
Аласа карыздар

өлчөөлөр

Жылдар
2020
5

четтөө
В сом
6

В%
7

3

2019
4

сом

572 842

1 005 962

433 120

75,6

сом
сом
сом
сом

27 164
517 565
18010
10 103

83 532
897 415
17195
7 820

56 368
379 850
-815
-2 283

207,5
73,4
-4,52
-22,59

%

173,8

175,6

1,8

1,036

сом
сом
сом

564 753
558 237
6 516

1 028 199
992 971
35 228

463 446
434 734
28 712

82,06
77,88
440,64

сом

457 363

837 479

380 116

83,11

сом

473 174

847 649

374 475

79,14

сом
сом

251 872
175 800

126 994
47 320

-124 878
-128 480

-49,58
-73,08

Matkerimova Anarkan MATKASIMOVNA 369
Ganıbaeva Ulara GAPPAROVNA
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Кампадагы көмүрдүн
калдыктары товардык
баада
Кызматкерлердин
орточо саны
Орточо айлык акы
Негизги
каражаттардын
башапкы баасы
Негизги
каражаттардын
калдык наркы
Негизги
каражаттардын
амортизациялык
коэффициенти %
Активдердин
кирешелүүлүгү
коэффициенти
Бир
жумушчунун
продукциясы
сом
менен
Продукциянын
рентабелдүүлүгү

сом

60 514

69 324

8 810

14,56

Киши

37

36

-1

-1,62

сом

20 021

27 353

7 332

36,62

сом

218 195

252 374

34 179

15,66

сом

80 115

105 136

25 021

31,23

%

63,3

58,3

-5

-7,89

сом

7,2

9,6

2,4

33,33

сом

15482

27636

12 154

78,50

%

1,2

3,5

2

191,66

Таблицадагы маалыматтардан талдоо жүргүзүлүп жаткан мезгилде көмүр казып
алуунун дүӊ өндүрүшүнүн 75%га өскөндүгү байкалат. Көмүр казып алуунун өсүшү күрөң
көмүрдү (207,5%га өсүү) жана таш көмүрдү (73,4%га өсүү) казып алуунун эсебинен жүзөгө
ашырылат. Ошентип, компания көмүрдү дүң өндүрүүнүн өсүшүн байкап жатат, бул анын
өнүгүүсүнүн оң динамикасын көрсөтүп турат. Көмүр казып алуунун өсүшүнө
пропорционалдуу түрдө «Ташкөмүр-кен» ЖЧКсынын кирешесинин көлөмү 440,7%га өстү.
Талдоо жүргүзүлүп жаткан мезгилде чыгымдардын өзгөрүү темпи – 434 734 сом же
77,88% көмүр казып алуунун көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу. Продукциянын өздүк
наркынын 374 475 сомго, тиешелүүлүгүнө жараша 79,14%га төмөндөшү оң тенденция
болуп саналат. Өздүк наркты төмөндөтүү, ошону менен катар бир жумушчунун
продукциясын 1215 сомго же 78,50 пайызга көбөйтүү менен жетишилди, бул ишкананын
кадр саясатынын туура жүргүүулгөндүгүн, эмгек ресурстарын рационалдуу пайдаланууну
айгинелейт. Башкаруу эсебин уюштурууда маанилүү орунду казып алынган көмүрдү
анализдөөнүн өндүрүштүк наркын аныктоо методологиясы ээлейт, ал көмүрдү казып алуу
процессине байланышкан чыгымдарды гана жабат (3-таблица).
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3-таблица – «Ташкөмүр-кен» ЖЧКсынын көмүр казуу чыгымдары, сом менен
№ к/н
1.
2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

Жылдар

Көрсөткүчтөр

2020

В сом

В%

572 842

1 005 962

433 120

75,60

473 174
366 163

847 649
705 789

374 475
339 626

79,14
92,75

313 500

635 569

339 697

92,79

52 572

70 200

17 628

30,02

22 847

16 874

-5 973

-26,14

84 164

124 986

40 822

48,50

4 428

21 010

16 582

374,48

152

367

215

141,45

12 105

13 052

947

7,82

41 115

62 915

21 800

53,02

35 133
320

53 519
662

18 386
342

52,33
106,87

5 662

8 734

3 072

54,26

5 968

10 416

4 448

74,53

5 311

8 927

3 616

68,08

Коммуналдык чыгымдар

6 631

6 080

-551

-8,31

Жылуулук
Суу

6 056
575

5 312
768

-744
193

-12,29
33,57

Башка чыгымдар

8 454

2 219

-6 235

-73,75

82,6

84,2

2

1,937

Көмүр казып алуунун
көлөмү, бардыгы
Өндуруштүк өздүк нрк
Түз чыгымдар
Кызматкерлердин
эмгек
акысына
чегерүү
чыгымдары
Негизги
каражаттардын
амортизациясы
Материалдык чыгымдар
Жалпы
кошумча
чыгымдар, анын ичинде
сатып алынган буюмдар
күйүүчү-майлоочу
материалдар
Энергия
кызматкерлердин
эмгек
акысынын чыгымдары
Айлык акынын фонду
Сыйлык чегерүүлөр
Айлык акыдан чегерүүлөр
Негизги
оңдоо
Кыртыш
оңдоо

3.

Четтөө

2019

каражаттарды
ачуу

иштерин

Өндүрүштүн өздүк наркы

Таблицадан көрүнүп тургандай, 2020-жылы өндүрүштүк чыгымдардын үлүшү 2019жылга салыштырмалуу өсүүдө. Бул эмгекке кеткен чыгымдардын өсүшүнө байланыштуу.
Кошумча чыгымдардын көбөйүшү жаңы кендерди иштетүүгө байланыштуу.
Рентабелдүүлүк көрсөткүчтөрү жалпысынан «Ташкөмүр-кен» ЖЧКсынын ишинин
натыйжалуулугун, ар кандай ишмердүүлүктүн (өндүрүштүк, коммерциялык,
инвестициялык ж.б.) кирешелүүлүгүн мүнөздөйт. Кирешелүүлүктүн көрсөткүчтөрүн
талдоо 4-таблицада камтылган.
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4-таблица - Рентабелдүүлүк көрсөткүчтөрүн талдоо
№
к/н
1.
2.
3.
4.
5.

Көрсөткүчтөр

2019

2020

четөө, +, -

119543
178026
- 54246
130749
67686

325001
304411
28631
141265
76942

+ 205458
+ 126385
Өсүү
+ 10516
+ 9256

104691

107790

+ 3099

Терс

23837

өсүү

8.

Көмүр сатуудан түшкөн киреше сом менен
Сатылган товардын жалпы наркы, сом менен
Пайда, сом менен
Активдердин орточо жылдык наркы, сом менен
Жүгүртүү каражаттарынын орточо жылдык
наркы,
Өндүрүштүк каражаттардын жылдык орточо
наркы, сом менен
Өздүк капиталдын орточо жылдык наркы, сом
менен
Активдерден рентабелдүүлүгү, %

Терс

20,3

өсүү

9.

Утурумдук активдердин рентабельность, %

Терс

37,2

өсүү

10.

Өндүрүштүн рентабелдүүлүгү, %

Терс

26,6

өсүү

11.

Капиталдын кирешелүүлүгү, %

Терс

121

өсүү

12.

Сатуудан түшкөн киреше, %

Терс

8,8

өсүү

13.

Продукциянын рентабелдуулугу, %

Терс

9,4

өсүү

6.
7.

Убакыттын өтүшү менен рентабелдүүлүк көрсөткүчтөрүнүн динамикасы алардын
өсүшүн көрсөтүп турат. Маселен, активдерге салынган каражаттардын ар бир сомунан 20,3
тыйындан, казылган көмүрдүн ар бир сомунан 9,4 тыйындан пайда алынган.
Нефть жана газ өнөр жайы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү үчүн мамлекеттик
экономиканын негизги багыты болуп саналат жана бюджеттин киреше бөлүгүн түзөт.
Тилекке каршы, Кыргызстан бул өлкөлөрдүн катарына кирбейт, анткени мунай жана газ
тармагынын чыныгы баасы анын запастарынын баасы болуп саналат. Бизде жетиштүү
запастар болгонуна карабай, өтө аз казып жатабыз. Демек, маанилүү эсеп саясаты жана
ачыкка чыгаруу чечимдери далилденген резервдердин түрүнө (эгер бар болсо) көз каранды.
Запастардын ар кандай категорияларын аныктоо мунай жана газ компанияларынын
финансылык отчетторунун мазмунун түшүнүү үчүн абдан маанилүү.
Иштин этаптары геологиялык чалгындоо-өндүрүш стадиясында эсепке алууда ар
дайым чоң роль ойноп келген. Ошентип, мисалы, дүйнөлүк практикада бар мунай жана газ
келишимдеринин ар кандай түрлөрү бир нече этаптарга жогорку классификация мүмкүндүк
берет. Айрым мамлекеттик контракттарда, тактап айтканда, продукцияны бөлүштүрүү
келишимдеринде (ӨБҮ) чыгымдарды катышуучу тараптардын ортосунда жайгаштырууга,
негизинен, алар жасалган учурда, ошондой эле капиталдаштыруу же эсептен чыгаруу
жөнүндө чечимдерди бекитүүдө жол берилет. Башкаруу эсебин уюштуруу үчүн чыгашалар
киргизилген мезгил чыгашалардан алынгандардын ишенимдүүлүгүн талдоо процессинде,
ошондой эле келечекте мүмкүн болуучу кирешелерди алууда колдонулушу мүмкүн. Иштин
белгилүү бир түрү башкаруу эсебинин ыкмасын тандоого дайыма эле түздөн-түз таасирин
тийгизе бербестигине карабастан, ал бухгалтердик эсеп системасында чыгымдарды
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капиталдаштыруу же эсептен чыгаруу боюнча чечимдерди кабыл алуунун негизги ыкмасы
катары каралат. Ошол эле учурда көптөгөн эксперттердин пикирлери ар дайым
чыгашаларды эсепке алуунун колдонулган ыкмасына туура келбейт.
Түшүнүүнү талап кылган маанилүү аспект - башкаруу эсебин уюштуруу максатында
чыгымдарды капиталдаштыруу же эсептен чыгаруу маселеси ар кандай типтеги
келишимдерде дайыма эле ырааттуу жана ырааттуу чечиле бербейт, мында "чыгымдар"
түшүнүгү чечмеленет жана башкача чагылдырылган. Бул өзгөчө эл аралык деңгээлде
биргелешип иштөөдө чоң башаламандыкка, алтургай конфликттерге алып келет.
Агымдагы мунай жана газ адатта төмөнкү этаптардан турат:
➢ алдын ала лицензияланган геологиялык чалгындоо иштери;
➢ пайдалуу кендерди иштетүүгө жана келишимдерди түзүү укугуна ээ болуу;
➢ издөө жана чалгындоо иштери;
➢ резервдерди жана аларды өнүктүрүүгө чыгымдарды баалоо;
➢ талааны өнүктүрүү;
➢ углеводородду өндүрүү;
➢ балык чарбасынын жабылышы.
Биринчи беш этапты даярдоо, акыркы эки этапты эксплуатациялоо деп эсептесе
болот, бирок иштеп чыгуунун жүрүшүндө көмүр суутектеринин көлөмү көп учурда чектик
деңгээлге жетет. Ар турдуу темадагы иштердин, долбоорлордун ырааттуу ишке
ашырылышы такыр эле бирдей эместей сезилет. Мындан тышкары, ар бир жеке учурда, эки
же андан көп этаптар бириге алат. Мисал катары алдын ала лицензияланган геологиялык
чалгындоо, издөө жана чалгындоо, кенди иштетүү жана аны жоюу сыяктуу этаптарды
айтсак болот. Жогорудагы этаптарды, кыязы, геологиялык чалгындоо жолу менен бөгөттөп
коюуга болоорун эске алуу керек, бирок кен байлыктарын казып алуу кээде участокту
иштетүү менен бир убакта ишке ашырылат.
Ошентип, катышуучулардын ортосунда
чыгымдарды кайра бөлүштүрүүнүн негиздерин түшүнүү үчүн, келишимдердин ар кандай
формаларында жана капиталдаштыруу же эсептен чыгаруу жөнүндө чечимдерди бекитүүнү
шарттаган шарттарда, жогорудагы этаптар түшүнүгүн кылдат түшүнүү керек.
Нефть жана газды чалгындоо жана өндүрүү менен байланышкан чыгымдарды
башкаруу боюнча эсепке алуу көбүнчө татаал маселе болуп саналат, анткени келтирилген
чыгымдар өтө жогору жана келечектеги экономикалык пайда алуу ыктымалдыгы өтө
белгисиз. Мындай шарттарда биз башкаруучу чыгымдардын эсебине эки тараптуу
мамилени практикалоону зарыл деп эсептейбиз:
1). эгерде белгисиздик чындап эле чоң болсо, геологиялык чалгындоо иштерине кеткен
бардык чыгашалар келип түшкөндөй эсептен чыгарылууга тийиш;
2). чыгашалар өндүрүш (мунайгаз) активин сатып алуу же түзүү үчүн эске алынат.
Чыгымдардын башкаруу эсебин эффективдүү уюштуруу көбүнесе чыгымдардын
айрым элементтерин да, анын наркын түзгөн бардык статьяларды да пландаштырууга көз
каранды. Энергияны бөлүштүрүү жана ташуу менен айкалышкан кызматтарды
көрсөтүүнүн өздүк наркынын пландарын түзүү ишкананын ишинин бардык тармактарын
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пландаштыруунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана жалпысынан алганда, өз ара
байланышкан техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн системасы болуп саналат.
энергияны бөлүштүрүү жана берүү боюнча чыгымдар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн
пландаштырылган наркына кошулат. Бул башкаруу чечимин калыптандырууга жана
пландаштырылган чыгымдарды белгилөөгө мүмкүндүк берет. Мына ушул ойлордун
негизинде биз жумушта энергияны бөлүштүрүү жана берүү менен байланышкан
кызматтарды көрсөтүүгө чыгымдарды пландаштыруунун максаттарын аныктадык,
ошондой эле энергияны ташуу менен байланышкан чыгымдарды пландаштыруу схемасын
иштеп чыктык.
КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР
В. Касымова, Б.Баетов. Центальная Азия и Кавказ, №6(54), 2007г. Энергетика
Кыргызстана: состояние отрасли и перспективы межгосударственного сотрудничества.
gateway.kg/industry/ Угольная промышленность Кыргызстана
time.kg/infografika/8525. Таяние ледников в Кыргызстане и Центральной Азии.
open.kg/about-kyrgyzstan/nature/soil-and-minerals/235-ugol.html
Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country
GDP.IMF (12.04.2016).ВВП (по ППС) стран мира в 2015г.
https://aftershock.news/?q=node/392192Пик угля в Китае? Наблюдается сокращение
потребления, скорость роста сильно сократится.
open.kg/about-kyrgyzstan/nature/soil-and-minerals/235-ugol.html
«Уголь»
Информационный портал о Кыргызстане, новости …
Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат!!!

ASEAD 9. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
EJSER 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES
28-30 Mayıs / May 2022 Antalya – TÜRKİYE
DIDACTIC WORKS AND THEIR TEACHING PROBLEMS
Lecturer Doolotbekova Guljamal SULTANBEKOVNA
Teacher of the International University named after K.Sh.Toktomamatov
Jalal-Abad city, Kyrgyz Republic
doolotbekova.guljamal1981@mail.ru
ABSTRACT
There is a need to educate young people affected by different cultures, to show them how to
implement educational problems in the classroom through didactic works. Didactic works play an important
role in enriching the consciousness of the younger generation, encouraging them to exemplary behavior,
increasing vocabulary, acquainting them with important events of life, and providing moral guidance. One
of the key issues is how to deliver these treasures to students and how to teach them. Even though times
have changed, works that are meaningful, concise and have a strong educational value still do not lose their
meaning. There is a need to independently develop the teaching of scientific and methodological bases of
teaching didactic works included in the curriculum of Kyrgyz literature during the years of independence,
depending on the genre. The relevance of our topic is determined by the level of scientific and technological
progress and the fact that the task of didactic science is to theoretically substantiate and develop the content
of education in accordance with the tasks set by our society to the school.
Keywords: didactics, innovative learning, interactive method, proverb, a mystery, patter,
exhortation songs

ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОКУТУУ
МАСЕЛЕЛЕРИ
Г. С. ДӨӨЛӨТБЕКОВА
АННОТАЦИЯ
Учурда ар түрдүү маданияттардын таасирине кабылган жаштарды тарбиялоо, аларга билим
берүү проблемаларын сабак учурунда дидактикалык чыгармалар аркылуу ишке ашыруунун жолун
көрсөтүү зарылдыгы турат. Жаш муундардын жан дүйнөсүн байытып, аларды үлгүлүү жүрүштурушка үндөп, кеп байлыгын арттырууда, эң зарыл турмуштук тажрыйбаларды таанытууда, адепахлактык багыт берүүдө дидактикалык чыгармалардын ролу зор. Бул асыл кенчтерди окуучуларга
кандай жол менен жеткирип, кандай ыкма менен үйрөтүү негизги проблемалардан болуп кала берет.
Доор алмашса да мазмундуу, кыска жана тарбиялык мааниси күчтүү чыгармалар дале болсо өз
маанисин жоготпойт. Кыргыз адабияты окуу программасына эгемендүүлүк жылдарында
киргизилген дидактикалык чыгармаларды окутуунун илимий-методикалык негиздерин жанрдык
өзгөчөлүгүнө жараша үйрөтүүнү өз алдынча иштеп чыгуу муктаждыгы бышып жетилди. Илимийтехникалык прогресстин деңгээлин жана мектептин алдына коомубуз койгон милдеттерге ылайык
билим берүүнүн мазмунун теориялык жактан негиздеп, практикалык жактан иштеп чыгуу
милдеттери дидактика илиминин алдында тургандыгы темабыздын актуалдуулугунун аныктайт.
Ачкыч сөздөр: дидактика, инновациялык окутуу, интерактив усулдар, адеп-ахлак, тарбия,
элдик оозеки чыгармачылык, макал-лакап, табышмак, жаңылмач,санат ырлары
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Макалабыздын алгач максаты дидактикалык адабият жана ал чыгармаларды окутуу
жараянына усулдук салым кошуу жана анын тарбиялык маанисине кайрылуу.
Дидактикалык чыгармаларды мектепте окутуунун методикалык негиздерин дагы да
натыйжалуу иштеп чыгуунун зарылдыгынан улам биз дидактикалык чыгармаларды
үйрөтүп окутууда окуучулардын адабий- эстетикалык билимин көтөрүү, адептик
тарбиясын калыптандыруунун технологиялары жана алардын жолдору.
Макаланын актуалдуулугу- коомдук турмуштагы ар түрдүү маданияттардын
таасирине кабылган жаштарды тарбиялоо, аларга билим берүү проблемаларын кыргыз
адабияты сабагындагы дидактикалык чыгармалар аркылуу ишке ашыруунун жолун
көрсөтүү учурдун өтө зарылдыгы менен байланыштуу. Жаш муундардын жан дүйнөсүн
байытып, аларды үлгүлүү жүрүш-турушка үндөп, кеп байлыгын арттырууда, эң зарыл
турмуштук тажрыйбаларды таанытууда дидактикалык чыгармалардын ролу зор. Бул асыл
кенчтерди окуучуларга кандай жол менен жеткирип, кандай ыкма менен үйрөтүү негизги
проблемалардан болуп кала берет. Учурда мазмундуу, кыска жана тарбиялык мааниси
күчтүү чыгармалар дале болсо өз маанисин жоготпой келүүдө. Кыргыз адабияты окуу
программасына эгемендүүлүк жылдарында киргизилген дидактикалык чыгармаларды
окутуунун илимий-методикалык негиздерин жанрдык өзгөчөлүгүнө жараша үйрөтүүнү өз
алдынча иштеп чыгуу муктаждыгы бышып жетилгендигинен улам алдыга коюлду. Азыркы
илимий-техникалык прогресстин деңгээлин жана мектептин алдына коомубуз койгон
милдеттерге ылайык билим берүүнүн мазмунун теориялык жактан негиздеп, практикалык
жактан иштеп чыгуу ж.б. толуп жаткан милдеттер дидактика илиминин алдында
тургандыгында.
Козголуучу маселелер курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша дидактикалык
чыгармалардын мектеп программасында окутулушу жана кандай усулдардын жардамы
менен жеткирүү керек экендиги тууралуу маалымат берүү. Бүткүл педагогика сыяктуу эле
дидактикада да адам коомунун өнүгүшүнүн ар кандай этаптарында мектепте коюлуучу
маселелерди чечүү тарыхый мүнөздө өнүккөн. Үзгүлтүксүз билим алуу идеясын ишке
ашыруу азыркы учурда эң зарыл болгондой эле дидактика илиминде да окутуу менен
инсандын жетилүүсүнүн арасындагы катнаш мамилени кеңири планда терең изилдөө зарыл
маселелерден. Бул идеяны ишке ашыруу процессинде дидактика- окуучунун акылын
өстүрүүчү окутуу идеясын ишке ашыруунун илимий усулдарын, таанып билүү
активдүүлүгүн, өз алдынчалыгын жана өз илимин өзү тынымсыз толуктап туруу талабын
калыптандырууну иштеп чыгуу.
Үгүттөөчү, насаат тарбия берүүчү дидактикалык чыгармалардын белгилүү бир
жыйындысын жеткирүүдө мектеп материалдарын китеп менен стандарттык форманын
алкагында окутуп, чектелип калуудан алыс болуу жана жаңы усулдарды кандай таризде
колдонуу керек экендигине да токтолушубуз абзел.
Дидактикалык чыгармалар кыргыз фольклорунун негизги өзөгүн түзгөн жана алар
элдин күнүмдүк турмушунда тиричилик буюмдары (от, суу, нан, ат, сүт ж.б.) сыяктуу эле
колдонулуп, элдин эл катары жашоосуна көмөк көрсөткөн. Ошол элдин тажрыйбаларынын
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туундусу жаштарды тарбиялоодогу руханий азык катары колдонулуп, чоң ролду макалылакаптар, табышмактар, жаңылмачтар, санат-насыят, терме ырлары, элдик тамсилдердеп
билебиз. Аталган чыгармалар элдин рухий булагы катары улам калк катмарына терең
сиңип, балдарга үй-бүлөдө, айлана-чөйрөдө, жамаатташып адептик тарбия үйрөтүүчү
жайларда (ырчылар, манасчылар, чечендер менен жолугушуу, аш-тойлор, даабатчылык,
медресе ж.б.) дидактикалык чыгармалар өтө көп аткарылган жана алардын күчү өлчөөсүз
чоң болгон. Ошондуктан өлкөбүздүн билим берүүчү жайлары атап айтканда (бала бакча,
мектеп, жогорку жана орто окуу мекемелери) да сөзсүз түрдө дидактикалык чыгармаларды
болгондо да программаларга жетишээрлик деңгээлде киргизип, окутууга кайрылышы
табийгый көрүнүш.
Дидактикалык чыгармаларды жанрдык өзгөчолүктөрүнө ылайык мектептерде
окутуунун проблемалары каралып чыкпагандыгы, ырааттуулукка салынбагандыгы жана
педагогикалык процессте эксперименттен өткөрүлбөгөндүгү проблемалуулукту шарттайт.
Дидактика – Бардык эле окутуу процессинин маселелерин жана билим берүүнүн
негиздерин изилдейт. Дидактика коомдук турмуштун материалдык руханий талаптарына
ылайык пайда болуп өнүгүп туруучу илим. Дидактика грек тилинен «окутуу жана окуучу»
деген маанини түшүндүрөт да, педагогика илиминин негизги бөлүгүн түзөт. Башка
булактарда ал «дидактикос» – үйрөтүүчү дегенди билдирет. Ал билимдерди,
билгичтиктерди, көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жана ынанымдардын калыптанышынын
жалпы мыйзамын ачып көрсөтөт. Окутуунун жана билим берүүнүн көлөмү менен түзүмүн
аныктайт. Бул багытта бир канча эмгектердин авторлору тарабынан XVII кылымдан бери
колдонулуп келе жатканы белгилүү. “Дидактиканын” маанисин кыргызча которгондо
окутуунун жана билим берүүнүн назарияты, тарбиялоо, билим берүү жана окутуу
жөнүндөгү түшүнүктөрдүн жыйындысын айта алабыз. Ошентип, дидактика-окутуу жана
билим берүү жөнүндөгү, о.э. алардын максаттары, мазмуну, усулдары, каражаттары,
уюштурулушу, системалары жана технологиялары жөнүндөгү илим экенине ынанабыз.
Дидактикадагы таяныч терминдер: окуу; окутуу; окуучу; окутуучу; окутуу
процесси; окутуунун максаты; билим берүүнүн (окутуунун) мазмуну; окутуу принциптери;
окутуунун законченемдүүлүгү; окутуу методу; окутуу каражаттары; окутууну
уюштуруу формалары; билим; билгичтик; көндүм; билимдерди текшерип баалоо; өнүгүү;
таалим-тарбия.
Дидактиканын негизги милдеттери:
• окутуунун максаттарын жана милдеттерин аныктоо;
• окутуу процессинин законченемдүүлүктөрүн аныктап чыгуу;
• билим берүүнүн мазмунун аныктоо;
• окутуунун эң эффективдүү методдорун жана уюштуруу формаларын иштеп чыгуу.
Мындан чыкты дидактика эмне үчүн окутуу керек? эмнени окутуу керек? кантип
окутуу керек? деген негизги суроолордун тегерегинде жооп бериши керек. Ал эми
дидактиканын объектиси — билим алуу.
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Дидактикалык адабият – (грекче – үйрөтүүчү, насааттоочу) жалпы коомдогу
келечек муунду акыл-насаат, үгүттөө максатындагы тарбиялоо багытын аныктаган курч
сөздүү, көлөмү чакан, акылга бай ар кыл жанрдагы чыгармалар. Эми бул дидактикалык
адабияттын башаты эмне дегенде – фольклор деп баса белгилейбиз. Фольклор деген өзү
(англ. – элдик акылмандык, элдик билим) – деген аныктамага шайкеш келген элдик оозеки
чыгармачылык. Бул жалпы эле көркөм адабият оозеки чыгармачылыктан жана жазма
адабияттан турат.
Дидактикалык чыгармаларды окутуунун айрым маселелери
Кыргыз адабияты предметинин эң негизги милдети - өз улутунун рухий, этикалыкэстетикалык жана көркөм байлыгын ар бир окуучунун аң - сезимине жеткирүү болуп
саналат. Ансыз ал – эне тили же болбосо кыргыз адабияты предмети катары өз милдетин
так аткара албай калган болот. Андыктан кандай гана чыгарма болбосун, ал мугалимдин
кириш сөзү менен башталат. Кириш сөздө бериле турган маалымат өтүлө турган темага
фундамент түзүшү керек. Ансыз дароо эле жаңы тема менен тааныштыруу окуучулардын
теманы түшунүүсүөкыйынчылык жаратып коюшу ыктымал. Алгач окуучулар менен
аңгемелешип, муркунку сабакта тааныш болгон чыгармаларды кыскача кайталоо менен
жаңы материалды окууга өтүү. Мисалы, өтүлгөн жомоктон кандай макал-лакап,
санжыралуу сөздөрдү, табышмактарды кезиктиргендигин окуучулардан сурап,
дидактикалык чыгармаларды түшүндүрүүгө өтсө болот ж.б.
Муну айтканыбыздын себеи, берилген билим бирдигине комментарий берилбесе
окуучулар үчүн түшүнүксүз бойдон кала берет. Класстагы кээ бир окуучулар өтүлүп жаткан
чыгармага анчалык ынтаа койбогондуктан, үйдөн окуганда анын ойлонуусуна жана
элестөөсүнө терең таасирин тийгизе албай, ал чыгарма супсак бойдон кала берет.
Дидактикалык окутуу ыкмасында көбүнчөсү оозеки жана лекция формасында көп
колдонулган учурлар кездешет. Мугалим (окутуучу) окуучуларга инструкция берет, ал эми
окуучулар негизинен пассивдүү угуучулар. Мындай ыкма мугалимге жана мазмунга
ориентацияланган б.а. окутуунун пассивдүү түрү бир тараптуу мугалимге
багытталгандыктан окуучунун иш-аракети мазмунду угуу жана эстеп калууга гана басым
жасалат.
Мындайда
ыкма
окуучулардын
талаптарын
жана
кызыгууларын
канааттандырбайт. Окуучулар менен мугалимдин ортосунда аракеттенүү минималдуу
болуп,угуучуга лекцияларды угуу тажатма болушу мүмкүн.
Аталган маалыматтарга кошумча айта кетчү дагы бир нерсе дидактикалык
чыгармаларды окутууда
тарбиялык маселелер эске алынбай, окуу процессинде
китептегинин адабий-лингвистикалык жана грамматикалык табиятына ысым жасап,
кайталап талдоо менен чектелген окуу процесси учурда эң зарыл көрөңгөнү(мурастарды)
унутта калтырганга барабар.Мектеп жашында б.а. 6,7,8,9,10 жаштардагы балдардын
жомокторго, уламыштарга, табышмактарга жана балдар ырларына болгон кызыгуулары
жогору болот, ошондой эле көбүнчө көргөзмөлүү-элестүү ой жүгүртүү буларда жакшы
өнүккөн. Андыктан мугалимдин образдуу айтып берүүсү, көрсөтмөлүүлүгү сыяктуу
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методдорунун колдонулушу бир топ натыйжалуу, окуучу өз элинин оозеки чыгармачылыгы
жана анын негизиндеги улуттук баалуулуктарды билип, түшүнүп, ага жакындап өсөт
Бүгүнкү жалпы билим берүүчү мектептерде өтүлүп жаткан сабактардын мүнөзү
мугалимдин чеберчилигине, жөндөмүнө, жоопкерчилигине, тажрыйбасына байланыштуу
болот. Сабакты өткөрүүнүн эки жагы бар: стандарттык (адатка айланган) жана стандарттык
эмес (адатка айланбаган).
Окутуунун интерактивдүү усулдарын пайдалануу жөнүндө сөз кылуудан мурда
усулдун маанисине токтолуп кетели. Ар бир мугалим окуучуларды кантип окутуу керек
экендиги жөнүндө ойлонгондо, окутуу усулдарына келип такалат. Усул жөнүндө
төмөндөгүдөй аныктамалар кездешет. Усул «метод» грек тилинен которгондо «методос»
ыкма, каражат деген сөзүнөн алынып, кандайдыр бир ишти аткаруу каражаты, жолу деген
мааниде колдонулат.
Салттуу окутуу усулдарынан интерактив окутуу түрүнө өтүү заман талабы, китеп
жана даяр материалдын чегинен чыгып, жаңы багыт ыкмаларда окутууну сунуштайт.
Интерактивдүү окутуу бир эле учурда бир нече милдетти чечет:
➢ окуучулардын арасындагы эмоционалдык контакттын түзүлүшүнө жардам берип,
коммуникативдик билгичтиктерин жана көндүмдөрүн өстүрөт;
➢ окуучуларда биргелешкен ишмердүүлүктү ишке ашырууда ансыз мүмкүн эмес
болгон зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылуу аркылуу маалыматтык
милдетти чечет;
➢ жалпы окуу билгичтиктерин жана көндүмдөрүн өнүктүрөт; (анализ, синтез, максат
коюу ж.б.);
➢ команда менен иштөөгө, бири-биринин оюн уга билүүгө үйрөтүү аркылуу
тарбиялык милдетти дагы чечет.
Интерактивдик методдор – мугалим менен окуучунун гана эмес окуучу менен
окуучунун, окуучу менен окуучулардын ортосундагы жагымдуу, бирин-бири түшүнүү,
сыйлоо, акылдашуу аркылуу жигердүү аракеттенишүүсү. Аталган усулдар салттуу окутуу
менен айкалышып, окуу процессинде сабактагы билим берүү, өнүктүрүү, тарбиялык
сыяктуу максат, милдеттерди биргелешкен аракетте иш жүзүнө ашырат. Интерактивдүү
сабактар салттуу сабактардан мүнөздүү өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат
➢
➢
➢
➢

Интерактивдүү сабактарды өткөрүү негизинен төмөнкүдөй жүрүшү мүнөздүү:
сабак жагымдуу маанайда уюштурулуп, окуучулардын ой-сезимин, акыл-эсин,
чыгармачылыгын ойготкудай болушу керек;
бири-бирине эриш-аркак болуп, көмөк көрсөтүшүп, кемчиликтерин толукташып,
сабактын активдүүлүгүн арттырышат;
мугалимдин терең билими, жөнөкөйлүгү ар бир сабакта негизги ролду ойнойт;
мугалим багыт берип, суроолордун чечилишине шарт түзөт.
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Макал-лакаптарды окутуунун усулдары
Илгери Х кылымда Англияда латын тилин үйрөтүүдө макал-лакаптарды кеңири
колдонушкан экен. Ал эми ХIХ кылымдагы кийинки муундар өз дептерлерине макаллакаптарды кайра- кайра көчүрүп жазуу аркылуу өздөрүнүн акыл- эсин, эске тутуусун, сөз
байлыгын өстүрушкөн жана билим деңгээлин жогорулатышыптыр.
Мектепте жомок жанры менен тааныш класстарда өтүлгөн жомокторго
байланыштуу макалдардан мугалим доскага бир нечесин жазып, окуучулар менен
аңгемелешсе болот.
Мугалим:-Балдар, биз буга чейин элибиздин кайсы жомоктору менен тааныштык?
Окуучулар: - “Күч бирдикте”, “Акылдуу бала”, “Бугу эне” , “Алтын куш” ж.б.
Мугалим: Туура, эми доскадагы макалдардын ичинен “Күч бирдикте”жомогуна
байланыштуусун таап айткылачы.
Окучуулар: “Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү” “Ынтымак бар
жерде— ырыс бар”, “Ынтымаксыз эл жетим” “Улууга урмат, кичүүгө ызат” .
Мугалим: -Азаматсыңар, эми “Бугу эне” жомогуна байланыштуусун тапкыла.
Окуучулар: - “Ата болуш — ардак, эне болуш — сыймык””Баш кесмек бар, тил
кесмек жок”, “Эне сүтүн актоо — унутулгус карыз”.
Ушул сыяктуу аңгемелешүүдөн кийин доскага “макал-лакаптар”деп жазып, теманы
түшүндүрсө, макал-лакаптардын келип чыгыш тарыхы,андан кийин тематикалык,идеялык
мааниси жөнүндө айтып берсе эң сонун жыйынтык болот.
Мугалим макал-лакаптардын табиятын тереңирээк түшүндүрүп ийгиликке жетүү
үчүн интерактивдүү же стандарттык эмес сабактын турлөрүн колдонуп өтсө болот.
1-үлгү: “Эки бөлүктүү күндөлүк”
Бул ыкмада окуучулардын эркин ой жүгүртүүсү,эске тутуусу, оозеки турдө баяндап
гана бербестен, аны жазып да берет. Доскада эки бөлүктөгү макал-лакаптар окуу китебинде
берилген үлгүлөрдү чечмелөөдө жана үй тапшырмасын аткарууда мааниси чоң.
“Эки бөлүктүү күндөлүк”
Макал-лакаптар
Адал эмгек нурдантат, арам эмгек кырдантат.
Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден
кетирет.
“Шибегени капка ката албайсың”

“Ырыс алды ынтымак”

Мааниси чечмелениши
Адамдын колунан келбеген эч нерсе болбойт.Эгер адам
чын ниети менен бир ишти жасаса, анда сөзсүз ийгиликке
жетери адал эмгек пешене тер менен келген мүлк
жугумдуу болору айтылган
Шибеге деген эмне?
Ал-учу шиштүү, буюмдарды теше турган аспап. Демек,
аны капка катууга болбойт, ал баарибир капты тешип
чыгып билинип калат. Ошол сыяктуу адам да жаман иш
жасап коюп, жалган айтып жашарап, кутулуп кете
албайт.
Ырыска
ээ
болуу
үчүн
адамга
ынтымак
керек.Ынтымаксыз калк- ырысы жок болот.
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Табышмактарды окутуу
Табышмактар баланын кебин өстүрүүдө чоң роль ойноору талашсыз. Табышмак
менен иштөө балдарды шайырдуулукка, аңгемелешүүгө, сөз байлыгын өстүрүүгө, сөздүн
белгилерин ачууга багыттайт. Ал эми көпчүлүк учурда өз алдынча табышмак түзүүгө
аракеттенет. Мугалимдин табышмактардын мазмунуна жараша ыкмаларды колдоно алуусу
негизги орунда турат. Сабакта табышмактарды натыйжалуу окутуу үчүн баяндоо, окутуу,
түшүндүрүү, маанисин талкуулоо, суроо-жооп, жупта иштөө, топто иштөө, кластер,
венндин диаграммасы ж.б. ыкмаларды колдонсо болот. Мисалы, Кызыл селде молдо бар,
Таңдан азан чакырат. Кыя баспай дан көрсө, Ошол замат катырат. (Короз) Бул
табышмакты “ыр түрүндөгү” табышмак катары карап, окутууда төмөндөгүдөй этап менен
өтүүнү сунуштайбыз:
- мугалим үн чыгарып, көркөм окуйт; - жандырмагын табууга таяныч катары;
“кызыл селде молдо”, “таңдан азан чакырат”, “дан көрсө… катырат” сөздөрүн кайталап же
доскага жазып коёт; - жандырмагына карата мүнөздөмө берет (окуучулардан талап
кылынат); - сынчыл ойломдун стратегияларын колдонот; шондой эле көркөм жаттоого жана
табышмактын жандырмагын сүрөткө тартуу тапшырма болуп берилет. Бул жомоктотуп
айтылган жомок түрүндөгү табышмактарды окутууда ыр түрүндөгү табышмактан
айырмалап, аны окуп берүүдө үндүн, ыргактын жай жана баяндоо сыяктуу түр менен окуу
туура. Себеби, окуучулардын көркөм окуусун, чыгармачыл ишмердүүлүгүн уюштурууга
көмөкчү болот. Мисалы, Атасы куш, энеси чычкан дешет, Муну өзү да оңтойсуз сезет.
Жашынып күндүзү кечке жарда жатып, Кечинде калдаңдап жерди кезет. (Жарганат).
Ага жетишүү үчүн төмөндөгүдөй жумуштарды аткарууну сунуштайбыз:
окуп берүүдө баяндоо сыяктуу түр менен окуу;
- жандырмагын таптыруу;
- мазмунун талкуулоодо стратегияларды колдонуу;
Жаңылмачтарды окутуу
Балдарды чечендикке үйрөтүүнүн, тарбиялоонун башкы мектеби жаңылтма сөздөр.
Мурунку замандын айрым тилди мыкты билген адамдары атайын жаңылмачтарды
чыгарып, аларды эл арасына таратып тургандыктан жаңылмачтардын саны арбын болууга
түрткү болду. Анан жалаң эле балдардын тилин өстүрүү милдетин аркалайт десек, алардын
маанисин төмөндөткөн болобуз, жаңылмач угуу жана айтуу процессинде балдардын дүйнө
таануусу да өркүндөп, сөз менен иштөөдөгү, сүйлөөдөгү, жалпы эле кооздукту
түшүнүүдөгү эстетикалык табити жогорулайт, сөздү издеп табуу, угуу жана кайталоо,
саптарды кураштырып ыр формасына салуу маданияты калыптанган, жалпы акыл-эсинин
өсүшүнө да бул жанр түрткү берет.
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Мында мектепке чейинки жана башталгыч класстын балдары үчүн санакты туура
жөндөштүрүүсүндө жомоктук мотивдеги курашма рифма менен берилген жаңылмачты
көрөбүз. Манжалардын майда маторикалык кыймылы аркылуу бир чети бат айтма тилдик
өсүүсү, кызыктуу чыгармачыл жөндөмү калыптанышы анык.
Тилдеги ар бир тыбыштарды акустикалык жана артикуляциялык жактан туура
айттырып, сөздөрдү так түшунүүсүнө жардам берүүчү жаңылмачтарды мугалим окутууда
төмөнкүдөй ыкмаларга таянуусу керек.
Бул кайсы оозу май тайлак?
Бул кайдагы сары май бал каймак?
Бул оозанган оозу май тайлак,
Бул сур сары май бал каймак.
Былкы-былкы, былкы таш,
Былкылдаган кызыл таш,
Таар токум чаар таш,
Тайгаланма кара таш.
Булардын бардыгы баланын өнүгүүсүндө жана билим берүүдө салттуу методдор
менен катыштарды колдонууга салыштырганда сапатты жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет.
Белгилүү кыргыз окумуштуусу, профессор И.Б.Бекбоев мындай деп жазат: «Ар бир
предмет баланы тарбиялоого өз салымын кошот». Чындыгында ар бир предмет эне тилинин
бай элдик каражаттары менен элдик билимдерди берет, экинчиден, тарбиялайт, ошондо да,
элдик каражаттары менен гана эмес, тарбиянын элдик методдору менен да тарбия берет
десек жаңылышпайбыз.
Аталган тыянак анализдер мектеп программасына өзгөчө таасирин тийгизип
өзгөртүп жибербесе да атайын усулдарды, кандайдыр бир принциптердин жыйынтыгын,
жаңы изденүүчүлүк компетенцияларды окутуучулар өзүндө жекече өнүктүрсө, биз
заманбап билим берүү процессине өз максатыбызга жеттик деген ойдо болобуз.
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ÖZET
İç denetim, bir kurumun ya da işletmenin yönetişim ve faaliyetlerinde belirleyici bir rol
oynamaktadır. İç denetim, etkin bir şekilde uygulanması, işletilmesi ve yönetilmesi sırasında bir işletmenin
hedeflerine ulaşması aşamasında yardım eden mühim bir unsurdur. İşletmeye artı bir değer katması
beklenen iç denetim faaliyetlerinin belirli standartlar dahilinde doğru ve sürdürülebilir bir şekilde
uygulanması gerekmektedir. İç denetimin etkin olarak kullanıldığı kurumlar, iş risklerini, süreç ve sistem
verimsizliklerini tanımlamayı, uygun düzeltici önlemleri almayı ve bunların sonucunda da sürekli
iyileştirmeyi destekleme konusunda daha başarılı olurlar. İç denetim faaliyetlerinin güvence sağlama ve
danışmanlık olarak iki ana işlevi vardır. Böylesine önemli bir fonksiyonu olan iç denetimin etkililiğine katkı
sağlayan faktörlerin ortaya konularak değerlendirilmesi ise çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu
kapsamda çalışmada iç denetim kavramına, iç denetimin işletmeler açısından önemine ve etkin bir iç
denetimin oluşumuna katkı sağlayan faktörlerden bahsedilerek, değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denetim, İç denetim, Etkinlik

EVALUATION OF FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE EFFECTIVENESS OF
INTERNAL AUDIT
Assist. Prof. Dr. Atila KARKACIER
ABSTRACT
Internal audit plays a decisive role in the governance and activities of an organization or enterprice.
Internal audit is an important element that helps an enterprise attain its objectives during its effective
implementation, operation and management. Internal audit activities, which are expected to add a positive
value to the enterprise, must be implemented in a correct and sustainable manner within the scope of certain
standards. The institutions with which internal audit is effectively used are more successful in defining
business risks, process and system inefficiencies, taking appropriate corrective actions, and supporting
continuous improvement as a result. Internal audit activities have two main functions as assurance and
counseling. The aim of this study is to determine and evaluate the factors contributing to the effectiveness
of internal audit, which is such an important function. In this context, the concept of internal audit, the
importance of internal audit for enterprises and the factors contributing to the formation of an effective
internal audit will be discussed and evaluations will be made.
Keywords: Audit, Internal Audit, Effectiveness
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1. GİRİŞ
Küreselleşme ile birlikte çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması, meydana gelen işletme
birleşmeleri ve ticaret hacminde oluşan artışlar doğru orantılı olarak işletme faaliyetlerinin de
artmasına sebep olmuştur. Artan işletme faaliyetler ile birlikte de işlemler daha karmaşık hale
gelmiştir. Bu da sunulan bilgilerin güvenilirliğinin tartışılmasına sebep olmuştur. Güvenilir bilgiyi
elde etme noktasında ise bu bilgilerin, bağımsız, yeterli yetkinliğe sahip, işinde uzman üçüncü
kişiler tarafından belirli standartlar dahilinde denetlenerek doğruluğunun saptanması ile
gerçekleşen denetim faaliyeti karşımıza çıkmaktadır. Bilgi kullanıcıları açısından güvenilir bilgiye
ulaşmak ve bu doğrultuda doğru kararlar alabilmek oldukça önemlidir. Bu da denetim
faaliyetlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bir işletmenin yönetim ve faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol oynayan denetim türü ise iç
denetimdir. Bir işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi noktasında ona yardımcı olacak unsurların
başında iç denetim gelmektedir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün yayımladığı Mesleki
Uygulama Çerçevesine göre iç denetim, “bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer
katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim,
kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına
ulaşmasında yardımcı olmaktadır”. Günümüzde iç denetimden geçmişten gelerek birtakım olaylar
gerçekleştikten sonra tespitte bulunması değil, gelecekle alakalı riskleri göz önünde bulundurarak
işletmeye artı bir değer katması beklenmektedir.
İşletmeye artı bir değer katması beklenen iç denetim faaliyetlerinin belirli standartlar
dahilinde doğru ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması gerekmektedir. İç denetim
faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacak faktörlerin ortaya
konması ve değerlendirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmanın ilk bölümünde denetim ve iç kontrol kavramları ile birlikte iç denetim kavramı ele
alınmıştır. İkinci bölümde iç denetimin birçok açıdan önemine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise
iç denetimin etkinliğine katkı sağlayan faktörler ortaya konularak literatürde yer alan bazı
çalışmalarla desteklenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. İÇ DENETİM KAVRAMI
Denetim mesleği uzun bir zamandır süregelmektedir. M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya
uygarlıklarında noktalar, onay işaretleri kullanılarak iç kontrol sistemlerinin kullanıldığı taş
belgelere dayandırılarak tespit edilmiştir. Denetim yıllar boyunca gelişmiş ve bugün itibariyle
genel olarak denetçilerin iç ve dış olmak üzere iki temel türü vardır (Moeller, 2009: 3). Denetim,
bir işletmenin, alanın, sürecin veya finansal hesabın mevcut durumu ile ilgili kanıtları objektif
olarak elde etmek ve değerlendirmek ve bunları önceden belirlenmiş, kabul edilmiş kriterlerle
karşılaştırarak sonuçları ilgili kullanıcılara ileten sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Mevcut durumun karşılaştırıldığı kriterler yasal veya düzenleyici bir standart (Sarbanes Oxley
Yasası gibi) veya kurum tarafından oluşturulmuş politika ve prosedürler olabilmektedir
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(Kagerman vd., 2008: 2). Bir başka ifade ile denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin
iddialarla, kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili
kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel bir şekilde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir
süreçtir. Burada ekonomik faaliyetler ve olaylar ile ilgili iddialara ait kanıtları elde etmesi gereken
kişiler denetçilerdir. Denetçi bunlar ile alakalı elde etmiş olduğu kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri
mukayese ederek, aralarındaki uygunluk derecesini belirlemek isteyecektir. Burada ifade edilen
ölçütler, yönetim tarafından oluşturulan kurallar ve düzenlemelerin yanı sıra yasalar da
olabilmektedir. Denetçinin kanıtları elde ederken önyargısız, nesnel bir şekilde davranması
denetimin güvenilir olması ve sonuçları bakımından oldukça önem arz etmektedir (Erdoğan, 2006:
1-2).
Denetimler, bir organizasyonun bütün kontrol sisteminin bir parçasıdır ve birtakım önemli
kontrol işlevleri sağlarlar. Birincisi, onlar, dedektif gibi kontrol mekanizmaları olarak hizmet
edebilirler. Yani, denetim incelemeleri yoluyla, denetçiler, mevcut durum ve önceden belirlenmiş
kriterler arasındaki hataları, eksiklikleri veya değişiklikleri belirleyebilir ve değerlendirebilir.
İkinci olarak, denetimler her şeyden önce hatalar, yanlış beyanlar ve hileli faaliyetlerin
gerçekleşmemesi için önleyici bir kontrol mekanizması olabilir. Son olarak, denetim sonuçlarının
denetlenen kurum için olası iyileştirmelerin belirlenmesi ve önerilmesi için kullanılması
gerekmektedir. Denetimler, bir sürecin, organizasyonun, bölümün veya hesabın mevcut
durumunu, önceden belirlenmiş kabul edilen kriterlerle karşılaştırmayı gerektirir. Çeşitli denetim
prosedürleri kullanılabilir. Denetim prosedürleri, denetçinin, denetim görüşü için makul bir temeli
sağlamak üzere yeterli ve nitelikli kanıt elde etmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerdir (Kagerman
vd., 2008: 3).
İç denetim kavramını daha iyi anlayabilmek için öncesinde iç kontrol kavramından söz
edilmesi gerekmektedir. İç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak,
muhasebe bilgilerini doğruluk ve güvenilirlik açısından araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini
arttırmak, belirlenmiş yönetim politikalarına bağlı kalmayı teşvik etmek amacıyla kabul edilen ve
uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir (Güredin, 2000: 166). İşletme
içerisinde var olan kontrolleri, işletme dışından ayırmak için iç kontrol kavramı kullanılmaktadır.
İç kontrol, örgütün amaçlarını gerçekleştirmesinde yönetime makul bir güvence vermek
maksadıyla oluşturulan politika ve prosedürlerden oluşmaktadır. Sözü edilen politika ve
prosedürlere kısaca “kontroller” veya “iç kontrol” denmektedir. Organizasyonlar için temel
unsurlardan bir tanesi de etkin çalışan bir iç kontrol sistemidir. İç kontrollerin esas amaçları ise
şunlardır (Kardeş-Selimoğlu ve Uzay, 2011: 92):
•
•
•
•
•

Faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik artışını sağlamak,
Kanunlara ve düzenlemelere uyumu sağlamak,
İşletme varlıklarının güvence altına alınmasını sağlamak,
Finansal raporlamanın güvenilirliğini artırmak
Kurumsal yönetime yardım etmek..
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İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemeler ve örgütsel standartlar çerçevesinde etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesi için tasarlanan iç kontrol sistemi, işletmedeki her bir birimde
faaliyette bulunan personelin görev sahasına girmektedir. Bütünleşik bir yapı arz eden bu
kontroller birbiri ile sürekli etkileşimde olması, süreçleri ve çıktıları doğrudan etkilemesi
sebebiyle, bu sistemin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması uluslararası standartlara
uygun bir şekilde yapılandırılan iç denetim faaliyetleri ile mümkün olacaktır. İşletmelerin
amaçlarına ulaşmasını engelleyecek riskleri tanımlamak, makul bir seviye gözetilerek yönetmek
ve bütün bu çalışmaları uzman bir bakış açısı ile değerlendirmek; bugün iç kontrol çalışmalarında
en fazla öne çıkan çalışmaların başında gelmektedir. Bu nedenle iç kontroller her ne kadar öncelikli
olarak üst yönetimin öncelikli görevi arasında bulunsa da yönetime bağlı ancak mesleki açıdan
bağımsız olan iç denetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Ergin vd. 2016: 12-13).
İç denetim, bir şirketin faaliyetlerini geliştirerek ona değer katmak için yürütülen bağımsız,
objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin
etkin olup olmadığını değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek bir şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır (Pickett, 2010: 140). İşletme
varlıklarının her türlü zararlara karşı korunup korunmadığını, faaliyetlerin saptanmış politikalar
ile uyum içerisinde yürütülüp yürütülmediğini araştırmayı amaçlayan iç denetim işletmedeki
kontrollerin etkinliğini saptamayı ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef almaktadır. Bu açıdan
bakıldığında oldukça önemli bir yönetim kontrol aracıdır. İç denetim işlevi işletme içerisinde
kurmaylık işlevini üstlenmiş iç denetçilerce yerine getirilmektedir. Denetim sonuçları ise işletme
yönetimine raporlanmaktadır. Bununla birlikte iç denetim işletmede çalışanların davranış ve
tutumlarını da endirekt olarak denetlemektedir. İşletmede görevli kişiler iç denetçinin, kendilerinin
daha önceden belirlenmiş olan işletme politikalarına, planlara ve yönergelere ne kadar uyum
gösterdiklerinin ölçüleceğini bildikleri için, buna uygun davranış, tutum ve faaliyetlerde
bulunmaya yönelik çaba göstereceklerdir (Güredin, 2000: 15).
Başka bir ifade ile iç denetim, işletme faaliyetlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda,
verimlilik ve rekabet gücünü artıracak şekilde yönlendirilmesini, işletme varlıklarının rasyonel bir
şekilde yönetilmesini, yatırım ve yönetim danışmanlığını, işletmede hata ve hilelerin
engellenmesini sağlayacak şekilde ve yönetime bağlı olmanın yanı sıra yürüttüğü faaliyet
yönünden bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen bir denetim şeklidir (Yılancı, 2006: 6).
İç denetim işletmede; kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin planlandığı gibi
etkin ve verimli bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek, varsa risklere karşı alınacak
önlemlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen bir güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetidir. Etkin iç kontrol önlemleri, işletme içerisinde yer alan riskler üzerinde durarak, her
türlü hata, hile ve yolsuzlukların gerçekleşmesini engellemede etkili olmasının yanı sıra
yetkilendirme, bilgi güvenliği ve raporlama konularında doğabilecek risklere karşı da kalkan
olmaktadır. Tüm bunları görebilmek ancak risk odaklı iç denetim ile mümkün olmaktadır (Türedi
vd., 2015: 2).
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3. İÇ DENETİMİN ÖNEMİ
İşletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde temel bir esas olarak
nitelendirilen iç denetim fonksiyonu, örgütlerin yönetim anlayışı içerisinde ve kültüründeki
değişimlere bağlı olarak önemi her geçen gün daha da artmaktadır (Uyar, 2009: 56). İç denetimden
artık, geriden gelerek bir şeyler gerçekleştikten sonra tespitte bulunması değil, öne geçerek
öngörülerde bulunması; sadece riskleri değil bunula birlikte fırsatları da ortaya koyması
bekleniyor. İç denetimin öne çıkan işlevi artık bir inceleme yapmak ve değerlendirmede
bulunmaktan ziyade, değer katma ve geliştirme potansiyelidir. Bu değer katma ve geliştirme
işlevinin gerçekleştirilebilmesi adına iç denetimin odaklanması gereken üç temel alan mevcuttur.
Bunlar ise risk yönetimi, kontrol ve kurumsallıktır (Yılancı, 2006: 7-8).
İç denetim, firma değerini en üst seviyeye çıkarmayı amaç edinen, bir başka ifadeyle
firmaya değer katmayı hedefleyen bir işletme fonksiyonudur. Firma değerini en üst seviyeye
çıkaran yegane faktörün kar olmadığı artık aşikar olduğuna göre firmanın karlılığını da etkileyen
bütün diğer faaliyetlerinin izlenmesi ve denetimi iç denetimin konusunu meydana getirmektedir.
İç denetim çevresi, risk yönetiminin, işletme faaliyetlerinin kontrolünün ve kurumsal yönetim
süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini ve gerekli olan müdahalelerin yapılmasını içerir. İç
denetim sürecinin sistemli ve başarılı bir şekilde sürekli olarak yürütülmesi, bu sürecin işletme
faaliyet sonucuna yansımasına ve firma değerinin maksimum seviyeye çıkmasına katkı
sağlayacaktır (Aras, 2006: 20-21).
“İyi yapılandırılmış bir iç denetim işletme süreçlerinin sürdürülebilirliğinin teminatıdır.”
Bu noktada iyi bir iç denetim sürecinin firmanın yönetim ve uygulama performansının yanı sıra
finansal ve operasyonel risklerinin denetimini de kapsaması gerektiği söylenebilir. Bu yüzden iç
denetim aynı zamanda şirketin faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürülebilmesi için şirketin
sahip olduğu oldukça önemli bir araçtır. Burada vurgulanması gereken esas nokta bu aracın
gerektiği şekilde ve etkin olarak kullanılarak sonuçların şirket faaliyetlerine yansıtılabilmesidir.
Günümüzde iç denetimin öneminin artık daha çok fark edilip risk yönetimi ile bir bütün olarak
değerlendirilmesi, bunun kaçınılmazlığının son yıllarda çok daha iyi anlaşılması nedeniyledir. İç
denetim işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta ve yatırımcı değerini
maksimize etmek amacına da ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır (Aras, 2006: 21).
İşletmelerin giderek büyümesi ve belirli bir ölçekten sonra temsilcilik sorununun ortaya
çıkması iç denetimin öneminin artmasına sebep olan temel faktörlerden bir tanesidir.
Yatırımcısının ve firma ortaklarının haklarının temsili ve sermayelerinin kullanımının denetimi
günümüzde çok daha fazla önemli hale gelmiştir. Özellikle çok ortaklı halka açık şirketlerde iç
denetim fonksiyonu artık doğrudan yönetim kuruluna bağlı denetim komitelerince sürdürülen
oldukça önemli bir yönetim fonksiyonu haline gelmiştir. Halka açık şirketlerde ki temel sorun
yatırımcılarının sermayelerini ve haklarını temsilen yönettikleri firmadaki temsil yetkilerinin
doğru bir biçimde kullanılıp kullanılmadığıdır. Bu konuda yatırımcının güvencesi yine firma
içerisindeki iyi bir iç denetim siteminin varlığıdır (Aras, 2006: 21).
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İç denetim, yönetim kurulu ve üst yönetime güvence ve danışmanlık hizmeti sağlaması, denetim
komitesine sorumluluklarını yerine getirme noktasında destek olması, bağımsız denetçiye görevini
yerine getirirken sinerji oluşturması ve yasal düzenleyici kurumlara güven veren bir unsur olması
sebebiyle oldukça önem arz etmektedir (Cengiz, 2013: 442).
İşletmenin içerisinde bulunduğu risk derecesini tespit etmek ve işletmenin bu durumu
minimum zarar ile atlatmasını mümkün kılacak politikaları geliştirmek risk yönetimi ile
sağlanabilmektedir. Risk odaklı iç denetim faaliyeti de işletmenin belli başlı riskleri ve bu risklerin
yönetilmesi üzerinde duran bir süreçtir. Bu noktada iç denetim yön değiştirerek, geçmişle ve
yalnızca kontrollere yoğunlaşmak yerine geleceğe ve gelecekte organizasyonun karşılaşabileceği
riskler üzerine odaklanmaya başlamıştır (Kara ve Sakarya, 2012: 71).
İç denetçilerin geleneksel rolü sadece iç kontrollerin izlenmesine ve finansal tahminlere
odaklanmaktı. Bununla birlikte, son yıllarda, iç denetimin önemi, daha iyi bir risk yönetimi
performansı için daha geniş bir danışmanlık rolünü dikkate alarak ve işletmelerin değerini artırmak
için önemli ölçüde artmıştır. Önemli rolünden dolayı, iç denetim etkinliğini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda vurgulanan nokta iç denetim departmanının
belirlediği hedeflerini etkin bir şekilde nasıl izlediğidir (Huong, 2018: 2).

4. İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Günümüzde işletmelerin sürdürülebilir değer yaratma konusundaki en önemli etkenlerden
bir tanesi olan iç denetim fonksiyonunun firma değerine ve performansına katkısının tamamıyla
görülebilmesi için doğru bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilirliği mühimdir. Bu çerçevede
işletmelerde iç denetim fonksiyonunun icrasına gerekli önemin verilmesi ve sürdürülebilir denetim
sistemi oluşturmaya özen gösterilmesi gereklidir. Unutulmaması gereken nokta ise; “Denetim en
hesaplı ve güvenli risk yönetim tekniğidir” (Aras, 2006: 21).
Etkin bir iç denetim işlevi şunları sağlamalıdır (Pickett, 2010: 140):
•

Yönetim süreçlerinin önemli riskleri tanımlamak ve izlemek için yeterli olduğuna dair
güvence;
• Oluşturulan iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde çalıştığının doğrulanması;
• Risk yönetimi ve güvencesi hakkında etkili geri bildirim için güvenilir süreçler;
• Yönetim kurulunun işletmeden doğru kalite güvence ve bilgiyi aldığının ve bu bilginin
güvenilir olduğunun objektif olarak doğrulaması.
Bir iç denetim departmanının varoluş nedenlerini karşılama derecesi olan iç denetimin
etkinliği, tartışmasız dört faktör arasındaki etkileşimin bir sonucudur: İç denetim kalitesi; yönetim
desteği; organizasyonel ortam ve denetlenenin nitelikleridir. Bir iç denetim fonksiyonunun yararlı
denetim bulgularını sağlama yeteneği ve tavsiyeleri, yönetimin tavsiyelerine olan ilgisinin
artmasına yardımcı olacaktır. İç denetim önerilerinin uygulanması için kaynak ve yönetim desteği,
denetim etkinliğinin sağlanmasında gereklidir.
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Ayrıca, iç denetimin yürütüldüğü organizasyonel ortam, yani departmanın organizasyonel
konumu, iç organizasyonu ve denetlenenlere uygulanan politika ve prosedürler, yararlı denetim
bulgularına ulaşılmasına yol açan düzgün denetimlerin yapılmasını sağlamalıdır. Ayrıca
denetlenenin işbirliği düzeyi ve tutumu denetimin etkinliği üzerinde etkilidir (Mihret ve Yismaw,
2007).
İç denetimin etkililiğini belirleyen faktörler, iç denetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesinde uyulması gerekli olan uluslararası iç denetim standartlarıyla alakalı kurumun
içerisindeki uygulamalarıdır. İç denetim faaliyetinin; kurum içerisindeki konumu, faaliyet ve
görev alanları ile ilgili kapsamı, kurumsal düzeyde her türlü bilgiye, belgeye, kayıta, varlığa ve
alanlara erişim yetkisi, bağımsız ve tarafsız olması, iç denetim profesyonellerinin gerekli
yetkinliğe sahip olması, yönetimi, gözetimi, raporlama ve kalite güvencesinin standartlarda
öngörülen tanımlama ve yaklaşımlara uygunluğu, bir kurumda iç denetimin etkililiğini belirleyen
faktörlerdir (Uzun, 2009: 63).
Bir kuruluş içinde etkin bir iç denetim faaliyeti yürütmek ve yönetmek; iç denetim
yöneticisinin, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan bir yönetim
seviyesine bağlı olmasına bağlıdır. İç denetim faaliyetini yürütürken, faaliyet ve görev alanlarıyla
alakalı herhangi bir kısıtlama, müdahale olmaması, her türlü belge, bilgi, kayıt, varlık ve alanlara
erişme noktasında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Bu imkanlar, kurum üst yönetimi tarafından
onaylı bir iç denetim yönetmeliğinde açık bir şekilde tanımlanmalıdır (Uzun, 2009: 63).
İç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi için mesleki özenin
ve dikkatin en yüksek seviyede gösterilmesi gerekir. Mesleki özen ve dikkat; görevle ilgili amaca
ulaşmak adına gerekli olan çalışma kapsamını, çalışma kapsamı içerisinde bulunan konuların
karmaşıklığını, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkin ve yeterli olup
olmadığını, önemli hata, düzensizlik ya da aykırılıkların olasılığını, görevle ilgili potansiyel
faydaların maliyetini dikkate almayı gerektirmektedir (Uzun, 2009: 63).
Kaliteli bir iç denetim için başlıca kriter bağımsızlıktır. İç denetimin bağımsız olması,
varlık gösterebilmesi adına oldukça önemli bir gerekliliktir. Burada belirtilen bağımsızlık,
denetlenen kurumun etkisinde kalmadan; tarafsız ve önyargısız bir şekilde iç denetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir. İç denetimin bağımsızlığı; iç denetim
faaliyetinin planlanması, denetim faaliyetinin yürütülmesi ve sonuçların raporlanması safhalarında
birtakım müdahalelerden ve müdahale tehditlerinden uzakta kalınması anlamına gelmektedir
(Kardeş Selimoğlu ve Özbek, 2018: 125).
İç denetim yönetmeliği ile iç denetim faaliyetinin kurum içerisindeki yerinin
belirlenmesinin yanı sıra, denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve
kurumdaki diğer çalışanların bunları bilmesi ve ona göre hareket etmesi noktasında iç denetim
yönetmeliğinin varlığı çok önemlidir. İç denetim doğası gereği kurum içerisindeki her bir birim ile
iletişim halinde olan bir faaliyettir. Bu sebeple iç denetim faaliyetinin kurum içindeki yeri, iç
denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının kurumda çalışan herkes tarafından anlaşılması
muhtemel çatışmaların önüne geçecektir.
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Böyle bir yönetmelik, iç denetçinin görev kapsamındaki herhangi bir birimin kayıtlarına,
personeline ve fiziki varlıklarına erişim yetkisini belgelemesi nedeniyle, denetlenen birim
yöneticisinin olası direnişini ortadan kaldıracak, böylelikle sağlıklı bir denetimin gerçekleşmesine
olumlu yönde katkı sağlayacaktır (Kardeş Selimoğlu ve Özbek, 2018: 125).
İç denetimin etkinliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar için
literatüre bakıldığında buraya kadar anlatılanlar ile benzerlik gösteren sonuçların elde edildiğini
görmekteyiz. Bu doğrultuda bahsedilen konular ile alakalı yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda
açıklanmaktadır.
Mihret ve Yismav (2007), çalışmalarında iç denetim hizmetlerinin etkinliğini etkileyen
faktörleri tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın bulguları, iç denetim etkinliğinin iç denetim
kalitesi ve yönetim desteğinden güçlü bir şekilde etkilendiğinin altını çizerken, kurumsal
düzenleme ve denetlenen işletmenin niteliklerinin denetim etkinliği üzerinde güçlü bir etkisinin
bulunmadığı vurgulanmıştır.
Sevim ve Eliuz (2007), çalışmalarında denetim komitelerinin iç denetimin etkinliği
üzerindeki rollerini araştırmışlardır. İMKB’ de yapılan araştırmada, komitelerin iç denetimin
etkinliğine kısmen katkı sağladıkları sonucunu elde etmişlerdir. Diğer taraftan şirketlerin faaliyet
süresi ve halka açıklık oranı ile komitelerin iç denetimin etkinliğini sağlama düzeyi arasında bir
ilişki bulamamışlardır.
Arena ve Azzone (2009), çalışmalarında iç denetimin etkinliğini artırmak için farklı
faktörlerin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Ancak, hepsinin iç denetçilerin kontrolünde
olmadığını belirtmişlerdir. Kontrol edilebilir faktörler arasında, iç denetçilerin yetkinliği ve
profesyonel yeterliliği, şirket düzeyinde iç denetimin yeterli bir şekilde tanıtılması ve denetim
müdahaleleri sırasında denetçiler ve denetlenen işletme arasındaki etkileşim şekillerinin yer
aldığını söylerlerken; tamamen iç denetçilerin kontrolü altında olmayan faktörleri ise bir yandan
denetim işlevine uygun kaynaklar (bütçe ve denetim ekibinin çalışanları) diğer yandan ise
denetlenen işletmenin risk profili ve onun anahtar performans göstergesi (KPI) olduğunu
açıklamışlardır.
Akçay (2013), çalışmasında kamu kurumlarında iç denetimin etkin bir şekilde faaliyetlerini
yürütüp yürütmediğinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu amaçla, belediyelerde görev yapan iç
denetçilere 30 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Bu doğrultuda, iç denetim sürecinin kamu
kurumlarının faaliyet sonuçları üzerindeki etkisini araştırarak; iç denetimin etkinliğini etkileyen
faktörleri incelemiştir. Kurumlarda iç denetimin etik kurallara ve mevzuata uygun olarak yapıldığı,
iç denetimin kuruma katma değer işlevini başarıyla gerçekleştirdiği, iç denetim raporlarının
oluşturulmasında bağımsız bir şekilde hareket edildiği sonucuna varılmıştır.
Mustika (2015), çalışmasında iç denetçi yetkinlikleri, iç denetçi bağımsızlığı, iç denetim
faaliyetine denetlenen işletmenin desteği ve iç ve dış denetçi ilişkisi dahil olmak üzere iç denetim
etkinliğini etkileyen faktörleri test etmiştir.
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Endonezya'nın Java Eyaletindeki iç denetim yöneticileri kullanılarak, iç denetim yeterliliğinin,
bağımsızlığın ve iç ve dış denetçi arasındaki güçlü ilişkinin artırılarak iç denetim etkinliğinin
sağlanabileceğini tespit etmiştir. Ancak, bu çalışma denetlenen işletmenin desteğinin iç denetim
etkinliği üzerinde bir etkisinin olmadığını göstermektedir.
Dellai ve Omri (2016), Tunus bağlamında iç denetim etkinliğini etkileyen faktörleri
incelemişlerdir. Tunus da faaliyet gösteren 148 işletmenin iç denetim yöneticilerine yönelik bir
ankete verilen yanıtlardan veri toplanmıştır. Çoklu regresyon analizi ile iç denetim fonksiyonunun
etkinliğiyle altı temel faktör arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçlar, iç denetimin etkililiğinin
aşağıdakilerden etkilendiğini ortaya koymaktadır: (1) iç denetimin bağımsızlığı, (2) iç denetçilerin
tarafsızlığı, (3) iç denetim için yönetim desteği, (4) iç denetim fonksiyonunun bir yönetim eğitim
alanı olarak kullanılması ve (5) işletmenin sektörü.
Lenz, Sarens ve Hoos (2017), çalışmalarında iç denetim yöneticileri ile üst yönetim
arasındaki ilişki ve bunun iç denetim etkinliği ile ilişkisine odaklanmışlardır. Çalışmadan elde
edilen bulgular iç denetim yöneticileri ile üst yönetim arasındaki ideal etkileşimin, iç denetim
etkinliğinin kilit bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir.
Musah, Gapketor ve Anokye (2018), çalışmalarında Gana'daki Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT') arasında iç denetim etkinliğini belirleyen faktörleri incelemiştir Gana'da KİT'lerin
yöneticilerine, muhasebecilerine ve iç denetçilerine anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, iç
denetim fonksiyonu için yönetim desteğinin, iç denetim etkinliğinin en önemli belirleyicisi
olduğunu göstermiştir. Çalışma ayrıca, iç denetim biriminin büyüklüğünün, iç denetim
personelinin yetkinliğinin, iç denetim biriminin bağımsızlığının yanı sıra iç ve dış denetçiler
arasındaki iyi ilişkilerin iç denetim etkinliğinin önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymuştur.
Dinh, Pham ve Nguyen (2021), çalışmalarında Vietnam'daki çelik işletmelerinde iç
denetim etkinliğini etkileyen iç denetim (IA) özelliklerinin faktörleri hakkında ampirik kanıtlar
sunmuşlardır. 2018-2019 dönemi için Vietnam'daki 38 çelik işletmesinin sahiplerini, yöneticilerini
ve iç denetçilerini temsil eden 114 kişiye anket yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları Vietnam'daki
çelik işletmelerinde iç denetim etkinliğinin; iç denetimin boyutu, iç denetimin kapsamı, iç
denetçilerin kapasitesi, iç denetçinin bağımsızlığı ve operasyonel temeller ve yöntemlerin dahil
olduğu çeşitli iç faktörlerden etkilendiğini ortaya koymuştur.

SONUÇ
Uzun yıllardır süregelen denetim mesleğinin önemi son yıllarda daha da artmıştır.
İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi adına içinde bulunduğu mevcut durumu iyi bir şekilde
anlaması gerekmektedir. Mevcut durumunu iyi anlayamayan, bilmeyen bir işletmeden hedeflerine
ulaşmasını beklemek yanlış bir tutum olur. Bu yüzden işletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken,
iç denetim birimlerini organizasyonlarında bulundurmaları oldukça önemlidir.

Atila KARKACIER 392
Bir şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve ona değer katmak için gerçekleştirilen bağımsız, objektif
bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olan iç denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek bir şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
İç denetçilerin geleneksel rolü sadece iç kontrollerin izlenmesine ve finansal tahminlere
odaklanmak iken son yıllarda iç denetim daha iyi bir risk yönetimi performansı için daha geniş bir
danışmanlık rolünü göz önünde bulundurmak ve işletmelere değer katma noktasına
yoğunlaşmaktadır. Son yıllarda değişen bu önemli rolünden dolayı, iç denetim etkinliğini etkileyen
faktörlerin ortaya konması çok önemli olmak ile birlikte çalışmanın da amacını oluşturmaktadır.
İç denetim faaliyetlerinin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi denetlenen
işletmelere artı bir değer katacaktır.
İç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi noktasında en önemli etken, iç
denetçilerin faaliyetlerini denetlenen kurumun etkisinde kalmadan; tarafsız ve önyargısız bir
şekilde yerine getirebilmesini ifade eden bağımsızlıklarıdır. Bununla birlikte iç denetim biriminin
organizasyon içerisindeki konumu faaliyet ve görev alanları kapsamı ile birlikte her türlü bilgi ve
belgeye erişim yetkisine sahip olması açından iç denetim faaliyetlerinin etkinliği noktasında bir
diğer önemli faktördür. Bu noktada iç denetim yöneticileri ile üst yönetim arasındaki ilişkinin
önemi de ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkinin sağlıklı olması iç denetim faaliyetlerinin herhangi bir
kısıtlama veya müdahalelere maruz kalmamasına sebep olacaktır. Bir başka önemli faktör ise
kurum üst yönetimi tarafından onaylı bir iç denetim yönetmeliğinin varlığıdır. Bu yönetmeliğin
olması da kurum içindeki diğer çalışanların iç denetim çalışanlarına ve faaliyetlerine olan bakış
açılarını olumlu yönde etkilemekte ve kurumdaki diğer birimlerle iç denetim birimi arasında
çıkabilecek olası çatışmalara engel olmaktadır. Denetlenen kurumun iş birliği düzeyi ve tutumu da
denetimin etkinliği üzerindeki faktörlerden bir tanesidir. Son olarak iç denetçilerin gerekli mesleki
özen ve dikkati göstermeleri ile birlikte mesleki yetkinlikleri de iç denetimin etkinliğine katkı
sağlayan bir diğer önemli faktördür.
İç denetimin etkinliğine katkı sağlayan faktörlerin değerlendirildiği bu çalışmanın, iç
denetim uygulayan kurumlar ve işletmeler açısından uyguladıkları iç denetim faaliyetlerinin
etkinliğini değerlendirmeleri noktasında önem arz edeceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Sağlıktan spora, ekolojiden sanayiye birçok alanı kapsayan bilim, toplumların yaşamına
şekil veren, çeşitli sorunları ve çözümü ortaya koyan bir unsurdur. Bilimin toplumda doğruluk ve
geçerlilik temelinde tartışılması, bilimsel çıktıların bireylere ulaşarak toplumsal fayda sağlaması
elzemdir. Bilimsel gelişmelerden toplumun haberdar olması sürecinde medya da önemli bir araçtır.
Bilimsel gelişmelere ilişkin oluşturulan medya içeriklerini kapsayan bilim gazeteciliği, toplumun
bilimsel gelişmelere dair bilgi ve farkındalık düzeylerini belirleyebilmektedir. Günümüz kapitalist
medya ekosisteminde ise bilim gazeteciliği alanında nitelikli üretimi engelleyen birçok sorunla
karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada da bilim gazeteciliğinin uygulanmasında yaşanan zorluklar ve
sorunlar alanyazın taraması ile ele alınmakta ve sorunların ortaya konması amaçlanarak olası
çözüm yolları aktarılmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgularda; bilim gazeteciliğinde
haberciliğin doğası gereği hızı öne çıkarak derinlemesine araştırma gerektiren bilimsel gelişmeleri
ıskaladığı saptanmakta, alanın uzmanlaşmış gazeteci eksikliği ile bütüncül, eleştirel ve analitik bir
bakış açısından yoksun kaldığı tespit edilmektedir. Ayrıca bilim gazeteciliği alanına hâkim olan
halkla ilişkiler faaliyetlerinin bilimi ticari bir anlayışa çevirerek etik sorunlara yol açtığı
görülmekte, bilimsel gerçeklerin temel belirleyicisi olarak görülen siyasi yetkililerin tutumları da
bilimin ve haberciliğin politikleşmesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilim gazeteciliği, Infodemi, Eleştirel bilim gazeteciliği.
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SCIENCE JOURNALISM: ISSUES AND RESPONSIBILITIES
Res. Assist. Dr. Emrah BUDAK
Res. Assist. Harun DAG
ABSTRACT
Science, which covers many fields from health to sports, from ecology to industry, is an
element that shapes the lives of societies and reveals various problems and solutions. It is essential
that science is discussed in society on the basis of accuracy and validity, and that scientific outputs
reach individuals and provide social benefit. The media is also an important tool in the process of
making the society aware of scientific developments. Science journalism, which covers the media
contents related to scientific developments, can determine the knowledge and awareness levels of
the society about scientific developments. In today's capitalist media ecosystem, there are many
problems that prevent quality production in the field of science journalism. In this study, the
difficulties and problems experienced in the application of science journalism are discussed with
the literature review and possible solutions are conveyed by aiming to reveal the problems. In the
findings obtained in the study; It is determined that journalism in science journalism, due to its
nature, misses scientific developments that require in-depth research, and it is determined that the
field lacks a holistic, critical and analytical perspective due to the lack of specialized journalists.
In addition, it is seen that public relations activities, which dominate the field of science journalism,
cause ethical problems by turning science into a commercial understanding, and the attitudes of
political officials, who are seen as the main determinant of scientific facts, also cause the
politicization of science and journalism.
Keywords: Science journalism, Infodemi, Critical science journalism
GİRİŞ
Sanayi devriminden itibaren hızla gelişen bilim, toplumların merkezi unsurlarından biri
olmuştur. Sağlıktan çevresel gelişmelere, teknolojiden spora kadar birçok disiplini içinde
barındıran bilim alanında yaşanan gelişmeler toplumların ilgisini çekmiş, toplumsal
alışkanlıklarda ve kültürel normlarda dönüşüm yaratmıştır. Öte yandan bilim alanında yaşanan
devasa gelişmeler, artan uzmanlaşma, bilim insanları ile toplum arasında bir uçurum yaratmış,
kendilerini bireylerden ayrı görmesine neden olmuş ve bireyler ile olan iletişimi arka plana itmiştir
(Dunwoody, 2014: 27). Bu noktada bilim insanları ile bireyler arasındaki bu mesafenin
kapatılması, insanların bilimsel gelişmelere ilişkin doğru bir şekilde haberdar edilmesi görevini
medya üstlenmektedir. Medya, bilim ile toplum arasında bağlantı kurarak bilimin unsurlarını
ulaşılabilir, anlaşılabilir ve çekici kılmaktadır (Bucchi ve Trench, 2014: 2). Bilim alanındaki
gelişmeleri topluma aktaran bilim gazeteciliğinin icra edilme niteliği ise bireylerin bilim
konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyini belirlemektedir. Dolayısıyla bilim haberciliğinin
insanların bilinçlenmesi, sorunların çözümüne ilişkin aksiyon ve önlem alması konusunda temel
belirleyicilerden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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Bilim haberciliği bilim alanını kapsayan ve bireyleri doğrudan etkileyen her türlü dinamiği
topluma doğru, eksiksiz ve yeterli düzeyde aktarmakla yükümlü bulunmaktadır. Ancak medyanın
sorumluluğu yerine getirme noktasında ekonomik, ideolojik ve toplumsal kaynaklı sorunlar
yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca bireylerin ve reklamverenlerin çevirim içi kanallar ile kendi bilgi
dağıtımını sağladığı bir küresel düzen bilim gazeteciliğinin niteliğine etki etmiş, bilim
gazeteciliğinin ekonomi-politik bir yapıya bürünmesine neden olmuştur (Dunwoody, 2014: 28).
Tüm bunlardan hareketle çalışmada; yaşamın her alanını kapsayan bilime dair haberciliğin
yaşadığı sorunlar ve sorumluluklar ele alınmakta, bilim haberciliğinin daha nitelikli bir biçimde
icra edilmesine yönelik olası çözüm yolları ve öneriler aktarılmaktadır.
1. BİLİM
GAZETECİLİĞİ
NEDİR?
SORUMLULUKLARI NELERDİR?

BİLİM

GAZETECİLİĞİNİN

Bilimin toplumsal bir nitelikte bulunduğu düşünüldüğünde bilimsel bilginin kamuoyuna
sunulmadan, kamuoyu önünde tartışılmadan herhangi bir değeri olmadığı kanısına varılmaktadır
(Becerikli, 2013: 2). Medya da bilimin toplumsal zeminde tartışma bulduğu önemli alanlardan
biridir. Bilimsel alanda yaşanan gelişmelerin medya aracılığıyla topluma aktarılmasını ifade eden
bilim gazeteciliği/haberciliği, gazeteciliğin uzmanlaşma alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bilimin medyada tartışılması doğrultusunda bilim gazeteciliği, bilimsel gelişmelerin akademik
dergilerin hitap ettiği kesimden daha geniş bir kitleye (Murcott ve Williams, 2013: 152), daha sade
bir dille aktarılmasını ifade etmektedir. Bilim gazeteciliği, bilimsel gelişmeler ya da düşüncelerin,
bilimsel otoriteden bilim okuryazarı olmayan halka doğru yayılmasını ifade etmektedir
(Vestergard, 2016: 29). Bu tür nedenlerle bilim gazetecileri, yeni teknolojilere aşina olarak sürekli
güncel kalmalı, bilime gönüllü olarak ilgi göstermelidir (Joshi, 2018: 10375). Bilim alanında
çalışan gazeteciler, yeniliklere açık olmalı, bilim alanında yaşanan gelişmeleri derinlemesine
araştırarak toplumun kavrayabileceği bir açıklıkta okura ulaştırmalıdır. Bilim gazeteciliği, bilimsel
düşünceyi özümsemeyi, bilim konusunda bir altyapıya sahip olmayı, magazinleşme tuzağına
düşmeden haberi popüler yapmayı başarabilmeyi, bilim ile toplum arasında bir tercüman olmanın
yanı sıra bilimsel gelişmelere eleştirel ve analitik bir bakış açısı getirmeyi gerektirmektedir (Fahy,
ve Nisbet, 2011: 790; Becerikli, 2013: 11-12; Murcott ve Williams, 2013: 160).
2. BİLİM GAZETECİLİĞİ ALANINDA
ZORLUKLAR NELERDİR?

YAŞANAN

SORUNLAR

VE

Teknoloji, bilim ve küreselleşmenin yaşandığı günümüzde Covid-19 salgını, çevresel
felaketler, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) gıda ürünleri, küresel ısınma, nesli
tükenmekte olan canlılar gibi evrensel sorunların artmasıyla birlikte bilim gazeteciliğine her
zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmakta; ancak bilim gazeteciliği giderek daha niteliksiz bir
biçimde icra edilen alanlardan biri olmaktadır. Özellikle çevrimiçi habercilik, yayın ve bloglar
aracılığıyla bireylerin ve reklamverenlerin kendi ağını kurduğu bir ortamda bilim gazeteciliği
bocalamaktadır (Dunwoody, 2014: 27).
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Bilim gazeteciliğinin nitelikli bir şekilde icra edilmesindeki zorluklardan biri habercilik ve
bilimin doğasında yatmaktadır. Bilim ile haberciliğin “gerçeğe” bakış açısı önemli noktalardan
birine işaret etmektedir. Bilim, son araştırmalara kadar incelemelerde elde edilen bulgu ve
olasılıkların üzerine inşa edilerek varlığını sürdürürken, gazetecilik her daim bir netliğin, beyaz ya
da siyahın peşine düşmektedir (de Semir, 2000: 125). Gazetecilik orta-alt sınıflara hitap eden bir
meslek olarak karşımıza çıkarken bilim orta-üst sınıfın kavrayabileceği bir düzeyi temsil
etmektedir. Bu sebeple bilim insanları medyanın bilimi basitleştirebileceği endişesine vurgu
yaparken, gazeteciler ise bilimsel terminolojinin haber metinlerini toplumun anlayacağı sade bir
dilden uzaklaştıracağı kaygısını dile getirmektedir (Dursun, 2018: 91). Bilim gazeteciliğinde
derinlemesine incelenen ve tematik hikayelerden ziyade günlük gelişmeler, somut olayların yer
aldığı kısa hikayeler aktarılmaktadır. Bilimsel gelişmeler doğası gereği uzun araştırmalar sonucu
titizlikle irdelenmesi gereken bir durumken, bilim gazeteciliği anlık gelişmeleri günbegün topluma
aktarmaktadır (Dunwoody, 2014: 32). Nitekim haberciliğin esas aldığı hız faktörü ile detaylı, uzun
ve süregelen çalışmaları merkezine alan bilimin çeliştiği görülmektedir. Bilim gazeteciliği bilimsel
gelişmeleri en hızlı şekilde topluma sunan yayın organı olma hedefine ulaşmayı amaçlarken
bilimin ortaya koyduğu gelişmelerin aşamalarını, önemli detaylarını, bağlamını ve bütünselliğini
ıskalayabilmektedir. Bilimsel çalışmaların bağlamından koparılarak günlük gelişmeler şeklinde
aktarıldığı bir durumda toplumun da esas noktaları kavraması beklenememektedir. Ayrıca bilim
gazetecilerinin doğruluk ve geçerlilik ilkesine dayanan bir anlayışı benimsemesi gerekirken,
sunduğu iddiayı hikayesinde doğru bir şekilde aktarmaya odaklandığı ifade edilmekte, iddiaların
kanıtlanmasından ziyade kaynağın söylediği ile gazetecinin belirttiği yargının uyumlu olup
olmamasına dikkat edilmektedir. Benzer şekilde bir bilimsel gelişme üzerine farklı görüşler ortaya
atıldığında muhabirin bir denge politikası ile görüşleri aktardığı, geçerlilik ve doğruluk yerine
kapsamlılığı öne çıkararak gerçeğin bu iddialardan biri olduğuna yönelik göndermede bulunması
bilim gazeteciliğinin sorunlarından biri olarak görülmektedir (Dunwoody, 2014: 33). Bu noktada
kamuoyunu ilgilendiren gelişmeleri ve gündemi bilim dünyasından ziyade medya belirlemektedir
(Fjæstad, 2008: 126). Dolayısıyla bilim gazeteciliğinin bilimi esas almak yerine medya
ekosistemine paralel bir gündem belirlemesi bilim insanlarının temel aldığı konuları, toplumlar
için kritik ve önemli gelişmeleri göz ardı etmesine neden olmaktadır. Fjæstad, bilim gazetecilerinin
bilimsel gelişmelerin seçimi konusunda sansasyonalizm ve olumsuzlukları öne çıkardığını
belirterek bilimin önemli kıldığı değerleri takdir etmediğini vurgulamaktadır (Fjæstad, 2008: 123).
Hindistan’da yapılan bir araştırmada (Maheshwar ve Rao, 2011) gazetelerin obeziteye yönelik
haberleri incelendiğinde haberlerin büyük kısmının sansasyonel içerikler barındırdığı saptanmıştır.
Birleşik Krallık’ta toplum bilim haberciliğini tenkit ederek katılımcıların %71’i medyanın bilimi
de sansasyonel bir hale getirdiğini bildirmektedir (Castell vd, 2014: 5).
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Bilim gazeteciliğine hâkim olan ekonomi-politik ve ideolojik yapının getirdiği
sansasyonalizm, magazinelleşme bilim gazetecilerinin eleştirel düşünüş biçimini engellemektedir.
Bilim haberciliğinin bilim ve teknolojinin faydalarına odaklanan, bilimi iyimser bir biçimde sunan
“bilim ruhbancılığı” anlayışı (Murcott, 2009: 104) bilim muhabirlerinin bilimsel bilgiyle
hesaplaşmadan (Harren vd, 2008: 20-21), bilginin muhabirler tarafından irdelenmeden okura
aktarılmasına neden olmaktadır. Oysa eleştirel bilim gazeteciliği, geleneksel bilim
gazeteciliğinden farklı bir uygulama biçimi sunmakta, bilimsel çalışmaların neden yapıldığını,
sınırlamalarını, kusurlarını, diğer çalışmalarla olan bağını, başarı oranlarını da içeren dengeli bir
şekilde değerlendirilmesini ifade etmektedir. Ancak bilim gazeteciliğinde hâkim olan bilgieğlence temelli anlayışın bilimi büyük vaatler ve belirsizlik içeren heyecan verici bir macera olarak
tanımladığı çerçeve okurun daha fazla ilgisini çekmektedir (Rehman, 2013). Ayrıca bilim alanında
yapılan etkinliklere sponsor olan kurumların etkinlikleri kendi ticari şov ve reklam kampanyasına
dönüştürmesi (Bauer ve Gregory, 2008: 48), bilim haberlerinde söz konusu gelişmeye ilişkin
birtakım marka ya da kişilerin öne çıkarılarak haberlerin örtülü reklam kategorisine evrilmesi
(Ekanem, 2003: 207) söz konusudur. Dolayısıyla kapitalist medya düzeninde okurun rağbet ettiği
bilgi-eğlence odaklı bilim gazeteciliği ile örtülü gelir elde edilen bilgi-reklam gazeteciliğinin daha
fazla çaba gerektiren, kamu yararını gözeten eleştirel bilim gazeteciliğine tercih edildiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bilim haberciliğinin eleştirellik ve kapsamlılıktan yoksunluğu
özellikle Küresel Güney ülkelerinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu ülkelerde bilim
haberlerinin derinlemesine, eleştirel bir biçimde ele alınmadığı bilim alanında “düz” haberlerin
baskınlığı dikkat çekmektedir (Nguyen ve Tran, 2019: 979). Bilim alanında düz haberlerin
baskınlığı tematik ve soruna dayalı habercilik yerine gündelik ve olaya dayalı gelişmelerin tercih
edildiğini göstermektedir. Zhang vd, Çin özelinde yaptığı bir araştırmada sağlık haberlerini
incelemiş, bir yıllık süreçte gündelik ve olaya dayalı haberlerin giderek arttığını saptamıştır (2015:
99). Türkiye özelinde ele alınan çalışmalarda incelenen tüm haberler içerisinde bilim haberlerinin
oranının %5 (Dursun, 2018: 108) ve %2 olduğu saptanmıştır (Küçükvardar, 2020: 174). Genelci
muhabir ve düz haberlerin egemen olduğu bir bilim gazeteciliği atmosferinde bilimsel alanda
yaşanan gelişmeler ve olası sonuçların toplumun anlayacağı bir dille aktarılması zorlaşmakta,
bilimsel yeniliklerin geçmiş dönemlerde yaşanan gelişmelerle bağ kurması güçleşmekte,
bütünsellik, bağlam ve eleştirellikten yoksun; kamu yararını göz ardı eden bir anlayışa neden
olmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin bilim haberciliği konusunda ağırlıklı olarak
Batı kaynaklarına bağımlı olması, bu ülkelerdeki bilim haberciliğinin küresel kaynaklar tarafından
yönlendirilmesine sebep olmaktadır (Nguyen ve Tran, 2019: 977-978). Bu durum gelişmemiş
ülkelerde bilim gazeteciliğinin niteliğini düşürmekte, bilim gazeteciliğinin yalnızca evrensel
sorunlar üzerinden okunmasına neden olan bir dijital bölünmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla
yerel bilimsel sorunların gündeme gelmesi ve toplumun bu sorunlara ilişkin bilinçlendirilmesi
zorlaşmaktadır.
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Gazetecilerin bilim konusunda oldukça yetersiz bir eğitime sahip olmasının bilim
gazeteciliğinin önünde önemli bir engel olarak yansıtılırken bu durumun bilim insanları ile toplum
arasındaki iletişimi daha da zorlaştırdığı aktarılmaktadır (Fjæstad, 2008: 123). Bilim
gazetecilerinin yeterince altyapıya sahip olmaması toplumu en çok ilgilendiren ve etkileyen
gelişmelerin gündeme gelmesini sekteye uğratmakta, bilim dünyası ile toplum arasındaki mesafeyi
artırarak toplumun bilinçlenmesi ve farkındalık kazanmasını engellemektedir. Medya alanında
yaşanan maliyet artışları bilim gazeteciliği alanında uzmanlaşma ve insan gücü eksikliğini daha
görünür hale getirmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki medya kuruluşları bilim gazeteciliği kadrolarında
kesintilere giderken (Brumfiel, 2009: 274; Ashwell, 2016: 391) gelişmekte olan ülkelerde bilim
gazeteciliği bölümü ve uzmanlaşmış gazeteci yokluğu (Appiah vd, 2012: 1; Conjuico, 2016: 175)
dikkat çekmektedir. McKinnon vd, bilim gazeteciliğinde uzman gazetecilerin eksikliğini
vurgularken gazetecilerle yaptığı görüşmelerde 10 gazeteciden 8’inin bilim konusunda yeterince
bilgi sahibi olmadığını aktarmaktadır. Ayrıca bilim gazeteciliği zamanla nesli tükenmekte olan bir
tür olarak tanımlanmakta, uzman bilim gazetecileri yerine “genelci” muhabirlerin ağırlığına işaret
edilmektedir (2018: 568). Türkiye’de yapılan bir araştırmada (Becerikli, 2013: 9) bilim haberlerini
üreten gazetecilerin büyük kısmının (%60) farklı alanlarda çalıştığı aktarılmakta, gazetecilerin
yalnızca %16’sının bilim alanında uzman olduğu belirtilmektedir.
Dijitalleşmenin yarattığı yeni habercilik ortamları ile bilgiye anlık erişim bilim
gazeteciliğinde doğruluk sorununu doğurmaktadır. Makino, internetin habercilik alanına dahil
olmasıyla birlikte bilimsel gelişmelerin çevrim içi bir şekilde topluma aktarılması, haberin
güvenilirliği ve doğruluğu konusunda endişeler yarattığını ifade etmektedir. İnternetin habercilik
alanında merkezi bir konuma gelmesi ve hız faktörünün öne çıkması ile bilimsel gelişmelerin teyit
edilmeden, öznel değerlendirmelerin okurlara sunulması bilim haberciliğinin niteliğini olumsuz
etkilemektedir (2008: 261). Covid-19 salgınını yaşadığımız günümüzde (2022-Nisan) bilim
gazeteciliğinin önemi daha da artmış, alanın toplumsal rolü daha görünür hale gelmiştir. Salgın
döneminde pandemiye ilişkin bilgi kirliliğinin, devasa verilerin, sosyal medyada cirit attığı bir
dönemde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bunu bir bilgi salgını (infodemi) olarak görmüş, bu durumu
Covid-19’a eşlik eden ikinci bir hastalık olarak tanımlamıştır. İnfodemi toplumun salgın
döneminde ihtiyaç duyduğu doğru ve güvenilir bilgi kaynağı bulmayı zorlaştıran bir bilgi
bolluğunu ifade etmektedir (Zarocostas, 2020: 676). Salgın hastalık süreçlerinde salgının fiziksel
bir şekilde yayılımının yanı sıra dijital ve basılı olarak medya aracılığıyla salgına ilişkin
sansasyonel, etkileyici, viral gönderiler ile de yayıldığı düşünülmektedir (Thomas ve Senkpeni,
2020: 55). Dolayısıyla güvenilir ve doğru bilgiye erişimin salgın döneminde bu denli zorlaşması
hali hazırda tedirginlik yaşayan bireylerin kaygılarını daha da artırabilmekte, dezenformasyon ile
bireyler yanlış yönlendirilebilmekte, salgını hafife alan söylemler ile halk sağılığını daha büyük
riske atacak durumlara sebep olunabilmektedir. Nitekim UNESCO bünyesinde infodemiye ilişkin
ele alınan bir raporda (Posetti ve Bontcheva, 2020: 2), toplumda yayılan yanlış bilgilerin miktarı
ve hızının oldukça zarar verici bir dezenformasyonun varlığına işaret ettiği vurgulanmaktadır.
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Rapora göre doğru ve güvenilir bilgi bireyleri güçlendirirken dezenformasyon (dezenfodemik)
toplumun ruhsal durumunu zayıflatarak kafa karışıklığına ve hayati risklere yol açmaktadır. Bruno
Kessler Vakfı’nın İtalya özelinde yaptığı bir araştırmada 2020 yılının mart ayında Twitter’da
günlük 46 bin yanıltıcı ileti yayımlandığı tespit edilmiştir (Hollywood ve Mostrous, 2020). Bunun
yanı sıra Birleşik Krallık’ta yapılan bir ankette yetişkinlerin %46’sı pandemi dönemi gibi kriz
anlarında çevrim içi kaynaklardan yanıltıcı bilgilere maruz kaldıklarını dile getirmiştir (Ofcom,
2020: 3). Bruno Kessler Vakfı, 64 dilde Covid-19 salgını ile ilgili 112 milyon iletiyi analiz etmiş,
bu iletilerin %40’ının güvenilir kaynaklardan üretilmediği bulgusuna ulaşmıştır (UNESCO, 2020:
3). ABD’de yapılan bir araştırmada Covid-19 salgını döneminde halkın sosyal medyadaki haber
akışına ilişkin yüksek düzeyde güvensizlik duyduğunu tespit etmiş, enfeksiyon hastalıkları
uzmanları ile kişisel doktorların en güvenilir kaynaklar olduğu belirtilmiştir (Ballew vd, 2020: 1011). Haber medyasının Covid-19’a ilişkin tutumlarının bireylerin konuya ilişkin bilgi ve kaygı
düzeylerini belirlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Haber medyasının bağımsız, ekonomik
kaygılardan ziyade kamu yararını gözeten bir anlayışa sahip olması bireylerin de salgına dair
farkındalığı ve etkili önlem almalarına katkı sağlamaktadır. Öyle ki Reuters Enstitü’nün altı ülkede
(Arjantin, Almanya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD) yaptığı salgın araştırmasında
katılımcıların %60’ı haber medyasının pandemiyi anlamalarına yardımcı olduğunu vurgulamıştır
(2020: 23). Dolayısıyla salgın dönemine ilişkin haber üretiminde toplumun kaygılarına cevap
vermek, kamunun doğru bilgi edinmesini arttırıcı bir faaliyette bulunmak bilim haberciliğinin
sorumluluk alanlarından biri olmaktadır.
Bilim haberciliği alanında giderek artan halkla ilişkiler faaliyetleri ve gazetecilerin
ağırlığının azalması önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Bilim gazeteciliği alanında
gazetelerin haber verme, halkı eğitme ve aydınlatma görevlerinin yerini gazetecilerden ziyade
stratejik halkla ilişkiler personeli almıştır. Bilim alanını finanse eden ulusal ve kamusal
yaklaşımdan küresel-özel bir anlayışa geçiş yaşanmış, bu durumda bilim ve bilim gazeteciliği de
kamusal bir anlayıştan bir şirket faaliyeti anlayışına evrilmiştir (Bauer ve Gregory, 2008: 44).
Halkla ilişkiler faaliyetleri bilimsel gazeteciliğin zayıflamasına sebep olabilmekte, halkla ilişkiler
faaliyetlerinin gazeteciliğin yerini alması veya gazetecilere belirli konuların medya kanallarına
bildirimi için ücret ödenmesi söz konusu olursa etik sorunların doğacağı öngörülmekte, etki
yaratma girişimi ve haber tüketicilerini yanlış yönlendirme olasılığına dikkat çekilmektedir
(Göpfert, 2008: 219, 224).
Bilim haberciliğini nitelikli bir şekilde icra etmenin önündeki güçlüklerden biri de bilimsel
konulardaki siyasi tutumlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olmak üzere birçok bölgede
bilimsel gelişmelerde siyasi kaynakların ağırlığı dikkat çekmektedir (Asoro, 2012). Bu noktada
“bilimin politikleşmesi” söz konusudur. Özellikle bilim gazeteciliği alanında halkla ilişkiler
stratejilerinin uygulanması bilimin politik yönünü ortaya koymaktadır. Bilim kuruluşlarına yapılan
görevlendirmelerde liyakatten ziyade sadakate önem verilerek bilim insanlarından ziyade
siyasilerin atanması, bilim insanlarının amirlerinden izin almadan açıklama yapamamaları
kuruluşların da politikleşmesine neden olmaktadır.
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Ayrıca bilim kuruluşlarının kamuoyunu bilgilendirmekten çok gazetecilik ihtiyaçlarını giderme ve
besleme faaliyetini yürüterek güncel verilere erişime yönelik kısıtlamalar bilim özerkliğini
zedelemektedir (Elias, 2007: 227-228). Altı Asya ülkesinde (Kamboçya, Endonezya, Malezya,
Filipinler, Tayland ve Vietnam) GDO üzerine yapılan bir çalışmada konuya ilişkin kaynakların
büyük çoğunluğunu politikacılar ve hükümet yetkililerinin oluşturduğu saptanmıştır (Asoro, 2012:
v). Becerikli’nin yaptığı bir çalışmada Türkiye’de bilim alanında çalışan gazeteciler haber
kaynaklarının yarısının bölgesel ve yerel yöneticiler olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanı sıra
bilimsel konularda kaynak olan siyasi yetkililere erişim ve yetkililerden bilgi edinilmesi
konusunda bürokratik engeller ile yetkililerin isteksizliği, bilgi vermekten kaçınmaları önemli bir
sorun olarak görülmektedir (2013: 10-13). Covid-19 salgını döneminde oluşturulan bilim
kurullarının bağımsız ve gerçekçi bir bilgi akışı sağlamadığı, Türkiye ve İngiltere özelinde bilim
kurulu üyelerinin siyasi iktidarların reklamını yapan bir halkla ilişkiler faaliyeti yürüttüğü
aktarılmaktadır (Aktan, 2021).

SONUÇ
Teknoloji ve bilimin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğu bir dünyada bilim
gazeteciliğinin ne denli önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Günümüz medya
ekosisteminin hâkim olduğu kapitalist anlayışın öncelediği popülarite, siyasi yanlılık ve kar
maksimizasyonu bilim gazeteciliğini de etkisi altına almış durumdadır. Bu durum bilim
gazeteciliğinin, uzmanlaşmış gazeteci yetiştirilmesinin göz ardı edilmesine, bilimsel haberlere
rutin haber gibi yaklaşılmasına neden olmaktadır. Bilim haberlerinin toplumu aydınlatması bir
kenara bırakılarak şirketlerin, siyasi iktidarların, bilim insanlarının reklamını yapma
doğrultusunda halkla ilişkiler faaliyetlerinin öne çıktığı saptanmaktadır. Bilim gazeteciliğinin
kapitalist düzenin bir yansıması olmasından ziyade kamu yararı gözeten, bilim ile toplum arasında
bir rehber olan, dijital olanaklarla birlikte bilim insanlarının bireylerle doğrudan iletişim kurmasını
sağlayan, toplumu bilime, bilimsel tartışmaya dahil eden bir anlayışı temel alması önem
taşımaktadır. Bu noktada bilim gazeteciliğinin daha nitelikli bir şekilde icra edilmesi adına bazı
unsurların yerine getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. En temelde uzmanlaşmış bilim gazetecisi
eksikliği önemli bir sorun olarak görüldüğünden dolayı bilim eğitimi almış gazeteci sayısını
artırmak, bilim dünyası ile gazetecileri çeşitli organizasyonlar ile bir araya getirmek, dijital
medyada bilim yayını yapan bilim insanlarına da gazeteciliğin ve yazarlığın inceliklerini öğretmek
bilim gazeteciliğinin niteliğini arttıracak ve eleştirel bilim anlayışının gelişimine ön ayak olacaktır.
Bunun yanı sıra gazetecilik eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında bilim gazeteciliği gibi
alana özel uzmanlaşma derslerinin müfredata dahil edilmesi gazeteci adaylarının bilime ilişkin
bilgi düzeyine katkı sağlayacaktır. Nitekim ABD’de MIT (Massachusetts Institute of Technology)
bünyesinde kurulan Knight bilim gazeteciliği (KSJ) burs programı uzmanlaşmış gazeteci
yetiştirilmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Programda her yıl on gazetecinin eğitim
alması hedeflenmekte, BBC News, New Scientist, Wall Street Journal, New York Times, Xinhua,
Bloomberg gibi küresel haber kuruluşlarından muhabirler eğitime katılmaktadır (KSJ, 2022).
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Ayrıca bilim insanları ile gazeteciler arasında güçlü bir bağ kurmak bilimsel ve toplumsal olarak
güven kazanımı sağlayabilecektir. Gazetecilerin bilime ilişkin yaklaşımlarını gözden geçirerek
bilimin gündelik haberlere dair bakış açısı ile ele alınamayacağını kavraması gerekmektedir.
Bilimsel gelişmelerin hız faktöründen ziyade doğruluk ve geçerlilik perspektifinde süreklilik
içeren, doğrulanma, yanlışlanma, olasılıkları kapsayan bir emek sürecini ifade ettiği
düşünüldüğünde bilim gazetecilerinin tüm bu süreçleri sabırla araştırma, öğrenme ve toplumla
paylaşma isteğine sahip olması oldukça önem taşımaktadır. Dijital medyanın erişim kolaylığından
yararlanarak bilimin daha ulaşılabilir kılınması sağlanırken özellikle salgın dönemlerinde dijital
alanın yarattığı bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına bilim insanlarının da dahil olduğu farklı
filtreleme ve doğrulama platformlarının arttırılması oldukça önemlidir. Ayrıca haber üretim
sürecinde (Küçükvardar, 2020: 173) bilim haberlerinin içeriğinde daha akılda kalıcı başlıklar
kullanılması araştırma bulgularının daha kolay kavranabilmesini sağlayabilecektir.
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ÖZET
Göstergebilim yöntemi eski tarihlere kadar dayandırılabilir olsa da özellikle yirminci
yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilimsel düzeyde kullanılmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda
çeşitli bilim dallarında kullanılan göstergebilimsel çözümleme, iletişim çalışmalarında yapılan
nitel araştırmalarda da en çok başvurulan yöntemlerden biri konumundadır. Çünkü iletişim
araştırmaları içerisinde nitel incelemeler; medya metinlerindeki kültür, ideoloji, siyaset gibi
unsurların etkisi ile gösterilenlerin arka planında bulunan nedenlere odaklanmaktadır. Bu
bağlamda göstergebilim de göstergelerin gerçek anlamlarını ortaya koymayı hedeflemesi
bakımından araştırmacıların dikkati çekmekte ve araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir.
Göstergebilimsel çözümleme, geleneksel medya çıktıları olan reklam, afiş, sinema gibi alanlarda
yoğun bir şekilde kullanıldığı gibi iletişim alanında yaşanan dönüşümün bir sonucu olarak ortaya
çıkan yeni/dijital medyada da tercih edilen bir yöntem olduğundan dolayı anlamı, tarihi, iletişim
araştırmalarındaki kullanım alanları önem arz etmektedir. Tüm bunlardan hareketle çalışmada,
göstergebilim yönteminin iletişim çalışmaları bakımından önemi ve kullanım alanları alanyazın
taraması ile incelendikten sonra, göstergebilimsel çözümlemenin alanla ilgili avantajları ve
dezavantajları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Neticede, yöntemin medya metinlerindeki örtük
anlamların ortaya çıkarılması ve çıktıların daha iyi kavranabilmesi bakımından araştırmacılara
önemli bir fırsat sunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İletişim Araştırmaları, Göstergebilim, Göstergebilim yöntemi.
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SEMIOTIC METHOD IN COMMUNICATION STUDIES
Res. Assist. Harun DAG
Res. Assist. Dr. Emrah BUDAK
ABSTRACT
Although the method of semiotics can be traced back to ancient times, it has been used
scientifically since the second half of the twentieth century. Semiotic analysis, which was used in
various branches of science in the following years, is one of the most used methods in qualitative
research in communication studies. Because qualitative research in communication studies focuses
on the causes that are in the background of what is shown by the influence of elements such as
culture, ideology, politics in media texts. In this context, semiotics attracts the attention of
researchers and is preferred by researchers in terms of aiming to reveal the real meanings of signs.
Since semiotic analysis is used extensively in traditional media outputs such as advertisements,
posters, and cinema, it is also a preferred method in the new/digital media that emerged as a result
of the transformation in the field of communication, so its meaning, history and usage areas in
communication research are important. Based on all these, in the study, after examining the
importance and usage areas of the semiotic method in terms of communication studies, the
advantages and disadvantages of semiotic analysis related to the field were tried to be revealed.
As a result, it has been seen that the method provides an important opportunity for researchers in
terms of revealing the implicit meanings in media texts and better understanding of the outputs.
Keywords: Communication Studies, Semiotics, Semiotics method.

GİRİŞ
Sosyal bilimlerde birçok bilim dalı göstergebilim kuramı ve yönteminden
yararlanmaktadır. Dilbilim çalışmaları içerisinde ortaya çıkan göstergebilim, ilerleyen süreçte
iletişim çalışmaları açısından da önemli bir konumda yer almaya başlamıştır. Genellikle medya
metinleri üzerine yoğunlaşan iletişim araştırmalarında çalışmaların hedefleri bağlamında, metnin
çözümlenmesi için farklı paradigmalara dayanan çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Göstergebilim de nitel araştırmalar içinde sıklıkla başvurulan bu yöntemler arasında
bulunmaktadır.
Göstergebilim farklı anlatım türleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Temel olarak
anlam nereden gelmekte, nasır bir işlevi bulunmakta ve nasıl betimlenmektedir gibi sorular üzerine
kurulmuştur. Anlam dizgelerinin sınıflandırılması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı
sorularının yanıtı aranmaktadır (Güneş, 2012: 32). Anlam üzerine yoğunlaşmasından dolayı da
nitel iletişim ve medya çalışmalarında dikkat çekmektedir. Çünkü iletişim araştırmalarında nitel
araştırmalar; ideoloji, siyaset, kültür gibi unsurların etkisiyle gösterilenlerin arka planında olan
etmenlere önem vermektedir. Nitekim göstergebilim de göstergelerin gerçek anlamlarını tespit
etmeyi amaçlamasından dolayı araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir.
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Göstergebilimin uygulanması konusunda ise farklı isimlerden çeşitli düşünce ve modeller ortaya
koyulmuştur. Buradan hareketle çalışmanın ilk kısmında göstergebilim tanımı, tarihi ve öncü
isimlerin ortaya koyduğu ilkeler bağlamında ele alınmıştır. Öncelikle göstergebilim tanımlanmış,
hedefleri ortaya koyulmuş, Sassure, Peirce ile Barthes’in düşünceleri ve sundukları ilkeler
bağlamında genel bir çerçeve sunulmuştur. Göstergebilim birçok ismin farklı düşüncelerle
yaklaştığı bir alandır. Ancak bu başlı başına farklı bir çalışmanın konusu olacak kadar geniş bir
yelpazeye sahiptir. Bu nedenle göstergebilimin öncülerinden olan Sassure, Peirce ile bu iki ismin
çalışmalarına eklemeler, yeni bir yaklaşım ortaya koyan ve iletişim çalışmalarındaki
çözümlemelerde ön plana çıkan Barthes’in düşünceleri bağlamında konu özlüce aktarılmıştır.
İkinci bölümde ise göstergebilim yönteminin son dönemdeki iletişim araştırmalarında kullanım
alanlarını ortaya koyabilmek adına 2019, 2020 ve 2021 yıllarında iletişim anabilim dallarında
yazılan tezler incelenmiştir. Çalışmada iletişim çalışmalarını net bir şekilde kapsam içine almak
için bu şekilde bir sınırlandırılmaya gidilmiştir.
1. GÖSTERGEBİLİM: TARİH, KAVRAM VE İLKELER
Göstergebilim kökenleri bakımından Plato ve Augustine kadar götürebilse de Charles
Sanders Perice ve Ferdinand de Sassurue’nin çalışmalarıyla yirminci yüzyılda bir teori olarak
ortaya çıkmıştır (Silverman, 1983: 3; Chandler, 2007: 13). Ayrıca ilerleyen süreçte Roland
Barthes, Umberto Eco, Julia Kristeva, Christian Metz ve Algirdas Julien Greimas gibi isimler de
konuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. İletişim çalışmaları açısından ise Barthes ve Eco’nun
çözümleme modelleri ön planda yer almıştır (Çam, 2015: 287). Göstergebilim kavramının
temeline bakıldığında, Avrupa dillerindeki semiotik (Almanca), semiotique-semiologie
(Fransızca), semiotics (İngilizce) ve Eski Yunancada semeion kelimelerine karşılık geldiği
görülmektedir (Akerson, 2005: 49). Göstergebilim, göstergelerin bilimi anlamına gelmekte ve bir
anlamlandırma biçimi olarak dilin yapısının ele alınmasını kapsamaktadır (Hitchcock, 2015: 64;
Mattelart ve Mattelart, 2006). Göstergelerle bütünün fonksiyonel yapısını ortaya çıkarmayı
hedefleyen (Güz vd., 2002: 156) göstergebilimi, özlüce içinde bulunduğu kültür ve insan
öznesinden ayrılmayan anlama yönelik çalışmaları içeren (Silverman, 1983: 3) bir disiplin olarak
tanımlamak mümkündür. Temel amaç, göstergelerin doğası ve topluma olan etkisini ortaya
çıkarmaktır. Bunlardan hareketle göstergebilimi, (a) göstergeleri betimlemeye dönük araştırma ve
açıklamada bulunan “tanımlayıcı göstergebilim”, (b) bu tanımlamaları kuramsal bir çerçevede ele
alan “kuramsal göstergebilim” ve (c) kuramsal varsayımları sınayan, toplumun sorunlarına çözüm
bulmayı hedefleyen “uygulamalı göstergebilim” olarak nitelemek mümkündür (Erdoğan, 2014:
308). Bu bağlamda göstergebilimin üç temel inceleme alanı bulunmaktadır:
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•
•
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Göstergenin kendisi: Göstergelerin türlerini, anlam aktarımı için kullandıkları
yolları ve bunların hitap ettiği bireylerle ilişkilendirilme şekillerini inceler.
Göstergelerin oluşturulduğu sistemler ve kodlar: Bu tür araştırmalarda, toplumun
ya da kültürün ihtiyaçlarını giderme adına üretilen kodları veya ortaya koyulan
çıktıların iletimi için bulunan iletişim kanallarını işletmek adına kullanılan yolları
ortaya çıkarma amacı bulunmaktadır.
Kodlar ve göstergelerin işlediği kültür (Fiske, 2011: 122).

Göstergebilime yönelik kavramlar ve görüşler konusunda ön plana çıkan iki isim olan
Peirce ve Sassure aynı dönem içerisinde, birbirlerinden bağımsız olarak düşüncelerini ortaya
koymuştur. Sassure, göstergebilim için “semiology” kelimesini kullanırken, Peirce “semiotics”
sözcüğünü tercih etmiştir. İki düşünürün yaklaşımları arasında benzerlikler bulunsa da
göstergebilime dönük bazı unsurlarla ilgili fikirleri bakımından ayrışmaktadır (Mutlu, 2012: 122).
Sassure, anlamın dil içerisinde oluştuğu fikri üzerine göstergebilim yaklaşımını oluşturmuştur. O,
dilin anlam üretiminde oldukça etkin ve güçlü bir dizge olduğunu ön plana çıkarmıştır. Dilin temeli
ise göstergelere (im, işaret) dayanmakta, dil içerisinde oluşan anlam ise göstergelerin
farklılıklarından ortaya çıkmaktadır. Sassure’ye göre dış dünyanın anlamı dil içerisinde
kurulmaktadır (Çam, 2015: 289: 290). Peirce da bilginin toplumsal bir yönü olduğunu
vurgulamaktadır. Ona göre göstergelerin oluşabilmesi, iletişim halinde olan bireyler topluluğuna
dahil olması ve topluluk tarafından kabul edilmiş olmalarına bağlı bulunmaktadır. Ayrıca,
göstergeler bağımsız ve esnek olmanın yanı sıra bireyler arası geçerliliği bulunan, uzlaşımlara da
dayanması gerekmektedir (Akerson, 2005: 67). Peirce, anlamın üretimini dil sitemi içinde
değerlendiren Sassure’den ayrılmakta, anlam üretim pratiklerini inceleme adına bir çerçeve
sunmaktadır. Peirce, göstergeleri temelde bir eylem olarak sınıflandırmış ve toplumsal
göstergebilimi ortaya koymuştur. Böylece Sassure’nin epistemolojik bakışına karşıt bir yaklaşım
benimsemiştir (Mutlu, 2012: 122). O, aynı zamanda göstergebilimin edebiyat ve dilbilim alanının
dışında da kullanılmasını sağlamıştır (Akerson, 2005: 62). Göstergebilimin öncüleri olan bu iki
isim arasındaki benzerlik ise, anlamı yapısal ilişkiler içerisinde aramasından gelmektedir. Fakat
Sassure, anlamı ortaya koymaya çalışırken yeni ilişkileri; yani göstergelerin diğer göstergelerle
olasılık olsa da gerçekleşmeyen ilişkisi ile ilgilenerek, bu konuda da ayrışmaktadır (Fiske, 2011:
129).
Göstergebilimsel çözümlemeler bakımından iletişim araştırmaları içerisinde önemli bir
yeri olan diğer isim ise Barthes’tir. Barthes, Sassure’nin yaklaşımından farklı noktaları da ortaya
koyarak, yeni bir model sunmuştur. Göstergebilimin temel hareket noktalarından biri olan anlam
ikiye ayrılmış, düz anlam ve yan anlam şeklinde ele alınmıştır (Maigret, 2014: 144). Ona göre,
göstergenin “neye” işaret ettiği düz anlam, “nasıl” sunulduğu da yan anlam olarak görülmekte ve
gösteren anlatım düzlemini, gösterilen de içerik düzlemini ifade etmektedir (Barthes, 1979: 34).
Barthes’in çözümlemesinde gösterge, Sassure’nin ön plana çıkardığı gibi dolayımsız olarak özel
bir nesneyi ifade etmekte ve neye gönderme yaptığını açık bir şekilde belirtmektedir (Bürge, 2020:
398; Çağlar, 2012: 26).
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Anlam için ortaya koyduğu ikinci aşamada ise mitin bulunduğunu vurgulamıştır. Mit, genellikle
burjuva ideolojisinin yoğun olarak görünür olduğu ve artık sıradanlaştığı anlam düzeyini
anlatmaktadır. Çağdaş Söylenler çalışmasında ise popüler filmler, reklamlar ve dergilerde bu
mitlere yönelik çözümlemeler yapmıştır (Çam, 2015: 298). Peirce’nin yaklaşımı ile farklı alanlarda
da kullanılmaya başlayan göstergebilim, Barthes’in çalışmaları ile daha da yaygınlaşmıştır (Sivas,
2012: 526).
Göstergebilime yönelik farklı yaklaşımlar bulunmakta, her biri incelenen konunun çeşitli
yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak genel olarak göstergebilimsel bir inceleme aşamalarını
Erdoğan (2012: 154-155) şu şekilde sıralamaktadır:
1. İncelemesi planlanan metne karar verme
2. İncelemeye konulan unsur, eğer metin halinde değilse bir kopyası analize dahil
edilmeli ya da özlü bir bilgi verilmeli
3. Metnin türü ve bağlamı açık bir şekilde ortaya koyulmalı
4. İncelenecek metin ile ne araştırılacağı açıklanmalı
5. Metin analiz edilir. Analizde temel olarak şu sorulara cevap aranmalı:
• Metindeki anlam oluşturan gösterenler nelerdir ve neyi işaret etmektedirler?
• Metindeki işaretler hangi anlam sistemi içinde anlam bulmaktadır?
• Metinde ne tür gerçekler üretilmektedir?
• Metin herhangi bir gerçeğe mi dayanıyor yoksa hayale mi?
6. Paradigmatik analiz yapılıyor ise şu tür soruların cevapları aranmalı:
• Metin hangi paradigma sınıfı içinde yer almaktadır?
• Hangi gösterene başvurulmuştur?
• Her gösteren hangi paradigma sınıfı içinde bulunmaktadır?
• Aynı paradigma içerisinde neden o gösterenler seçilmiş? Bunun anlamı
nedir?
• Karşılaştırma ikiliklerine (iyi/kötü vb.) başvurulmuş mudur?
7. Sözdizimsel bir analiz planlandı ise şu tür sorulara yanıt aranmalı:
• Metinde söz dizimi yapısı nedir?
• Gösterenler arasındaki bağ/ilişki nedir?
• Ögelerin sıralanması ve bir yere atanması anlamı hangi yönde
etkilemektedir?
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2. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİNİN
KULLANIM ALANLARI
Göstergebilim yöntemi iletişim araştırmalarında, farklı anabilim dallarında yapılan
çalışmalarda kullanılan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler
ve tanıtım, halkla İlişkiler ve reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema, reklamcılık, reklamcılık ve
marka iletişimi, temel iletişim bilimleri, disiplinlerarası iletişim bilimleri, gazetecilik, medya ve
kültürel çalışmalar, marka iletişimi ile iletişim bilimleri anabilim dallarında hazırlanan birçok
tezde, analiz için göstergebilimin tercih edildiği görülmektedir.
İletişim araştırmalarında reklam çözümlemeleri, göstergebilimin sıklıkla başvurulduğu
alanların başında gelmektedir. Bu konuda Gritti’nin çözümleme modelini temel alarak televizyon
reklamlarında mizahın kullanım biçimlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen (Atkan, 2021),
Barthes’in anlam yaklaşımı ekseninde; tüketim kültürü (Bayrak, 2019; Bulut, 2019), toplumsal
cinsiyet bağlamında dergi reklamlarındaki erkeklik mitlerini ortaya çıkarmaya çalışan (Turan,
2019), nostalji reklamları aracılığı ile okura verilmek istenen alt mesaj ve marka imajını tespit
etmeye yönelen (Kınay, 2019), Covid-19 pandemisinin reklam içeriklerine etkisini tespit etmek
isteyen (Yalçınkaya Altınbilek (2021), konut reklamlarında ütopyayı belirleme (Çakır, 2019)
amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların yanı sıra Barthes’in düz anlam yan anlam
çözümlemesi ile Peirce’nin üçlü gösterge kategorizasyonuna birlikte kullanarak marka kimliğini
bulmaya yönelen (Delikan, 2019), Barthes, Sassure ve John Berger’den hareketle markaların
pazarlama stratejilerinde kullandıkları unsurların, toplumlar ya da kültürlerle ilgili olumsuzluklar
barındırıp barındırmadığını inceleyen (Makas, 2019) araştırmalar da yapılmıştır. Ayrıca Algirdas
Julien Greimas’in göstergebilim yaklaşımı bağlamında reklam filmlerinde dini ve kültürel çıktıları
açığa çıkarmak isteyen (Soyaslan, 2019), 2014 cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde tekrar edilen
“Yeni Türkiye” ifadesinin kullanım biçimlerine odaklanan (Tartıcı, 2019) ve pazarlama iletişimi
açısından (Ersoy, 2019) reklam çözümlemeleri yapan çalışmalar dikkat çekmektedir.
Film ve dizi çözümlemeleri göstergebilim yönteminin sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan
konumunda bulunmaktadır. Bu noktada Christian Metz’in göstergebilim kuramı ekseninde,
toplumun hemen her alanında bireyler arasındaki iktidar ilişkilerini, tahakküm, hiyerarşik yapı,
iktidar mücadelesi ve otoriteyi ifade eden göstergeler üzerinden ortaya çıkarmayı hedefleyen
(Kırdar, 2019), dizilerdeki fantastik ögelere odaklanan (Palaz, 2019), Polonya sinemasını
inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Bunlara ek olarak; Barthes’in anlamlandırma süreci bağlamında
dizi ve filmlerde yapay kutsallık unsurlarına dikkat çeken (Topal, 2020), Türk sinemasında
korkunun işleniş biçimlerini ele alan (Kılınç, 2019), dizilerde gerçeklik algısının oluşturulmasını
konu edinen (Türker, 2019) ve çizgi filmlerdeki toplumsal cinsiyet rollerini açığa çıkarmayı
hedefleyen (Özkar, 2020) çalışmaların da yapıldığı görülmüştür.
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Reklam, dizi-film gibi poster, afiş, fotoğraf ve karikatür çözümlemelerinde de
göstergebilim önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, koranavirüs sürecinin reklam
kampanyalarına etkisini belirlemek için markaların hazırlamış olduğu posterleri inceleyen
(Gültekin, 2021), siyasal iletişim uygulamaları açısından 2015 ve 2018 seçimlerinde kullanılan
siyasal reklam afişlerine odaklanan (Tekindur, 2020), toplumsal cinsiyet ekseninde kadın
politikacılara ait afişlerdeki siyasi mitleri çözümlemeye çalışan (Abdollahifard, 2019), Sassure,
Barthes ve Levi-Strauss’un yaklaşımları temelinde, göçmenlere yönelik halkla ilişkiler
kampanyalarında kullanılan görsellerde, göçmenlerin nasıl ve ne yönde temsil edildiklerini tespit
etmeye çalışan (Çakı, 2019) incelemeler bulunmaktadır. Ayrıca oryantalist söylem kodlarının
tespit edilmesi için mülteci kamp fotoğraflarını ele alan (Güler, 2021), gazetelerin okura ulaşmak
için izledikleri stratejileri ortaya koymak için haber fotoğraflarını inceleyen (Kazan, 2019) ve
kadın, din, eğitim konularındaki karikatürleri çözümlemeye çalışan (Huseynova, 2019)
araştırmalar da yapılmıştır.

SONUÇ
Son dönemde iletişim araştırmaları içerisinde göstergebilim yönteminin kullanımının
ortaya çıkarılması hedefiyle yapılan çalışmada, göstergebilimin farklı iletişim çözümlemelerinde
referans noktası olduğu görülmüştür. İletişim perspektifinden reklam, dizi, film, çizgi film, afiş ve
fotoğraf gibi unsurların incelenmesinde, çeşitli anabilim dallarında hazırlanan tezlerde
göstergebilim yöntemi kullanılmıştır. Reklam, dizi ve film araştırmaları ise bunlar içerisinde en
fazla ele alınanlardan olmuştur. Radyo, televizyon ve sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ile
halkla ilişkiler ve tanıtım anabilim dalları, göstergebilimsel çözümlemenin daha sık yapıldığı
alanlar olmuştur.
Sassure, Peirce, Levi-Strauss, Christian Metz, Greimas, Barthes gibi isimlerin
yaklaşımlarını temel alan çeşitli çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Barthes’in anlamlandırma
süreci çözümlemesi ise incelenen çalışmalarda en çok başvurulan yöntem olarak dikkat çekmiştir.
Bunun yanı sıra Peirce’nin üçlü gösterge kategorizasyonu da araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir
model olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde göstergebilim araştırmalarında, Barthes, Peirce
ve Sassure’nin düşüncelerin ekseninde incelemelerin daha yoğun olarak yapıldığını söylemek
mümkündür.
Göstergebilim yönteminin iletişim çalışmalarında kullanılması çeşitli avantajlar
sunmaktadır. Medya metinleri, belli bir ideolojik ve kültürel yapı içerisinde oluşturulan çıktılardır.
Bu bağlamda çalışmada göstergebilimsel analizin, medya tarafından topluma aktarılan
sunumlardaki örtük anlamları ortaya çıkararak, geri planda bulunan ideolojik ve kültürel unsurların
belirlenmesi konusunda önemli bir olanak sağladığı görülmüştür. Özlüce, tahakküm, otorite,
iktidar ilişkileri ve hiyerarşik yapıların tespit edilmesinde göstergebilim, araştırmacılara fırsat
sunmaktadır. Yöntemin uygulanmasında öznel yorumlar ile nesnel durumların geri planda
kalabilme ihtimali ise en büyük dezavantaj olduğu düşünülmektedir.
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РЕЗЮМЕ
Личность рассматривается в системе общественных отношений, сквозь призму
выполнения ею социальной роли, совокупности ролей. Личность – устойчивая система
социально-обусловленных качеств человека, выделяющих его среди других людей.
Сущность личности определяется ее социальными качествами, сформировавщимися в
процессе социализации.
В данной статье рассматривается творчество академика НАН РК Сулейменова Р.Б.,
как видного исследователя проблемы личности, как персонолога.
Точка зрения на личность академика Рамазана Бимашулы Сулейменова, историка
культуры, видного персонолога стало темой на пересечении этих сложных вопросов.
Передовые идеи и выводы Рамазана Бимашулы о темпах культурного развития ХХ века и
проблемах персонологии занимают весомое место в истории науки. Академик впервые в
историографии не только Казахстана, но и бывших советских республик затронул в
исследовательской деятельности эти проблемы и высказал прогрессивные мысли и
умозаключения. Р.Б. Сулейменов приложил усилия для проведения исследований реальной
действительности, ее прогрессивных и регрессивных направлений во всем ее разнообразии
и противоречии. Объектом его исследований были такие личности как Абылай хан,
Ч.Валиханов, Т.Жургенов, С.Асфендияров и т.д.
Ключевые слова: личность; жизненный путь; Абылай хан; Ч.Валиханов;
Т.Жургенов; С.Асфендияров; жизнь и творчество Р.Б. Сулейменова.
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ABSTRACT
The personality turned into a circle of relations, looking at the prism of the implementation
of the social role, achieving success. Personality is a stable system of socially determined qualities
of a person, chosen among other people. The essence of the individual needs to be addressed by
its qualities that have been formed in the process of socialization.
In this article, the work of the academician of the National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan Suleimenov R.B., as a prominent researcher of the problem of personality,
as a personologist, is approaching.
The point of view on the personality of academician Ramazan Bimashuly Suleimenov, a
historian of culture, a prominent personologist, became dark at the intersection of complex issues.
The advanced ideas and conclusions of Ramazan Bimashula about the pace of cultural
development of the 20th century and the problems of personology occupy an important place in
the history of science. For the first time in the historiography of not only Kazakhstan, but also the
former Soviet republics, the academician touched upon these problems in research activities and
outlined important thoughts and conclusions. R.B. Suleiman did research for research in the field
of research, its significant and regressive directions in all its diversity and contradictions. The
object of his research were such personalities as Abylai Khan, Ch. Valikhanov, T. Zhurgenov, S.
Asfendiyarov, etc.
Keywords: personality; life path; Abylai Khan; Ch. Valikhanov; T. Zhurgenov; S.
Asfendiyarov; life and work of R.B. Suleimenov.
Жизненный путь человека наполнен разными биографическими событиями, которые
в свою очередь и определяют переломные моменты в его жизни. Систематизируя и
подытоживая теоретические принципы и настоящие результаты школы жизни
исследователей можно сказать следующее:
–судьба человека осуществляется через его жизненный путь;
–жизненный путь личности связан с его постоянным развитием, движением и
переменами;
–жизненный путь как индивидуальная история личности создается им самим;
–уникальность
и
неповторимость
жизненного
пути
определяется
индивидуальностью человека [, 6 с.].
Точка зрения на личность академика Рамазана Бимашулы Сулейменова, историка
культуры, видного персонолога сталой темой на пересечении этих сложных вопросов.
Передовые идеи и выводы Рамазана Бимашулы о темпах культурного развития ХХ века и
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проблемах персонологии занимают весомое место в истории науки. Академик впервые в
историографии не только Казахстана, но и бывших советских республик затронул в
исследовательской деятельности эти проблемы и высказал прогрессивные мысли и
умозаключения. Р.Б. Сулейменов приложил усилия для проведения исследований реальной
действительности, ее прогрессивных и регрессивных направлений во всем ее разнообразии
и противоречии. Объектом его исследований были такие личности как Абылай хан,
Ч.Валиханов, Т.Жургенов, С.Асфендияров и т.д.
Р.Б. Сулейменов написал в соавторстве с В.А. Моисеевым труд «Из истории
Казахстана ХХ в. (о внутренней и внешней политике Абылай хана)» [], который был издан
в 1988 г. в издательстве «Гылым» города АлмаАта. В труде, на основе больших по объему
архивных документов России, китайских трудов и казахских легенд и преданий
повествуется один из важных и переломных периодов в истории казахского народа –
внутренняя и внешняя политика Абылай хана 30-70 гг. XVІІІ века. В тот период Аблай
играл важную роль в жизни казахского народа. В борьбе с джунгарскими, а после и с
маньчжурскими и китайскими захватчиками выросла целая плеяда храбрых батыров и
военных полководцев, а именно Богенбай, Кабанбай, Малайсары, Жанибек, Баян, Есет,
Байгозы, Жанатай, Оразымбет и т.д.
Среди прославленных батыров Аблай выделяется организаторским талантом и
дипломатическим искусством. Автор, анализируя жизненный путь государственного
деятеля, выделяет несколько важных этапов в его жизни. Первый этап – это время скитаний
и борьбы за признание наследственного права на титул султана. Условно этот период
указывают на 20-е годы. После этого начинается период длительной борьбы за верховную
власть в ханстве, которой он добился в конце 50-х – начале 60-х годов. Наконец, третий и
последний этап в его жизни и деятельности можно обозначить как период избрания его на
ханский перстол.
В предисловии труда автор сообщает о том, что очень мало научных работ в
казахстанской советской историографии, посвященных казахским историческим
личностям, особенно эпохи средневековья и нового периода. Помимо этого до
сегодняшнего дня нет ни одного научного труда, посвященного анализу внутренней и
внешней политики государственного деятеля Абылая, который занимал важное место в
жизни казахского народа XVІІІ в.
Конечно, Абылай сложная и противоречивая личность и расскрыть до конца
причинно-следственные мотивы его политики, дать односторонний анализ его
деятельности очень трудно. Несмотря на это, авторы попытались осветить основные этапы
политической биографии Абылая, показать основные аспекты внутренней и внешней
политической деятельности Абылая, раскрыть ее классовое значение, опираясь на факты,
полученных из документов Омского областного государственного архива, Центрального
государственного архива древних актов, архива российской внешней политики при МИД
СССР.
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Предисловие, §2, 12, 13 монографии написаны Р.Б. Сулейменовым, §1, 3, 2 и
заключение авторы составили совместно, а остальные главы написаны В.А. Моисеевым.
В этом труде, очень богатого документальными свидетельствами, детально
исследован весь жизненный путь Абылая, а именно как Абильмансур стал Абылаем,
взаимоотношения с джунгарами, империей Цинь и правителями мусульманских народов
Азии и России, война против киргизов, Кокандского ханства и волжских калмыков, а также
деятельность после восхождения на ханский престол. Сулейменов всесторонне осветил
ханский статус Абылая до 1771 года, показал как в действительности он взял в свои руки
судьбу отечественной войны с джунгарами и отразил его деятельность по объединению
трех жузов. В главе труда под названием «Внутренняя и внешняя политика после
провозглашения Абылая ханом» описываются выборы ханом Абылая после смерти хана
Среднего жуза Абульмамбета в 1771 году.
Несмотря на то, что у хана были наследники, ханом должен был избран султан
Абылай. В 60-е годы XVIII века его власть и влияние превзошла власть хана Абулмамбета.
Доказательством тому служат слова А.И. Левшина: «Султан Аблай превосходя всех
современных владельцев киргизских летами, хитростию и опытностию, известный умом,
сильный числом подвластного ему народа и славный в ордах сношениями своими и
императрицею российскою и китайским богдо ханом... соединял в себе все права на сан
повелителя Средней орды».
Избрание ханом Абылая прошли в 1771 году в Туркестане в мечети Хожа Ахмет
Яссауи. В труде традиция избрания хана в Казахстане освещается посредством описания
Левшина, который был знатоком казахских обычаев и традиций, а также быта: «Для
избрания хана назначается определенное время и место, куда начинает собираться народ...,
открываются частные совещания..., составляются маленькие круги для решения, кого
избрать себе головою и кому поручить быть представителем каждой толпы в верховном
совете знатнейших представителей народных. Когда число прибывших на выборы
считается довольно велико, назначают решительное собрание»[2, 120 С.].
Одной из главных задач внутренней политики хана было назначение султанами либо
старшинами родового объединения хоть каких, но своих близких родственников.
«Благодаря этому он, как минимум, достигал двух целей: с одной стороны, постоянно
поддерживал тенденцию изоляции местных феодалов – старшинов и держал их в пределах
вассальных взаимоотношений, вовторых, во главе родовых объединений он ставил
надежных вассалов и тем самым облегчил себе управленческие обязанности над
подчиненными» [2, 123 С.]. Политика Абылая подтвержает правдивость этого правила.
Таким образом, государственный аппарат возглавляли личности, имеющие родственные
связи с Абылаем, которые были обязаны ему своим ростом и поэтому беспрекословно
выполнявшие его пожелания. Это был один из методов предотвращения феодальной
междоусобицы и укрепления власти в сложившейся исторической ситуации той эпохи.
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Внутренняя и внешняя политика Абылая отчетливо приобрела классовый характер,
на пути создания сильного централизованного казахского государства он защищал
интересы способных феодальных групп с целью предотвращения эффективными путями
любых социальных противоречий, а во внешней политике в действительности ставил
независимых правителей и придерживался курса поддержки дружественных отношений с
Россией и империей Цинь.
Группа правителей казахского общества делала ставку на Абылая, потому что он,
вопервых, обладал всеми необходимыми качествами для решения задач, стоящих перед
народом. По словам Рамазана Бимашулы, Абылай уже с молодости был отважным воином,
а в зрелом возрасте показал себя смелым и способным предводителем , компетентным
дипломатом и жестким правителем [2, 125 С.].
Абылай хан с целью укрепления и распространения своей власти на средний и
старший жузы, а также на другие владения, не считался с традиционным институтом
казахского ханства – судом биев. Об этом Рамазан Бимашулы, опираясь на труд
Н.Г.Аполловой, пишет следующее: «Он сам судил «виновных» в непокорных аулах и сам
со своими тюленгутами чинил расправу над ними»[2, 126 С.].
Абылай – человек своей эпохи. Ему как представителю феодальной аристократии
были присущи такие качества как и жестокость, и страсть к власти, и ненасытность, и
стремление к богатству. В первые годы своего правления Абылай во время военных
походов весь трофей отдавал своим воином и тем самым заручился их поддержкой и
доверием.
Данное положение дает представление не только об отрицательных качествах
личности, но наряду с этим раскрывает основные тактические приемы политика Абылая,
умение их применять и эффективно использовать сложившуюся ситуацию.
В заключительной части данного труда Р.Б. Сулейменов, останавливаясь на
политической ситуации Казахского ханства XVIII века, пишет об объективной
положительной роли Абылая в защите казахов от внешних захватчиков и организации
освободительного движения против джунгарских и цинских захватчиков. Благодаря своей
дальновидности Абылай стал один из первых, кто проявил себя в полной мере в
установлении связей с Россией.
Автор говорит о том, что отрицательные и весьма реакционные признаки
внутренней и внешней политики Абылая стали четко проявляться в конце 50-х – начале 60х годов. По его мнению, это было связано с улучшением внешней политической ситуации
Казахского ханства. Пало джунгарское ханство, он добился вассальского подчинения
казахских правителей путем постепенного усиления своего влияния, добился поддержки
торговых и дипломатических связей и изменил тактику империи Цинь. В Центральной Азии
не прекращались гражданские войны. Авторитет Абылая внутри ханства в тот период еще
более возрос. В данной ситуации Абылай и поддерживающие его феодалы стали совершать
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грабительские походы против народов Алтая, Киргизии и Центральной Азии, вступив на
путь военной оккупации.
Автор, завершая свой труд, категорически не соглашается с точкой зрения,
представленной в советской историографии относительно его двусторонней политики,
которой он придерживался с Китаем и Российской империей. Внешнее политическое
паправление Абылая зародилось из реальных исторических предпосылок. Низкий уровень
развития государственности, отсутствие постоянной армии показало невозможность любой
противоречивой политики с данными странами.
Р.Б. Сулейменов и В.А. Моисеев написали труд на казахском и русском языках к
150-летию со дня рождения Ч. Валиханова, изданный в 1985 в издательстве «Гылым»
города Алма-Аты под названием «Ч. Валиханов – востоковед» [21], написанный на основе
архивных материалов, научной литературы и исследований Чокана. В труде говорится о
жизни и многогранной научной деятельности великого ученого и просветителя Ч.
Валиханова, о его вкладе в развитие и процветание российской и всемирной
востоковедческой науки. Авторы на основе применения в большом объеме архивных
материалов и литературных сведений исследовали формирование Ч. Валиханова как
ученого-востоковеда, раскрыли значимость героизма на научном пути казахского ученого,
который собрал редкие и важные исторические сведения, несмотря на большую опасность,
которая угрожала его жизни. Этот труд является одним из первых объемных исследований,
где Ч. Валиханов показан как ученый-востоковед.
Книга состоит из двух глав. В первой главе говорится о жизни Чокана и его
путешествиях, и признании его как ученого и исследоваделя Востока, а во второй главе
говорится об исследованиях в трудах Чокана истории Казахстана, Центральной Азии и
Зарубежного Востока.
Один из первых казахских просветителей и демократов Ч. Валиханов является
величайшим ученым в области востоковедения. Он, будучи выходцем кочевого народа,
поднялся на вершину научного и общественного прогресса, заняв почетное место в ряду
российских ориенталистов и положивший начало развитию востоковедческой науки в
Казахстане. Его научная, общественно-политическая и литературная деятельность
приходится на 50-60 гг. ХІХ века. Чокан Валиханов получил образование в Омском
кадетском корпусе, который являлся одним из лучших учебных заведений того времени,
овладел несколькими восточными и европейскими языками и в 1855-1857 гг. принимал
активное участие во многих экспедициях по Казахстану, в Кыргыстан и Кульджу. Главной
целью авторов в написании труда заключалась в необходимости показать Чокана
Валиханова как востоковеда.
Период обучения в кадетском корпусе в значительной степени оказало влияние на
будущую судьбу и жизнь Чокана Валиханова – на его формирование не только как офицера
русской армии, но и как исслелователя. Именно в этот период закладываются основы его
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мировоззренческих взглядов, определяется его место в жизни и формируется его
отношение к окружающей реальной действительности.
В труде авторы повествуют о том, что на формирование критического взгляда на
окружающую действительность у сентиментального ученика оказал влияние преподаватель
корпуса Н.Ф . Костылецкий. Об этом свидетельствуют следующие строки: «Изначально
Н.Ф. Костылецкого заинтересовало хорошее знание Чоканом обычаев и традиций степной
жизни. Особо одаренный, умный и показавший значительные достижения в усвоении
многих научных сфер Чокан Валиханов на тот момент обратил на себя внимание не только
преподавателей корпуса, но и завевал внимание других народов» [3, 17-18 СС.].
Рамазан Бимашулы отмечает, что 1856-1857 гг. были переломными годами в научной
биографии Чокана Валиханова и отмечает, что наряду с ежедневной работой по изучению
и исследованию подлинников и литературы он приступает к написанию трудов. В
периодической печати выходит в свет его первая статья. 10 марта 1857 года в газете
«Русский инвалид» публикуется его статья «Письмо из Омска», в которой говорится о
прекрасных перспективах развития экономики Казахстана и делается попытка обратить
внимание общественности и правительства на нужды края. Труды Чокана Валиханова
получили васокую оценку в русской науке.
Рамазан Бимашулы также отмечает, что в жизни Чокана Валиханова важное место
занимает его путешествие в Кажгарию в 1857 году. Путешествие в Кажгарию и труды
Валиханова об этом крае показали нам его как ведущего востоковеда страны и прославило
его имя на весь мир. Свою мысль автор подкрепляет следующими записями в отчете
Русского географического общества, опубликованных в вестнике Русского
географического общества в 1863 году: «Валиханов был первым образованным человеком,
посетившим эти страны», «Это путешествие является настоящим подвигом в области
географии со времен Марка Поло и, не считая несчастного Адольфа Шлагинтвейта,
который был убит в этом городе (о нем Валиханов сообщил важные сведения)» [3, 47 С.].
Автор перечисляет крупные труды, написанные Чоканом в петербургский период, а именно
«Очерки
Джунгарии»,
«Абылай»,
«Сведения об
обстоятельствах,
способствовавших смерти Адольфа Шлагинтвейта», «Тарих-и Рашиди». Весной 1861 года
Валиханов возвращается на родину. Рамазан Бимашулы в своем труде говорит о том, что
до сих пор очень сложно установить истинные причины его отъезда из столицы. Он
приводит несколько предположений некоторых исследователей, утверждающих, что Чокан
покинул столицу по состоянию здоровья, чтобы подлечиться чистым воздухом и кумысом,
другие же объясняют это желанием «пойти в народ», но имело место и мнение о том, что
быстрый отъезд был связан с полицией.
Во второй главе труда «Наука» говорится о проблемах истории Центральной Азии и
Казахстана в сочинениях Ч. Валиханова, а также освещены труды и исследования ученого
о Зарубежном Востоке. Автор в первую очередь задается вопросом о том, какие научные
проблемы поднимал Ч. Валиханов, как их решал и что успел сделать за свою короткую

Рысбеков Туякбай ЗЕИТОВИЧ 422
Рысбекова Салтанат ТУЯКБАЕВНА
Шинтимирова Баян ГАББАСОВНА
жизнь. И на все поставленные вопросы дает следующий ответ: прежде всего он включил в
научную работу множество различных источников – архивные документы, хранящиеся в
Омском областном архиве, рукописи восточных авторов, привезенных им из Кажгарии,
эпиграфические письменности, легенды и сказки о прошлой жизни казахов и киргизов,
собранные им из уст народа. Из отчета Русскому географическому обществу от 1865 года о
Валиханове: «аккуратно записывал легенды, сказки и былины своего народа, исследовал
центральноазиатские языки, задорого покупал у местного населения старинные изделия,
найденные на местах их захоронений и раскопок и, несмотря на большую опасность,
которая угрожала его жизни, проник в буддиский монастырь и нашел там редкие
рукописи».
Жизнь и творческая деятетельность известного общественного деятеля и ученого
Санжара Жагыпарулы Асфендиярова стала лейтмотивом статей Рамазан Бимашулы,
опубликованных в различных изданиях, а именно: «О научной деятельности Санджара
Джафаровича Асфендиярова», «Санджар Джафарович Асфендиаров», «Видный
общественный деятель и ученый», «Первый казахский историк-марксист»,
«С.Дж.Асфендиаров – востоковед», «С.Д. Асфендиаров и становление советской
исторической науки в Казахстане». Наряду с этим в 1989 году Р.Б. Сулейменов совместно
с Х.М. Абжановым составляет и издает книгу «Санджар Джафарович Асфендиаров» в
серии «Библиография ученых Казахстана» в издательстве «Гылым».
В 1959 г. в газете «АлмаАтинская правда» к 70-летию со дня рождения С.Д.
Асфендиарова была опубликована статья «Видный общественный деятель и ученый», в
которой описывается жизнь и общественная деятельность ученого и дан анализ научным
трудам, посвященных истории казахского народа. Санжар Жагыпарулы Асфендияров
(1889-1939 гг.) родился в семье образованных людей, изучавших медицину и право, хорошо
владел русским языком и знал несколько восточных языков. В 1907 году, получив среднее
образование, поступает в Московскую военно-медицинскую академию. После ее окончания
в 1912 году был призван в армию, где работает в качестве военного врача.
В статье повествуется об активном участии Санжара Жагыпарулы в создании частей
Красной Армии в первые годы Советской власти, о том как он исполнял большую работу
по организации Туркенстанской Советской республики в 1919-1925 гг. Всесторонне
образованный, талантливый востоковед-ученый исследует важные проблемы исскуства и
литературы, особенно вносит большой вклад в исследование происхождения казахского
народного эпоса [4, 4 С.].
На пути становления и укрепления Советской власти в Казахстане прожил яркую и
содержательную жизнь Темирбек Караулы Жургенев – активный борец, видный
государственный деятель, один из первых исследователей истории культурного
строительства в республике. Рамазан Бимашулы посвятил видному государственному
деятелю очерк под названием «Темирбек Жургенев» [5]. В 1968 году она издаеттся на
русском языке, а в 1969 году на казахском языке. В ней исследуются опубликованные
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труды, рукописи и множество архивных документов Т.К. Жургенева и на основе
воспоминаний работников культуры и просвящения, а также видных партийных и
советских деятелей республики дан обзор его жизни, государственной и научной
деятельности. Наряду с этим он подробно останавливается на брошюрах и множестве
статей, излагающих проблемы развития культуры Казахстана, науки и просветительской
деятельности, национального искусства и литературы республики и особое внимание
уделяет их месту и значению в культурной историографии. Эта брошюра – одна из первых
трудов, написанных по исторической персонологии.
В последний период своей автобиографии за 3-4 года он сделал очень много и
оставил глубокий след в деле культурного процветания Казахстана.
«Нельзя оставить без внимания множество книг, брошюр, статей, докладов,
рецензий, отчетов, рассказов и лекций тех лет, так как в них содержится очень богатый
материал одного из исследователей истории культурного строительства Казахстана 30-х
годов Жүргенева, а множество заключений и выводов, высказанных в большинстве из них,
до сих пор не утратили своей значимости» – пишет Рамазан Бимашулы [5, 58-59 СС.].
Жүргенев большое внимание уделял проблемам использования культурного наследия,
критике теории и реакционных взглядов в вопросах национального культурного
строительства, детальному определению понятия «культура» и проведению анализа ее
особо важных компонентов.
Наряду с этим Рамазан Бимашулы в своем труде пишет о деятельности Темирбека
Караулы, показавший в своих письменных трудах глубокие знания литературного и
публицистического языка, отлично знавший стилистику, в совершенстве владевший
казахским языком и высоко его ценивший, пишет о халатном отношении к несуразностям
и недостаткам в области языка того времени в Казахстане.
Завершая свой труд, Рамазан Бимашулы дает ему следующую оценку: «Темирбек
Жургенев один из первых борцов за великое дело социализма, с моральной стороны
честный храбрый сталинист, высокосознательный деятель, преданный идеям коммунизма»
[5, 112 С.].
Таким образом, Рамазан Бимашулы Сулейменов оставил большое наследие в виде
продуктивных и результативных исследований в области отечественной исторической
науки, личность, которая прожила свою жизнь со всеми ее преградами и препятствиями,
которые были присущи советскому обществу. Он родился в самые тяжелые и жестокие 30е годы, совершеннолетие выпало на сталинскую систему правления, а в 40-е закончил
среднюю школу. В детский и школьный период было очень много различных факторов,
определивших судьбу будущего ученого. Это – духовно-культурная атмосфера
окружающей среды, влияние наставников школы, воздействие литературно-исторических
произведений, прочитанных в школьный период. Однако самым решающим фактором
является поступление Рамазана Бимашулы в Казахский государственный университет. В те
годы Казахский государственный университет был одним из фундаментальных учебных
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заведений республики. Здесь работали видные научно-педагогические кадры и был собран
богатый опыт по подготовке кадров. В Казахском государственном университете всегда
главное внимание уделялось развитию научно-исследовательской работы студентов. Таким
образом Р.Б. Сулейменов попал в среду, которая создавала очень благоприятные условия
для раскрытия природного таланта и формирования его как историка.
Новый этап в научной биографии Р.Б. Сулейменова начинается в 1956 году, когда
он был принят в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии имени Ч.
Валиханова Академии наук Казахской ССР. Здесь имело место три обстоятельства, которые
послужили основой для профессионального роста Р.Б. Сулейменова и восхождения его на
Олимп науки. Во первых, научным руководителем молодого аспиранта был назначен
выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. Во вторых, в конце 50-х годов в Институте истории,
архиологии и этнографии имени Ч. Валиханова трудилась большая группа талантливых
ученых, а именно: А.Маргулан, А.Нусипбеков, Г.Ф. Дахшлейгер, Б. Сулейменов и т.д. В
третьих, на долю молодого ученого выпало подытожить опыт истории культуры, которая
ранее не была исследована. Другими словами, Рамазан Сулейменов, став учеником
наставника с высокими требованиями и попав в трудолюбивый коллектив, погрузился в
школу непрерывного поиска и роста.
Академик Р.Б. Сулейменов – это великое явление и величайшая фигура в
исторической науке Казахстана. Его труды познакомили весь Советский союз с историей
Казахстана и достижениями историков республики. Рамазан Бимашулы в процессе роста на
научном поприще был не только образцом для подражания для своих коллег, но и у них
многому учился.
80-е годы в биографии ученого характеризуются новыми достижениями. Теперь он
взял в свои руки формирование академического востоковедческого органа исследователей.
Сулейменов стал первым заведующим отдела востоковедения, открытого в Институте
истории, археологии и этнографии имени Ч. Валиханова, в котором собрал много
талантливой молодежи, обеспечил их научно-профессиональный рост и под руководством
которого создавались востоковедческие исследования.
Жизнь и научный путь Рамазана Бимашулы – его ответственность и честное
отношение к своему делу, полная отдача своей профессии, способность болеть душой за
культурное наследие своего народа – истинный пример для подражания молодым ученым.
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ABSTRACT
The article presents the author's results of a study of the impact of the COVID-19 pandemic
on the activities of small and medium-sized businesses in the country and provides
recommendations on how to eliminate its consequences. The spread of the pandemic has led to a
sharp decline in the economies of many countries, leading to the highest unemployment in the
world in a decade. The measures taken by most countries to curb the spread of the coronavirus
infection have led to a rapid decline in economic activity, the collapse of global financial markets,
problems with freight and passenger transportation, restrictions on global trade and the disruption
of international value chains. The author was able to show the level of economic recession based
on a deep analysis of statistics. The information presented in the article is supplemented by the
results of a survey conducted by the JIA Business Association.
Keywords: COVID-19, pandemic, economy, production decline, small and medium-sized
businesses, taxation, government support, business optimization.
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COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧАКАН
ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ ТИЙГИЗГЕН
ТААСИРИ
Маткеримова Анаркан МАТКАСЫМОВНА
Сартбаева Гульназ ПАХИРДИНОВНА
АННОТАЦИЯ
Макалада COVID-19 пандемиясынын өлкөбүздөгү чакан жана орто бизнес
өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө тийгизен таасирин изилдөөнүн автордук натыйжалары
чагылдырылып, анын кесепетин жоюу боюнча сунуштамалар берилди. Пандемиянын
жайылышы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн экономикасынын кескин төмөндөшүнө алып
келгени, мунун натыйжасында акыркы он жылдыкта дүйнө жүзүндөгү эң жогорку
жумушсуздуктун пайда болгону белгиленди. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери тарабынан
коронавирустук инфекциянын жайылышын ооздуктоо боюнча зарыл чараларды көрүү
экономикалык жигердүүлүктүн тез төмөндөшүнө, дүйнөлүк каржы рынокторунун
кыйрашына, жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуудагы көйгөйлөрдүн келип чыгышына,
дүйнөлүк соодадагы чектөөлөргө жана өлкө аралык нарк чынжырларынын бузулуусуна
алып келди. Автор статистикалык маалыматтарды терең талдоонун негизинде болуп өткөн
экономикалык төмөндөөнүн деңгээлин көрсөтө алды. Макалада келтирилген маалыматтар
JIA бизнес ассоциациясы тарабынан жүргүзүгөн сурамжылоонун натыйжалары менен
толукталган.
Негизги сөздөр: COVID-19, пандемия, экономика, өндүрүштүн төмөндөшү, чакан
жана орто ишкердик, салык, мамлекеттик колдоо, ишмердүүлүктү оптималдаштыруу.

2020-жылдын келиши менен COVID-19 пандемиясы дүйнөлүк коомчулук үчүн
күчтүү шок болуп калды, анын жайылышы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн
экономикасынын кескин төмөндөшүнө алып келди. Карантиндик чаралардын, өндүрүштүн
жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жарым-жартылай же толугу менен токтотулуусунан улам
дүйнөлүк экономика рецессияга кабылды. Алдыңкы көрсөткүчтөрдүн көбү бул жылдын
март-апрель айларында эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткен. Май-июнь айларында ишкердик
жигердүүлүктүн төмөндөшү уланып, глобалдык ишкердик жигердүүлүк индекси тарыхый
эң төмөн деңгээлге түштү. Дүйнө акыркы ондогон жылдардагы эң жогорку жумушсуздукту,
керектөөчүлөр арасында келечекке болгон эң төмөнкү күтүүнү көрдү.
2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасын социалдыкэкономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары, жалпысынан күтүлгөндөй, экономикалык
өсүштүн терс тенденциясын көрсөттү. 2020-жылдын апрелинен тартып COVID-19
пандемиясы экономикада төмөндөөнү пайда кылды (2020-жылдын январь-мартында
реалдуу өсүш 101,5% түзгөн эле), Өкмөт тарабынан коронавирустук инфекциянын
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жайылышын ооздуктоо боюнча көрүлгөн зарыл чаралар экономикалык жигердүүлүктүн тез
кыскарышына алып келди.
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча,
2020-жылдын январь-июнь айларында ички дүң продукциянын көлөмү 228,3 миллиард
сомду түзүп, 2019-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 5,3 пайызга (реалдуу өсүү
темпи 94,7 пайызга тең болду), Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке
албаганда 6,9%га кыскарган (реалдуу өсүү темпи 93,1%ды түзгөн) [1].
Экономиканын өсүшү экономиканын төмөнкү тармактары менен камсыз кылынды:
айыл чарбасындапродукциянын көлөмдөрү иш жүзүндө 1,6%га, өнөр жайында - 0,1%га
өскөн; ал эми өсүү темпи курулушта 9,1%га жана тейлөө чөйрөсүндө 8,2%га төмөндөгөн.
1-таблица – ИДПнын түзүмү жана аны түзгөн секторлор боюнча өсүү темптери
2019-жыл, январь-июнь айлары
Көрсөткүчтөр

млн
сом

Өсүү
темпи
%

2020-жыл, январь-июнь айлары

ИДПга
карата %
менен

млн
сом

Өсүү
темпи
%

ИДПнын
ИДПга
өсүүсүнө
карата %
кошкон
менен салымынын
үлүшү, п,п.

ИДП

234713,8

106,4

100,0

228300,7

94,7

100,0

-5,3

Өнөр жайы

48297,1

120,3

20,6

57658,5

100,1

25,23

0,02

Айыл чарбасы

20209,7

102,0

8,6

21385,0

101,6

9,4

0,14

Курулуш

15860,5

105,8

6,8

14584,9

90,9

6,4

-0,62

Кызмат көрсөтүү
чөйрөсү

114318,2

101,5

48,6

109271,2

91,8

47,9

-4,02

Продукттарга болгон
таза салыктар

36028,3

106,4

15,4

25401,1

94,7

11,1

-0,81

Автор тарабынан [1]-булактын негизинде түзүлдү
2020-жыл дүйнөлүк экономикадагы кырдаалдын кескин начарлашына алып келди.
Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери тарабынан коронавирустук инфекциянын жайылышын
ооздуктоо боюнча зарыл чараларды көрүү экономикалык жигердүүлүктүн тез
төмөндөшүнө, дүйнөлүк каржы рынокторунун кыйрашына, жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү
ташуудагы көйгөйлөрдүн келип чыгышына, дүйнөлүк соодадагы чектөөлөргө жана өлкө
аралык нарк чынжырларынын бузулуусуна алып келди. Жаңы вирус глобалдык дүйнөнүн
ушунчалык күчтүү көрүнгөн туруктуулугунун иллюзиясын жок кылды. Эсептелүү эле
күндүн ичинде дүйнө жүзү боюнча адамдардын, товарлардын жана капиталдын эркин
кыймылы токтоду. Экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшү тышкы суроо-талаптын
олуттуу кыскарышына алып келди.
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Болуп жаткан окуялардын ылдамдыгы жана COVID-19 эпидемиясынын
жайылышына, дүйнөлүк мунай рыногунун кыйрашына жана доллардын башка валюталарга
карата бекемделишине байланыштуу болуп жаткан экономикалык кесепеттердин
белгисиздиги 2020-жылдагы негизги макроэкономикалык параметрлердин төмөндөө
жагына кайра каралышын шарттады.
Айрым аймактарда (Бишкек, Ош жана Жалал-Абад, Нарын шаарларында, Ош
областынын Ноокат жана Кара-Суу райондорунда, Жалал-Абад областынын Сузак
районунда, Нарын областынын Ат-Башы районунда) өзгөчө кырдаалды, андан кийин
өзгөчө абалды киргизүү аталган аймактарда ишкердиктин көптөгөн объекттеринин токтоп
калышына, ал эми башка аймактарда жол тосуунун кесепетинен кыймылдын чектелишине
алып келген, бул жүк ташууну кечеңдеткен. Коомдук транспорттор менен таксилердин
кыймылы убактылуу токтотулду. Тейлөө тармагы эң аярлуу позицияга кабылды.
Өзгөчө абалдын киргизилишине жана санитардык көзөмөл-өткөрүү пункттарынын
орнотулушуна байланыштуу айрым өнөр жай ишканалары үчүн оор кырдаал түзүлдү,
анткени чакан жана орто ишканалардын 65-70%га жакыны өзгөчө кырдаал киргизилген
аймактардын чегинде жайгашкан эле жана алардын көп жумушчулары башка калктуу
конуштардан келишет эле. Тамак-аш азыктарын, кийим-кече жана текстиль буюмдарын,
курулуш материалдарын, металл рудаларын, мунай продуктыларын өндүрүү дал ушул
аймактарда негизги үлүштү ээлейт болуучу.
Жалпысынан алганда, COVID-19 инфекциясынын жайылуу тобокелдиги жана
пандемиянын Кыргызстандагы ишканалардын ишмердүүлүгүнө тийгизген таасиринин
деңгээли адегенде кызмат көрсөтүүлөргө жана физикалык байланыш менен байланышкан
өз ара аракеттенүүнүн башка түрлөрүнө адистешкен ЧОИнин табиятынан улам абдан
жогору болгон. Мындан тышкары, ишканалардын бул түрлөрүн аралыктан иштөөгө
өткөрүү өтө кыйын эле, бул жагынан алганда, олуттуу экономикалык жоготуулар
коркунучу абдан чоң болгон. Экспортко багытталган ишканалар дүйнөлүк транспорттук
кыйынчылыктардан, анын ичинде COVID-19 пандемиясынын шартында бажылык тариздөө
жана логистикалык процедуралардын жана жараяндардын татаалдашкандыгынын айынан
олуттуу жабыр тартышты. Мындан тышкары, жумушчулардын арасында оорунун олуттуу
деңгээли жумушчу күчүнүн жетишсиздигине алып келди, анткени адамдар ооруп калганда
гана эмес, ооруп калган туугандарына кам көрүүгө же карантинди сактоого аргасыз болгон
учурда да жумушка чыга алышкан эмес.
Бирок, башка жагынан алганда, ишканалардын көпчүлүгү 10го чейин жумушчусу
бар майда ишканалар болгондуктан, инфекциянын жайылышын ооздуктоо кыйла
натыйжалуу болду. Ошондуктан, инфекциянын алдын алуу боюнча салттуу иш-чаралар –
дененин температурасын өлчөө, беткаптарды таратуу жана башкалар аларда өзгөчө көйгөй
болгон эмес.
JIA Бизнес Ассоциациясынын сурамжылоосуна ылайык [2], респонденттердин
жарымы гана өзүнүн ишканасына COVID-19 пандемиясынын терс таасирин тастыкташты,
ал эми алардын 21%ы иш учурунда кадимкидей иштеп жатканын белгилешти. Тилекке
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каршы, биздин оюбузча, бул өндүрүштүн кризиске чейинки деңгээлине кайтып келүүнү
билдиреби же жокпу, так айтуу кыйын, анткени кирешелердин, буюртмалардын жана
жумушчу күчүнүн төмөндөшү боюнча маалыматтар абдан олуттуу төмөндөөнү көрсөтүп
турат.
Орун алган ушундай шарттарда чакан жана орто ишканалар өздөрүнүн учурдагы
иштерин оптималдаштыруунун жолдорун (анын ичинде чыгымдарды азайтуу, жумуштан
убактылуу бошотуу ж.б. аркылуу) жана бизнести диверсификациялоонун жаңы
мүмкүнчүлүктөрүн (жаңы продуктылар, кардарлар, жеткирүүчүлөр жана чыгымдарды
оптималдаштыруу аркылуу) жигердүү издеп табууга далалат кылышты.
Жогорудагы сурамжылоонун жүрүшүндө эң актуалдуу тема мамлекеттик колдоо
болду. Респонденттердин белгилешинче [2], алар мамлекеттен салыктарды кыскартууну
күтүшөт, бул бизнестин аман калышына жардам берет. Мындан сырткары алар COVID19нын алдын алуу боюнча мамлекеттик органдардын тутумдуу түрдөгү маалыматынын
жоктугун ырасташты.
Сурамжылоонун натыйжаларынын жыйынтыгында Кыргызстандагы ЧОИ нин
абалын жакшыртуу боюнча төмөнкүдөй негизги сунуштамалар берилген:
► учурдагы кыйынчылыктарды жеңүү жана келечектеги иш-аракеттерге даярдануу
үчүн ишканаларга колдоо көрсөтүүнү (каржылык жана башка) жогорулатуу;
► COVID-19 пандемиясынан улам олуттуу көйгөйлөргө дуушар болгон
ишканаларды колдоо максатында салыктык жана башка жүктөрдү азайтуу;
► кызматкерлерди колдоо боюнча иш-чараларды киргизүү, өндүрүштө эмгекти
коргоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, ишканаларды жеке коргонуу каражаттары менен
камсыздоо ж.б.;
► социалдык камсыздандырууга, коммуналдык кызматтарга ж.б. болгон
чыгымдарды стимулдаштыруу иш-чараларын улантуу зарыл;
► көбүрөөк даражада бизнестин муктаждыктарын жакшыраак канааттандырган
чараларды иштеп чыгуу үчүн чечимдерди кабыл алуу жараянына бардык кызыкдар
тараптарды тартуу.
Биздин оюбузча, акыркы маселе формалдуу эмес экономика жөнүндөгү суроого
берилүүчү жооптордун объективинде кароодо өтө маанилүү. Мамлекет тарабынан расмий
колдоонун жоктугунан жана бюрократиялык жүктөн улам ишканалардын дээрлик жарымы
формалдуу эмес экономикага өтүүгө даяр экендигин белгилей кетүү зарыл.
Ушуга байланыштуу формалдуу эмес экономика көйгөйүн чечүү үчүн төмөнкүлөрдү
сунуштайбыз:
► салык тутумун айрым салыктарды жана башка жыйымдарды кыскартуу жана
экономикалык ишмердүүлүктү көпчүлүк формалдуу эмес ишканалар үчүн жеткиликтүү
жана жагымдуу кылуу жолу менен тартипке келтирүү;
► формалдуу статустун артыкчылыктарын түшүндүрүү максатында маалыматтык
кампанияны өткөрүү, ишкерлерди формалдуу эмес экономика көйгөйүн чечүүдөгү оң
мисалдар жана эл аралык мыкты тажрыйбалар менен тааныштыруу;
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► мамлекет башкаруу механизмдеринин сапатын жана алардын натыйжалуулугун
жогорулатууга, ишканалардын зарыл процедураларды өткөрүүгө кеткен убактысын
кыскартуу үчүн мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү жогорулатууга тийиш;
► ишканаларды каттоо жараянын тездетүү жана жөнөкөйлөштүрүү аркылуу
жакшыртуу;
► формалдуу эмес ишканаларды каттоого туруусуна стимул түзүү үчүн
ишканаларга мамлекеттик колдоо көрсөтүүнү күчөтүү;
► ишкердик ишмердүүлүк боюнча бардык мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл.
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ABSTRACT
This article discusses the history of the study of phraseology in the Kyrgyz and Turkish
languages. In the Kyrgyz language, this term is now a branch of linguistics that teaches special
expressions in a particular language. Specific expressions in the language were previously defined
by various terms («phrase», «phraseme», «idiom», «phraseological units»). In Turkish called
«Deyim». A set of phrases that correspond to a concept or situation is called phraseology.
Key words: phraseology, frasise, phraseological units, idiom, word.

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН
ИЗИЛДЕНИШИ
Сатыбалдиева Элиза АСЕИНОВНА
Назарова Гулзара НАСИРДИНОВНА
АННОТАЦИЯ
Бул макалада кыргыз жана түрк тилиндериндеги фразеологизмдердин изилдениш
тарыхы каралат. Кыргыз тилинде бул термин азыркы учурда тигил же бул тилдеги өзгөчө
туюнтмаларды окутуп үйрөтүүчү тил илиминин бир тармагы. Тилдеги өзгөчө туюнтмалар
мурда ар түрдүү терминдер менен белгиленип (“фраза”, “фразема”, “идиома”
“фразеологиялык бирдиктер”) деп аталган. Ал эми түрк тилинде Deyim nedir. (Дейим
недир). Чындыкка дал келбеген, бир нече сөздөн турган жана түшүнүккө же кырдаалга
жооп берген сөз айкаштарынын жыйындысы “фразеологизм” деп аталат.
Түйүндүү сөздөр: фразеологизм, фразеология, фразеологиялык бирдиктер, идиома,
сөз.
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50-жылдарга чейин фразеологизмдер өзүнчө илимий талдоого алынбаса да,
практикалык жактан изилденип келген. К.К.Юдахиндин 1940-жылы жарык көргөн
“Кыргызча-орусча сөздүгүндө” фразеологизмдер кеңири кездешет жана алар башка сөз
каражаттарынан айырмаланып ромб белгиси менен белгиленген. Автор өзүнүн китебинин
баш сөзүндө: “В словаре богато представлен иллюстративный материал: пословицы,
поговорки, устойчивые словосочетания, идиоматика, отдельные фразы и цитаты из
произведении”,- деп жазат. Сөздүк толукталып, 1965-жылы 2-жолку басылышында
фразеологизмдердин саны дагы көбөйгөн.
Тилдеги сөздөрдүн лексикалык, семантикалык, стилдик нормасын белгилеген
“Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө” (1969) да фразеологизмдер бир кыйла берилген.
Ал эми окумуштуу А.Жапаров “Азыркы адабий кыргыз тилиндеги сөз айкаштарынын
грамматикалык структурасы” (1955) аттуу эмгегинде фразеологизмдердин сүйлөмдөгү
синтаксисттик функциясына кыскача токтолгон.
Кыргыз тилчилеринен фразеологизмдерди биринчилерден болуп, атайы изилдөөгө
алып, аракет кылган окумуштуу Ж.Шүкүров болгон. Анын “Кыргыз тилиндеги
фразеологиялык айкалыштар жөнүндө” (1956) деген макаласы кыргыз тилиндеги бул
багыттагы алгачкы эмгек болуп саналат. Бул макалада автор фразеологизмдин туруктуу сөз
тизмектеринин башка түрлөрүнөн (макал-лакаптардан, татаал сөздөрдөн ж.б.)
айырмалануучу белгилерин аныктап, фразеологиялык айкалыштардын түзүлүү жолдоруна
көбүрөөк токтолуп, “бир макала менен кыргыз тилиндеги фразеология маселесин камтуу
мүмкүн эместигин, фразеологиялык айкалыштардын бардык маселелерин толук жана терең
чечүү үчүн эң зор изилдөө жүргүзүү керектигин” ушул мезгилге чейин бул сөздөрдү
изилдөөгө арналган эмгектер жоктугун, кыргыз тилиндеги фразеологизмдерди топтоо,
классификациялоо, өздөштүрүү сыяктуу иштер тилчилер үчүн негизги маселелерден
экендигин баса белгилеген. [Акунова Айнура 2007:13]
Кыргыз тил илиминде фразеологизмдерге байланыштуу изилдөө иштери,
Ж.Шүкүровдун аталган макаласынан кийин, 60-жылдардын аягында Ж.Осмонованын
демилгеси менен улантылат. Анын фразеологизмдердин өзгөчө түрү болгон идиомаларды
изилдөө иштерине арналган “Идиомалардын макал-лакап жана карым-катышы” (1969),
“Кыргыз тилиндеги идиомалар жөнүндө” (1969), “Идиомалардын лексикалык
варианттары” (1970), “Идиомалардын синонимдери жөнүндө” (1970) ж.б. макалалары
биринин артынан бири жарык көрөт. Ал “Кыргыз тилиндеги идиомалар” деген темада
кандидаттык диссертациясын (кыргыз тилиндеги фразеологизмдерге арналган алгачкы
диссертация) коргогон жана 1972-жылы “Кыргыз тилиндеги идиомалар” аттуу
монографиялык эмгеги басылып чыккан. Ж.Осмонованын эмгектери фразеологизмдерди
тео- риялык планда изилдеп, өзүнүн так, даана корутундулары менен идиомалардын
табиятын так ачып бергендиги менен баалуу.
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Кийин Ж. Мамытовдун “Кыргыз тилинин фразеологиясы” (1969), А. Сапарбаевдин
“Мета- фора менен фразеологиялык синонимдердин катышы” (1973), Ж. Мукамбаевдин
“Идиомалар, учкул сөздөр” (1974), Б.Суранчиеванын “Фразеологиялык синонимдер” (1978)
аттуу макалалары жарык көрүп, алар негизинен кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин
түрлөрү, алардын лексика-семантикалык табияты, башка тилдик сөз каражаттарынан
өзгөчөлүгү сыяктуу маселелерди изилдешип, атайын кыргыз тили жана адабияты
мугалимдери үчүн теориялык жактан жардам катары сунушталган материалдардын бири
болгон. [Акунова Айнура 2007:13]
Кыргыз тилине караганда түрк тилинде фразеологизмдердин иликтөөгө алынышы
жана сөздүк түзүү иши алда канча эрте башталган. Түрк тилиндеги фразеологиялык
каражаттарды изилдөө боюнча булактарды Осмон доорунан жолуктурууга болот. Анткени,
1480-жылы жазылган автору белгисиз болгон “Atasözleri” деп аталган китеп 1836-жылы
Велет Избудак тарабынан бир канча кошумчалар менен толукталып жарык көргөн, анда
макал-лакаптар жана бир топ идиомалар да камтылган.
ХIХ кылымдын экинчи жарымында, фразеология илиминин иликтенүүсү
Шинасинин “Durub-i Emsal-i Osmaniye” аттуу эмгегинин жарык көрүшү менен башталып,
түрк тилиндеги фразеология илими менен катар сөз айкаштары, макал-лакаптар да
иликтенген. Фразеологизмдерди теориялык жана практикалык жактан иликтөөгө алган
алгачкы окмуштуу Шинасинин “Durub-i Emsal-i Osmaniye” аттуу эмгеги эки жолу басмадан
чыгат (1863, 1870).
Түрк окумуштуусу Ебуззия Тевфик 1885-жылы Шинасинин жогоруда аталган
эмгегине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында эмгекти кайрадан
бастырып, андагы такталбаган макал-лакаптар менен фразеологизмдердин санын 4004 кө
жеткизген (Ebuzziya Tevfik. Durub-i Emsal-i Osmaniyye. Matbaa-i Ebuzziya. İstanbul, 1987).
Бул изилдөөдө макал-лакаптар менен туруктуу сөз айкаштардын белгилери, өзүнө
тиешелүү касиеттери аныкталган эмес. Бирок ошондой болсо да, алгачкы жолу Ебуззия
Тевфик өз эмгегинде фразеологизмдер үчүн илимий аныктама берүүгө аракет жасаган. Ал:
“фразеологизмдер макал-лакаптар сыяктуу эле эл арасына кеңири тараган, көбүнчө бир
канча сөздүн тутумунан турган, кээде толук же кемтик сүйлөм менен бүтүндөй ойду
түшүндүргөн кандайдыр бир окуяны образдуу түрдө айтып берүүдө колдонулат” деп
аныктама берген.
Ебузия Тевфик өтмө маанидеги сөздөр менен буйрук сөздөрдү да
фразеологизмдердин курамына киргизген. Маселен, “Sağlık olsun, iyiye iyi, kötüye kötü
demek” сөз айкаштары образдуулук касиетке ээ болбогону менен кандайдыр бир буйрук
маанисин билдиргендиктен муну фразеологизмдердин катарына киргизген. Ал эми “suyun
kaynaması” (абдан оору) сөз айкашында образдуулук орун алып турганына карабастан,
буйрук билдирүүчү маани камтылбагандыктан бул сөз айкашын (“suyun kaynaması”)
фразеологизмдердин катарынан алып таштаган.
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Мындай көз караш туура эмес экенин жана буйрук маанидеги сөздөр фразеологизм болбой
турганын Аксой Өмер Асым өз эмгегинде туура белгилейт.
Фразеологизм маселесин иликтеген окумуштуулардын бири - Юсуф Чотуксөкен. Ал
5000 фразеологизмди тандап алып изилдөө ишин жүргүзгөн. Натыйжада түрк
фразеологизмдери эң аз эки, эң көп 10-15 компоненттен турарын мисалдар менен
бышыктайт: 2 компоненттүү фразеологизмдер - ara sıra, apar topar, aptal aptal, ara bulmak,
arada bir, arkası pek, arka arkaya; 10 компоненттүү фразеологизмдер - benim gönlüm öküz ile
danada, onun gönlü rastık ile kınada, bey devesi gibi yan gelip geviş getirmek, ata nal çakıldığını
görmüş; kurbağa ayaklarını uzatmış, ben bilmez miyim güttüğüm domuzun huyunu, eşeği sattım,
“ço çüş” demekten kurtuldum ж.б.
Түрк тилинде фразеологизмдерге ар кандай аныктама берилгени белгилүү. Айрым
окумуштуулар фразеологизмдерди бир сөздөн да турат десе, башкалардын ичинде Метин
Йуртбашы фразеологизмдер бирден көп сөздөн турат дейт. Аксой Өмер Асым алгач макал
менен фразеологизмдерди мешхур (чыгаан) сөздөр деп атаса, кийин идиом деп төмөнкүдөй
аныктама берет: “Алардын көпчүлүгү даяр формадагы сөздөр болгондуктан түз, заттык
логикалык мааниде эмес, кыйыр, коннатативдик мааниде айтылат, ошондой эле алардын
грамматикалык түзүлүшү да башкалардан өзгөчөлөнүп, сөздөрдүн маанисине өзгөчө боёк
берүү, көрк кошуу менен, адамдын көңүлүн өзүнө бурууга мажбурлайт. 1930-жылы Аксой
Өмер Асым өзүнүн оюн дагы тереңдетип, башка окумуштууларга караганда идиомага так
жана толук аныктама берген: “Түшүнүктү сүрөттөгөн стереотиптик лексика же сүйлөм
өзүнө тартуучу же өзгөчө түзүлүшкө ээ сүйлөмдөр жана алардын көпчүлүгүнүн түз
маанисинен башка да мааниси болот” Вежихе Натибоглунун пикиринче, “фразеологиялык
каражаттар, идиомалар айтылуучу ойдун таасирдүүлүгүн, элестүүлүгүн арттыруу
максатында азбы-көппү логикадан четтеп кетишет. Кээ бир сөздөр башка сөздөр менен
алмашса, кээ бирлери өзгөрүүсүз калат”. [Aksoy Ömer Asım. 1988:14-194].
Аксой Өмер Асым өзүнүн 1965-жылы жарык көргөн “Bölge ağızlarında atasözleri ve
deyimleri” аттуу эмгеги бүгүнкү күндө да эң маанилүү заманбап эмгектерден болуп саналат.
Бул эмгекте 4624 фразеологизм камтылып, алар колдонуу чөйрөсүнө карай үчкө бөлүнгөн:
1. Бүгүнкү күндө республиканын бардык аймагында колдонулган фразеологизмдер;
2. Республиканын кайсы бир аймактарында гана колдонулган фразеологизмдер;
3. Республикадан тышкары диалектерде колдонулган фразеологизмдер. [Aksoy Ö.A.
1965:16].
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Хамди Хасан “Makedonya ve Kosova türklerince kullanılan atasözleri ve deyimleri”
деген эмгегинде Македония жана Косова диалектериндеги фразеологизмдердин
фонетикалык жана синтаксистик айырмачылыктарын терең изилдеген. Зафер Өнлер 1996жылы Анкарада өткөн курултайда “Kutadgu Bilig’de Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler”
деген темада баяндама жасап, эстеликте орган аттарынан жасалган 104 фразеологизм, анын
ичинде көзгө байланыштуу 13, башка байланыштуу 9, тилге байланыштуу 6, жүрөккө
байланыштуу 5, тамакка 4, жүзгө байланыштуу 19, кашка байланыштуу 3, моюнга
байланыштуу 3, тишке байланыштуу 2 фразеологизм бар экенин аныктаган.
1998-жылы Түрк тарыхы куруму жарыялаган Айдын Дагпынардын “Tıpkı ve Benzer
Türk-İngliz, İngliz-Türk atasözleri ve dyimleri” аттуу эмгеги да илимге олуттуу салым кошту
десек болот. Китеп 551 беттен, 3 бөлүмдөн туруп, англис жана түрк тилиндеги
фразеологизмдерди семантикалык жактан салыштыруу максатын көздөйт да,
фразеологизмдердин түркчө-англисче, англисче-түркчө шайкештиктери иликтөөгө алынат
[Dağpınar A. 1998:16].
Окумуштууларды түрк тилинде фразеологизмдер кандай мааниде жана кайсы
учурда көп колдонулат деген суроо дайыма кызыктырып келет. Бул суроонун жообун Эмин
Өздемирдин 4392 фразеологизмди ичине камтыган “Фразеологизмдер сөздүгүнөн” алууга
болот. Анда өтө жыш колдонулган фразеологизмдер топтолуп, сөздүк тартибинде
маанилери так ачып көрсөтүлгөн.
Фразеологиялык бирдиктерин кыргыз жана түрк элдеринин дүйнө таанымы, үрпадаты, салт-санаасы, турмуш-тиричилик шарты, ой-жүгүртүүсү менен бирдикте караган
учурда жасалган корутундулар тил илимине айрым маселелерди тактоодо белгилүү бир
даражада пайдаланылса болот. Ушул мезгилге чейин лексикалык, фразеологиялык,
грамматикалык салыштыруулардын негизинде изилденип келген түрк, кыргыз тилдеринин
өз ара карым-катышын фразеологиялык деңгээлде изилдөө теориялык жаңы натыйжаларды
бербей койбойт. Изилдөөнүн кээ бир натыйжаларын кыргыз жана казак илимдеринин
фразеология багытында айрым маселелерди чечүүдө негиз кылып алууга болот.
Фразеологизмдер бир нече сөздүн ой жагынан өз ара бирдикте тизмектешип,
туруктуу айтылган сөз айкашууларын, түрмөктөрүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Бирок бул
илим мындан ары да терең изилдөөгө, жаңы илимий фактыларга муктаж экендигин
байкадык. Биздин оюбузча фразеологизмдер дагы изилдөөгө алынып, салыштыруу ж.б.
иштери менен колго алынат деген ойдобуз.
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ABSTRACT
Since the independence of Kyrgyzstan, the accounting system has shifted to a free
economic direction. Currently, the country has three sectoral accounting systems, which are
conducted in accordance with International Financial Reporting Standards. This article examines
the issues of growth, development and government regulation in the accounting system and
evaluates them from a scientific point of view.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ
ЖАНА ЖӨНГӨ САЛЫНУУСУ
Жанузаков Болотбек ШАКЫЕВИЧ
Жанузакова Зиядат БОЛОТБЕКОВНА

АННОТАЦИЯ
Кыргызстан эгемендик алган жылдан баштап бухгалтердик эсеп системасы эркин
экономикалык багытка бурулду. Учурда ата мекенде үч тармактык эсеп системасы
жаралып, алар Каржылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттары менен жүргүзүлүп
келет. Бул макалада эсеп тутумундагы өсүү, өнүгүү жана мамлекеттик жөнгө салуу
маселелери изилденип, илимий көз карашта баа берилген.
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Кыргыз эли дүйнө таанымы боюнча мамлекет катары калыптанышы Кытай жазма1
маалыматтары тастыктагандай б.з.ч. 2200-жылдарга такалат. Ал эми кыргыз эли жердеген
Ысык-Көлдөн, Нарындан, Таджикистан менен чектешкен Кожо-Бакырган-Сайдан табылган
б.з.ч. 800-10 миң жылдык мезгилдерге таандык таш куралдар, ошондой эле б.з.ч. 5-3 миң
жылдан 1миң жылга чейинки мезгилдеги Кыргызстандын түштүк жана түндүк бөлүгүнөн
табылган Андронов жана Чуст маданияттарына таандык, андан бери VI–VII к.к. курулган
азыркы Манас, Кошой-Коргон тарыхый-этнографиялык эстеликтери, Х-XII к.к. курулган
“Шахфазл” тарыхый-мемориалдык комплекс, Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү, Өзгөндөгү
жана Токмоктогу (Баласагун) мунаралары, ж.б. көптөгөн маданиятык, архитехтуралык
курулуштар кыргыз элинде болгон эсеп маданиятынан кабардап турат.
Кыргыз элинин кийинки эсептик турумушу совет дооруна чейин араб жазма
булактары менен жүргүзүлгөн. 1864-жылдан тарта Кокон хандыгы Россия
падышачылыгына баш ийгенден баштап Кыргызстандын аймагында орусташтыруу саясаты
күчөп, падышачылыктын көрсөтмөлөрүн аткарууга байланышкан бухгалтердик эсептин
жүргүзүлүшү башталган.
Изилденген булактарга караганда, Кыргызстандын аймагында (1864-1932 жж.)
бухгалтердик эсепти жүргүзүү орус жана араб тилдеринде жүргүзүлгөн. Бухгалтердик
маалыматтарды эсепке алуу үчүн эркин формадагы таблицалар, ошондой эле атайын
формадагы (счеттор боюнча дебет жана кредитти түшүрүүчү) каттагычтар колдонулган.
Ошол кездеги аймактык борборлоштурган башкаруу органдарынын аткаруу комитеттери
жайгашкан Кокон, Наманган, Ханабад жана Андижандарда (мисалы Андижан, БазарКоргон токой чарбалары) атайын бухгалтердик кызматтар иштеген.
Тарыхый архивдик маалыматтарга караганда 1917-1925-жылдары Кыргызстандын
аймагында бухгалтердик эсепти жүргүзүү, жергиликтүү башкаруу органына же токой
башчыларына, ж.б. милдеттендирилген. Ал мезгилде Кыргызстандын түштүгү менен
түндүгүндө негизги чарбачылыктар табыгый байлыктар (токой, айбанаттардын териси,
кендер, ж.б.) менен байланыштуу болгон.
Кыргызстан 1917-1991-жж. аралыгында советтик доордун эсеп-отчеттуулугу менен
жашады. Октябрь революциясынан кийин 1917-жылы кыргыз элинин РСФСРдын
Туркестан Республикасынын курамына кириши, анын аймактарындагы бухгалтердик
эсептин жүргүзүлүүсүн бир кыйла жанданткан. Анткени, Туркестандын текшерүү палатасы
жергиликтүү аймактарга кирешелер жана чыгашалар туурасында бухгалтердик отчетторду
милдеттүү түрдө жүргүзүүнү киргизген.
1924-жылдын 14-октябрынан кыргыз эли Туркестан Республикасынын курамынан
бөлүнүп, РСФСРдын Кара-Кыргыз автономиялуу областы, кайра эле 1925-жылдын 25майынан РСФСРдын Кыргыз автономиялуу областы болуп, андан соң 1936-жылдын 5декабрынан СССРдын курамындагы Кыргыз ССРи болуп түзүлүүсү, кыргыз өлкөсүндөгү
“Ши Цзи” (“Исторические записи”) - Сымя Цянь около 201 год до нашей эры. http://vk.com/wall. Главный
историограф Ханьского двора Сымя Цянь (145/135 – ок. 86 г. до н.э.), http://www.centrasia.ru
1
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бухгалтердик эсептин калыптануусун жана өсүп-өнүгүүсүн шарттаган. Кыргыз ССРнин
борборлоштурулган аймактарында бухгалтердик эсепти жүргүзүү кадимки кызматка
айланган.
Жогорудагыларды жыйынтыктоо менен, Октябрь революциясынан кийин
Кыргызстандагы бухгалтердик эсептин өсүп-өнүгүүсүн төмөндөгүдөй мезгилдерге бөлүп
кароого болот:
1. 1917-1925 жж. Советтик тутумдун калыптануу мезгилиндеги бухгалтердик эсеп;
2. 1926-1939 жж. Социалистик экономиканын пайдубалын түзүү мезгилиндеги
бухгалтердик эсеп;
3. 1940-1945 жж. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилиндеги бухгалтердик эсеп;
4. 1946-1990 жж. Советтик системанын калыптанып, өсүп-өнүгүү мезгилиндеги
бухгалтердик эсеп;
5. 1991-ж. бүгүнкү күнгө чейин, базар экономикасы шартындагы бухгалтердик эсеп.
Октябрь революциясына чейин орус падышалыгы Кыргызстандын аймагындагы
жер, жаратылыш байлыктарын көзөмөлдөө жана тиешелүү салык алууларды жыйноо
максатында иштерди жүргүзүп, эсепти уюштуруу иштерине анча маани бербеген.
Ошондуктан, араб тилиндеги эсеп жүргүзүүлөр 1930-ж. чейин болгон.
Октябрь революциясынан кийин Кыргызстандагы бухгалтердик эсеп жана
отчеттуулукту жөнгө салуучу эң алгачкы документ болуп Эл Чарбасынын Жогорку
Кеңешинин (ЭЧЖК) “Промсл салыгы жөнүндө” уставы саналган.
Андан кийики ЭЧЖК тарабынан даярдалган төмөнкү документтер Кыргызстандагы
бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту тартиптөөдө жана көзөмөлдөөдө колдонулган:
-“Улутташтырылган ишканалардын өндүрүшүнүн эсебин жана балансын түзүү
боюнча негизги жобо”2;
-“Улутташтырылган
ишканалардын
эсеп
жүргүзүүлөрүнүн
жана
отчеттулуктарынын тартиби”; ж.б.
-1928-ж. 9-августунда Элдик кеңеш комиссариаттынын (ЭКК) токтому менен
“Башкы жана ага бухгалтерлердин укуктары менен милдеттери жөнүндө” жобо, 1936-ж. 29июнунда “Бухгалтердик отчеттуулук жана баланс жөнүндө” жобо жарык көргөн.
Акыркысында, баланста негизги каражаттарды калдыгы менен баалап, ал эми
амортизацияланган суммаларды баланстан сырткары көрсөтүү киргизүү каралган.
Жалпылаганда, Октябрь революциясы доорунда атайын уюштурулган Элдик
комитеттер, В.И. Ленин тарабынан чыгарылган жоболор, көрсөтмөлөр, токтомдор
Кыргызстандагы эсеп-отчеттуулуктун калыптануусуна негиз болгон.
Социалисттик экономиканын пайдубалын түзүү жана социализм мезгилдеринде
Кыргызстандагы бухгалтердик эсеп тутуму коллективдештирүү, индустриялаштыруу жана
социалистик экономиканы калыптандыруу, өнүктүрүү мезгилдери менен байланышып
мазмуну, формасы жагынын кеңейип жана түзөтүлүп турган. Эсептин негизги максаты
Эскертүү: Китептеги кээ бир маалыматтар, мамлекеттик актылар ж.б. орус тилиндеги басмадан
которулуп берилди.
2
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социалистик менчикти сактоо болуп, эсептик объектилерге карата катуу талап коюу
тиешелүү ченемдик актылар менен киргизилген. Эл чарбасына киреше жана чыгашалар,
объектилердин нарктык көсөткүчтөрү жана өздүк нарк, отчеттордун түрлөрү, ж.б. боюнча
тиешелүү жоболор, эсептик формалар жайылтылган.
1973-1975-жж. бухгалтердик эсептин отчетторунун №1, №2, №3 формаларына
түзөтүүлөр киргизилип, аларга №5 “Негизги каражаттар, арзан баалуу жана тез эскирүүчү
буюмдар жөнүндө отчету” жана №6 “Материалдык баалуулуктардын кыймылы жөнүндө
отчету” боюнча формалар киргизилген.
Социализмдин өнүгүү мезгилинде эсептик саясат мамлекеттик иш чаралар менен
тыгыз айкалыштырылган. Мисалы, “Олимпиада-80” иш чарасына байланышкан чыгымдар
отчеттук берене катары киргизилген.
Негизинен, социалисттик экономиканын өсүп-өнүгүү мезгили бухгалтердик эсептин
объективдүүлүгүн бузган. Социалистик партиянын койгон план-тапшырмаларын реалдуу
турмушта аткаруу кыйындап, жалган жазууларды эсепке каттоо эл чарбасында адатка
айланган. Анткени, өндүрүштүк, эмгектик куралдардын иштөө эффектиси, зооинженердик
ж.б. ченемдер эске алынбаган, жалган отчеттук маалыматтарга негизделип жылдап өскөн
пландарды аткарууда, жасалбаган иштерди документтештирүүлөр, эсеп системасынын
объективдүүлүгүн төмөндөткөн.
1980-90-жылдары СССРдин кайра куруу саясаты, социалистик бухгалтердик эсеп
жана отчеттуулуктун тутумун эркин экономикалык өлкөлөрдүн эсептик талаптарына ыктоо
керектигин шарттады.
1991-жылы Кыргызстан эгемендик алгандан баштап, эсеп тутуму Каржы
министрлигинин алдында көзөмөлдөнө баштады. 1996-жылга чейин аталган министрлик
аркылуу бухгалтердик эсептин отчеттук формалары өзгөртүлдү, керектүү деген усулдук
жоболор жана көрсөтмөлөр, ж.б. материалдар иштелип жарыкка чыгарылды. Мисалы,
1996-жылы №3 “Ишкананын балансына тиркеме” отчеттук формадан чыгарылып, ордуна
№3 “Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет” киргизилген. Бирок, 1991-1996жылдар аралыгында экономикалык тармактарда эсеп-отчеттуулук адатта калыптанган
советтик тутумдун принциптери менен жүргүзүлдү.
1991-жылдан кийин өлкөбүздө жүргүзүлгөн ар кандай экономикалык жана
социалдык реформалар дүйнөлүк экономикалык тутумдарга кирүүгө, чет элдик
инвестицияларды тартууга, биргелешкен ишканаларды жана жаңыча башкаруу
формасындагы чарбаларды түзүүгө, өнүккөн өлкөлөрдө колдонулган алдынкы
фундаменталдык жоболорду кабыл алууга жана үйрөнүүгө алып келди. Мындан
бухгалтердик эсеп тутуму да сыртта калган жок. Мисалы, эл аралык бухгалтердик эсептин
стандарттарын колдонууга карата реформалык кадамдар, алгач, союздук мамлекеттер
таркар алдында башталган. 1991-жылдын 1-ноябрында Бириккен улуттар уюмунун (БУУ)
улут аралык каттам корпорацияларынын эксперттери менен биргеликте, СССРдин Каржы
министрлигинин чечимине ылайык №56 буйругу менен, бухгалтердик эсептин счеттук
планы жана аны колдонуунун көрсөтмөсү даярдалып чыккан. Ошондой эле, КРдин эсеп
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жана статистика тутумун өнүктүрүү максатында, 1992-жылдын 30-ноябрында Кыргыз
Өкмөтү №595-токтому менен “Кыргызстан Республикасын өнүккөн рынок
экономикасынын талаптарына ылайык эл аралык практикада кабыл алынган эсеп жана
статистика системасына өткөрүү боюнча мамлекеттик программасы жөнүндө”деген
документ кабыл алып, ал 1997-жылдын аягына чейин эл аралык эсептин нормаларын
киргизүүгө өбөлгө болгон. Натыйжада, бухгалтердик эсепти эл аралык стандарттарга
ылайыкташтыруу маселелери коомчулукта жанданып, базар экономикасынын талаптарын
көздөгөн ата мекендик жана чет элдик уюмдар өз ишмердиктерин жүргүзө баштаган.
1997-жылы Америкалык эл аралык өнүктүрүү Агенттигинин (USAID) демөрчүлүгү
астында түзүлгөн КАРАНА корпорациясынын жардамы менен, 18 Бухгалтердик эсептин
кыргызча стандарттары (БЭКС) даярдалган. Ошол эле жылдын 1-октябрында КРдин Каржы
министрлигинин №268/п буйругу менен, БЭКСти турмушка ашыруу боюнча жоболор
бекилген. Ага ылайык, 1997-ж. 30-декабрында КРдин Каржы министрлигинин №340/п
токтому менен, каржылык-чарбалык ишканалар үчүн бухгалтердик эсептин Башкы3
счеттук планы жана аны колдонуунун нускамасы бекилип, ишкана-уюмдарга колдонуу
сунушталган.
Бирок, БЭКС жана Башкы счеттук план эл аралык стандарттардын жоболору менен
толук шайкеш келбегендиктен, алардын практикада жайылтуусу ишканалар тарабынан
начар колдоо тапкан. Мисалы, 2007-жылкы сурамжылоодо республика боюнча 5813
ишканалардын 50,2 %зы Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары (КОЭС)
менен, 13 % зы (756 ишкана) БЭКС менен, ал эми 36,7 % зы (2133 ишкана) постсоветтик
эсеп тутуму менен каржылык отчеттуулуктарын түзүшкөн4.
Ал эми банк чөйрөсүндөгү каржылык уюмдар 1997-жылдан тарта толугу менен
КОЭСтин принциптери менен эсеп жүргүзүүгө өтүшкөн. Мында КРдин Улуттук Банкынын
ролу зор болгон.
1997-жылдан баштап өлкөдө КАРАНА, ПРАГМА, ОБА корпорациялары аркылуу
БЭКСтин талаптарын окутуу боюнча курстар жүргүзүлгөн. 2000-жылдын 3-апрелинде
КРдин Президентинин “КРдин бухгалтердик эсеп жана финансалык отчеттуулук тутумун
реформалоо чарасы жөнүндө” №73 Жарлыгы чыгып, анда КРдин Президентинин алдында
Каржылык отчеттуулуктун стандарттары боюнча улуттук комиссияны (КОСУК) түзүү
жана улуттук бухгалтердик эсептин стандарттарын Каржылык отчеттуулуктун эл аралык
стандарттарына (КОЭС) шайкеш келтирүү керектиги көрсөтүлгөн. Жарлыктын негизинде
2001-жылдын 28-сентябрында Кыргыз Өкмөтүнүн №593 “Кыргыз Республикасындагы
финансалык отчеттуулуктун эл аралык стандарты жөнүндө” токтому чыгып, КРдин
каржылык отчеттуулуктун стандартты катары, Лондон ш. Каржылык отчеттуулуктун эл
аралык комитети чыгарган Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын (КОЭС)
кабыл алуу жана ал стандарттарга ишкана, уюмдарды өткөрүү мөөнөттөрүнүн графиги
Ишканалардын каржылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн бухгалтердик эсебинин Башкы счеттордун планы
жана аны колдонуу боюнча көрсөтмө /КР Каржы Министирлиги 1997-ж. 30-декабрь № 340/п буйругу.
4
26/07/2008 12:05. КАБАР маалымат-аналитикалык борбору.
3
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бекилген. Ошондой эле, ал токтомдо жогорку жана орто окуу жайлардын окуу
стандарттарына Каржылык отчеттуулуктун жана аудиттин эл аралык стандарттарын окуу
предметтери катары киргизүү КРдин Илим жана Билим министрлигине сунушталган.
Кийинчерээк, КРдин Өкмөтү алдындагы КОСУК кайрадан Каржылык
отчеттуулуктун жана аудиттин стандарттары боюнча мамлекеттик комиссия (КОАСМК)
болуп түзүлүп, анын алдында түзүлгөн топ аркылуу, чарбалык ишканалардын счеттук
планы кайрадан иштелип чыгып, ал 2002-жылдын 18-ноябрында КОАСМКнын №28
токтому менен бекилген. Ал счеттук план ушул күнгө чейин колдонууда.
Кыргызстандагы эсеп системасы 2002-жылдын 8-майында жарык көргөн КРдин
“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы менен жөнгө салынат.
Анын негизги мазмуну төмөндөгүлөр түзөт:
-Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык экономикалык субъектилер (жеке
ишкерлерден тышкары) үчүн бухгалтердик эсеп жана каржылык отчеттуулукту бир түрдүү
усулдук негизде жүргүзүү;
-бардык субъектилер үчүн каржылык отчеттуулукту түзүүдө КОЭСти колдонуу;
-субъектилердк эсеп саясатын түзүү жана анын ар дайым колдонуусун сактоо;
-ички көзөмөл тутумун түзүүгө чара колдонуу жана анын натыйжалуу иштөөсүн
камсыздоо;
-бухгалтердик эсептин жүргүзүү тартибин эсептеп коюу принциби менен алып
баруу;
- бухгалтердик эсепти уюштуруу, милдеттүү ички аудитти жүргүзүү жана аларга
карата мыйзамдарды сактоо субъекттинин жетекчисинин жоопкерчилигине жүктөө.
Кыргызстанда бухгалтердик эсеп системасы тармактык чөйрөлөр боюнча айрмаланат:
каржылык -чарбалык субъектилер;
бюджеттик субъектилер;
каржылык-кредиттик субъектилер.
Ар бир тармак боюнча эсеп тутумун жөнгө салуу өз алдынча мамлекеттик органдар
аркылуу жүргүзүлөт. Алар:
каржылык -чарбалык субъектилер боюнча – КРдин экономика жана
коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө
мамлекеттик кызматы;
бюджеттик субъектилер боюнча - КРдин Каржы министрлиги;
каржылык-кредиттик субъектилер боюнча – КРдин Улуттук Банкы.
Учурда өлкөнүн бардык тармактарында бухгалтердик эсеп КОЭСке ылайык
жүргүзүлөт. Тармактар ортосундагы эсептик өзгөчөлүктөр колдонулган счеттор, ишканауюмдарды башкаруудагы формалар, менчиктин түрлөрү
менен
айырмаланат.
Субъектилердин КОЭСке өтүүлөрү боюнча жылдар жана счеттук планынын сандары
төмөндө көрсөтүлөт:
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№

Тармактар

1.
2.
3.

Каржылык-кредиттик субъектилер
Каржылык -чарбалык субъектилер
Бюджеттик субъектилер

КОЭСке
жылдар
1997-ж.
2001-ж.
2018-ж.

өткөн

Счеттук пландын сандары
5 сандуу
4 сандуу
8 сандуу

Бүгүнкү күндө, бухгалтердик эсеп чарбалык механизмдердин бир бүтүн бөлүгү
катары, базар экономикасынын шартына шайкеш бекилген мыйзам-актылар жана ченемдик
базалар аркылуу коомчулукта колдонулууда.
Учурда өлкөбүздүн базар экономикасына калыптанышы, башкаруунун жаңы
формаларынын, бизнестик чөйрөдө заманбап кызматтардын пайда болушу жана
санариптешкен экономикага жаңы стратегиялык пландарды иштеп чыгуулар бухгалтердик
эсептин алдына жаңы тапшырмаларды коюуда.
Бухгалтердик эсепке болгон мамлекеттик органдардын түз көзөмөлү жоюлуп, аны
жүргүзүүнүн усулдук жагы калды. Учурда бухгалтердик эсептин негизги максаты болуп
субъекттилердин өз ишмердүүлүктөрү жөнүндө объективдүү маалыматтарды түзүү, алар
менен ички жана сырткы маалымат керектөөчүлөрүн камсыздоо саналат.
Бухгалтердик эсеп экономикалык субъекттилердин кабыл алган эсеп саясатына
жараша мыйзам чегинде эркин жана көз карандысыз кызматка айланды. Кыргыз
Республикасындагы бухгалтердик эсеп ишмердүүлүгүнүн жөнгө салынуусу төмөндө 1сүрөттө көрсөтүлөт.
КРдин бухгалтердик эсеп ишмердүүлүгүн жөнгө салуу
функциясын аткаруучу мамлекеттик органдар

КРдин экономика жана коммерция
министрлигине караштуу финансы
рыногун жөнгө салуу жана
көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

КРдин Улуттук
Банкы

КРдин Каржы
министрлиги

Каржылык-кредиттик
субъекттилер

Каржылык-чарбалык
субъекттилер

Бюджеттик
субъекттилер
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ABSTRACT
In the article, the author identifies the problems in the field of public services over the past
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САНАРИПТЕШТИРҮҮ – МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ
ЧӨЙРӨСҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗГИ ЖОЛДОРУНУН БИРИ КАТАРЫНДА
Кадырбекова Чолпон КАДЫРБЕКОВНА

АННОТАЦИЯ
Макалада автор мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө акыркы 10 жылдыктар
ичинде орун алган абалга талдоо жүргүзүү аркылуу андагы көйгөйлөрдү аныктаган жана
бул көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун сунуштаган. Жалпы эле мамлекеттик кызмат
көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүүнүн негизги жолу катары санариптештирүүнү кеңири
жайылтууну автор чечимдердин негизгиси деп эсептейт. Бул сунушту автор негиздүү түрдө
далилдеп көрсөтө алган. Ал жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар
мамлекеттик ишмердүүлүктүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги рычагы деп
белгилейт.
Негизги сөздөр: мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, сервистик портал,
мамлекеттик кызматтарга муктаждык, керектөөлөр, кесиптик даярдык, квалификациялык
деңгээл, электрондук кызматтар.
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Жарандарга
көрсөтүлүүчү
мамлекеттик
жана
муниципалдык
кызмат
көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу милдети, ийгиликтүү
өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, ар бир демократиялык мамлекет үчүн биринчи
орунда турат. Өнүккөн өлкөлөрдүн өкмөттөрү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат
көрсөтүүлөр чөйрөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, алардын сапатынын стандарттарын иштеп
чыгышат, калкка электрондук кызмат көрсөтүүлөр боюнча сервистик порталдарды
уюштуруп, кеңири жайылтышат жана жыйынтыгында «Электрондук өкмөт» тутумун ишке
ашырышат.
Базар экономикасынын шартында бизге керектелүүчү кызматтардын көбүн жеке
сектордун уюмдары көрсөтөт. Бирок, канааттандырылуусу түрдүү мамлекеттик
түзүмдөрдүн милдетине кирген башка турмуштук зарыл муктаждыктар да арбын.
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу органдарынын бул ишмердүүлүгүнүн
натыйжаларын бүгүнкү күндө өлкөбүздүн калкы күн сайын сезип жатат. Бул кызматтар
жеткиликтүү жана сапаттуу болсо го жакшы, анда калк эч кандай ыңгайсыздыкты сезбейт,
бирок андай болбосо, бул коомдо сын-пикирлерди жана нааразычылыктарды жаратып,
бийликке болгон ишенимди төмөндөтөт. Мындай көрүнүштү адилеттүү деп эсептейбиз,
анткени кызмат көрсөтүүлөрдүн көбүнө эл мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар
аркылуу төлөм төлөшөт.
Юридикалык жана жеке жактардын, ошондой эле бүтүндөй коомдун жеке сектор
уюмдары бере албаган кызматтарга болгон ар түрдүү керектөөлөрүн канааттандыруу ар бир
мамлекеттин бийлик органдарынын ишинин негизги багыттарынын бири болуп келген
жана болуп саналат.
Бирок курамында коомдук муктаждыктарга ээ керектөөлөр да бар. Алардын
өзгөчөлүгү жамааттык керектөөдө, аларды элдин бардык катмарына эркин жана бирдей
камсыз кылууда турат. Жалпы республикалык деңгээлдеги мындай жеңилдиктердин
мисалдары катары мыйзам чыгарууну, коргонууну, укук тартибин, мектепте билим
берүүнү, жол, телерадиоберүү жана башкаларды атоого болот. Жергиликтүү деңгээлде
булардын катарына көчөлөрдү жарыктандырууну, светофорлор, парктар, музейлер,
китепканалар, жамааттык радио-телевидение жана башкаларды кошо алабыз. Алар коомдук
керектөөлөр (жыргалчылыктар, public goods) деп аталышат.
Жыргалчылыктардын бир бөлүгү атаандаштыкта болбоо жана керектөөдөн
четтетилбөө касиеттерине түрдүү даражада ээ болуу менен бул полярдуу учурлардын
арасында болушат. Алар аралаш же жарым-жартылай коомдук жыргалчылыктар деп аталат.
Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды
көрсөтүү боюнча ишмердүүлүктү өркүндөтүү Кыргызстандагы реформалардын
артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп саналат, анткени жарандар бийлик
органдарынын иш-аракеттерин алар тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарга жараша баалашат.
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2011-жылдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды
көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу боюнча масштабдуу иштер башталды, ал бүгүнкү
күндө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү тутумунда болуп жаткан кырдаалды түптамырынан бери өзгөртүүгө тийиш болгон чаралардын комплексин камтыган эле.
Биздин оюбузча, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги тарабынан
2009-жылы жүргүзүлгөн талдоо өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Ага ылайык мамлекеттик
органдар тарабынан керектөөчүлөргө аталган жылы 20000 ден ашуун мамлекеттик кызмат
көрсөтүлүп, алардын 19726 сы, же 98,63%ы үчүн акы төлөнгөн. Бул көрсөткүч кызмат
көрсөтүү боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн гана эмес, ошондой эле
күнүмдүк функциялардын тизмесин, мамлекеттик органдарга мүнөздүү болбогон жана бир
эле убакта өкмөттүк эмес сектор тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды өз ичине камтыган
[1, 64-б.].
Бул кызматтардын мазмунун изилдөө алардын көбү аягына чыккан натыйжага алып
баруучу толук циклди билдирбей турганын көрсөттү. Бир кызмат көрсөтүү өзүнчө
кызматтар катары иштелип чыгылган көптөгөн майда аракеттерге бөлүнгөн, б.а. тигил же
бул процедуранын ар бир этабы өзүнчө төлөм талап кылган өзүнчө кызмат болгон.
Кээ бир кызматтарды (тактама, уруксаттар, маалымат алуу ж.б.) мамлекеттик
органдар өз алдынча башкарган атайын эсепти толтуруу үчүн каражат алуу максатында
гана коомго “таңууланган”. Бул мамлекеттик мекемелердин өздөрүнүн гана каалоосу
боюнча жарандардын муктаждыктарын эсепке албастан туруп жасалган.
Мындай «иш-аракеттердин» натыйжасы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр катары
көрсөтүлгөн, саны боюнча түшүнүксүз 20 миңден ашуун аталыштагы кызматтар болду.
Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы
токтому менен бекитилген Аткаруу бийлик органдары тарабынан көрсөтүлгөн мамлекеттик
акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн реестринде мамлекеттик органдардын 21 түрү
тарабынан көрсөтүлүүчү 125ке жакын акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр киргизилген.
Акысыз кызматтардын реестри таптакыр болгон эмес.
Ошентип, мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү
топтолгон көйгөйлөр кызмат көрсөтүү чөйрөсүн оптималдаштыруу боюнча мамлекеттик
саясатты калыптандырууга жана реформаны баштоого негиз болгон. Н.С.Момуналиевдин
айтымында, мындай көйгөйлөргө төмөнкүлөр кирет [1, 67-б.]:
• мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун жөнгө салуучу
укуктук базанын жоктугу, анын ичинде мыйзамдуулукта «мамлекеттик жана
муниципалдык кызмат» түшүнүгүнүн өзүнүн жоктугу;
• мамлекеттик бийлик органдары тарабынан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү
функцияларын башка функциялар менен (мисалы, көзөмөлдөө, контролдоо) аралаштыруу;
• «мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү» ээнбаштык менен түзүү жана аларды
жарандар үчүн киргизүүнүн негиздүүлүгүн жана пайдалуулугун инвентаризациялоонун
жоктугу;
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• мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн жана сапат
параметрлеринин стандарттарынын, ошондой эле көзөмөлдүн жоктугу;
• мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүнү аныктоонун критерийлеринин,
акысыз жана акы төлөнүүчү кызматты аныктоонун тартибинин жоктугу;
• көрсөтүлүүчү кызматтардын бардык жерлердеги начар сапаты;
• коомго сапатсыз кызмат көрсөткөндүгү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык
органдардын жоопкерчилигинин бүдөмүк болушу.
Белгилей кетсек, учурда бул көйгөйлөрдүн көбү ийгиликтүү чечилип, кемчиликтер
жоюлган. Бүгүнкү күндө калкты тейлөөнүн сапатын жогорулатуу маселеси биринчи планга
чыгып жатат. Ал эми бул маселени чечүүдө, биздин оюбузча, мамлекеттик кызматтарды
санариптештирүү маанилүү роль ойнойт.
Эксперттер өз ара аракеттенүүнүн электрондук түрүнө өтүүнү салыкты кайтаруу
менен окшоштуруп, “убакыт кайтарымы (time rebate)” катары карашууда. Убакыттын
кайтарымы канчалык көп болсо, мамлекеттик электрондук кызматтар жана аларды колдоо
жараяндары колдонуучулардын керектөөлөрүн ошончолук жакшыраак жана так
канааттандырууга багытталат.
Дүйнөлүк статистика көрсөткөндөй, учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн эң
кеңири таралган түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:
- мамлекеттик порталдарда көрсөтүлгөн салыктарды жана социалдык
камсыздандыруу фонддоруна чегерүүлөрдү төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр (94%);
– каттоодон өткөрүү менен байланышкан кызматтар (72%);
– жумуш издөө жана медициналык тактамаларды алуу боюнча кызматтар (71%);
– лицензияларды жана уруксаттарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр (61%) [2,
119-б.].
Кыргызстанда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү улуттук порталын
түзүү маалымат алмашуу жагынан ар кандай мамлекеттик органдардын маалыматтык
тутумдарын бириктирүүгө гана эмес, керектөөчүлөргө алар тарабынан көрсөтүлүүчү
кызматтардын тизмесин берүүгө, кызмат көрсөтүү механизмин түшүнүүгө жана мындай
кызматтарды алуу боюнча өз укуктарын ишке ашырууга жардам берет. Иш жүзүндө бардык
электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар керектөөчүгө бир булактан
жеткиликтүү болуп калат.
Белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү күндө интернетте Кыргыз Республикасынын
өкмөтүнүн жана негизги министрликтеринин, өкмөт алдындагы кызматтардын гана эмес,
көптөгөн мамлекеттик уюмдардын, анын ичинде жергиликтүү бийлик органдарынын
сайттары да сунушталууда. Бирок булардын көпчүлүгүнүн сапаты жакшы деңгээлде эмес,
даярдоонун жана жаңылоонун талап кылынган деңгээли боюнча айырмаланышат,
формалдуу жана аягына чыгара түзүлбөгөн долбоорлор да жок эмес.
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Биздин оюбузча, аталган көйгөйлөрдү чечүүдө жарандарды тейлөөчү адистердин
кесиптик даярдыгы жана жогорку квалификациясы да чоң роль ойнойт. Алардын билимдик
жана кесиптик деңгээлин жогорулатуу эмгек өндүрүмдүүлүгүн өнүктүрүүгө таасирин
тийгизет; кадимки операциялардын көбүн автоматташтыруу, кагаз документтерди
электрондук түргө өткөрүү жана күнүмдүк иш-чаралардын баасын төмөндөтүү аркылуу
керектөөчүгө кызмат көрсөтүү боюнча негизги иш-аракеттердин убактысын кыскартууга
болот.
Муну менен катар калкты тейлөөнүн баасын төмөндөтүүгө багытталган
кызматтарды көрсөтүүнүн электрондук каналдарын илгерилетүү боюнча натыйжалуу
стратегиялар керек. Бул стратегияларды маркетингдик ыкмалардын негизинде түзүүгө
жана электрондук кызматтарды илгерилетүүдө дем берүүчү, стимулдаштыруучу жана
мажбурлоочу ыкмалардын ортосундагы тең салмактуулукка жетишүүгө умтулуу керек [2,
б. 120];
Биздин оюбузча, мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүн санариптештирүүнүн
негизинде төмөнкүлөргө жетишүүгө болот:
- өзүн өзү тейлөөгө өтүү. Электрондук каражаттардын жардамы менен жарандардын
өз алдынча өзүн-өзү тейлөө мүмкүнчүлүгү, бул мамлекетке кызмат көрсөтүүлөрдүн
сапатын жогорулатууга, кызмат көрсөтүүлөрдү күтүү убактысын кыскартууга,
адистештирилген кызматтарды түзүүгө жана ошол эле учурда кардарларды тейлөөнүн
баасын олуттуу төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада тейлөөнүн физикалык
инфратүзүмү жана мамлекеттик кызматкерлердин саны кыскарат.
- билимин өркүндөтүүгө жана командировкага кеткен чыгымдарды азайтуу.
Дистанттык
окутуу
жана
биргелешип
иштөө
технологиялары
(мисалы,
телеконференциялар, электрондук бөлмөлөр жана онлайн семинарлар) мамлекетке билим
берүүгө, мугалимдердин эмгек акысына жана командировкаларга кеткен чыгымдарды
кыскартууга жардам берет.
– каталардын санын, алдамчылык жана кыянаттык менен пайдалануу учурларын
азайтуу.
Жыйынтыктап айтканда, жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар
мамлекеттик ишмердүүлүктүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги рычагы деп
айтууга болот. Алардын жардамында кеңсенин ички функцияларын автоматташтырууга,
электрондук сатып алуу үчүн каражаттарды түзүүгө, толугу менен онлайн транзакциялык
кызматтарды көрсөтүүгө, мыкты чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматтык ресурстарды
колдонууга жана мамлекеттик кызматкерлердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга
мүмкүн.
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XÜLASƏ
Həsən bəy Zərdabi (Məlikov) 1837-ci ildə o vaxtki Göyçay qəzasının Zərdab kəndində
anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, bir sıra ilahiyyat elmlərinə yiyələnmiş, sonra
Şamaxıda rus dilli qəza məktəbində təhsil almış və həmin məktəbin milliyətcə rus midirinin
köməyilə Tiflis qəza məktəbində əla qiymətlərlə oxumuşdu. Həm Şamaxıdakı, həm də Tiflisdəki
qəza məktəbində rus dilində təhsil aldığı üçün rus dilində mükəmməl bilən Həsən bəy ali təhsilini
Moskva Universitetində alır və doğma vətənə qayıdaraq müəllimlik fəaliyyətinə başlayır.
Gimnaziyada təbiət fənnini tədris edən Həsən bəy, burda da çar istibadına qarşı çıxdığına görə
təzyiqlərə məruz qalmış və işdən çıxmalı olur.
Azərbaycanda maarifçiliyin təməlini qoyanlardan biri Həsən bəy Zərdabi xalqın
savadlanması yolunda da bacarığını əsirgəmir, istər publisistik çıxışlarında, istərsə də əməllərində
bunu açıq-aşkar nümayiş etdirirdi. Onun Azərbaycan xalqına ən böyük xidmətlərindən biri də El
atası Hacı Zeynalabdin Tağyevlə birlikdə 1901-ci ildə Bakı şəhərində qız məktəbinin açılmasıdır.
Həsən bəylə Hacı möhkəm dost idilər və onların aralarında elə bağlılıq var idi ki, Hacı
Zeynalabdin Tağyev öz şəxsi malikanəsində Həsən bəyin ailəsi ilə birlikdə yaşaması üçün yer
ayırmışdı. Qız məktəbinin açılmasının təşəbbüskarı da Həsən bəy Zərdabi idi.
Açar sözlər: mətbuat, qəzet, jurnalist, maarifpərvər, xeyriyyəçi.
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FOUNDER OF OUR NATIONAL PRESS HASAN BEY ZARDABI-180
Vugar AHMAD
ABSTRACT
Hasan bey Zardabi (Malikov) was born in 1837 in Zardab village of Goychay district,
received his primary education in a madrasah, mastered a number of theological sciences, then he
studied in the Russian Accident School in Shamakhi and studied at the Tbilisi school with excellent
marks with the help of the Russian director of this school who was Russian by nationality. He
studied in Russian at the Accident schools in Shamakhi and Tbilisi, that is why he knew Russian
language perfectly; received his higher education at Moscow University and returning to his
homeland, he began teaching. Hasan Bey, who taught natural sciences at the gymnasium, was
persecuted and had to resign because of his opposition to the tsarist regime.
Hasan bey Zardabi, one of the founders of enlightenment in Azerbaijan, did not spare his
ability to educate the people, he clearly demonstrated it both in his publicist speeches and in his
actions. One of his greatest services to the people of Azerbaijan is the opening of a girls' school in
Baku in 1901 together with father of the nation, Haji Zeynalabdin Taghiyev.
Hasan Bey and Haji were close friends and there was such a connection between them
that Haji Zeynalabdin Taghiyev allocated a place in his mansion for living of Hasan bey and his
family. Hasan bey Zardabi was also the initiator of the opening of the girls' school.
Keywords: Press, Newspaper, Journalist, Enlightener, Philanthropist.

XVIII əsrin axırları XIX əsrin əvvəllərindən etibarən indiki Azərbaycan ərazisi və
ümumilikdə Cənubi Qafqazda yaşayan Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilər Çar Rusiyası
tərəfindən işğal olunandan sonra Azərbaycan kəndli və zəhmətkeşləri keçmiş zamanlarda quldarlıq
dövründə olan bir vəziyyətə düşdülər. Şura Hökümətinin təqiblərinə məruz qaldığı üçün 1927-ci
ildə vətəni tərk edib qardaş Türkiyəyə mühacirət etmiş Hüseyn Baykara səkkiz il müddətimndə
arxiv materialları əsasında qələmə aldığı “Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi Tarixi” kitabında yazır:
“1829-cu ildə Cənubi Qafqazı təftiş etmək üçün göndərilən senatorlar Meçnikov və Kutaysov
yoxlamanın nəticəsini raportlarında belə bildirirdilər: “Yüz minlərlə xalqın hüququ, namusu və
mülkü komendatların kefinə tabedir. Xanlar dövründə əsasən, vergi toplananda və başqa
mükəlləfiyyətlər istəniləndə mahaldakı adət və ənənə, ictimai vəziyyət və mülahizələrə əməl
olunduğu halda, komendatlar bu məsələlərdə kar və kordular.” Həmin senatorlar Tiflisdən o
dövrdə Rusiya imperiyasının ədliyyə naziri D.B. Daşkova göndərdikləri raportda yazırdılar: “Bu
vaxta qədər topladığımız məlumatdan aydın olur ki, bilavasitə Gürcüstan ərazisində hər cür pislik
və rəzalət həddini aşaraq son dərəcəyə gəlib çatmışdır. Müsəlman vilayətlərindəki idarəyə gəlincə,
burada idarə edənlərin zülmü ilə idarə olunanların məzlimluğu təsəvvür olunmaz dərəcədə faciəli
şəkil almışdır. İnsan ləyaqəti tapdalanmış, ədalət tamamilə unudulmuş, qanunsuzluq, cinayət,
qərəzçilik, rəislərin özbaşnalığı dəhşətli bir şəkil almışdır” (1.s.25).
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Lakin azərbaycanlılar zatən kölə bir xalq olmadığlarına görə 1830-cu ildə Balakəndə,
1831-ci ildə Lənkəranda, 1837-də Qubada, 1838-ci ildə Şəkidə, Şuşada üsyana qalxmış və zamanzaman bu üsyanlar şiddətlənməyə başlamış, bu səbəbdən də rus çarı II Aleksandr 1861-ci ildə
bütün imperiya boyu köləlik rejiminin ləğv edilməsinə fərman vermiş, buna rəğmən də torpaq
mülkiyyəti fərmanını imzalamışdır. Rus çarı bu fərmanları imzalayandan sonra hələ bir müddət
meşşan və harın çar məmurları buna əməl eləməsələr də, az da olsa Peterburqun özündə huquq
fakültələrini bitirinən azərbaycanlı ziyalılar qanunları çox yaxşı bildiklərindən məhkəmələr
vasitəsilə xalqın hüququnu özünə qaytarmış və xalq vergi verməklə öz torpağına sahib ola
bilmişdir.
Bu dövrdə, daha doğrusu 1929-cu il avqustun 2-də Zaqafqaziya məktəblərinin ilk
nizamnaməsi təsdiq edildi və bununla Azərbaycanda Avropa tipində məktəblər açmağın rəsmi
tarixi başlandı və buna rəğmən Şuşada (1930), Şəkidə (1931), Bakıda (1932), Gəncədə (1933),
Şamaxıda (1937), Naxçıvanda (1937) rus dilində qəza məktəbləri açıldı. Lakin dərslər rus dilində
tədris olunsa da, məktəblərin tədris planına türk, yəni Azərbaycan dilində də fənn salınmışdı. Bu
da öz növbəsində həmin məktəblərdə təhsil alanların milli məfkurəsinin inkişafı üçün elə müsbət
nəticələr əldə etdi ki, həmin taliblər əsrin sonunda “rus-müsəlman” məktəbləri adı altında ana
dilində məktəblər açmağa nail oldular. Belə ki, bu məzunlardan biri də Şamaxı qəza məktəbinin
əlaçı tələbəsi Həsən bəy Zərdabi idi ki, illər sonra XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xalqının
milli məfkurəsinin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan “Əkinçi” qəzetinin naşiri oldu.
1830-cu illərdə kəndlilərə feodal münasibətlərin ləğv edilməsi, neft sənayesində intizam
sisteminin aradan götürülməsi, eyni zamanda Zaqafqaziya dəmir yolunun Bakı-Poti xəttinin
istifadəyə verilməsi ilə Ümumrusiya ticarət yolunun Bakıdan keçməsi ilə dövrün ictimai-siyasi,
iqtisadi və mədəni həyatında bir sıra dəyişikliklər baş verdi ki, bütün Abşeron yarımadası boyu, o
cümlədən Bakı şəhəri və onun yaxın kəndlərində neft sənayesi Bakı şəhərinin hər cəhətdən olduqca
sürətlə inkişafına səbəb oldu.
Tək Bakı şəhərində deyil, bütün Zaqafqaziyada aradan qaldırılan iqtisadi böhran burda
yaşayan bütün xalqların, o cümlədən sayca başqa xalqlardan qat-qat üstün olan Azərbaycan
xalqının mədəni həyatında XIX əsrin ikinci yarısında bir sıra əlamətdar hadisələr baş verdi.
Məsələn 1874-cü ildə Hacı Səid Ünsizadənin təşəbbüsü, Seyid Əzim Şirvaninin və Cəlal
Ünsizadənin yaxından iştirakı ilə Şamaxı şəhərində yeni üsullu “məclis” məktəbi açıldı. 1879-cu
ildə Bakı milyonçusu Seyid Mirbabayevin vəsaiti ilə Qori şəhərində “Zaqafqaziya müəllimlər
seminarıyası”nının nəzdində “Azərbaycan şöbəsi” fəaliyyətə başladı ki, bu şöbə öz növbəsində
1881-1917-ci illər ərzində 250 azərbaycanlı müəllim hazırladı. 1987-ci ildə H. Mahmudbəyov və
S.M. Qənizadə tərəfindən ilk dəfə olaraq Bakı şəhərində doğma ana dilində “rus-müsəlman”
məktəbi fəaliyyətə başladı. 1892-ci ildə M.T. Sidqi Ordubad şəhərində “Əxtər”, 1894-cü ildə isə
Naxçıvan şəhərində “Tərbiyə” məktəbini yaratdı. 1983-cü ildə El atası Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Bakı şəhərində İtaliya memarlarına olduqca möhtəşəm bir teatr binası inşa etdirdi ki, bu da öz
növbəsində Azərbaycan xalqının mədəni həyatında mühüm rol oynadı.
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1880-ci illərdən etibarən isə bu tərəqqi çeşməsi daha güclü fəvvarələr vurmağa başladı ki,
əgər Bakı şəhərindən xeyli uzaqda yerləşən Ordubadı, Naxçıvanı nəzərə almasaq, bütün bunların
ərsəyə gəlməsində Zaqafqaziyanın təkcə iqtisadi deyil, həm də mədəni mərkəzi olan Bakı şəhəri
mühüm rol oynayırdı. Çünki bu Azərbaycan xalqını işıqlı bir gələcəyə aparan maarif və savad
çiçəyinin gün-gündən ətirlənməsində Azərbaycan xalqının tərəqqisini qətiyyən istəməyən Çar
Rusiyası yox, azərbaycanlı xeyriyyəçilərin əvəzsiz xidmətləri var idi. Çünki yuxarıda qeyd
olunduğu kimi neftli torpaqlarla çox zəngin Bakı şəhərinin burda müstəsna yeri var idi ki, əsasən
məhz Bakı şəhərində doğulub böyümüş, əvvəllər fəhlə, arabaçı, bənna, manifaktura alverçiləri
kimi peşələrlə məşğul olmuş bir qisim heyrətamiz dərəcədə zəhmətkeş, işgüzar insanlar, dişləridırnaqları ilə qazandıqları pullarla neftli torpaqlar alıb neft quyusu qazıtdırmış, neft quyuları fontan
vurandan sonra çoxlu varidat əldə etmiş, bu var-dövləti isə sosializm ideolgiyasının uydurduğu
kimi dəbdəbəli həyat sürməyə deyil, xalqın maaiflənməsi, savadlanması, iqtisadi rifahının
çiçəklənməsi üçün sərf etmişdilər.
Belə insanlar onlarla idi: Hacı Şıxəli, Hacı Hacağa, Hacı Əliabbas, Hacı Zeynalabdin
Tağıyev, Ağamusa Nağyev, Murtuza Muxtarobv, Şəmsi Əsədfullayev, İsabəy Hacınski, İsabəy
Aşurbəyli, Əşdər Aşurbəli, Teymur Aşurbəyli, Nabat xanım Aşurbəyli, Kərbəlayi İsrafil, Sona
xanım Hacıyeva və ilaxır. Lakin xalqın maariflənməsi, savadlanması, xoşbəxt yaşaması üçün
onlara düzgün istiqamət verən, hər işdə təşəbbüs göstərən, xalqın istiqbalı uğrunda son qəpiklərini
belə xərcləməyə hazır olan bu insanların pullarını israf etmədən xalqın başı üzərində maaif
göyərçinləri uçurdan Azərbaycan ziyalıları idi ki, onlardan biri və birincisi Həsən bəy Zərdabi idi.
Həsən bəy Zərdabi (Məlikov) 1837-ci ildə o vaxtki Göyçay qəzasının Zərdab kəndində
anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, bir sıra ilahiyyat elmlərinə yiyələnmiş, sonra
Şamaxıda rus dilli qəza məktəbində təhsil almış və həmin məktəbin milliyətcə rus midirinin
köməyilə Tiflis qəza məktəbində əla qiymətlərlə oxumuşdu. Həm Şamaxıdakı, həm də Tiflisdəki
qəza məktəbində rus dilində təhsil aldığı üçün rus dilində mükəmməl bilən Həsən bəy ali təhsilini
Moskva Universitetində alır və doğma vətənə qayıdaraq müəllimlik fəaliyyətinə başlayır.
Gimnaziyada təbiət fənnini tədris edən Həsən bəy, burda da çar istibadına qarşı çıxdığına görə
təzyiqlərə məruz qalmış və işdən çıxmalı olur.
Heyrətamiz dərəcədə vətənpərvər bir insan olan Həsən bəyi bir neçə şey narahat edirdi.
İndinin özündə də hamıya məlumdur ki, kənd təsərrüfatı, daha doğrusu əkinçilik və heyvandarlıq
olmadan insanların yaşaması mümkün deyil. Lakin Azərbaycan kəndlisi bütün bunları olduqca
ağır əmək vasitəsilə əldə edirdi. XIX əsrin 70-ci illərində isə, yəni II Aleksandrın fərmanı ilə
imperiya ərazisindəki zəhmətkeşlər köləlikdən azad olduğdan sonra, bazar iqtisadiyyatının sürətli
inkişafına rəğmən elmi-texniki nəaliyyətlər də sürətlə inkişaf etməkdə idi. Həsən bəy bütün bunları
xalqının nəzərinə çatdırmaq, onlara torpaqdan daha düzgün istifadə etmək qaydalarını başa salmaq
istəyirdi. Təbii ki, o dövrdə televizanın, radionun, internetin olmadığı bir zamanda bunu yalnız və
yalnız mətbuatla əldə etmək olardı. O zaman Qafqazın mərkəzi Tiflis şəhəri sayılırdı və bütün
qanunlar da ordan idarə olunurdu.
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Həsən bəy də xalqı üçün mətbuat yaratmaqdan ötrü düz bir il altı ay, yəni 1873-cü ilin aprelindən
1874-cü ilin oktyabrına qədər Tiflis və Bakı dəftərxanaları arasında ayaq döydü.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Çar Rusiyasının bir neçə ərazisində, ələlxüsus Moskva,
Peterburq, Tiflis kimi şəhərlərində mətbuat artıq fəaliyyətdə idi.
Həsən bəyi də üzən məsələlərdən biri də bu idi ki, onun xalqı kimi gürcülər, ermənilər də
çar Rusiyasının təbəələri olsalar da öz dillərində qəzetlər, jurnallar buraxırlar və təbii ki, bu da
onları maarifləndirir, çox mətləblərdən agah edir. Nəhayət ki, Həsən bəyin əzmkarlığı, qətiyyəti
sayəsində o, Azərbaycan xalqının ən əlamətdar günlərindən biri sayılan gün gəlib çatdı. 1874-cü
ilin 5 oktyabrında Həsən bəy “Əkinçi” qəzetinin nəşrindən ötrü icazə alandan sonra 1975-ci il 22
iyulda Bakı şəhərində doğma ana dilində qəzetin birinci sayı nəşr olundu. Lakin Azərbaycan
xalqının maaariflənməsini istəməyən paxıllar və xəbislər Həsən bəyin qarşısına iri bir kötük sala
bildilər. Belə ki, “Əkinçi” qəzetinin cəmisi 56 nömrəsi işıq üzü gördü və 1977-ci ilin sentyabrın
27-də sonuncu sayı nəşr olunan qəzet riyakar insanların məkri nəticəsində başlandı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Həsən bəy Zərdabinin Azərbaycan xalqına bəxşiş etdiyi
“Əkinçi” qəzeti nəinki xalqın milli məfkurəsinin formalaşmasında öz müsbət təsirini göstərdi, eyni
zamanda bir sıra sənətkarları öz ətrafında toplayıb “Əkinçi” ideyalarını ədəbi-ictimai fikir aynası
ilə təbliğ eləməyə başladı:
“1975-ci ildə akıda “Əkinçi” qəzetinin nəşrə başlanması Seyid Əzimin müasir məzmun,
ictimai pafos qazanmasına, və vətəndaş kimi formalaşmasına müsbət təsir göstərdi. Şair səsini
H.B. Zərdabinin səsinə qoşdu. Ədəbi fəaliyyətini qəzetin ideya istiqamətinə uyğunlaşdırdı.
Maarifçilik ideyalarını poetik dildə təbliğ etməyə başladı. O, baş mühərrirə göndərdiyi bir
məktubda “Rəbiül-ətfal” (Uşaqların baharı) dərsliyindəki şeirlərin “Əkinçi” ideyalarl və mövzuları
ilə yaxınlıqdan söhbət açaraq yazırdı: “Öz türki lisanımızda çox asan ibrətlərlə bir türki-kitab nəzm
etmişəm. Həmin kitabdan bu bir neçə əşar ki, bundan sonra yazılacaq, yazıb xidmətüvüzə irsal
elədim ki, sizin qəzetinizin məzmumunda olan mətləblərə münasibdir”. (2.s.173)
“Əkinçi”nin ideyaları eyni zamanda bir çox lazımı sahələrə istiqamətlənirdi:
“Ruznamə daxiliyyə, əkin və ziraət xəbərləri, məıtbuat elmi xəbərlər və təzə xəbərlər
başlıqları altında beş əsas qismətə ayrılırdı. Elmi və ziaət xəbərləri qəzetin əsas hissəsi idi və
buirada kənd iqtisadi işlərini yeni üsulda qurmaq üçün elmi məqalələr yazılır, yol göstərilirdi. Bu
məqalələrin çoxu Zərdabi tərəfindən yazılırdı. “Əkinçi” şəhərin kustar səneryisini tənqid edir və
Azərbaycan şəhərlərində karxanalar qurulmasına çalışırdı”. (3.s.166-167)
“Əkinçi” qəzeti bağlanandan sonra Həsən bəyi guya güzəşt olaraq Yekatetinadoraya və
yaxud Kutaisiyə deyil, doğma Zərdabına on altı illiyə sürgün elədilər.
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Lakin jurnalistlik fəaliyyətini davam etdirən Həsən bəy Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə rus
dilində yüzlərlə məqalələr göndərirdi.
1881-ci ildən etbarən isə 1895-ci ilə qədər Azərbaycan xalqının maariflənməsi,
savadlanması və iqtisadi rifahının yüksəlməsi üçün milyonlarla vəsait sərf edən Hacı Zeynalabdin
Tağıeyin vəsaiti ilə Bakıda açılan “Kaspi” qəzetinə xeyli məktublar, məqalələr göndərmiş, eyni
zamanda sürgün vaxtı tamama yetib Bakı şəhərinə köçəndən sonra Əlimərdan bəy Topçubaşovun
təklifi ilə məhz “Kaspi” qəzetinin redaktoru işlədiyi müddətdə “Kaspi” qəzetində yüzlərlə məqalə
dərc etdirmiş, bununla yanaşı xalqın cürbəcür sıxıntıları, eyni zamanda bağçılıq, əkinçilik,
heyvandarlığın, quşçuluğun inkişafına dair, yoluxucu mikroblarla, o vaxt insanların ağır
xəstələnməsinə və ölümünə səbəb olan malyariya ilə mübarizə üsullarını, ümumiyyətlə
xəstəliklərlə mübarizə, kənd təsərrüfatlndakı böhranları aradan qaldırmaq yolllarını göstərən, yeni
kəşflərin tətbiqinə dair, bunlardan əlavə istər çar məmurlarlınlın, istər sapı özümüzdən olan
baltaların meşşanlığı, ədalətsizliyi, riyakarlığı, kələkbazlığı haqqında, bəzən sözaltı mənalarla,
bəzən isə aşıq-aşkar dəlillərlə, bir çox hallarda bəzi neqativ ünsürləri satirik boyalarla boyayan
məqalələr dərc etmiş, bundan əlavə də o dövrdə Qafqazda çox yayılan «Кафказ», «Новое
обозрение» qəzetlərinə dövrün vacib problemləri barədə məqalələr və məktublar göndərmişdir.
Həsən bəy Zərdabinin “Kaspi” qəzetində dərc etdirdiyi məqalə və məktublardan bir qismi
də din pərdəsi altında xalqın qanını soran münafiqlər haqqındadır. Məsələn qəzetin 1888-ci ildəki
195-ci sayında Həsən bəy Zərdabi fırıldaqçı din xadimlərinin timsalında “Şeyx Əli Baba”nın
acgözlüyündən və kasıb əhalini soğan qabığı kimi soymasından yazır. Bu məktubdan elə bir abzası
nəzərə gətirmək kifayətdir:
“Bir sözlə Şeyx Əli Baba dini mərasimləri icra etməsi müqabilində ona nəzir edilən
müxtəlif bəxşişlərdən, hədiyyələrdən əlavə, bir ildə on min rubla qədər pul alır. İndi görün,
Qaracalıdan olan kəndli Əli Baba Zərdab kəndinə neçəyə başa gəlir? Hələ o biri kəndlərdən və
köçlərdən nə qədər yığır?
İnanıram ki, heç bir mütəşəkkil quldur dəstəsi əhalidən bu qədər xərac ala bilmir”.
İslam dini olduqca mütərəqqi, cahanşümal, demokratik, işıqlı bir dindir. Həsən bəy xalqa
din pərdəsi altında şarlatanlıqla, fırıldaqçılıqla məşğul olanlara inanmamağı, onlardan uzaq
qaçmağı bu səpgili yazıları ilə bəyan edirdi və bununla da münafiqlər tərəfindən dini cəhətdən
maariflənməyinin əsrlər boyu qarşısı alınmış xalqı ayıldır, onu imkanı daxilində maarifləndirirdi.
Həsən bəy Zərdabinin yaratdığı “Əkinçi” qəzetinin məziyyətləri, özəllikləri, gözəllikləri
hesaba gəlmirdi. Belə ki, qəzet Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının inkişafına olduqca güclü təkan
vermişdi:
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“1875-ci ildən nəşrə başlayan ilk milli mətbuat orqanı “Əkinçi” Azərbaycan maarifçilərinin
o zaman üçün əsas ideya tribunası olur. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafına göstərdiyi təsir
baxımından “Əkinçi” iki cəhətdən təqdirəlayiq iş görür; birinci cəhət qəzetin bütün gücü ilə,
ümumiyyətlə realist ədəbiyyat uğrunda apardığı mübarizə ilə bağlıdır. Digər tərəfdən qəzet realist
ədəbiyyatın tərkib hissəsi kimi, həm də realist uşaq ədəbiyyatını yaratmaq işinə xüsusi diqqət
edirdi”. (4.s.299)
Azərbaycanda maarifçiliyin təməlini qoyanlardan biri Həsən bəy Zərdabi xalqın
savadlanması yolunda da bacarığını əsirgəmir, istər publisistik çıxışlarında, istərsə də əməllərində
bunu açıq-aşkar nümayiş etdirirdi. Onun Azərbaycan xalqına ən böyük xidmətlərindən biri də El
atası Hacı Zeynalabdin Tağyevlə birlikdə 1901-ci ildə Bakı şəhərində qız məktəbinin açılmasıdır.
Həsən bəylə Hacı möhkəm dost idilər və onların aralarında elə bağlılıq var idi ki, Hacı
Zeynalabdin Tağyev öz şəxsi malikanəsində Həsən bəyin ailəsi ilə birlikdə yaşaması üçün yer
ayırmışdı. Qız məktəbinin açılmasının təşəbbüskarı da Həsən bəy Zərdabi idi. Təbii ki, Hacı bu
işdə müsəlman qızların oxumasına mane olmaq istəyən mövhumatçı, xürafatçı kütlələrin
qarşısında öz polad iradəsi ilə dayanmış, qız uşaqlarının oxumasına İslam dininin icazə verdiyini
subut eləməkdən ötrü Məkkə, Mədinə kimi müqəddəs şəhərlərə nümayəndələr göndərib ordakı
müctəhidlərdən, İslam alimlərindən bu barədə sənədlər aldırmış eyni zamanda bu işə mane olmaq
istəyən erməniləri üzüqoylu yıxmaqdan ötrü çar Nokolayın özündən icazə kağızı almışdı. Lakin
Hacı Zeynalabdin Tağıyevi bu işıqlı sabah vəd edən işə dəvət edən məhz Həsən bəy Zərdabi idi
ki, məktəbdəki qızların savadlanması üçün istər ilahiyyat, istərsə də dünyəvi elmlər almaqlarından
ötrü tədris proqramı tərtib etmişdi. Bunu da unutmaq olmaz ki, Həsən bəy Zərdabi 1896-cı ildə
məktubla müraciət edərək müsəlman qızlar üçün məktəb açmağa vəsait ayrılmasını xahiş etmişdi.
Lakin qubernator onun bu xahişini rədd etmişdi. Amma beş ildən sonra xalqın savadlanması
yolunda son qəpiyini belə xərcləyən Hacı Zeynalabdin Tağıyev Zərdabinin arzusunu ləyaqətlə
həyata keçirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin məktəbin müdirəsi elə Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin təklifi ilə Həsən bəyin zövcəsi olduqca ziyalı bir qadın Hənifə xanım idi.
Tərəqqipərvər insan olan Həsən bəy Zərdabinin xidmətləri heyrətamiz və misilsizdir. O,
Azərbaycan milli mətbuatının banisidir. Bu səbəbdən də hər il iyul ayının 22-də məhz 1875-ci il
iyulun 22-də milli məfkurəmizin inkişafından ötrü meydana gələn “Əkinçi” qəzetinin nəşrə
başladığı gündür.
Bu Azərbaycan xalqı üçün çox vacib və gərəkli qəzetin naşiri isə dahi ziyalımız Həsən bəy
Zərdabidir.
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XÜLASƏ
"Molla Nəsrəddin" məktəbini davam etdirən məcmuələrdən biri də Əliabbas Tağızadənin
redaktorluğu ilə nəşr olunan "Mirat" jurnalıdır.
1910-cu il, iyunun 19-da Bakı şəhərində işıq üzü görən “Mirat” məcmuəsi Bakıda
Haşımbəy Vəzirovun “Səda” mətbəəsində çap olunurdu. “Mirat” jurnalının cəmi beş nömrəsi
çıxmışdır. Sonuncu nömrəsi 1910-ci ilin iyulun 17-da buraxılmışdır. Jurnalın 5-ci nömrəsində
verilən məlumatda deyilirdi:“Şənbə günü iyul ayının 17-də çıxan nömrəmizin nəşri ümum
müsəlman mürəttiblərinin tətil ümumilərinə görə bu günə qədər təxir edildi”.
"Molla Nəsrəddin" jurnalı kimi, "Mirat”məcmuəsində də felyeton, satirik şeir və s.
janrlardan istifadə edilirdi. "Mirat"ın səhifələrində dini fanatizm əleyhinə mübarizə və sair
mövzularda yazılara, rəsmlərə geniş yer verilmişdir.
Jurnal öz dövrünün parlaq ədəbi güzgüsü idi. Adi məişət məsələlərindən tutmuş, böyük
ictimai-siyasi, inqilabi hadisələrə beynəlxalq problemlərə qədər həyatda nə varsa, bu satirik
jurnalda əks olunurdu. “Mirat” bütün xırda və böyük mövzuları, adi mətləb və böyük ictimai
qəbahətləri satirik gülüş vasitəsilə kiçik formalı yazılarda əks etdirirdi. Həm də özünəməxsus sadə,
gülüş doğuran və oxucunu dərindən düşündürən məzəli dil və üslubda yazırdı.
Jurnalın materialları bir qayda olaraq satirik nəşrlər üçün xarakterik olan gizlin imzalarla
dərc edirdilər. Jurnalın əməkdaşları "Qeydkeş", "Ac lotu", "Cunbul", "Məşədi Baqqal", "Mirzə
Qəşəmşəm",”Kabla Seyid”, "Dərviş" təxəllüsü ilə yazılar yazırdılar.
Açar sözlər: Jurnal, gizi imza, felyeton, satira,karikatura.
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“MIRAT” MAGAZINE

Dilbar RZAYEVA
ABSTRACT
One of the collections continuing the "Molla Nasraddin" school is "Mirat" magazine, edited
by Aliabbas Taghizade.
The Mirat collection, published in Baku on June 19, 1910, was published in Baku by
Hashimbey Vazirov's “Seda” printing house. Only five issues of “Mirat” magazine have been
published. The last issue was published on July 17, 1910. It was mentioned in the 5th issue of the
magazine: "The publication of our issue, which was published on Saturday, July 17, has been
postponed until today due to the general holiday of Muslim typesetters."
As in the "Molla Nasreddin" magazine, in "Mirat" magazine was used the genres such as
feuilletons, satirical poems and others. On the pages of "Mirat" magazine was contained articles
and paintings on the subject of against religious fanaticism and others.
The magazine was a brilliant literary mirror of its period. From ordinary domestic issues
to major socio-political and revolutionary events to international problems, everything in life was
reflected in this satirical magazine. “Mirat” reflected all the small and expanded topics, ordinary
issues and big social evils in small forms through satirical laughter. He also wrote in a uniquely
simple, funny and thought-provoking funny language and style. He also wrote in his own
language and style that that makes the laugh the reader and think deeply.
As a rule, the magazine's materials were published with secret signatures, which was
characteristic for satirical publications. The staff of the journal wrote articles under the
pseudonyms "Geydkesh", "Aj lotu", "Junbul", "Mashadi Baggal", "Mirza Gashamsham", "Kabla
Seyid" and "Dervish".
Keywords: Magazine, Secret Signature, Feuilleton, Satire, Cartoon
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının inkişafında “Molla
Nəsrəddin” jurnalı misilsiz rol oynamışdır.“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasından
(1906-cı il) sonra Azərbaycanda bir-birinin ardınca müxtəlif satirik dərgilər, məcmuələr meydana
çıxdı.
"Molla Nəsrəddin" məktəbini davam etdirən məcmuələrdən biri də Əliabbas Tağızadənin
redaktorluğu ilə nəşr olunan "Mirat" jurnalıdır.
1910-cu il, iyunun 19-da Bakı şəhərində işıq üzü görən “Mirat” məcmuəsi Bakıda
Haşımbəy Vəzirovun “Səda” mətbəəsində çap olunurdu. “Mirat” jurnalının cəmi beş nömrəsi
çıxmışdır. Sonuncu nömrəsi 1910-ci ilin iyulun 17-da buraxılmışdır. Jurnalın 5-ci nömrəsində
verilən məlumatda deyilirdi:“Şənbə günü iyul ayının 17-də çıxan nömrəmizin nəşri ümum
müsəlman mürəttiblərinin tətil ümumilərinə görə bu günə qədər təxir edildi”.
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"Molla Nəsrəddin" jurnalı kimi, "Mirat”məcmuəsində də felyeton, satirik şeir və s.
janrlardan istifadə edilirdi. "Mirat"ın səhifələrində dini fanatizm əleyhinə mübarizə və sair
mövzularda yazılara, rəsmlərə geniş yer verilmişdir.
“Mirat” jurnalı səkkiz səhifədən ibarət idi. Jurnalın 1,4,5,8-ci səhifələrində şəkil, 2,3,6,7ci səhifələrində isə yazılı material olurdu. Jurnalın bütün nömrələrində başlıq olaraq iki misra şeir
verilirdi:
Demə rüsvay edəcək aləmə "Mirat" məni,
Olduğun surət ilə göstərəcək xəlqə səni.
"Mirat" həyatda baş verənlərə laqeyd qalmayacağını, doğrunu yazacağını oxucalara vəd
edirdi. Jurnalın ilk sayı “İdarədən” başlığı altında verilən məqalə ilə açılır. "Mirat"çılar jurnalın
ilk sayında qarşılarına elə bir ciddi sədd qoymadıqlarını açıqlayaraq yazırdılar: “Təzəlikcə
mövqeyi-intişarə qoyulan hər bir qəzetə və məcmuənin birinci nömrəsində idarə tərəfindən bir baş
məqalə yazmaq lazım gəlir. Amma biz xilaf qanun olaraq məcmuəmizdə baş məqalə
yazmadıq”[2].
Sonrakı cümlələrdən bəlli olur ki, jurnalda baş məqalə ona görə yoxdur ki, onların
məsləkləri bəlli deyil, məsləkini də göstərəndə redaktorla oxucular münaqişə yaratmağa
başlayırlar. Jurnal oxucusunu inandırmağa çalışır ki, onun heç bir məsləki yoxdur.
Əsas felyetonlar jurnalda "Qəhqəhə" başlığı altında dərc olunurdu. Felyetonda vətən və
xalq taleyi üçün önəm daşıyan məsələlər, xalqın maariflənməsi qayğısına qalmayanlar, ağıriqtisadi həyat kəskin tənqid olunurdu.
Jurnal öz dövrünün parlaq ədəbi güzgüsü idi. Adi məişət məsələlərindən tutmuş, böyük
ictimai-siyasi, inqilabi hadisələrə beynəlxalq problemlərə qədər həyatda nə varsa, bu satirik
jurnalda əks olunurdu. “Mirat” bütün xırda və böyük mövzuları, adi mətləb və böyük ictimai
qəbahətləri satirik gülüş vasitəsilə kiçik formalı yazılarda əks etdirirdi. Həm də özünəməxsus sadə,
gülüş doğuran və oxucunu dərindən düşündürən məzəli dil və üslubda yazırdı.
Jurnalın materialları bir qayda olaraq satirik nəşrlər üçün xarakterik olan gizlin imzalarla
dərc edirdilər. Jurnalın əməkdaşları "Qeydkeş", "Ac lotu", "Cunbul", "Məşədi Baqqal", "Mirzə
Qəşəmşəm",”Kabla Seyid”, "Dərviş" təxəllüsü ilə yazılar yazırdılar.
Bu təxəllüsün sahiblərinindən biri Haşım bəy Vəzirov idi. Maarifpərvər ədib müxtəlif
mətbuat səhifələrində publisistik yazılarla çıxış edib. Onun müxtəlif mövzulu məqalələri “Həyat”,
“İrşad”, “Təzə həyat”, “Tərəqqi”, “Yeni irşad”, “Sədayihəqq”, “Açıq söz” və “Mirat” qəzetlərində
çap olunub.
Profesor Yaşar Qarayеv yazır: Nəcəf bəy Vəzirov özünün ilk mətbu yazısına imza kimi
“Dərviş” təxəllüsünü sеçmişdi. Hətta “Əkinçi”də işlətdiyi ilk poеtik sərlövhə də “Nalеyi-Dərviş”
idi[3.,s,25].

Dilbar RZAYEVA 463
Ədibin “Dərviş” imzası ilə jurnalın 1-ci nömrəsində cap olunan “Ərzi-hal” adlı
felyetonunda Azərbaycanın daxili vəziyyətindən, onun ağır maddi-iqtisadi həyatından bəhs
edilmişdi. Məqalədə deyilirdi: “Dünyada daha bizim kimi bədbəxt tayfa heç bir yerdə tapılmaz.
Hamının məlumudur ki, İranın şimal tərəfində Azərbaycan adında bir qit”ə var. Daş düşdü o
adamın olan gününə ki, azərbaycanlı oldu. Daha ona bir də dübarə insan adı verib hüquq, şərəf
kimi şeyləri ona nicbət vermək sərfxəta imiş”.[2.]
“Mirat”ın səhifələrində burjua ziyalıları, zəhmətkeş xalqın qeydinə qalmayan dövlətlilər
kəskin tənqid olunurdu.
Məcmuədə ən çox böyük əhəmiyyət və diqqət kəsb edən məsələlər, ilk növbədə,
müsəlman-islam dünyasındakı vəziyyət, çatışmazlıqlar, dövlətçilik sahəsindəki uyğunsuzluqlar,
dini-xurafat, milli münasibətlərin kəskinləşməsi istiqamətində yeridilən siyasət, ədəbiyyat, və s.
bu kimi məsələlər öz həllini əsasən tapmışdır.
“Qəhqəhə”(№1), “İslam xirqəsi”(№2), “Badukubə”(№3), “Şərakət”(№3) və s.
felyetonlarda ictimai həyatın mənfi cəhətləri tənqid olunur və sadə xalq dilində, satirik üslubda
oxucuya çatdırılırdı.
“Jurnalın 4-cü nömrəsində “Zərafət” adlı felyetonda mürtəce rus qəzeti “Russkoe
znamya”nın Azərbaycan mətbuatı üzərinə hücum etməsi, müsəlman aləminə müstəmləkə nəzəri
ilə baxması kəskin tənqid edilirdi. Felyetonda yazılır: “Russkoe znamya” qəzətəsi də daxili
Rusiyadakı üç-dörd alayarımçıq müsəlman qəzətələrindən
dilgir olub. Buna görə də
“Znamya”sının dörddə bir hissəsini murdarlayıb haray salır ki, vay qoymayın müsəlmanlar
istiqlaliyyət fikrindədirlər”.
Jurnalda dərc olunan satirik şeirlər "Ədəbiyyat" başlığı altında verilirdi və bu şeirlərdən
"Molla Nəsrəddin"çilərin üslubları açıq-aydın sezilirdi. Şeirlərin əsas mövzusu dini xurafatın
ifşasına, fırıldaqçı, cahil molla və ruhanilərin xalqı savadsızlığa, avamlığa, cəhalətə sürükləməsi
kimi neqativ halların tənqidinə həsr edilmiş nümunələrdir.
Mollalarıq sahibi elm tifaq,
Xoşlayarıq, hökm edərik ittifaq?!
Xoşlamarıq təfriqə sallıq nifaq,
Bəğz, ədavətlə küdurət şəqqaq.
Ruzi əzəldə verilib bizlərə,
Noxtası bu qafilənin bir kərə[4.]
Şeirdə tüfeylilər, mollalar, köhnəpərəstlər, demokratik fikirli satirik jurnalın əleyhdarları
bədii gülüşün tənqid hədəfinə çevrilir.
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“Mirat” fəhlə və kəndlilərin zillətdə, istismarda, ağır ehtiyacda olduğunu təsvir etməklə
qalmırdı, onları bu kökə salan ictimai mühiti də qamçılayır, dövlət quruluşunu, əksinqilabi
qüvvələri amansız ifşa edirdi.
Azərbaycan məişətindəki gerilik, savadsızlq, uşaq tərbiyəsinin naqis cəhətləri, ətalət və
tənbəllik, oğurluq, dini təəssübkeşlik və s. mənfi hallar da “Mirat”ın əsas tənqid hədəflərindən idi.
Maarif və mədəniyyət sahəsindəki qüsurların əsasını haqlı olaraq dində, mövhumatda, şəriətin
buxovlarında görürdü.
1920-ci ilə qədər Azərbaycanda nəşr olunan satirik jurnallarda müxtəlif millətlərdən olan
rəssamlar fəaliyyət göstərmişlər. O.Şmerlinq, İ.Rotter, Ə.Əzimzadə, B.R.Telinqator (Beno),
X.Musayev, V.Giladze, Ə.İbrahimzadə, R.Girş, Y.Hamberq, C.Cəbibəyov, Bəha Səid,
M.Gerasimov, E.Karqanova, R.Şikarev və başqalarının məhsuldar fəaliyyəti Azərbaycanda böyük
karikatura ordusunun olmasından xəbər verirdi. “Mirat” jurnalında Bəha Səid, B.R.Telinqator
(Beno) kimi karikaturaçıların əsərlərinə də rast gəlinir. Odessa Rəssamlıq Akademiyasının
məzunu Benedikt Telinqatorun (Beno) yaradıcılığı Azərbaycanda karikatura sənətinin inkişafında
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Benedikt Rafailoviç Telinqator (Beno) 1876-ci ildə Kiyevda anadan olmuşdur. 1898-ci ilda
Odessa Bədii Akademiyasını bitirmiş,Tiflisdə və Bakıda yaşamışdır. Bakıda nəşr olunan “Cigit”
(1907-1913), “Zənbur” (1909-1910), “Mirat”(1910), “Kəlniyyət” (1912-1913) adlı satirik
jurnalların aparıcı rəssamlarından biri olmuşdur. 1922-1931-ci illərdə “Molla Nəsrəddin” satirik
jurnalı ilə əməkdaşlıq etmişdir. Bu jurnalların səhifələrində yüzlərlə satirik rəsm və karikaturalari
ilə çıxış etmişdir. B.R.Telinqatorun Azarbaycan karikatura sənətinin formalaşmasında və
inkişafında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Gürcüstanın xalq rəssamı B.R.Telinqator 1964-cü ildə
Gürcüstanın Batumi şəhərində vəfat etmişdir.[5]
“Mirat” jurnalının aparıcı ideyalarını əks etdirdirən rəsm əsərləri əksər hallarda jurnalın
birinci səhifəsində, yəni üz qabığında özünə layiqli yer tapıb.
İlk sayda jurnalın üz qabığında çap olunmuş "Dünya səhnəsində" adlı karikaturada
beynəlxalq aləmdəki siyasi vəziyyət təsvir olunurdu. Rəsmdə Şir quzunu parçalayır, canavar
qoyunu yeyir, şəkilin digər tərəfində isə hörümçəyin tor qurduğu göstərilir. Karikaturanın siyasi
məzmunu ondan ibarət idi ki, dünyada güclü dövlətlər zəifləri boğur, onlara tor hörür və bunun
nəticəsində isə müharibə ab-havası hiss olunur.
Jurnalın karikaturalarında həm beynəlxalq hadisələr, həm də yerli əhvalatlar əks etdirilirdi.
Məsələn, “Misirə dair” [4] adlı karikaturada ingilis imperialistlərinin Misiri yanı üstə yıxıb onun
üstündə ağayana oturduqları təsvir olunur. Ərəb aləmi ingilisin ətəklərini kəsməkdədir, uzaqda
isə Misirin qədim ehramları görünür. Bu şəkil Misirin və bütün ərəb şərqinin əzəmətinə və
qüdrətinə işarədir.
Jurnalda həmçinin yerli mövzuda çəkilmiş karikaturalara da rast gəlmək mümkündür. Bu
şəkillərin birində məşədi ilə ziyalının müqayisəli surəti əks olunmuşdur.
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Jurnalın səhifələrində fəhlə sinfinin, yoxsul kəndlilərin, ağır dolanışığı ürək ağrısı ilə təsvir
olunurdu. «Mirat» jurnalı xalqın illərlə, əsrlərlə kölə vəziyyətində saxlandığını, yoxsullarm adam
yerinə qoyulmadığını, heç bir hüquq və ixtiyara malik olmadığını, müstəmləkə zülmünün
eybəcərliklərini karikaturalarda çox kəskin ifşa edirdi. Jurnalda “Azərbaycanlı”[4] adlı
karikaturada Azərbaycanla müstəmləkəçi İngiltərə, Almaniya və başqa ölkələr arasında çox böyük
fərq təsvir olunur. Həmin ölkələrin nümayəndələri kənarda oturub yazıq azərbaycanlıya baxır və
kinayə ilə onun ac və çılpaq halına gülürlər”.
Bundan başqa “Mirat” jurnalında poçt qutusu, elanlar və s. kişik formalı süjetlər dərin məna
və mətləbləri ifadə edirdi.
Beləliklə, Cəmi beş nömrəsi çıxan “Mirat” satirik jurnalının səhifələrində xalqın gündəlik
həyatı, müsəlman aləminin min-min dərdləri, ictimai-siyasi və ədəbi hadisələri əks olunurdu.
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ÖZET
Çalışmanın amacı 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de gol krallığı sıralamasında yer alan 25
futbolcunun performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışmada, futbolcuların performanslarının
değerlendirilmesi için TOPSIS ve MOORA çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır.
TOPSIS ve MOORA yöntemlerine göre kriter ağırlıkları baz alınarak performans puanları
hesaplanmış ve bu puanlar doğrultusunda sıralamalar oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan
kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada futbolcuların
performanslarının değerlendirilmesi için yaş, ilk 11, maç sayısı, gol sayısı, kırmız kart ve sarı kart
verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, futbolcuların sportif yetenekleri hakkında
bilgi verebilecek niteliktedir. Çalışma sonucunda analiz dönemini kapsayan dönem de
futbolcuların performans değerlemesi için kullanılan TOPSIS ve MOORA yöntemine göre yapılan
analizler sonucunda oluşturulan sıralamaların benzerlik göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Futbolcu Performansı, TOPSİS Yöntemi, Entropi Yöntemi, MOORA
Yöntemi
JEL Sınıflaması: G30 M20 M40
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TOPSIS AND MOORA METHODS
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ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate the performances of 25 football players who are ranked
as top goal scorers the first division in 2020-2021 season. In the study, TOPSIS and MOORA
multi-criteria decision-making methods were used to evaluate the performances of football
players. Performance scores were calculated based on criteria weights according to TOPSIS and
MOORA methods, and rankings were created in line with these scores. The weights of the criteria
used in the study were obtained by using the Entropy method. In the study, age, first 11, number
of matches, number of goals, red card and yellow card data were used to evaluate the performance
of football players. The data used in the study can provide information about the athletic abilities
of the football players. As a result of the study, it was determined that the rankings formed as a
result of the analyzes made according to the TOPSIS and MOORA methods used for the
performance evaluation of the football players in the period covering the analysis period did not
show any similarity.
Keywords: Football performance, TOPSIS method, Entropi method, MOORA method
JEL Classification: G30, M20, M40

GİRİŞ
Futbol, kendine ait kuralları olan ve birden fazla oyuncunun katılımı ile büyük bir sahada
gerçekleşen spor dalı olarak bilinmektedir (Authier, 2002). Futbolun ilk ortaya çıkış amacı, zaman
geçirme aktivitesi olarak bilinse de günümüzde popüler kültürün önemli bir parçası olmuş ve bir
aktivitede olmaktan ziyade bir sektör haline gelmiştir. Bu durum, futbol kulüplerinin
farklılaşmasına yol açmış futbol-medya etkileşimleri, yıldız futbolcu, taraftar profilleri ve futbolcu
performansı olmak üzere yeni kavramların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Bingöl, vd., 2020,
1899). Bu kavramlardan en önemlisi olan futbolcu performansı, futbol kulüpleri için temel
kriterlerden birisi haline gelmiştir. Yapılacak olan doğru futbolcu transferleri, uzun dönemde
kulübün başarısını etkilemekte ve şampiyonluk yarışında kulüplerinin sıralamasını
belirlemektedir. Kulüplerin başarılı olmasında ve yüksek gelir elde etmesinde en önemli role sahip
olan futbolculara, 1995’te “Bosman Kararı” olarak adlandırılan karar ile istedikleri kulüplerle yeni
sözleşme yapabilme özgürlüğünü vermiştir (Antonioni ve Cubbin, 2000).
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Bu durum, futbolcu performansının önemini ortaya çıkarmış ve futbolcu değeri kavramının
oluşmasında öncü olmuştur (Gerrard, 2001). Doğru futbolcu transferinin yapılmadığı durumlarda
ise futbol kulüpleri hem sıralama açısından hem de finansal açıdan başarısız olabilmektedir
(Demircan ve Kundakcı, 2015, s. 106).
Futbol kulüplerin, futbolcu seçimi birbiri ile çelişen, farklı ölçekler ile ölçülen kriterleri
içeren bir karar problemidir. Dolayısıyla, bu çalışmada 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de oynayan
ve futbolcuların karşılaştırılmasında önemli bir kriter olan gol krallığı sıralamasında yer alan 25
futbolcunun performanslarının değerlendirilmesi incelenmiştir. Bu çalışmada, futbolcu
performansının değerlendirilmesinde; yaş, ilk 11, maç sayısı, gol sayısı, kırmız kart ve sarı kart
gibi birden fazla değişken TOPSIS ve MOORA çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak
incelenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropi yönteminin aşamaları
kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak konuyla ilgili çalışmalardan oluşan literatür
taramasına, devam eden bölümde yöntemlere yer verilmiştir.

1.

LİTERATÜR TARAMASI

Futbolcuların performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar günümüzde
oldukça popüler hale gelmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar genelde iki farklı kategoride
yoğunlaşmaktadır. Bunlardan biri, kulüplerin ekonomik ve finansal yapılarının incelenmesini
içeren çalışmalar iken, diğeri ise finansal ve sportif başarı arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmalardır.
Rosen (1981) çalışmasında yetenek ile değer arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı
amaçlamıştır. Yapılan bu çalışmada iktisat teorisinde yer alan arz-talep dengeleri kullanılarak,
yetenek arttıkça, kişinin değerinin arttığı sonucu elde edilmiştir. Bu durumun aksine; Adler (1985)
çalışmasında tanınırlık ile değer arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. Yapılan bu
çalışma örneklemini yetenekleri eşit olan 2 sanatçı oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma,
sanatçıların yapmış oldukları sanat çalışmalarından birinin tercih edilmesi, zaman içinde tercih
edilen sanatçının kar topu etkisi yaratarak tanınırlığını arttıracağını ortaya koymaktadır.
Lucifora ve Simmons (2003) çalışmalarında, İtalyan futbol ligindeki futbolcuların
yetenekleri ile futbolcu değerleri arasındaki ilişkiyi incelenmişlerdir. Yapılan bu çalışmada, defans
ve orta saha oyuncularının değerlerinin belirlenmesinde performans göstergesi olarak kullanılan
asist, çarpışma ve gol sayıları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum Rosen’in 1981
yılında ortaya attığı Rosen Yaklaşımı’nı desteklemektedir. Ayrıca yapılan çalışma, milli takımda
oynayan futbolcuların yüksek primi aldığını da ortaya koymaktadır.
Garcia-del-Barrio ve Pujol (2007) çalışmalarında, İspanya La Liga liginde oynayan
futbolcuların değerleri ile popülerlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmışlardır. Yapılan bu
çalışmada, performans değişkenleri olarak gazeteciler tarafından ölçülen performans endeksleri
verileri kullanılmıştır. Popülerlik değişkeni için ise Google Trend verisi olarak kullanılmıştır.
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Yapılan bu çalışmanın sonucunda, futbolcuların değerinin belirlenmesinde, futbolcunun
popülaritesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum, Adler’in
1985 yılında ortaya çıkarttığı Süper Yıldız Teorisi’ni desteklemektedir.
Demircanlı ve Kundakcı (2015) çalışmalarında, Türkiye’nin köklü bir futbol kulübünün
forvet mevkii için teknik direktör tarafından belirlenen sekiz transfer adayının sıralamasını
belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada yer alan sekiz transfer adayı dünya başarı sıralamasına göre
belirlenmiştir. Hedefe uygun kriterleri ise; yaş, bonservis, yıllık ücret, bitiricilik, ilk dokunuş, kafa,
hız, teknik, form ve kararlılık olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu kriterler sonucunda, 8 aday
arasında sıralamada altıncı olan Mario Balotelli’nin en iyi alternatif, sıralama üçüncü sırada olan
Didier Drogba’nın ise en kötü alternatif olduğu tespit edilmiştir.
Majewski (2016) çalışmasında, forvet oyuncularının değerinin belirlenmesinin etkili olan
faktörleri tespit etmeyi amaçlamıştır. Yapılan bu çalışmada, en iyi 150 futbolcuya ait 2015 yılı
Nisan ayının son günü verileri kullanmıştır. Çalışmada futbolcuların değerinin belirlenmesinde
etkili olan faktör; yaş, oynadıkları maç sayısı, ilk kadrodaki pozisyon, gol sayısı, asist sayısı,
kırmızı kart sayısı, sarı kart sayısı, sezonda peş peşe alınan sarı kart sayısı, yedek olarak katıldığı
maç sayısı, yapılan oyuncu değişikliği sayısı, tüm sezon boyunca sahada kaldığı süre, takım değeri,
bulunduğu takımın lig sıralaması ve FIFA sıralamasıdır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda; gol
sayısı, asist, takım değeri ve FIFA sıralama faktörlerinin futbolcunun piyasa değerinin
belirlenmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Çatı, Eş ve Özevin (2017) çalışmalarında finansal ve sportif performansı ortak bir başarı
değeri olarak ölçmeyi amaçlamışlardır. Yapılan bu çalışmada başarı kriterleri sırayla transfer
harcaması (bonservis bedelleri bazında), piyasa değeri (futbolcu değerleri bazında), kulüp geliri,
maç başına ortalama seyirci sayısı, lig puanları (maç bazında) ile UEFA puanları olarak
belirlenmiştir. Takımların başarılı olarak benimsenmesi için hem finansal hem de sportif yönden
orantılı bir performans sergilemesi beklenen 23 takımın 2009-2014 yılları arasındaki verileri
kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda, 2009-2010 sezonunda Arsenal, 20102011sezonunda Bayern Münih, 2011- 2012 ve 2012-13 sezonlarında Real Madrid ve 2013-2014
sezonunda ise Bayern Münih ilk sırayı almıştır.
Karaatlı ve Dağ (2018) çalışmalarında, Türk Milli Erkek Futbol Takımı’na futbolcu
seçiminde etkili olabilecek faktörleri kullanarak bir takım oluşturmayı hedeflemişlerdir. Bu
amaçla; 2011/2012-2016/2017 arasındaki sezonları dikkate alınarak futbol otoriteleri ile yapılan
görüşmeler doğrultusunda futbolculara ilişkin Türk futbolcuların yaşı, piyasa değeri, bağlı
oldukları kulüplerdeki çalışma süreleri, yaptıkları asist sayısı, attıkları gol sayısı, oynadıkları maç
sayısı, gördükleri sarı ve kırmızı kart sayıları gibi kriterler belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın
sonucunda, birinci ligde oynayan tüm futbolcular arasından belirlenen en iyi kriterlere sahip 11
kişilik milli takım kurulmuştur.
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Bayır ve Bilge (2019) çalışmalarında, Türkiye Spor Toto Süper Lig’inde mücadele eden
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarının 2019 Eylül ayı itibariyle
kadrolarında bulunan futbolcularının finansal değerleri üzerinden varlığa dayalı menkul
kıymetleştirme işleminin nasıl yapılacağını ortaya koymaya çalışmışlardır. Listede yer alan
futbolcular kaleci, forvet, defans ve orta saha olarak sınıflandırılmış ve yaş gruplarına ayrılmıştır.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda, Galatasaray takımı kadrosunda bulundurduğu futbolcularla
birlikte en değerli takım olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, tüm mevkiiler için en yüksek
ortalamanın yine Galatasaray takıma ait olduğu tespit edilmiştir.
Frenger, Richau, Follert, ve Emrich (2019) çalışmalarında, futbolcuların piyasa değerlerini
etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamışlardır. Yapılan bu çalışmada, İngiltere Premier
Ligi’nde 2012/13-2016/17 dönemlerinde oynayan 1897 futbolcuya ait veriler kullanmışlardır.
Yapılan çalışmada, piyasa değerine göre belirlenen futbolcular 3 gruba (defans-orta saha- forvet)
ayrılmıştır. Ayrıca piyasa değerini etkileyen faktörler; yaş, oynanan süre, gol sayısı, asist sayısı,
şut sayısı, dakikadaki şut sayısı, verimli yapılan şut sayısı, pas sayısı, dakikadaki pas sayısı, yerine
ulaşan pas sayısı, top kapma, dakikada top kapma, maçtaki düello sayıları, dakikadaki düello
sayıları, başarılı olunan düello sayıları, elle oynama sayısı, dakikadaki elle oynama sayısı olarak
belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda, Defans için; yaş, asist ve gol sayısı etkili faktörler
olarak ilk sıralarda yer alırken iken, orta saha için; şut, ikili düello ve pas sayısı önemlidir. Ayrıca
forvet için etkili faktörlerin önem sıralamasını gol, pas ve şut sayıları belirlemektedir.
Futbolcu değeri ve futbol kulüplerinin ekonomik ve finansal yapılarının incelendiği çalışmalar
2000’li yılların başlarına dayanmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda, futbolcuların
performansının belirlenmesinde etkili olan kriterlerin çalışmalara göre farklılık gösterdiğini ortaya
konulmaktadır.

2.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Çalışmanın amacı, 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de gol krallığı sıralamasında yer alan 25
futbolcunun performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışmada, futbolcuların performanslarının
değerlendirilmesi için TOPSIS ve MOORA çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropi yönteminin aşamaları kullanılarak elde
edilmiştir.
Çalışmada kullanılan yaş, ilk 11, maç sayısı, gol sayısı, kırmız kart ve sarı kart verileri
Transfermarkt sitesinden elde edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen futbolcular EK ’te yer almaktadır.
Çalışmada kullanılan veriler, futbolcuların sportif yetenekleri hakkında bilgi verebilecek
niteliktedir. Çalışmada kullanılan değişkenlerin belirlenmesinde ulusal ve uluslararası
çalışmalarda kullanılan veriler dikkate alınmıştır (Lucifora ve Simmons, 2003; Garcia-del-Barrio
ve Pujol, 2007; Karaatlı vd., 2014; Demircanlı ve Kundakcı, 2015; Majewski, 2016; Horasan ve
Keleş 2017). Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Değişkenler
Yaş
Maç Sayısı
Gol Sayısı
İlk 11
Kırmız Kart
Sarı Kart

ENTROPİ YÖNTEMİ
Entropi yöntemi kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için kullanılan yöntemlerden biridir.
Entropi yöntemi 5 aşamadan oluşmaktadır ve söz konusu adımlar aşağıda verilmiştir (Zou vd.,
2006; Wang ve Lee, 2009; Karami ve Johansson, 2014; Çatı vd., 2017).
1. Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

a11

a12

…

a1n

a21

a22

…

a2n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

am1

am2

…

amn

2. Normalize Matrisinin Oluşturulması
Aşağıdaki formül kullanılarak normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur. Aşağıdaki
formülde r değeri kriter sayısını, m değeri alternatif sayısını ifade etmektedir.
rij= aij
√∑m a2kj
k=1
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3. Entropi değerinin hesaplanması
Aşağıdaki denklemde k entropi katsayısını ifade eder.
Ej= -k ∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑆İJ LnNSij
0<Ej<1

olmalıdır.

k =1/ln(m) formülü kullanılarak hesaplanır.
4. Farklılaşma dereceleri hesaplanması
Aşağıdaki denklemde farklılaşma derecesini dj ifade eder.
dj =1- Ej formülü kullanılarak hesaplanır.
5. Kriter ağırlıklarının hesaplanması
Wi =Dj /∑𝑛𝑗=1 𝐷
Denklem her kriterin önem derecesi tespit edilmiştir. Ağırlıkların toplamı ∑𝑛𝑗=1 𝑊 i =1
olmalıdır.
TOPSİS YÖNTEMİ
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemiyle sıralanan
alternatifler arasından pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak mesafedeki
alternatifler belirlenir. TOPSIS yöntemi 6 aşamadan oluşmaktadır ve söz konusu adımlar aşağıda
verilmiştir (Opricovic ve Tzeng, 2004; Wu vd., 2008; Chang vd., 2010; Dai ve Wang, 2011).
1.Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

a11

a12

…

a1n

a21

a22

…

a2n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

am1

am2

…

amn
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2.Normalize Matrisinin Oluşturulması
Aşağıdaki formül kullanılarak normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur. Aşağıdaki
formülde r değeri kriter sayısını, m değeri alternatif sayısını ifade etmektedir.

rij= aij
√∑m a2kj
k=1

3.Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Normalize edilmiş karar matrisi değerlendirme faktörlerinin belirlenen ağırlık değerleri ile
çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisini oluşturulur. Aşağıdaki denklemde
değerlendirme faktörlerinin belirlenen ağırlık değerlerini (wij )ifade eder.
(∑nwi=1)
i=1

4. İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Oluşturulması
Pozitif ideal çözüm değerlerine ulaşmak için ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinde
bulunan sütun değerlerinden en yüksek değerlileri belirlenir.
A*={ ( max yij | j € j), ( min yij | j€ j-}
Negatif ideal çözüm değerlerine ulaşmak için ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinde
bulunan sütun değerlerinden en düşük değerlileri belirlenir.
A-={ ( min vij | j € j), ( max vij | j€ j-}
5. İdeal ve İdeal Olmayan Noktalara Olan Uzaklık Değerlerinin Hesaplanması
Aşağıdaki denklem kullanılarak pozitif ideal ayırım değeri hesaplanır.
√∑n (VİJV*İ)2

S*İ=

J=1

Aşağıdaki denklem kullanılarak negatif ideal ayırım değeri hesaplanır.
S-İ=

√∑n (VİJ- Vİ-)2
J=1
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6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
Aşağıdaki denklem kullanılarak İdeal çözüme göreli yakınlık hesaplanır.
Cİ*=

SİSİ+Sİ*

0< C*İ <1 aralığında olmalıdır.
MOORA-Oran Yöntemi
MOORA yöntemi çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. MOORA-Oran yöntemi
3 aşamadan oluşmaktadır ve söz konusu adımlar aşağıda verilmiştir (Brauers ve Zavadskas, 2006;
Şimşek, vd., 2015; Ohlan, 2016; Ömürbek ve Eren, 2016).
1. Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

a11

a12

…

a1n

a21

a22

…

a2n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

am1

am2

…

amn

2.Normalize Matrisinin Oluşturulması
Aşağıdaki formül kullanılarak normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur. Aşağıdaki
formülde 𝑥𝑖𝑗 , i amacına verilen j alternatif yanıtını göstermektedir.
𝑁 𝑥𝑖𝑗 , i amacına verilen alternatif j yanıtının normalize edilmiş değerini ifade etmektedir.
𝑁 𝑥𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
2
√∑𝑚
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗
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3. Kriterlerin Maksimum Ve Minimum Değerinin Belirlenmesi
Aşağıdaki denklem kullanılarak kriterlerin maksimum ve minimum değerinin belirlenir.
𝑖=𝑔

𝑖=𝑛

𝑁𝑦𝑗 = ∑ 𝑁 𝑥𝑖𝑗 − ∑ 𝑁 𝑥𝑖𝑗
𝑖=1

𝑖=𝑔+1

𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑔 olmak üzere maksimize edilecek amaçların sayısını belirtmektedir. 𝑁𝑦𝑗
seçimi göstermektedir ve büyükten küçüğe sıralandığında birinci seçeneğin en uygun seçenek
olduğunu gösterir.

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE ANALİZİ
Bu çalışmada, 2020-2021 sezonunda 1. Lig’ de oynayan ve gol krallığı sıralamasında yer alan
futbolcuların performanslarının değerlendirilmesi için TOPSIS ve MOORA çok kriterli karar
verme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropi yönteminin
aşamaları kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada Entropi yöntemiyle elde edilen kriterlerin ağırlık
değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Entropi Yöntemi Kriter Ağırlıkları
YILLAR
2020-2021

Yaş

Maç sayısı

İlk 11

Sarı kart

Kırmızı kart

Gol Sayısı

0,309976

0,31624

0,263964

0,019024

0,006099

0,084696

Entropi yöntem sonuçlarına göre 2020-2021 sezonunda değeri değişmekle birlikte
futbolcuların oynadıkları maç sayısının en önemli kriter olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde
2020-2021 sezonunda yaş ikinci, ilk 11 üçüncü, gol sayısı dördüncü, sarı kart beşinci ve kırmızı
kart altıncı en önemli kriter olarak belirlenmiştir.
Entropi yöntemiyle elde edilen kriterlerin ağırlıkları TOPSIS ve MOORA yöntemlerinin
algoritmasına dahil edilmiştir. Çalışma 2020-2021 sezonunu kapsamaktadır ve 2020-2021
sezonuna ait TOPSIS uygulamasına yer verilmiştir. Çalışmaya konu olan futbolculara ait 20202021 sezonu karar matrisi Tablo 3’ verilmiştir. Normalizasyon matrisi ve ağırlıklandırılmış
normalize karar matrisi EK’te yer almaktadır.
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Tablo 3: 2020-2021 Sezonu Karar Matrisi
Futbolcular

Yaş

Maç sayısı

İlk 11

Sarı kart

Kırmızı kart

Gol

Marco Paixao

36

33

30

2

0

22

Ibrahima Balde

31

29

28

2

0

19

Rogerio Thuram

29

30

28

3

0

14

Ognjen Ozegovic

26

24

20

6

0

14

Enis Destan

18

26

18

5

0

12

Hasan Kılıç

28

33

33

5

0

12

Onur Ergün

28

31

31

5

0

12

Cem Ekinci

30

34

33

3

0

11

Ali Akman

18

18

18

4

0

10

Arb Manaj

22

14

13

0

0

6

Ahmet İlhan Özek

32

30

29

6

1

10

Ahmet Dereli

28

23

11

3

0

9

Eduart Rroca

27

26

26

4

1

9

Eren Tozlu

30

30

29

7

0

9

İbrahim Yılmaz

26

32

16

1

0

9

Mehmet Akyüz

34

23

17

2

0

9

Pa Dibba

33

31

26

4

0

9

Rasheed Akanbi

21

25

22

7

0

8

Barış Alper Yılmaz

20

34

29

3

0

8

Mickael Pote

36

30

26

5

0

8

Marcus Pedersen

30

13

12

3

0

8

Batuhan Kör

19

29

20

1

0

7

Burak Kapacak

21

32

31

4

0

7

Erhan Çelenk

31

31

26

4

1

7

Metehan Mimaroğlu

26

29

26

1

0

7
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Tablo 4’te 2020-2021 sezonu TOPSIS yöntemi sonuç tablosu gösterilmiştir.
Tablo 4: 2020-2021 Sezonu TOPSIS yöntemi Sonuç Tablosu
Futbolcular

S+

S-

C

Marco Paixao

0,013918

0,065668355

0,82512446

1

Ibrahima Balde

0,020134

0,053901953

0,728046677

2

Rogerio Thuram

0,026652

0,047711955

0,641598781

6

Ognjen Ozegovic

0,03692

0,035951793

0,493355887

14

Enis Destan

0,046307

0,030544173

0,397444599

19

Hasan Kılıç

0,02773

0,055123098

0,665311841

3

Onur Ergün

0,028288

0,050962916

0,643055174

5

Cem Ekinci

0,030284

0,055238879

0,645894918

4

Ali Akman

0,053815

0,020358402

0,274470782

23

Arb Manaj

0,066865

0,006858566

0,093030569

25

Ahmet İlhan Özek

0,03174

0,049187271

0,607799076

7

Ahmet Dereli

0,055386

0,023432673

0,297299724

22

Eduart Rroca

0,039486

0,037728629

0,488622639

15

Eren Tozlu

0,034555

0,048547657

0,584189699

8

İbrahim Yılmaz

0,048838

0,033382214

0,406009602

18

Mehmet Akyüz

0,047865

0,030705922

0,390803208

20

Pa Dibba

0,035854

0,045563549

0,559625627

9

Rasheed Akanbi

0,047122

0,032847508

0,410748453

17

Barış Alper Yılmaz

0,043225

0,046259716

0,516958431

13

Mickael Pote

0,037635

0,047129256

0,556001711

10

Marcus Pedersen

0,061575

0,019385115

0,239441128

24

Batuhan Kör

0,052733

0,029467077

0,358479603

21

Burak Kapacak

0,043699

0,047202861

0,519274116

11

Erhan Çelenk

0,040747

0,04375532

0,517798724

12

Metehan Mimaroğlu

0,044998

0,038029882

0,458040193

16
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2020-2021 sezonunda TOPSIS yöntemi kullanılarak hesaplanan puanlar doğrultusunda
performansı en yüksek olan futbolcular; Marco Paixao, Ibrahima Balde ve Hasan Kılıç’dır. Aynı
yıl içerisinde performansı en düşük futbolcular; Ali Akman, Marcus Pedersen ve Arb Manaj’dır.
Çalışmaya konu olan futbolculara ait 2020-2021 sezonu MOORA puan ve sıralamaları Tablo 5’te
verilmiştir. Karar matrisi, normalizasyon matrisi ve ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi EK
’te yer almaktadır.
Tablo 5: 2020-2021 Sezonu MOORA yöntemi Sonuç Tablosu
Futbolcular
Marco Paixao

0,404095

1,238771

4

Ibrahima Balde

0,348991

1,103069

8

Rogerio Thuram

0,257151

1,053283

12

Ognjen Ozegovic

0,257151

1,0727

11

Enis Destan

0,220416

0,926927

16

Hasan Kılıç

0,220416

1,169716

6

Onur Ergün

0,220416

1,139393

7

Cem Ekinci

0,202048

1,074105

10

Ali Akman

0,18368

0,784014

19

Arb Manaj

0,110208

0,473148

25

Ahmet İlhan Özek

0,18368

1,73503

1

Ahmet Dereli

0,165312

0,767467

21

Eduart Rroca

0,165312

1,529228

3

Eren Tozlu

0,165312

1,174268

5

İbrahim Yılmaz

0,165312

0,758467

22

Mehmet Akyüz

0,165312

0,80975

18

Pa Dibba

0,165312

1,030664

13

Rasheed Akanbi

0,146944

0,999027

14

Barış Alper Yılmaz

0,146944

0,914595

17

Mickael Pote

0,146944

1,07623

9

Marcus Pedersen

0,146944

0,700604

23

Batuhan Kör

0,128576

0,682179

24

Burak Kapacak

0,128576

0,954758

15

Erhan Çelenk

0,128576

1,556848

2

Metehan Mimaroğlu

0,128576

0,781064

20
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2020-2021 sezonunda MOORA yöntemi kullanılarak hesaplanan puanlar doğrultusunda
performansı en yüksek olan futbolcular; Ahmet İlhan Özek, Erhan Çelenk ve Eduart Rroca’dır.
Aynı yıl içerisinde performansı en düşük futbolcular; Marcus Pedersen, Batuhan Kör ve Arb
Manaj’dır. Tablo 6’da 2020-2021 sezonuna ait hesaplanan TOPSIS ve MOORA puan ve
sıralamaları verilmiştir.
Tablo 6: 2020-2021 Sezonu TOPSIS ve MOORA Sıralamaları
Futbolcular

TOPSIS

MOORA

Marco Paixao

0,82512446

1

1,238771

4

Ibrahima Balde

0,728046677

2

1,103069

8

Rogerio Thuram

0,641598781

6

1,053283

12

Ognjen Ozegovic

0,493355887

14

1,0727

11

Enis Destan

0,397444599

19

0,926927

16

Hasan Kılıç

0,665311841

3

1,169716

6

Onur Ergün

0,643055174

5

1,139393

7

Cem Ekinci

0,645894918

4

1,074105

10

Ali Akman

0,274470782

23

0,784014

19

Arb Manaj

0,093030569

25

0,473148

25

Ahmet İlhan Özek

0,607799076

7

1,73503

1

Ahmet Dereli

0,297299724

22

0,767467

21

Eduart Rroca

0,488622639

15

1,529228

3

Eren Tozlu

0,584189699

8

1,174268

5

İbrahim Yılmaz

0,406009602

18

0,758467

22

Mehmet Akyüz

0,390803208

20

0,80975

18

Pa Dibba

0,559625627

9

1,030664

13

Rasheed Akanbi

0,410748453

17

0,999027

14

Barış Alper Yılmaz

0,516958431

13

0,914595

17

Mickael Pote

0,556001711

10

1,07623

9

Marcus Pedersen

0,239441128

24

0,700604

23

Batuhan Kör

0,358479603

21

0,682179

24

Burak Kapacak

0,519274116

11

0,954758

15

Erhan Çelenk

0,517798724

12

1,556848

2

Metehan Mimaroğlu

0,458040193

16

0,781064

20
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Tablo 6’da görüldüğü üzere, 2020-2021 sezonunda TOPSIS yöntemi kullanılarak
hesaplanan puanlar doğrultusunda performansı en yüksek olan futbolcular; Marco Paixao,
Ibrahima Balde ve Hasan Kılıç’dır. Aynı yıl içerisinde performansı en düşük futbolcular; Ali
Akman, Marcus Pedersen ve Arb Manaj’dır. 2020-2021 sezonunda MOORA yöntemi kullanılarak
hesaplanan puanlar doğrultusunda performansı en yüksek olan futbolcular; Ahmet İlhan Özek,
Erhan Çelenk ve Eduart Rroca’dır. Aynı yıl içerisinde performansı en düşük futbolcular; Marcus
Pedersen, Batuhan Kör ve Arb Manaj’dır.

SONUÇ
Bu çalışmada, 2020-2021 sezonunda 1. Lig’ de oynayan ve gol krallığı sıralamasında yer
alan futbolcuların performanslarının değerlendirilmesi için TOPSIS ve MOORA çok kriterli karar
verme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropi yönteminin
aşamaları kullanılarak elde edilmiştir.
Entropi yöntem sonuçlarına göre 2020-2021 sezonunda değeri değişmekle birlikte
futbolcuların oynadıkları maç sayısının en önemli kriter olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde
2020-2021 sezonunda yaş ikinci, ilk 11 üçüncü, gol sayısı dördüncü, sarı kart beşinci ve kırmızı
kart altıncı en önemli kriter olarak belirlenmiştir.
2020-2021 sezonunda TOPSIS yöntemi kullanılarak hesaplanan puanlar doğrultusunda
finansal en yüksek olan futbolcular; Marco Paixao, Ibrahima Balde ve Hasan Kılıç’dır. Aynı yıl
içerisinde performansı en düşük futbolcular; Ali Akman, Marcus Pedersen ve Arb Manaj’dır.
2020-2021 sezonunda MOORA yöntemi kullanılarak hesaplanan puanlar doğrultusunda
performansı en yüksek olan futbolcular; Ahmet İlhan Özek, Erhan Çelenk ve Eduart Rroca’dır.
Aynı yıl içerisinde performansı en düşük futbolcular; Marcus Pedersen, Batuhan Kör ve Arb
Manaj’dır.
Çalışma sonucunda analiz dönemini kapsayan dönem de futbolcuların performans
değerlemesi için kullanılan TOPSIS ve MOORA yöntemine göre yapılan analizler sonucunda
oluşturulan sıralamaların benzerlik göstermediği belirlenmiştir.
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Tablo 7: Çalışmaya dahil edilen futbolcular
Futbolcular
1

Marco Paixao

2

Ibrahima Balde

3

Rogerio Thuram

4

Ognjen Ozegovic

5

Enis Destan

6

Hasan Kılıç

7

Onur Ergün

8

Cem Ekinci

9

Ali Akman

10

Arb Manaj

11

Ahmet İlhan Özek

12

Ahmet Dereli

13

Eduart Rroca

14

Eren Tozlu

15

İbrahim Yılmaz

16

Mehmet Akyüz

17

Pa Dibba

18

Rasheed Akanbi

19

Barış Alper Yılmaz

20

Mickael Pote

21

Marcus Pedersen

22

Batuhan Kör

23

Burak Kapacak

24

Erhan Çelenk

25

Metehan Mimaroğlu
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Tablo 8: Normalizasyon matrisi
Futbolcular

Yaş

Maç sayısı

İlk 11

Sarı kart

Kırmızı kart

Gol

Marco Paixao

1296

1089

900

4

0

484

Ibrahima Balde

961

841

784

4

0

361

Rogerio Thuram

841

900

784

9

0

196

Ognjen Ozegovic

676

576

400

36

0

196

Enis Destan

324

676

324

25

0

144

Hasan Kılıç

784

1089

1089

25

0

144

Onur Ergün

784

961

961

25

0

144

Cem Ekinci

900

1156

1089

9

0

121

Ali Akman

324

324

324

16

0

100

Arb Manaj

484

196

169

0

0

36

Ahmet İlhan Özek

1024

900

841

36

1

100

Ahmet Dereli

784

529

121

9

0

81

Eduart Rroca

729

676

676

16

1

81

Eren Tozlu

900

900

841

49

0

81

İbrahim Yılmaz

676

1024

256

1

0

81

Mehmet Akyüz

1156

529

289

4

0

81

Pa Dibba

1089

961

676

16

0

81

Rasheed Akanbi

441

625

484

49

0

64

Barış Alper Yılmaz

400

1156

841

9

0

64

Mickael Pote

1296

900

676

25

0

64

Marcus Pedersen

900

169

144

9

0

64

Batuhan Kör

361

841

400

1

0

49

Burak Kapacak

441

1024

961

16

0

49

Erhan Çelenk

961

961

676

16

1

49

Metehan Mimaroğlu

676

841

676

1

0

49
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Tablo 9: Ağırlıklandırılmış normalizasyon matrisi
Kırmızı
Futbolcular

Yaş

Maç sayısı

İlk 11

Sarı kart

kart

Gol

Marco Paixao

0,051039

0,050511423

0,053111514

0,005109201

0

0,054419

Ibrahima Balde

0,04395

0,044388826

0,049570746

0,005109201

0

0,046998

Rogerio Thuram

0,041115

0,045919475

0,049570746

0,007663802

0

0,03463

Ognjen Ozegovic

0,036861

0,03673558

0,035407676

0,015327604

0

0,03463

Enis Destan

0,025519

0,039796879

0,031866908

0,012773003

0

0,029683

Hasan Kılıç

0,039697

0,050511423

0,058422665

0,012773003

0

0,029683

Onur Ergün

0,039697

0,047450124

0,054881897

0,012773003

0

0,029683

Cem Ekinci

0,042532

0,052042072

0,058422665

0,007663802

0

0,027209

Ali Akman

0,025519

0,027551685

0,031866908

0,010218403

0

0,024736

Arb Manaj

0,03119

0,021429088

0,023014989

0

0

0,014842

Ahmet İlhan Özek

0,045368

0,045919475

0,05134113

0,015327604

0

0,024736

Ahmet Dereli

0,039697

0,035204931

0,019474222

0,007663802

0

0,022262

Eduart Rroca

0,038279

0,039796879

0,046029978

0,010218403

0

0,022262

Eren Tozlu

0,042532

0,045919475

0,05134113

0,017882205

0

0,022262

İbrahim Yılmaz

0,036861

0,048980774

0,028326141

0,002554601

0

0,022262

Mehmet Akyüz

0,048203

0,035204931

0,030096524

0,005109201

0

0,022262

Pa Dibba

0,046786

0,047450124

0,046029978

0,010218403

0

0,022262

Rasheed Akanbi

0,029773

0,038266229

0,038948443

0,017882205

0

0,019789

Barış Alper Yılmaz

0,028355

0,052042072

0,05134113

0,007663802

0

0,019789

Mickael Pote

0,051039

0,045919475

0,046029978

0,012773003

0

0,019789

Marcus Pedersen

0,042532

0,019898439

0,021244605

0,007663802

0

0,019789

Batuhan Kör

0,026937

0,044388826

0,035407676

0,002554601

0

0,017315

Burak Kapacak

0,029773

0,048980774

0,054881897

0,010218403

0

0,017315

Erhan Çelenk

0,04395

0,047450124

0,046029978

0,010218403

0

0,017315

Metehan Mimaroğlu

0,036861

0,044388826

0,046029978

0,002554601

0

0,017315
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ABSTRACT
The conquest and joining of Turkestan to the economic life of Russia caused serious
changes in the economic and public, political life of Uzbek society, influenced greatly its social
and economic structure and social organization. First of all, this impact revealed in the loss of social
hierarchy of society and hereditary estate's privileges, which determined all the internal life of the
people of Central Asian region for many centuries. The main and decisive factor, determining the
position of the person in the social hierarchy of society then became not estate-membership, but
availability of property and capital. This caused the formation of a new social power, new classthe class of owners that occupied the leading place in the economic and social, political life of
Uzbek society at the end of XIX th century.
An active development of the producing capacities of the country at the end of the 19th and
beginning of the 20th century was revealed in the creation of enterprises, processing agricultural
material. In their majority they were small enterprises of a semi-cottage type, using the most simple
machines: water-; steam- and paraffin - engines, hydraulic presses etc. Merchants, rich buyers of
cotton, handicraftsmen were their owners. Thus, in 1897 in Tashkent there were functioning 36
small enterprises and 620 workers were occupied on them. Only 10 enterprises of that amount were
rather large (with 10-80 workers). They belonged to rich merchants and businessmen, their annual
productivity made up from 10 to 40 thousands rubles. But the majority of those enterprises (26 of
36) belonged to the people of moderate means. 5-6 workers were occupied on them. And besides
local merchants and businessmen owned 15 enterprises [1]. The amount of enterprises was growing
steadily. If in 1884 in Fergana region there were 6 enterprises, in 1904-1905 there were 84 large
ones with 25-50 workers, while the rest belonged to the owners with an average capital and 5-10
workers were occupied on them. In 1910 in Sirdariya, Fergana, Samarkand and Semirechensk
regions there were 362 enterprises [2]. 110 of them had an annual productivity of more than 15
thousands rubles, 50 of them - 10-15 thousands rubles and the majority- 202 enterprises were
medium ones with an annual productivity from 500 rubles to 10,000 rubles. By 1917 the general
number of enterprises in the country was almost 1,500 [3]. Small enterprises of a semi-cottage type
which had primitive equipment and no more than 5 workers formed the main part of them. These
figures testify the steady growth of businessmen with average capitals in the industrial production
of the country.
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In the analyzed period the majority of middle owners occupied in the field of production
was formed by handicraftsmen and craftsmen. The official statistics of the end of the XIXth century
evaluated their social status as “owners who had an independent work in the industrial field, and
living in cities and rural places.” According to the information of the first general population census
of Russia's Empire in 1987, they made up 12,95 % of the population of Sirdariya, 41,4% - of
Fergana and 11,46% of Samarkand regions [4]. At the same time in the documents of that census
there was marked a big variety of craft and cottage trades that produced almost all necessary things
and food for the local people in the country. Only in 1897 in Tashkent besides above mentioned 36
enterprises, there were registered 1,699 handicraft institutions with 3,300 workers and annual
productivity of 1-3 thousands rubles, each [5]. In the same year in the whole Sirdariya region there
were registered 4,611 handicraft institutions with 13,468 workers who produced wares for 16 mln.
484 thousands rubles per year, i.e. approximately 3,000 rubles per year each one. These were small
work-shops where worked the master himself the members of his family, 1-2 apprentices and one,
seldom two halfs (workers) [6].
According to contemporaries, in their majority handicraftsmen and craftsmen were the
typical middle owners who kept their families and provided society with necessary goods and
products by honest labour. At the beginning of the 20th century the craftsmen who worked in cities
earned approximately up to 200 rubles per year, and rural craftsmen - up to 100 rubles [7].
According to A.P. Demidov who worked in Turkestan till 1917 in the Taxes Department of
Colonial Administration, a master who built houses in rural places earned 80-100 rubles annually,
those who made arba -100 rubles, a weaver - 1 rubles 20 kopeeks per week, a creameryman and a
tanner - up to 3 rubles per week. It should be taken into consideration that rural craftsmen and
handicraftsmen also had an arable land: 0,5-1 dessiatinas, that gave their families all the necessary
products [8].
According to the agricultural population census, in 1917 city's handicraftsmen (only male
of efficient age, i.e. elder than 18 years old) made up 34,2%. In addition, women who weren't taken
into account, were also used in handicraft and craft manufacture. One can make a comclusion that
handicraftsmen and craftsmen formed a rather considerable part of the class of middle owners by
1917.
A tendency of a mass confirmation of the class of middle owners happened in the trade field
as well. In 1878 only in Tashkent there were given 5,820 trade certificates , 224 of them -to the
merchants of the 1st and 2nd categories, 1,268- the to salesmen of the 1st and 2nd class , 3,689 - to
the merchants , who had a petty trade and trade in the small stores. In 1882 in the city there were
registered 6,333 people who were engaged in trading including 256 merchants of the 1st and 2nd
categories, 1,559 salesmen of the 1st and 2nd class and 4180 traders of middle type. The figures
proves that rich traders, which were represented by the merchants of the 1st and 2nd categories,
formed only 4% of general number of people who were occupied with trade, while traders of the
middle type formed 66,3% [9].
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At the beginning of the 20th century prominent merchant's houses captured all the wholesale
and retail trade, while the petty trade concentrated in the hands of the middle traders. In 1904 in
Fergana region there were given 26,512 merchant's certificates: 48 to the merchants of the 1st and
2nd categories for a wholesale trade and 747- for retail; 5,975 -to the rest of the merchants for a
petty trade and 19742 - for a trade in small premises. In 1912 in the report of the superior of
Zakaspiysk region there was marked that "the trade in the region is concentrated mainly in small
enterprises." [10] In all, during 1912 in the region there were given 4,811 certificates; 15 - to the
merchants of the 1st and 2nd categories for a wholesale and 1,218 - for retail trade; 3,578 to the
rest of the merchants for a petty trade. In 1914 in Samarkand region there were given 67 certificates
to the merchants of the 1st and 2nd categories; 3,530- to the petty traders and 8,565 - to the traders
in small premises [11].
Examining the tendencies of the trade development and its internal structure in Turkestan
within the explored period, one should mark such an important fact as its rapid growth in thegroups
of the middle owners from the local people. According to the materials of the census of 1897, in
Tashkent from 8,462 people occupied with trade and connected with a trade activity, 7,906 or
93,4% were people of the native origin. The majority of them was engaged in the trade of
agricultural products (32,818) and also of cloth and clothes (1,425). The native people were almost
monopolists in the town trade of cattle (99,4%), building materials (99,4%), leather (98,4%) [12].
In 1898 Tashkent's Administration of the city gave 5056 trade certificates to the native
people; 4226 of them - to the traders whose circulating capital fluctuated from 700 rubles to 2,000.
At the beginning of the 20th century the middle businessmen and traders represented a
considerable group that in the soviet literature was called “a petty bourgeoisie”. In 1917 only in the
cities of the country 19% of men of the efficient age belonged to it.
In the examining period agriculture occupied the leading place in the internal structure of
Uzbek society. In 1907 it formed 84, 17% of the whole population of the country. In the historical
literature of the soviet period there existed a firm statement that a characteristic feature of a social
structure of a pre-revolution kishlak (a village) was "an ocean of petty and very petty farms that
possessed rather meaningless and insufficient fond of land." [13] The peasants without arable land
or kishlak's proletariat made up 1,1%; mardikers or semi-proletariat who had up to 0,5 dessiatinas
or 3 tanaps (1 dessiatina was equal to 6 tanaps) - 21,6%; poor men - 55,9%, including peasants who
had from 0,5 to 2 dessiatinas: chairikers (a share - cropper) -from 0,5 to 1 dessiatinas - 14,9%, petty
peasants - from 1 to 2 desiatinas- 19,4%; middle people -from 3 to 5 dessiatinas - 27,5%, kulaks from 5 to 10 dessiatinas - 10,6%, rich men - more than 10 dessiatinas - 4,9%. By 1917 the quantity
of the poor was reduced to 47,4%, including peasants who hadn't plots of arable land: they made
up 0,5%; mardikers -16,7%, chairikers - 15,2%; petty peasants - 15,5 % [14]. The number of the
middle people and rich men grew up to 32,8% and 19,3 %, respectively. According to the soviet
explorers, the mass poverty of the peasants was characteristic to the Uzbek kishlak; the majority of
the dehkans barely made both ends meet, was ruined and replenished the number of city's
proletariat.
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Only revolution and rebuilding of the whole agriculture on the socialistic basis could help them;
but that meant a liquidation of a dehkan-owner with his private property of land and creation of
collective farms. In such a way historians performed a social order of authorities that tried to
approve radical breaking of the kishlak's social structure, which happened in the 30th years of the
20th century.
The analysis that we made allows to conclude that by 1917 the characteristic feature of the
social structure of Uzbek society became the predomination of the middle owners in it. The class
of the real middle owners occupied firm positions in the main fields of society's activity manufacture, trade, and agriculture. The middle owners brought a considerable profit to their
Mother country by honest and persistent labour. A deep interest in their own prosperity made them
guarantors of stability and wealth of the society. The Soviet Power called them "petty - bourgeois
elements" and, by maximum efforts, annihilated them in the 20-30th years of the 20th century. It
happened not by chance that at present time in the conditions of independent democratic state,
remembering historical roots and psychology of the Uzbek nation, we ask a question on creation
of wide net of small enterprises, on recreation of the middle owners' class, as a middle owner had
always been and will be a true master on his farm and in his country, as well.
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ABSTRACT
This article provides an overview of foreign researchers on changes in the structure of the
indigenous population of the Turkestan region, shows the peculiarities of the population before the
conquest of the territory by Russia until the establishment of Soviet power. It examines the works
of such English scientists as Joffrey Wheeler, Czaplika Maria, as well as the work of American
researchers Peter Golden and Lawrence Krader.
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Many scientists from different parts of the world have been studying the history, culture,
socio-economic situation of the peoples of Central Asia. For example, Jeffrey Edleston Wheeler’s
works on the development of the Central Asian region are very popular. Jeffrey Edleston Wheeler
(1897 - 1990) was born in Kent, England [1]. In 1926, Wheeler served in Mashhad, Iran, as the
British military attaché, and from 1928 to 1931 he was in Iraq. Wheeler spent the next 25 years in
India, where he moved to the Foreign Relations Department, then to the Ministry of Information
and the General Staff of the Army.
In 1946, Wheeler worked at the British Embassy in Tehran, Iran (1946-1953), where he
worked as both press secretary and adviser on Eastern affairs, until he returned to London in 1950
[2].
In 1953-Wheeler retired from public service and founded the Center for Central Asian
Studies in London. He was director of the center until 1968 and editor of the Central Asian Review,
one of the main centers of research in Central Asia [3]. He was also chairman of the editorial board
of the journal of the Royal Central Asian Society from 1961 to 1966 [4].
In his writings, Wheeler focused on the history of Central Asia from the time of the Russian
conquest of the region to the Soviet occupation of Central Asia in the 20th century. Wheeler's work
is notable in that he was one of the few scientists to promote Central Asian research at a time when
the field was in decline due to travel restrictions and research imposed by the Soviet government
on scientists. Wheeler participated in the debate that raged on Central Asian exploration during the
Cold War: what was the nature of Soviet colonialism in Central Asia and how Central Asian ethnic
identity was formed. His book “British Politics in Central Asia in the Early Nineteenth Century.
Mission of Richmond Shakespeare”, “Modern history of Soviet Central Asia”, “Muslims of
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Central Asia. Problems of Communism”, “The Peoples of Soviet Central Asia: A Reference
Book”[5], as well as the articles “Religion and the Soviet State: The Dilemma of Power”, “National
and Religious Consciousness in Soviet Islam”, “Racial Relations in Soviet Muslim Asia”, “Racial
Issues in Soviet Muslim Asia, Russia and Islam: New Trends in Soviet Politics, Russia and China
in Central Asia, Russia and the Middle East, Russian Conquest and Colonization in Central Asia,
Russian Imperialism from Ivan Great before the revolution”, “Russian presence in Central Asia”,
“Turkic languages of Soviet Muslim Asia: the language policy of Russia” were widely read among
scientists and appear in the collections of academic libraries around the world [6].
It is also worth noting separately the work of Joffrey “The modern history of Soviet Central
Asia”, published in London in 1964, where the author examines in detail the territory that included
the five Asian republics of the USSR located east of the Caspian Sea, adjacent to Iran, Afghanistan
and Western China. The author focused mainly on the social and cultural life of peoples since the
beginning of Western influence and shows how this influence has progressed in the formation of
their destinies [7].
At the beginning of the book, Wheeler describes the land and the people, then gives an
overview of early history before the Russian conquest. He notes that at that time the population of
the entire region consisted of three elements, namely, Turkic (Uzbeks, Kazakhs, Karakalpaks,
Kyrgyz and Turkmen) - 12,112,000, Slavic (Russians, Ukrainians and Belarusians) - 7,408,000
and Iranian (Tajiks) - 1,378,000 [8]. Wheeler also gives descriptions of the individual nationalities
that were part of the USSR.
The main part of the book is devoted to colonial history, the establishment of the Soviet
regime and the new position of the peoples of Central Asia in the subordination of Soviet power.
In the last part of the book, the author describes the culture of the peoples of Soviet Central Asia
from early times to the present. Here J. Wheeler notes that the concepts of “culture” and
“civilization” in Soviet and Western countries are slightly different. If in the West culture is the
expression of human thoughts in art, religion, ideas, way of life, and civilization is the mechanisms
and apparatus used to control living conditions, then in Soviet countries the concept of civilization
is completely ignored. And culture is divided into material and spiritual [9]. According to this
division, the author studies the culture of the peoples of Central Asia.
According to the author's conclusions, the process of forming nations among the peoples
of Central Asia began even before the revolution in the relatively safe conditions of the tsarist
regime and with the gradual disintegration of the Muslim ummah (community) [10].
This work is a detailed study of the peoples of Central Asia during the Soviet era, given
that for foreign scientists during the Soviet Union, access was limited and difficult.
The following work is a significant contribution to the study of the history of the Central
Asian peoples, it was written by Peter Golden and is called “An Introduction to the History of the
Turkic Peoples” [11]. Peter Benjamin Golden (born 1941) is Professor Emeritus of History,
Turkish and Middle Eastern Studies at Rutgers University. He is the author of a huge number of
books, articles and other written works on Turkic and Central Asian studies.
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This work examines ethnogenesis and state formation in the Middle Ages and early modern
times in Eurasia and the Middle East. The author gives a detailed analysis of the Turkic peoples
of Eurasia, from antiquity to modern times, studies in detail the origin of the Turkic peoples of the
Balkans, Transcaucasia, the Near and Middle East, Crimea and the North Caucasus, the VolgaUral region and Western Siberia, Siberia and Central Asia.
This book is divided into twelve chapters, each of which covers very extensive problems.
The first chapter provides complete information about the peoples and languages of Eurasia.
Studying linguistic groups, their subgroups and families, the author notes that the formation of a
language is influenced by their lifestyle, in this case nomadic. In particular, the Turkic language is
the result of a complex ethnogenetic history that includes important non-Turkic elements and a
mixture of different Turkic groups. Peter Golden says that for more than the last two millennia,
the Turkic languages have been present and developing throughout Eurasia and the Near and
Middle East, covering speakers of Indo-European, Uralic, Paleo-Siberian, Semitic and Caucasian
languages. For this reason, any study of the relations of the Turkic peoples with neighboring
peoples should be carried out taking into account the vast ethnolinguistic context of Eurasia [12].
From the second to the eleventh chapters of this book, a historical overview of the Turkic
peoples is given, where the past of Eurasia has been studied from ancient times to the times of the
khanates in Central Asia, the Ottomans, Safavids and Mamluks in the Near and Middle East.
P. Golden devoted the last chapter to the ethnogenesis of the Turkic peoples, where he
examines them within the framework of modern state territories.
P. Golden’s work “Introduction to the history of the Turkic peoples” shows the history of
one of the complex and multifaceted peoples - the Turks in a global context.
One of the earliest works on the peoples of Central Asia in the twentieth century is the
work of Tsaplickaya Maria. Maria Antonina (Antoinette) Chaplitskaya (1884-1921) was a Polishborn British anthropologist who studied the issue of shamanism in Siberia. She devoted three of
her main works to the topic: “The Indigenous People of Siberia” (1914), the guidebook “My Year
in Siberia” (1916), and a collection of lectures “The Turks of Central Asia” (1918). In 1999, her
works were republished in three volumes with a separate book containing her articles and letters.
One of these works by Tsaplitskaya, The Turks of Central Asiain history and at the present
day [13], published in 1918 by Oxford University Press, includes a detailed ethnological study of
the panturan question and bibliographic material on early Turks and Turks of Central Asia in the
early 20th century. It examines the language, religion, ethnography, history and archeology of the
Turks. Studying the panturan movement, the author calls it more a strategic and economic step of
some circles wishing to take possession of the cotton of Turkestan, the gold of Altai and the riches
of Central Asia, rather than an activity aimed at uniting the Turkic peoples.
Maria Antoinette Tsaplitskaya, being a lecturer at Oxford University, investigated the
ethnogenesis of the Turkic tribes, their distribution in Central Asia, their numbers and traditional
characteristics of individual peoples. On population issues, she mainly turned to the data of the
1897 census. Here, she noticed changes in the life of the peoples of Central Asia before and after
the arrival of Russia.
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Tsaplitskaya divides the Turks of Central Asia into two groups: Iranian and Turanian Turks. She
refers to the Iranian Turks as Turkmens, Sarts, Taranches, Uzbeks, Kazakhs, Karakalpaks. She
calls the Kirghiz, Siberian Turks, Yakuts, Siberian Tatars, Turks of northwestern Mongolia and
East Turkestan, and Uryankhais Turanian Turks.
In conclusion Tsaplitskaya M.A. notes that the Turanian Turks are more the successors of
the ancient Turkic people, since the Iranian Turks have lost their genealogical connection with the
Xiongnu and even with the Turki. In her opinion, even the Azerbaijani and Ottoman Turks are
“adopted” successors of the Turks, as well as the Hungarians or Bulgars [14]. The author
emphasizes that political games should not influence the objective study of the peoples of the
world, and says how artificially Asia and Europe would not be divided in the future, they will have
to unite [15].
Another representative of Central Asian research is the American anthropologist Lawrence
Krader (1919 - 1998). He was a philosopher, but he was also very fond of linguistics, history and
anthropology. After World War II, he began an intensive study of the nomadic peoples of Central
Asia, and also became a research fellow at the Far Eastern Institute at the University of Washington
in Seattle.
The famous work of Lawrence Krader “The peoples of Central Asia” is a very detailed
analysis of the peoples inhabiting the territory of Central Asia [16]. The purpose of this work is to
familiarize the reader with the territory that was part of the Soviet Union, with Central Asia,
including Uzbekistan. The initial focus was on the indigenous population and their traditional
culture. Secondly, the changes that these peoples underwent during the reign of the tsarist and
Soviet authorities were studied. The author also examines in detail the issues of language, history,
religion, society and demography separately in chapters.
In the first chapter, L. Krader thoroughly studies the state of ecology and economy of
Central Asia, which is inherent in many foreign researchers. He divided the ecology into several
zones: steppes, semi-deserts, deserts and mountains. Each ecological zone is characterized by its
own economic development. Railways, canals, types of communications are indicators of the level
of development of each region, for this reason the author attaches particular importance to them.
The second section “Languages” examines the language groups and families that are present in
Central Asia and their genetic relationships. The author notes that the state measures on the internal
policy of the USSR had a great influence on the standardization of the language and the foundation
of the literary language. The third chapter examines the formation of peoples, including Tajiks,
Turkmens, Kyrgyz, Uzbeks, Kazakhs and Karakalpaks. The fourth and fifth chapters are devoted
to the history and religion of the Soviet Asian countries. The sixth chapter is a analysis of the
institutions of the family and society. In the seventh chapter of the book, the author analyzes the
censuses of 1897, 1926, 1959, which provides a detailed analysis of population density, ethnic and
gender composition, migration, rural and urban population. The impact of revolutions and
collectivization on the demographic situation in a given territory was also considered. He described
the fate of the Turkic peoples according to the actual data of the population census.
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The last chapter is a description of the cities of Central Asia with their inherent national flavor. L.
Krader’s work “The Peoples of Central Asia” is a versatile reference material, very useful for
specialists in the humanities.
In conclusion, we can say that today a significant number of foreign studies have been
carried out on the history of our region, however, most of the historical aspects have not yet been
disclosed and require further analysis.
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ABSTRACT
Today, in the development of modern Internet technologies, day after day increases
dependence on the Internet and its importance. The rapid development of the Internet has created
the opportunity to buy the necessary goods and services over the Internet. Services such as
entertainment, getting the information, acquaintance, communicating with friends and relatives are
also implemented without any obstacles with the Internet. The work of marketers created with
their advertising imagination to attract the attention of customers began to be widely used on the
Internet, as in our lives. This article considers the main ways of promoting the advertisement via
internet and their types, also indicates their positive and negative aspects.
Key words: Internet, Marketing, Product, Service, Technology, Advertisement.

РЕКЛАМАЛЫК КУРАЛ КАТАРЫ ИНТЕРНЕТ-БАННЕР ЖАНА АНЫН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Умаров Алымкул МУХТАРОВИЧ
АННОТАЦИЯ
Азыркы учурдагы технологиянын өнүгүүсү күн өткөн сайын интернетке болгон
көз карандуулук жана интернеттин маанилүүлүгү артууда. Интернеттин тез өнүгүүсү адам
баласынын керектүү жана муктаж болгон товар жана кызматтарын интернеттен буюртма
берип, сатып алуу мүмкүнчүлүгүн пайда кылды. Көңүл ачуу, маалымат алуу, таанышуу
жана таанытуу, узактагы тааныштар, туугандар менен маек куруу сыяктуу кызматтар да
интернет аркылуу эч көйгөйсүз аткаруу ишке ашырылып жатат. Керектөөчүлөрдүн көңүлүн
өзүнө буруу максатында маркетологтордун рекламалык кыялдануулары менен пайда
болгон чыгармалары, жашообузда орун алгандай эле интернетте да кеңири колдонула
баштады.
Бул макала, интернетте жарыяланып жаткан реклама жана алардын түрлөрүнө
токтолуу менен, алардын керектөөчүлөрдүң сатып алуусуна тийгизип жаткан таасирине баа
берүү болуп саналат.
Ачкыч сөздөр: интернет, маркетинг, товар, кызмат, технология, реклама.
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Күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланып бараткан интернет, убакыт өткөн
сайын өз маанилүүлүгүн дагы да күчөтүүдө. Интернетсиз бир күндү элестетүү мүмкүн
эместей. Биз үчүн таптакыр жат болгон wi-fi, 4G, megabyte, роутер, модем сыяктуу термин
сөздөр күнүмдүк колдонлуучу сөздөргө айланды.
Мындай шарттардын жаратылуусу ишканалар үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк катары
каралууда. 7 жаштан 70 жашка чейин ар бир адамдын колунда уюлдук телефон, ар бир
телефондо жок дегенде ватсап (whatsapp) тиркемесинин болуусу, ишкана маркетологтору
үчүн продукцияларын таанытуунун жаңы бир жолу болгондугу талашсыз. Керектөөчүлөр
да стандарт жашоодон сырткары иш-чараларга көбүрөөк көңүл буруу менен интернет
аркылуу сатып алуу, сатуу иштерин жүргүзүүгө маани беришүүдө.
Көңүл ачуу, маалымат топтоо, таанытуу, соода-сатык жүргүзүү сыктуу ишаракеттер ар түрдүү аймактарда жашаган инсандар менен байланыш курууларды ишке
ашыруу, ортодогу узактыкты кыскарткан интернет аркылуу жүргүзүлүүдө.
Керектөөчүлөрдүн көңүлүн буруу максатында маркетологтордун рекламалык
чыгармачылыктары да, жашообуздун бир бөлүгүнө айлана баштаган интернетте өз ордун
таба алды десек жаңылышпайбыз.
Интернет рекламалары тез, таасирдүү, арзан болуусу, ошону менен бирге кыска
убакыттын ичинде калктын калың катмарына бирдей убакытта жеткириле билүүсү менен
өзүнүн башка түр рекламалардан айырмалап турат. Биринчи жолу чыгарылган интернет
реклама түрлөрүндөн болгон баннер рекламалар дагы да болсо активдүү колдонулууда.
27-октябрь 1994-жылы “Hotwired” онлайн коммерциялык журналы дүйнөдө
биринчи болуп баннер реклама жарыялаган. 15 жыл ичинде интернет-рекламалар АКШ
мамлекетинде эле 20 милиард долларга бааланган. Негизинен эң алгачкы баннер реклама
болуп AT&T телекоммуникациялык компаниясынын “Did you ever clicked your mouse right
here? You will!” (Сиз чычканыңыз менен ушул жерге басып көрдүңүз беле? Сиз кыласыз!)
деген ураан менен чыккан рекламасы эсептелет. Ал 468*60 пиксель өлчөмдө болуп (10х13
өлчөмүндөгү сүрөт чоңдугунда), он жыл ичинде эң популярдуу формат болуп турган
(Амзин, 2009).
2009-жылдын биринчи жарымында издөө рекламалары деп аталган, негизинен
тексттик рекламалар 5,1 миллиард долларды түзгөн. Баннерлерди камтыган дисплей
рекламасы болгону 3,8 миллиард долларды түзөт. Видеожарнак сектору гана жигердүү өсүп
жатат, бирок ал 10,9 миллиард доллардын жанында жумшалган каражатөтө эле аз, себеби
америкалык рекламачылар алты айда интернетке ушунча каражат коротушат.
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Рекламалык курал катары баннер
Интернет рекламаларынын биринчи жарнак мисалдарынан болгон баннердик
рекламалар өлчөө жана талдоосу жеңил болгон рекламалардын бир түрү болуп саналат. Эң
кеңири таралган баннердик рекламалардын өзгөчөлүктөрү, түзүлүшү, дизайны жана
түрлөрү каралып чыкты (Varlı, 2019:28).
Кыргызстанда колдонулган баннер рекламалар дүйнө жүзүндө болгондой эле
кеңири колдонулууда. Негизинен социалдык тармактарда кеңири колдонулуп жаткан
рекламалар калктын көңүлүң өзүнө бара алды. Рекламалар таасири менен өз
продукцияларын ийгиликтүү сатууга жетишүүдө.
Реклама куралы катары баннер рекламалар: Интернеттин биринчи жарнак мисалы
болгон баннердик жарнактар өлчөө жана талдоосу мүмкүн болгон рекламанын бир түрү
болуп саналат. Эң кеңири таралган баннердик жарнактардын өзгөчөлүктөрү, түзүлүшү,
дизайны жана түрлөрү каралып, талдоо жүргүзүүгө аракет жасалды (Varlı, 2019:28).
Баннердик рекламалардын өзгөчөлүктөрү
Бүгүнкү күндө интернеттен башка медиалардын бири да максаттуу аудиторияга
түздөн-түз багытталган билдирүүнү жеткире албайт, анын керектөөчүлөргө тийгизген
таасирин өлчөй албайт жана аны жеке негизде ээрчий албайт. Реклама берүүчүнүн
илгерилетүү, сатып алуу-сатуу операциялары жана маалымат сыяктуу көптөгөн
функцияларын аткаруу үчүн интернет жарнактарынын ар кандай түрлөрү пайда болгон.
Алардын эң маанилүүсү жана эң көп колдонулганы – баннердик рекламалар болуп эсептеле
(Каптан, 2014:47). Баннердик рекламалар бүгүнкү күндө интернет-рекламада салттуу
тиркемелер катары белгилүү (Özadalı, 2009:27). Баннер рекламасында, кайтарым
байланышы жана керектөөчүлөргдүн эсинде тутуусуна болгон таасир рекламанын түсүнө,
анын товар же кызматты жылдыруу ыкмасына, рекламанын анимациясына байланыштуу
болоору анык. Рекламанын таасирдүүлүгү жогоруда айтылгандай ар бир өзгөчөлүгүнө
жараша таасирдүүлүгү өзгөрөөрү анык. Ошондуктан реклама берүүчү товар же кызматын
таанытуу максатында реклама берип жатканда, анда колдонулган түс, символ, текст жана
ушул сыяктуу колдонулуучу каражаттар мүмкүн болушунча товар же кызмат тууралуу
маалыматты ичине камтуусу абзел. Керектөөчү рекламаны көрөөрү замат ал жөнүндө
жүгүртүүгө жана аны алууга шыктандыра билүүсү керек.
Мисал катары бир нече товар же кызматтын рекламаларына карап көрөлү.
Рекламалар канчалык көп колдонгон интернет баракчаларында коюлган болсо, калктын
көрүү ыктымалдуулугу ошончолук жогорулайт. Азыркы учурда интернеттин дүйнө
жүзүндө кеңири таралышы бардык элдин кеңири колдонуусуна себеп болгондуктан эң
таасирдүү реклама түрү катары каралууда.
Төмөндө көрсөтүлгөн мисалда, россиялык Кай Фэн WEILI компаниясынын суу, сүт
өтүү көлөмүн өлчөө аппараты берилген. Бул реклама россиянын белгилүү www.mail.ru
интернет баракчасында жайгаштырылган. Өлкө ичинде эң кеңири колдонулган сайт
болгондуктан, бул реклама көпчүлүк тарабынан көрүлүүсү талашсыз.
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Сүрөт 1. Кай Фэн WEILI компаниясы рекламасы

Демек, товарды же кызматты таасир этүүчү катары ала турган жерлерге багыттоо
шарт. Ошону менен бирге товар же кызмат тууралуу кыскача маалымат берүү керек (Güney,
2005:138). Берилүүчү маалымат канчалык так жанатүшүнүктүү болсо керектөөчүлөрдү
өзүнө тартуу ошончолук ийгиликтүү болуусу талашсыз. Психологдордун айтымына карай
турган болсок ар бир түс адам баласына ар түрдүү таасир этүүчү өзгөчөлүккө ээ.
Ошондуктан рекламада колдонулуучу түс өтө этияттуулук менен тандалуусу сунушталат.
Сүрөт 2. ЭАУнун талапкерлерге карата чыгарган рекламасы

булак: @mnu/kg (instagramm)
Ар бир ишкана, мекеме калкка жакын болуусу үчүн замандын талабына ылайык
социалдык тармактарды активдүү колдонуусу зарыл. Жогорудагы сүрөттө (сүрөт 2)
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К.Ш.Токтомаматов атындагы Эла аралык университеттин инстаграмм баракчасында
койгон рекламалык сүрөтү берилген. Билим берүү мекемелеринин негизги максаты өзүнө
көбүрөөк талапкерлерди тартуу экендиги талашсыз. Ошондуктан окуу жайдын өз
баракчасын социалдык тармактарда ачып, кабыл алуу, окуу акысы, окуу шарттары тууралуу
маалымат берүүсү атаандаштык жөндөмүн жогорулатып, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп
турат. Университет ар бир социалдык тармакта, тактап айтканда инстаграмм, телеграмм,
фейсбуктарда өзүнүн баракчасын ачып, калк менен тыгыз байланыш кура алууда. Ошол эле
учурда ал жерде байланыш маалыматтары да болгонуктан рекламаны көргөн
керектөөчүлордүн кошумча маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн да жаратууда.
Жарнамада визуалдык билдирүүнү табуу процесси максаттуу аудиториянын
көңүлүн буруунун айрым техникалык ыкмаларын колдонот. Мисалы, тереңдикти колдонуу
менен бөлүктү алдыңкы планга коюу же ар кандай түстөр менен бөлүктү көрүнүктүү кылуу
сыяктуу. Баннер рекламасында жашыл, көк жана кызгылт сары түстөрдү колдонуу
жарнаманын жагымдуулугун арттырат. Анын жашыл түсү өзүнө болгон ишенимди
билдирет. Ал энергия менен заряддалат, логиканы, үмүттү, чыдамдуулукту сактайт. Анын
көк түсү эстетикалыктуулугун билдирет. Анын сүйкүмдүүлүгү элеганттуулукту да ичине
камтыйт. Анын кызгылт сары түсү инновацияга, оптимизмге, экстраверсияга жана
жигердүүлүккө ачыктыкты билдирет. Ошентип, бардык баннер жарнамаларында иконалар,
тил жана визуалдык элементтер, графикалык дизайн өзүнчө колдонулат, колдонулган
түстөр ар кандай билдирүүлөрдү камтыйт. Колдонулган түстөрдү гана карасаңыз дагы,
керектөөчүлөргө тийгизген таасири жөнүндө комментарий бере аласыз. Жогоруда да
билдиргендей рекламада колдонулган түс маанилүү экендиги унутулбоосу керек. (Çakır,
2004:172).
Кыскача айтканда, баннер рекламалардын жалпы мүнөздөмөлөрү төмөнкүдөй
(Элден жана башкалар, 2011: 444) төмөнкүдөй көрсөтө алабыз. Веб сайттардын кичине бир
бөлүгү катары тааныта алабыз.
-

-

Жарнамада текст жокко эсе;
Максат базардын көңүлүн тарта ала турган анимациялар колдонулат; анимация жана
анимацияда колдонулган түстөр баннер рекламаларды текст жана график
колдонулган интернет рекламалардан айырмалап турат.
Баннер рекламалар коюлган баракчалар өзүнчө болуусу, керектөөчүлөрдүн көңүлүн
өзгөчө бура алат;
Баннер рекламаларды көрүүсү үчүн ылдый жагында “бул жерге басыңыз”деген ©оз
коюлат;
Мындай белгинин коюлуусу керектөөчүгө өтө маанилүү маалымат бар сыяктуу
ойду пайда кылат.
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-

Максат базардын рекламаны көргөндөн кийин кандай пайда ала тургандыгы
тууралуу маалымат берилет. Мисалы, арзандатуулар, белектер, кошумча товар же
кызмат сыяктуу.

Баннер рекламаларда башка рекламалардан айырмаланып, максат базар тандалып
алынып, ошолор үчүн гана реклама берилет. Максат базардын кирешеси, билими,
социалдык абалы, иш абалы, соода сатык адаттарына ылайыктап рекламалар өзортүү
мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошону менен эле бирге баннер реклама коюла турган веб сайттын
түзүлүшүнө карай да жасалат.
Баннер рекламалар төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт:
1. стандарт баннер рекламалар. Ишкана мекемелер тарабынан эң көп колдонулган түр болуп
саналат. Бул баннер реклама анимациясыз болгондуктан кыймылсыз баннер болуп
эсептелет. Бул түр өз ара жарым баннер (234*60), толук баннер (468*30) болуп көлөмүнө
жараша дагы бөлүнөт. Эң кеңири таралган түр болгондуктан, көп ишкана-мекемелер
тарабынан чыгарылат.
2. Жылып туруучу баннер рекламалар. Англис тилинде sliding banner advertisements деп
аталган бул түр реклама интернет баракчасында 10 секунд ичинде кыймылдап турат.
Ошол кыймылы менен адамдын көңүлүн өзүнө буруп турат. Кыймылдуу болуп адамдын
көңүлүн өзүнө тартуусу менен бул реклама түрү келечекте өтө көп колдонула
тургандыгы, тактап айтканда келечектин рекламасы боло тургандыгы айтылууда.
3. Айланма (Rollover) баннер рекламалар. Веб сайттарда стандарт бир ролик рекламасы.
Чычкан менен үстүнө келгенде ылдыйга карай ачылып чоңоёт. Бул реклама түрүнүн
өзгөчөлүгү берилген товар же кызмат тууралуу маалыматты рекламанын үстүнө чыкан
менен барып эле чоңоюп ачылганда толук маалымат алуу мумкүнчүлүгүн берүүсүндө.
Керектүү маалымат толук ичине камтылат.
4. Кутуча баннер рекламдар (Show Case banner advertisement). Ар түрдүү өлчөмдөрдө болуп,
адамдын көңүлүн тез өзүнө тартып алуусу болуп саналат. Негизинен электрондук почта
сайттарында колдонулат. Ар бир почта ээси ачканда көңүлүн өзүнө бурдуруп туруучу
реклама болуп эсептелет.
Азыркы технологиянын өнүгүүсү менен ьирге интернет тармагынын да бирлей
темпте өсүп өнүгүүсү ар адамдын замандан артта калбоосу үчүн аларды колдонууга
мажбурлоодо. Адамдар бир товарга муктаж эмесболсо да, өндүрүүчүлөр аларды муктаждык
пайда кылып продукция сатууга түрткү болууда деп айта алабыз. Ошол себептен да ишканамекемелер мүмкүн болушунча рекламаларын эң көп колдонулган же эң кеңири таралган
сайттарга, социалдык тармактарга жайгаштырууга аракет жасашууда.
Демек алар үчүн арзан, көрүнүктүү, керектөөчүлөрдү өзүнө тарта ала турган
рекламалар чыгарып, кодонуучусу көп веб сайттарга жайгаштырууну максат кылуусу
абзел. Амазон, алиэкспресс, алибаба сыяктуу интернет магазиндерден сырткары да
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пайдалуу, тактап айтканда керектүү жана сапаттуу продукцич сатып алуу үчүн өлкөлөр
арасында чек билбестен сатып алууну каалагандар саны көбойүүдө. Ошондуктан
керектөөчүлөрдүн бул каалоолорун канааттандыруу максатында ишканалар баннер
рекламаларды колдонуусу ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүн аттырат деген
ишеничтемин.
Жыйынтыктап айтканда азыркы замандын талабы катары баннер рекламалар
ишкана-мекемелер үчүн эффективдүү сатуунун туура жолу экендиги талашсыз.
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ÖZET
19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti eğitim-öğretim alanında büyük bir gelişme
yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda modern eğitim kurumlarının gelişimi Kosova Vilayeti'nde
de ifade edilmektedir. Bu dönemde salnameler eğitimle ilgili en önemli çalışmaları
oluşturmaktadır. ‘‘Salnamelere Göre Priştine Sancağı Eğitim Kurumları’’ adlı çalışmamızda,
Maârif Sâlnâmeleri ve Vilayet Sâlnâmesi’nde yer alan veriler doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin
Priştine Sancağının eğitim-öğretim faaliyetleri incelenecektir. Çalışmamız medreseleri, İbtidailer,
Ruşdiyeler, İdadiler gibi modern eğitim kurumlarını ve gayrimüslim okullarını incelemeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Priştine Sancağı, Maarif, Eğitim, Öğretim, Kosova Vilayeti

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE SANJAK OF PRIŞTINE ACCORDING TO
YEARBOOKS
ABSTRACT
The Ottoman Empire underwent significant improvement in the sphere of education and
training at the end of the nineteenth century. The development of modern educational institutions
in the Ottoman Empire could also be seen in Kosovo’s Vilajet. Yearbooks were the most important
sources of educational information during this time period. As a result, the Ottoman State's
educational efforts in Sanjak of Prishtina will be analyzed in this article using data from the
Province Yearbooks and the General Yearbooks of the Ottoman Empire's Ministry of Education.
This study will look at Ottoman schools such as İbtidailer, Ruşdiyeler, Idadiler, and other nonMuslim schools.
Keywords: Prishtina Sanjak, Maarif, Education, Teachin, Vilayet of Kosovo
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1.

PRİŞTİNE SANCAĞININ KISA TARİHİ

Bölgesel bir kent merkezi ve belediyelik olan Priştine Kosova Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Kosova'nın doğu kesiminde, Prişteveke ve Velluş nehirlerinin vadilerinde yer alır.1
Priştine, Adriyatik Denizi, Ege Denizi ve Orta Avrupa'ya ulaşımı sağlayan demiryolları
kavşağında yer aldığı için elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. Priştine, çok sayıdaki arkeolojik
buluntunun kanıtladığı gibi, tarih öncesinden (Paleolitik, Neolitik, Tunç ve Demir Çağı) beri
sürekli olarak iskân alanı olmuştur. Priştine adının Arnavutça eski anlamına gelen Latince
"Pristinume"den geldiği varsayılmaktadır.2 Şemseddin Sami’ye göre Priştine sancağı güneyinde
Üsküp sancağı, doğu ve kuzeydoğusunda Sırbistan, kuzeybatısında Yenipazar sancağı, batısında
İpek, güneybatısında Prizren sancaklarıyla çevrilidir.3
Priştine I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş, Osmanlı’nın tam
hâkimiyeti II. Mehmed (Fâtih) tarafından 1455 yılında gerçekleşmiş; Fâtih burada kendi adına bir
cami yaptırarak egemenliğini ilan etmiştir. 4 Osmanlı döneminde Priştine, bazen sancak bazen de
vilayet merkezi olarak ticari ve idari lider rolünü üstlenmiştir. Osmanlı yönetiminin ilk döneminde
sancak merkezi iken 1530'da Selanik Saraybosna Caddesi’nin önemli bir kasabası ve istasyonu
olarak tanımlandı. XIX. yüzyılın başında, B. De Gamera rehberine göre, Priştine yaklaşık 12.000
nüfusa sahipti ve Selanik ile Saraybosna arasındaki bölgenin en büyük yerleşim merkeziydi. 5 Bu
yüzyılın sonlarında Priştine, siyasi ve idari işlevler üstlenirken aynı zamanda önemli bir ticaret
merkezi hâline geldi.6 Kosova’nın kuruluş tarihine (1877 olarak kabul edersek) göre vilayetin ilk
merkezi Priştine’dir.7 Bu dönemde Priştine'de Fransız, Avusturya, İngiliz ve Rus konsoloslukları
açılmıştır.8
Kosova Vilayeti Salnamesi’ne göre 1878-1879 yıllarında Kosova 5 sancak, 31 kaza ve 4
nahiyeli bir vilayettir. Bu yıllarda Priştine sancağı 5 kazadan oluşuyordu: Priştine, İpek, Vulçıtrın,
Gilan ve Preşova. 9
Tablo 1: 1878-1879 Priştine Sancağının İdari Yapısı
Sancak

Kaza

Priştine

Priştine
İpek
Vulçıtrın
Gilan
Preşova

Kosova në vështrim enciklopedik, Akademia e Shkencave, Toena: Tiranë, 1999, s. 56.
Vendbanmet e Kosovës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2008, ss. 17-33.
3
Şemseddin Sami, “Priştine ”, Kâmûsu’l-A‘lâm, c.II, s.1498.
4
Machiel Kiel, “Priştine”, DİA, İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 2007, c.34, s.346.
5
Vendbanmet e Kosovës, ss. 34-36; Robert Elsie, Historical Dictionary of Kosovo, Second Edition, Estover Road,
Plymouth United Kingdom, 2011, s. 223.
6
Kosova në vështrim enciklopedik, s. 57.
7
Skender Rizaj, ‘‘Kosova Vilayeti Teşkilati’’, 8. Türk Tarih Kongresi, Cilt II, Ankara: TTK, 1973, s.666.
8
Vendbanmet e Kosovës, s. 38.
9
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, ss. 60-120.
1
2
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1882-83 yıllarında Kosova vilayeti 5 sancak 24 kaza ve 4 nahiyeyi ihtiva etmektedir. Bu
yıllarda İpek sancak merkezi olarak Priştine’den ayrılmıştır. Böylece Priştine sancağı 4 kazadan
oluşmaktadır. 10
Tablo 2: 1882-1883 Priştine Sancağının İdari Yapısı
Sancak

Kaza
Priştine

Priştine

Vulçıtrın
Gilan
Preşova

1885’ten sonra önceleri Yenipazar sancağı idaresinde olan Mitroviçe kazası sancak sınırlarına
katılmıştır.11 1886'da Priştine sancağı:12
Tablo 3: 1886'da Priştine Sancağının İdari Yapısı
Sancak

Kaza
Priştine

Priştine

Vulçıtrın
Gilan
Preşova
Mitroviçe

1903 yılında Yenipazar kazası, Priştine sancağına katıldı.13 1908'de Ferizovik kazasının dâhil
edimesiyle Priştine sancağındaki kaza sayısı altıya çıkmıştır.14
Tablo 4: 1908'da Priştine Sancağının İdari Yapısı
Sancak

Kaza
Priştine

Priştine

Vulçıtrın
Gilan
Preşova
Mitroviçe
Yenipazar

10

Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 55-116.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 64-77.
12
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 82 – 265.
13
Salname-i Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye, H. 1321, s. 776-785.
14
Salname-i Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye, H. 1326, s. 714-725.
11
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1878 Osmanlı Devleti Salnamesi’ne göre Priştine'nin nüfusu 121.890'dır.15
Tablo 5: Priştine Sancağının Nüfus Dağılımı (1878-1879).16
Kazalar
Müslüman
Priştine
13.575
İpek
9.981
Vulçıtrın
6.955
Gilan
12.544
Toplam
43.055
Sancağın Toplam Nüfusu

Priştine Sancağı
Hristiyan
4.686
8.527
3.271
11.607
28.091

Yahudi
50

50
75,122

Kıpti
1.272
1.025
413
1.216
3.926

1900 yılında Priştine sancağının toplam nüfusu 211.114'e yükseldi.17
2.
PRİŞTİNE MERKEZİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
2.1
Maarif Meclisi
1879’da Kosova Vilayeti Maarif Komisyonu şu isimlerden oluşmaktadır: Reis-i Sani
Müftü Zeynelabidin Bey. Azalar: Taha Bey, Ahmed Fuad Efendi, Mehmed Emin Efendi, Ahmed
Efendi, Mehmed Vasıf Efendi, Sabit Efendi, Ali Rıza Efendi. 18 Bu yılda Kosova Maarif Nâzırı
Münif Efendi’ydi. 19
1883’te Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar: Hacı Ömer
Efendi, Şeyh Salih Efendi, Vitko Efendi, Osman Efendi, Ali Bey ve Elyas Ağa. 20 Maarif Müfettişi
Vehbi Efendi. 21
1885’te Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar: Osman
Nureddin Efendi, Raif Ağa, Elyas Ağa, Avram Efendi, Cavid Bey, Erkan-ı Harb Kol Ağası Münan
Bey, Tabib Kol Ağası Mehmed Efendi ve Katib Necib Efendi. 22 Maarif Müfettişi Vehbi Efendi.23
1887’de Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Muhasebe Memuru
Ahmed Fehmi Efendi. Azalar: Evkaf Muhasebecisi Raif Ağa, İsmail Efendi, Elyas Ağa, Süleyman
Ağa, Avram Efendi ve Katib Necib Efendi. 24
1888’de Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Muhasebe Memuru
Ahmed Fehmi Efendi. Azalar: Raif Ağa, Selim Efendi, Yahsi Efendi, Süleyman Efendi, Abdül
Efendi ve Katib Necib Efendi. 25 Maarif Müdürü Hüsnü Efendi, Maarif Muhasebe Memuru Hafız
Ahmed Efendi26

15

Salname-i Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye, H. 1295, s. 336.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 121-123.
17
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1318, s. 642.
18
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 62.
19
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 56.
20
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 45.
21
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 41.
22
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 45.
23
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 41.
24
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 62.
25
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 60.
26
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 54.
16
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1893’te Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Reis Maarif Müdürü
Kenan Bey. Azalar: Belediye Reisi Salih Bey, Arazi Memuru Şükrü Efendi, Banka Memuru Eyüb
Sabri Efendi, Hafız Süleyman Efendi müdürü ve Arslan Efendi müdürü. 27 Maarif Komisyonu şu
isimlerden oluşmaktadır: Azalar: Selim Efendi, Yahya Efendi ve Abdül Efendi.28
1896’da Kosova Vilayeti Maarif Meclisi şu isimlerden oluşmaktadır: Reis Maarif Müdürü
Kenan Bey. Azalar: Elmedin Mehmed Tevfik Efendi, Maarif Muhasebe Memuru Hafız Ahmed
Efendi, Elmedin Hafiz Ahmed Efendi ve Katib Necib Efendi. 29 Kosova Vilayeti Maarif
Komisyonu şu isimlerden oluşmaktadır: Reis Müfti Efendi. Azalar: Selim Efendi, Abdullah Efendi
ve Yahya Efendi. 30 Kosova Vilayeti Maarif İdaresi Muhasebe Memuru Hafiz Ahmed Efendi,
Muhasebe Memuru Refik Mehmed Şefik Efendi, Sandık Emini İsmail Bey, Maarif Katibi Necib
Efendi. 31
Halil Kemal Bey 1898'de Kosova Vilayeti Maarif Müdürü’ydü. 32 1899'dan 1903'e kadar
Kosova Vilayeti Maarif Müdürü Avdullah Bey'di. 33
1900’de Reis Maarif Müdürü Abdullah Bey. Azalar: Eşrefedin Salih Bey Mütemeyazi,
Hafiz Ahmed Efendi Müdürü, Elmedin Mehmed Tevfik Efendi ve Katib Necib Efendi. 34 Kosova
Vilayeti Maarif Komisyonu şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar: Selim Efendi, Abdülgafur Efendi
ve Hacı Ömer Efendi. 35
2.2
Rüşdiye Mektepleri
Rüşdiye adı verilen mekteplerin açılmasına zemin hazırlayan eğitim hareketleri II.
Mahmud devrinin sonlarında başlamıştır. Rüşdiyelerin açılmasını hazırlayan süreç, Sultan
Abdülmecid’in 1845 yılında, Tanzimat Fermanı’nda sözü edilen düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi için ülkede Avrupaî standartlarda yeni bir eğitim sistemi kurulmasını öngören
bir ferman yayımlamasıyla başladı. Gerekli ön hazırlıkları yapmak üzere aynı yıl oluşturulan
Muvakkat Meclis-i Maârif, Ağustos 1846’da sunduğu raporda sıbyan ve rüşdiye mektepleriyle
dârülfünundan meydana gelen, Avrupa’da olduğu gibi üç kademeli bir eğitim sistemi kurulmasını
teklif etti. İlk rüşdiye 1847’de, daha sonra Maarif nâzırlığına kadar yükselen Mekâtib-i Umûmiyye
Nâzırı Kemal Efendi’nin özel gayretleriyle İstanbul’da Dâvud Paşa Mektebi’nde açıldı.36

27

Kosova Vilayet Salnamesi H. 1311 s. 48.
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1311 s. 129.
29
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1314 s. 111.
30
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1314 s. 334.
31
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1314 s. 110-111.
32
Maarif Salnamesi (1316), 1898. 1134.
33
Maarif Salnamesi (1317), 1899. 1330; Maarif Salnamesi (1318), 1900. 1502; Maarif Salnamesi (1319), 1901. 770;
Maarif Salnamesi (1321), 1903. 627.
34
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1318 s. 116.
35
Kosova Vilayet Salnamesi H. 1318 s. 540.
36
Cemil Öztürk, “Rüşdiye”, DİA, İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 2008, c.35, s.301; Fatma Doğanay,
‘‘Rüşdiye Mekteplerinde Tarih Dersi’’, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 25, 2011, s. 108-109; Sadettin Eğri, ‘‘II.
Abdülhamid Döneminde Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları: Kızların Eğitimi ve Bursa İnas Rüşdiye
Mektebi’’, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 26, s.129-130.
28
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Tablo 6: 1879 ve 1883 Yıllarında Priştine'deki Rüşdiye Kadrosu
Mekteb-i Rüşdiyesi37
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Süleyman Efendi
Muallim-i Sâlis Ağuş Efendi
Rik‘a Muallimi Cenab Efendi
Bevvâb Abedin Efendi

Mekteb-i Rüşdiyesi38
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Şakir Efendi
Sülüs Hattı Muallimi Ağuş Efendi
Rik‘a Muallim-i Elyas Efendi
Sülüs Muallimi Ağuş Efendi
Bevvâb Abedin Efendi

Cenab Efendi, Priştine Rüşdiye Mektebi'nden istifa etmiş, yerine rik‘a muallimi olarak
Elyas Efendi tayin edilmiştir.39
Tablo 7: 1885 ve 1887 Yıllarında Priştine'deki Rüşdiye Kadrosu
Mekteb-i Rüşdiyesi40
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Şakir Efendi
Coğrafya ve Hesab Muallimi Ali Efendi
Rik‘a Muallim-i Ahmed Efendi
Sülüs Muallimi Ağuş Efendi
Bevvâb Molla Arif

Mekteb-i Rüşdiyesi41
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Şakir Efendi
Muallim-i Sâlis Arif Efendi
Rik‘a Muallim-i Abedin Efendi
Sülüs Muallimi Ağuş Efendi
Bevvâb Molla Şakir

1888'deki kadrolar hemen hemen 1885'tekiyle aynıdır. Tek farkı rik‘anın muallimi Vehbi
Efendi olmasıdır. 42
Tablo 8: 1885 ve 1887 Yıllarında Priştine'deki Rüşdiye Kadrosu
Mekteb-i Rüşdiyesi 43
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Arif Efendi
Muallim-i Sâlis Ahmed Efendi
Rik‘a Muallimi Cemal Efendi
Hat Muallimi Ağuş Efendi

Mekteb-i Rüşdiyesi 44
Muallim-i Evvel Sabit Efendi Müderris
Muallim-i Sânî Ahmed Efendi
Muallim-i Sâlis Ramazan Efendi
Rik‘a Muallimi Süleyman Efendi
Sülüs Muallimi Ağuş Efendi
Bevvâb Adil Efendi

Priştine Rüşdiye Mektebi Rik‘a Muallimi Vehbi Efendi'nin istifasıyla yerine Cemal
Efendi'nin intihab olunduğu; tablodan da anlaşılacağı üzere Cemal Efendi'nin adı Kosova Vilayeti
Salnamesi'nde de geçmektedir.45
1893 ve 1900 kadroları aynıdır, dolayısıyla isimlerinde ve görevlerinde herhangi bir
değişiklik yoktur.46
37

Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 67.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 54.
39
BOA. MF.İBT.12.141.
40
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 57.
41
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 74.
42
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 72.
43
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1311, s. 132.
44
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1318, s. 547.
45
BOA. MF.İBT.25.42.
46
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1314, s. 338.
38

Zekirja SHABANİ 509
Tablo 9: 1879-1900 Yılları Arası Priştine’deki Rüşdiyenin Talebe Mevcudu
187947
65

188348
105

188549
147

Mevcut Şakerdan
188750
188851
128
136

189352
171

189653
171

190054
230

Tablo 10: 1898-1900 Yılları Maarif Salnamelerine Göre Priştine Sancağı ve Kazalarında
Rüşdiyelerinin Talebe Mevcudu
Priştine Sancağı55
Vulçıtrın Kazası56
Mitroviçe Kazası57
Gilan Kazası58
Preşova Kazası59
Toplam

Mekteb-i Rüşdiye :1898-1903 Yılları Arasındaki Talebe Mevcudu
1898
1899
1900
1901
1903
196
91
91
172
191
54
91
91
61
92
43
33
33
57
88
55
63
64
67
83
61
30
30
30
26
409
308
309
387
480

Osmanlı belgelerinde başka yerlerdeki okullardan mezun olan muallimlerin isimleri de
geçmektedir. Örneğin Dârülmuallimîn mezunlarından Sofyalı Besim Efendi, Priştine'deki Rüşdiye
Mektebi'ne muallim-i evvel olarak tayin edildiği belgelerde yazılıdır.60 31 Ağustos 1903 tarihli
Osmanlı belgesinde Priştine sancağının merkezinde bir İdadi Mektebi kurulmasına izin verildiği
ve bu projenin yerel gelirle gerçekleştirileceğinden bahsedilmektedir.61
2.3
İbtidâiyye Mektepleri
Tablo 11: 1883 ve 1885 Yıllarında Priştine'deki İbtidâiyye Kadrosu
Mekteb-i İbtidâiyye62
Muallim-i Evvel Abdurrahim Efendi
Muallim-i Sânî Mustafa Efendi
Sülüs ve Rik‘a Muallimi Hasan Efendi
Bevvâb Molla Süleyman

47

Mekteb-i İbtidâiyye63
Muallim-i Evvel Abdurrahim Efendi
Muallim-i Sânî Mustafa Efendi
Muallim-i Sâlis Ramazan Efendi
Sülüs ve Rik‘a Muallimi Hasan Efendi
Bevvâb Molla Süleyman

Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 67.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 54.
49
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 57.
50
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 74.
51
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 72.
52
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1311, s. 132.
53
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1314, s. 338.
54
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1318, s. 547.
55
Maarif Salnamesi (1316), 1898, 1137; (1317), 1899. 1303; (1318), 1900. 1505; (1319), 1901. 703; (1321), 1903.
630.
56
Maarif Salnamesi (1316), 1898, 1137; (1317), 1899. 1303; (1318), 1900. 1505; (1319), 1901. 703; (1321), 1903.
630.
57
Maarif Salnamesi (1316), 1898, 1137; (1317), 1899. 1303; (1318), 1900. 1505; (1319), 1901. 703; (1321), 1903.
630.
58
Maarif Salnamesi (1316), 1898, 1137-1138; (1317), 1899. 1303; (1318), 1900. 1505; (1319), 1901. 703; (1321),
1903. 631.
59
Maarif Salnamesi (1316), 1898, 1138; (1317), 1899. 1303; (1318), 1900. 1505; (1319), 1901. 703; (1321), 1903.
631.
60
BOA. MF.İBT.1.126.
61
BOA. TFR.I.A.11.1084.
62
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 54.
63
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 57.
48
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Tablo 12: 1887 ve 1888 Yıllarında Priştine'deki İbtidâiyye Kadrosu
Mekteb-i İbtidâiyye64
Muallim-i Evel Yusuf Efendi
Muallim-i Sânî Mustafa Efendi
Muallim-i Sâlis Ramazan Efendi
Muallim-i Rabi‘ Osman Efendi
Sülüs ve Rik‘a Muallimi Hasan Efendi
Bevvâb Molla Süleyman

Mekteb-i İbtidâiyye65
Muallim-i Evel Yusuf Efendi
Muallim-i Sânî Ramazan Efendi
Muallim-i Sâlis Hayrullah Efendi
Muallim-i Rabi‘ Şakir Efendi
Sülüs ve Rik‘a Muallimi Hasan Efendi
Bevvâb Molla Süleyman

Tablo 13: 1883-1888 Yılları Arası Priştine’deki İbtidâiyye Talebe Mevcudu
Mevcut Şakerdan
188366
70

188567
118

188768
207

188869
282

Tablo 14: 1893 - 1896 Yılları Arasında Priştine İbtidâiyyesi’nin Kadrosu ve Talebe Mevcudu
İbtidâiyye Mektebi70
Muallim-i Evvel Ramazan Efendi
Muallim Sânî Ömer Efendi
Esami-i Mektebi
Esami-i Muallimin
Cami-i Kebir
Muallim Selim Efendi
Cami-i Sagir
Muallim Yahya Efendi
Camii Cedid
Muallim Abdül Efendi
Alaadin Mahallesi
Muallim İbrahim Efendi
Hasan Bey
Muallim Hafiz Yusuf Efendi
Yerarçeribaşı
Muallim Eyüb Efendi
İnas İbtidâiyye
Baş Muallim Azeme Hanım
İkinci Muallim Taibe Hanım

Mevcud Şakerdan 130
Şakerdan
70
60
140
90
50
40
60

Tablo 15. 1900 Yılında Priştine İbtidâiyyesi’nin Kadrosu ve Talebe Mevcudu
İbtidâiyye Mektebi71
Muallim-i Evvel Hafız Şemsi Efendi
Esami-i Mekteb
Esami-i Muallimin
Cami-i Kebir
Muallim Muharrem Efendi
Cami-i Sagir
Muallim Abdürrahim Efendi
Cami-i Cedid
Muallim Abdül Efendi
Alaadin Mahallesi
Muallim İbrahim Efendi
Hasan Bey
Muallim Hafiz Yusuf Efendi
Yunus Efendi
Muallim Süleyman Efendi
Yerarçeribaşı
Muallim Hafız Eyüb Efendi
Ramazaniye
Muallim Reşid Efendi
Hatuniye
Muallim Şakir Efendi
Kaderiye
Muallim Muhtar Efendi

64

Mevcud Şakerdan 120
Şakerdan
20
50
150
97
60
100
40
50
100
70

Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 74.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 72.
66
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 54.
67
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 57.
68
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 74.
69
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 72.
70
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1314, s. 338; Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1311, s. 132.
71
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1318, s. 547-548.
65
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Osmanlı belgelerinde Müftü Mustafa Hamdi ve kardeşleri tarafından Priştine sancağında
Kadriye adlı mahallede yaptırılan bir mektepten bahsedilmektedir. Bu mektebin Kosova Vilayeti
Salnameleri’nde adı geçen Kadriye okuluyla aynı olduğunu düşünmekteyiz.72
Tablo 16: Priştine Köylerinin 1885-1888 Yılları Arasındaki Talebe Mevcudu
188573

188774

188875

Erkek

Kız

Mektep
Kız

Erkek

Beloş Karyesi

12

40

-

-

-

Magure Karyesi

-

-

-

10

15

Hamidiye Karyesi

-

-

-

47

Aziziye Karyesi

-

-

-

-

72

Hayriye Karyesi

-

-

-

-

46

Laskok Karyesi

15

38

18

-

-

Librar Karyesi

7

30

28

-

-

Koşara Karyesi

14

40

20

-

28

İştimye Karyesi

8

25

30

-

34

Aziziye Karyesi

18

50

-

-

72

Malgora Karyesi

10

27

25

10

15

Ayvali Karyesi

5

20

46

Bambos Karyesi

-

-

47

-

-

Pleşina Karyesi

-

-

15

-

20

İzlatina Karyesi

-

-

47

-

46

Yanova Karyesi

-

-

56

-

60

Talnofça Karyesi

-

-

-

-

33

Medhiye Karyesi

-

-

-

-

41

Şükriye Karyesi

-

-

-

-

54

Toplam

89

270

332

10

443

BOA. MF.İBT.41.37.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 58.
74
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 76.
75
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 74.
72
73

Erkek

40
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2.4
Sıbyan Mektepleri
Sıbyan mektepleri temel dinî değerlerin çocuklara aktarıldığı birer öğretim kurumlarıdır.
Osmanlılar döneminde “dârü’t-ta‘lîm, taş mektep, mahalle mektebi, sıbyan mektebi” gibi adlar
verilen bu okulların çok yaygın olduğu bilinmektedir. Her Müslüman aile, çocuğunu bu okullara
göndermeyi bir dinî vecibe kabul etmiştir. Adına daha çok sıbyan mektebi denen bu kurumlar
temel dinî bilgilerin verildiği yerlerdir. Çocuklar bu okulda Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenir,
günlük ibadetlerinde okuyacağı sure ve duaları ezberler; adına genel bir ifadeyle ilmihal denen
İslâm’ın iman, ibadet ve ahlâk esaslarını öğrenirdi. Sıbyan mekteplerinde bunlara ek olarak yazı
öğretildiği de olurdu.76 Bu kurumlar kadılann gözetim ve denetimi altında bulunuyordu. Gerçekte
ise kadılıklar hocalardan şikâyet edildiği takdirde okul işlerine karışırlardı.77
11 Mart 1873 tarihli bir Osmanlı belgesinde, rüşdiye hocasına yapılan teftişten yola
çıkılarak Priştine'deki sıbyan mektebinde eğitim ve öğretimin kötü olduğu tahmin edilmiş ve bu
durumu değiştirecek tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.78
Tablo 17: 1887 Yılında Priştine’deki Sıbyan Mekteplerinin Muallimleri ve Talebe
Mevcudu.79
Süleyman Efendi
Yahya Efendi
Abdül Efendi
Hafız Süleyman Efendi
İbrahim Efendi
Hasirullah Efendi
Hafız Eyub Efendi

Cami-i Kebir Mektebi Muallimi
Cami-i Şerif Mektebi Muallimi
Yunus Efendi Mektebi Muallimi
Hüseyin Bey Mektebi Muallimi
Alaudin Mektebi Muallimi
Hatuniye Mektebi Muallimi
Yerarçeribar Mektebi Muallimi
Talebe Mevcudu: 470

Tablo 18: 1888 Yılında Priştine’deki Sıbyan Mekteplerinin Muallimleri ve Talebe
Mevcudu.80
Cami-i Kebir Mektebi Mualimi
Süleyman Efendi
Cami-i Şerif Mektebi Muallimi
Yahya Efendi
Yunus Efendi Mektebi Muallimi
Abdül Efendi
Hüseyin Bey Mektebi Muallimi
Hafız Süleyman Efendi
Alaudin Mektebi Muallimi
İbrahim Efendi
Yerarçeribar Mektebi Muallimi
Hafız Eyub Efendi
Talebe Mevcudu: 485

Abbas Çelik, ‘‘Hatıralarla Sıbyan Mektepleri’’, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sayı 27, Erzurum, 2007, s.
126.
77
Zeki Memioğlu, ‘‘İmparatorluktan Cumuriyete İlk Öpretimimiz’’, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,
Sayı 21, Erzurum, 2003, s. 241.
78
BOA. MF.MKT.9.106.
79
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1304, s. 75.
80
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 73.
76
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Tablo 19: 1896 Yılında Priştine’deki Sıbyan Mekteplerinin Muallimleri ve Talebe
Mevcudu.81
Sıbyan Mektepleri
Muallim Mustafa Efendi
Muallim Haci Yemin Efendi
Bansko Karyesinde Muallim İbrahim Efendi

Kız

Erkek

50
30
10

0
0
12

2.5
Gayrimüslim Mektepleri
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim tebaanın din, eğitim, evlilik ve miras ile birlikte sosyal
hayatın diğer yönleri cemaat yönetimlerine bırakılmıştır. Müslüman unsura yönelik eğitim
kurumlarının yanı sıra gayrimüslim unsura yönelik eğitim kurumları da bulunuyordu. Bunlar kilise
ve havra etrafında teşekkül ettiğinden ve hemen her mahallede bulunduğundan dolayı halk
arasında mahalle mektebi olarak isimlendiriliyor, sınıf sisteminin ve devam mecburiyetinin
olmadığı bu okullarda eğitim papaz ve haham efendiler tarafından veriliyordu. Devlet, bu okulların
finansmanına ve programlarına karışmıyordu.82
1879 yılında kazaları da dâhil olmak üzere Priştine'nin merkezinde sadece 2 Hristiyan
mektebi vardı.83 1885'te Hristiyan mekteplerinin sayısı 10'a yükseldi. Mitroviçe kazasında da 2
Hristiyan mektebi bulunuyordu.84 Priştine kazalarında da gayrimüslim için yıllar içinde okullar
açıldı. Örneğin, 20 Kasım 1892 tarihli bir Osmanlı belgesinde Gilan kazasında bir Rum okulu için
inşaat ruhsatı verildiği yazılıdır.85
Tablo 20: 1888 Yılında Priştine'nin Gayrimüslim Talebe Mevcudu.86
Hristiyan Mektebi
Talebe Mevcudu
Erkek
120

Kız
20

Yahudi Mektebi
Talebe Mevcudu
Erkek
52

1893 Kosova Salnamesine göre, Hristiyan İbtidai Mektebi'nde Muallim Petro Valed-i Pope
Efendi ve Türkçe Muallimi İdris Efendi görev yapıyordu. Talebe sayısı 148’di. Daskaliçe
Posolkov Valed-i Kosto, 60 talebesi bulunan kız mektebinde muallimdi. Musevi İbtidai Mektebi
Muallim Yusuf Davi Efendi’nin talebe sayısı 70’ti.87 1896 yılına kadar mekteplerin yapısı aynı
kalmıştır.88 Osmanlı belgeleri bize Priştine Hristiyan okulu mezunlarının Mekteb-i Sultani'ye
ücretsiz kayıt ve kabulü hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu okula kabul edilen Nerliko,
Kosto, Petre ve Dushan gayrimüslim öğrencilerden bazılarıdır.

81

Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1314, s. 365.
Aşkın Koyuncu, “Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale’de Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri”,
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Cilt 11, Sayı 15, 2013, s. 79.
83
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 124-125.
84
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 153-154.
85
BOA.İ.AZN.2.13.
86
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1305, s. 73.
87
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1311, s. 133.
88
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1314, s. 339.
82
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Mekteb-i Sultânî veya Galatasaray Lisesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılılaşma dönemi ve
Tanzimat uygulamalarının simgesi hâline gelen XIX. yüzyılın en ünlü eğitim kurumlarından
biridir.89
Tablo21: 1900 Yılında Priştine'nin Gayrimüslim Kadrosu ve Talebe Mevcudu.90
Hristiyan Mektepleri
Muallim-i Evvel Damyan Perlançeviç
Muallim-i Sânî Metre Şişli
Muallim-i İlya Çauşoviç
Muallim-i Yosif Popoviç
Muallim-i İrina Sokoliç
Mevcud Şakerdan
Erkek
225

Muallim-i Vasu Meriç
Muallim-i Apostol Popoviç
Muallim-i Vasile Meriç
Muallime Sultane Prençeviç
Muallime Mara Popoviç Viçka
Kız
40

1900 Kosova Salnamesi’ne göre, Musevi Mektebi’nin muallimleri İsak Efendi ve Zaharya
Efendi olup talebe sayıları 50 idi.
2.6
Medreseler
Medrese sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak”
anlamına gelen ders (dirâse) kökünden bir mekân ismidir.91 Medrese, Osmanlı İmparatorluğu'nda
önemli bir eğitim kurumuydu. Bu dönemde sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve
üniversite eğitimine tekabül eden, İslâmî kimliği sebebiyle sadece Müslümanların devam ettiği bir
eğitim kurumu özelliği taşıyordu. Medrese programında yer alan konular ve dersleri aklî ve naklî,
dinî ve din dışı ilimler, doğrudan ve dolaylı olarak programda okutulanlar olmak üzere
sınıflandırılabiliyordu. XIX. yüzyılda II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemlerinde eğitim
konusunda ıslahat ve yenilikler yapılırken en çok ıslahata muhtaç olan medreseler ihmal edildi. Bu
tutum muhtemelen medresenin ve temsil ettiği zihniyetin ıslahının çok zor, hatta mümkün
olmadığı kanaatine dayanmaktaydı.92
Priştine'de 1912'ye kadar 2 medrese vardı: Sultan III. Selim ve Pirinaz Medresesi. 931879
tarihli Kosova Vilayeti Salnamesi'ne göre Priştine'de sadece bir medrese bulunuyordu. 94 1883
yılında Priştine merkezinde 2 medrese, Priştine sancağında toplam 5 medrese hizmet
vermekteydi.95 1885 yılında bile Priştine'de 2 medrese mevcuttu.96 1893 yılında iki medresede 100
talebe ve 2 müderris bulunmaktaydı.97 1911 ve 1912 tarihli Osmanlı belgeleri, Priştine'de
''Medrese-i İslâmiyye'' olarak adlandırılan yeni bir medresenin inşasından bahseder.
89

BOA. MF.MKT.195.109.
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1318, s. 548.
91
Nebi Bozkurt, “Medrese”, DİA, İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 2003, c.28, s.323-324.
92
Mehmet İpşirli, “Medrese”, DİA, İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 2003, c.28, s.327-332; Hüseyin
Doğan, “Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyumu”, E-Makalat Mezhep
Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2013, s. 7; İsmail Güven, “Türkiye Selçuklularında Medreseler”, Ankara
University Journal of Faculty of Educatıonal Scıences, Cilt 31, Sayı 1, 1998, s. 139-140.
93
Sadik Mehmeti, Shkollat dhe Arsimi në Kosovë 1830-1912, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2019, 265.
94
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1296, s. 124.
95
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1300, s. 134.
96
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1302, s. 153.
97
Kosova Vilayet Salnamesi, H. 1311, s. 225.
90
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Bu medresenin yapım masrafları Hazine-i Hassa tarafından karşılanacaktır.98 Hatta bu medresede
uygulanacak eğitim programı üzerinde de durulmuştur.99 Bu medresenin inşası, Sultan Murad'ın
türbesi çevresinde düşünülmüştür.100 Bir başka Osmanlı belgesinde de projenin gerçekleşmesi için
bu çevrede yaklaşık 50 hektarlık arazinin satın alınacağı belirtiliyordu.101
SONUÇ
Priştine, Kosova vilayetinin önemli bir merkeziydi. Priştine eğitim ve öğretim alanında
büyük bir gelişme yaşamıştı. 1879-1903 yılları arasında Priştine sancağının eğitim-öğretim
kurumları açısında oldukça iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu yıllarda Priştine sancağında
Medreseler, Rüşdiye ve Sıbyan Mektepleri, İbtidai gibi okullar vardı. Kosova Vilayeti Salnamesi
ve Osmanlı Maarif Salnamesi kayıtlarından elde edilen bilgilerle, Priştine'de bulunan maarif
komisyonları, mekteplerin türleri, sayıları, mekteplerde görevli muallim ve diğer görevlilerin
adları, öğrenci sayılarıyla okutulan dersler tespit edilerek sınıflandırılmıştır. Priştine Sancağı
Maarif Komisyonu’nda hangi tarihte, kimlerin görev yaptığı bilgisine ulaşılabilmiştir. Priştine
sancağı kazalarındaki maarif komisyonları kaza ve yıllara göre sınıflandırılmıştır. Fakat bunlar
bizim çalışmamızın kapsamı dışındadır. Osmanlı Devleti'nde orta öğretim kurumu olarak Rüşdiye
mektepleri 1839 yılında kurulmaya başlanmıştır. Kosova Vilayeti Salnameleri 1879-1900 yılları
arasında Priştine sancağında bulunan mekteplerin büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulamaktadır.
Priştine'de bulunan gayrimüslim okulları Katolik ve Musevi'dir.
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ÖZET
Bu çalışma, bağımsızlık sonrası Ukrayna’nın ulus devlet inşa sürecini ve küresel güçlerin
bu sürece etkisini jeopolitik kuramlar çerçevesinde ele almaktadır. Sovyetler Birliğinin
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Ukrayna sancılı bir dönüşüm sürecine girmişken, ABD
Soğuk Savaşın galibi olarak görülmüş, Rusya uluslararası sistemdeki güçlü konumunu
kaybetmiştir. Soğuk Savaş sonrası başlayan yeni dönemde ABD’nin hedefi, hegemonyasını devam
ettirmek, Rusya’nın hedefi ise yeniden uluslararası sistemde süper güç olarak yer almak olmuştur.
Dünya üzerindeki jeopolitik dengelerin değiştiği bu dönemde, Ukrayna son derece önemli bir
jeopolitik konuma sahiptir.
1991-2019 sürecine odaklanılan çalışmada, Ukrayna’nın henüz ulus ve devlet inşa
sürecinde engelleri olan bir devlet olduğu görüşünden yola çıkılmış, bu sürecin devam etmesinden
dolayı küresel güçlerin etkisine güçlü ve modern yapılı ulus devletlere kıyasla daha açık olduğu,
bu nedenle de ulus ve devlet inşa sürecinin küresel güçlerin mücadelelerinden etkilendiği ileri
sürülmüştür. Dolayısıyla, Ukrayna’nın ulus devlet inşa sürecinin ulus ve devlet inşa sürecinde,
etnik, tarihî, dinsel unsurlar ve kültürel miras kadar uluslararası sistemin ve küresel güçlerin de
belirleyici olduğu iddia edilmiştir.
Bu bağlamda, Ukrayna’nın bağımsızlığı sonrasında, Rusya ile ilişkilerin devam
ettirilmesinin kaçınılmaz oluşu, etnik heterojen yapısı ve ulusal birliği bozan Rus kültürü ve
etkisinin devam ediyor olması gibi nedenlerle ulus inşasının güçleştiği ortaya konmuştur. 2014
yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve hemen ardından Ukrayna’nın doğusunda bulunan
Donbas bölgesinde işgaller gerçekleştirmesi, uluslararası toplumda Ukrayna’da bir ‘iç savaş’ ve
çatışma ortamı olduğu izlenimini vermiştir. Halbuki, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki
müdahaleleri Ukrayna toplumunda ‘biz’ bilincinin oluşmasına; ulusal dayanışma, birlik,
vatanseverlik gibi değerlerin güçlenmesine ve Rusya’nın ‘öteki’ olarak görülmesine sebep
olmuştur. Rusya’nın Batı ile olan güç mücadelesi Ukrayna üzerinden gerçekleşmiş, Ukrayna
bağımsızlığı sonrasında Rusya’nın etkisi nedeniyle ulus devlet inşa sürecini gerçekleştirmekte
zorlansa da 2014 yılında Rusya’nın topraklarını işgal etmesi sonrasında ulus inşasında hızlı bir
ilerleme kaydetmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Küresel Güç, Rusya, Soğuk Savaş, Bağımsızlık
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UKRAINE'S NATION AND STATE BUILDING PROCESS AND THE EFFECT OF
GLOBAL FORCES ON THIS PROCESS
Zeynep BENLI
ABSTRACT
This study analyses the nation and state building process in Ukraine following
independence, with additional emphasis on the influence of the global powers in this process
within the framework of geopolitical theories. The United States was considered the winner of the
Cold War in its aftermath, Russia having lost its formerly strong position in the global arena. In
the era that started after the Cold War, as the United States was pushing to retain its hegemony,
Russia was looking to regain its status as a super power, and within this environment, the world’s
geopolitical balance changed. For Ukraine, which had gained its independency following the
disintegration of the Soviet Union, this was an extremely significant period given its geopolitical
location.
This study, which focuses on 2016-2019 period, is based on the assumption that Ukraine,
as a state continues to face obstacles in its nation- and state-building processes, is more susceptible
to the influence of global powers due to its inability to bring these processes to an end. When
compared to the more powerful and modern nation states, the nation and state building processes
in Ukraine is more likely to be affected by struggles among the global powers. It has been argued
that the international system and the global powers have played a defining role in Ukraine’s nation
building process, equalling that of the country’s ethnic, historical, religious and cultural heritage,
which has led to the process taking longer than expected.
It is shown that Ukraine has difficulties in achieving its state and nation building due to
inevitability of sustaining relations with Russia; its heterogeneous ethnic composition; the Russian
culture, which prevents national unity and its on-going effects; and continuing Russian effect in
Ukraine even after the independence. Russia’s annexation of Crimea in 2014 and the occupation
of the Donbass region in eastern Ukraine give the impression in the international arena that a ‘civil
war’ is continuing in Ukraine, although the Russian interventions in Ukrainian territories have
actually led to the creation of a sense of identity in Ukraine. In this regard, the ‘we’ of the Ukrainian
community and the consolidation of values such as national solidarity, unity and patriotism, are in
direct opposition to Russia, which is seen as the ‘other’. Russia’s power struggle with the West is
currently focused on Ukraine, and while the country is still encountering hurdles in its state and
nation building efforts 31 years after gaining independence from Russia, rapid advances were
made in its endeavours after Russia invaded its territory in 2014.
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GİRİŞ
Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliğin’'in dağılması uluslararası sistemin
yapısında büyük değişikliklere ve Doğu Avrupa’da ve eski Sovyet coğrafyasında yeni devletlerin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
Rusya arasında ideolojik, politik ve coğrafi alanlarda yaşanan mücadele, yerini ABD’nin
galibiyetine bırakırken, dünya üzerindeki güç dengeleri de büyük ölçüde değişmiştir. Soğuk Savaş
döneminde Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda söz konusu ideolojik rekabet ortadan
kalkmış, ancak coğrafya ve coğrafi konum uluslararası ittifakların belirlenmesinde temel nokta
olmaya devam etmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması Doğu Avrupa’dan başlayan ve Orta
Asya’yı da içine alan bir değişimin doğmasına ve Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu sistemi
temelinde gelişen jeopolitik kuramların da değişmesine neden olmuştur. Bu dönemde gelişen
jeopolitik kuramlardan en önde geleni olan ‘Yeni Avrasyacılık’, özellikle Rus dış politikasına yön
vermiştir.
Ukrayna, 1991 yılında, Birliğin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanarak tarihinde gerçek
anlamda ilk kez –Kiev Rus ve Bolşevik Devrimi’nden sonra kısa bir süre hariç- bağımsızlık
olgusuyla yüz yüze gelmiştir. Bağımsızlığını herhangi bir mücadele vermeden kazanan Ukrayna,
bağımsızlık deneyiminin olmaması nedeniyle uluslararası sistemde yeni ve tecrübesiz bir devlet
olarak yerini almıştır. Bağımsız bir devleti yönetmek için herhangi bir siyasi tecrübeye sahip
olmadan devleti kuran siyasi elitin, Sovyet güdümünden uzakta devletin çıkarlarını tanımlaması
ve bağımsız politikalar oluşturması gerekmiştir.
Ukrayna, bağımsızlığını kazandıktan sonra sancılı bir dönüşüm sürecine girmişken, bir
yandan da Batı ile Rusya’nın güç alanında yer almasından dolayı küresel güçlerin ilgi odağı olmuş,
bu durum kaçınılmaz olarak ulus ve devlet inşasına yansımıştır. Ukrayna’nın bağımsızlık sonrası
ulus ve devlet inşa süreci ve bu sürece küresel güçlerin etkisini incelemeyi hedefleyen bu
çalışmada, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını elde ederek ulus ve devlet
inşasına başlayan Ukrayna’nın bu süreçte engelleri olan bir devlet olduğu görüşünden yola
çıkılmıştır. Taras Kuzio’nun “Ukrayna’nın ulusal sınırları belirli, ancak ulusal kimliği belirsiz bir
devlet olarak bağımsızlığını kazanmış” olduğu görüşü (Kuzio, 2001, s. 1) çalışmanın çıkış
noktasıdır. Bu bağlamda, Ukrayna’nın ulus inşasında güçlükle ilerlemesine bağlı olarak, ulus ve
devlet inşa sürecinde etnik, tarihî, dinsel unsurlar ve kültürel mirasıyla birlikte uluslararası
sistemin de belirleyici olduğu, bu nedenle de küresel güçlerin etkisine daha fazla maruz kaldığı
ileri sürülecektir. Çalışmada, küresel güçler açısından jeopolitik önemi bulunan Ukrayna’nın iç
dinamiklerinden kaynaklanan sorunlarının uluslararası bir krize dönüşmesi, Rusya tarafından
topraklarının işgal edilmesi, küresel güçlerin Ukrayna üzerinden yaptıkları güç mücadelesi ve tüm
bunların Ukrayna’nın ulus ve devlet inşa sürecine etkisi de değerlendirilmiştir.
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Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam gerilim ve savaş güncel ve ilgi çeken bir
konu olmasına rağmen konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sayıca az oluşu nedeniyle literatüre
katkısı bakımından, bununla birlikte çalışmanın analizinde literatürde yer alan bilimsel
kaynakların yanı sıra medya kuruluşların arşivlerinden ve 2016 ve 2019 yıllarında bizzat sahada
yapılan gözlem ve mülakatlardan (birincil kaynaklardan) yararlanılması bu çalışmayı büyük
ölçüde güvenilir ve değerli kılmıştır.1 Beş bölümden oluşan bildirinin ilk bölümünde jeopolitik
kavramı, kuramları ve Ukrayna’nın jeopolitik önemi, ikinci bölümünde Ukrayna’nın tarihsel
süreci ve genel özellikleri, üçüncü bölümde bağımsızlığıyla birlikte başlayan devlet ve ulus inşa
süreci, dördüncü bölümde bağımsız bir devlet olarak yürüttüğü dış politikası ve Rusya ve Batı ile
olan ilişkileri ve son bölümde Euro-Maidan krizi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile Ukrayna’nın
Rusya tarafından işgali ve 2014 yılından beri Rusya’ya karşı verdiği mücadele anlatılacak ve tüm
bunların ulus ve devlet inşa sürecine olan etkileri değerlendirilecektir.

1.
JEOPOLİTİK BAKIŞ AÇISI VE UKRAYNA’NIN JEOPOLİTİK ÖNEMİ
Jeopolitik kavramı ve Çağdaş Jeopolitik Kuramlar
Temelleri 20. yüzyılda atılan ve ülkelerin coğrafi özellikleriyle politikaları arasındaki
ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olan jeopolitik, kavram ve analiz olarak bu yüzyıla kadar
bilinmemiş, ancak tarih boyunca devletler arası mücadelelerde ve toplumsal olaylarda coğrafi
unsurlar önemli ölçüde dikkate alınmış; devletlerarası mücadelelerde hedef ülkeye yönelik
harekâtlarda söz konusu ülkenin coğrafi özellikleri araştırılmış ve coğrafi özelliklerine uygun
strateji ve harekât planı belirlenmiştir (İşçan, 2004, s. 49). Coğrafya ve politika arasındaki ilişki
tarih boyunca göz önünde bulundurulup incelenmesine karşın jeopolitik kuramların ortaya çıkışı
19. yüzyılda meydana gelen bilimsel, teknolojik ve siyasal gelişmelerin sonucunda, 20. yüzyılın
başlarında olmuştur. İletişim ve ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişmeler dünyanın küçülüp bir
bütün olarak algılanmasına yol açmış ve böylece ulus devlet olarak gelişimlerini tamamlamış olan
güçlü devletlerin yayılmacı politikalarına meşruiyet kazandırma çabaları jeopolitiğin siyasi
coğrafyadan2 ayrılarak yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır (Mackinder,t.?, ss. 58; Defay, 2005, s.7).
Jeopolitik kavramının ortaya çıktığı ve klasik jeopolitik kuramların öne sürüldüğü 20.
yüzyılda çevresel/jeopolitik belirleyicilik ve güç önem kazanmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan
jeopolitik kuramların merkezinde devlet ve güç bulunmaktadır. Klasik jeopolitik kuramlar olarak
2016 yılında tez çalışması olarak başladığım bu çalışmada, hiçbir zaman esirgemediği katkı, yardım ve desteğinden
ötürü değerli hocam Prof. Dr. İsmail Aydıngün’e teşekkürlerimi sunarım.
2
Siyasî coğrafya devletlerin coğrafî konumunu, şeklini, büyüklüğünü, doğal kaynaklarını, sınırlarını, nüfus yapısını,
halkın sosyal dayanışmasını ve yönetim sistemini inceler; devletlerin uygulamaları gereken politika ileæ ilgilenmez.
Jeopolitik ise, doğrudan doğruya devletlerin ulusal politikaları ile ilgilenir, devletlerin dış politika kararlarında ve
uygulanmasında coğrafî faktörlerin rolünü inceler. Bkz. Bilal Karabulut, Strateji Jeostrateji Jeopolitik, Ankara, Barış
Kitabevi, 2013, s. 36.
1
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anılan bu kuramları temel olarak iki grupta ele almak mümkündür. Bunlar, genellikle askerî
stratejiyi kapsayan ve askerî stratejinin ilgi alanı olan ve ‘Deniz Hâkimiyet’ ve ‘Hava Hâkimiyet’
olmak üzere iki dala ayrılan kuvvete dayalı kuramlar ile coğrafi verilere dayanan ‘Kara Hâkimiyet’
ve ‘Kenar Kuşak Kuramları’dır.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Avrasya bölgesi dikkatleri üzerine
çekmiş, bu dönemde jeopolitik kavramı, özellikle Rus ve ABD’li karar vericilerin dış politikalarına
tekrar yön vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, kültürler ve medeniyetler arası farklılığı coğrafya
ile açıklamaya çalışan iki yaklaşım ortaya çıkmıştır: Avrasyacılık ve Atlantikçilik. Avrasyacılık
(Kıtasalcılık-Rusya-Doğu) kara medeniyetini, muhafazakârlığı, tutarlılığı, gelenekleri ve
hiyerarşiyi; Atlantikçilik (Kıyısalcılık-ABD-Batı) ise deniz medeniyetini, modernleşmeyi,
çözülmeyi, kaosu, sürekli hareket hâlinde olmayı, sermayeyi, demokrasiyi temsil etmektedir
(Dugin, 2015).
Temelde Slav birliğinden kaynaklanan ve milliyetçi bir karaktere sahip olan Avrasyacılık,
Çarlık Rusyasında ortaya çıkmış, daha geniş bir Rus emperyalizmi için Çarlık Rusyasının
Avrupa’dan ayrılarak tamamen Avrasya’ya yönelmesini öngörmüştür. Ortaya çıktığı ilk
dönemden itibaren sürekli bir değişim gösteren Avrasyacılık, dinî açıdan Çarlık döneminde
Hristiyanlığı, Sovyet döneminde ateizmi; ideolojik olarak ilk önce çarlığı, daha sonra komünizmi,
günümüzde milliyetçiliği; Avrupa ile olan ilişkilerinde önceleri Avrupa karşıtlığını, daha sonra
ABD’ye karşı Avrupa ile iş birliğini savunmuştur. Ancak, Avrasyacılığın, geçirdiği dönüşüme
karşı emperyalist ve yayılmacı özelliğini her zaman koruduğu görülmektedir (Dugin, 2015, s. 85).
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rus stratejist ve Rus dış politikasına yön veren
Alexandr Dugin ‘Yeni Avrasyacılık’ı öne sürmüştür. Bu yaklaşım, fiziki coğrafyaya bağlı
jeopolitik kuramları temel almış ve tek kutuplu dünya üzerinde Rusya’nın ancak bölgesel bir güç
olabileceğini, Rusya’nın uluslararası sistemde bağımsız ve etkin bir güç olabilmesi için çok
kutuplu bir dünyada varlığını sürdürmesi gerektiğini iddia etmiştir (Tarakçı, s. 2003, s. 117).
Dugin’e göre Rusya, ABD’nin iki eski düşmanı olan Uzak Doğu’daki Japonya ve Avrupa’daki
Almanya ile ortaklık kurmalı ve yeni ortakları için enerji ve doğal kaynak sağlamalıdır. Bu
girişimlerle beraber, Rusya’nın Avrasya’nın kuzeyinde bir ekonomik iş birliği ve stratejik ortaklık
kurması, güney kıyılarında ise İran’ın içinde bulunduğu ‘Üçlü Komisyon’ olarak adlandırılan
blokla bütün Avrasya’nın kontrol altına alınmasını kolaylaştıracaktır. Böylelikle, ABD’nin Basra
Körfezi’ndeki enerji bağlantıları kesilecek ve bütünleşmiş olan Avrasya, ABD’ye yönelik
girişimleri öncelikle Afrika, Avustralya ve Okyanusya’da tamamlayacak, sonrasında Kuzey ve
Güney Amerika’da zafer kazanabilecektir. Yeni Rus Emperyalizmi olarak görebileceğimiz
komisyonun ayakları Rusya- Merkez, Alman-Avrupa, İran-İslam ve Japonya-Pasifiktir (Dugin,
2015, s. 64-72; İşçan, 2004, s. 7075).
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Dugin, Avrasya’yı eski medeniyetlerin beşiği olarak görmüş ve eski dünyanın birikimine
sahip olması nedeniyle Avrasya’nın günümüzün küresel dünyasına meydan okuyacak bir
jeopolitiği olduğunu iddia etmiştir. Rusya’nın da tarihsel bir güç olarak, devasa mekânsal bir
kütleyle Avrasya’nın merkezindeki Kalpgâh adındaki önemli bir bölgede yer aldığını, diğer
Avrasyacı kıyı güçlerle, işbirliği yapması hâlinde Atlantikçi (batı merkezli) küreselleşmenin önüne
geçilebileceğini savunmuştur. Dugin, Rusya’nın ne Doğu ne de Batı medeniyetine ait olduğunu,
bu nedenle her ikisiyle de dengeli bir ilişki içinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu dengeli
ilişkiler, batı ayağı Almanya, doğu ayağı Japonya ile kurulacak ittifakla sağlanacak; böylece,
Almanya’dan Japonya’ya uzanan ittifak sayesinde Yeni Avrasya İmparatorluğu Rusya liderliğinde
toplanabilecektir (Dugin, 2015, s. 51-58).
Dugin’in Yeni Avrasyacı yaklaşımına göre, Rusya’nın Avrupa’ya açılmasını sağlayacak
ve Atlantikçi nüfuzu engelleyecek en iyi yöntem, ‘Slav/Ortodoks’ bir söyleme dayalı politika
izlemektir. Bu politikanın temelinde, Slav/Ortodoks kültürün etnik temeli ve inancını, Batı’dan
farkını vurgulamak ve Rus milliyetçiliğini öne çıkarmak gerektiği bulunmaktadır. Dolayısıyla,
hem Rusya’da hem de Rusya’nın yakın çevresindeki halklara Slav/Ortodoks söylem kullanılarak
Rus milliyetçiliğinin empoze edilmesi gerekmektedir (Cafersoy, 2002, s. 89). Rusya böylece,
Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’nın da içinde bulunduğu Ortodoks bütünleşmesini
gerçekleşebilecektir. Özellikle Polonya ve Baltık cumhuriyetlerinin Rusya ve Avrupa arasındaki
tampon bölgeyi oluşturduklarına ve bu bölgelerde Atlantikçi nüfuzun arttığına dikkat çekilmiş,
buradaki Atlantikçi etkinin de ancak Avrasyacı bir çevreleme politikasıyla sınırlandırılacağını
savunulmuştur.
Rus Jeopolitiği ve Avrasyacı yaklaşımına karşın ABD’nin en önemli stratejistlerinden
Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında, ABD’nin Soğuk Savaş sonrası elde
ettiği süper güç konumunu devam ettirmesi için sunduğu jeopolitik yaklaşımla ve önerilerle ABD
dış politikasına yön vermiştir. Brzezinski, kitabında tarihsel süreçte ilk kez bölgeden olmayan bir
gücün Avrasya’da etkinlik mücadelesi verdiğini vurgulamış ve Avrasya’yı günümüzde üzerinde
küresel mücadelelerin verildiği bir satranç tahtasına benzetmiştir (Brzezinski, 2005, s. 89).
Avrasya’yı dünyanın en büyük kara parçası ve jeopolitik bir eksen olarak gören Brzezinski,
Avrasya’ya hâkim olacak gücün dünyanın en ilerlemiş ve en verimli ekonomisine sahip üç
bölgesinden ikisine hükmedeceğini iddia etmiştir. Bunun nedeni, Avrasya’daki nüfus yoğunluğu
ile dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakların burada yer alması ve dünyada gerçekleştirilen
yatırımların büyük çoğunluğunun bu bölgede olmasıdır. Diğer yandan, Avrasya, dünya siyasetinde
de dünyanın en iddialı ve en dikkat çeken devletlerinin yer aldığı bölgedir. ABD’den sonra dünya
silah ticaretinde etkin olan altı ülke ve ekonomi, aynı zamanda çok sayıda bilinen ve bilinmeyen
nükleer güç buradadır. Dolayısıyla, Avrasya, ABD’nin üstünlüğüne meydan okuyabilecek siyasi
ve ekonomik potansiyeli olan güçleri barındırmaktadır. (Brezinski, 2005, s. 52, 53).
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Ukrayna’nın Jeopolitiği ve Jeopolitik Önemi
Uluslararası sistemin yapısı; küçük, zayıf ve gelişmekte olan devletlerin daha az etki
edebildikleri ve daha çok etkilendikleri bir yapıdır. Dolayısıyla, uluslararası sistem, Ukrayna gibi
ulus inşa sürecindeki devletler veya devletimsi yapılar için, büyük devletlere ve ulus inşasını
tamamlamış olan modern devletlere göre belirgin biçimde etkileyicidir. Büyük devletlerin karar
alma mekanizmaları, dış politika beklentileri ve dış politikalarını hayata geçirmeleri, daha küçük
veya Ukrayna gibi ulus ve devlet inşa sürecindeki ülkelerden büyük ölçüde farklılık
göstermektedir. Büyük devletler ve modern yapılı ulus devletler; belli bir dereceye kadar
kurumsallaşmış, iyi işleyen, daha önceki deneyimleri ışığında sistematik hâle gelmiş karar alma
mekanizmalarına sahiptirler. Karar alma mekanizmalarındaki söz konusu bu özellikler, bu
devletlerin sadece daha güçlü olmalarını değil, aynı zamanda uluslararası sistemdeki konumlarını
korumalarını da sağlamaktadır (Leak, 2008, s. 136-162).
Yukarıda da vurgulandığı gibi, bir devletin, dış politikadaki durumunun belirlenmesinde
göz önünde bulundurulan en önemli ögelerden biri ülkenin coğrafi konumu ve jeopolitik yapısıdır.
Diğer yandan, coğrafi özelliklerin ve yapısının yanı sıra bir devletin uluslararası güç merkezlerine
mesafesi de dış politikasını ve davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla, ulus ve
devlet inşa sürecini gerçek anlamda tamamlayamamış bir devletin -Ukrayna gibi- güç
merkezlerine olan mesafesi, o devletin gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. Ukrayna, Rusya ve
Avrupa arasında, son derece önemli bir stratejik konumda bulunan, 603 bin kilometrekarelik bir
doğu Avrupa ülkesidir. Ukrayna, coğrafi konumuyla, 20. yüzyılda yaygın olan klasik jeopolitik
kuramlarından Kara Hâkimiyet Kuramında bahsedilen ‘Kalpgâh’ (İşçan, 2004, s. 47-49) adı
verilen bölgede yer almaktadır. Bu kurama göre, Kalpgâh, ‘Dünya Adası’nı kontrol edebilmek için
anahtar bölgedir. Dolayısıyla, Kalpgâh’ta bulunan bir ülke olan Ukrayna dünyayı yönetebilecek
bir konumda olacaktır veya Kalpgâh’a hâkim olan ülke dünyayı yönetebilecektir.
Deniz Hâkimiyet kuramının öncüsü ve dünya hâkimiyeti için denizlere hâkim olmak
gerektiğini ve Asya’nın merkezinin ele geçirilemeyen bir kütle olduğu görüşünü savunan Alfred
Mahan da Karadeniz’e ve Kırım’a hâkim olmanın bu bölgeyi kontrol etmek için zorunlu olduğunu
savunmuştur (Şeker, 2014, s. 22). Karadeniz, Rusya’yı çevreleyen diğer denizlerin aksine, kışın
donmamakta ve gemiler tarafından her mevsim seyir yapılabilmektedir. Karadeniz’e Ukrayna
topraklarından geçerek dökülen Dinyeper ve Dinyester nehirleri tarih boyunca ticarete olanak
sağladıkları için Rusya için stratejik öneme sahip olmuştur. Bu nedenle, gerek Karadeniz’e hâkim
olmak gerekse ticari ulaşım imkânları nedeniyle Ukrayna tarih boyunca Rusya için daima
vazgeçilmez olmuştur. Diğer yandan, Ukrayna’nın coğrafi konumuna bakıldığında, hem doğu-batı
ekseninde Avrupa ile Asya arasında bir köprü olduğu, hem de kuzey-güney ekseninde Baltık
Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan bir geçiş ülkesi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Ukrayna,
batıda Avrupa’yı, doğuda Asya’yı, kuzeyde Baltık havzasını etkileyebilecek denli güçlü jeopolitik
bir konuma sahiptir.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Rusya’nın jeopolitik anlamda en büyük kaybı,
Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanması olarak görülmüştür. Brzezinski’ye göre, Rusya Ukrayna
üzerinde hâkimiyet kurduğu sürece Baltık ülkeleri ve Polonya üzerinde kontrol sağlamasına gerek
kalmadan eski Sovyet coğrafyasının güneyi ve güneydoğusundaki Slav halklar üzerinde hâkimiyet
kuracak ve Avrasya bölgesinin lideri olabilecektir (Brzezinski, 2005, s. 133). Brzezinski, Büyük
Satranç Tahtası adlı kitabında, Ukrayna’nın Soğuk Savaş sonrasında jeopolitik bir eksende ortaya
çıktığını, bağımsız bir devlet olarak batılılaşmasının Rusya’nın yeniden küresel bir güç olarak
ortaya çıkmasını durduracağını iddia etmiştir (Brzezinski, 2005, s. 71,72). Brzezinski, Ukrayna’yı
jeopolitik eksenlerden biri olarak tanımlamış; Ukrayna gibi jeopolitik eksen olan ülkelerin
öneminin, hassas konumlarından ve ABD, Rusya gibi jeopolitik oyuncuların politikalarının bu
hassas durumlarında değişikliklere yol açabileceği olasılığından kaynaklandığını anlatmıştır
(Brzezinski, 2005, s. 64).
Dugin de Ukrayna’nın jeopolitik konumunun önemine dikkat çekmiş, Ukrayna’nın
egemenliğinin Rus jeopolitiği için son derece olumsuz bir olgu olduğunun altını çizerek, bu
durumun gerektiğinde kolaylıkla askerî çatışmaya sebep olabileceğini ifade etmiştir. Ukrayna’nın
Rusya’nın kontrolünden çıkmasıyla, Rusya’nın Özi Kalesi’nden Kerç’e3 kadar Karadeniz
kıyısından yoksun olacağını, böylece Rusya’nın Karadeniz’de gerçekte kimin tarafından kontrol
edildiği belli olmayan küçük bir kıyıya hâkim olacağını, bu durumun da güçlü ve bağımsız bir
devlet olarak var olmasına tehdit olacağını savunmuştur. Aynı zamanda, Rusya’nın Karadeniz’e
ve sıcak denizlere erişimi başka bir yolla ikame edilememekte; İstanbul ve Çanakkale Boğazları
üzerindeki Atlantikçi denetim yüzünden de Rusya’nın jeopolitik önemi keskin bir şekilde
azalmaktadır. Bununla birlikte, Ukrayna sınırının son derece elverişli, masrafsız ve itibarlı bir sınır
olması, bölgesel bir güç olan Türkiye’nin nüfuzunun bölgeye doğru olası yayılma tehlikesinden
korunmasını sağlayacaktır. Bu nedenlerle, Dugin’e göre, Ukrayna’nın Atlantikçi bir ittifaka
girmesi Rusya açısından kabul edilemez bir durumdur.
Dugin, Ukrayna’nın bağımsızlığının tüm Avrasya açısından da tehlikeli olacağının altını
çizmiştir. Dugin’e göre, Ukrayna’dan Abhazya’ya kadar Karadeniz’in kıyı boyunca hiçbir şekilde
sınırlandırılmadan Rus denetiminde olması, Rus ve Avrasya jeopolitiği açısından bir
zorunluluktur. Bu alanın tamamı, burada yaşayan halklara-Moskova’nın siyasal ve askerî denetim
şartıyla- etnik ve/veya inanç temelli özerklik verilmesi yoluyla etno-kültürel ölçütlere göre
olabildiğince dilimlenmelidir. Böylelikle, bölgenin tamamını batıdan gelebilecek Atlantikçi
etkiden ciddi biçimde ayrı tutmak mümkün olabilecektir. Dugin’e göre, özellikle Ukrayna’nın da
yer aldığı Karadeniz’in kuzey kıyısı Avrasyacı jeopolitikle ve Moskova ile son derece bütünleşmiş
olmalıdır (Dugin, 2015, s. 176). Dugin’in Avrasyacı yaklaşımına göre, Ukrayna’nın çelişkili
Özi, Ukrayna'nın güneyinde, Karadeniz kıyısında Mıkolayiv Oblastı'na bağlı küçük bir şehirdir. Kerç ise, Mart
2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın doğusunda yer alan, Özi gibi Karadeniz’e kıyısı olan bir şehirdir.
Rusya’dan Kerç Boğazı ile ayrılır.
3
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jeopolitik yapısı ne doğu bloğuna, ne de batı bloğuna, diğer bir ifadeyle ne Avrasya’ya ne de Orta
Avrupa’ya entegre olmasına izin vermektedir. Bu nedenle, Dugin, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Ukrayna’nın sadece tampon kordonu olarak bir anlam ifade
ettiğini savunmaktadır (Dugin, 2015, s. 206). Dolayısıyla, Ukrayna, Sovyet sonrası dönemde
gerçek anlamda bağımsız olarak var olması ve söz konusu sınırları ile Rusya tarafından güvenlik
tehdidi olarak algılanmış ve Rusya’nın yeniden küresel bir güç olarak Batı karşısında yerini
almasında engel olarak görülmüştür.
Diğer yandan, Ukrayna’nın coğrafi konumunun yanı sıra Rusya, Orta Asya ve Hazar
Denizi enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasını sağlayan geçiş güzergâhında bulunması
nedeniyle de stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Ukrayna’nın Rusya açısından
vazgeçilemez bir öneme sahip olmasının bir diğer nedeni de bu geçişi sağlayan konumda
bulunmasıdır (Molchanov, 2003, s. 2-8). Ukrayna’nın jeopolitik konumuna ve uluslararası
sistemdeki güç mücadelesine bakıldığında, gerek jeopolitik, gerek stratejik öneminden dolayı
bağımsızlığından itibaren başta ABD, AB ve Rusya olmak üzere küresel ve bölgesel güçlerin
etkinlik mücadelesine sahne olduğu ve olmaya da devam edeceği görülmektedir. Bu noktada,
devletlerin sahip oldukları güç oranında uluslararası sisteme etki edebildikleri veya istedikleri gibi
politika izleyebildikleri, aksi takdirde uluslararası sistemden veya oluşan konjonktürden daha çok
etkilendikleri hatırlanacak olursa, Ukrayna’nın henüz ulus ve devlet inşasının modern yapılı bir
devletinki kadar ilerleyememiş olmasından dolayı bölgesel ve küresel güçlerin etkisine daha açık
olduğu, iç politikası ve ulus devlet inşasının da söz konusu etkinlik mücadelelerinden etkilendiği
görülmektedir.

2.
DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE UKRAYNA’YA GENEL BAKIŞ
Tarihsel Süreçte Ukrayna
Ukrayna, verimli toprakları ve konumu nedeniyle –bugün olduğu gibi- tarih boyunca
birçok ülke tarafından cazip görülmüştür. Tarihsel süreçte yabancı güçlerin, MÖ Kimmerler,
İskitler ve Sarmatlardan başlayıp sırasıyla Got, Hun, Bulgar, Avar, Hazar, Macar ve Peçeneklerin,
daha yakın tarihte ise Polonya, Çarlık Rusyası ve sonrasında Sovyetler Birliği’nin istilası, işgali
veya hükümranlığı altında kalmış olan, önceleri Rutenya (Rus) da denilen Ukrayna’nın tarihi, 9.
yüzyılda Kiev Ruslarının kurdukları şehir devletine kadar gitmektedir (Aydıngün, 2012, s. 214).
9. yüzyılın sonlarında Kiev’de kurulan ve Doğu Slav halklarını kendi çatısı altında toplayan Kiev
Rus, tarihteki ilk Slav devleti olarak bilinir. Günümüzde Ukrayna’nın başkenti olan Kiev’de, daha
sonra kuzeyinde ortaya çıkacak olan Moskova Knezliği ile birleşip Rus/Slav tarihini başlatan
merkez olarak kabul edilmiştir (İsmailov, 2011, s. 43).
9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan süreç, Ukrainler’in kendi topraklarında verdikleri
bağımsızlık mücadeleleriyle geçmiştir. 12. ve 13. yüzyıllarda Moğol egemenliği altında kalmış
olan ülke topraklarının bir bölümünde, Kiev Rus devletinin halefi olarak Galiçya–Volinya Krallığı
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hüküm sürmüştür (Aydıngün, 2012, s. 215, 216). Moğollar 1240 yılında Kiev’i, 1243 yılına kadar
da tüm diğer Slav kentlerini hâkimiyetleri altına almışlardır. Moğol hâkimiyeti yaklaşık iki yüzyıl
devam etmiş; bugünkü Ukrayna’nın önemli bir bölümü Moğol devleti olan Altın Ordu Devleti
yönetiminde kalmış, diğer bölümleri Polonya ve Litvanya tarafından idare edilmiştir (Karadeli,
2014, s. 3). Uzun yıllar Polonyalılar, Litvanyalılar, kuzey doğusunda bulunan Suzdal Prensliği,
Moskova Dükleri ve Tatarlarla zorlu mücadeleler veren Ukrainler’in toprakları 14. yüzyılda Kiev
dâhil, doğusu Litvanya Grandüklüğü’nün, batısı Lehistan Krallığı’nın, güneyi ise Moğolların
hâkimiyeti altına girmiştir (Kubicek, 2008, s. 44; Aydıngün, 2012, s. 216). Ukrainler 14. yüzyıl
boyunca topraklarının işgal altında olması sonucunda kendi kimliklerini sorgulamışlar ve farklı
olduklarını iddia ederek gelecek yüzyıllara bu etnik kimlikleriyle girmişlerdir. Polonya ve
Litvanya ordularının elinden kaçan köylüler ise daha sonraları savaş konusunda ustalaşmış ve
tarihte Kozak4 olarak anılmışlardır (Olçar, 2007, s. 211).
16. yüzyılda Ukrayna topraklarının büyük bir kısmı Polonyalıların hakimiyeti altındayken
bölgeye Kozak akınları başlamış, bölge Kozaklar ile Polonya-Litvanyalılar arasındaki
mücadelelere sahne olmuştur. Söz konusu mücadeleler sonucunda Ukrainler önemli bir dönüşüm
sürecine girmişlerdir. Ukrayna toprakları Polonya ve Litvanya işgali altındayken burada yaşayan
Ortodoks Doğu Slav halkları kendi ulusal kimliklerini geliştirmeye başlamışlardır. Ukrain
milliyetçiliğinin temellerini de Orta Ukrayna’da Dinyeper Nehrinin kıyısında yaşayan Zaporozh
Kozakları oluşturmuştur. Ukrayna’da yaşayan halk, yöneticilerinin kendilerinden farklı oluşunu
sorgulamış, bunun sonucunda da isyan hareketleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan
hareketlerin en önemlisi, 17. yüzyıl ortalarındaki Bogdan Khmelnitski önderliğindeki
ayaklanmadır. Bu ayaklanma sonucunda, 14. yüzyıl başlarına Kiev Rus Devleti’nin sona
ermesinden itibaren uzunca bir süre Polonya ve Litvanya’ya karşı mücadeleler vermiş olan
Ukrayna, 1648-1654 yılları arasında, kısa süreli de olsa tekrar bağımsızlığını kazanmıştır.
Kozakların verdiği mücadeleyi sürdürememesi nedeniyle Kmelnitski Rusya ile Pereyeslav
Anlaşmasını (1654) imzalamıştır. Böylece, Rusya, eski Kiev Knezliği’ne ait toprakları ele
geçirmiş ve bölgenin asıl gücünün Rus Çarlığı’na geçmesini sağlamıştır (Magocsi, s. 211-216;
Bilener, 2014, s. 314). Bu anlaşma sonrasında tüm Rus Çarlarının unvanı ‘Tüm Büyük ve Küçük
Rusya’nın Çarı’ olmuştur. Bu olay tarihî Rus-Ukrain yakınlaşmasının başlangıcı olarak kabul
edilmektedir.
1667 yılına gelindiğinde, Ruslar Andruşova Anlaşması ile Batı Ukrayna’yı Polonya’ya
bırakmak zorunda kalmışlar, buna göre Dinyeper Nehrinin batısı Polonya, Kiev dâhil doğusu ise
Çarlık Rusyası yönetimine geçmiştir (Kubicek, 2008, s. 46). Rusya’nın hakimiyetinin dışında
Kozak veya Kazak terimi ve bu adla anlan topluluklarla ilgili farklı görüşler vardır. En yaygın görüş, Kozakların
çoğunlukla Doğu Slav kökenlilerden oluştuğu, ancak zaman zaman içlerinde Türk, Tatar, Ukrain ve diğer unsurların
da bulunduğu; Polonya ve Litvanya tarafından köleliğe zorlanan savaşçı, cesur ve atak köylü toplulukları olduğudur.
Günümüzde Ukrayna, Belarus ve Moldova’dan Kuzey Kafkasya’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan
Kozaklar anılmaktadırlar. (Bkz. Aydıngün, 2012, s. 216.)
4

Zeynep BENLİ 528
kalan Ukrayna toprakları Sloboda, Zaporozhia ve Hatmanate adlarıyla üç bölgeye ayrılmış ve
özerklik kazanmıştır. Bu bölgeler arasında en geniş siyasi haklara sahip ve en büyük toprak parçası
olan Hetmanate (Atamanlık/Hetmanlık), Ruslar tarafından ‘Küçük Rusya’ (Malorossia) olarak
adlandırılmıştır (Magocsi, 2015, s. 245). Diğer yandan, söz konusu topraklar zamanla ‘Ukrayna’
(sınır boyu) olarak adlandırılmış ve bu adlandırma ilgili coğrafyanın tamamı için kullanılmaya
başlanmıştır. 18. yüzyılın sonunda Çarlık Rusyası güneye doğru yayılmak amacıyla üç bölgenin
otonomisine son vermiş ve sonrasında tüm Ukrayna topraklarını imparatorluğa katarak, Rusya’nın
ayrılmaz parçası haline getirmiştir (Magocsi, 2015, s. 241-246). Böylece başlayan tarihî RusUkrain yakınlaşması ve Rusların Ukrayna’yı kendi topraklarının devamı olarak görmeleri
Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasına dek sürmüştür.
Ukrayna, 17. yüzyıla gelindiğinde önce Osmanlı, daha sonra Rus hâkimiyetine girmiş, bu
yüzyıl boyunca siyasi bağımsızlığı için yoğun bir çaba sarf etmiş, ancak başarılı olamamıştır.
1666’da Ukrayna, Polonya ve Rusya tarafından ikiye bölünmüş; doğu tarafı Rusya’nın
egemenliğinde kalırken, batısı Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçmiştir
(Otfinoski, 2005, s. 110). Batıda yaşayan Habsburg Hanedanı’nın tebaası olan Galiçya Ukrainleri5
dil ve kültürel haklar açısından daha özgür bir yaşam sürmeye başlamışken, yukarıda da
bahsedilmiş olduğu gibi, Rus Çarlığı’nın ‘Küçük Rusya’ olarak adlandırdığı Doğu Ukrayna’da
yaşayan Ukrainler ise daha baskıcı bir yönetim altında yaşamışlar ve yasaklanması nedeniyle kendi
ana dilleri Ukrainceyi dahi 1683’ten itibaren konuşamamışlardır (Aydıngün, 2012, s. 117).
18. yüzyıl boyunca Ukrayna’da Kozak etkisi iyice azalmış, Rus etkisi artmıştır. Diğer
yandan, Polonya 1772 yılında, Rusya ve Avusturya ile gerçekleştirdiği savaşlarda yenik duruma
düşmüş ve toprakları komşuları arasında paylaşılmıştır. Bunun sonucunda da Polonya
hâkimiyetinde olan Batı Ukrayna yeniden Rus egemenliğine geçmiş (Otfinoski, 2005, s. 9),
Galiçya Avusturya’ya bağlanmış ve 1918 yılına kadar da Avusturya’nın bir parçası olarak kabul
edilmiştir. Avusturya, Galiçya’daki Ukrayna Kilisesi’ne Katoliklerle eşit haklar tanımış, rahip
okulları açmış, ayrıca devlete sadık olmalarını amaçlayarak Ukrainlerin temel eğitim görmeleri
konusunda hassas davranmış, Ukrainlere kendi ana dillerinde eğitim görme olanağı sağlamıştır
(Szporluk, 1982, s. 240). Çarlık Rusyası ise Ukrayna’nın tarım ve endüstriyel kaynaklarını ele
geçirmeye devam etmiş, çok azını topraklarda yaşayan halka bırakmış, toprakların asıl sahibi olan
Ukrain aileleri başka bölgelere göç ettirmiş, dahası Ukrayna’yı iyice kontrol altında tutabilmek
için kendi kültürlerini yaşamalarına olanak tanımamış, örneğin Ukrayna kiliselerini kendi
tarzlarında inşa edebilme hakkı olmasına rağmen kendi mimari özelliklerinin kullanılmasına izin
vermemiş (Otfinoski, 2005, s. 110), Ukrainleri Rus standartlarına tâbi tutarak Ruslaştırma
politikaları uygulamıştır.

‘Ukrain’ terimi, Ukrayna ulusunun çoğunluğunu oluşturan etnik Ukrain halkının adıdır. ‘Ukraynalı’ teriminden ise
vatandaşlık bağıyla Ukrayna devletine bağlı olanlar anlaşılmalıdır.
5
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19. yüzyılın ilk yarısında Çarlık Rusyası egemenliğindeki Ukrayna’da sosyal hayatta
yaşanan baskıya ve Ruslaştırma politikalarına karşın içinde aydınların bulunduğu direniş örgütleri
oluşmaya başlamıştır. Bunların başında tanınmış Ukrain şair Taras Chevchenko ve yazar Nicholai
Gogol’un da yer aldığı ‘Aziz Cyrill ve Aziz Methodius Kardeşliği’ adlı gizli örgüt gelmektedir.
Ukrain profesör Dragomanov Çarlık rejimine karşı olduğunu, sosyalizmi desteklediğini ve
Ukrayna’nın otonom bir ülke olması gerektiğini açıklayarak ilk siyasi hareketi başlatmıştır
(Szporluk, 1982, s. 240). Böylece, üç yüz yıllık Rus hakimiyeti boyunca Ukrayna’nın
bağımsızlığıyla ilgili ilk kez bir siyasî oluşum ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla, 19 yüzyılın
sonlarında Ukrayna’da kurulan Devrimci Ukrayna Partisi ilk siyasi parti olarak tarihte yerini
almıştır.
1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi’ni takiben 7 Kasım 1917’de Ukrayna
Ulusal Cumhuriyeti, Aralık 1917’de Harkiv’de Ukrayna Sovyeti, 1 Kasım 1918’de ise Batı
Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti kurulmuştur (Olçar, 2007, s. 125). 22 Ocak 1919 tarihinde Ukrayna
Ulusal Cumhuriyeti ve Batı Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti birleşmiş, Ukrain milliyetçilerinin
gayretlerine rağmen Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti, Ukrayna Sovyeti karşısında bağımsızlığını
koruyamamıştır. Ukrayna, 30 Aralık 1922’de imzaladığı Birlik Anlaşması ile Sovyetler Birliği’ni
kuran dört cumhuriyetten biri olarak Ukrayna Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti adıyla Sovyetler
Birliği’ne katılmış, ülkenin batısı ise 1939 yılına kadar Polonya’nın egemenliği altında kalmaya
devam etmiştir. Ülkenin ismi 1936 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak değişmiş
ve 1991 yılında bağımsızlığına kadar bu isimle devam etmiştir. Kırım ise 1917’de bağımsızlığını
ilan etmiş olmasına rağmen Bolşevik kuvvetlerin bölgeye ulaşmasıyla 1921’de ‘muhtar
cumhuriyet’ statüsü ile Sovyetler Birliği’ne katılmıştır. Daha sonra, 1954 yılında, kendisi etnik
Ukrain olan, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) Genel Sekreteri Hruşçev tarafından
Pereyeslav Anlaşması’nın 300. yılı vesilesiyle Ukrayna’ya hediye edilmiş, böylece Kırım Ukrayna
topraklarına dâhil olmuştur.
Üç yüzyıl boyunca Rus egemenliği altında kalan Ukrayna’da ayrılıkçı hareketler
olmamasına rağmen Sovyet döneminde yaşanan iki olay Ukrain milliyetçiliğinin canlanmasında
etkili olmuştur: bunlardan biri 1932—33 yıllarında yaşanan Holodomor faciası, diğeri 26 Nisan
1986’da yaşanan Çernobil kazasıdır. 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde yaşanan ekonomik
sorunlara ek olarak Çernobil kazasının neden olduğu ağır yıkım, toplumda sistemin meşruluğunun
sorgulanmasına ve tepki duyulmasına yol açmış, böylece Ukrain milliyetçiliğinin canlanmasında
dönüm noktası olmuştur (Aydıngün, 2012, s. 214). Ukrainler, Çernobil faciasını bir trajedi olarak
görmüş ve facia sonrasında kitlesel bir hareket oluşturmuşlardır. Çernobil faciasının ardından
milliyetçi ve ayrılıkçı duyguların canlanmasıyla Rukh (Aydıngün, 2012, s. 212) adı altında muhalif
gruplar ortaya çıkmış; 1990 yılında da ‘Egemenlik Deklarasyonu’nun ilan edilmesiyle Sovyetler
Birliği’nden ayrılma ve bağımsızlık yolundaki ilk adım atılmıştır. 1 Aralık 1991’de yapılan
referandumda bağımsızlık ilanı halk tarafından kabul edilmiştir (Kuzio ve Wilson, 1994, s. 205).
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Etnik ve Dinsel Yapı
Ukrayna topraklarının, tarih boyunca birçok kavmin ve topluluğun geçiş noktası olması,
birçok devletin hâkimiyeti altında kalması ve bununla birlikte Sovyet döneminde uygulanan
milliyetler politikası nedeniyle -Sovyetler Birliğinden ayrılan çoğu cumhuriyet gibi- etnik ve
dinsel olarak heterojen bir yapıya sahiptir. Sovyetler Birliğinin kuruluş döneminde, içinde
barındırdığı Rus olmayan halkların dilsel ve dinsel bütünleşmesini engellemek amacıyla ‘milliyet’
(natsional’nost) kavramı öne çıkarılmıştır. Bu amaçla, âdeta siyasi bir mühendislik uygulanarak,
etnik ve kültürel yapıyla uyuşmayan idari sınırlar çizilmiş, bütün Sovyet cumhuriyetlerine farklı
etnik grupların yerleştirilmiş, böylece Ukrayna’da ve diğer tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinde çok
etnili bir yapı meydana gelmiş, dolayısıyla bağımsızlık sonrası ulus ve devlet inşa sürecinde
zorluklar yaşanmasına sebep olmuştur.
2001 yılında yapılan nüfus sayımının verilerine göre, Ukrayna’da nüfusun %77,8’si etnik
Ukrain, %17,3’ü Rus’tur. Nüfusun %85’ini Ortodoks Hristiyanlar, %10’unu Grek-Katolikler,
%3’ünü Protestanlar, %1,3’ünü Yahudiler, %0,7’sini de Müslümanlar oluşturmaktadır. Ukrayna,
eski Sovyet cumhuriyetleri içinde en büyük Rus azınlığa sahip cumhuriyettir. Rus azınlık,
çoğunlukla ülkenin güneyinde, doğusunda ve kent merkezlerinde yoğundur. Doğu Ukrayna’nın
bazı bölgelerinde nüfusun %40’ını oluşturmaktadırlar. Etnik çeşitliliğin en yoğun olduğu bölge
ülkenin batısıdır (Aydıngün, 2012, s. 238-242). Ancak 2014 yılından itibaren Ukrayna’nın doğu
bölgelerinin Rusya tarafından işgal edilmiş olması ve Kırım’ın ilhak edilişi nedeniyle ülkenin
demografik yapısında büyük ölçüde değişiklik olduğunun, genellikle doğu bölgelerinden batıya
göç olduğunun gözlemlendiğinin de altını çizmek gerekir. Ukrayna’da yaşayan etnik gruplar göz
önünde bulundurulduğunda ülkeyi doğu, batı ve Kırım yarımadası olarak üç parçaya ayırarak
değerlendirmek mümkündür. Bu üç parçanın siyasi ve ekonomik açıdan keskin farkları
bulunmaktadır. Bir takım sorunları da beraberinde getiren bu farklılıklar ülkenin coğrafî olarak
farklı politikalar üretmesini de zorunlu kılmaktadır (Kuzio’dan aktaran Olçar, 2007, s. 31).
Ukrayna’da ulus ve devlet inşasını güçleştiren nedenler arasında çok etnili yapının yanı
sıra dinsel farklılıklar da yer alır. Ukrainler, diğer Slav halklarla beraber Bizans kaynaklı ‘Doğu
Ortodoks Slav’ geleneğini paylaşsalar da, diğer Ortodoks ülkelerin aksine, Ukrayna’daki kiliseler
bütünlük göstermeyip birbirleriyle rekabet eder. Dinsel farklılıkların ulus inşasında meydana
getirdiği güçlüklerin asıl kaynağı Hristiyanlar arasındaki farklılıklar olduğu söylenebilir.
Hristiyanlar arasındaki inanç ve kilise farklılaşması ülkede doğu batı ayrışmasının başlıca
sebeplerindendir. Bunun nedeni de kiliseler arasındaki hiyerarşi mücadelesi olarak açıklanabilir.
Bu durumu, ülkenin doğusundaki Hristiyanların Moskova Patrikliğine bağlı Ortodoks kiliselerini,
batı ve orta kesimlerdekilerin Kiev Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne olan
bağlılığı ortaya koymuştur. Ancak 6 Ocak 2019 tarihinde Kiev’de bulunan ve Moskova bağlı olan
Ukrayna Kilisesinden bağımsız olarak otosefali statüsü kazanmıştır. Böylece, 1696 yılından beri
Moskova Patrikhanesine bağlı olan Kiev’deki kilise yüzyıllar sonra Rusya’dan bağımsızlaşmıştır.
Kilisenin bağımsızlığına kavuşarak Ukrayna’nın Rusya’nın güdümünden çıkmasının ulus
inşasında ve ulusal kimliğinin ilerlemesinde son derece önemli bir adım olarak altı çizmek gerekir.
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Dönemin Ukrayna Başkanı Petro Poroshenko, kilisenin bağımsızlık statüsünü kazanmasını önem
bakımından 1991 yılında Ukrayna’nın Sovyetler Birliğinden ayrılmasına ilişkin yapılan
referandum kararına benzetmiştir (Agos, 2019). Diğer yandan, ülkedeki en büyük dinî azınlığı
oluşturan, Vatikan’a bağlı Ukrayna Katolik Kilisesi de son yıllarda etkinliğini artırmaktadır.

3.
BAĞIMSIZLIK SONRASI ULUS VE DEVLET İNŞA SÜRECİ
Devlet ve ulus inşa süreçleri iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlayan süreçlerdir.
Birbirinden bağımsız düşünülemeyecek olan bu iki süreç genellikle beraber ilerlese de farklı
zamanlarda başlamakta; bazen devletin kuruluşu, bazen ise ulusun kuruluşu öncelik
kazanmaktadır. Ancak tarihteki örneklerine bakıldığında -Batı Avrupa’da rastlanılan birkaç örnek
dışında- genellikle önce devletin kurulduğu, daha sonra kurulan devleti meşru kılacak bir ulusun
inşa edildiği görülmektedir. Devlet inşası, devlet olmanın (statehood) temel fonksiyonlarının
yerine getirilebilmesi amacıyla tüm devlet kapasitesinin kurulmasıdır. Devlet olmanın temel
fonksiyonları; şiddeti tekeline almak, eğitim, sağlık, sosyal güvence, vb. hizmetlerin sağlanması
ve toplumdaki farklılıklardan kaynaklanabilecek olası çatışmaları önleyecek kurumların
oluşturulmasıdır. Ulus inşası ise, bir devletin vatandaşlarının aidiyet hissettikleri ve kimliklerini
bununla tanımladıkları bir ‘hayal edilmiş topluluk’ veya ‘demos’ meydana getirmektedir. Ulusal
topluluklar devletler olmadan da var olabilmektelerse de devlet ve ulus arasında son derece güçlü
bir bağ bulunmaktadır (Wheatley, 2009, s. 119).
Ulus ve ulusçuluk kuramlarına ilişkin birçok farklı yaklaşımı vardır. Ulusun özünü etnik
kökenin mi, sahip olunan dil, kültür, tarih gibi ortak değerlerin mi veya aynı topraklarda yaşamanın
bir sonucu olarak yurttaşlığın mı oluşturduğu konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır.
Ulusçuluk kuramlarını, ulusu modernleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir yapı olarak
gören, ulusçuluğun ulusları ve devletleri yarattığını ileri süren modernist yaklaşım; ulusların
tarihin eski çağlarından beri var olduğu, zaman içinde uykuya dalıp daha sonra yeniden canlandığı,
etnik kimliğin doğal bir unsur olduğu ve ulusu meydana getiren kan bağının değişmez olduğu
esasına dayanan ilkçi yaklaşım; ulusların kökeninin tarihin derinliklerinde yattığı görüşüne
dayanan, ulusları doğal, sürekli ve etnik çekirdeklerden doğan yapılar olarak gören etno-sembolcü
yaklaşım; ve son yıllarda ortaya çıkan feminist ve banal milliyetçilik olarak bilinen kuramları ileri
süren yeni yaklaşımlar olarak dört farklı yaklaşımla ele almak mümkündür (Anderson, 1995;
Özkırımlı 2015). Farklı ulusçuluk tanımları olmasına rağmen ulusu genel olarak modernleşme,
sanayileşme gibi belirli sosyoekonomik koşulların etkileşimiyle ortaya çıkan, sınırları belli bir
ülkede yaşayan insanların, kimi zaman ortak soy, din gibi unsurları içeren, genellikle ortak bir
tarihi, dili, kültürü ve değerleri paylaşması sonucu başkalarından ayrılan ve aralarında güçlü bir
dayanışma ve sadakat duygusu bulunduğuna inanılan siyasal bir topluluk olarak tanımlamak
mümkündür (Kurubaş, 2006, s. 115).
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Ne teoride ne de pratikte bir ulus devlet olarak tanımlanmış veya tasarlanmış olan Sovyetler
Birliği, uygulanan milliyetler politikasının bir sonucu olarak etnik heterojen bir yapı olarak ortaya
çıkmıştır. Brubaker’a göre, milliyetler politikası çerçevesinde bir ‘Sovyet insanı’ (homosovieticus) yaratma temelinde, Sovyetler Birliği içinde yer alan çeşitli kabile kimliklerinden, farklı
dinler, kültürler ve dillerden kaynaklanan farklılıkların aşılıp geride bırakıldığı bir Sovyet kimliği
ve Sovyet halkı (sovietskii narod) yaratılmak istenmiştir (Brubaker, 1996, s. 26-29). Bu amaçla
yürütülen milliyetler politikasının sonucunda, gerçek sınırlar ve etnik unsurlar dikkate alınmadan
Ruslar tarafından tasarlanan, toplulukların gerçek anlamda aidiyet hissetmedikleri Sovyet yönetsel
yapılar ortaya çıkmıştır.
Sovyetler Birliği’nde belirli bir bölge veya toprak temelinde kimliklerin sistemli şekilde
etnikleştirilmesi sonucunda yaratılan bu etnik heterojen yapı kurumsallaşmıştır. 1991 yılında,
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetler gerçek bir ulus bilinciyle
örgütlenerek ulus inşa sürecine girmişlerdir. Bu yeni cumhuriyetler, Rusya ile ilişkilerin devam
ettirilmesi zorunluluğu, geçmişin olumsuz mirası, ulusal birliği bozan Rus kültürü ve etkisinin
devam ediyor olması, ulus içindeki farklılıkların ulusal kimlik içinde eritilerek ulusu mümkün
olduğunca yurttaşçıl temelde inşa ederek farklılıkların en aza indirgenmesi zorunluluğu gibi
zorluklarla karşılaşmışlardır (Kurubaşi 2006, s. 113; Brubaker, 1996, s. 41).
Ukrayna’da Siyasal Yaşam ve Devlet İnşası
Ukrayna’da dili, kültürü, demografik durumu, ekonomik refahı ve siyasi hegemonyası
devlet tarafından korunan ve desteklenen bir etno-kültürel ‘merkez ulus’a ait devlet modeli inşası
tercih edilmiştir (Brubaker’dan aktaran Aydıngün, 2012, s. 225). Devlet inşasının başladığı
dönemde, toplumsal istikrar ve bütünleşmeye zarar gelebileceği düşüncesiyle siyasetin
etnikleştirilmemesine özellikle dikkat edilmiştir. Ukrayna’da devlet inşasında izlenen yol, tarihte
dünya devletlerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ‘devletten ulusa’ modeli olmuştur.
Dolayısıyla, önce devlet inşası, daha sonra ulus yaratılması tercih edilmiş, bu iki süreç birbirine
koşut ilerlemiştir. Devletten ulusa modelinin toprağa dayalı ve kültürel unsurları içermektedir. Bu
nedenle, devleti oluşturan ulus mutlaka yurttaşçıl ve etnik unsurları beraber içermelidir.
Ukrayna’nın devlet inşa sürecinde tamamen yurttaşçıl veya tamamen etnik unsurların öne çıktığı
görülmemiştir (Kuzio, 2001, s. 2).
17. yüzyıldan beri Rus hâkimiyetinde olan Ukrayna, 1991 yılında bağımsızlığına
kavuşmasıyla birlikte başta dış politika, güvenlik, ekonomi gibi alanlar olmak üzere kendi başına
karar alma durumuyla ilk kez karşı karşıya kalmıştır (Shulman, 1998, s. 615-632). Bağımsızlığının
ilk yıllarında yeni kurulan düzenin halk tarafından benimsenmesi ve sistemin meşruluğunun kabul
edilmesi gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu dönem, siyasal kurumların yenilenip dönüştürülmesi
ve halkın yenilikleri benimsemeye çalışması dönemidir. Ukrayna’nın bağımsızlık sonrasında
girmiş olduğu ulus ve devlet inşa süreci ve demokratikleşme çabaları, bağımsızlığından günümüze
kadar birçok araştırmaya ve incelemeye konu olmuş, genel olarak Ukrayna’nın politik, yönetim,
sosyal ve eğitim sisteminin değişmesi gerekliliği kabul edilmiştir (Korostelina, 2013).
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Ukrayna, bağımsızlığını elde ettiğinde Sovyet döneminden miras kalan birçok sorunla
karşılaşmıştır. Ekonomik kriz, rüşvet, yolsuzluk, Rusya ile sorunlu ilişkiler, Rus nüfusun yoğun
olarak yaşadığı Kırım’da meydana gelen ayrılıkçı hareketler, Karadeniz Filosu ve Sivastopol’ün
statüsü ve en önemlisi ‘devletimsi’ yapıdan bağımsız ve gerçek bir devlet inşa etme zorunluluğu
olarak özetlenebilecek olan söz konusu sorunların acil çözüme kavuşması gerekmiştir. Bağımsız
bir devletin inşa edilebilmesi ve Sovyet mirası sorunların çözümü için siyasal ve ekonomik birçok
reform paketi uygulamaya konmuş ancak ilk devlet başkanı Leonid Kravchuk’un otoriter yönetim
tarzı ve diğer etkenler6 reform paketlerinin uygulanmasına engel olmuştur.
Ukrayna’da, 1991-1994 yılları arası, Sovyet döneminden bağımsızlık dönemine geçişin
yaşandığı dönem; 1994-1998 yılları arası ise Kravchuk’tan sonraki cumhurbaşkanı Kuchma’nın
yeni kurulan devlet yapısını güçlendirdiği dönem olarak kabul edilebilir. İki dönem üst üste devlet
başkanlığı yapan Kuchma döneminde, 1996 yılında, Ukrayna’nın ilk anayasası yapılmış,
anayasanın yapılması Ukrayna’nın bağımsızlığını garanti altına aldığının göstergesi olarak
görülmüştür. Yeni anayasanın kabulünden kısa bir süre sonra Ukrayna’nın para birimi Grivna
(Hryvnia) tedavüle girmiş, ardından radikal değişiklikleri içeren reform paketleri düzenlenmiştir.
1994 ve 1997 yılları arasında ekonomik ve siyasal reformlar başlatılmış; 1996 yılında, Sovyet
döneminden kalan son nükleer silahlar sökülmüş; 1997 yılına gelindiğinde, Rusya ve Romanya ile
sınır anlaşmaları imzalanarak sınır ve toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştır. Aynı yıl, Rusların
yoğun olarak yaşadığı ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçı hareketlerin olabileceği
endişesiyle Kırım’a özerklik statüsü verilmiş ve olası ayrılıkçı hareketlerin önüne geçilmiştir
(Kuzio, 2001, s. 2). Kuchma, iç siyasal anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme politikası
uygulamıştır.
2004 yılı devlet başkanlığı seçimlerinde yaşanan şaibelerin sonucunda meydana gelen
olaylar Turuncu Devrim olarak anılan gelişmelere yol açmıştır. Devlet Başkanı Kuchma, başkanlık
seçimlerinde Victor Yanukovich’I desteklediğini açıkça ilan etmiş, Kuchma’nın desteğini alan
Yanukovich Ukrayna’nın devlet başkanı olarak seçilmiştir. Ancak, seçim sürecinde yaşanan
cinayet girişimleri, hile yapıldığına dair söylentiler ve şaibeler sonrasında halkın ve muhalefetin
beraber hareket etmesi sonucunda Turuncu Devrim yaşanmış, seçimin ilk galibi olan Yanukovich
yerine muhalefetin adayı Viktor Yushchenko devlet başkanlığına seçilmiştir. Batı yanlısı
politikalar izleyen Yuschenko beş yıl süre ile Ukrayna’nın devlet başkanlığı görevini yürütmüş;
Kuchma’nın yarı otoriter yönetim biçiminin ardından ABD ve AB tarafından batılı anlamda
özgürlükçü bir demokrasi inşa etmesi beklenen bir lider olarak algılanmış ve bu nedenle Batı’dan
Leonik Kravchuk tarafından başbakan olarak atanan Leonid Kuçma, ekonomik ve siyasal reformların gerekli ve
kaçınılmaz olduğuna inanmış, özelleştirme konusunda yol almak istemiş ve birçok reform paketi hazırlamıştır. Ancak
Kuchma, reformların uygulanabilmesi için gerekli olan yasaların çıkarılmasında Verhovna Rada’dan istediği desteği
alamamıştır. Dönüşüm için gerekli olan reformların engellenmesi nedeniyle inancını yitiren ve haksızlığa uğradığını
hisseden Kuchma, 1993 yılında istifa ederek başbakanlık görevinin birçok gücünü Kravchuk’a bırakmıştır.
Kuchma’nın başbakanlıktan istifası kamuoyunda tepkiye neden olmuş ve istifadan hükümet sorumlu tutulmuştur. Bkz.
Otfinoski, 2005, s. 29).
6
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büyük destek görmüştür (Aydıngün, 2012, s. 230). Diğer yandan Yushchenko, devlet başkanlığı
süresince Ukrayna’nın orta ve batı kısmında yaşayan ve seçim sürecinde kendisine yoğun olarak
destek vermiş olan etnik Ukrainler’i memnun edecek politikalar izlemiştir. Yushchenko, devlet
başkanlığının ilk yıllarında kamu kurumlarında ve okullarda Ukraince konuşulması zorunluluğu
getirmiş, bir ulusal üst kimlik oluşturmak istemiş ve ülkenin her yerinde ortak dil olarak
Ukraincenin kullanılmasını sağlamak ve bunun toplum tarafından doğal biçimde kabul edilmesi
için çalışmalar yapmıştır. Yushchenko, özellikle Rusların çoğunlukta olduğu güney ve doğu
bölgelerde, özellikle Kırım ve Donbas’ta Ukraincenin konuşulmamasının bu bölgelerde Ukrain
milliyetçiliğinin olmadığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekmiştir (Petro, 2015, s. 27).
Turuncu Devrim sürecinde şaibelerle adı anılmış olan ve seçimlere itiraz edilerek
başkanlığı geçersiz kabul edilen Yanukovich 2014 yılında Ukrayna’nın dördüncü başkanı
seçilmiş; bu durum Turuncu Devrimin sona erdiğinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. (Wilson,
2014, s. 39) Yanukovich döneminde devlet başkanlığı yetkileri gitgide artmış, bağımsızlık sonrası
demokratikleşme kesintiye uğramıştır. Bu dönemde yolsuzluk da yaygınlaşmış, yolsuzluk
Kuchma ve Yushchenko dönemleriyle kıyaslandığında direkt ve aleni biçimde yapıldığı ve büyük
ölçüde arttığı kaydedilmiştir (Wilson, 2014, s. 53). Yanukovich’in, Kasım 2013’te, Avrupa Birliği
ile yapılacak Ortaklık Anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesi üzerine Kiev’de hükümet karşıtı
gösteriler (Maidan hareketi) başlamıştır, böylece bağımsızlığından itibaren Ukrayna’nın ulus ve
devlet inşasında en zorlu dönemi de başlamış olmuştur. Yanukovich’in kararını protesto eden söz
konusu gösteriler polis tarafından bastırılmaya çalışıldıkça gerilim tırmanmıştır. Yanukovich
süreci yönetememiş ve 22 Şubat 2014’te Ukrayna’yı terk ederek Rusya’ya sığınmış, bunun üzerine
başkanlık görevinden azledilmiş ve Ukrayna’da geçici bir hükümet oluşturulmuştur. 2014 yılında
başlayan Maidan gösterilerinden sonrasında Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda gerçekleştirdiği
işgaller ve Kırım’ın ilhak etmesi hiç şüphesiz, Ukrayna’nın devlet inşa sürecinde karşı karşıya
kaldığı en zorlu durumdur. İşgallerin beşinci yılında (Nisan 2019) halkın komedyen olarak
tanıdığı, Rusya ile olan savaşı ve yolsuzluğu ortadan kaldırmayı vaat eden Vladimir Zelenskiy’nin
devlet başkanlığına seçilmesi büyük çoğunluk tarafından umut dolu bir gelişme olarak
düşünülmüştür.
Ukrayna’nın Ulus İnşası, Kimlik ve Dil Politikaları
Bağımsızlığın elde edilmesinden sonra, Ukrayna’da ulusal kimliğin tanımlanmasında ve
ortak bir kimliğin etrafında birleşilmesinde ortaya çıkan engellerin en önemli nedenlerin
Ukrainlerin Rusların kardeşi olduğu konusundaki yaygın inanış ile etnik ve dinsel farklılıklardır.
Ukrayna’da ulus bilinci geliştirilirken tarihsel mitlerin oluşturulması ve tarih yazımının
şekillendirilmesinde başlıca dört düşünce akımı etkili olmuştur. Bunlar Ukrain yanlısı/Ukrainci
(İng. Ukrainophile), Rus yanlısı/Rusçu (İng. Russophile), Doğu Slav (İng. Eastern Slavic) ve
Sovyet yanlısı/Sovyetçi (İng. Sovietophile) düşünce akımlarıdır (Kuzio, 2006, s. 407). Ukrainci
düşünce akımının temelinde ‘Rus’ olarak algılanan Sovyet geçmişiyle olan bağların koparılarak
Rusya’dan bağımsız, Avrupa ile bütünleşmekten yana tutum içinde olmak yatmaktadır.
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Bu yaklaşıma göre Rusya ötekidir ve Rusya’nın Avrupa içerisindeki konumu sorgulanabilir.
Ukrayna’da yaygın ve geçerli olan Ukrainci yaklaşım Batı’da ve Sovyetler Birliği’nde ‘milliyetçi’
olarak nitelendirilmiştir. Rusçu (düşünce akımı Ukrainci yaklaşımın aksine, Ukrainler ve
Belaruslar’ın farklı etnik gruplar olmadığı, hepsinin Rus olduğu görüşüne dayanır.
Ukrainci ve Rusçu yaklaşımlar arasında orta yol izleyen Doğu Slav düşünce akımı ise Doğu
Ukrayna’nın Rusya ile tarihsel bağlarının, Rus dilinin baskın oluşunun ve Ukrayna bölgeciliğinin
temelinde gelşmiştir (Kuzio, 2006, s. 234). Doğu Slav düşünce akımına göre Rusya, özellikle etnokültürel bakımdan ‘öteki’ olamaz, Rusya ve Ukrayna Avrupa’nın bir parçasıdır ve Rusya olmadan
Ukrayna’nın Avrupa’nın bir parçası olması mümkün değildir. Doğu Slav ve Ukrainci düşünce
akımlarının Rusya’nın ‘büyük ağabey’ rolünü kabul etmemeleri ortak noktalardır. Aralarındaki
temel ayrım ise Rus dilinin kullanımıyla ilgilidir. Ukraince düşünce akımı Rus dilini Ukrayna’da
yabancı bir dil olarak kabul ederken, Doğu Slav düşünce akımı Rus diline daha az eleştirel yaklaşır
(Kuzio’dan aktaran Aydıngün, 2012, s. 234). Bağımsızlık sonrası Ukrayna’da Rusçu ve Sovyetçi
yaklaşımlar ise etkinliğini kaybetmiştir.
Ukrayna’da, bağımsızlığın ardından tarih yazımına yönelik çalışmalar başlamış, özellikle
Ukrayna tarihinde önemli bir yere sahip olan Mihailo Hruşevski, ulusal bir figür olarak ön plana
çıkarılmıştır. 20. yüzyılın başlarında, Ukrayna Ulusal Hareketi’nin lideri olan, aynı dönemde
devrimci parlamento Verhovna Rada’nın başkanı ve 1920’lerde Sovyet Ukraynası’nın kültür
hayatında önemli bir yere sahip olan Hruşevski’nin ulusal bir figür olarak seçilmesinin sebebi,
Ukrain etnik kimliğinin ayrı bir kimlik olduğunun altını çizmek ve Rusların, Ukrainlerin
kendilerinin küçük kardeşleri olduğu yönündeki tarih yazımını etkisizleştirmektir. Tarih
yazımında kullanılan bir diğer ulus inşası aracı, Ukrayna tarihinin büyük felaketlerinden biri olan,
Holodomordur. 1932-1933 yıllarında milyonlarca insanın açlıktan ölümüne neden olan kıtlıktan
totaliter Stalin rejimi ve Moskova’yı sorumlu tutan Ukrayna ve Ukrainler, bu toplumsal felaketi
ulus inşa sürecinde, hem eski rejimden keskin bir kopuş sağlamak, hem de Ruslara karşı kendi
kimliklerini güçlendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır. 28 Kasım 2006 tarihinde, Ukrayna
Parlamentosu, 1932-1933 yıllarında yaşanan Holodomor’u kınayan yasa çıkarmıştır. Holodomor
kurbanları anısına birçok yerde heykeller dikilmiştir. Birçok ülke Holodomor’u soykırım olarak
kabul etmiştir. Ukrayna'da Kasım ayının son Cumartesi günü Holodomor kurbanlarını anma
günüdür. (Aydıngün, 2012, s. 243).
Ukrayna’da ulus inşasında kullanılan diğer unsurları da bu noktada unutmamak gerekir.
Bayrak, ulusal amblem, ulusal marş, ulusal mitler, şehirlerin, caddelerin, binaların ve müzelerin
adlarının yenilenmesi, Sovyet dönemine ait sembollerin yerine Sovyetler Birliği’ne katılmadan
önceki dönemin sembollerine dönüş, ulusal kahramanların heykellerinin şehrin birçok yerine
yerleştirilmesi Ukrayna’nın ulus inşasında yer alan diğer unsurlara örnek olarak gösterilebilir.
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Bir toplumun ‘biz’ olmasının sembolü ve dönüştürülmesinde önemli bir araç işlevi gören
dil olgusu, ulusal duygunun güçlendirilmesinde ve milliyetçiliğin şekillenmesinde, dolayısıyla
ulus inşa sürecinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dil yönetilebilir,
yönlendirilebilir ve yeniden yaratılabilmektedir. Ulusu oluşturan tüm bireylerin ulusal dili
konuşması için eğitim, medya, edebiyat gibi çeşitli mekanizmalara başvurulmaktadır (Kaya, 2012,
s. 358, 359). Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla dil üzerindeki baskılar ve yasaklar ortadan
kalkmış, böylece Ukraince kamusal alanda da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Ukrayna’daki
farklı bölgelerin nüfus yapısı ve hem Çarlık Rusyası hem de Sovyet döneminde uygulanan dil
politikaları nedeniyle Ukrainlerin önemli bir kısmı ana dillerini konuşamamaktadırlar. Bu durum,
ulus inşasında özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir boyut olarak ortaya çıkmaktadır.
Ukrayna’da bağımsızlık sonrası dil politikalarını anlayabilmek için öncelikle Çarlık
dönemi ve sonrasında Sovyet milliyetler politikasının iyi anlaşılması gerekir. Çarlık döneminde
izlenen ‘kültürel Ruslaştırma’ (Russification) olarak tanımlanan politikalarla Ukrainlerin kültürel
ve bilimsel potansiyelinin ortadan kaldırılması amaçlanmış, uygulanan dil politikaları ve
müdahaleler nedeniyle Ukraince oldukça gerilemiştir (Sovik’ten aktaran Aydıngün, 2012, s. 246).
Sovyet döneminde, de uygulanan Ruslaştırma politikaları Ukraincenin gerilemesini devam
ettirmiştir. Örneğin, 1938 yılında, Rusça, eğitim dili Rusça olmayan okullarda zorunlu ikinci dil
yapılmıştır. 1930’lu yıllardan itibaren Rusçanın ve Rus kültürünün yaygınlaşması için geliştirilen
politikalar ve Rusçanın teşvik edilmesinin sonucu olarak Ukrainceyi ve Ukrain kültürünü
geliştirmeye çalışan Ukrain aydınlar ve yazarlar baskı altına alınmaya başlanmış, birçoğu
tutuklanmış, sürgüne gönderilmiş veya öldürülmüşlerdir. Diğer yandan, Ruslaştırma
politikalarının kentleşme ile koşut ilerlemesinden dolayı Rusça daha çok kentlerde konuşulup
kentin ve proletaryanın dili ve modernleşmenin sembolü haline gelmiştir (Aydıngün, 2012, s. 248).
1958 yılında Rusça’nın okullarda eğitim dili olarak tercih edilmesini teşvik eden politikalar
uygulanmış, Rusça bilimsel çalışmalarda tek geçerli dil olarak kabul edilmiştir. 1970’li yıllarda
Rusça tüm Sovyet cumhuriyetlerinde anadil olarak kabul edilmiştir. 1989 yılında çıkarılan bir
yasayla Ukrainceye devlet dili statüsü tanınarak Rusçanın tek baskın dil olması durumu
dengelenmeye çalışılmıştır (Arel’den aktaran Aydıngün, 2012, s. 248). Dil Yasasının ardından
sırasıyla 1991’de bağımsızlığın ilan edilmesi, 1992-1994 yılları arasında ulus inşasında yoğun
olarak kullanılması ve 1996’da anayasanın kabulü ile Ukrain dilinin statüsü iyice pekiştirilmiş,
nüfusun etnik yapısına uygun biçimde Ukraince eğitim sistemi kurulmak istenmiştir. Örneğin,
etnik Ukrain olup, Rusça eğitim görenlere eğitimlerini anadilinde alma olanağı verilmiş, etnik
Ukrain olup, ilkokula yeni başlayanlar için ise Ukraince eğitim zorunlu kılınmıştır. Rusça ise
ülkede konuşulan azınlık dillerinden biri olarak kabul edilmiştir (Janmaaat, 2008, s. 7).
Ukraincenin resmî statüsüne karşın bağımsızlık sonrası Rusça ülkenin geniş bir kesiminde
yaygın biçimde kullanılmıştır, ancak 2016 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen saha çalışmalarında,
Rusya’nın işgallerinden itibaren, son yıllarda, uluslaşmanın ve Rusya’yı öteki olarak
konumlandırmanın önemli bir göstergesi olarak Ukraince konuşma konusunda yoğun bir çaba
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gözlenmiştir. Ukraince, tarihte uzunca bir süre Rusça ve Lehçe karşısında ‘düşük’ statülü bir dil
olarak görülmüş, Rusça ve Lehçe’nin resmî memurların dili, Ukraince ise alt düzeyde ve prestiji
daha az bir dil olarak algılanmıştır. Bunun sonucunda, Ukraince tek resmî dil olmasına karşın
Rusça hâlâ birçok bölgede ve toplumsal alanda Ukraince ile rekabet edebilmektedir.
Kırım Sorunu
1921’de, ‘muhtar’ cumhuriyet statüsünde Sovyetler Birliği’ne katılan Kırım, 1954 yılında,
kendisi de etnik Ukrain olan, Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri Nikita Kruşçev
tarafından, ‘Pereyeslav Anlaşmasının 300. Yılı’ vesilesiyle Ukrayna’ya verilmiş, böylece Kırım
Ukrayna topraklarına dâhil olmuştur. Rusların %62 oranında bir etnik grup olarak çoğunlukta
olduğu tek bölge olan Kırım’da, 1991 yılında, Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasından önce
bölgenin Sovyetler Birliği’ndeki konumuyla ilgili bir referandum düzenlenmiş, katılımcıların
%93’ü Kırım’ın özerkliği yönünde oy kullanmıştır. Ukrayna’nın bağımsızlığının ilk döneminde
Kırım’ın statüsü bir süre belirsizliğini korumuş, daha sonra Kırım’ın tek taraflı olarak kabul ettiği
özerklik statüsü Ukrayna tarafından tanınmamış ve 1992 yılında Kırım Anayasası yeniden
düzenlenerek bağımsızlıkla ilgili hükümler kaldırılmıştır (Karadeli, 2014, s. 127). Bu tarihten
itibaren Kırım, 2014 yılının Şubat ayına kadar Ukrayna toprakları içinde, Kiev yönetimine bağlı,
‘geniş özerklik’ ile yönetilmiştir. Rusya, 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu ile
Ukrayna’nın Kırım üzerindeki egemenliğini kabul etmesine rağmen, Şubat 2014’te, Maidan
Olaylarının hemen ardından Kırım’ı işgal ve ilhak etmiştir. Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı
bildirinin ileriki sayfalarında incelenecektir.

4.
UKRAYNA’NIN DIŞ POLİTİKASI VE KÜRESEL GÜÇLERLE
İLİŞKİLERİ
Batıyla İlişkiler
Ukrayna, yukarıda da belirtildiği gibi Rusya ve Avrupa arasında sahip olduğu jeopolitik
konumu nedeniyle bağımsızlığından itibaren Avrupa ile entegrasyonu dış politikasında önemli bir
hedef olarak ortaya koymuş, aynı zamanda NATO ve AB’ye üyelik hedefleriyle de güvenliğini ve
ekonomik bağımsızlığını garanti altına almak istemiştir. Diğer yandan Ukrayna, ‘köprü’ ve
‘tampon’ bölge konumunda bulunmasından dolayı Avrupa’ya jeopolitik yönden önemli katkı
sağlamaktadır. Bağımsızlığından beri Avrupa ile ilişkilerini geliştirmeyi dış politika hedefi olarak
belirlemişse de AB ile ilişkilerde canlılık Turuncu Devrimde ve Batı yanlısı Yusshchenko’nun
başkan seçilmesiyle başlayan sureçte gerçekleşmiştir.
Kasım 2009’da, AB ile Ukrayna arasında Birlik Anlaşması kabul edilmiş, Derinleştirilmiş
Serbest Ticaret Anlaşması müzakere edilmiş ve Ukrayna Doğu Ortaklığı Girişimine dâhil
edilmiştir. 21 Kasım 2013’te, Vilnius Zirvesinde imzalanması beklenen Ortaklık Anlaşması
Yanukovich’in son anda imzalamaktan vazgeçtiğini açıklaması üzerine imzalanamamış, buna
bağlı olarak Ukrayna’da halk hareketleri başlamış, protestolar krize dönüşmüş (Euro Maidan
olayları), anlaşma ancak 21 Mart 2014 tarihinde imzalanabilmiştir.
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Kendisiyle yapılan bir mülakatta etnik Ukrain bir siyaset bilimci, Ukrainlerin Avrupalı olduğunu
ve Ukrayna’da bağımsızlık sonrası yaşanan tüm halk hareketlerinin ve devrimlerin Avrupa ile
bağlantılı olduğuna işaret ederek, Ukrayna’nın Avrupalı bir kimliğe sahip olduğunu dile getirmiş;
Ukrain kimliğinin devam etmesi için Avrupa’ya yaklaşmanın önemli olduğunu ve bunun için de
Rusya’dan uzaklaşmak gerektiğinin özellikle altını çizmiştir (Mülakat, Kiev, 2016).
Ukrayna, ABD açısından da, ABD’nin Avrasya’da sürdürdüğü politikalar nedeniyle ve
Avrupa-Asya kavşak noktasında bulunmasının yarattığı stratejik konumundan dolayı son derece
önemlidir. Ukrayna, AB ile ilişkilerinde olduğu gibi ABD ile de ilişkilerini geliştirmeyi dış
politikasının merkezine almış; AB, NATO ve diğer Batı kurumlarına entegre olmasında ABD’yi
en önemli parametrelerden biri olarak görmüştür. ABD de Ukrayna’ya ekonomik açıdan Rusya’ya
olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ekonomik yardımlar yapmış, ekonomik yardımda bulunduğu
ülkeler listesinde Ukrayna’yı İsrail ve Mısır’dan sonra üçüncü sıraya getirmiştir (Olçar, 2007,
s.264).
Rusya ile İlişkiler
Bağımsızlık dönemi boyunca iki ülkenin ilişkileri, Rusya’nın, Ukrayna’nın Kırım’daki ve
Sivastopol’deki hâkimiyetini kabullenememesi ve Ukrayna’yı kendi topraklarının bir parçası
olarak algılaması nedeniyle genelde sorunlu olmuştur. Rusya, Sovyet sonrası dönemde,
Karadeniz’de yeniden nüfuz elde etmek istemiş ve Kırım’ın egemenliğini elde etmeyi stratejik bir
hedef olarak belirlemiştir. Soğuk Savaş sonrasında Batı karşısındaki güçlü konumunu yeniden elde
etmek isteyen Rusya, Sovyetler Birliği’nin ardılı olarak uluslararası sistemde yerini aldığında,
Sovyet döneminin dağılmış ve gerilemiş ekonomisini, zayıflamış askerî yapısını ve iç politik
sorunlarını da miras olarak devralmış ve bu koşullarda kendisini yeniden tanımlama ve dönüşüm
sürecine girmiştir.
Sovyet sonrası dönemde Rusya’nın uyguladığı önemli politikalardan biri eski Sovyet
cumhuriyetlerinde yaşayan Rusların çıkarlarını korumak olmuştur. Rusya bu bağlamda, kendi
toprakları dışında yaşayan Rusların haklarını korumak ve çıkarlarını takip etmek için ‘Yakın
Çevre’ olarak adlandırdığı dış politika doktrinini açıklamıştır. Bu politikaya göre Baltık ülkeleri,
Ukrayna, Belarus, Moldova, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri etnik Rusların yoğun olarak
yaşadığı, Rusya’nın yakın çevre olarak tanımladığı bölgelerdir. Ukrayna, 9 milyon nüfusla en çok
etnik Rusun yaşadığı yakın çevre ülkesidir. Yakın çevre ülkeleri Rusya’nın çıkar alanı olarak
görülmüş ve diğer küresel ve bölgesel güçlerin bu bölgelerde etkinlik kurmasına Rusya tarafından
her zaman karşı çıkılmıştır. Ancak Baltık ülkelerinin NATO’ya ve AB’ye üye dahil olmaları
Rusya’nın hedefine engel olunca, Rusya Ukrayna, Belarus, Moldova ile Güney Kafkasya ve Orta
Asya ülkelerinin Batı ile olan ilişkilerini kontrol altına almaya gayret etmiştir (Cerrah, 2014, s.
465). Rusya özellikle Ukrayna ve Gürcistan’ın jeopolitik konumlarından dolayı NATO ve AB’ye
üye olmalarından rahatsızlık duymuş ve bu ülkelerin üyeliklerine engel olmak istemiştir.
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Bu noktada, Rusya’nın yakın çevresi olarak gördüğü bölgeleri kontrol altına alabilmek için bu
ülkelerdeki Rus nüfusu ileri sürerek, onları koruma gerekçesiyle bu ülkelere müdahale ettiğinin
altını özellikle çizmek gerekir. Dolayısıyla Rusya, 9 milyon etnik Rus/Rusça konuşan nüfusla en
çok Ukrayna’da bu politikayla etkinliğini sürdürmüştür (Ham, 1994). Rusya’nın, özellikle
Ukrayna’nın doğu kesiminde ve Kırım’da yaşayan Rus nüfusu öne sürerek uyguladığı baskılar ve
2014 yılından beri gerçekleştirdiği işgaller bu politikaya örnek gösterilebilir.
Rusya ile Ukrayna arasında üzerinde durulması gereken bir diğer sorun, Sovyet
döneminden kalan nükleer silahların paylaşılması konusunda olmuştur. Rusya, silahların
tamamının kendisine verilmesini talep etmiş, başta ABD olmak üzere Batı da Rusya’ya destek
vermiştir. 1986 yılında yaşanan Çernobil faciası ve çevreye verdiği zarar Ukrayna’da nükleer
konulara karşı güvensizliğe neden olmuştu. Bu nedenle, 8 Aralık 1991 tarihinde, Rusya, Ukrayna,
Kazakistan ve Belarus arasında nükleer silahların iadesi ile ilgili Stratejik Güçler Hakkında Minsk
Anlaşması imzalanmıştır. 21 Aralık 1991 tarihinde de Ukrayna ve Belarus Almatı Anlaşmasını
imzalayarak resmî olarak “nükleer olmayan devletler” olduklarını ilan etmişler ve nükleer
silahların sökülmesinin, yok edilmesinin ve devredilmesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
üyesi devletlerin kontrolünde yapılmasını kabul etmişlerdi. (Ham, 1994). Ancak, Ukrayna, Minsk
ve Almatı Anlaşmaları ile nükleer silahları elinden çıkaracağını kabul etmiş olmasına rağmen,
nükleer silahların Rusya’ya teslim edilmesi konusunda çekimser davranarak bu meseleyi dış
politikada pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmıştır (Bilener, 2007, s. 12). Ukrayna’nın nükleer
silahları iade etme konusundaki isteksiz tavrı bağımsızlığının tanınmasını hızlandırmak olarak
görülebilir. Özellikle Ukrain milliyetçileri stratejik etki ve siyasi prestij nedenleriyle nükleer
silahların iade edilmemesini istemiştir. Nükleer silahların askerî yönden fazla değeri olmamasına
rağmen, Rada’da nükleer silahlara sahip olmanın Ukrayna’nın bağımsızlığının bir göstergesi
olduğu görüşü hâkim olmuş ve bu görüş halkın büyük çoğunluğu tarafından da benimsenmiştir
(Hama, 1994).
Ukrayna’nın nükleer silahları elinde tutmaya devam etmeye yönelik tavrı nedeniyle, hem
Batı hem de Rusya tarafından baskı altına alınmıştır. Baskı ve izolasyona dayanamayan Ukrayna,
Ukrayna’nın Nükleer Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (Non-Proliferation of the
Nuclear Weapons- NPT) katıldığını ve on ay içinde nükleer silahların ve 200 adet nükleer başlığın
yok edilmesini öngören Üçlü Anlaşmayı imzalamayı da kabul etmiştir (Ham, 1994). 1994 yılında
Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesinde Nükleer Silahların
Yayılmasının Önlemesi Anlaşmasını imzalamış ve nükleer silahların Rusya’ya iadesini kabul
etmiş; buna karşılık da Ukrayna, ABD, Rusya ve İngiltere arasında Budapeşte Memorandumu
imzalamıştır. Budapeşte Memorandumuna göre, Ukrayna’nın nükleer silahlarını elden
çıkarmasına karşılık ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve siyasi
bağımsızlığını tehdit edecek eylemlerde ve güç kullanımında bulunmayacaklarını taahhüt
etmişlerdir. Memorandumun tarafları birbirlerinin topraklarını askerî işgal veya hukuksuz güç
kullanımının konusu yapmayacaklarını ve toprakların işgali ve kendisine karşı hukuksuz güç
kullanımımı yasal saymayacaklarını garanti etmişlerdir (Synovitz’den aktaran Anlar, 2014, s.
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208). Buna karşın, 2014 yılında Kırım, Rusya tarafından ilhak edilmiş, hemen ardından doğu
bölgeleri Donbas ve Luhansk’ta günümüze kadar sürmekte olan işgaller ve savaş başlamıştır. Bu
noktada, Ukrayna’nın nükleer silahları elinden çıkarmış olmasına karşın, Rusya’nın Ukrayna’nın
toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığına karşı hareket ederek Budapeşte Memorandumuna aykırı
davrandığına dikkat çekmek gerekir.
Ukrayna ve Rusya arasındaki bir diğer önemli konu Kırım’ın Sivastopol şehrinde bulunan
Karadeniz Filosu ile ilgilidir. Rusya, bağımsızlığını elde ettikten sonra Ukrayna’nın Karadeniz
Filosu üzerindeki hakimiyetini kabul etmemiştir. 28 Mayıs 1997 tarihinde iki ülke arasında
anlaşma imzalanmış ve iki bağımsız filonun varlığı kabul edilmiş, üsler ve askerî mühimmat Rusya
ve Ukrayna arasında paylaşılmıştır. 12 Temmuz 1999’da yürürlüğe giren bu anlaşmaya göre
Ukrayna, Sivastopol limanlarını 2017 yılına kadar Rus Karadeniz Filosuna kiralamıştır. Kira
bedelinin de Ukrayna’nın Rusya’ya olan borcundan düşülmesine karar verilmiştir. Karadeniz
Filosu; askerî değerinin düşük olmasına, gemileri ve teknolojisi eskimiş ve yıpranmış olmasına
rağmen, Türkiye dışında Karadeniz’e kıyısı olan tüm devletlerin deniz filolarının toplamından
daha büyüktür. 2010 yılında, Karadeniz Filosu Rusya’nın Güney Askeri Bölgesinin komutasına
girmiş, böylece Rusya Kafkasya’yı daha etkin biçimde kontrolü altına alabilmiştir. Diğer yandan,
Rusya’nın Orta Doğuda izlediği politikalarda da Karadeniz Filosunun katkısına dikkat çekmek
gerekir. Rusya, Sivastopol’den Suriye’ye silah, askerî mühimmat ve lojistik destek göndermiş;
2013 yılında, Suriye’deki kimyasal silahların Sivastopol’de yok edildiği iddia edilmiştir (Julas ve
Jahabi’den aktaran Kelkitli, 2014, s. 296).
Ukrayna ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri çalışmanın dışında bırakmış olsak da
Ukrayna’nın ticarî ilişkilerde Rusya’ya olan bağımlılığını unutmamak gerekir.

5.
EURO-MAIDAN KRİZİ VE UKRAYNA’NIN RUSYA TARAFINDAN
İŞGALİ
Yanukovich, devlet başkanlığı boyunca, Rusya’ya yakın bir duruş sergileyen Ukrayna’nın
doğusundan, özellikle Donbas bölgesindeki destekçilerinden aldığı güçle hareket etmiş, bu durum
Ukrayna’nın Rusya ve AB arasında gidip gelmesine yol açmıştır. Ukrayna’nın hangi tarafta daha
çok çıkarı olacaksa o tarafa daha yakın politika izlemesi gerektiği görüşünde olan Yanukovich,
konuşmalarında her zaman Ukrayna’nın AB ve Rusya ile ilişkilerinde denge kurma sözü vermiş,
asıl hedefinin AB üyeliği olduğunu belirtmiş, devlet başkanlığı seçim kampanyasında da AB
üyeliği vaat etmişti. Ancak iktidara geldiğinde Rusya’ya, Kırım’da bulunan Karadeniz Filosunu
genişletme gibi önemli sözler vermiş, 2010 yılında imzalanan bir anlaşma ile Rusya’nın Kırım’a
önemli miktarda uçak, gemi ve deniz piyadesi yerleştirmesine olanak tanımıştır. Rusya’ya
sağladığı imtiyazlara rağmen Yanukovch, yine de Ukrayna’nın Rusya ile gümrük birliğine
girmesini istememiştir.
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Öte yandan, Yanukovich döneminde zamanla AB ile yakınlaşma daha çok ön plana çıkmışsa da,
AB bir türlü Ukrayna’ya gerekli mali kaynak aktarımı sağlamadığı için Ukrayna’da iç politika
sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır (Karadeli, 2014, s126).
Kasım 2013’te, Ukrayna’nın AB Ortaklık Anlaşmasını imzalamasının beklendiği
dönemde, Rusya, Ukrayna’ya ticari kotalar ve engeller koyarak Ukrayna’nın Rusya ile ticaretini
zorlaştırmış ve Ortaklık Anlaşmasının imzalanmaması için baskı uygulamıştır. Bunun üzerine
Yanukovich, AB ile imzalayacağı Ortaklık Anlaşmasını son anda imzalamaktan vazgeçtiğini
açıklamıştır.
Ukrayna’da yaşayan bir Kırım Tatarı gazeteci, Ukrayna’da, Yanukovich’in AB Ortaklık
Anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin nedeni ile ilgili üç varsayım olduğunu anlatmıştır.
Birinci varsayım, Rusya’nın Ukrayna’ya uyguladığı ekonomik baskı nedeniyle Yanukovich’in
anlaşmayı imzalamamış olduğudur. İkincisi, anlaşmanın taslaklarının iyi okunmadan, maddeleri
anlaşılmadan değerlendirilmiş olmasıdır. Ukrayna’daki basın ve medyada, Ukrayna’nın Ortaklık
Anlaşmasını imzaladığı takdirde sanayisinin çökeceği yönünde söylentiler yayınlanmıştır.
Üçüncüsü de Putin’in, Yanukovich’i Ortaklık Anlaşmasını imzaladığı takdirde Kırım’ı işgal
etmekle tehdit etmiş olmasıdır. Ukrayna’da, Putin’in Yanukovich’i tehdit etmiş olması ihtimaline
çok yaygın olarak inanılmıştır (Mülakat, Kiev, 2016) Üçüncü neden bir komplo teorisi olmasına
rağmen doğruluk payı da olduğuna inananlar çoğunluktadır. Putin’in 2008 yılında, Budapeşte’de
geçekleşen NATO-Rusya görüşmesinde, Ukrayna’nın gerçek bir devlet olmadığını, NATO’ya üye
olduğu takdirde de Ukrayna’nın doğusunu ve Kırım’ı alacağını söyleyerek tehdit etmesi (Kuzio,
2012, s. 398) bu üçüncü ihtimale kuvvetle inanılmasına neden olmakta, Putin’in yine aynı şekilde
Yanukovich’i tehdit etmiş olabileceği düşünülmektedir.
AB Ortaklık Anlaşmasının imzalanmayacağı açıklandıktan sonra, AB üyeliği için
kendisine söz verilmiş olan halk, Kiev’de, Bağımsızlık Meydan’ında (Maidan Nezalezhosti)
toplanmış ve barışçıl gösteriler yapmıştır. Yanukovch’in imzadan vazgeçmesi üzerine başlayan
gösterilerde öğrencilerin polisten sert tepki görmesi üzerine gösterilerin boyutu değişmiş,
gösteriler Yanukoviç iktidarına karşı eylemlere dönüşmüştür. Ülkede gerginlik iyice tırmanmış,
kısa sürede batıyla bütünleşmek isteyen topluluklarla Rusya yanlıları arasında bir krize dönüşmüş,
artan kamuoyu baskısı sonucunda dönemin başkanı Yanukovich’in Rusya’ya kaçması üzerine
Euro-Maidan krizi uluslararası bir boyut kazanmıştır. Ukrayna’da meydana gelen şiddet
olaylarının sona ermesi için AB ülkeleri çağrıda bulunmuş, hükümetten olaylara karışan
tutukluların affedilmesi, göstericilerden de ele geçirdikleri hükümet binalarını boşaltmaları
istenmiştir. Rusya ise Avrupa ile bütünleşme taraftarı olan protestocuların demokratikleşme ve
şeffaflaşma yönündeki taleplerinin karşılık bulması hâlinde Ukrayna üzerindeki gücünü
kaybedeceşi düşüncesiyle Batı karşıtı söylemlerini sertleştirmiştir (Pridham, 2014, s. 53-57).
Ukrayna’da görüşülen siyaset bilimciler, gazeteciler ve bürokratların büyük çoğunluğu
Maidan’da toplanan göstericilerin rüşvet, yolsuzluk ve ekonomik sorunlar nedeniyle toplanmış
sıradan Ukrayna vatandaşları olduğunu belirtmişlerdir.
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Göstericiler ve Ukrayna halkının büyük bir çoğunluğu AB Ortaklık Anlaşmasını yaşadıkları
sorunların sona ermesi için fırsat olarak görmüşlerdir. Maidan’da yapılan gösteriler barışçıl bir
şekilde devam etmesine rağmen şiddet kullanılarak sonlandırılmaya çalışılmıştır. Ukrayna’nın
Ankara Büyükelçiliği’nde görüşülen bir diplomat, bağımsızlık sonrası Ukrayna’da ekonomik ve
sosyal durumun hiçbir zaman iyi olmadığına değinerek, halkın büyük çoğunluğunun Avrupa’ya
yaklaşıldığı takdirde hayat standartlarının yükseleceğini ümit ettiğini, ekonomi, demokrasi ve
insan hakları gibi gereksinimler nedeniyle Euro-Maidan hareketine katıldığını ifade etmiştir
(Mülakat, Ankara 2016). Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde görüşülen bir diğer yetkili de
Ukrayna’da halkın yönetimden memnun olmadığını, yolsuzluk ve ekonomik sorunların yanı sıra
halkın, özellikle ülkedeki Rusların varlığından rahatsız olduğunu, birçok kurumda en yüksek
mevkilere etnik Rusların atanmasından şikâyetçi olduğunu dile getirmiştir. Bu durumdan memnun
olmayan halk, 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre NATO’ya üye olma konusunda %13
olumlu düşünürken, Euro-Maidan hareketinden sonra bu oran %59-60’a yükselmiştir. EuroMaidan hareketinden sonra Ukrayna toplumunda Batı ile bütünleşmek isteği güçlü bir şekilde
artmış, halkın daha büyük bir çoğunluğu kendini Avrupalı (Atlantik) görmeye başlamıştır
(Mülakat, Kiev, 2016).
Euro-Maidan hareketine katılanların ve Rusya’nın işgalleriyle mücadele etmek için
gönüllü olanların Ukrayna’nın farklı yerlerinden, farklı etnik kökenlere sahip Ukrayna vatandaşları
oldukları görülmüştür. Euro-Maidan olayları başladığında Kiev’de bulunan ve Maidan hareketine
bizzat katılıp süreci yakından takip eden bir etnik Ukrain gazeteciye göre olaylar Kasım 2013’te,
halkın, Yanukovich’in Ortaklık Anlaşması ile ilgili kararını ve Ukrayna’daki yarı otoriter yönetim
biçimini barışçıl biçimde protesto etmek için Maidan’da toplanmasıyla başlamıştır. Maidan’da
toplanan öğrenciler özgürlük ve bağımsızlık sloganları atmış, Avrupa ile yakınlaşma isteklerini
ifade etmişlerdir. 30 Kasım 2013’te, Maidan’da gösteri yapan öğrencilerin sabaha karşı Berkut adı
verilen özel polisin saldırısına uğramasıyla olaylar boyut değiştirmiştir. Maidan olaylarını yaşayan
bu kişi, Kiev’de görevli olan Berkut birimleriyle görüştüğünü ancak Berkut’un 30 Kasım gecesi
öğrencilere yapılan saldırıyı kesinlikle kendilerinin gerçekleştirmediğini söylediklerini ve söz
konusu saldırılar olduğu sırada çekilmiş video görüntülerinden olayların provokasyon olduğuna
emin olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan, Maidan hareketine katılanlar ve gönüllülerle ilgili
araştırma yaptığını ve Yanukovich iktidarının kontrolünde olan savcıların ellerinde delil olmadan,
masum oldukları halde bazı göstericileri ve birkaç Maidan gönüllüsünü tutukladığını, daha sonra
serbest bırakılsalar dahi bu kişilerle ilgili sahte deliller toplanmaya çalışıldığını anlatmıştır.
Olayları dile getiren gazeteci, Maidan hareketine katılmaları nedeniyle suçlanıp tutuklanan bu
kişilerin masum olduklarını ve adaletsiz davranıldığını belgelemiş, kaydetmiş ve yazmış olmasına
rağmen mahkemede delil olarak kullanılmamıştır. Yaşadıklarını dile getiren bu gazeteci,
Yanukoviç iktidarının yargıya karışabildiğini, yönetime karşı bir eylem gerçekleştirilmek
istendiğinde veya muhalefet edildiğinde haksız biçimde cezalandırılabildiğini ve gitgide
büyümekte olan Euro-Maidan hareketine de adaletsiz biçimde nasıl engel olunmaya çalışıldığını
örneklerle açıklamıştır (Mülakat, Kiev, 2016; Mülakat Lviv, 2019; Mülakat Kiev 2019).
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Kasım 2013’te başlayan Euro-Maidan gösterileri Ukrayna’nın tüm şehirlerine taşınmış,
güvenlik güçleriyle halk arasındaki gerginlik tırmanmış ve can kayıpları krizin daha da
büyümesine neden olmuştur. Rusya, Kırım’daki Rus nüfusun güvenliğini gerekçe göstererek 27
Şubat 2014’te Kırım’ı işgal etmiş, 16 Mart 2014 tarihinde de Kırım’da bir referandum
düzenleyerek bu referandumun sonucuna göre Kırım’ı kendi topraklarına dâhil etmiştir. Bu
çalışmanın araştırma sorusu hazırlanırken Kırım’da kaos olduğu ve Rusya’nın güvenliği sağlamak
üzere Kırım’a müdahale ettiğini varsayılmıştı. Ancak, Ukrayna’da birincil kaynaklarla yapılan
görüşmeler ve orada yaşayan halkın ve gazetecilerin aldığı görüntüler, Kırım’ı işgal edenlerin ve
şiddet eylemlerini yapanların, Rusya devlet başkanı Putin’in iddia ettiğinin aksine Rusya’dan
gelen özel askerî kuvvetler olduğu anlaşılmıştır.
Diğer yandan, Kırım’ın işgal edildiği tarihlerde orada bulunan bir Kırımlı ile Kırım Tatarı
bir gazeteci referandumun tamamen aldatmaca olduğunu anlattığını; işgal öncesinde Rusya’nın,
Kırım’daki Rusların baskı altında olduğuna ve ezildiklerine, bu nedenle Kırım’daki Rusların
Rusya’nın yardımına ihtiyacı olduğuna ilişkin izlenimler yarattığını söylemiştir. Gerçeğin
tamamen farklı olduğunu dile getiren Kırım Tatarı kişi, Kırım’da Rusların ana dillerini rahatlıkla
konuşabildiklerini, tersine Ukraincenin baskı altında olduğunu söylemiş, Rusya’daki her türlü
resmî bayramın Kırım’da da kutlanabilmesini, Kırım’da Rusların rahatlıkla Rusya bayraklarını
taşıyabilmelerini ve etnik Rusların Kırım’da sürdürdükleri Rusya’dakinden dahi rahat olan yaşam
biçimlerini örnek göstererek, Kırım’da yaşayan Rusların hiçbir zaman, herhangi bir baskı altında
olmadıklarını anlatmıştır. (Mülakat, Kiev, 2016). Dahası, Kırım’da gerçekleşen referandum,
bağımsız gözlemciler tarafından izlenmediği gibi Kırım halkının %96’sı referandumu protesto
edip oy kullanmadığı ve oylamaların gerçekleştirildiği okullara otobüslerin getirilip kimliği
belirsiz kişilerin getirilip oylama kullandırıldığı, hatta bu kişilerin aynı otobüslerle farklı okullara
gidip tekrar oy kullaırken görüldükleri de anlatılmıştır.
Kırım’ın ilhak edilmesinden kısa süre sonra, 7 Nisan 2014 tarihinde, Ukrayna’nın
doğusunda Donetsk, Luhansk ve Harkiv kentlerinde göstericiler bağımsızlık referandumu
yapılması isteğiyle hükümet binalarını işgal etmişlerdir. Harkiv’de binaların kontrolü kısa sürede
Ukrayna güvenlik güçlerince sağlanmış ancak Donetsk ve Luhansk’ta olaylar giderek
tırmanmıştır. Bunun üzerine Rusya, Ukrayna’nın doğusunda da güvenlik sağlanamadığı
gerekçesiyle Kırım’daki gibi bir referandum düzenleyerek bu toprakları da ilhak etmek istemiştir
(Charap ve Darden, 2014, s. 11, 12). 11 Mayıs 2014 tarihinde, Rusya’nın gerçekleştirdiği
referandumların sonucuna göre Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Ancak ne Ukrayna yönetimi, ne de Batı söz konusu referandumları ve bağımsızlık ilanlarını
tanımıştır. Rusya ise, 2019 yılından itibaren bu bölgelerde yaşayanlara Rus pasaportu sağlamıştır.
Ukrayna’da, Rusya’nın, 2006 yılından beri Donetsk ve Luhansk’ta ayrılıkçı hareketlerin
ortaya çıkması için bu bölgelere para akıttığı yaygın olarak düşünülmektedir (Mülakat, Kiev,
2016). Doğu bölgesindeki işgallerin gerçekleştiği ilk dönemlerde, bu bölgede yaşayan Rusların
ellerinde bayraklarla ülkelerini işgal eden Rus askerlerini karşıladığı ve Rus işgalini memnuniyetle
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karşılayanların olduğu, birçok görüşmeci tarafından doğrulanmıştır. Görüşlerini aktaran birkaç
Ukraynalı gazeteci ve siyaset bilimci ise doğuda işgal edilen topraklarda yaşayan Rusların ve
Rusça konuşanların, Rus askerlerinin topraklarını işgal etmesinden ilk önceleri memnuniyet
duymuş olduklarını ancak Rus askerlerine destek verenlerin büyük çoğunluğunun da sonradan
pişman olduğunu belirtmiştir. Görüşme yapılan etnik Ukrain gazetecilerden biri, ayrılıkçı
hareketlerin Donbas bölgesi, Harkiv ve Kırım’da olduğunu, bu ayrılıkçı hareketlerin halk
tarafından değil, Rusya’nın provokasyonu ile ortaya çıktığını belirtmiştir.
Euro-Maidan hareketinden itibaren yeni bir ulusal kimlik, yeni bir Ukrayna tarihi
yazıldığına inanan etnik Ukrain bir siyaset bilimci, Euro-Maidan ile ilgili izlenimlerini şu şekilde
aktarmıştır:
“Euro-Maidan gösterileri başladığında Ukrayna’da halk ikiye bölünmüştü, bazı
insanlar Euro-Maidan’ı destekliyor, bazı insanlar desteklemiyordu. Rusya baskı
uygulamasaydı belki durum farklı olabilirdi, belki daha çok kişi Euro-Maidan’ı
destekleyebilirdi. Euro-Maidan ve Rus işgalleri başladığında toplum ne olup bittiğini
anlayamamıştı. Ancak Rusya’nın topraklarımızı işgal ettiği, yerlerdeki vaatlerini yerine
getirmeyeceği anlaşıldığında farklı bölgelerden insanlar bir araya geldi, Ukrayna’nın
tüm bölgelerinden Euro-Maidan hareketine destek olundu ve ulusal bir bütünlük ortaya
çıktı. Euro-Maidan hareketi altında birleşen toplum, Rusya’ya karşı anlaşması ve
birleşmesi gerektiğini anladı. Böylece, birlik olan Ukrayna toplumu doğuda ve güneyde
başlayan savaşa karşı bir arada hareket etti. Diğer yandan, doğuda Euro-Madian’ı
desteklemeyen çok sayıda Ukrayna vatandaşı da bulunuyordu. Bunun nedeni, medyada
sürekli Yanukovich’in ve Rusya’nın propagandasının yapılıyor olmasıydı. Yanukoviç bu
şekilde anti-Maidan hareketi yapmaya çalışmışsa da biz bunun gerçek olmadığını
biliyorduk” (Mülakat, Kiev, 2016).
Çalışmanın başında Euro-Maidan krizinde, çoğunlukla etnik Ukrainlerin daha yoğun
olduğu batı kesimlerinde yaşayan, kendisini Avrupa’nın bir parçası olarak gören halk ile
Rus/Rusça konuşan, Ukrayna’nın Rusya ile bütünleşmesinden yana olan, doğu kesiminde yaşayan
halkın karşı karşıya geldiği düşünülmüş, Euro-Maidan Avrupa ile Rusya arasındaki küresel
rekabetin bir yansıması olarak görülmüştü. Ülkede yaşanan iç karışıklıkların, Ukrayna’da
uluslaşmanın gerekleri olan ‘biz’ bilincinin oluşmadığını gösterdiği varsayılmış, böylece ulus ve
devlet inşasının tamamlanmasının olduğundan daha güç bir hâl aldığı ortaya atılmıştı. Ancak
Ankara’da ve Ukrayna’nın Kiev, Odessa ve Lviv kentlerinde yapılan mülakatlarda ve yapılan
gözlemlerde, Ukrayna’da Maidan hareketine katılımın, ‘derin bölünmüş’ Ukrayna toplumunun
Rusya’nın ülke topraklarındaki işgallerine bir bütün olarak tepki verildiği, Ukrayna toplumu olarak
ortak hareket edildiği görülmekte; toplumun büyük çoğunluğu tarafından ulusal sembollerin
kullanıldığı, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna ordusuna maddi ve manevi biçimde yüksek miktarda
destek olunduğu ve sivillerin de savaşa katıldığı, böylelikle Ukrayna toplumunda ‘biz’ bilincinin
oluştuğu, Rusya’nın ise ortak kültürel ve tarihi değerlere rağmen ‘öteki’ olarak görülmeye
başlandığı ortaya çıkmıştır.
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Özellikle altı çizilmesi gereken nokta, Euro-Maidan hareketinden sonra Ukrayna’nın
doğusunda ve güneyinde yaşanan karışıklıklar uluslararası toplumda ve bilimsel çalışmalarda ‘iç
savaş’ olarak algılanmıştır. Ancak Ukrayna’da söz konusu çatışmalar bir iç savaş olarak
nitelendirilmemekte, Rusya ile savaş olarak görülmektedir. Rusya askerî birliklerinin Ukrayna
topraklarına girmemiş olması halinde bu savaşın yaşanmamış olacağı düşünülmekte, söz konusu
savaşın halen sınırlarda ve bazı bölgelerde devam etmesi ve pratikte yaşanması sebebiyle de-facto
bir savaş olarak görülmektedir. Bu iki nedenden dolayı Rusya ile olan söz konusu savaşa ‘antiterör operasyonu’ adı verilmektedir. Ukrayna ve Rusya arasında 2014 yılından itibaren süren savaş
Şubat 2022’de de-facto olmaktan çıkıp hukukî (de-jure) savaş durumuna gelmiştir, ancak çalışma
2019 yılına kadar olan süreci ele aldığından dolayı savaşın ulaştığı bu boyut çalışmanın dışında
tutulmuştur.
Mülakat yapılan Ukrayna vatandaşlarının bir kısmı, Ukrayna’nın doğusunda da EuroMaidan’a büyük katılım olduğunu ve Rus işgaline karşı olunduğunu söylerken, bir kısmı ise
ülkenin doğusunda Rusların ve Rusça konuşanların yoğun olduğu şehirlerde başlangıçta EuroMaidan’a desteğin yaygın olmadığını ve Rus askerlerinin işgalinden memnun olduklarını ifade
etmiştir. Ülkelerinin Rusya tarafından işgal edilmesinden hoşnut olanların bu tutumu, Ukrayna’nın
başarısız bir devlet, Rusya’nın ise zengin ve güçlü bir devlet olarak görülmesinden ve Rusya
hâkimiyeti ile daha iyi bir yaşama kavuşulacağının ümit edilmesinden kaynaklandığı yorumuyla
açıklanabilir. Bu gerekçeyle işgali sıcak karşılayanlar, savaşın zorluğunu gördükten sonra ve
koşulların kötüye gitmesi nedeniyle Rus yanlısı tutumlarından vazgeçmeye başlamışlardır
(Mülakat, Ankara 2016, Kiev 2019). Ukrayna’nın doğusunda Rus askerlerini memnuniyetle
karşılayanlar olduğunu söyleyenler, doğudaki bu Rus yanlılarının çoğunluğunun zamanla bu
tutumları nedeniyle pişmanlık duydukları konusunda hemfikir olmuşlardır.
Görüşme yapılan bir gazetecinin, Ukrayna’nın doğusunda devam etmekte olan savaş
nedeniyle meydana gelen göçün Ukrayna’nın batı kesimlerine doğru gerçekleştiğine, buna karşın
Rusya’ya doğru hiç göç olmadığına işaret etmesi, doğuda Rusya ile bütünleşmek isteyenlerin ve
Rus yanlılarının beklendiği kadar fazla olmadığını göstermektedir. Diğer yandan, Ukrayna’nın
doğusunda Rus yanlılarının sayıca fazla olmasının sebebini milliyetçi duygularla değil, yolsuzluk
ve Rusya ile olan ticaret ile açıklayanlar da bulunmaktadır. Euro-Maidan hareketine yalnızca etnik
Ukrainlerin ve Avrupa ile bütünleşmekten yana olanların katılmadığını görüşme yapılan etnik
Ukrain bir siyaset bilimci özellikle vurgulamış, Ukrayna’nın tüm şehirlerindeki Maidanlara farklı
etnik grupların temsilcilerinin katılarak konuşmalar yaptığını anlatmıştır. Araştırmalara göre
Maidan gösterilerine katılanların yarısından fazlasının Rusça konuştuğunu belirten bu kişi, en aktif
gösterilerde ön plana çıkan azınlıkların Ukrayna’daki Yahudi topluluğu, Müslümanlar, Kırım
Tatarları, Volga Tatarları, Almanlar, Ermeniler ve Polonyalılar olduğunu anlatmıştır (Mülakat,
Kiev, 2016). Euro-Maidan’a katılan azınlıkların ellerinde taşıdığı “Yahudiyim ama Ukraynalıyım”
benzeri pankartlar ve Harkiv’deki Maidan gösterilerine katılan bir etnik Rus eylemcinin “Rus’um
ama Ukrayna vatandaşıyım. Bana yardım edenlere teşekkürler” yazılı pankartı, ülkedeki ulusal
bütünleşmeyi ve ulus inşasının yuttaşçıl temel üzerinde gelişmeye başladığını ortaya koymaktadır.
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2019 yılında gerçekleştirilen mükalatlarda ve gözlemlerde farklı etnik kökenlerin, hatta etnik
Rusların bile Ukraince öğrenmeye başladığı, Ukraince konuşmaya çalıştıkları, ülke genelinde bir
Ukraince konuşma hareketi olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, ilk saha çalışmasından sonra
geçen 3 yıllık süreç boyunca Ukrayna’da farklı etnik grupların yurttaşçıl temelde birleştiği, biz
bilincinin daha da geliştiği, yani ulus inşasında büyük ölçüde yol kat edildiği anlaşılmıştır.
Doğu Ukrayna’da Rusya ile yapılan savaş ve Euro-Maidan hareketi halen devam
etmektedir. Krizin çözülmesi için AB ülkelerinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar ve baskı
Ukrayna’daki savaşı durduramamıştır. Ülke topraklarının yabancı askerler tarafından işgal
edilmesi, Ukraynalı askerlerin savaşta hayatlarını kaybetmeleri, savaş nedeniyle ekonomik
durumun daha da kötüye gitmesi, toplumun millî duygularının güçlenmesine, halkın
kenetlenmesine, bütünleşmesine ve ‘biz’ bilincinin güçlü biçimde oluşmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla, Euro-Maidan hareketi, Ukrayna’da ulus olma halini güçlendirmesi ve ulus inşa
sürecinde hızla yol alınmasını sağlaması nedeniyle, bir devrim olarak algılanmakta ve ‘Haysiyet
Devrimi’ (Revolution of Dignity) olarak adlandırılmaktadır.

SONUÇ
45 yıl süren Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sistemde köklü değişimler
yaşanmış; ABD Soğuk Savaşın galibi olarak ortaya çıkmış, buna karşın Sovyetler Birliğinin ardılı
olan Rusya eski gücünü kaybetmiş, Soğuk Savaş sonrası yeni sürece iktisadî ve siyasî güç kaybıyla
başlamıştır. Dünya üzerindeki dengelerin değiştiği bu dönemde ABD’nin hedefi elde ettiği tek
süper güç konumunu sürdürmek olmuşken, Rusya’nın hedefi ise uluslararası sistemde yeniden
süper güç olarak yer almak olmuştur. Uluslararası politikada coğrafya ve jeopolitik kavramlarının
önemini yitirdiği düşünülmüşse de, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Avrasya Bölgesi
dikkatleri üzerine çekmiş ve jeopolitik kavramı Rusya ve ABD’nin dış politikalarına yön vermiştir.
Bağımsızlığı için herhangi bir mücadele vermeden, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla
bağımsızlığa kavuşmuş olan Ukrayna jeopolitik kuramlarda bahsedilen, son derece önemli bir
jeopolitik konumda, yeni ve tecrübesiz bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. ABD dış politikasına yön
veren en önemli isimlerden Brzezinski, ABD’nin dünyaya hakim olması için Avrasya’ya hakim
olması gerektiğinin altını çizmiş, Rusya’nın bu bölgede ilerlemesine engel olunması gerektiğini
savunmuştur. Ona göre, Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanması Rusya’nın jeopolitik anlamda en
büyük kaybıdır. Rus stratejist Dugin’in Yeni Avrasyacılık adını verdiği çağdaş jeopolitik kurama
göre ise, Batı’nın güçlenmesini ve nüfuzunu önleyecek en iyi yöntem ‘Slav/Ortodoks’ söyleme
dayalı bir politika izlemek, Slav/Ortodoks kültürün Batı’dan farkını vurgulamak ve Rus
milliyetçiliğini öne çıkarmaktır; bu yaklaşım çerçevesinde Rusya’nın yakın çevresinde yaşayan
halklara Rus milliyetçiliğinin empoze edilmesi gerekir. Bu nedenle, Rusya, Ukrayna halkının ayrı
bir ulus olduğunu kabul etmemekte, Ukrainleri Rusların küçük kardeşi, Ukrayna’yı da Rusya’nın
küçük kardeşi olarak tanımlamaktadır. Gerek Brzezinski’nin öne sürdüğü Atlantikçi bakış açısına,
gerekse Dugin’in öne sürdüğü Yeni Avrasyacı yaklaşıma göre Ukrayna’ya hakim olan dünyayı
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yönetebilecektir, diğer yandan Kırım’a ve Karadeniz’e hakim olmak da bu bölgeyi kontrol
edebilmek için zorunlu görülmektedir.
Devletten ulusa olarak adlandırılan bu ulus inşa sürecinde Ukrayna kimlik, tarih yazımı,
dil politikaları, ulusal semboller gibi uluslaştırma araçlarıyla kendi ulusal kimliğini siyaseten inşa
etme sürecine girmiştir. Burada, ulus inşasının tamamlanmasının uzun zaman alan bir süreç
olduğu, hatta Peter B. Golden’ın ulus inşasını “sonu olmayan bir süreç” olarak nitelendirdiği
anımsandığında, Ukrayna’nın ulus inşa sürecinde kısa sürede yol alması ve tamamlaması
beklenemeyeceği, bugün dahi sürecin devam etmesinin doğal bir durum olduğu açıkça
görülmektedir. Ukrayna’daki ulus inşa süreci değerlendirildiğinde; parçalı toplum yapısı, doğusubatısı ve güneyi arasındaki kültürel, etnik ve tarihî farklılıklardan kaynaklanan kopukluklar dikkate
alındığında, bağımsızlığın ilk dönemlerinden itibaren yurttaşçıl temelde gelişen bir ulus inşası
hedeflenmiş olsa da daha çok etnik unsurların yoğunlukta olduğu bir ulus inşası
gerçekleştirilmiştir. Ancak Euro-Maidan krizinden itibaren, Kırım’ın ilhakı ve Rusya’nın ülke
topraklarında gerçekleştirdiği işgallerden sonra gelişen halk harekeleri ve ulusal dayanışmayla
Ukrayna’nın ulus inşasında ciddi biçimde yurttaşçıl unsurların yoğunluk kazanmaya başladığı
görülmüştür.
Ukrayna, jeopolitik konumundan dolayı Rusya için vazgeçilmez olmasından, Batı için de
Rusya’nın eski gücünü yeniden elde etmesinin önüne geçilebilmesi için Ukrayna’nın tamamen
bağımsız olması gerektiğinden dolayı dış politikasında batı ve Rusya arasında denge
sağlayamamıştır. Ukrayna’nın Sovyet geçmişine bağımlı kalmasından, Rusya’nın ekonomik
baskısı veya etnik Ruslara yönelik uyguladığı politikalar gibi nedenlerle zaman zaman bu dengeyi
yakalamakta güçlük çektiği ve Rusya’nın müdahalesine açık hale geldiği görülmektedir. Bu
nedenle, Ukrayna, bağımsızlığından bugüne dek etnik, dinsel, tarihî ve kültürel farklılıklarından
dolayı bütünlük oluşturmakta zorlanmış, bu bağlamda ulus ve devlet inşasında karşılaştığı
zorluklar nedeniyle de, başta tarihî ve kültürel bağı olan Rusya olmak üzere, küresel güçlerin
etkisine maruz kalmıştır. Ukrayna’nın siyasi kadrolarının, doğu- batı (Rusya-Avrupa) arasında
durum ve güç dengelerine bağlı olarak, bazen Rus yanlısı, bazen de Batı yanlısı politikalar
izlemesinin nedeni çevresinde gelişen güç mücadelesinden ve küresel güçlerden etkileniyor
olmasıdır.
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ABSTRACT
The growth of the water sector due to the growth of social, environmental and energy resources,
the risk of water shortages and improper distribution of land resources, environmental degradation, poor
water management, economic development of the country has severely hampered its recovery. Therefore,
our country has a lot of developed conditions with the agricultural sector, and we need to use water very
well. Of all the land resources, water is the largest, and compared to many other countries in the water
sector, it has the capacity to provide itself with water. We need to take into account the planning of water
resources and the regulation of water supply functions and sanitation. It is necessary to develop structures
for the provision of water services and graduation.
Keywords: Water Management, Economics, Ecology, Resource Star, Environment, and Society
Integration.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНДА ЖЕР РЕСУРСТАРЫН
НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУНУН НЕГИЗИНДЕ СУУ КАРАЖАТТАРЫНЫН
АЗЫРКЫ АБАЛЫ.
Azhimatova Nargiza MYRZAKABULOVNA
Kudaiberdieva Zhanara ARAPBAEVNA
Sarieva Nisso TURSUNOVNA
АННОТАЦИЯ
Суу сектору социалдык, экологиялык жана экономикалык жактан калктын санынын
өсүүсүнөн улам күчөп баратканы, суунун тартыштыгына туш болуу коркунучу бар экендиги жана
жер ресурстарын туура эмес бөлүштүрүү, экологиянын бузулушу, суу ресурстарын начар башкаруу,
келечектеги өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң кедергисин тийгизүүсү мүмкүн экендиги изилденди.
Андыктан мамлекетибиз агрардык сектор тарап менен өнүгүүгө шарттарыбыз көп болгондуктан,
биз сууну өттө үнөмдүү пайдалануубуз шарт. Жер ресурстарынын ичинен суу эң чоң уникалдуу
ресурс болуп саналат жана ушул суу тармагы боюнча көптөгөн мамлекеттерге салыштырмалуу,
өзүбүздү өзүбүз суу менен камсыздоого жетиштүү шарт бар. Суу ресурстарын пландаштыруу жана
суу менен камсыз кылуу функцияларын жөнгө салуу жана санитарияны да эске алуубуз абзел. Суу
кызматтарын көрсөтүүчүн жана бөлүштүрүү структураларын иштеп чыгуу керек.
Ачкыч сөздөр: Суу чарбасы, экономика, экология, ресурстар, айлана-чөйрө, интеграция
жана коом.
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Суу жана жер ресурстары, бул жаратылыш ресурстарынын экологиялык
бузулушунун ортосундагы так байланышы бар кубулуш. Суу ресурстарынын бул
экосистемаларды коргоо менен байланышкан жактары көп. Суу ресурстарын башкаруу
алкагындагы координациялоо иш-аракеттери жакшы талап кылынат. Тышкы өнөктөштөр
менен болуп жаткан суу ресурстарын башкаруунун алкагында, финансылык жана
техникалык колдоонун деңгээлин сактап, мүмкүн болсо жогорулатышы керек. Бул
максаттарга жетүү үчүн комплекстүү башкаруу саясатына басым жасалат жана төмөнкүдөй
суроолорго жооп карайбыз:
• Суу менен камсыздоо;
• Суу бассейндерин коргоо жана эрозияга каршы күрөшүү;
• Био ар түрдүүлүктү коргоо;
• Дамбаларды жана суу сактагычтарды экологиялык жактан пайдалуу куруу;
• Табият менен байланышкан коркунучтардан сактоо үчүн, калкты мажбурлап
көчүрүү;
• Жерибиздин бермети болгон Ыссык-Көлдүн айлана-чөйрөсүн коргоо;
• Кургакчылык жана чөл болуп кетүүдөн сактоо;
• Сууну экологиялык ресурс катары сактоо жана үнөмдүү пайдалануу.
Суу чарбасы бир нече тармактарды камтып, ири деңгээлге жетип жана комплекстүү
негизди талап кылган чоң чарбачылык деп эсептейбиз. Бул тармак өз ара ички
продукцияларды өндүрүү шарттарын жеңилдетет жана дарыя бассейндериндеги
экосистема менен социалдык-экономикалык иш-аракеттердин ортосунда чоң роль ойнойт.
Бур мамиле интегралдык ыкма болгондуктан сектордук мамилелерди алуу менен
алмаштырылышы керек жана баалоо менен социалдык, экономикалык жана экологиялык
милдеттерди эске алуу ар бир бассейндеги суу ресурстары, сууга болгон муктаждыкты
баалоо жана башкаруу жана кызыкдар тараптардын катышуусун издөө болуп саналат. Бул
көрүнүш негизинен азыркы учурда суу тармагынын жана жер ресурстарды башкарууну
ошондой эле туруктуу жакшыртууда маанилүү ролду ойнойт. Экономикалык, экологиялык,
финансылык жана социалдык тарифтик жана тарифтик структураларды иштеп чыгуу жана
өнүгүүгө багытталган иш чараларды негиздөө талап кылынат.
Ошондой эле жер ресурстарын өндүрүүчүлөр оптималдуу деңгээлде суу менен
камсыз кылууга көптөгөн эмгектерин жумшап келүүдө. Качан гана ресурстарды
бөлүштүрүүнүн эффективдүүлүгү максималдуу болуп, суунун баасы аны өндүрүүнүн (жана
бөлүштүрүүнүн) экономикалык чыгымына барабар болсо анда туура иштетүү багыты
болот. Кыргызстандын суу тармагы экономикабыздын эң негизги бөлүгү десек да болот.
Себеби, өлкөбүз агрардык тармак менен эле өнүгүү жолуна чыгууга көптөгөн
мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Өлкөбүздө жаңы суу сактагычтарды курууга жер шарттарыбыз
туура келгендиктен, суу сактагычтарды куруу зарылчылыгы бар. Ошондуктан сууну
башкаруу денгээлин өнүктүрүүгө жана борборлоштурууга бюджеттен акча каражатын
ажыратууга туура келет. Суу сактагычтарды куруп эле тим болбостон, ал жерге гидро
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электр станцияларды да куруп мамлекетибизге дагы да чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келип,
бюджетти толуктоого шарттарыбыз кенен экендигин белгилеп кете алабыз.
Бирок, биз изилдеп жаткан аныктоолор дайыма эле административдик чек араларга
туура келбей калышы да мүмкүн. Себеби бул чоң маселе, ага жөнөкөй жооп табуу да өзүнчө
чоң маселе экендиги бизге белгилүү.
Суу чарбасынын эффективдүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылуу үчүн аны кеңейтүү
керек, андыктан эң төмөнкү деңгээлге чейин жана эң кичине географиялык аймактарга да
суу жеткирүү оной болмок.
Суу ресурстарын эффективдүү башкаруу үчүн аспектилерди бөлүү маанилүү.
Ошондой эле суу ресурстарын башкаруу үчүн жооптуу органды уюштуруп аларга шарт
түзүп берүү маселесин кайрадан карап чыгуу максатка ылайык деп эсептейбиз. Ошо
сыяктуу эле, бул экинчиси жер ресурстарды жалпы башкаруу үчүн жооптуу болот жана
камсыз кылуу күтүлбөйт, керектөөчүлөргө түз кызмат көрсөтүү тармагы өнүгүүгө карай
жол табат.
Көптөгөн башкаруу органдарында тартиптин жана ачыктыктын жоктугу жана ар
кандай кызматтар көйгөйлөрдүн башталышында эффективдүү эмес иштеши, начар тейлөө,
эсепти калтыруу жана андан да канааттандырарлык эмес калыбына келтирүү
көрсөткүчтөрү, суунун жоготуулары олуттуу жана финансылык жоготууларга дуушар
болгон учурлар аз эмес. Ишенимсиз кызматтарды реструктуризациялоонун жана суу менен
камсыз кылуу көптөгөн айыл жерлеринде начар экендигин моюнга алышыбыз керек.
Жер ресурстарды иштеп чыгуу жана башкаруу үчүн жеке менчик уюмдар же суу
пайдалануучулардын ассоциациялары жоопкерчиликтүү болушу мүмкүн, толугу менен же
жарым жартылай реструктуризацияланган мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилиши
керек. Натыйжалуу ишке ашыруу үчүн алардын функциялары боюнча, бул органдар
жооптуу жана автономдуу болушу керек. Бул сыяктуу жогоруда айтылгандай, мамлекеттик
институттар негизги ролду ойной алат жана суунун сапатын мониторингдөө, баалоо же
контролдоо жана алдын алуу механизмдери суунун жана айлана -чөйрөнүн булганышын
алдын алууга шарт түзөт.
Суу системасын жөн эле жөнгө салуу жетиштүү эмес эместиги баарыбызга маалым.
Өлкөбүздүн ишин илгерилетүү максатында стимулдаштыруу чараларды киргизүү зарыл
жана сууну, айлана-чөйрөнү ыктыярдуу коргоого милдеттүү түрдө стратегиялык пландоону
түзүп чыгуу керек. Мындан сырткары, суу системасын борбордук башкаруу сөзсүз керек,
суу секторундагы иштердин кеңири шартта координацияланышын камсыз кылуу, оңдоп
түзөө шартында, алардын кийлигишүү талаалары жана алардын саясатынын ар түрдүүлүгү
операциялык процедуралар менен чечилиши ыктымал. Суу башкаруу системасын
башкарууда, жөнгө салууда Өкмөттүн ролу эбегейсиз чоң. Суу системасын башкарууну
жеңилдетү үчүн, бардык тармактардын кеңири катышуусуна жана көмөктөшүүгө
инвестицияларды тартуу шарттары да каралган. Мамлекет суу ресурстарын башкаруу
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боюнча иш чараларды колдойт жана бардык кызыкдар тараптардын ортосундагы саясатты
жөнгө салууда жана көмөктөшүүгө катышууга ар дайым даяр.
Жер ресурстарын билүү үчүн, алардын сапат, убакыт жана башка физикалык жана
социалдык -экономикалык шарттар милдеттүү шарт болуп саналат. Туруктуу суу
долбоорлорун эң жакшы пландаштыруу жана долбоорлоо үчүн негизги жана экономикалык
жактан эффективдүү колдонууга шарттарды түзүүсү зарыл болот. Ошондуктан бул
механизмди ишке киргизүү, суу сектору боюнча бардык деңгээлдеги маалыматтарды жана
билимдерди алуу үчүн институттук жана инновациялык жоопкерчиликтер камтылган.
Суу ресурсун жакшы башкаруунун дагы бир маанилүү шарты, суу менен камсыз
кылуу үчүн алынган технологияларды жакшы сактоо б олуп эсептелет. Калкка суунун
жеткирилишин үзгүлтүксүз тейлөө кепилдикке алынышы керек. Долбоорлорду ишке
киргизүүдөн баштап жүргүзүлгөн социалдык анализ чара көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул
маселелерди долбоорлорго киргизүү жана керексиз таасирлерди азайтуу үчүн ылайыктуу
маселе болуп каралган. Социалдык көйгөйлөргө сын көз караш менен баа берүү анын
стандарттык компоненттеринин бири жана суу менен камсыз кылуу долбоорлорунун
түзүлүшү зарыл.
Эгерде биз айлана-чөйрөнүн бузулушуна терс таасирин тийгизген факторлорду жок
кылгыбыз келсе, келечекте көрүлө турган иш чараларды стратегияларда камтышыбыз
керек. Өкмөт башчылары тарабынан иштерди интеграциялоо жана таасирлерин аныктоо
үчүн суу ресурстарын башкарууда, долбоордун циклинин башталышынан баштап
экологиялык зыян жана аларды болтурбоо, азайтуу же жок кылуу экендиги белгиленди.
Кыргыз Республикасынын суу тармагынын эң чоң булагы-бул биздин мөнгүлөр.
Өлкөбүз дүйнө жүзүндө мөнгүлөрү боюнча өзгөчө аймак болуп саналат. Биз тоолу өлкө
болгондугубуздан, тоолордун дээрлик баарынында карлар, мөнгүлөр жылдап ээрибей
жаткан жерлерибиз бар экендиги белгилүү. Жер ресурстарыбыздын жана табигый
байлыктардын ичинен мөңгүдөгү таза суу эң жогорку орунда экенди бизди кубандырат.
Азыркы учурда мөнгүнүн запасы болжол менен 650 млрд м3 түзөт. Бул көрсөткүч боюнча
КМШнын өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстандагы Тоолуу Бадакшан Автономия облусу гана
теңдеше алат. Биздин бардык мөңгүбүздөгү сууларыбыз кайрадан калыбына келип
туруучу байлыктарыбыздын түрүнө киришет. Өлкөбүздө жайдын ыссык болгондугуна
байланыштуу жайында эрип, агып кеткен мөңгү суусунун ордун жыл бою жааган кар
толуктап турат.
Өлкөбүздүн тереториясында аянты 0,1км2 ашык 6519 мөңгү катталган.
Мөнгүлөрдүн бардык аянты 8057,6 км2, б.а. мамлекетибиздин жалпы аянтынын 4% ин
түзөт.
Эгерде аянты 0,1 км2ден кичине мөңгүлөрдү да эсепке ала турган болсок, анда
алардын саны 7643 болуп, аянты 81177 км2 жетет. Муз каптоонун аянты жана мөңгүлөр
менен мөңгүлүү райондордун мейкиндик боюнча жайгашышы табигый факторлордун
жыйындысы менен аныкталат. Анын ичинен маанилүүсү бийик тоолордун абсолюттук
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бийиктиги, нымдуу аба массасынын салыштырмалуу багыттары жана кышкы жаанчачындын суммасына барабар.
Ушул учурда мөңгүлөрдүн бардык аянты боюнча эсептегенде экинчи орунда —
Чон-Алай кырка тоосунун түндүк капталы турат. Абсолюттук бийиктиги 7139 метрге
(Ленин чокусу) жетет, орточо дэнгээли 6000 метрди түзөт. Мөгүлөрдөн түшкөн
суулардын куралуу борбору болуп эсептелет. Чон-Алай кырка тоосунун түндүк
капталындагы мөңгүлөрдүн аянты 1319,3 км2, анын ичинен 696,5 км2 Кыргызстандын
аймагында турат.
Ак-Шыйрак тоо массивинин Сары-Жаз, Нарын дарыяларына таандык болгон,
өлчөмү 30x40 км келген аянтта 436 км2 мөңгү жатат, же ал аянттын 45% түзөт.
Мөңгүлөрдүн жалпы саны 156, эң чоңу Петров мөңгүсү, андан Кум-Төр суусу башталат
узундугу 14 км, аянты 70,6 км2. Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз Республикасынын эң
чоң байлыктардын бири болгон суу ресурсубузду көздун карегиндей сактап, үнөмдүү
пайдаланып, суу чарбабызды өнүктүрүп, келечек муундарга калыбын бузбай татыктуу
өткөрүп берүүбүз зарыл.
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ÖZET
Pandemi nedeni ile öğretmenler daha önceden yüz yüze okullarda aldıkları mesleki
çalışmalarını iki yıldır uzaktan eğitim yoluyla almaktadırlar. Bu çalışma milli eğitim bakanlığına
bağlı okullarda sene başı, sene sonu ve ara tatillerde gerçekleşen mesleki çalışmaların uzaktan
eğitim olmasına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin uzaktan eğitim çalışmaları hakkında neler düşündüğü ortaya konulmuştur.
Araştırma nitel bir çalışma olup, fenomonolojik yaklaşım deseni kullanılmıştır. Öğretmenlerin
konu ile ilgili düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri ve yüz yüze eğitimdeki deneyimlerine
dayanarak yorumlayabilmesi için bu desen seçilmiştir. Araştırma örneklemini ilkokullarda görev
yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiş olup öğretmenlerin uygun olduğu
zamanlarda yapılmıştır. Öğretmenlere araştırma hakkında açıklama yapılmış ve gerekli izinleri
alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile ortaya konulmuş.
Temalar, alt temalar ve kodlar belirlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular sonucunda iki farklı
görüş ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin çoğu tarafından mesleki çalışmaların uzaktan eğitim ile
yapılmasının daha faydalı olduğu görüşü belirtilmiştir. Az olmakla birlikte bazı öğretmenlerde yüz
yüze çalışmaların verimli olduğunu söylemektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, mesleki çalışma, uzaktan eğitim
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TEACHERS' VIEWS ON THE PROFESSIONAL WORK CARRIED OUT IN SCHOOLS
THROUGH DISTANCE EDUCATION DUE TO PANDEMI
Abdurrahman KARACA
ABSTRACT
For the reason of the pandemic, teachers have received their work in face-to-face schools
for two years through remote education. This study was carried out to determine the teacher's views
for the remote education of vocational studies at the national education ministry in schools at the
beginning of the year, the end of the year and during the intermediate holidays. The research
revealed what teachers thought about remote education studies. Research is a qualitative study,
with a phenomonological approach pattern used. This pattern has been selected so that teachers
can express their thoughts on the subject and interpret it based on their experience in face-to-face
training. The research sample consists of 10 teachers who serve in primary schools. The data was
obtained by a semi-structured interview form prepared by the researcher with expert opinion, and
was done when teachers were available. Teachers were explained about the research and
interviews were carried out with the necessary permissions. The data obtained was revealed by
content analysis. The findings were found by identifying themes, sub-themes and codes. The
findings reveal two different views. Most teachers have stated that it is more beneficial to do
professional work with remote education. Although it is small, some teachers say face-to-face
work is efficient.
Keywords: Teacher, vocational work, remote education

GİRİŞ
Tüm Dünya’da etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sonrası hayatımızda her alanda pek
çok değişiklik meydana gelmiştir. Koronavirüs pandemisi tüm alanlarda çok büyük etkiler
yaratmıştır. 2019’un sonlarında ortaya çıkan pandemi, dünyanın her yerinde sağlık başta olmak
üzere, ekonomik, sosyal ve pedagojik bakımdan çok önemli değişimlere neden olmuştur (Can,
2020).
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs salgını
pandemi olarak ilan edilmiştir (WHO). Pandemi seyrinin ağırlaşmasından dolayı birçok ülkede
sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmış ve DSÖ tarafından okulların tatil edilmesi tavsiye
edilmiştir. Dünya ülkeleri kendi eğitim programlarına göre uzaktan eğitime geçmişlerdir. Bu süreç
içerisinde uzaktan eğitim bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Tüm hayatı her yönden
etkileyen pandemi, eğitimi de doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiş ve köklü değişikliklerin
yaşanmasına sebep olmuştur (Bozkurt, 2020). Dünya üzerinde tüm eğitim sistemi olumsuz
etkilenmiş ve okullar yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmışlardır (Şahan, E.B ve Parlar, H.
2021).
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Birçok ülkede uzaktan eğitime geçerek öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu durumdan
etkilenmişlerdir. Bu süreçte uzaktan eğitim kaçınılmaz olmuş eğitim de tek önemli çare olarak
görülmüştür. Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği salgın sürecinde öğrenci eğitimleri ile birlikte
öğretmenlerin mesleki çalışma programları da sanal ortama alınmıştır. Bu kapsamda
öğretmenlerin uzaktan eğitimle aldıkları mesleki eğitimler sonrasında uzaktan eğitimin
uygulanması ve verimliliğine ilişkin görüşleri (Özkul, R., Kırnık, D., Dönük, O., Altunhan Y. ve
Altunkaynak, Y. 2020) belirlemek için çalışma yapmışlardır. . Bu çalışma öğretmenlerin mesleki
çalışmalar ile ilgili verimliliği konusunda fikir elde edilmiştir.
Ülkemizde uzaktan eğitim 23 Mart 2020 tarihinde başlamış olup, 7 Mayıs 2021 tarihine
kadar devam etmiştir. Pandemi seyrine göre yüz yüze eğitime yarı zamanlı olarak geçilse bile uzun
süre devam edilememiştir. 2022 Eylül ayı itibari ile yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak
başlamıştır. Öğretmenlerde mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim yolu ile almaya başlamışlardır.
Bilindiği gibi tüm öğretmenler eğitim öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde mesleki
çalışmalar yapmaktadır. Mesleki çalışma etkinlikleri önceden dışarıdan uzman yardımı almaksızın
ağırlıklın olarak öğretmenlerin kendileri tarafından okul içerisinde gerçekleştirilmekteydi (Tonbul,
2004). Aynı zamanda bu çalışmalar öğretmenlerin eğitimlerle kendilerini yenilemeleri ve yeni
bilgi, beceri edinmelerine imkan sağlamaktadır. Her sene gelişen ve değişen teknoloji ve hayat
şartlarına göre, öğretmenlerin almış oldukları mesleki çalışmalar zamanla değişime uğramış
yenilenerek güncellenmiştir. Hizmet içi eğitim bünyesinde değerlendirilen ilköğretim kurumları
mesleki çalışmaları eğitsel açıdan bir gereklilik yasal açıdan da zorunluluktur. 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunu’nun 48. maddesinde öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesi amacıyla
çeşitli seminer ve kurslar düzenleneceği belirtilmektedir (Sıcak, Parmaksız, 2016).
Pandemiden dolayı eğitimin uzaktan olmasından sonra 2020 Haziran dönemi mesleki
çalışmalarda birçok değişiklik yapılmıştır. 22-28 Haziran 2020 öğretmenlerin sene sonu mesleki
çalışmalarını uzaktan eğitimlerle ve çevrimiçi eğitimlerle alabilme imkanları oluşmuş ve
seminerler çevrimiçi yapılmıştır (Mesleki Çalışma Programı, Haziran 2020). Pandemi süreci
boyunca mesleki çalışmalar bu şekilde devam etmiştir.
2021 ve 2022 yılı boyunca da öğretmenler sene başı, sene sonu ve ara tatillerdeki mesleki
çalışmalarını uzaktan eğitim yolu ile almışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı güncel duruma
öğretmenlerin kolay uyum sağlayabilmeleri için ve kendilerini geliştirme olanaklarını sunmak için
mesleki çalışmalar hakkında yenilikler yapmışlardır. Ebada eğitimler devam ettiği gibi
öğretmenler için ÖBA kurulmuştur. Bunun yanında seminer konuları genişletilmiş, öğretmenlere
pek çok konuda uzmanlar tarafından uzaktan eğitim ile verilmeye başlanmıştır.
2022 Nisan ayı ara tatil mesleki çalışma konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir;
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Tablo 1: 11-15 Nisan 2022 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Mesleki Çalışma
Faaliyetleri
Sıra No

Hizmet içi Eğitim Faaliyeti

Hedef Kitle

1

Yönetimsel Beceriler Semineri

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

2

Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Oluşturma

Öğretmenler

Eğitimi Semineri
3

İnsan Hakları, Demokrasi ve Adalet Eğitimi Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
Semineri

4

Çocuk İşçiliği ve Eğitim Semineri

Öğretmenler

5

Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
Semineri

6

Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

Semineri
7

Hesap Tablosu Programı (Office Excel)

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

Eğitimi Kursu 1
8

Sunu Hazırlama Programı (Office PowerPoint)

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

Eğitimi Semineri
9

Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

Semineri 1
10

Dijital Okuryazarlık

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

(Bilgi ve İnternet Okuryazarlığı) Semineri
11

Türk Mangalası Eğitimi Semineri

Öğretmenler

12

Enerji Verimliliği Semineri

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

13

Öğretimsel Liderlik Semineri

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri

14

Kadına Şiddet Semineri

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
Tablo Kaynakça: MEB 2022 Yılı Nisan Dönemi Mesleki Çalışmaları

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlere MEB tarafından birçok çevrimiçi eğitim alma
olanakları sunulmuş olup, isteyen öğretmen istediği yerde ve istediği zamanda bu eğitimleri
alabilmişlerdir.
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Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)
ÖBA ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanmaya başlanmıştır. Burada
amaç uzaktan eğitim seçeneklerini zenginleştirmek ve öğretmenlerin talepleri doğrultusunda
mesleki gelişim planları oluşturmaktır (Yeğitek, MEB).
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan
Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)
üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi (MEB).
Araştırmanın Amacı
Peki öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yapılan mesleki çalışmalar hakkında neler
düşünmektedirler? Araştırma amacı; ’’Pandemi nedeniyle okullarda uygulanan mesleki
çalışmaların uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşmesine yönelik öğretmen görüşleri nelerdir?’’
sorusuna cevap aramaktır. Bu doğrultuda alt amaçlar şunlardır:
 Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla almış oldukları mesleki çalışmalar verimli mi?
 Öğretmenler bu eğitimlere isteyerek mi katılıyor?
 Bundan sonraki mesleki çalışmalar yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitim yoluyla mı
yapılmalıdır?
Alanyazın taraması yapıldığında bu konu ile ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Pandemi
süresince meydana gelen değerlendirme ve görüşler literatürde yer almakla beraber, pandemi
sonrası öğretmenlerin mesleki çalışmaları hiç incelenmemiştir. Uzaktan eğitim süresince
öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri çeşitli çalışmalar için alınmış ancak uzaktan eğitim sonrası
öğretmen mesleki çalışmaları ile ilgili bir kaynak bulunamamıştır.
Araştırmanın ilk olması bizler için belirli bir konuda görüş de sağlayacak ve literatüre
zenginlik katacaktır. Araştırmamızın amacı pandemi sonrasında mesleki çalışmaların uzaktan
eğitim yoluyla yapılması hakkında öğretmen görüşlerini yine öğretmenler aracılığıyla ortaya
çıkarmaktır. Bu konuda öğretmenlere ve herkese yol gösterici bir çalışma olacak, alana katkı
sağlayacaktır.

2. YÖNTEM
Araştırma nitel bir çalışma olup, fenomonolojik yaklaşım deseni kullanılmıştır.
Öğretmenlerin konu ile ilgili düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri ve yüz yüze eğitimdeki
deneyimlerine dayanarak yorumlayabilmesi için bu desen seçilmiştir. Fenomenolojinin temel
amacı, bir fenomenle ilgili bireysel deneyimleri evrensel bir bakış açısına indirgemektir (Kıral,
2021). Fenomenolojinin amacı insan deneyimini anlamaktır (Van Manen, 2007; Akt. Tekindal ve
Uğuz Arsu, 2020). Bu doğrultuda katılımcı deneyimleri oldukça önemlidir. Yıllarca mesleki
çalışma yapan katılımcıların yeni durum ile ilgili deneyimlerine bakılacaktır. Nitel araştırmalar,
elde edilen verilerin derinlemesine ve geniş açılardan analiz edilmelerine imkan sağlar.
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Bunun sonucunda araştırmacıların ve politika yapıcıların ilgili araştırma bulgularını, alacakları
kararlara ve uygulamalara yansıtabilmeleri için araştırmacıların subjektif eğilimlerini mümkün
olan objektif yollarla dengelemeleri ve bu süreci çalışma raporlarına sistematik bir şekilde
yansıtabilmelerini sağlar (Fidan, 2018).
Araştırma Grubu (Evren-Örneklem/Çalışma Grubu)
Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Niğde ili Bor ilçesinde bulunan okullarda 1 4. sınıfları okutan 10 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hangi öğretmenlerin
seçileceği basit rastgele örneklem ile seçilmiştir. Bu seçimle öğretmenleri belirlemek daha kolay
olacaktır. Basit rastgele örneklemede tüm birimler seçimde eşit şansa sahiptir. Uygulamada bütün
birimler listelenir ve listeden rastgele birimler seçilir (Kılıç, 2013). Öğretmenlerle ilgili betimsel
özellikler Tablo 1’ de sunulmuştur.

Tablo 2: Öğretmenlerin Betimsel Özellikleri
Öğretmenler

Cinsiyet

Yaş

Mesleki

Okuttuğu

Mezuniyet

Kıdem

Sınıf

Durumu

Ö1

Erkek

35

12

3.sınıf

Lisans

Ö2

Erkek

50

25

1.sınıf

Lisans

Ö3

Erkek

53

33

4.sınıf

Lisans

Ö4

Erkek

49

27

4.sınıf

Lisans

Ö5

Kadın

52

24

3.sınıf

Y. Lisans

Ö6

Kadın

47

25

3.sınıf

Lisans

Ö7

Kadın

48

24

2.sınıf

Lisans

Ö8

Kadın

48

27

2.sınıf

Lisans

Ö9

Kadın

52

26

1.sınıf

Lisans

Ö10

Kadın

46

24

4.sınıf

Lisans

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya altı kadın (%60), dört erkek (%40) öğretmenin
katıldığı görülmektedir. Okuttuğu sınıflara göre iki öğretmen(%20) 1.sınıf, iki öğretmen (%20)
2.sınıf, üç öğretmen (%30) 3.sınıf ve üç öğretmen (%30) 4.sınıf okutmaktadır. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin mesleki kıdem yılı ortalamaları 25 yıldır. Yaş ortalamaları 48’tür. Mezuniyet
durumu incelendiğinde bir öğretmen yüksek lisans mezunu(%10), dokuz öğretmen(%90) lisans
mezunudur.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Formda yer alan sorular katılımcılara
sorulmuş ve onlardan gelen cevaplar üzerine açık uçlu sorularla derinlemesine bilgi edinilmeye
çalışılmıştır. Görüşme formu araştırma problemi ile ilgili tüm soruların kapsamını güvence altına
alan bir yöntemdir. Görüşmeci görüşme sırasında soruların yerlerini ve cümle yapısını
değiştirebilir (Yıldırım, Şimşek 2021). Görüşmede katılımcıların betimsel özelliklerini belirlemek
için dört soru ve araştırılmak istenen konu ile ilgili dört ana soru belirlenmiştir.
Veri Toplama Süreci
Görüşmeler Niğde ili Bor ilçesinde görev yapan 10 gönüllü sınıf öğretmeni ile
öğretmenlerin uygun olduğu zamanlarda yüz yüze yapılmıştır. Yapılan görüşmeler katılımcı
izinleri alınarak kayıt altına alınmıştır. Görüşme ve araştırma hakkında katılımcılara bilgi
verilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme yoluyla elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi tercih edilmiştir.
Katılımcıların doğrudan alıntılarına yer verilmiş ve her katılımcı için bir kod kullanılmıştır.
Öğretmenler Ö1’den Ö10’a kadar numaralanmış ve veriler bu kodlar altında hazırlanmıştır. Daha
sonra veriler araştırmacı tarafından tüm alıntılar yazılı ortama aktarılmış, katılımcıların ortak
görüşleri belirlenmiştir. Anahtar kelimeler belirlenmiş bu kelimelerle kodlar ve ana temalara
ulaşılmıştır. Bu süreçte her kelimeye özenle dikkat edilmiş ve temalar belirlenmeye çalışılmıştır.
İçerik analizi elde edilen verilerden hareketle ortaya konan ve bu verileri açıklayabilecek kavram
ve temalara ulaşılmasını gerektirir (Yıldırım, Şimşek 2021).
Konunun daha iyi anlaşılması için katılımcıların görüşmedeki ifadelerinden doğrudan
alıntılar yapılarak geçerlik ve inandırıcılığın (Cresswell, 2012; Akt, Aygün ve Özen, 2019)
sağlanması amaçlanmıştır.

2. BULGULAR
Araştırmada elde ettiğimiz veriler sonucunda mesleki çalışmalar ile ilgili olarak yüz yüze
ve uzaktan ana temaları ortaya çıkmıştır. Yüz yüze eğitimin alt kodları; iletişim, birlikte öğrenme,
fikir alışverişi yapma gibi başlıklar karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitimin alt kodları ise;
zamandan tasarruf etme, uzman kişilerin olması, tekrar izleme imkanı, dikkatini verebilme, birçok
eğitim alma imkanı, ilgi çekici konular gibi başlıklar karşımıza çıkmaktadır.
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır:
“Uzaktan eğitimde eğitim veren şahıslar daha bir uzman, alanına hakimler, bu uzmanları
Niğde’de bir yerde her zaman yakalamak zor oluyor. Okulda yüz yüze yapılan çalışmalarda ilden
bir görevli geliyor, o kişi önce kendi eğitim alıyor sonra bize anlatıyor ve iyi olmuyor direkt
kaynağından almak daha iyi. Yüz yüze de büyük bir kalabalığı bir yere topluyorlar, belli bir süre
sonra dikkatleri dağılıyor ve dinlemiyorlar. Ben bundan sonra da eğitimlerin uzaktan eğitim
yoluyla yapılmasını isterim. Bilgisayardan tek başına oturup kulaklığı takıp dinlediğinde hem
daha verimli hem de bir şey kaçırmıyorsun.” (Ö1)
“Mesleki çalışmaların uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını olumlu yönde katkı sağladığını
düşünüyorum. Özellikle bayan öğretmenler için evde zaman tasarrufu sağlıyor, gün içerisinde en
uygun zamanı belirleyip istediğim kadar eğitim alabiliyorum. Bu nedenle uzaktan eğitim yoluyla
yapılan eğitimleri faydalı buluyorum hem tekrar tekrar izleme şansım da oluyor. Ara tatilde birden
fazla izledim, kimse beni zorlamadı, konu başlıkları çok ilgimi çekti ve güzeldi, keyifle izledim. Yüz
yüze yapılan eğitimlerde bir kağıda yazıveriyorduk, hemen bitsin diye verimsiz bir şekilde
geçiyordu. Uzaktan eğitim ile daha ilgi çekici hale gelmiş, bundan sonrada bu şekilde olmasının
faydalı olacağını düşünüyorum.” (Ö2)
“Uzaktan mesleki çalışmalarda öğretmenler düzenli derse girdiği zaman faydalı
oluyordur. Ama yine de yüz yüze gibi olmuyor. Bazı arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde videoyu
açıp evde başka işlerle ilgilendiklerini söylüyorlar. O zaman da hiç faydasını göremezler. O
yüzden bence yüz yüze daha faydalı. Yüz yüze de anlamadığın bir şeyi sorabilirsin ama uzaktan
soramıyorsun. Ben ara tatilde bir tane seminer izledim.” (Ö3)
“Her mesleki çalışmanın da uzaktan eğitim ile olması çok yararlı olmayabilir. Özellikle
atölye gerektiren ya da birebir uygulama gerektiren hizmet içi çalışmaların yüz yüze olması
gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında akademik olarak ya da öğrencilerimize işleyebileceğimiz
konuları artırdığı için uzaktan eğitiminde yararlı olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitimler
elbette verimli geçiyor ama isteyen için. Öbür türlü sadece yapılmış olsun diye yapanlar da var.
Ara tatilde bir tane zorunlu seminer varken ben üç tane izledim. Çünkü eğitim konuları ilgimi
çekti. Uzaktan eğitimler yüz yüze göre daha iyi, okullarda bilirkişiler bu kadar çok yok.” (Ö4)
“Uzaktan eğitimler video kaydı direkt canlı olsa daha iyi olur, belki dinlerken bir şeyler
sorabilirim. En son aldığımız ara tatillerdeki seminerler çok iyiydi. Anlatan kişiler çok beğendim
harikaydı, Tecrübelerini aktarmaları, uzman olmaları ve konuları beğendim. Ben birkaç tane
seminer izledim. Okullarda yüz yüze o kadar faydalı değil, en azından uzaktan eğitimde tüm ülke
aynı eğitimi alabiliyor, bütünlük sağlanıyor. Hem de zaman sınırı yok.” (Ö5)
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“Mesleki çalışmaların ev ortamında çok fazla dinlenilmediğini ve izlenilmediğini
düşünüyorum. Evde olunca daha farklı etkenler oluyor. Ama okulda olsam çalışma ortamında
daha dikkatli daha özverili olurum, okul ortamından kopmamış olurum. Ben bu nedenle yüz yüze
daha verimli buluyorum. Son ara tatilde birden fazla seminer izledim, konular ilgimi çekti ve
merak ettim o yüzden fazla izledim. Uzaktan eğitimler de anlatan kişinin o işin erbabı olması
mesleğini yapan kişi olması çok önemli. Seminerin biri çok hoşuma gitmişti hiç sıkılmadan izledim.
Ama bazen bir video açıp sadece okuyanlar var onları istemiyorum ve sıkıcı buluyorum.’’ (Ö6)
“Uzaktan eğitim konuları çok güzel, içerik biraz daha zengin olabilir. Bazı eğitimlerde
direkt aktarım var, sadece okuyup geçiyor ve sıkıcı oluyor. Bazıları ise çok beğeniyorum, hocalar
konuya hakim, alanında uzman ve sohbet havası içerişimde sıkmadan ilgiyle izleyebiliyorsun.
Yani uzaktan eğitimi veren kişi son derece önemli, konuda önemli, birden fazla seçenek olması çok
güzel bu yüzden faydalı buluyorum. Yüz yüze eğitimlerde uzman bilgisi az oluyor, büyük hocalar
buraya gelmiyor, gelse bile üniversiteye gelecek ben belki oraya gidemeyeceğim gitsem bile çok
kalabalık olacak. Uzaktan daha faydalı bence. Ara tatilde üç tane seminer izledim.” (Ö7)
“Mesleki çalışmaların uzaktan olmasını faydalı buluyorum. Düzenli olarak dinleme
imkanım oluyor, tekrar edebiliyorum, bir de bize zaman kazandırıyor. Yani kendimize uygun bir
zamanda akşam saat on bir de oturup izleyebiliyorum. Yüz yüze olsa o saatte izleyemem. Yüz yüze
olunca daha kalabalık oluyor, ses gelmiyor, bazıları konuşuyor, internet gidebiliyor. Ama evde
bilgisayarımdan çok rahat izleyebiliyorum. Ara tatilde bazı konular çok gazeldi, birden fazla
seminer izledim. Yüz yüze eğitim de olabilir tabi ama ben çoğunluğunun uzaktan olması gerektiğini
düşünüyorum.” (Ö8)
“Ben mesleki çalışmaların yüz yüze olmasını daha anlamlı ve mantıklı buluyorum. Ara
tatilde on tane mesleki çalışma izledim. İlgimi çekti konular, hoş buldum konuları. Mesela çocuğa
şiddet gibi konular gayet güzeldi ve izledim. Faydalı olduğunu düşünüyorum bunların. Ben bundan
sonra okulda yüz yüze olmasını isterim. Çünkü daha pratik, daha güncel, görüş alışverişinde
bulunuyorum. Birlikte olmak ve okulda almanın daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum.” (Ö9)
“Şimdi bir zorunluluk yok, o bizim niyetimize bağlı biraz, öğrenmek istiyorsak ben oturup
öğrenirim. Ama bizi öğrenme şansımızı azaltan şeyler oluyor; ev işi, başka işler gibi. Ya şimdi
okulda kalabalık olsak zaman kaybı oluyor. Bence öğretmenler uzaktan almalı bu eğitimi. Uzaktan
alsınlar ama denetlensin, hani bir anket doldurulabilir küçük sorularla izlemiş mi izlememiş mi
diye? Ben bu ara tatilde iki tane seminer izledim. Bundan sonrada uzaktan olması bence daha iyi
olur, hem öğretmen istediği zaman açıp izleyebilir.” (Ö10)
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Pandemi nedeniyle başlayan uzaktan eğitim mesleki çalışmaları hakkında MEB çok büyük
değişik ve yenilikler yapmıştır. Sıcak ve Parmaksız (2015) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin yüz
yüze eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmeleri gerektiğini ortaya koymuşlardır.
Bununla birlikte Sarıdaş ve Deniz (2018) çevrimiçi öğrenme topluluklarındaki öğretmenlerin bu
iletişim ve etkileşimi mesleki gelişimlerine katkı sağladığını, bu katkının genellikle öğretmenlerin
mesleki alandaki çalışmaları takip etmeleri, yeniliklerden haberdar olmaları, kendilerine farklı bir
bakış açısı oluşturmak ve eğitim vizyonlarını geliştirme yönünde olduğunu ifade etmişlerdir.
Kahyaoğlu ve Karataş (2019) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin sene başı ve sene sonu
seminerlerin angarya, boş iş ve zaman israfı olduklarını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim yoluyla
zamandan da tasarruf sağlanmaktadır.
Öğretmenlere istediği eğitimi seçme şansı vermiş ve bu konuda öğretmenler memnun
görünmektedir. En son ara tatilde öğretmenlerin sadece bir seminer izlemesi yeterliyken elde
ettiğimiz bulgularda öğretmenler birden fazla seminer izlemişlerdir. Öğretmenler uzaktan eğitim
yoluyla yapılan mesleki çalışmaları faydalı bulmaktadır. Bununla birlikte mesleki çalışmaların
pandemiden sonra yüz yüze olması gerektiğini söyleyen öğretmenlerde az da olsa mevcuttur.
Öğretmenlerin genel değerlendirme ve düşüncelerine bakacak olursak uzakta eğitim yoluyla
seminerlerin daha faydalı olduğu görüşü karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen bazı öğretmenler
yüz yüze olması gerektiğini gerekçeleriyle açıklamışlardır.
Mesleki çalışmalar görüşlerde de görüldüğü gibi öğretmenlere seçme şansı bırakmalı,
uzaktan devam etmeli fakat yüz yüze seminerlerde arada sırada olmalıdır. Birkaç öğretmenin ifade
ettiği gibi evde izlemeyende vardır. Seminer veren kişilerin uzman ve alana hakim olmasını
öğretmenler çok önemsemektedirler. Bu konuda eğitimi verenler seçilirken bunlara dikkat
edilebilir. Öğretmenlerin izlemesinin bir diğer sebebi ilgi çekici seminer konuları olmasıdır.
Konularında günlük hayattan ve öğretmenin mesleğine katkı sağlayacak konulardan seçilmesi
oldukça önemlidir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre,
öğretmenlerin mesleki çalışmaları uzaktan eğitim yoluyla almalarına yönelik aşağıdaki öneriler
bulunulmaktadır;
1. Bu çalışma sadece sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılmıştır. Farklı
branşlarda öğretmenlerin görüşleri alınarak genişletilerek daha fazla sonuçlar elde
edilebilir.
2. Okul düzeyinde mesleki çalışmalar hakkında farklı görüşler ortaya çıkabilir. Ortaokul,
lise düzeyinde daha çok öğretmenin görüşü alınabilir.
3. Okul düzeyinde de davranış farkları ortaya çıkabilir. Ortaokul ve lise düzeyinde de bu
çalışma ve benzerleri yapılabilir.
4. Mesleki çalışmaların uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşmesine yönelik müdür ve müdür
yardımcılarının görüşleri alınabilir.
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5. Uzaktan eğitim yoluyla yapılan eğitimlerde farklı uygulamalarla dönüt alınabilir, bu
şekilde tüm öğretmenlerin verimli izlenmesi sağlanabilir.
6. Mesleki çalışma ile ilgili konular belirlenirken öğretmen görüşleri alınabilir ve
öğretmenlerin kendilerini geliştirmek istedikleri konularda eğitimler düzenlenebilir.
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ÖZET
Ayırt etme gücünden yoksun kimselerin, başka deyişle tam ehliyetsizlerin fiilleri kural
olarak hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Bu doğrultuda fiil ehliyetinin içeriğini oluşturan sorumluluk
ve hukuki işlem ehliyetinden yoksundurlar. MK m. 15’te düzenlenen kuralın belki de en önemli
istinası TBK m. 65’te karşımıza çıkan hakkaniyet sorumluluğudur. Hüküm gereği, somut olayın
koşullarına göre hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, ayırt etme gücünden yoksun kimsenin yol açtığı
zararın giderilmesine karar verebilecektir.
Türk Borçlar Kanunu’nun “Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri” başlıklı İkinci
Ayırım’ında yer alan TBK m. 65’in sözleşmeden doğan sorumlulukta uygulanıp uygulanmayacağı
doktrinde tartışmalıdır. Türk-İsviçre Borçlar Kanunları hukuki sorumluluğa ilişkin ikili yapı
öngörmekte, sözleşmeden doğan sorumluluk (TBK m. 112 vd.; OR Art. 97 vd.) ile sözleşme dışı
sorumluluğu (TBK m. 49 vd.; OR Art. 41 vd.) birbirinden ayırmaktadır. Taraflar aralarında,
sözleşmeye aykırılıktan doğan zararın ve tazminatın belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara
ilişkin ayrı bir düzenleme yapmamışlarsa TBK m. 114/II uygulama alanı bulacaktır. Hüküm,
“Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de
uygulanır” şeklinde kaleme alınmış, başkaca bir açıklamaya yer verilmemiştir.
Çalışmamızda TBK m. 65’in, sözleşmesel sorumluluğa ilişkin düzenleme bulunmayan
konularda haksız fiil hükümlerine atıf yapan TBK m. 114/II’nin kapsamına girip girmediği
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hakkaniyet sorumluluğu, haksız fiil hukuku, kusursuz sorumluluk,
sözleşmeye aykırılık, ayırt etme gücü yoksunluğu, TBK m. 65, TBK m. 59
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ACCORDING TO THE REFERENCE IN TBK m. 114/II LIABILITY BASED ON
EQUITY ARISING FROM THE CONTRADICTION TO AGREEMENT

Lecturer Hilal DAVER
ABSTRACT
The person persons who lack capacity of judgement do not have capacity to act or to
commit torts. Therefore they can not be held liable for actions or acts they commit, although some
exceptions are provided for by the law. One of the these exceptions is the responsibility based on
equity. If equity so requires, the judge can rule that the damage caused by a harmful act committed
by a mentally incapacitated person be compensated in a due manner by the person in question.
Whether or not Article 65 of the Turkish Code of Obligations, titled "Relations arising from
tortious acts", is applicable to contractual liability is controversial in the doctrine.The TurkishSwiss Code of Obligations envisages a dual structure regarding civil liability and distinguishes
between contractual liability and non-contractual liability.If the parties have not made a separate
arrangement between them regarding the issues to be taken into account in the determination of
the damage and compensation arising from the breach of the contract, Article 114/II of the Turkish
Code of Obligations. will find application. In the article, it is stated that “Provisions regarding
liability for wrongdoing are also applicable in cases of breach of contract by analogy” and no other
explanation is included.
In this study it is determined that if equity so requires, the judge can rule that the damage
caused by the contradiction to agreement committed by a mentally incapacitated person be
compensated in a due manner by the person in question. The responsibility of equity can be
requested based on the contradiction to agreement according by analogy to TBK m.65, with the
reference of TBK m. 114/II.
Keywords: The responsibility based on equity, equity, tort law, strict liability,
contradiction to agreement, mentally incapacitated person, Turkish Code of Obligations Article
65, Turkish Code of Obligations Article 59.
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GİRİŞ
Türk-İsviçre Borçlar Kanunları hukuki sorumluluğa ilişkin ikili yapı öngörmekte,
sözleşmeden doğan sorumluluk (TBK m. 112 vd.; OR Art. 97 vd.) ile sözleşme dışı sorumluluğu
(TBK m. 49 vd.; OR Art. 41 vd.) birbirinden ayırmaktadır1. Ayrıma rağmen, her iki alan açısından
da aynı soru ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum kanun koyucunun, sözleşmeden doğan
sorumluluğa ilişkin pek çok noktada, haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen hükümlere atıfta
bulunmasına yol açmıştır. TBK m. 114’ün ikinci fıkrası atıf hükmü olarak karşımıza çıkan,
tamamlayıcı nitelikte bir hukuk kuralıdır2. Taraflar aralarında, sözleşmeye aykırılıktan doğan
zararın ve tazminatın belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara ilişkin ayrı bir düzenleme
yapmamışlarsa TBK m. 114/II uygulama alanı bulacaktır.
Hüküm, “Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık
hallerine de uygulanır” şeklinde kaleme alınmış, başkaca bir açıklamaya yer verilmemiştir.
Dolayısıyla TBK m. 114/II’de “hüküm içi boşluk (intra legem)” bulunmakta ve bu boşluğun hâkim
tarafından doldurulması gerekmektedir3. Yeteri açıklıkta olmayan bu ifade karşısında hangi haksız
fiil hükümlerinin, ne zaman ve hangi koşullarda sözleşmeden doğan sorumlulukta uygulama alanı
bulacağı tereddüt yaratmaktadır. Söz konusu tereddüt ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin
hakkaniyet gereği haksız fiillerinden sorumluluklarını öngören TBK m. 65’in, sözleşmeden doğan
sorumlulukta uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da yaşanmaktadır. Çalışmamızda, TBK m.
65’in sözleşmeden doğan sorumlulukta nasıl ve hangi koşullar altında uygulama alanı
bulabileceğinin açıklanması amaçlanmaktadır.

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.
5-6; TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 18-19; TİFTİK, Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi
Tazminatın Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994, s. 33-34; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25.
Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 553; Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Turhan
Kitabevi, Ankara, 2020, s. 56, 804; Günümüz koşullarında karmaşıklaşan hukuki ilişkilerin yol açtığı uyuşmazlıkların
çözümünde bu ikili sorumluluk anlayışının yetersiz kaldığı yönünde bkz. JÄGGİ, Peter, “Zum Begriff der
vertraglichen Schadenersatzforderung”, Festgabe für Wilhelm Schönenberger zum 70. Geburtstag, Universitätsverlag,
Freiburg, 1968, s. 182; DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan, “Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Aşılması
Çabalarının Ürünleri Olarak Culpa In Contrahendo ve Güven Sorumlulukları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2009 s.
220, Erişim Adresi: http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/sorumluluk/s_10.pdf
2
OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Güncellenip Genişletilmiş 18.
Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020, N. 1258, 1291,1295; BELEN, Herdem, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel
Hükümler (Kısa Şerh), Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 267-268; BRUNNER, Hans-Ulrich, Die Anwendung
deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Universitätsverlag, Freiburg, 1991, N. 370 vd.
3
BRUNNER, N. 34. Mevcut kanun hükmünün somut olaya uygulanabilmesi için gerekli unsurları içinde
barındırmadığı hallerde hüküm içi boşluk vardır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. DURAL, Mustafa/SARI,
Suat, Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 15. Baskı, Filiz Kitabevi,
İstanbul, 2020, s. 138; OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar,
26. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020, N. 312; TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/RUMOJUNGO, Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich-Basel, 2015, s. 4547.
1
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I. TBK m. 114/II Atfının Kapsamı ve Uygulama Alanına Genel Bakış
Üst başlığı “Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı” olan TBK m. 114/II, İsviçre
Borçlar Kanunu Art. 99/III’ten hukukumuza alınmıştır. Mehaz kanun incelendiğinde, hükmün
Almanca ve Fransızca metinleri arasında ifade farklılığı bulunduğu dikkat çekmektedir4. Fransızca
metindeki“règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites” ifadesi “haksız fiilden
doğan sorumluluğa ilişkin hükümlere”5; Almanca metindeki “Mass der Haftung und Umfang des
Schadensersatzes” ifadesi ise “haksız fiillerde sorumluluğun ölçüsüne (genişliğine) ilişkin
hükümlere” atıf yapmaktadır6. Bu ifade farklılığı nedeniyle Art. 99’un Fransızca metninin daha
kapsamlı olduğu, Almanca metinden yola çıkıldığında müteselsil sorumluluğu düzenleyen Art. 5051(TBK m. 61-62) ve ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin sorumluluğunu ele alan Art. 54’ün
(TBK m. 65) atfın kapsamı dışında kaldığı, fakat bunun hükmün amacına uygun olmadığını
belirtilmektedir7. TBK m. 114/II’nin “haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla
sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanır” şeklindeki ifadesi İsviçre Borçlar Kanunu’nun
Fransızca metnine daha uygundur ve kanaatimizce atıf geniş kapsamlı değerlendirilmelidir8.
Hukukumuzda da tartışmalı bir konu olan sözleşmeden doğan sorumlulukta TBK m. 65’in
uygulanabilirliğinin tespiti için öncelikle hükmün haksız fiiller alanında nasıl düzenlendiği ve
koşulları kısaca ele alınmalıdır; ardından TBK m. 114/II atfı bağlamında sözleşmeden doğan
zararlarda uygulama alanı bulup bulamayacağı irdelenmelidir.
II. Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Haksız Fiillerinden Sorumluluğu (TBK m. 59,
65)
Ayırt etme gücü, MK m. 13’te fiil ehliyetinin koşullarından biri olarak düzenlenmiştir.
Hükümde belirtilen sebeplerin varlığı halinde, akla uygun biçimde davranamayan kişinin ayırt
etme gücünden yoksun olduğu ifade edilmiştir9. Hüküm gereği ayırt etme gücünün varlığı asıldır;

İsviçre Borçlar Kanunu Art. 99/III şu şekilde kaleme alınmıştır: “Im übrigen finden die Bestimmungen über das
Mass der Haftung bei unerlaubten Handlungen auf das vertragswidrige Verhalten entsprechende Anwendung.”.
5
CUENDET, Jean, La Faute Contractuelle Et Ses Effets, Étude de L’article 99, Al. 3 CO, 2ème Edition, Imprimerie
Staempfli&Cie SA, Berne, 1970, N. 471.
6
BRUNNER, N. 91, N. 100-101.
7
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 852; CUENDET, N. 472-476 ve özellikle dn. 1466; BRUNNER,
N. 93-95.
8
Aynı yönde bkz. ARAL, s. 752; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 852-853. Yalnızca müteselsil
sorumluluk ve ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğuna ilişkin hükümlerin atıf kapsamında yer aldığını, ölüm
ve bedensel zararlar, manevi tazminat ve kişilik haklarının zedelenmesine ilişkin hükümlerin atıf dışında tutulması
gerektiği yönünde bkz. CUENDET, N. 479.
9
ZGB Art. 16 ve BGB § 104’te de ayırt etme gücü olumsuz bir şekilde tanımlanmıştır.
4
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yoksunluk ise bazı sebeplerin varlığında gündeme geldiğinden istisnaidir10. Başka deyişle
hükümde ayırt etme gücünün varlığına ilişkin bir karine oluşturulmuştur11.
Doktrinde, kişinin davranışlarının sebeplerini-sonuçlarını doğru şekilde kavraması ve bu
kavrayışa uygun davranması olarak tanımlanan ayırt etme gücü göreceli bir kavramdır12. Kişinin
belirli bir hukuki fiili ya da işlemi yaparken ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının belirlenmesi
görev ve yetkisi hakimdedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadı uyarınca hâkim, her somut olay
açısından kişinin o olayın neden ve sonuçlarını kavrayacak psikolojik yeterliğe sahip olup
olmadığına karar verecektir13.
Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu, ayırt etme gücü bulunmayan kişileri mümkün
olduğunca korumaya çalışmaktadır. MK m. 15 uyarınca, kural olarak bu kişilerin fiilleri hukuki

Ayrıntılı bilgi için bkz. ARAL, Fahrettin, “Temyiz Kudretinden Mahrum Şahısların Hukuki Sorumluluğu”,
BATİDER, Cilt: X, Sayı: 3, Yıl: 1980, s. 733; NART, Serdar, Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki
Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu), Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s. 18-19; BUCHER, Eugen, Berner
Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I, 2. Abteilung, 1. Teilband, Verlag Stämpfli&Cie
AG, Bern, 1976, Art. 16, N. 6.
11
Bu nedenle ispat yükü, karinenin aksini yani ayırt etme gücü yokluğunu iddia eden kişiye aittir.
12
Ayırt etme gücü, her somut olayda kişinin durumuna, yaptığı işlem veya eylemine ilişkin olarak belirlenmelidir.
ARAL, s. 733; TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 56-57; BUCHER, Berner Kommentar, Art. 16, N. 44, N.
87 vd.; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, § 9, N. 25-28; SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk, Genel
Bölüm, Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, 8. Baskı, İstanbul, 2018, § 2, N. 2 vd.; OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ,
Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 19. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020,
N. 159 vd. ve özellikle N. 177; DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, Filiz
Kitabevi, İstanbul, 2019, N. 316-317; İMRE, Zahit, “Gayrimümeyyizlerin Hakları Kullanma Ehliyetsizliğine ve
Bunun İstisnalarına İlişkin Meseleler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Tahsin Bekir
Balta’ya Armağan, Ankara, 1974, s. 340; SAYMEN, Ferit Hakkı, Türk Medeni Hukuku, Cilt I, Umumi Prensipler,
İstanbul, 1948, s. 270-271; HELVACI, İlhan, “Temyiz Kudretinden Yoksun Şahısların Hukuki Sorumluluğu
Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı), Cilt:
LV, Sayı: 4, İstanbul, 1997, s. 146; KÖPRÜLÜ, Bülent, Medeni Hukuk, Genel Prensipler- Kişinin Hukuku (Gerçek
Kişiler-Tüzel Kişiler), 1-2. Kitaplar, 2. Bası, İstanbul 1984, s. 200-201; ÖZSUNAY, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki
Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1979, s. 72; ZEVKLİLER, Aydın/ACABEY, M.
Beşir/GÖKYAYLA, K. Emre, Medeni Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku- Aile Hukuku, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 229, 237; MEISTER-OSWALD, Elisabeth, Haftpflicht für ausservertragliche
Schädigungen durch Kinder, Schulthess Verlag, Zürich, 1981, s. 26-27; BECKER, Walter G., Das Recht der
unerlaubten Handlungen, System in Vorlesung und Diskussion, Berlin 1976, s. 212 vd.
10

OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, N. 177; NART, s. 26; Yarg. 1. HD., 26.9.1996 T., 10070/10532
(Yargıtay Kararları Dergisi, 1997/2, s. 192 vd.)
13
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sonuç doğurmaz14. Başka deyişle ayırt etme gücü bulunmayan kişinin hukuki işlem veya
sorumluluk ehliyeti yoktur; tam ehliyetsizdir15.
Tam ehliyetsizlerin yaptıkları işlem ve eylemlerden sorumlu olmamaları kuralının
istisnalarından belki de en önemlisi hakkaniyet esasına dayalı kusursuz sorumluluk halini
düzenleyen TBK m. 65 hükmüdür. Genel nitelikli tazminat hükmü olan TBK m. 65 incelenirken,
özel bir durum açısından ayırt etme gücü olmayanların tazminat yükümünü ele alan TBK m. 59
da göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayırt Etme Gücünü Geçici Olarak Kaybedenlerin Sorumluluğu (TBK m. 59)
Türk Borçlar Kanunu m. 59, ayırt etme gücünü geçici olarak kaybedenlerin bu duruma
kendi kusurları ile düştükleri karinesinden hareketle, verdikleri zarardan sorumlu olduklarını ifade
etmektedir16. Örneğin uyuşturucu madde kullanıp ayırt etme gücünü geçici olarak ortadan kaldıran
kişi bu duruma düşmede kusurludur; verdiği zarardan sorumluluğu kusuruna dayanır. Ayırt etme
gücünün geçici kaybında kusuru bulunmadığını ispatlayarak TBK m. 59 çerçevesinde
sorumluluktan kurtulan kişi, hakkaniyet gerektiriyorsa bu kez TBK m. 65 uyarınca sorumlu
tutulabilecektir17. Diğer bir ifadeyle TBK m. 65’in kapsamında hem ayırt etme gücünden sürekli
yoksun bulunanlar hem kusuru olmaksızın ayırt etme gücünü geçici kaybetmiş kişiler yer
almaktadır.
Belirtmek gerekir ki somut olayda bir kusursuz sorumluluk sebebi varsa, kişi, ayırt etme
gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulamaz. Diğer bir ifadeyle
bu durumda TBK m. 59 uygulama alanı bulmaz.

YHGK 27.11.2002 t., E. 2002/1-877, K. 2002/1029 sayılı kararında bu durum; “Yasanın belirtilen düzenleme
sistemine göre temyiz kudretine sahip olmayan kimsenin yaptığı işlemlerin, hiçbir hukuki hüküm ifade etmeyeceği,
yokluğa eşdeğer butlan ile malul bulunduğu söylenebilir. Gerek doktrinde gerekse uygulamada benimsenen görüş de
bu doğrultudadır. Bu düzenleme ve kabul tarzının, mutlak ehliyetsizlik hali olarak da nitelendirilebilen, temyiz
kudretinden yoksun kişiyi korumaya yönelik olduğu muhakkaktır. Böyle bir korumanın gerekliliği de tartışılamaz.”
şeklinde ifade edilmiştir.
15
Ayrıntılı bilgi için bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, N. 253 vd.; ARAL, s. 735-736;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, § 9, N. 25-27; BECKER, unerlaubten Handlungen, s. 214.
14

OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, N. 177; TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 57; ÖZSUNAY, s.
72; SEROZAN, § 2, N 2 vd.; TUOR/SCHNYDER/SCHMİD/RUMO-JUNGO, § 9, N. 28; BUCHER, Berner
Kommentar, Art. 16, N. 87 vd.; MEISTER-OSWALD, s. 26-27.
16
ARAL, s. 741; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, N. 285.
17
NART, s. 187; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, N. 286. EBK m. 54/II’ün “Temyiz kudretini muvakkaten
izaa eden kimse, bu halde iken yapmış olduğu zararı tazmine mecburdur. Şu kadar ki kendi kusuru olmaksızın ika
edilmiş olduğunu ispat eder ise mes’ul olmaz” şeklindeki ifadesi ispatı gereken hususla ilgili tartışmalara yol açmıştı.
O dönem de ağırlıklı görüş, ispatlanması gereken hususun, kişinin ayırt etme gücünün kaybında kusuru bulunmadığı
olduğunu kabul etmekteydi. TBK m. 59’un açık ifadesi bu tartışmayı ortadan kaldırmıştır.
15
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Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişilerin Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK m. 65)
Zarar veren, fiili işlediği sırada ayırt etme gücünden yoksunsa kendisine kusur
atfedilemeyeceğinden TBK m. 49 uyarınca sorumlu tutulamaz. Haksız fiilin diğer tüm unsurları
bulunmasına rağmen, zarar verenin ayırt etme gücü olmadığı için sorumluluktan kurtulmasının
hakkaniyet duygusu ile bağdaşmağı haller göz önünde tutularak TBK m. 65 kaleme alınmıştır.
818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde “Temyiz Kudretini Haiz Olmayanların Mesuliyeti”
kenar başlıklı m. 54’ün hukuki niteliği konusunda farklı görüşler mevcuttu18. Ancak TBK m. 65’in
kenar başlığı, sorumluluğun esasını ve hukuki niteliğini ifade ederek “hakkaniyet sorumluluğu”
şeklinde düzenlenmiştir.
1985 tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısı m. 60’ın ilk fıkrasında genel hakkaniyet
sorumluluğu düzenlenmiş, ikinci fıkrasında ise ayırt etme gücünü sürekli şekilde kaybedenlerin
verdikleri zarardan doğan sorumluluğu ilk fıkranın özel bir görünümü olarak ifade edilmişti. 2008
tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısı m. 64’te de aynı düzenleme yer almaktaydı 19. Tasarı bu
şekilde kanunlaşsaydı hakkaniyetten doğan kusursuz sorumluluk genel kural olarak düzenlenecek,
hükmün kapsamı genişletilecekti. Başka deyişle ayırt etme gücü bulunmakla birlikte, kusuru
olmaksızın başkalarına zarar verenler de hakkaniyet gerektiriyorsa sorumlu tutulabilecekti. Ancak
Tasarının bu hükmü “kusur sorumluluğunun içinin boşalacağı, hukuk güvenliğine aykırı ve
belirsiz bir sorumluluk alanının üretileceği, kusursuz sorumluluğun somut sebepler temelinde
yasayla düzenlenmesi gerektiği, genel bir hakkaniyet sorumluluğunun benimsenemeyeceği”
gerekçesiyle Adalet Komisyonunda metinden çıkarılmış bugünkü şekliyle kabul edilmiştir20.
Ayırt etme gücünden yoksun kimselerin TBK m. 65 uyarınca sorumlu tutulabilmesi için
birtakım olumlu ve olumsuz koşullar aranmaktadır. Bu koşullardan ilki, somut olayda kusur
dışında haksız fiil sorumluluğunun bütün unsurlarının gerçekleşmesidir21. Zarar doğmamışsa

Baskın görüş EBK m. 54’te düzenlenen sorumluluğun hakkaniyet esasına dayandığını ifade etse de hükmün tehlike
sorumluluğuna veya özen yükümlülüğünün ihlaline dayandığını ileri süren yazarlar da vardı. Görüşler hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. ARAL, s. 737 vd.; HELVACI, s. 150-151; ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, Cilt V/1, 2, Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri-Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri, 2. Baskı,
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 315-316; TANDOĞAN, Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk
Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 1981, s. 6, 58-59.
19
Borçlar Kanunu Tasarısı m. 64: “Tarafların ekonomik durumları göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet
gerektiriyorsa hâkim, kusura bağlı olmaksızın zarar verenin sebep olduğu zararı, uygun biçimde gidermesine karar
verebilir./Ayırt etme gücü olmayanın verdiği zarar için de aynı hüküm uygulanır”. Maddenin gerekçesi: “Maddenin
birinci fıkrasında, tarafların ekonomik durumları göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet gerektiriyorsa, hâkimin, zarar
verenin kusuru olmasa bile, sebep olduğu zararın uygun şekilde giderilmesine karar verebileceği öngörülmektedir.
Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 54. maddesinde sadece ayırt etme gücünden yoksun olanların (yani kusurlu
olmaları söz konusu edilemeyecek kişilerin) hakkaniyet sorumluluğuna tabi oldukları şeklindeki düzenlemenin
kapsamı genişletilmiştir. Ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte kusuru olmaksızın başkalarına zarar verenlerin de
hakkaniyet gerektiriyorsa sorumlu tutulmaları zorunlu görülmüştür.”
20
Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf.
21
HELVACI, s. 152; ARAL, s. 738; ANTALYA, Cilt V/1,2, s. 319; OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar
Hukuku Genel Hükümler Cilt II, Gözden Geçirilmiş 15. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020, N. 567.
18
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tazminat yükümlülüğü söz konusu olmayacağı gibi, hukuka aykırı bir fiil yoksa veya fiil ile zarar
arasında uygun illiyet bağı bulunmuyorsa yine sorumluluktan söz edilemez22. TBK m. 65 uyarınca
sorumlu tutulacak kişiler, ayırt etme gücünden yoksun olduklarından kendilerine kusur isnat
edilmesi mümkün değildir. Ancak doktrinde, zarar veren ayırt etme gücüne sahip olsaydı
davranışının kusurlu addedilebilmesi gerektiği belirtilmektedir23. Bunun temelinde ayırt etme
gücünden yoksun kişilerin, ayırt etme gücü bulunanlardan daha ağır bir sorumluluk rejimine tabi
tutulmaması gereği yatmaktadır. Başka deyişle ayırt etme gücü olsaydı aynı davranışından dolayı
kusurlu bulunmayacak veya sorumlu tutulamayacak bir kimse, sırf ayırt etme gücü yok diye
sorumlu tutulamamalıdır24. Aksine bir durum, ayırt etme gücü olmayan kişiyi, sırf bu sebeple
cezalandırmak anlamına gelecektir.
İkinci koşul hakkaniyetin, tazminat ödenmesini gerektirmesidir. Diğer deyişle, ayırt etme
gücü bulunmayan kişinin kusur şartı gerçekleşmediği için sorumlu tutulamaması, hakkaniyete
aykırı düşmelidir25. Somut olay çerçevesinde hakkaniyetin gereğini takdir edecek olan hâkimin,
dikkate alacağı hususlardan bazılarına Yargıtay ve Federal Mahkeme kararlarında değinilmiştir.
Kararlarda tarafların ekonomik durumunun birbirine oranla değerlendirilmesi önemle
vurgulanmakta; zarar verenin çok zengin olması değil, zarar görene oranla mali açıdan iyi durumda
olması aranmaktadır26. Ekonomik durumun yanında gözetilmesi gereken hususlardan biri de ayırt
Doktrinde, hakkaniyet sorumluluğuna yol açan fiilin hukuka aykırı olmasının gerekmediğini belirten görüş için bkz.
TANDOĞAN, Sözleşme Dışı Sorumluluk, s. 15, dn. 28.
23
HELVACI, s. 152-153; NART, s. 133 vd.; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt II, s. 192; EREN, s. 693; ANTALYA, Cilt V/1,2,
s. 319; BRUNNER, N. 367; İMRE, Zahit, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İsmail Akgün
Matbaası, İstanbul, 1949, s. 190; OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm: Zürcher Kommentar zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V, Das Obligationenrecht, 1. Teil, Art. 1-183 OR, 2. Auflage, Schulthess
Verlag, Zürich 1929, Art. 54, N. 4; BREHM, Roland, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, 1. Unterteilband:
Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 3. Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2006, Art. 54,
N. 17; VON TUHR, Andreas/PETER, Hans, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Erster Band,
3. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich, 1979, s. 452; JAEGER, Peter, Der Vertrauensschutz im Verkehr mit
handlungsunfähigen Personen, Schulthess& CO AG, Zürich, 1946, s. 34; REY, Heinz/WILDHABER, Isabelle,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage Schulthess, Zürich-Basel, 2018, s. 172. Aksi yönde bkz. YUNG,
Walter: “Temyiz Kudretinden Mahrum Olan Bir Kimse Tarafından Yapılan Hukuki Muameleler ve Üçüncü Şahısların
Korunması”, Çeviren: Haluk Tandoğan, Ankara Hukuk Fakültesi 40.Yıl Armağanı, Ankara, 1966, s. 480.
24
Bu yönde bkz. ARAL, s. 738; EREN, s. 693; ANTALYA, Cilt V/1,2, s. 319; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54,
N. 17; SCHNYDER, Bernhard, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 1–529: Herausgeber Heinrich
Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), 6. Auflage, Helbing&Lichtenhahn Verlag, Basel, 2015, Art.
54, N. 4; REY/WILDHABER, s. 173. Aksi yönde bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 501.
25
İMRE, Gayrimümeyyizler, s. 370; HELVACI, s. 152-153; NART, s. 166; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt II, s. 191;
BRUNNER, s. 151; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54, N. 17; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 54, N. 4; VON
TUHR/PETER, s. 452.
26
İMRE, Gayrimümeyyizler, s. 371; HELVACI, s. 154; TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 59-60;
OĞUZMAN/ÖZ, Cilt II, s. 193; ARAL, s. 739-740; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 500; TİFTİK,
s. 40; NART, s. 167-168; KILIÇOĞLU, s. 422; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54, N.19 vd.; SCHNYDER, Basler
Kommentar, Art. 54, N. 21; KARAHASAN, Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Beta
Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 504; SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid K., Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler,
Cilt I, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1958, s. 404; İMRE, Mesuliyet, s. 88; FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976, s.
466; BECKER, Hermann, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht,
22
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etme gücünden yoksun kişinin veya zarar görenin sigorta güvencesinin bulunmasıdır27. Doktrinde
ve uygulamada haksız fiilin çok ağır bir nitelik taşıması28, zarar görenin faile karşı davranışının
etkisi29 ve failin zihni durumunun ayırt etme gücü varlığına yakınlığı30 da hakkaniyet
sorumluluğunun belirlenmesinde dikkate alınan hususlardandır.
Ayırt etme gücü olmayan zarar verenin hakkaniyet sorumluluğunun doğması için aranan
diğer koşul, zararın giderilmesini gerektiren daha ağır bir sorumluluk sebebi bulunmamasıdır31.
Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça ifade edilmese de hükmün istisnai niteliğinden bu sonucu
çıkarmak mümkündür32. Ayrıca hâkim, ayırt etme gücünden yoksun kimsenin TBK m. 65 uyarınca
sorumluluğu için gereken koşulları değerlendirirken öncelikle bir başkasının bu zarardan sorumlu
tutulup tutulamayacağını araştırmak zorundadır33.

Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2. Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern, 1941, Art.
54, N. 6. Yarg. 4. HD., 1.12.1978 T., E. 1978/1943, K. 1979/13256; Yarg. 4. HD., 15.5.2003 T., E. 2003/1190, K.
2003/60352. Tarafların mali durumlarının hangi ana göre değerlendirileceği doktrinde tartışmalıdır. Görüşler ve
ayrıntılı bilgi için bkz. NART, s. 228 vd.
27
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. HELVACI, s. 155; TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 59; ARAL, s.
740; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 500; SAYMEN/ELBİR, s. 404; FEYZİOĞLU, s. 466;
BECKER, Berner Kommentar, Art. 54, N. 6; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54, N. 26 vd.; KELLER, Max/GABIBOLLIGER, Sonja, Das schweizerische Schuldrecht, Band II, Haftpflichtrecht, 2. Auflage, Basel und Frankfurt am
Main, Helbing&Lichtenhahn, 1988, s. 199; DESCHENAUX, Henri/TERCIER, Pierre: Sorumluluk Hukuku, Çeviren
Salim Özdemir, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1983, s. 139, 322. İsviçre Federal Mahkemesi bazı kararlarında sigortayı,
ayırt etme gücü bulunmayan kişinin malvarlığının aktifindeki bir değer olarak görmüş ve hakkaniyet sorumluluğuna
hükmetmiştir. Bu yöndeki kararlar için bkz. NART, s. 169. Alman Hukukunda ayırt etme gücünden yoksun kişinin
sigorta güvencesi bulunmasının hakkaniyet sorumluluğunu nasıl bir etkileyeceği tartışmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.
LEHNERTZ, Friederike: Die Bedeutung des Bestehens einer Haftpflichtversicherung für den Billigkeitsanspruch
gemäss § 829 BGB, Versicherungsrecht, 1974, s. 940.
28
Örneğin ayırt etme gücünden yoksun bir kimsenin cinsel saldırıda bulunması halinde hâkimin tazminata
hükmedebileceği yönünde: BECKER, Berner Kommentar, Art. 54, N. 5; ARAL, s. 740; TANDOĞAN, Türk
Mes’uliyet Hukuku, s. 60; HELVACI, s. 156; KARAHASAN, s. 504.
29
Zarar görenin faile olan davranışının etkisinden kasıt, kendisini faile karşı yeterince savunup savunmaması,
şakalaşma-oyun sırasında zarar görmesi gibi hallerdir. Bu davranışların TBK m. 52’ye göre tazminattan indirim sebebi
sayılıp sayılmayacağı konusunda ayrıntılı için bkz. NART, s. 172; ARAL, s. 740; BECKER, Berner Kommentar, Art.
54, N. 7.
30
Böyle bir durumun hakkaniyet sorumluluğu için dikkate alınamayacağını yönünde: NART, s. 171; BREHM, Berner
Kommentar, Art. 54, N. 34.
31
TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 59; HELVACI, s. 155; ARAL, s. 740; NART, s. 173;
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 500; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54, N. 10;
OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 54, N. 2.
32
Bu durum BGB § 829’da açıkça düzenlenmiş, oluşan zarardan başkasının sorumluluğuna gidilememesi halinde
ayırt etme gücünden yoksun kişinin hakkaniyet gereği sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
BREHM, Berner Kommentar, Art. 52, N. 41 vd.; SCHNYDER, Basler Kommentar, Art. 54, N. 9; BERKİ, Şakir,
“Türk Medeni Kanununda Mümeyyizlerin ve Mümeyyiz Olmayanların Ehliyeti”, AÜHFD, Cilt: XXVI, Sayı: 1-2,
Ankara, 1969, s. 127; WAGNER, Gerhard, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band: 5,
Schuldrecht, Besonderer Teil III, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2004, § 829, N. 12; MEDICUS, Dieter,
Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. neu bearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2006, § 136, N. 772.
33
Kusursuz sorumluluğa ilişkin diğer hükümlere dayanmak mümkünse, zarar verenin ayırt etme gücünün bulunup
bulunmaması önem taşımaz ve TBK m. 65 uygulanmaz. Bu yönde bkz. Yarg. 11. HD. 13.11.1987 T., E. 1987/3714,
K.1987/6184.
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III. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanların Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan
Sorumluluğu
Ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin hukuki işlemleri kural olarak hiçbir sonuç
doğurmaz; kesin hükümsüzdür (MK m.15)34. Ancak bu durum, işlemin karşı tarafının telafisi güç
zararlara uğramasına neden olabilir35. Bu doğrultuda ayırt etme gücünden yoksun kişilerin haksız
fiilleri açısından getirilen hakkaniyet sorumluluğunun hukuki işlemler, özellikle sözleşmeler için
de geçerli olup olmadığı doktrinde tartışılmıştır.
Haksız fiillerde olduğu gibi sözleşmeler hukuku alanında da kural, “kusur
sorumluluğu”dur36. Borçlu, ancak kusursuz olduğunu ispat ederek alacaklıya verdiği zararın
tazminden kurtulabilir (TBK m. 112). Bu temel ilke nedeniyle ayırt etme gücünden yoksun kişiler,
borca aykırı davranışlarından kural olarak sorumlu tutulamayacaktır. Ancak kusura dayanmayan
sözleşmesel sorumluluk hallerinde ayırt etme gücü bulunmayan borçlunun, borca aykırı
davranışından doğan zararlardan sorumlu tutulması mümkündür. Bu farklılık nedeniyle
hakkaniyet sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin TBK m. 114/II atfı bağlamında, sözleşmesel
sorumlulukta uygulanıp uygulanmayacağı kusura dayanan-dayanmayan sorumluluk şeklinde ikili
ayrımla incelenmelidir.
A. Kusura Dayanan Sözleşmesel Sorumlulukta TBK m. 65’in Uygulanması
Ayırt etme gücünden yoksunluk sözleşme kurulurken var olabileceği gibi kurulduktan
sonra da gündeme gelebilir. Sonuçları açısından farklılık arz eden bu iki durum ayrı ayrı
incelenecektir.

Sözleşmenin karşı tarafının ayırt etme gücü yoksunluğuna ilişkin bilgi sahibi olmaması eş deyişle iyiniyeti,
sözleşmenin hükümsüzlüğünü etkilemez. Ayrıntılı bilgi için bkz. VON TUHR/PETER, 180; JAEGER, s. 47;
OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, s. 51; KÖPRÜLÜ, s. 215; DURAL/ÖĞÜZ, N. 353; ARAL, s. 747.
ATAAY, Aytekin, Şahıslar Hukuku, Birinci Yarım, Giriş-Hakiki Şahıslar, İkinci Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul,
s. 1969, s. 104. YHGK 28.07.1941 t. ve E. 4/K. 21 kararında durumu; “Mümeyyiz olmayan bir kimse ile hukuki
muamelede bulunan diğer âkidin bunu bilmeyerek hüsnüniyetle hareket etmiş olması zikri geçen 15. maddenin mutlak
ve kat’i sarahati karşısında böyle bir kimsenin tasarrufu üzerinde hukuki hüküm terettüp etmesi için kâfi değildir.
Kanun, o gibi ayırt etme gücünden mahrum olan kimselerin esasen hak iddia edenlerin hüsnüniyetini himaye
etmemektedir. Elverir ki, o tasarrufun hüküm ifade etmesi için lüzumlu ayırt etme gücü derecesinin tasarruf
zamanında mevcut olmadığı katiyetle sübut bulsun. Bu takdirde kaasrın hâli, metin ve ruhundan başka türlü bir netice
çıkarılmasına imkân yoktur” şeklinde ifade etmiştir. Aynı yönde kararlar için bkz. YHGK. 22.12.2004 T., E. 2004/1743 K. 2004/740; YHGK 27.11.2002 T., E. 2002/1-877 K. 2002/1029; Yarg. 1. HD. 05.03.2003 T., E. 2003/1674 K.
2003/2292. Ayırt etme gücünden yoksun kişilerin yaptıkları sözleşmelerin kesin hükümsüzlüğü kuralına bazı istisnalar
getirildiği MK m. 15’te de ifade edilmiştir. Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması yasağı gibi istisnalar
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ARAL, s. 747-748.
35
İMRE, Gayrimümeyyizler, s. 362 vd., 371; ARAL, s. 746 vd. YUNG, s. 485-486.
36
EREN, s. 535, 1028; TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 54, 416; BELEN, s. 159; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt II,
N. 1328 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 496; KILIÇOĞLU, s. 404-405; ANTALYA, O.
Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1, 3, Borçların İfası, Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları, 2.
Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 41-42; NOMER, Haluk Nami, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi
Tazminatın Belirlenmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 118; HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar
Hukuku Genel Bölüm, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017, s. 139.
34

Hilal DAVER 577
1.

Sözleşmenin Kurulması Sırasında Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olma

Bütün sözleşmelerin geçerliliği için aranan koşullardan ilki, tarafların o işlemi yapmaya
ehil olmalarıdır37. Sözleşme kurulduğu sırada taraflardan biri ayırt etme gücünden yoksunsa,
hukuki işlem kesin hükümsüz olur. Kesin hükümsüz bir sözleşmenin ifa edilmemesi borca
aykırılık oluşturmayacaktır. Fakat ayırt etme gücünden yoksun kişi ile geçerli bir sözleşme
yaptığına güvenen iyiniyetli tarafın, sözleşmenin hüküm ifade etmemesi nedeniyle (olumsuzmenfi) zarara uğraması mümkündür38. TBK m. 65’in uygulanması ile ayırt etme gücünden yoksun
kişinin, ortaya çıkan bu zararı tazminle yükümlü kılınıp kılınamayacağı doktrinde oldukça
tartışmalıdır39.
İsviçre Federal Mahkemesi konuya ilişkin 1921 tarihli bir kararında, sözleşmeden doğan
zararlarda ayırt etme gücünden yoksun kişinin OR Art. 54 uyarınca sorumlu tutulamayacağını
kabul etmiştir40. Kararın gerekçesinde OR Art. 54’ün (TBK m. 65) haksız fiillerden doğan
sorumluluğa ilişkin hükümler arasında yer aldığı, bu nedenle ayırt etme gücünden yoksun kişinin
ancak hukuka aykırı fiili varsa uygulanabileceğini belirtilmiştir. Kararın devamında sözleşme
yapma olgusunun hukuka aykırı fiil sayılamayacağı, dolayısıyla sözleşmeden doğan zararlarda
hükmün uygulanamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca kararda ZGB Art. 411/II41 (MK m. 452/II)
düzenlemesine de değinilmiştir. Hüküm, ayırt etme gücü bulunan vesayet altındaki kişiyi sadece
“fiil ehliyetine sahip olduğu konusunda karşı tarafı yanıltması” halinde doğan zarardan sorumlu
tutmaktadır42. Başka deyişle ayırt etme gücü bulunan vesayet altındaki kişi sözleşme kurduğu için
değil, karşı tarafı yanılttığı için sorumludur. Bu nedenle Federal Mahkeme, ayırt etme gücünden
yoksun kişinin OR Art. 54 uyarınca sorumlu tutulmasının, ZGB Art. 411/II’de öngörülenden daha
ağır bir sorumluluk rejimi getirmek olduğu belirtmiştir43.
Geçerlilik unsurlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 374 vd.;
OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, N. 268 vd.
38
ARAL, s. 750; ERGÜNE, M. Serkan, Olumsuz Zarar, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, s. 230.
39
Ayrıntılı bilgi için bkz. NART, s. 193 vd.; YUNG, s. 492; ARAL, s. 750; BECKER, Berner Kommentar, Art. 97,
N. 58; VON TUHR/PETER, s. 432; VON TUHR, Andreas/ESCHER, Arnold Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, Band II, Zürich 1974, s. 117; JAEGER s. 58; ATAAY, s. 115, İMRE, Mesuliyet, s. 84 vd.; İMRE,
Gayrimümeyyizler, s. 371; SCHNYDER, Basler Kommentar, Art. 54, N. 2; BREHM, Berner Kommentar, Art. 54, N.
49; BRUNNER, N. 370-372.
40
BGE 47 II 35 ff.
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ZGB Art. 411, 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 tarihinde değiştirilmiştir.
Katıldığımız görüş uyarınca, makul surette davranma yeteneğinden yoksun tam ehliyetsizin sözleşmenin karşı
tarafını yanıltabilecek bir hareket yapması mümkün değildir; bu nedenle ZGB Art. 411/II (MK m. 452/II) tam
ehliyetsizlere uygulanmayacak sadece ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlılar hakkında gündeme gelebilecektir.
ZGB Art. 411/II’nin (MK m. 452/II) tam ehliyetsizlere kıyasen uygulanıp uygulanamayacağı hakkında tartışmalar ve
ayrıntılı bilgi için bkz. BUCHER, Berner Kommentar, Art. 19, N. 420; İMRE, Gayrimümeyyizler, s. 362.
41
42

Kararın değerlendirilmesi ve ayrıntılı bilgi için bkz. ARAL, s. 750-751; YUNG, s. 489-492; GONZENBACH,
Rainer, Culpa in contrahendo im schweizerischen Recht, Bern 1987, s.189 vd.; EGGER, August,
“Gayrımümeyyizlerin Hukuki Muameleleri”, Çeviren: Tahir Çağa, Adliye Ceridesi, 31. Sene. 2. Sayı, Yeni Cezaevi
Matbaası, Ankara, 1940, s. 123.
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İsviçre Federal Mahkemesi konuya ilişkin sonraki kararlarında içtihat değişikliğine gitmiş
ve sözleşmenin kurulması sırasında ayırt etme gücünden yoksun kişinin hakkaniyet
sorumluluğunu kabul etmiştir44. Federal Mahkeme kararlarında, Art. 99/III (TBK m. 114/II) atfının
OR Art. 54’ü de kapsadığını belirtmiş45; ayırt etme gücünden yoksunluğun bizatihi tehlike
oluşturduğunu46 ve ayırt etme gücünden yoksun kimselerin haksız fiilleri kadar hukuki işlemleriyle
de üçüncü kişileri zarara uğratabileceklerini vurgulamıştır. Diğer bir ifadeyle Federal Mahkeme,
tam ehliyetsizle sözleşme yapan kişinin, sözleşmenin geçerliğine olan güveninden doğan (menfi)
zararının hakkaniyet gerektiriyorsa Art. 54 uyarınca tazmin edileceğini kabul etmiştir.
Sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluktan bahsedebilmek için öncelikle taraflar
arasında mevcut ve geçerli bir borç ilişkisi bulunmalıdır; aksi halde sözleşme ilişkisinin borca
aykırı davranışla ihlal edilmesi gündeme gelmez47. Tam ehliyetsizlerin hukuki işlemleri de kesin
hükümsüz olduğundan, gerçek anlamda bir borç ihlalinden, dolayısıyla sözleşmeye aykırılıktan
bahsedilemez. TBK m. 114/II, haksız fiillere ilişkin hükümlerin sözleşmeye aykırılıktan doğan
sorumlulukta kıyasen uygulanmasını öngörmektedir; fakat burada sözleşmeye aykırılık
olmadığından TBK m. 65’in kıyasen dahi uygulanamaması gerekir. Buna rağmen Türk-İsviçre
Hukukunda baskın görüş, TBK m. 65’in kıyasen uygulanmasıyla, kesin hükümsüz sözleşmenin
geçerliliğine güvenen iyiniyetli tarafın olumsuz (menfi) zararlarının karşılanması gerektiği
yönündedir48. Bu görüş, sözleşme görüşmelerine başlayanlar arasında kurulan edim yükümünden

Federal Mahkemenin, hukuki işlemin kuruluşunda ayırt etme gücünden yoksun kimseyi, sözleşmenin ihlali suretiyle
verdiği zarardan OR Art. 54 uyarınca sorumlu tuttuğu karar örnekleri için bkz. BGE 55 II 37-38; BGE 102 II 226 ff.
Erişim
Adresi:
https://app.legalis.ch/legalis/chapterviewdocument.seam?documentId=mrswgx3cm5sv6mjqgjpws2k7gizdm&groupIndex=0&rowIndex=0. Federal Mahkeme
kararlarının eleştirisi ve ayrıntılı bilgi için bkz. ARAL, s. 751-752; YUNG, s. 493-494; BECKER, Berner Kommentar,
Art. 54, N. 11; VON TUHR/ESCHER, s. 116-117; KARAHASAN, s. 512; GONZENBACH, s.189 vd.; WEBER,
Rolf H.: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht, Band VI, 1.
Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 5. Teilband: Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, Stämpfli Verlag
AG, Bern, 2000, Art. 99, N. 51.
45
Yargıtay, 4. HD. 16.4.1990 T. ve E.11353, K. 3376 sayılı kararında aynı yaklaşımın Türk Hukuku’nda da geçerli
olduğunu ifade etmiştir: “...Borçlar Kanunun 54. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, hakkaniyet iktiza ediyorsa,
hâkim temyiz kudretini haiz olmayan kimseyi ika ettiği zararın tamamen veya kısmen tazminine mahkûm eder. Bu
hükme temel olan düşünce, bazı durumlarda mağduru himayesiz bırakmanın ortaya çıkaracağı haksızlıkları
önlemektir. Yasa burada özel bir objektif sorumluluk halini kabul etmiş bulunmaktadır. Yasadaki sistematik yerine
rağmen Borçlar Kanunun 54. maddesinin birinci fıkrasının kuralı, sadece gayri mümeyyizin işlediği haksız fiiller
hakkında değil, Borçlar Kanunun 98. maddesinin ikinci fıkrası gözetilerek, onun bir sözleşmeden doğan borç
yükümünün ihlali halinde de uygulanabilir. Hakkaniyet elverdiği takdirde, gayri mümeyyiz, diğer tarafın batıl hukuki
işlemin hüküm ifade ettiğine güveninden doğan zararını tazmin etmelidir ve İsviçre Federal mahkemesinin uygulaması
da aynı istikamettir...”.
46
Kararlar incelendiğinde Federal Mahkemenin tam ehliyetsizlerin sorumluluğunu tehlike fikrine dayandırdığı
anlaşılmaktadır. OR Art. 54’ten doğan sorumluluk hakkaniyet esasına dayandığından kararlar eleştirilmiştir. Bu yönde
bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 502; BRUNNER, N. 604.
47
TERCIER/PICHONNAZ/DEVELİOĞLU, § 24, N. 1195; CUENDET, N. 10 vd.; BRUNNER, N. 42.
48
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 502-503; HELVACI, s. 161-163; ATAAY, s. 115, İMRE,
44

Mesuliyet, s. 193; TUOR/SCHNYDER/SCHMİD/RUMO-JUNGO, s. 531; JAEGER, s. 58; VON TUHR/PETER,
s. 432; WEBER, Art. 99, N. 52; GONZENBACH, s. 189 vd.; SCHNYDER, Basler Kommentar, Art. 54, N. 2.
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bağımsız borç ilişkisi gereği, tarafların birbirlerini koruyucu tedbirleri almamasının borca aykırılık
oluşturacağı; edim yükümünden bağımsız borç ilişkisi kavramının culpa in contrahendo’yu da
içerdiği ve TBK m. 114/II’nin culpa in contrahendodan doğan sorumlulukta da kıyasen
uygulanabileceği gerekçelerine dayanmaktadır49. Eklemek gerekir ki sözleşme kurulurken ayırt
etme gücünden yoksun bulunan kişinin sorumluluğunun doğması için, ayırt etme gücüne sahip
olsaydı davranışının kusurlu addedilebilmesi, zarar görenin iyiniyetli olması ve hakkaniyetin
tazminat ödenmesini gerektirmesi aranmaktadır50.
2.

Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Ayırt Etme Gücünü Kaybetme

Sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde,
edimin niteliğine göre uygulanacak hüküm belirlenmelidir.
Bizzat ifanın önem taşıdığı, şahsi edimler içeren bir sözleşmenin kurulmasından sonra ayırt
etme gücünün kaybı halinde, borçlunun sorumlu olmadığı ifa imkansızlığı gündeme gelecektir
(TBK m. 136). Aynı doğrultuda TBK m. 486’da kişisel nitelikleri önem taşıyan yüklenicinin, m.
513/I’de vekilin ayırt etme gücünü kaybetmesi nedeniyle sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği
düzenlenmiştir. Tam ehliyetsiz hale gelen borçlu, borcundan kurtulur; hakkaniyet sorumluluğu da
doğmaz51.
Bizzat ifanın gerekmediği maddi edimler içeren sözleşmelerde ise borçlunun ayırt etme
gücünü kaybetmesi sözleşmeyi sona erdirmez. Ayırt etme gücünü kaybeden borçlunun (varsa)
yasal temsilcisinin borcu ifa etmesi gerekir; aksi halde cebri icra gündeme gelebilir 52. Bununla
birlikte sözleşme kurulduktan sonra ayırt etme gücünü kaybeden borçlu kusursuzluğunu ispat
edeceğinden, borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararı tazminle yükümlü
olmayacaktır (TBK m. 112). İşte bu noktada katıldığımız görüş uyarınca TBK m. 114/II atfıyla,
TBK m. 65 uygulama alanı bulacak, hakkaniyet gerektiriyorsa ayırt etme gücü olmayan borçlunun

Bu gibi hallerde EBK m. 54/I’in (TBK m. 65) doğrudan doğruya uygulanması gerektiği yönünde: TANDOĞAN, Türk
Mes’uliyet Hukuku, s. 420, dn. 29.
49
Kanundaki istisnai hükümler dışında (örn: TBK m. 37/II, m. 47), olumsuz zararın tazmini için kusurun varlığı
gerekmektedir. Culpa in contrahendo’dan doğan tazmin yükümlülüğünde de kural olarak zarar verenin kusuru aranır.
Dolayısıyla karşı taraf iyiniyetli olsa dahi tam ehliyetsizin olumsuz zarardan sorumlu tutulmaması gerekir. Fakat
hakkaniyet düşüncesinin TBK m. 65’in kıyasen uygulanmasıyla olumsuz zararın tazminini haklı kıldığı
belirtilmektedir. HELVACI, s. 161; İMRE, Mesuliyet, s. 193; ATAAY, s. 115. Aynı yönde Yarg. 4. HD, 16.4.1990
T., E. 11353, K. 3376.
ERGÜNE, s. 230-231.
Borcunun ifası imkânsızlaşan tam ehliyetsiz taraf, sözleşmeden doğan alacağını daha önce elde etmişse bu kazanım
sebepsiz zenginleşme oluşturur, iadesi gerekir.
50
51

52

HELVACI, s. 163.
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sorumluluğu doğacaktır53. Nitekim burada haksız fiiller alanındaki düzenlemeden ayrılmayı
gerektirecek bir sebep bulunmamaktadır; her iki borç kaynağında da bu sorumluluğun
getirilmesine gerekçe oluşturan hakkaniyet ihtiyacı aynıdır54.
B. Kusura Dayanmayan Sözleşmesel Sorumlulukta TBK m. 65’in Uygulanması
Kusura dayanmayan sözleşmesel sorumlulukta ayırt etme gücünden yoksun kişiler de
sorumluluk altına girebileceğinden TBK m. 65’in uygulanmasına gerek kalmayacaktır. Örneğin
para borcunda temerrüde düşmede kusuru bulunmasa da borçlu, temerrüt faizi ödemekle
yükümlüdür. Başka deyişle temerrüt faizi, temerrüdün kusurdan bağımsız bir sonucu olduğundan
borçlunun ayırt etme gücünün bulunup bulunmaması önem taşımaz. Böylelikle zararı karşılanan
kişinin TBK m. 65’e dayanması gerekmeyecektir. Aynı şekilde ifa yardımcısının fiillerinden
sorumluluğu kusura dayanmadığından, borçlu ayırt etme gücünden yoksun da olsa doğan zarardan
sorumludur (TBK m. 116)55. Önemle vurgulamak gerekir ki bu durumda ileri sürülecek tazminat
talebi, TBK m. 72’deki haksız fiil zamanaşımına değil kural olarak 10 yıl olan borca aykırılık
zamanaşımına tabidir (TBK m. 146)56.

SONUÇ
Türk Borçlar Kanunu m. 114/II’deki “haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler” ifadesi
İsviçre Borçlar Kanunu’nun Fransızca metnine daha uygundur ve hükmün yaptığı atıf geniş
kapsamlı değerlendirilmelidir. Doktrinde TBK m. 50 (zararın ve kusurun ispatı), m. 51 (tazminatın
belirlenmesi), m. 52 (tazminatın indirilmesi) hükümlerinin TBK m. 114/II atfının uygulama
alanına girdiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Tartışmalı olan, bu nedenle de çalışmamızda
incelediğimiz husus, TBK m. 59 ve m. 65 (ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğu)
hükümlerinin sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hallerin de kıyasen uygulanıp
uygulanmayacağıdır. Katıldığımız görüş uyarınca, kanun koyucunun özel haller için hüküm
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 502; İMRE, Gayrimümeyyizler, s. 371; ARAL, s. 755; YUNG, s.
481; CUENDET, N. 364; BRUNNER, N. 370-372; BUCHER, Berner Kommentar, Art.17/18, N. 84, 102; ATAAY,
s. 115, ÖZSUNAY, s. 55.
54
Alman hukukunda, sözleşme ilişkilerine hakkaniyet sorumluluğunun uygulanmamasının meydana getireceği
adaletsizlik şu örnekle açıklanmaktadır: “Bir akıl hastası, bir antika dükkânına girip, dükkân sahibinin ekonomik
bakımdan sarsacak nitelikte bir tabloyu parçalaması hâlinde, ayırt etme gücünden yoksun kimsenin hakkaniyet
çerçevesinde sorumlu tutulması mümkün olacaktır. Ancak, akıl hastası, antika dükkânından söz konusu tabloyu satın
alma konusunda anlaşır ve tablonun karşılığına bir senet verip, dükkândan çıktığında bu tabloyu karşısına gelen ilk
kişiye vermesi hâlinde, sözleşmenin geçersizliği sebebiyle, antikacının uğradığı zararlara hakkaniyet sorumluluğunun
uygulanmaması adil sonuçlar vermeyecektir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. BRANDT, Hans, Verkehrssicherheit und
Geschäftsunfähigkeit Abhandlungen aus dem gesamten Handelsrecht, Bürgerlichen Recht unf Konkursrecht”, Heft 6,
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1936, s. 65.
55
Geniş bilgi için bkz. TANDOĞAN, Türk Mes’uliyet Hukuku, s. 435 vd.
53

56

BRUNNER, N. 401-403.
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koyarken güttüğü amacı zedelemeyecek ve somut olayın bünyesine uygun düşecek şekilde TBK
m. 59, m. 65 sözleşmeden doğan sorumlulukta uygulanabilmelidir.
Ayırt etme gücünden yoksunluk sözleşme kurulurken var olabileceği gibi kurulduktan
sonra da gündeme gelebilir. Sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk için taraflar arasında
mevcut ve geçerli bir borç ilişkisi bulunması gerektiğinden burada gerçek bir sözleşmeye aykırılık
yoktur; bu nedenle TBK m. 65’in kıyasen dahi uygulanamaması gerekir. Ancak Türk-İsviçre
Hukukunda baskın görüş, TBK m. 65’in kıyasen uygulanmasıyla, kesin hükümsüz sözleşmenin
geçerliliğine güvenen iyiniyetli tarafın olumsuz zararlarının karşılanması gerektiği yönündedir.
Sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde ise
edimin niteliği önem taşımaktadır. Şahsi edimler içeren, dolayısıyla bizzat ifanın önem taşıdığı bir
sözleşmenin kurulmasından sonra borçlu ayırt etme gücünü kaybederse borçlunun sorumlu
olmadığı ifa imkansızlığı gündeme gelir (TBK m. 136). Böylelikle borçlu borcundan
kurtulacağından hakkaniyet sorumluluğu da doğmayacaktır. Maddi edimler içeren sözleşmelerde
ise borçlunun ayırt etme gücünü kaybetmesi sözleşmeyi sona erdirmez. Buna karşın borçlu
kusursuzluğunu ispat edeceğinden TBK m. 112 çerçevesinde sorumlu tutulması da olanaksızdır.
Katıldığımız görüş uyarınca TBK m. 65 bu noktada uygulanacak. Ve hakkaniyet gerektiriyorsa
ayırt etme gücü olmayan borçlunun sorumluluğu doğacaktır. Sözleşmesel sorumlulukta kusurun
aranmadığı hususlarda ise ayırt etme gücünden yoksun kişiler sorumluluk altına girebileceğinden
TBK m. 65’in uygulanmasına gerek kalmayacaktır.
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ÖZET
Dünya genelinde karşılaştırılabilir standartlara sahip olma arzusu, standartların benimsenmesinin
ve uygulanmasının yanı sıra Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS)'ye yakınsamayı da
beraberinde getirmiştir. Ancak muhasebe standartlarının yakınsama eğiliminin artmasına rağmen,
muhasebe sistemlerinin uygulanması bağlamında önemli bir çeşitlilik devam etmektedir.
Uluslararası muhasebe standartları, dünya çapında ekonomik kalkınmanın önemli argümanlarından
biridir. Bu bağlamda bir takım gelişmeler yaşanmıştır.
Afrika ülkeleri (Burundi dahil), şu anda dünyadaki çoğu ülke tarafından benimsenen Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarının (UMS / UFRS) uygulanmasında hala sorunlarla karşı karşıyadır.
Bu makale, ilk hesap planının oluşturulmasından günümüze kadar Ulusal Hesap Planlarının
getirdiği ana değişikliklerden kaynaklanan Burundi'deki muhasebe sisteminin gelişimini tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Planı, Muhasebe Standartları, Kavramsal Çerçeve.

ACCOUNTING SYSTEM FRAMEWORK IN BURUNDI
Philbert NIZIGIYIMANA
ABSTRACT
The desire to have comparable standards worldwide has brought with it the convergence of
International Financial Reporting Standards (IFRS), as well as the adoption and implementation of
standards. However, despite the increasing trend of convergence of accounting standards, significant
diversity remains in the context of the application of accounting systems.
International accounting standards are one of the important arguments for economic development
worldwide. In this context, there have been some developments.
African countries (including Burundi) still face problems in the implementation of International
Financial Reporting Standards (UMS / IFRS), which are currently adopted by most countries in the world.
This article discusses the evolution of the accounting system in Burundi resulting from the main
changes brought by the National Charts of Accounts from the creation of the first chart of accounts to the
present.
Keywords: Accounting Plan, Accounting Standards, Conceptual Framework.
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1. GİRİŞ
Uluslararası muhasebe standartları, dünya çapında ekonomik kalkınmanın önemli
argümanlarından biridir. Bu bağlamda bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin Avrupa Birliği,
2002 yılında siyasi bir kararla IASB'nin uluslararası muhasebe standartlarını benimsemiştir.
Muhasebe standartlarının seçimi ve uyumlaştırılması tarafsız değildir.
Feudjo'nun (2010: 149) vurguladığı gibi, Afrika ülkelerinin muhasebe sistemi her zaman
siyasi ve ekonomik tarihlerini yansıtmıştır. Politik, ekonomik ve sosyal entegrasyon yapılarındaki
zorluklar, entegre ve uygulanabilir muhasebe standardizasyon yapılarının oluşturulmasına
yardımcı olmamaktadır.
Dünya genelinde karşılaştırılabilir standartlara sahip olma arzusu, standartların
benimsenmesinin ve uygulanmasının yanı sıra UFRS'ye yakınsamayı da beraberinde getirmiştir.
Ancak muhasebe standartlarının yakınsama eğiliminin artmasına rağmen, muhasebe sistemlerinin
uygulanması bağlamında önemli bir çeşitlilik devam etmektedir.
Standartları benimseme hedefi ve uluslararası karşılaştırılabilirlik göz önüne alındığında,
ilk hesap planının oluşturulmasından günümüze kadar Ulusal Hesap Planlarının getirdiği ana
değişikliklerden kaynaklanan Burundi'deki muhasebe sisteminin gelişimini araştırmak önemlidir.
Muhasebe reformunun amacı, muhasebeyi ülkenin değişikliklerine ve gerçeklerine
uyarlamaktır. Aynı zamanda küresel anlamdaki muhasebe değişikliklerine uyumlaştırmayı
hızlandırmaktır.
Bununla birlikte, muhasebe araştırmacıları, tekelci bir muhasebe uygulaması olarak
düşünülen UFRS'nin uygulanmasının küresel anlamdaki muhasebe için doğru karar olup
olmadığını tartışmaktadırlar.
Burundi şirketleri (Kamu ve özel) %95 oranında küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBI) ve ayrıca
çok az sayıda borsaya kayıtlı şirket tarafından karakterize edilir, dolayısıyla finansal sorumluluk
düşüktür.
Burundi'deki muhasebeye ilişkin yasal ve düzenleyici çerçeve, son yıllarda önemli
değişikliklere uğramıştır, bu da orta vadede muhasebe uygulamalarında olumlu bir gelişmeyi
mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut mekanizmaların etkin bir şekilde işlemesine izin
vermek için muhasebe standardizasyonunda iyileştirmelere ihtiyaç vardır.
2019'da tahmini 12 milyon nüfusa sahip olan Burundi, 27.834 km2'lik yüzölçümüyle
coğrafi, sosyal ve kültürel açıdan en az çeşitlilik barındıran Afrika ülkelerinden biridir. Burundi
toplumu Hutu (% 85), Tutsi (% 14) ve Twa (% 1) dahil olmak üzere 3 adet etnik gruba sahiptir.
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Burundililerin% 62'sinden fazlası Katolik,% 22'si Protestan,% 5'i Müslüman, geri kalanı
animisttir.
Burundi'nin
ana
dili
Kirundi
ve
resmi
dili,
Fransızca’dır
(https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/burundi.htm).

2.
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA NEDEN İHTİYAÇ
DUYULMUŞTUR?
Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS)’ nin ortaya çıkmasına ve tüm dünya tarafından
birliktelik içinde uygulanmaya başlanmasına, küreselleşme, finansal piyasaların gelişmesi, çok
uluslu şirketlerin ortaya çıkması ve sermaye piyasalarının gelişmesi sonucu doğru, güvenilir ve
karşılaştırılabilir finansal tabloların hazırlanması ihtiyacı sebep olmuştur.
Muhasebe Standartları’nın Amacını Birkaç Madde ile Şöyle Açıklayabiliriz:
✓ Finansal bilgilerin zaman ve mekan içinde karşılaştırılabilirliğini sağlamak,
✓ Dünyadaki tüm borsalarda tüm kullanıcılar tarafından anlaşılan finansal bilgileri
sağlamak,
✓ Hesapların şeffaflığı ilkesine ve bilgi kalitesine dayalı finansal piyasaların
gelişimine katkıda bulunmak,
✓ işletmeyle ilgili kişi ve kurumların yanlış değerlendirme yapmalarına engel olmak
✓ Uygulamalardaki farklılıkları ortadan kaldırmak,
✓ uluslararası alanda finansal bilgi sunulması sırasında ortak bir dil oluşturmak, mali
tabloların anlaşılabilir, tarafsız ve şeffaf.Uluslararası Muhasebe Standartlarının
Ekonomik Ortama Katkısı.
Muhasebe standartları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mevcuttur. Finansal
piyasaların küreselleşmesini uyumlu hale getirmeyi ve farklı şirketler hakkındaki bilgileri
karşılaştırmayı mümkün kılarlar.

3. MUHASEBE STANDARTLARININ UYUMLAŞTIRILMASI: KAVRAMSAL
ÇERÇEVE
3.1. Uluslararası Uyum
Muhasebe standartlarının uyumlaştırması tanımlamalarından ilk olanlarından biri Nobes
ve Parker'ın (1981: 329) tanımıydı. Uyumlaştırmayı " değişkenlik düzeylerini sınırlayarak
muhasebe uygulamalarının uyumluluğunu artırmak için tasarlanmış bir süreçtir." şeklinde
tanımlamıştır. Muhasebede uyumlaştırma, ulusal muhasebe standartlarını ve uygulamalarını bir
araya getirmek ve sonuç olarak farklı ülkelerden şirketler tarafından kullanıllan finansal tabloların
karşılaştırılmasını kolaylaştırmak olan kurumsal bir süreçtir (Colasse, 2000: 757). Uyumlaştırmayı
standardizasyondan, ayıran kriter aynı coğrafi alanda aynı standartların uygulanmasını ve bu
alandaki muhasebe uygulamalarının tekdüzeliğini amaçlamasıdır.
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Bu nedenle, uluslararası muhasebe uyumlaştırmasının amacı, muhasebe farklılıklarını
anlamak, bunları azaltmak ve son olarak tek bir muhasebe sistemi, yani IASB'nin uluslararası
muhasebe standartları UMS \ UFRS'yi uygulamaktır (Ağca, 2007:27). Bu uluslararası muhasebe
çerçevesinin benimsenmesi ve evrensel uygulaması, birçok araştırmacı tarafından araştıma konusu
edilmiştir.
Yukarıda altı çizildiği gibi, ulusal muhasebe düzenlemeleri arasındaki farkların
azaltılmasını ifade eden muhasebe uyumlaştırmasının aksine, muhasebe standardizasyonu,
uluslararası muhasebede muhasebe kurallarının standardizasyonunu ve aynı standartların
uygulanmasını belirtmek için kullanılan bir terimdir (Ulusan, 2005: 11). Bununla birlikte,
muhasebe uyumlaştırmasının yumuşatılmış bir standardizasyon şekli ve ona doğru bir ilk adım
olduğu söylenebilir.
3.2. Uluslararası Muhasebe Standartları UMS / UFRS
Finansal raporlama çerçevesi, bir işletmenin finansal tablolarında yer alan bilgileri ölçmek,
kaydetmek, sunmak ve raporlamak için kullanılan yayınlanmış kriterler dizisidir. Bir işletmenin
finansal tabloları tanınmış bir finansal raporlama çerçevesi kullanılarak hazırlanmış olmalıdır, aksi
takdirde denetçiler işletmeler için açık bir denetim görüşü yayınlayamazlar. Çünkü denetçiler
denetimlerini oluşturulan finansal raporlama çerçevesini dikkate alarak uygunluğu ölçmeye
çalışmaktadırlar.
En yaygın kullanılan muhasebe standartları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (US
GAAP=Generally Accepted Accounting Principles2) ve uluslararası finansal raporlama
standartlarıdır (UFRS). US GAAP, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işletmeler tarafından
kullanılırken, UFRS dünyanın diğer bölgelerinin çoğunda kullanılmaktadır. Bu iki çerçeve genel
olarak tasarlandığından çoğu işletme türüne uygulanabilir. Belirli durumlar için tasarlanmış ve
diğer kapsamlı muhasebe standartları (OCBOA=Other Comprehensive Basis of Accounting)
olarak bilinen başka muhasebe standartları da bulunmaktadır.
İngilizce isimleri UMS / UFRS ile bilinen uluslararası muhasebe standartları, IASB adlı
uluslararası bir kuruluş tarafından, dünya çapında tek bir finansal ve muhasebe dili oluşturmak
amacıyla geliştirilen muhasebe kuralları ve uygulamalarıdır.
3.3. Muhasebe Ortamı
Muhasebe, kendi kültürü olan bir toplumda ekonomik, finansal ve politik bir sistemin
ortasında çalışır. Muhasebe ortamı, muhasebe uygulamalarına etki eden tüm faktörleri temsil eder
ve söz konusu muhasebe sistemleri üzerinde bunlar ekonomik, finansal, kültürel, politik, sosyal

Muhasebe faaliyeti bağlamında kullanılan kural ve standartları ifade eden Anglo-Sakson kökenli muhasebe terimi.
GAAP (Genel olarak kabul edilen muhasebe ilkeleri), uygulamaları konusunda fikir birliğine varan standartları,
kuralları ve kuralları içeren iyi davranış kurallarıdır. Genel olarak, çoğu ülke muhasebe kurallarını Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu hale getirir, böylece muhasebe göstergeleri neredeyse tüm
ülkelerde aynı şekilde çözülebilir.
2
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faktörler vb. kararla gözlemlenebilir. İkinci bölümde muhasebe ile ilişkisi olan bu faktörlerin
literatürü gözden geçirilecektir.

4.

TEMEL MUHASEBE STANDARDİZASYON MODELLERİ

Muhasebe sisteminin gelişimini etkileyen faktörler bazı ülkeler için benzer olabilir. Ülkeler
muhasebe benzerliğinin derecesine (grup içi) ve muhasebe farklılığının derecesine (gruplar arası)
göre birkaç gruba ayrılabilir. Bu ayrımlar muhasebe modelleri ile ifade edilmektedir.
Muhasebe modeli, farklı ülkelerdeki muhasebe uygulamalarını farklı kategorilere
ayırmaktadır (Eromonsele, 2017: 30). Ülkelerin muhasebe sistemindeki farklılıkların yanı sıra, bu
ülkeler arasındaki tarihsel veya ekonomik ilişkiler nedeniyle muhasebe uygulamaları veya sistemi
ülkeler arasında karşılaştırılabilir olarak ifade edilebilmektedir. Bugün, IASB tarafından
desteklenen uluslararası standartların oluşturulmasıyla, iki baskın model ortaya çıkmıştır: Bunlar
kıta Avrupası modeli ve Anglo-Sakson modelidir.
4.1. Anglo- Sakson Modeli
Bu muhasebe modeli, yatırımcıların finansal piyasadaki bilgi ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılmaya yöneliktir. Yatırımcılar, nakit akışlarını tahmin etmek ve yatırım yapmak için
yöneticilerin performansını değerlendirmeye çalışmaktadırlar (Chairas ve Radianto, 2001: 22). Bu
değerlemeyle birlikte finansal piyasalarda yatırım yapmaya yönelik kararlar almaktadırlar. Bu
anlamda modelin en belirgin özelliği yatırımcıların bilgi ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak
systemin oluşturulmasıdır.
Tarihsel olarak bu model Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmıştır ve Amerika Birleşik Devletleri
de bu modeli benimsemiştir. Uluslararası muhasebe standartları da bu modele uygun olarak
geliştirilen bir muhasebe çerçevesi olarak düşünülmektedir. Anglo-Sakson modeline dayalı
muhasebe standartları, esas olarak muhasebe mesleği tarafından geliştirilen direktiflerden
türetilmektedir.
Anglo-Sakson modelini benimseyen ülkeler, pazar odaklı ülkelerden oluşmaktadır. Bu
ülkelerde, ekonomiye finansman sağlayan oldukça gelişmiş finansal piyasalar vardır. Bu nedenle,
finansal bilgilerin şirketler tarafından yayınlanma amaçları arasında, esas olarak yatırımları
bulunmaktadır. Böylelikle muhasebe, yatırımcıların karar alma ihtiyaçlarına yönelik şirketin
finansal performansı hakkında büyük miktarda bilgi üretmektedir.
4.2. Kıta Avrupa Modeli
Kıta Avrupası sistemi ise özel girişim üzerinde devletin vesayeti olduğunu Kabul eder.
Dolayısıyla bu sistem içinde girişimcinin kararları ancak, devletin izni olduğunda ve o ölçüde,
yaşama kavuşur. Bu nedenle de yenileşim bu dünyada, girişimci için, Anglo-sakson dünyası kadar,
yüksek getiri sağlamaz. Buna karşılık, girişimcilerin karşılaşabileceği sürprizler de daha azdır.
Başka bir deyişle devlet Kıta Avrupası sisteminde hem girişimcilerin hem de diğer çalışanların
daha az belirsizlikle karşı karşıya kalmalarını sağlayacak önlemleri alma işlevini üstlenmiştir.
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Dikkat edilirse, bu iki sistem de ülkelerin gelişme yolunu açık tutmaktadır. Nitekim, örnek
olarak seçilen ülkelerin tümü dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer almaktadırlar. Ancak,
özellikle son kriz bağlamında bir kez daha ortaya çıkan bir farkları var: İktisadi ortam olumlu
olduğunda, Anglosakson sistemi, daha hızlı gelişme sağlıyor, yenileşim daha güçlü oluyor. Buna
karşılık iktisadi ortamda bir bozulma olduğunda (kriz gibi) Anglo-sakson ekonomilerindeki
insanların yaşamı olumsuz yönde daha fazla etkileniyor.

Tablo 1: Kıta Avrupa ve Anglo-Sakson muhasebe sistemlerinin temel özellikleri
Muhasebe sistemleri

Kıta-Avrupa Modeli

Anglosakson Modeli

Ekonomik ve sosyal çevre
Şirket özellikleri

Esas olarak aile işletmeleri:
yüksek sermaye yoğunluğu
var.

Esas olarak ortaklık firmaları: oldukça
parçalanmış sermaye mevcut.

Kültür

Devlet baskın

Bireyci

Yasal system

Yazılı kanun hakimdir. Kanun
ayrıntılı muhasebe kurallarını
kelirler

İçtihat hakimdir. Kurallar kuruluşlar
tarafından yapılır

Vergi sistemi

Muhasebe ve vergilendirme
arasında yakın ilişki var.

Muhasebe
bağımsızdır

vergilendirmeden

Muhasebe hedefleri
Mali tabloların birincil
kullanıcıları

İhtiyatıyatlılık ilkesi mevcut.
Vergilendirmenin muhasebe
bilgilerinin
karar
verme
üzerindeki zararlı etkisi var.

Gerçeğe uygun ve şeffflık ön planda

Muhasebe
standardizasyonunun
amacı

Gerçek veya tüzel kişi olan
herhangi bir şirket

Başlıca kote olan şirketler

Kar hesaplama

Dağıtılabilecek ihtiyatlı
kârın hesaplanması:

bir

Karar verme için yararlı bir kârın
hesaplanması:

−
kar
dağıtımında sınır
−
gizli
rezervler yaratma eğilimi
Sermaye
ağırlıklı
olarak
bankacılık sektörü tarafından
sağlanmaktadır.

−
Kâr
dağıtımında
sınır yoktur;
−
gizli rezerv yok

Sermaye piyasaları

Kaynak: Raffournier, Haller et Walton (1997: 9)

Sermaye esas olarak borsa yoluyla
sağlanmaktadır

Philbert NIZIGIYIMANA 591
5.
AFRİKA'DA MUHASEBE SİSTEMİNİN KISA TARİHİ
Afrika ülkeleri, Fransız hesap planının doğduğu ve geliştiği bir zamanda
sömürgeleştirilmiştir. Fransa'da ve Afrika ülkelerinde (Fransız kolonisi) geçerli olan ilk hesap
planı, 1937'de Schmalenbach tarafından tasarlanan ve 1938'de uygulanan Alman muhasebe hesap
planıdır. 1947'de Fransada’nın muhasebe enstrümanlarınının aynısını ithal ederek genel bir hesap
planı oluşturulmuştur. 1968'de, Afrika devlet başkanlarının girişimiyle, Afrikalı ve Fransız
uzmanlardan oluşan bir komisyon Niamey'de toplanmış ve ilk Afrika hesap planını önermişlerdir:
OCAM (Organisation commune africaine et malgache - Afrika ve Madagaskar Ortak Örgütü)
olarak ifade edilen komisyonun hesap planı olarak tarihe geçmiştir . PCG (Plan Comptable
Général- Genel Muhasebe Planı) ise Batı Afrika ülkelerinin bölgeselleşmesini sağlamak için
oluşturulan ilk bölgesel standardizasyon girişimidir.
Bölgesel bağlamda bu uyumlaştırma girişimi, bir yandan ülkeler arasında
standardızasyonun sağlanması diğer yandan yerel ve bölgesel uyumlaştırma gereklilikleri
nedeniyle başarıya ulaşamamıştır. OCAM devlet başkanları tarafından 1970 yılında Yaoundé'de
kabul edilmiş olan girişimdir.
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine-Bati Afrika Ekonomik ve Para
Birliği), 1998'de kendi muhasebe sistemini oluşturmak için OCAM hesap planından tamamen
ayrılmış, “SYSCOA (Système Comptable Ouest Africain-Batı Afrika Muhasebe Sistemi)” adında
yeni muhasebe sistemini uygulamaya başlamıştır. Bu sistem OHADA sistemini uygulayan üye
ülkelerde geçerli olan muhasebe kurallarını uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Batı Afrika
ülkeleri tarafından benimsenen bu yeni çerçeve, 1982 Fransız hesap planı ve Anglo-Sakson ve
uluslararası uygulamalardan güçlü bir şekilde esinlenmiştir.
Bu kısa tarihsel hatırlatma, Afrika'daki muhasebe sisteminin evriminin, Kıta
Avrupası'ndaki ve Fransa'daki muhasebe standartları ve uygulamalarının evrimiyle bağlantılı
olduğunu göstermektedir. Ngantchou’ya (2011: 41) göre, SYSCOA'nın hala Fransız muhasebesine
ve Anglo-Sakson muhasebe sistemine yakınsama içindedir. Bu tarihsel süreçte bölgedeki ülkelerin
Fransız sömürüsü nedeniyle, hesap planlarındaki ve muhasebe sistemlerindeki değişimlerden ve
gelişmelerden Fransa gibi ülkelerden fazlaca etkilendiğini göstermektedir. Bu etkileşim kültürel
değişimi de içerisinde bulundurmaktadır.

6.

AFRİKA'DA MUHASEBE STANDARDİZASYONU

Uluslararası muhasebe standartları, Anglo-Sakson muhasebe modeline benzer olduğundan
daha çok gelişmiş ekonomilerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
Bu nedenle, ekonomik, finansal, politik veya kültürel v.b. yapıları gelişmiş ülkelerinkinden
oldukça farklı olan gelişmekte olan ülkeler için bu muhasebe standartlarının uygunluğu
tartışılmaktadır. Muhasebe uyumlaştırmasının derecesi büyük ölçüde sosyal ve politik
mülahazalara ve özellikle Avrupa Birliği'nin politik entegrasyon derecesine bağlı olduğunu
göstermiştir (Bampoky, 2016: 8).
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Muhasebe farklılıkları

Sunum, tanıma ve
ölçümdeki farklılıklar

Finansal tabloların algılanması ve
yorumlanmasındaki farklılıklar

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.. Ülkeler arasındaki muhasebe
farkılılarının
kökenleri
Mali tabloların oluşturulmasında muhasebe ilkelerindeki farklılıklar

Hedefler ve mali tablolardaki farkılılıklar

Farklı sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler

Şekil 1: Ülkeler arasındaki muhasebe farkılılarının kökenleri
Kaynak: Raffournier, Haller et Walton (1992: 2).

7.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MUHASEBE STANDARTLARI İLE
İLGİLİ SORUNLAR
Feudjo'nun (2010: 149) vurguladığı gibi, Afrika ülkelerinin muhasebe sistemi her zaman
siyasi ve ekonomik tarihlerinin bir yansıması olmuştur. Politik, ekonomik ve sosyal entegrasyon
yapılarındaki zorluklar, entegre ve uygulanabilir muhasebe standardizasyon yapılarının
oluşturulmasına yardımcı olamamaktadır (Bampoky, 2016: 3). Bununla birlikte, tüm zorluklara
rağmen, Afrika'daki bazı ülkeler zorlukları aşmış ve UFRS'yi başarıyla benimsemiştir.
Afrika'nın karşı karşıya olduğu zorluk, UFRS'yi benimseme konusundaki yetersizlik değil,
daha kaliteli finansal raporlama ile sonuçlanacak olan UFRS'nin benimsenmesinin
uygulanamamasıdır. Bu anlamda Katto (2010) Afrika'nın karşı karşıya olduğu zorluklardan
bazılarını şu şekilde sıralamıştır:
− Muhasebe meslek mensuplarının eksikliği vardır;
− Denetimin değeri konusunda bilinç eksikliği vardır;
− Dil engelleri vardır.
Ayrıca finansal raporlama ile Afrika finans piyasaları arasındaki bağlantı da
vurgulanmaktadır. Sermaye yatırımcılarının uygulanabilir kararlar alabilmek için anlaşılır, ilgili
ve yeterli bilgiler içeren yüksek kaliteli finansal raporlara ihtiyaç duydukları belirtilmektedir. Çoğu
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durumda, Afrika devletleri, siyasi, sosyal, ekonomik ve yasal kültürleri farklı olan ülkeleri
sömürgeleştirerek kendilerine miras bırakılan idari modellere göre faaliyetlerini
sürdürmektedirler.
8.

BURUNDİ'DE MUHASEBE STANDARDİZASYONUNUN TARİHİ

31 Aralık 1974 tarih ve 100/319 sayılı kararname ile bir Ulusal Muhasebe Planı (PCN=
Plan comptable National) ve aynı zamanda bir Ulusal Muhasebe Konseyi (CNC = Conseil National
de la Comptabilité) oluşturan PCN 1975'te tanıtılmış ve daha sonra 1976'da zorunlu hale
getirilmiştir. Afrika Malgaşası ve Mauritius Ortak Örgütü Muhasebe Planından, kısaltması
OCAMM (Organisation commune de l'Afrique de Malgache et de Maurice)'den, diğer Fransızca
konuşan Afrika ülkeleri gibi.
PCN 'nin ikinci reformu 1985'te gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar, standartlaştırılmış özet
finansal tabloların oluşturulması için gerekli olan başlıkların takip ettiği bir hesap listesi
oluşturmuştur. PCN’nin 1985 versiyonu hem uygulamada hem de eğitimde muhasebe ve denetim
açısından yetersizlikleri içermektedir. 1985 Ulusal Muhasebe Planı tam bir muhasebe sistemi
olarak görülmektedir. Ancak hem tasarımı hem de genel mimarisi açısından UFRS
standartlarından çok farklıdır. Örnek olarak, UFRS esas olarak büyük şirketler için tasarlanırken
(bazı standartlar yalnızca borsaya kayıtlı şirketler için geçerlidir), 1985 Ulusal Muhasebe Planı,
şirketin büyüklüğüne göre değişen bir finansa3l bilgi gereksinimi düzeyi ile tüm şirket türlerine
hitap etmektedir.
UFRS tarafından öngörülen gerçeğe uygun değer kavramının karşılığında 1985 Ulusal
Muhasebe Planında tarihsel maliyetin üstünlüğü dikkat çekmektedir.
Üçüncü reform, uygulama kılavuzunu da içeren PCNR 2012, 7 Kasım 2012 tarih ve
540/1791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Ekonomik faaliyette bulunan bütün
kuruluşlar için 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girerek bütün her bölgede ve muhasebe sisteminde
uygulanmıştır. Nihayetinde, UFRS'ye uyarlama adına Burundi muhasebe sisteminde önemli bir
ilerleme olarak Kabul edilmektedir. 2012 PCNR önceki UFRS ile uyumlu olmasına ragmen
güncellenmiş UFRS’den (2014) farklılıklar bulunmaktadır. PCNR'nin (2012), nihai amacı rekabet
edebilirliği artırmak, özel ve kamu sektörü şirketlerinin yönetişim ve malişeffaflığını teşvik etmek
amacıyla ülkedeki muhasebe ve denetim uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlasa da, UMS/UFRS
ile uyumlu değildir (ROSC, 2014: 2).
9.
BURUNDİ'DEKİ
HATIRLATMA

İŞLETME

TÜRLERİ

HAKKINDA

KISA

BİR

Herhangi bir ülkedeki işletmeler, ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü ana araçlardır. bir
şirket, müşterilere mal veya hizmet sağlamak üzere organize bir şekilde insan, malzeme, hizmet
ve finansal kaynakları bir araya getiren ekonomik ve sosyal bir yapıdır.
Burundi'de şirketler büyüklüklerine göre, özellikle işgücüne göre sınıflandırılabilir: Mikro
işletmelerin veya çok küçük işletmelerin 0 ile 9 arasında çalışanı vardır; küçük işletmelerin 10 ile
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49 çalışanı; orta ölçekli işletmelerin 50 ile 499 çalışanı ve büyük işletmelerin 500'den fazla çalışanı
bulunmalıdır
(https://www.iwacu-burundi.org/entreprises-prives-lautre-versant-de-la-vieconomique-burundaise). Şirketleri yasal statülerine göre de sınıflandırılmaktadır. Bazıları
bireyseldir (yani sermayeleri yalnızca bir kişiye aittir). Diğerleri ortaklık şeklindedir Limited
Şirketler (SARL= Société à Responsabilité Limitée), Halka açık Şirketler (SA= Société
Anonyme), vb. Ve bu nedenle sermaye birkaç ortak tarafından tutulur. Halka açık bir limited
şirketin sermayesi, örneğin (Peugeot, Boeing, Toyota, vb.) milyonlarca hissedar arasında
paylaştırılmıştır.
Son olarak, şirketleri pazarlarının büyüklüğüne göre de sınıflandırılmak mümkündür.
Bazıları faaliyetlerini yerel olarak yürütmektedir (küçük ticaret, zanaat, tüketicilere hizmet
sağlayanlar, serbest meslekler vb.). Diğerleri ise ulusal ve hatta uluslararası kapsamda faaliyet
göstermektedirler. İstihdam edilen personel sayısına ya da satış miktarına (ciro) veya kullanılan
sermayenin büyüklüğüne göre; küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler ve çok uluslu
işletmeler (diğer ülkelerde şubeleri olan büyük işletmeler) arasında bir sınıflandırma
yapılmaktadır. Burundi sanayi sektörüne mikro işletmeler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ'ler) hakimdir.
Burundi'de, girişimcilik dokusunun% 5'inden azını temsil eden büyük şirketler ciroda
GSYİH'nın% 40'ından fazlasını oluştururken, girişimcilik dokusunun% 95'inden fazlasını temsil
eden KOBİ'lerin toplamı ciro olarak GSYİH'nın% 10'undan daha azını temsil etmektedirler.
Özetle Burundi KOBİ ağırlıklı şirketleşme şeklinde bir yapıya sahiptir. KOBİ'lere atfedilen
farklı tanımlar, ülkenin uluslararası düzeyde ekonomik entegrasyonu veya ekonominin büyüklüğü
gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Hatta aynı ülke içinde bile farkllılıklar ortaya
çıkabilmektedir. Bu farklılıklara neden olan unsurlar kurum kültürü, ülke nüfusunun sayısı, iş
sektörünün yapısı ve diğer önemli faktörlerdir. Yörük ve Ban (2003: 4-5), ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri ve sektörler arasındaki farklılıklar nedeniyle ortak bir KOBİ tanımı geliştirmenin zor
olduğunu belirtmişlerdir.
Burundi'de güvenilir bilgi eksikliği nedeniyle, KOBİ'leri değerlendirmek ve doğru bir şekilde
tanımlamak zordur.
Tablo 2: Burundi'de işletme sınıflandrımasına göre çalışan sayısı
Şirketin büyüklüğü
Çalışan Sayısı
Mikro işletme
9'dan az
Küçük işletme
10 – 49
Orta ölçekli şirket
50 ila 499
Büyük şirket
500'den fazla
Kaynak:(https://www.iwacu-burundi.org/entreprises-prives-lautre-versant-de-la-vie-conomique-burundaise).
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10. BURUNDİ’DE 1985 PCN MUHASEBE SİSTEMİNDEN 2012 PCNR MUHASEBE
SİSTEMİNE GEÇİŞ
Burundi tarihsel sürece bakıldığında, paydaşların farklı bir rol oynamak zorunda kaldığı sosyoekonomik açıdan değişikliklere ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Burundi'nin PCN'si gelecekte
ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayacak ve sosyo-ekonomik ortamı ile uyumlu olacak şekilde
revize edilme ihtiyacı bulunmaktaydı.
Daha önce de ifade edildiği üzere 1985 yılında Burundi ulusal bir hesap planı kabul etti.
Bu plan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından (UFRS) önemli farklılıklar içeriyordu
ve şirketin büyüklüğüne bağlı olarak farklı gerekliliklerle Burundi'deki tüm işletme ve kurumlara
uygulanmıştır.
Burundi'de muhasebe ve denetim standartları düzenleme kuruluşu olarak CNC, Revize
(Yeni) Ulusal Muhasebe Planının (PCNR) yürürlüğe koyarak Muhasebe Planlarının revize edilmiş
UFRS standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için güncellenme yapmaktadır. Bu amaçla PCN
1985'ten PCNR 2012'ye geçişi sağlayarak muhasebenin güncellenmesi adına çalışmalar
başlatmıştır.
1985 PCN'den 2012 Revize Ulusal Muhasebe Planına (PCNR) geçiş, Burundi muhasebe
tarihinde gerçek bir dönüm noktası olarak düşünülmektedir. PCNR, kavramsal çerçeve ve gerçeğe
uygun değer gibi önemli ve yeni kavramları Burundi muhasebe literatürüne kazandırmıştır. Ancak,
geçiş
tarihlerinde
PCNR
kapsamında
hazırlanan
ilk
mali
tablolar
henüz
"yayınlanmamıştı"(Ntawiratsa, 2012: 3).
10.1.

PCNR 2012 İçeriği Hakkında Genel Bilgiler

PCNR üç başlığa bölünmüştür. Bu başlıklar kısaca aşağıda anlatılmaktadır.
a. PCNR'nin kavramsal çerçevesi:
İşletmelerce kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanan finansal tablolar büyük ölçüde
benzerlik göstermekle birlikte, muhtelif sektörlerdeki farklı sosyal, ekonomik ve yasal koşullar
nedeniyle bazı farklılıklar olabilmektedir. Örneğin, aktifler, pasifler, özkaynaklar, gelir ve giderler
farklı tanımlanmış olabilmektedir.
Kavramsal Çerçeve, ilgililerin kullanımı için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi
olacakları usül ve esasları belirlemektedir.
Kavramsal çerçeve 5 bölümden oluşmaktadır. Bu beş bölüm muhasebe ilkelerini
açıklamakta ve toplam 15 bileşenden oluşmaktadır.
a) İlk bölüm kavramsal çerçevenin amaçları, muhasebedeki kavramları, hesapların
hazırlanmasında ve sunumunda kullanılan temel varsayımları, muhasebe yöntemlerini, mali
tabloları ve PCNR'nin kapsamını sunmaktadır.
b) İkinci bölüm, temel muhasebe kavramlarını (tahakkuk muhasebesi ve işletmenin
sürekliliği), finansal bilgilerin niteliksel özelliklerini (anlaşılabilirlik, uygunluk, güvenilirlik ve
karşılaştırılabilirlik), temel muhasebe ilkelerini (sıklık, uygulamaların bağımsızlığı, kuruluş
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sözleşmesi, para birimi sözleşmesi, yöntemlerin tutarlılığı, tarihsel maliyet , açılış bilançosunun
soyutluğu, tazminatsızlık, ekonomik gerçekliğin yasal görünümden üstünlüğü, önemlilik ve
ihtiyatlılık v.b.) açıklamkatadır.
c) Üçüncü bölüm, bilanço ve gelir tablosunu oluşturan unsurları içerir.
d) Dördüncü bölüm, çok küçük işletmelerin bilgilendirme yükümlülüklerini içermektedir.
e) Son bölüm, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere odaklanmaktadır.
b. Değerleme ve muhasebe kuralları:
Bu başlık da 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm UMS 11'den kaynaklanan konularla
ilgilenme özelliğine sahiptir;
a) İlk bölüm, PCNR için muhasebenin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
odaklanmaktadır.
b) İkinci bölüm genel değerlendirme ilkelerinden bahsetmektedir.
c) Üçüncü bölüm, finansal tablolarda belirli kalemlerin muhasebeleştirilmesi ve
ölçülmesini içermektedir.
d) Dördüncü bölüm, belirli işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi için prosedürleri
içerir konsolidasyon ilkelerine odaklanmaktadır.
c. Finansal tabloların sunumu:
PCNR'nin (2012) son başlığı, finansal tabloların sunumuyla ilgilidir ve 6 bölüme
ayrılmıştır:
Bu başlık temel olarak, bu plana tabi şirketler tarafından üretilen mali bilgileri özetleyen,
2012 PCNR tarafından sağlanan çeşitli mali tabloların içeriği ile ilgilidir.
a) İlk bölüm, finansal tabloların içeriği ve kapanışından bahseder.
b) İkinci bölüm bilançonun nasıl sunulduğunu göstermektedir.
c) Üçüncü bölüm, gelir tablosunun nasıl sunulduğunu göstermektedir.
d) Dördüncü bölüm, özkaynak değişim tablosunun nasıl sunulduğunu göstermektedir.
e) Beşinci bölüm nakit akış tablosunun sunumunun nasıl yapıldığını gösterir ve son bölüm
finansal tablo dipnotlarına / eklerine odaklanmaktadır.
10.2. PCNR-UMS / UFRS'ye Göre Finansal Bilgilerin Nitelikleri
Genel olarak, PCNR'nin kavramsal çerçevesi aşağıdaki ilkeleri tanımlamaktadır.
✓ Anlaşılabilirlik ilkesi: Finansal tabloların kullanıcısı, sadece muhasebe bilgilerini
okuyarak şirketin faaliyeti hakkında bir fikir oluşturabilmelidir (madde 122-1).
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✓ Önemlilik İlkesi: finansal bilgiler, kullanıcının şirketin geleceği hakkındaki kararında
faydalı olmalıdır. Bunun için hem doğası gereği hem de miktarı bakımından önemli olması
gerekir (madde 122-2).
✓ Güvenilirlik İlkesi: Finansal bilgiler hata riski olmadan kullanılabilir olmalıdır (madde
122 -3).
✓ Özün önceliği kavramı: Mali olayların raporlanmasında ve kayıt edilmesinde şekilden
ziyade özün öncelikli olması gerekliliğini ifade etmektedir (madde 123-9). Bu ilkenin
özellikle kiralama işlemleri için önemli sonuçları vardır.
✓ Karşılaştırılabilirlik İlkesi: Karşılaştırılabilirlik, uygulanan yöntemlerin seçimi ve
bunların zaman içindeki kalıcılığı, şirketler arasında ve önceki dönemlerden rakamlar
arasında karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanımalıdır (madde 122-4).
✓ Önemlilik ilkesi: Finansal tablolar, bilgi kullanıcılarının işletme üzerinden yapabilecekleri
muhakemeyi etkileyebilecek her türlü önemli bilgiyi vurgulamalıdır (madde 123-10).
✓ Gerçeğe uygun değer ilkesi: Gerçeğe uygun değer, iyi bilgilendirilmiş, rıza gösteren
taraflar arasında bir varlığın takas edilebileceği veya bir yükümlülüğün ortadan
kaldırılabileceği tutarı ifade etmektedir.
Tarihi maliyetler ilkesinin aksine, UMS / UFRS'ye tabi işletmelerde bir şirketin varlık ve
yükümlülüklerinin değerlemesinin düzenli olarak sorgulanmasına yol açan gerçeğe uygun değer
kavramı ön plana çıkmaktadır (madde 123-6).

11. BURUNDİ'DE VE ULUSLARARASI DÜZEYDE MUHASEBE GELİŞİMİNE
ETKİSİ OLAN FAKTÖRLER
Muhasebe tek başına hareket etmez işletmenin çevresi ile ortak yaşam içinde çalışmaktadır.
Her ülkenin kendi muhasebe sisteminin oluşturulmasında kritik bir rol oynayan iç ve dış çevresel
faktörleri vardır (Cooke ve Wallace, 1990: 79-110).
Muhasebe sistemlerini etkileyen çevresel faktörler, ülkenin ulusal çevresi ve küresel
ortamdır. Ulusal olarak ekonomik, sosyal, kültürel, yasal ve politik faktörler bulunmaktadır
(Medhioub, 2007: 7). Muhasebe eğitimi ve muhasebe mesleği de bu çevresel faktörlere tabidir ve
muhasebe sistemlerinin gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahiptir.
Muhasebe sistemleri çevresel değişkenlerin etkisi ile sürekli zorluklar yaşamaktadırlar. Bu
zorluklar içerisinde standartların yorumlanması, UFRS'nin sürekli değiştirilmesi, muhasebe bilgisi
kullanıcıları tarafından sahip olunan uzmanlık, muhasebe standartlarının hazırlayıcılarının bakış
açıları sıralabilir (Duh, 2006: 46-52). Anglosakson, Kıta Avrupası ve Güney Amerika (Ball, 1995)
gibi geniş coğrafyada düşünce, bağlam, etik ve muhasebe uygulamalarındaki tarihsel farklılıklar,
bir geleneğin uyumunu ve başka bir uygulamaya geçişi zorlaştırmaktadır.
11.1. Ekonomik Faktörler
Uluslararası muhasebe uyumlaştırma süreci ve UMS / UFRS muhasebe standartlarının
benimsenmesi bakımından etkili faktörlerden biri de ekonomik faktördür. Muhasebe, iletişim ve
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bilgi aracı olduğu ekonomik gerçekleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir dildir. Bu nedenle
ekonomik çevre ile muhasebe arasında karşılıklı ilişki vardır. Gelişmekte olan ekonomiler
genellikle teknik destek, bankalar ve mikrofinans kurumları ile özel tasarruf sağlayan bakanlıklar
gibi mali destek sistemine sahip değildir.
Mueller (1968: 61-62), ekonomik gelişme aşamasının, ekonomi türünün ve ekonominin
büyüme modelinin bir ülkenin muhasebe uygulamaları üzerinde etkisi olabileceğini öne
sürmektedir. Aslında, yüksek düzeyde ekonomik kalkınmaya sahip ülkelerde ekonomik faaliyet
çok önemlidir ve bu da muhasebenin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.
Ülke ekonomileri gelişip güçlendikçe, ülkede daha ekonomik ve finansal faaliyetler
yürütülmekte, böylece muhasebe uygulamaları da çeşitlenmekte ve gelişmektedir (Jaggi et Low,
2000: 498).
Bir ülkede ekonomi o kadar çok gelişir, faaliyet gösterdiği firmaların kaynak ihtiyaçları
artarsa muhasebe kalitesinin artması beklenmektedir.
Adhikari ve Tondkar'a (1992: 81-83) göre ekonomik gelişme düzeyi muhasebe
sistemlerinin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek düzeyde ekonomik büyümeye
sahip ülkeler, genellikle boyutları ve karmaşıklığı farklı mali tablo hazırlayıcıları ve
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş bir muhasebe sistemi gerektiren işletmeler
ve ekonomik faaliyetlere sahiptir.
Doupnik ve Salter (1995) ekonomik gelişme düzeyi ile muhasebe sistemleri arasındaki
ilişkiyi analiz etmişlerdir. Bu test sonucunda muhasebe kurallarının ve ilkelerinin bir ülkenin
ekonomisine büyük ölçüde bağlı olduğunu bulmuşlardır.
11.2. Siyasi Faktörler
Düzenlemeleri, standartları ve muhasebe uygulamalarını etkileyen en önemli faktörlerden
biri ülkenin siyasi sistemidir. Politik faktör, ekonomik sistemin seçimi veya ulusal kültür dolaylı
olarak muhasebenin gelişimini etkileyebilmektedir.
Hükümet kalkınmaya ne kadar öncelik verirse, muhasebeyi standartlaştırmak o kadar arzu
edilmektedir. Bu bağlamda Chamisa (2000: 277) yapmış olduğu araştırmasında uluslararası
standartların geçerliliğinin ülkenin siyasi rejimine bağlı olduğunu göstermiştir.
Nitekim, kamu sektörünün ekonomiye hakim olduğu ve mali piyasanın gelişmediği
komünist gelişmekte olan ülkeler için uluslararası standartlar geçerli değildir. Ancak bunlar, özel
sektörün ekonomiye hakim olduğu ve finansal piyasanın geliştiği kapitalist ülkeler için geçerli
kabul edilmektedir.
11.3. Yasal Faktörler
Bir muhasebe sisteminin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayan bir diğer
faktör de yasal faktördür. Bu nedenle, ilgili literatürde bu faktör, dünyadaki muhasebe
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sistemlerinin sınıflandırılması bağlamında (kıtasal ve Anglo-Sakson sistemleri) çok sık olarak
bahsedilmektedir.
Bazı ülkelerde sınırlı sayıda yasaya dayanan ve daha sonra mahkemeler tarafından
yorumlanan ve büyük miktarda içtihat biriktiren bir hukuk sistemi vardır. Birleşik Krallık'ta böyle
bir "ortak hukuk" sistemi oluşturulmuştur. Birleşik Devletler veya Kanada gibi bazı diğer AngloSakson ülkeleri de bu hukuk sistemini uygulamaktadır (yasal olmayan yönelim). Bu yaklaşımda
muhasebe kuralları kanunla değil, özel sektör tarafından, muhasebe meslek kuruluşları tarafından
belirlenmektedir. Muhasebe düzenlemesinin temel amacı, işletme ortaklarını korumaktır. Odak
noktası, alacaklılar veya vergi otoriteleri yerine fon verenler (hissedarlar) üzerinedir. Bu tür bir
hukuk sistemi, daha yenilikçi, daha güncel, daha şeffaf ve mali raporlamanın daha güncel
olmasının yanı sıra bilgi ihtiyaçları ve yatırımcı korumasına odaklanmaktadır (Černe, 2009: 5).
Öte yandan, diğer ülkeler Roma medeni hukukuna (yasal yönelim) dayalı bir hukuk
sistemine sahiptir. Bu tür hukuk sistemine sahip ülkelerdeki muhasebe düzenlemelerinin niteliği
genel hukuk sisteminden etkilenmektedir. Bu ülkelerin düzenlemeleri tarafından belirlenen
muhasebe kuralları çok ayrıntılı ve kapsamlıdır, yorumlamaya çok az yer bırakmaktadır. Bu
sistemde muhasebecinin rolü, alacaklıların korunmasına özellikle vurgu yaparak, öngörülen ve
ayrıntılı yasal gereklilikleri tam anlamıyla uygulamaktır. Alacaklıların yanı sıra vergi makamları
da mali tabloların en önemli kullanıcıları olarak kabul edilir ve bu nedenle tüm muhasebe kuralları
çoğu zaman devletin ihtiyaçlarına göre formüle edilmektedir.
Burundi hukuku, Belçika hukukundan güçlü bir şekilde etkilenen bir kanundur. Belçika
yasası medeni hukuk ailesine aittir ve bu nedenle Roma hukukunun bir ürünüdür. Alman hukuku
ve Hollanda hukuku doktrinsel ve hukuksal gelişmeleri etkilemesine rağmen, büyük ölçüde
Fransız hukukundan esinlenmiştir.
11.4. Vergi Faktörü
Vergilendirme ve muhasebe arasındaki ilişki, tahmin edileceği kadar basit değildir. Bu, söz
konusu iki disipline atanan bazen çelişkili hedefler nedeniyle çok daha karmaşık bir ilişkidir
(James, 2009: 20).
Muhasebe ve vergilendirme, her zaman birbirine bağlı ve etkileşim halinde olan iki
disiplindir. Vergi kuralları ile uluslararası muhasebe standartları arasındaki farklılık mali tabloların
hazırlayıcıları ve kullanıcıları için her zaman büyük bir sorun olmuştur. Çin'de yapılan bir
araştırmaya göre muhasebe sistemi reformuna ilişkin analizde, Çin muhasebe reformunun
uygulanmasında karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin, uluslararası muhasebe standartları ile
vergilendirme arasında bir farklılığın olduğu, yeni muhasebe standartlarının yürürlükteki vergi
kanunu ile çelişkili olduğu ifade edilmiştir (Gervais, 1996: 104).
Vergilendirme ve muhasebe arasında yakın bir ilişkinin olduğu ülkelerde, şirketler vergi
borçlarını en aza indirmek için çok dikkatli (muhafazakar) muhasebe uygulamaları benimseme
eğilimindedir. Bu nedenle, vergilendirme ve muhasebe arasındaki ilişki ne kadar yakınsa, şirketler
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vergi tutarlarını en aza indirmek için çok muhafazakar muhasebe uygulamalarını benimseme
eğilimindedir.
Muhasebe sistemi açısından gerçekte, iki farklı sisteme sahip iki grup ülke vardır: AngloSakson ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ...) ve Avrupa Birliği (AB)
kıta ülkeleri (İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya. ..). İlk grup, iki tür kural (muhasebe ve vergi)
arasında bir bağımsızlık sunmakta ve şirketlerin muhasebe ve vergilendirme arasındaki
farklılıkları hesaba katmadan mali tablolarını hazırlamaları gerektiğini belirtmektedir. İkinci grup
ülkeler, iki disiplin arasında bir bağlantı ile karakterize edilmektedir. Ancak muhasebe ve
vergilendirmenin aynı kavramları paylaşmalarına rağmen farklı amaçlara hizmet ettiği kabul
edilmektedir.

12.
SONUÇ
Değişen bir ekonomide, muhasebe sistemlerinin evrimi veya dönüşümü, ülkenin ekonomik
ve politik gerçeklerini yansıtmaktadır. Sadece birkaç küçük gelişmekte olan ülke 2005 yılından
sonra, zorunlu hale geldiğinden beri muhasebe sistemlerini standartlaştırma sürecinde başarılı
olmuş görünmektedir.
Burundi, 2014 yılından bu yana, yeni revize edilmiş ulusal hesap planını uygulayarak
muhasebe uygulamalarını uluslararası muhasebe çerçevesi UMS / UFRS ile uyumlu hale getirmeyi
amaçlamaktadır.
Kavramsal çerçeve, finansal tablo hazırlayıcılarının hem güvenilir hem de ilgili finansal
bilgiler üretmek için uyması gereken bir dizi ilke, sözleşme ve niteliksel özelliği bir araya
getirmektedir. Politik, ekonomik ve sosyal entegrasyon yapılarındaki zorluklar, entegre ve
uygulanabilir muhasebe standardizasyon yapılarının oluşturulmasına yardımcı olmamaktadır.
Ramanna ve Sletten (2009), dilsel, ekonomik, coğrafi ve politik özelliklerin ve ortak ticaret
anlaşmaların bir ülkenin UMS/UFRS'leri uygulama kararını etkilediğini ifade etmektedirler
(Cardona et al., 2014: 43).
UFRS'nin dünyanın birçok ülkesinde kullanılması sonucunda finansal tablolar arasındaki
farklar ortadan kalkacak ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler sunulacaktır. Başka bir deyişle
UFRS, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ortamın finansal raporlama üzerindeki etkilerini
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak uluslararası muhasebe standartlarına geçişin önünde
bir takım yapısal ve kültürel engeller bulunmaktadır. Bu engeller Burundi gibi birçok gelişmekte
olan ülkede uluslararası muhasebe standartlarının neden henüz yeterince kabul edilmediğini de
açıklamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her ülke için farklı kültürel engeller bulunmaktadır.
Finansal tablolar tarafından yayılan bilgilerin karşılaştırılabilirliğini artırmak için
uluslararası bir muhasebe çerçevesine bağlı kalma ihtiyacı giderek daha önemli hale gelmiştir.
Ancak, belirli bir muhasebe sisteminin gelişimini belirlemede önemli rol oynayan politik veya
ekonomik faktörler gibi diğer faktörler de göz ardı edilmemelidir. Farklı ülkelerin farklı muhasebe
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sistemlerine sahip olmaları, yabancı yatırımcıların yatırım yapmak istedikleri ülkelerin mali
tablolarını ve muhasebe kayıtlarını inceleyerek karar vermelerine yardımcı olmamakta ve bu
noktada ortak bir dil gerekliliğinin önemi de artmaktadır.
Bu nedenle Burundi liderlerinin UMS/UFRS standartlarını daha iyi benimsemek için
kademeli bir süreç başlatmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını öneriyoruz.
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ABSTRACT
Communication is used to build relationships with everything around us and exchange our
emotions and opinions. This qualitative study aims to identify and discuss the application of certain
discourse approaches affecting the communication and the course of the conversation in a sitcom
TV series called The Big Bang Theory. Three scenes were selected from three different episodes
and analyzed within the frameworks of implicature, schemata, ambiguity, adjacency pairs and
finally the Cooperative Principle. Within the scenes, it was observed that there were the utterances
which had different intended and interpreted meanings, misinterpretations resulting from
differences between schemata and ambiguity. It was found that there were dispreferred adjacency
pairs in the analyzed scenes. Finally, some maxim violations were observed. While these
misinterpretations and violation of maxims affect the flow of the communication, they also create
a humor for the audience.
Keywords: Communication, Implicature, Schemata, Ambiguity, Adjacency Pairs,
Cooperative Principle, Maxims
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ÖZET
İletişim, etrafımızdaki her şeyle ilişkiler kurmak ve duygularımızı ve fikirlerimizi değiş
tokuş etmek için kullanılır. Bu nitel çalışma, The Big Bang Theory adlı bir sit com dizisindeki
iletişimi ve konuşmanın gidişatını etkileyen belirli söylem yaklaşımlarının uygulanmasını
tanımlamayı ve bunları ele almayı amaçlamaktadır. Üç farklı bölümden üç sahne seçilerek bu
sahneler sezdirim, şema, belirsizlik, bitişken sözce ve son olarak İş birliği İlkeleri çerçevesinde
analiz edilmiştir. Sahnelerin içinde farklı amaçlanan ve yorumlanan anlamlara sahip sözceler,
şemalar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan yanlış yorumlamalar ve belirsizlikler olduğu
görülmüştür. İncelenen sahnelerde tercih edilmeyen bitişken sözcelerin olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak Grice’ın bazı konuşma kurallarının ihlali gözlemlenmiştir. Bu yanlış yorumlamalar ve
konuşma kurallarının çiğnenmesi iletişimin akışını etkilerken aynı zamanda izleyicide bir mizah
da yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: iletişim, sezdirim, şema, belirsizlik, bitişik sözce, işbirliği ilkesi,
konuşma kuralları

1. INTRODUCTION
Language is used for communication purposes. Whenever a sentence is uttered, it is uttered
with a reason, conveying a message to be delivered and made sense by its interlocutor. For a
message to reach its pragmatic purpose; certain grammar form is used, specific word choices are
made, and that sentence is uttered in a certain intonation accompanied by certain facial and body
movements. Such verbal and non-verbal features change in different speech events and contexts
such as meetings, lessons, games, small talks, arguments and so on (Widdowson, 2007).
Context is a crucial part of communication. Every context has their unique properties. They
contain cultural and social features that help these participants to create a common sense of the
situation they are in and the written or spoken text that is produced in the process of
communication. This brings us the concept of shared background knowledge of the participants:
schemata. Schemata are “cognitive structures representing generic knowledge” (Emmott &
Alexander, 2014). They are the frames which exists in the mind of the participants beforehand. It
allows participants in a dialogue to constitute a shared world knowledge, interpret the messages
given and make sense out of them so that social exchanges in a discourse can occur. These social
exchanges are also produced by adjacency pairs which are uttered by two speakers successively.

Busra SUZER 605
Filiz YALCIN TILFARLIOGLU
Adjacency pairs set certain expectations in the conversation. They are automatic sequences
(Richards & Schmidt 1983).
Conversations require some pragmatic rules. The participants assume that their interlocutor
understand what is implied in the messages, the purpose of them and the context they are in.
Therefore, the participants of a conversation expect to receive a response accordingly. They
assume that they follow the cooperative principle where Grice expresses four maxims: the maxim
of quantity, the maxim of quality, the maxim of manner and the maxim of relation.
The Big Bang Theory is a sitcom TV series whose characters can be defined with the
popular term geek when their interests in science, science-fiction, video games and comic book
culture are taken into consideration. Therefore, they get into various conversations that require
these certain schemata. The Cooperative Principle and Grice’s Maxims are often used to create
humorous situations in sitcoms such as jokes, sarcasm, irony, ridicule and so on. These situations
are generally presented through the character Sheldon in The Big Bang Theory who has trouble in
understanding social conventions and has his own way of understanding of the world. Therefore,
it is not easy for the other characters to have a regular interaction with him. This study will focus
on the importance of implicature, shared knowledge, ambiguity and adjacency pairs in
communication and misunderstanding and false interpretations in some scenes that result from
these elements as well as the maxims that are violated.
1.1 Research Questions
Through this research, these questions are addressed:
1. What are the differences between the intended and interpreted meaning of words/phrases
/ sentences that results misunderstandings?
2. How does Sheldon’s lack of shared knowledge affect the communication?
3. What are the elements that causes ambiguity?
4. What are the adjacency pairs in the transcripts?
5. Which maxim of conversation(s) is/are violated in these scenes?

2. LITERATURE REVIEW
2.1 Communication
Communication is used to build relationships with everything around us. This social
interaction starts from the early stages of our childhood. There have been several definitions for
communication that have been made. Lunenberg (2010) claimed that “communication” was
derived from the Latin word “communis.” He indicated that receiver and sender must have a
common sense of the messages that is being delivered. The term “communication” is defined as
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“the activity or process of expressing ideas and feelings or of giving people information” in Oxford
Learner’s Dictionary (n.d.). Another definition considers it as “the process of a human being
responding to the symbolic behavior of other person” (Adler & Rodman, 1997). Pearson and
Nelson (2000) also focus on the word process in their definition “the process of understanding and
sharing meaning.” Communication is a process of transmitting thoughts through emotions,
performed for a wanted reply and it is a two- or multi-way process (Narula, 2006).
The process of communication includes a sender and a receiver. During the process, the
sender has an objective to achieve. The intended message is transmitted through a medium and the
meaning of the message is decoded by the receiver. Communication occurs in a context. For the
meaning of message to be successfully decoded, sender and the receiver need a common
understanding. They need to share common signals with each other which can be verbal or nonverbal. Otherwise, misunderstandings or/and a communication breakdown may occur.
The causes of communication breakdown may be found in these signals, or the channel
through which the message is being transmitted (Lindbloom, 1990). There are many barriers for
an effective communication that can result from the sender, the receiver, the message, the channel,
or the environmental situations. The message can be misunderstood or not understood at all
because the receiver is tired; because the message is encoded in a different language; because there
is noise in the environment, or the receiver and the sender have different perceptions about the
message. In this study, the issue of communication breakdown are approached through a different
framework which is related to implicature, schema, adjacency pairs and ambiguity as well as
Grice’s Cooperative Principle. These concepts will be covered in detail below.
2.2 Implicature
What is uttered does not always correspond with its literal meaning which was proposed
by Paul Grice. He suggested that what is uttered can be more than what is said. To describe this,
Grice comes with the term conversational implicature. The sender of the message may want the
receiver to infer a certain meaning from the message. For example, if someone says that they are
hungry, this can be more than just expressing their situation but also an indirect association such
as an invitation like “Let’s eat something!” which requires some action. Besides, an utterance can
have a metaphorical use of language which can be seen in a report below taken from The Guardian:
Pietersen’s performance felt subdued at times as England looked to dig their way
out of a small hole at 90 for three shortly before lunch.
In this report, it is known that the team is not really in a hole trying to get out. The literal
interpretation would be absurd and false (Chapman, 2011). In addition, an utterance can mean the
opposite meaning that is literally referring, which means that it can used for sarcastic comments
or a humor. As it can be seen in the example below, Bess is not really complementing Anne’s exhusband but remarking that he is an inconsiderate man (Chapman, 2011).
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Anne: My ex-husband has just told me he can’t look after our daughter tomorrow
after all.
Bess: He’s such a considerate man!
Chapman (2011) claims that literal meaning is significant for explaining meaning. In order
to decode the interpreted meaning, first literal meaning should be decoded. From the given
examples it can be understood that the implication requires more utterances than what is uttered.
Therefore, Birner (2021) suggests that implicatures are an advantage in the conversation. They
save the amount of time that is spent, and other meanings can be conveyed without being
committed to them. She also says, “speakers implicate; hearers infer”. When there is a difference
between these actions, miscommunication occurs. Violating a maxim can be a result of an
implicature as well. This can be done deliberately to impress someone or hide something
(Widdowson, 2007). This study will focus on some utterances of the Big Bang Theory where there
is a difference between what is intended and what is interpreted. Maxim violations will be further
explained later.
2.3. Shared Knowledge and Schema
As mentioned before context is significant for communication. Widdowson (2007) defines
context as “an abstract representation, a mental construct…may be abstracted from the immediate
situation of utterance, as when a reference is made to something that is directly perceptible by both
parties in an interaction.” Blommaert (2005) states “context comes in various shapes and operates
at various levels, from the infinitely small to the infinitely big.” Context can be considered as
knowledge of the world (Widdowson, 2007) and in order to decode the sender’s message, the
receiver should be aware of the existing knowledge in the message. World knowledge and social
knowledge is essential for an effective communication. They suggest appropriate behaviors in
different contexts and affect the order of information, grammar of the sentences and word order
(Cook, 1989). This familiar knowledge is called schemata.
Bartlett (1932) who suggested this term in his book Remembering indicated that schema is
an organizing basis to interpret events. The word frame can also refer to the same concept of mental
representations of objects, settings, or situations (Minsky 1975). For instance, information that
appears in the case of a restaurant frame/schema can be about the kind of the restaurants, what
type of food they serve, what objects they possess etc. (Emmott & Alexander, 2014) It determines
the goals and actions for the participants and is used to fill the gaps in the discourse situation.
Considering the same restaurant situation, the knowledge of the actions of ordering, paying,
waiting in a line; the role of the participants (e.g. customers, waiters) and the conditions (wanting
to eat) and their results (being full) involve in the minds of the participants beforehand (Emmott
& Alexander, 2014). Even though schema helps the individual reach a common sense of the world,
they are also cultural representations which means that they can present different ways of
interpretation (Widdowson, 2007). However, in order to have a successful communication the
receiver’s mind must have the same framework of knowledge as the sender’s framework. It must
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work with the receiver’s assumptions so that the information can be relevant and has an effect
(Cook, 1989) In this study, the utterances where the differences between the schemata result in a
misunderstanding or a false interpretation will be analyzed.
2.4 Ambiguity
Sometimes a word, a phrase or a sentence can have more than one meaning (Gillion, 1990).
With a different reference of frame an utterance can have at least two interpretations. This
phenomenon is called ambiguity. Ambiguity can cause misunderstandings and communication
breakdowns. On the other hand, it is also used for source of amusement and humor in writings,
poems, advertisements, and riddles. While Wang and Gou (2017) discussed language ambiguity
in three ways as phonological, semantic, and syntactic, Kadlub (2017) differentiated it as lexical
and structural ambiguity.
Phonological ambiguity concerns with two utterances that sound the same. This can result
from polysemy, homonymy, liaison and/or omission. For example, flour and flower are
misinterpreted for each other if there is less context in the sentence. Even though they are written
with a different spelling, they are pronounced the same (Wang & Gou 2017). As for the lexical
ambiguity (used interchangeably with semantic ambiguity in Wang and Gou’s analysis), a word
can be homonymous or polysemic and have numerous meanings. For instance, the word bank can
refer both to the financial organization or the side of a river. These meanings are unrelated from
each other. This is called homonymy. As for polysemy, the meanings are related to each other. An
example for this would be the word foot which can be used to describe a foot of an individual or a
foot of a table (Kadlub, 2017).
Finally, structural ambiguity might sometimes be used interchangeable with grammatical
or syntactic ambiguity. The difference between the meanings results from the structure of the
sentence. Different grammatical formations can result in different interpretations. Stageberg
(1978); on the other hand, subdivided structural ambiguity in three types as: syntactic, class and
vocal ambiguity. Grammatical formation gives rise to syntactic ambiguity because it allows for
two or more interpretation. The phrase a fat ladies’ man can be interpreted both as “a fat man who
is favored by women” and as “a man who favors fat women”. We need more context to interpret
this phrase in the right way. Class ambiguity is concerned with the words which are in more than
one word class. For example, the word empty can be a verb as in “to empty a box”, and an adjective
as in “an empty box”. It is significant to know the structure of the sentence and the word order to
differentiate the meaning of such words. As for vocal ambiguity, stress, pitch and pausing are taken
into consideration. The meaning of the expression girl watcher depends on the part that is stressed.
If only the text is examined, this expression can refer to a girl who watches as well as to a person
who watches the girl (Stageberg, 1978).
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2.5 Adjacency Pairs
While describing communication, it is mentioned that a sender and a receiver are needed.
If written communication is considered, these may be a text and a reader. If we consider an oral
communication, in this case there should be at least two people in the conversation. The term
adjacency pairs are suggested by Sacks and Schegloff (1973). The adjacency pairs are groups of
utterances that happen in a dialogue in pairs. There is also a sequence between these utterances
during the conversation (Yule, 1996). The utterances begin with the “first pair” which requires the
interlocutor to respond with the “second pair”. The first pair expects a certain sequence and
determines the type of the second pair. The second one is “not just related to the first but
functionally dependent on it” (Cameron, 2001). These pairs can be formed for different functions.
These can be invitation – acceptance (or rejection), request – acceptance (or denial), greeting –
greeting, blame – denial (or admission), question – answer, thanking – acceptance and so on
(Chaika, 1982).
First Part

Second Part

A : What time is it?

B : About eight-thirty.

A : Thank you.

B : You’re welcome.

A : Close the door, please.

B : Okay.
(Yule, 1996:77)

The response to the first pair can be preferred or dispreferred (Levinson, 1983). Preferred
pair is the automatic response that the first pair seeks for, which is the socially determined
response. It is usually short and easy to comprehend. On the other hand, the dispreferred is
generally unexpected and complicated. While deciding whether a response is preferred or not,
what is concerned here is not the speakers’ emotions but the structural features which is similar to
the concept of markedness. The participant can choose one of these responses in their
conversations. For example, when a question is asked as the first pair, the participant can answer
the question which is the preferred action or ignore it which is the dispreferred action.
A: Uh, if you’d care to come and visit a little while this morning, I’ll give you a cup of
coffee.
B: Hehh, well, that’s awfully sweet of you. I don’t think I can make it this morning, hh
uhm, I’m running an ad in the paper and uh I have to stay near the phone.
(Sidnell, 2011:30)
As it can be seen from the example above, there is an invitation as a first pair. The expected
response for the person A would be the accepting the offer; however, there is a declination here.
In addition, there are some delays in the response such as “hh uhm” and extra complex parts. In
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this study, the adjacency pairs in some dialogues in the TV show that result in a misunderstanding
will be analyzed and their preferred and dispreferred will be further mentioned.
2.6. The Cooperative Principle
The Cooperative Principle was developed by H.P. Grice in his article “Logic and
Conversation”. It suggests that participants should act cooperatively in order to have a successful
communication. He indicated that the utterances in a conversation are not disconnected from each
other rather they are shared objectives. He suggested that “all people are essentially cooperative in
order to achieve the purpose of being ‘maximally efficient’ (1975)”. Even though the cooperative
mentions a good social behavior, it doesn’t suggest anything specific about they people should act.
Therefore, he presented four maxims of conversation as an evaluative criterion. These maxims are
Quantity, Quality, Relation, and Manner.
The Maxim of Quantity
-

Utterances should be as informative as necessary.

The participants should not contribute more information than what is required. Otherwise,
the hearer fails to interpret the message because there is a load of information to process. Grice
indicated that oversharing information makes the conversation complex and overwhelms the
hearer. The violation of this maxim can also violate the maxim of relevance. This overshared
information can contain irrelevant utterances as well. Contrary to that, giving less information than
needed rises the same problem (Foley, 1997). If someone asks, “how is your son doing?”, “he is
fine and doing well” can be an appropriate response. However, the answer “alive” would be
insufficient and the purpose of the conversation would not be reached.
The Maxim of Quality
-

Utterances should contain true information.

If speakers do not have enough evidence to support their utterances, they should avoid
them. Wardhaugh (1986) stated that the speakers’ contribution must be genuine and should not
deceive others. Foley (1997) agreed and added that the utterances should represent the speakers’
sincerity and responsibility. Otherwise, the false statements are lies and violated the maxim of
quality.
The Maxim of Relation
-

Utterances should be relevant to the conversation.

Otherwise, the speakers do not meet the purpose of the communication. When a question
is asked, the relevant answers should be given. For example, a wife asks her husband “How do
you like my new hat?”. The husband should make references to this question. He should make a
comment related to the hat. If he says “It is ten past eight.” This would be a violation of this maxim.
If he says “Looks nice.”, this would be a relevant answer (Widdowson, 2007)
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The Maxim of Manner
-

Utterances should be conveyed in a clear and organized way to avoid ambiguity.

This maxim is more related to the way of information is conveyed. If it is violated, the
hearer can interpret the utterance in a different way and cannot provide the necessary response.
The speakers should prefer direct sentences over indirect ones, clear sentences over ambiguous
ones. The structure of the sentence should be in order as well. Violating this maxim unintentionally
can result in comical situations (Widdowson, 2007).
The maxim violations are used a lot for comedy in sitcom. In their study, Novebry and
Rosa (2019) analyzed the maxim violations in season 11 of The Big Bang Theory. They found 140
violated utterances from 12 episodes. 31.4% violation of maxim quantity, 17.1% violation of
maxim quality, 27.8% violation of maxim relation, 20%, violation of maxim of manner and 3.5%
multiple maxim violation were found in the episodes. They also listed the reasons of maxim
violations such as avoiding hurting the hearer, building, convincing the hearer.
Second study related to this show was conducted by Hu (2012) who studied the verbal
humor in the show within the framework of the cooperative principles and the Relevance Theory.
The violation of the four maxims creates a misunderstanding or an implicature which leads to a
verbal humor. As for relevance theory, the failure of ostensive and inferential process of
communication lead to humorous situations that audience can enjoy.
Another research in which these same two frameworks were used was conducted by Izaias
(2011). In his paper the usage of irony as a humor tool was analyzed in the episode of “Gothowitz
Deviation” in season three. The study showed that there were a lot of utterances which violated
Grice’s Maxims and Relevance Theory which created verbal irony.
Mahdalíková (2014) focused on the construction of the geek identity in her study. She
analyzed the scenes where there were violation of maxims and how these contributed to the
characters’ geek identity. The study indicated that geek characters give more information than
necessary while interacting. Therefore, they do not subscribe to the maxim of quantity.

3. METHODOLOGY
3.1 Research Design
This study examines the communication breakdown and the violation of Grice’s maxims.
It follows the basic features of a qualitative research. Bogdan and Biklen (2007) stated that there
are five important features of this type of research. First of all, the data source of a qualitative
analysis is obtained from the real environment. Next, the data of qualitative analysis is descriptive
and takes the form of words or pictures. Another feature is this research type is concerned with
processes, questioning how individuals express meaning and how other words and labels are
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perceived as meaning. As the fourth one, qualitative researcher is inductive. The researchers make
interpretation without looking for facts to prove or disprove theories which were previously held.
As for its final feature, context is important because how people build meanings change. In this
study, the descriptive qualitative approach was chosen because the analysis was about finding and
analyzing utterances of the characters in some communication breakdown scenes in the TV show
“The Big Bang Theory Season”. The framework of the analysis has four parts which are and
intended meanings of the words and sentences shared knowledge, ambiguity and adjacency pairs.
3.2 Data Source
The Big Bang theory is a sitcom TV show which is created by Chuck Lorre and Bill Prady.
It aired on TV network CBS for twelve seasons. The show aired for first time in 2007 and made
its finale in 2019. there are mainly five characters in the show. Four of them are scientists and the
fifth character is a waitress/actress wannabe, who moved to the apartment and became their
neighbor. Our main character which is the center of this research is Dr. Sheldon Cooper. He is a
theoretical physicist working in Caltech. He was a genius as a child finishing his Ph.D. when he
was 16. On the other hand, he has hard time to understand social conventions, irony, sarcasm, and
humor.
3.3 Data Collection
In this study the data collection tool is documentation. The data was collected from three
episodes of The Big Bang Theory. A game scene from the fourth episode of the season six, a dinner
scene from the nineteenth episode of season seven, and finally a plane scene from the twentyfourth episode of the last season were chosen for analysis. The latest episode is the final of TV
show. The researcher reached the scenes online and all the utterances in the scenes were
transcribed so that the dialogues became easier to analyze.
3.4 Data Analysis
The utterances of the scenes were analyzed according to the features of implicature,
schema, ambiguity, and adjacency pairs. For implicature part, the differences between intended
and interpreted meaning were analyzed. The expected implications were presented. Next, the
schematic differences that result different interpretation in conversation were observed. As for
ambiguity, misunderstandings that rose because of this were discovered. In addition, dispreferred
adjacency pairs were analyzed and their preferred second pairs were presented. Finally, the kind
of maxim violations in these utterances were identified.
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4. FINDINGS
4.1. The Differences between the Intended and Interpreted Meaning
In the first scene where the characters are playing “Pictionary Game”, there is a sentence
which Sheldon interpret the sentence literally and respond accordingly. He states that he is sad that
they can’t celebrate one of their friends’ achievements that night. He says that his friend can finally
receive his admiration and he is excited to see the look on his face while acknowledging. In society,
when there is a specific accomplishment of a person and a specific celebration for that, the stage
is usually left to that person. The center of the attention and the conversation goes around that
person. However, Sheldon’s utterance here positions him at the center of the sentence; therefore,
another character Penny says:
You are unbelievable.
(Appendix 1 – 6)
When we hear this utterance after a socially inappropriate comment, we don’t interpret it
for the literal meaning. Considering its literal meaning, it can be a compliment that praises
somebody. However, thinking that there is an inappropriate comment made before, it is less likely
to be a compliment. Sheldon takes this utterance literally as a compliment and the dialogues
precedes like this:
Penny: You’re unbelievable.
Sheldon: I know.
(Appendix 1 – 6-7)
The same misinterpretation happens again in the same scene. This time Sheldon makes a
remark that any team that he is on are at advantage and that he is not on is not. Sheldon interprets
the utterance with its literal meaning and response accordingly. There is not a maxim violation
here.
Sheldon: Oh, that hardly seems fair. But I guess any team that I’m not on has a decided
disadvantage.
Penny: Once again, unbelievable.
Sheldon: Yeah, once again, I know.
(Appendix 1 – 10-12)
In the plane scene, Penny uses the bathroom a lot and Sheldon thinks that she is sick. He
is afraid that he might get sick as well and his Nobel Prize ceremony will be ruined. He goes near
Leonard and Penny to learn what is happening.
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Penny: I'm pregnant, Sheldon.
Sheldon: You're right, I can't catch that. Good news, Amy. She's just pregnant.
(Appendix 3 – 24-25)
In this example, it is seen that the pregnancy announcement is not interpreted as something
to celebrate and give compliment but as a health condition that is not contagious. While Leonard
and Penny give the news as a celebration, Sheldon doesn’t understand that, and he just gets relieved
that he won’t get sick. This situation causes some frustration.
Leonard: Are you kidding me? You just found out that a woman who has loved and cared
for you for 12 years is pregnant, and all you can say is you're relieved that she's not gonna
get you sick?
Sheldon: There's no need for a recap. I was there. What would you like me to say?
(Appendix 3 – 26-28)
In this dialogue Sheldon doesn’t interpret the utterances that Leonard made in the expected
way. Leonard expresses his frustration and maybe expects an apology because Sheldon doesn’t
congratulate them. Nevertheless, Sheldon interprets the sentence as Leonard presenting a fact and
points out the unnecessary repetition of the situation. This misinterpretation causes frustration and
communication breakdown.
4.2. The Differences between Shared Knowledge and Schema
In order to convey a message, the shared framework should be used by the participants in
a conversation. If there is a shared goal such as a game where the participants need score to win,
this framework should be as similar as possible. In the first scene where there is the Pictionary
game, participants need to draw a word. They should make their teammate guess the word as
quickly as possible so that the team gets a point. Therefore, the same schema should be activated.
Sheldon: It’s a quark-gluon plasma.
Leonard: No.
Sheldon: It’s asymptotically free partons inside a quark-gluon plasma.
Leonard: Nothing with quarks.
Sheldon: It’s an observational rebuttal of the Lambda-CDM model of the universe.
Leonard: No.
Penny: It’s a chocolate chip cookie.
(Appendix 1 – 27-33)
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Sheldon here does not activate the same schema as the game players. He still thinks in the
framework of physics rather than general knowledge. Therefore, he keeps making guesses using
physics terminology. After learning the correct answer, he shares his own schema for the answer
chocolate chip cookie.
Sheldon: Hey, if you want someone to guess chocolate chip cookie, you draw a glass of
milk next to it.
(Appendix 1 – 36)
For Sheldon, it seems that the chocolate chip cookie and a glass of milk are inseparable. In
the absence of the milk, it is not possible for him to guess the word correctly. There are different
schemas activated and failure of communication. Considering the pregnancy announcement scene
again:
Penny: I'm pregnant, Sheldon.
Sheldon: You're right, I can't catch that. Good news, Amy. She's just pregnant.
(Appendix 3 – 24-25)
Sheldon does not activate the same schema as the other characters here as well. He doesn’t
consider it a baby news to celebrate but a health condition that won’t get him ill. He further
comments on this here:
Leonard: Well, she didn't, now she does. And just so you know, we weren't gonna tell
anybody so we wouldn't upstage your big day.
Sheldon: Oh, please, you couldn't upstage us. We won a Nobel Prize. Any idiot can have a
baby.
(Appendix 3 – 31-33)
In his schematic framework pregnancy is not such a big accomplish to be celebrated.
Therefore, it is not possible for them to upstage his accomplishment which is Nobel Prize. Here
the differences between schemata results two people interpreting pregnancy news in different
ways, so communication breakdown occurs.
4.3. The Elements that Cause Ambiguity
As mentioned before ambiguity can be lexical or structural. Lexical ambiguity can result
from homonymy or polysemy. In the Pictionary Game, players pick a card and draw it on the
board. In the scene both players who draw the word interpret and draw it differently.
Amy: Uh, gift? Uh, Present!
Penny: Present! Yeah!
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Sheldon: Oh, Leonard. Now, how can you not get that?
Leonard: In what universe is that a present?
Sheldon: It’s not a present, it’s the present. Look. There’s you and me. There’s Penny and
Amy.
We’re playing Pictionary. In the present.
(Appendix 1 – 20-25)
The word present here have two unrelated meaning which means that there is a lexical
ambiguity. Sheldon uses the meaning of “existing or happening now” while Penny uses the
meaning of “a thing that you give to somebody as a gift”. There is also a class ambiguity here
because the word present can be both an adjective or a noun. In the same scene, there is another
lexical ambiguity.
Amy: Uh, hand. Uh, nail, polish?
Penny: Yep!
Sheldon: Wait, no, no. No. The word is Polish. See, look. Polish sausage. And the, the
model of the solar system developed by Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer. And
then, finally, if that wasn’t enough, which it should have been, this is Madame Curie killing
herself by discovering radium, who, although she was a naturalized French citizen, was
Polish by birth.
Penny: Excuse me, the word is polish. See? Small P.
(Appendix 1 – 50-56)
The word polish and Polish are confused with each other. The word polish with the small
p means “a substance used when rubbing a surface to make it smooth and shiny” while the one
with the capital P means “from or connected with Poland, its people or its language”. Because
Sheldon confuses the words, he draws things to describe the latter. There is a lexical ambiguity. If
the words are spoken, it is less likely to be a communication breakdown because they are stressed
differently. However, they are not allowed to tell the word in the game. So, there is a vocal
ambiguity in the written context. Another ambiguity occurs while Sheldon is comparing two
gaming systems: Xbox and PlayStation.
Sheldon: See? That’s what I thought. But then they go and throw in an ESRAM buffer.
Amy: Whoa, whoa. Wait a second. Who’s they?
Sheldon: Xbox.
(Appendix 2 – 21-23)
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Here we see that the pronoun they can refer to both Xbox and PlayStation. It seems that
Amy gets lost in conversation, recognizes the ambiguity, and asks for clarification. This prevents
the communication breakdown.
4.4. The Adjacency Pairs
It is mentioned that adjacency pairs are consisted of two parts. The second part is dependent
on the first part and are divided into two types: preferred and dispreferred. In the Pictionary Game,
the expected behavior as adjacency pairs are guessing –accepting/rejecting or drawing-guessing.
Because there is an objective to win the game the expected behavior is accepting the guesses.
Sheldon: It’s a quark-gluon plasma.
Leonard: No.
Sheldon: It’s asymptotically free partons inside a quark-gluon plasma.
Leonard: Nothing with quarks.
Sheldon: It’s an observational rebuttal of the Lambda-CDM model of the universe.
Leonard: No.
Penny: It’s a chocolate chip cookie.
Amy: Yes.
(Appendix 1 – 27-34)
In this dialogue, it can be seen that Leonard constantly using dispreferred second pair to
the first pairs. However, Leonard’s acceptance of them depends on Sheldon’s guessing the word
correctly. In the case of Penny and Amy, it is seen that there is a preferred second pair for the
correct guess.
Leonard: Oh, uh, uh, uh, sausage. Uh, uh, uh, uh, bratwurst? Oh, oh, a hot dog.
…
Sheldon: There.
Leonard: A solar system. Uh, uh, uh, uh, um, unidentified flying liverwurst? I don’t…
…
Sheldon: Come on, Leonard, I am spoon-feeding this to you.
Leonard: I don’t know, uh, Casper the alcoholic ghost?
Penny: All right, that’s enough. (Draws)
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Amy: Uh, hand. Uh, nail, polish?
Penny: Yep!
(Appendix 1 – 40-51)
In this dialogue the drawing is the first pair and guessing is the second pair. Leonard tries
to guess the words but uses the dispreferred pair constantly. There are also delays while responding
such as “Uh, uh, uh, uh, um,” and complex utterances such as “unidentified flying liverwurst?”.
On the other hand, Amy makes short and clear guesses and are responded with preferred second
pair. In the second scene, Amy and Sheldon are having dinner and Amy asks for butter but Sheldon
has a dilemma and focus on this problem.
Amy: Can you get the butter, please?
Sheldon: You know, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment
system using voice commands. Up until now, I’ve had to use Leonard.
Amy: Then get the other one. Pass the butter.
Sheldon: Get? Hang on. I don’t feel like you’re taking this dilemma seriously.
Amy: Fine, Sheldon. You have my undivided attention.
(Appendix 2 – 5-10)
Here Amy’s sentences make the first pair and the expected answer can be “Yes”, “Sure”
or the action of the bringing the butter. Sheldon brings the butter and performs a preferred behavior.
However, he continues to talk about his dilemma. On the other hand, Amy uses dispreferred pairs
to Sheldon’s statements because Sheldon is seeking for an approval or a disapproval. In order to
have the butter, Amy decides to respond in the preferred way, but Sheldon forgets to pass the butter
and act in a dispreferred way.
Sheldon: Okay, now, the PS4 is more angular and sleek-looking.
Amy: No way.
Sheldon: Yeah, well, it’s true. But the larger size of the Xbox One may keep it from
overheating.
Amy: Well, you wouldn’t want your gaming system to overheat.
Sheldon: No, see? Well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now
comes with a Kinect included.
Amy: Included?
(Appendix 2 – 11-17)
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Amy continues to produce preferred pairs for Sheldon’s statement. She agrees to the
statement with signs of surprise such as “No way.” or using intonation such as “Included?” As
long as she uses the preferred pairs, the conversation continues. When she uses the dispreferred
one, the conversation ends as in the example below.
Amy: This is a nightmare. How will you ever make a decision?
Sheldon: You see? I don’t know. What should I do?
Amy: Please pass the butter!
(Appendix 2 – 27-29
)
Considering the pregnancy announcement again. The preferred pair for that would be
“Congratulations!” or “So happy for you!”. However, Sheldon is only concerned with whether it
is contagious or not. He responses with a dispreferred pair and causes frustration.
Penny: I'm pregnant, Sheldon.
Sheldon: You're right, I can't catch that. Good news, Amy. She's just pregnant.
(Appendix 3 – 24-25)
4.5. The Violation of Maxims
In this TV series, violation of maxims is used a lot to make scenes more humorous. Before
the Pictionary Game, the characters decide on team. Penny suggests, but Sheldon responds with
extra unnecessary information by pointing out that he is a good player. There is a violation of
quantity maxim.
Penny: How about boys versus girls?
Sheldon: Oh, that hardly seems fair. But I guess any team that I’m not on has a decided
disadvantage.
(Appendix 1 – 9-11)
Considering the dinner scene again, Amy asks for butter, but Sheldon continues to talk
about other things which is not related to Amy’s question or request. He fails to carry out the
request with his actions as well. Here there is a violation of relation maxim. What he is saying or
doing is not related to the request being made.
Amy: Can you get the butter, please?
Sheldon: You know, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment
system using voice commands. Up until now, I’ve had to use Leonard.

Busra SUZER 620
Filiz YALCIN TILFARLIOGLU
(Appendix 2 – 5-7)
As for the end of this scene, Amy decided to listen Sheldon to have the butter, but as
mentioned before she fails to have it. This time, she violated the relation maxim to repeat her
request.
Amy: This is a nightmare. How will you ever make a decision?
Sheldon: You see? I don’t know. What should I do?
Amy: Please pass the butter!
(Appendix 3 – 27-29)
As for the last scene, Sheldon is worried that he might get sick from Penny. Therefore, he
avoids approaching her and responding her question in an unrelated way. He violated the maxim
of relation.
Penny: What's going on?
Sheldon: Unclean! Unclean!
Penny: What?
Leonard: He thinks you're sick.
(Appendix 3 – 16-19)

6. DISCUSSION AND CONCLUSION
The discussion is made by commenting on the data analysis to answer the research
questions. As can be seen from the data there are scenes where there are differences between the
intended and interpreted meaning. Birner (2021) suggests that implicatures are an advantage in the
conversation. They are short-cuts instead of building long-sentences. However, our character fails
to recognize these implicature by taking them literally. Therefore, he results in funny or frustrating
situations. There are also differences between the schema of Sheldon and other characters. He does
not use the same framework as the others Schema are also cultural representations which means
that they can present different ways of interpretation (Widdowson, 2007). In this case, his schema
does not help him to reach a common sense with others. The ambiguity causes misinterpretations
and communication breakdown because there are more than one meaning to certain words (Gillion,
1990). In the scenes, we see that Sheldon fails to reach his objectives because he understands the
word in a different way. As for the adjacency pairs, they present sequences between utterances
during the conversation (Yule, 1996). There are two kinds of them: Preferred and Dispreferred.
While preferred utterances make the conversation flow, the dispreferred utterances end it. It has
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been noticed in the example of dinner scene that the conversation continued till Amy responded
with a dispreferred utterance.
In addition to these elements, the data was analyzed with another framework which is the
Cooperative Principle. This principle describes best ways in a conversation in order to facilitate
the process of conversation easier. However, the violation of maxims is used a lot with the purpose
of creating humorous situations in sitcom TV shows. In the scenes that were analyzed in this study,
the violation of quantity and relation were encountered. While all of them are used to create a
humor in the show, the dinner scene proves that these violations can also create barriers in
communication.
Sheldon is an intelligent character. Therefore, he chooses to violate these maxims to show
off his knowledge, prove that he is smart and maybe position himself at the center of the
conversation. Because he doesn’t understand the social conventions very well, he fails to
understand the implicatures and doesn’t share the same schema with others. If there is an
ambiguous situation, he interprets it in an intellectual way which can be socially unconventional.
He fails to give preferred responses to some adjacency pairs. All of these elements make him find
himself in a funny or frustrating situations.
The present study has found the relationship between the elements of implicature, schema,
ambiguity and adjacency pairs in the TV show the Big Bang Theory. In addition, the violation of
Grice’s maxims in these scenes was analyzed. Studying such relationships can give an insight into
the nature of communication and humor.
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APPENDIX 1
Scene 1: Pictionary Game
1
Sheldon: You know, I am very disappointed that I won’t be able to celebrate
Howard’s
2
accomplishment tonight.
3
Amy: Me, too. But we’ll see him tomorrow.
4
Sheldon: Yes, it’s just that in all the years I’ve known him, he’s never had the
opportunity to
5
receive my admiration. I was excited to see the look on his face when it finally
happened.
6
Penny: You’re unbelievable.
7
Sheldon: I know.
8
Leonard: All right, Pictionary. What are the teams?
9
Penny: How about boys versus girls?
10
Sheldon: Oh, that hardly seems fair. But I guess any team that I’m not on has a
decided
11
disadvantage.
12
Penny: Once again, unbelievable.
13
Sheldon: Yeah, once again, I know.
14
Penny: All right, round one. Here.
15
Sheldon: Got it.
16
Penny: Okay. Ready, set, go.
17
Amy: Uh, box? Uh, window?
18
Leonard: Batman. Batman and Robin. Uh, Wonder Twins plus the monkey.
Wonder Twins
19
plus the monkey and Batman.
20
Amy: Uh, gift? Uh, Present!
21
Penny: Present! Yeah!
22
Sheldon: Oh, Leonard. Now, how can you not get that?
23
Leonard: In what universe is that a present?
24
Sheldon: It’s not a present, it’s the present. Look. There’s you and me. There’s
Penny and Amy.
25
We’re playing Pictionary. In the present.
26
Penny: Oh, my God, we’re gonna kill them.
27
Sheldon: It’s a quark-gluon plasma.
28
Leonard: No.
29
Sheldon: It’s asymptotically free partons inside a quark-gluon plasma.
30
Leonard: Nothing with quarks.
31
Sheldon: It’s an observational rebuttal of the Lambda-CDM model of the universe.
32
Leonard: No.
33
Penny: It’s a chocolate chip cookie.
34
Amy: Yes.
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35
Leonard: How could you miss that?
36
Sheldon: Hey, if you want someone to guess chocolate chip cookie, you draw a
glass of milk next
37
to it.
38
Leonard: Penny got it.
39
Sheldon: Yeah, only after I eliminated all the obvious answers. You’re welcome.
40
Leonard: Oh, uh, uh, uh, sausage. Uh, uh, uh, uh, bratwurst? Oh, oh, a hot dog.
41
Amy: Penny, aren’t you gonna draw something?
42
Penny: Relax, we got time, this is so fun.
43
Sheldon: There.
44
Leonard: A solar system. Uh, uh, uh, uh, um, unidentified flying liverwurst? I
don’t…
45
Amy: Now?
46
Penny: Soon.
47
Sheldon: Come on, Leonard, I am spoon-feeding this to you.
48
Leonard: I don’t know, uh, Casper the alcoholic ghost?
49
Penny: All right, that’s enough. (Draws)
50
Amy: Uh, hand. Uh, nail, polish?
51
Penny: Yep!
52
Sheldon: Wait, no, no. No. The word is Polish. See, look. Polish sausage. And the,
the model of the
53
solar system developed by Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer. And then,
finally, if that
54
wasn’t enough, which it should have been, this is Madame Curie killing herself by
discovering
55
radium, who, although she was a naturalized French citizen, was Polish by birth.
56
Penny: Excuse me, the word is polish. See? Small P.
57
Sheldon: Ah. So it is. I guess we both share blame on this one.
APPENDIX 2
1
Sheldon: So, first there was PlayStation, aka PS1, then PS2, PS3 and now PS4. And
that makes
2
Sense. You’d think after Xbox, there’d be Xbox 2. But no, next came Xbox 360.
Hmm? And now,
3
after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that’s how many seconds of thought
they put into
4
naming it.
5
Amy: Can you get the butter, please?
6
Sheldon: You know, however, with the Xbox One, I can control my entire
entertainment system
7
using voice commands. Up until now, I’ve had to use Leonard.
8
Amy: Then get the other one. Pass the butter.
9
Sheldon: Get? Hang on. I don’t feel like you’re taking this dilemma seriously.
10
Amy: Fine, Sheldon. You have my undivided attention.
11
Sheldon: Okay, now, the PS4 is more angular and sleek-looking.
12
Amy: No way.

Busra SUZER 625
Filiz YALCIN TILFARLIOGLU
13
Sheldon: Yeah, well, it’s true. But the larger size of the Xbox One may keep it from
overheating.
14
Amy: Well, you wouldn’t want your gaming system to overheat.
15
Sheldon: No, see? Well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One
now comes
16
with a Kinect included.
17
Amy: Included?
18
Sheldon: Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM,
while the Xbox
19
One is still using the conventional DDR3 memory.
20
Amy: Why would they still be using DDR3? Are they nuts?
21
Sheldon: See? That’s what I thought. But then they go and throw in an ESRAM
buffer.
22
Amy: Whoa, whoa. Wait a second. Who’s they?
23
Sheldon: Xbox.
24
Amy: You’re kidding.
25
Sheldon: No, I am not. And this ESRAM buffer should totally bridge the 100gigabit-per-second
26
bandwidth gap between the two RAM types.
27
Amy: This is a nightmare. How will you ever make a decision?
28
Sheldon: You see? I don’t know. What should I do?
29
Amy: Please pass the butter!
APPENDIX 3
1
Sheldon: That's the fourth time she's been to the bathroom in the last two hours.
2
Amy: So?
3
Sheldon: Her breakfast was binding. I made sure of that.
4
Amy: So?
5
Sheldon: So, she clearly has some sort of stomach distress. If it's viral, we're all
susceptible.
6
Amy: She's probably just airsick.
7
Sheldon: Yeah, but what if she's not? What if we get what she has? What if we
infect the King of
8
Sweden? That's how wars start. All right, that's it, this is outbreak and she's the
monkey.
9
Amy: Wait. Stop. Be reasonable.
10
Sheldon: Leonard... we need to do something about your wife.
11
Leonard: What's the matter?
12
Sheldon: She is clearly sick, and she's gonna take us all down with her.
13
Leonard: She's not sick, Sheldon.
14
Sheldon: She is, and I'm gonna catch it, and it's gonna ruin the greatest day of my
life.
15
Leonard: I promise you're not going to get what she has.
16
Penny: What's going on?
17
Sheldon: Unclean! Unclean!
18
Penny: What?
19
Leonard: He thinks you're sick.
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20
Penny: Oh. Should we tell him?
21
Leonard: Well, if we don't, he might try- and jump out of the plane.
22
Penny: Yeah. Doesn't answer my question.
23
Sheldon: Tell me what?
24
Penny: I'm pregnant, Sheldon.
25
Sheldon: You're right, I can't catch that. Good news, Amy. She's just pregnant.
26
Leonard: Are you kidding me? You just found out that a woman who has loved and
cared for you
27
for 12 years is pregnant, and all you can say is you're relieved that she's not gonna
get you sick?
28
Sheldon: There's no need for a recap. I was there. What would you like me to say?
29
Leonard: How about congratulating us?
30
Sheldon: Are congratulations even in order? I didn't think Penny wanted children.
31
Leonard: Well, she didn't, now she does. And just so you know, we weren't gonna
tell anybody so
32
we wouldn't upstage your big day.
33
Sheldon: Oh, please, you couldn't upstage us. We won a Nobel Prize. Any idiot can
have a baby.
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ÖZET
Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki yoğun ivmelenme ve yeni medya ile beraber
içeriğe erişimde gerçekleşen çeşitlilik medya alanında yeni ticari alanların ortaya çıkışını
sağlamıştır. Ücretli içerik, abonelik, kitlesel fonlama ve hibe programları gibi yeni modeller dijital
mecralarda faaliyet gösteren büyük ya da küçük ölçekli medya organizasyonlarının ilgisini çekmiş
ve faaliyetlerini sürdürebilmek için başvurdukları yöntemler haline gelmeye başlamıştır.
Ülkemizde bu uygulamalar henüz henüz gelişim aşamasında olsa da dünya genelinde özellikle
büyük medya organizasyonları tarafından sıklıkla kullanılan ve gelir kalemlerinin önemli bir
bölümünü teşkil eden bir hüviyete bürünmüş durumdadır. Büyük ölçekli medya
organizasyonlarının yanı sıra küçük ölçekli medya kurumları da hem gelirlerini stabil hale getirme
hem de gelir havuzunu çeşitledirme noktasında yukarıda bahsi geçen gelir modellerine kendi iş
planları çerçevesinde adapte olmaya çalışmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada medya
ekonomisinin geleneksel ticari yapısına değinilerek gelişen iletişim ortamında her geçen gün
kendine daha fazla yer bulmaya başlayan yeni nesil gelir modelleri anlatılacaktır.
GİRİŞ
İnternet ve bilişim teknolojileri aracılığıyla tüm alanlarda yaşanan değişim süreci
habercilik alanının her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Haberlerin dijital ortamlarda ve sosyal
medya kanallarında daha görünür olması ve daha çok tüketilmesi neticesinde basılı yayın
organlarına olan talep de gün geçtikçe azalmaktadır. Bunun neticesinde ülkemizde ve dünyada
birçok basılı gazete yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Diğer yönden gazeteler her
anlamda dijital dünyaya daha çok yatırım yapar hale gelmektedir.
Hem basılı yayın organları hem de dijital mecrada faaliyet yürüten gazeteler varlıklarını
sürdürebilmek için gelire ihtiyaç duymaktadır. Gazeteler gelirlerinin %75-80’lik (Picard,
2008:704) bölümünü reklamlardan sağlamaktadır. Dijital ortamda yapılan gazeteciliğin de
katkısıyla bireylerin habere ulaşım kanalları hızla çeşitlenirken reklam gelirleri de daha fazla
bölünmektedir. Öyle ki; Gelişmiş ülkelerde yayın hayatını sürdüren basılı gazeteler bile ekonomik
bir darboğazın (Collins, 2011; Macnamara, 2010: 29) içinde bulunmaktadır.
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Bu durumda özellikle dijital yayın organlarının farklı iş modellerine başvurdukları
görülmektedir. İnternet teknolojisinin sağladığı imkanlar ve dijitalleşme, habercilik pratiklerini
değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu dönüşümün yansımalarından biri gazetecilik için ortaya
çıkan yeni gelir modelleridir. Söz konusu modeller dünyada yıllardır uygulanmakta olsa da
Türkiye’deki uygulamaların henüz başlangıç düzeyinde olduğu görülmektedir.

DEĞİŞEN MEDYA EKONOMİSİ: DİJİTAL ABONELİK MODELİ
Medya şirketlerinin reklam ve satışı kapsayan klasik gelir modeli dijital teknolojilerin
sağladığı imkanlarla bir takım değişiklere uğramıştır. Diğer yönden artan maliyetler ya da siyasi
ortam nedeniyle baskısına son verip sadece dijital yayınını devam ettiren gazete sayısı da gün
geçtikçe artmaktadır. Bu dönüşüm dijital yayıncıların yeni gelir modelleri aramasına neden
olmuştur. Dijitalleşme ile beraber medyada gerçekleşen yeni iş modelleriyle alakalı Marc
Andreessen (Web_1) sekiz model sıralamaktadır. Bunlar; reklam, abonelikler, kitlesel fonlama,
konferans ve etkinlik organizasyonları, çapraz medya, paralı içerik, bitcoin vb. Ödemeler,
filantropi olarak kategorilendirilmiştir. Bu çalışmada dijital abonelik üzerinde durulacaktır.
Dijitalleşen medyanın etkileşimci ve iç içe geçen doğası gereği, bahsi geçen iş modellerinin
birkaçı, bazen tek bir kuruluşun izlediği yol olarak karşımıza çıkabilmektedir. Değinilen iş
modellerinin bazıları (reklam ve abonelikler gibi) ise zaten geleneksel medyanın da gelir elde ettiği
modellerdir. Bu yönüyle dijital yayıncılıkta elde edilen gelir türlerinin melez bir yapıda olduğunu
söylemek mümkündür.
Dijital gazeteciliğin gelir modellerinde gerçekleşen çeşitliliğe rağmen reklam hala birincil
gelir kaynağı konumundadır. Çevrimiçi gazetelerin gelirlerinin %80’ine yakını reklamlar
tarafından sağlanmaktadır (Demir, 2017:89). Mckinsey&Company tarafından yayınlanan Global
Media Report (2015)’e göre ilk kez 2015 yılında dijital reklamlar gazete reklamlarını geride
bırakmıştır. 2015 yılından günümüze gelindiğinde ise dijital reklamların aldığı pay ve gazete
reklamları ile arasındaki fark sürekli ivmelenerek artış göstermiştir. Diğer yönden ise reklam
gelirlerine dayanan haber medyasının siyasi ve ticari çıkarlara hizmet etme riskinin yüksek oluşu
uzun yıllardır tartışılagelen bir konudur. Bu minvalde yayıncılar yeni gelir modelleri arayışına
girmişlerdir.
Dİjital medyanın en popüler ikinci gelir kaynağı ise ücretli üyelik (abonelik) modelidir.
Abonelik sisteminin basılı yayınlar için bile toplam gelirdeki oranının %20 civarında olduğu
düşünülürse (Demir, 2017:89), üyelik modelinin dijital yayınlara adapte edilmesi zorlu bir süreci
barındırmaktadır. Eğer okuyucular içerik için ücret ödeyeceklerse diğer medya ürünlerine
benzemeyen, bağımsız ve kaliteli içerik vurgusu ön plana çıkmaktadır.
Ücretli abonelik sistemleriyle dünyada öne çıkan örneklere bakıldığında; Washington Post,
USA Today (Carson, 2015: 1034) ve New York Times, Wall Street Journal, The Guardian, Die
Welt, El Mundo, Helsingin Sanomat gibi yayıncılar (Newman vd., 2013) karşımıza çıkmaktadır.
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38 ülkede 75.000 dijital okur üzerinden yapılan Reuters Digital News Report’a (2019) göre
İsveç’te online ortamda habere en az bir kere ödeme yapanların oranı %27, Norveç’te ise bu oran
%34 civarındadır ve tüm ülkeler içinde en yüksek oran Norveç’li okurlarda bulunmaktadır.
ABD’de ise bu oran %16 seviyelerindedir.
Abonelik sistemleri incelendiğinde gazetelerin farklı farklı yollar izlediği görülmektedir.
Okurları cezbetmek ve aboneliğe teşvik edebilmek için farklı seçeneklerin bulunması hem okur
hem de yayıncı adına olumlu bir özellik olarak görülmektedir.
The New York Times esnek bir ödeme duvarıyla (paywall) okuyucusuyla buluşmaktadır.
Aylık beş içeriğe ücretsiz olarak erişim imkanı sunan gazete, bunun ardından okurlarını abonelik
sayfasına yönlendirmektedir. Burada da üç seçenekli bir ödeme duvarı okurları beklemektedir.
(Web_3)
The Guardian’ın gelir modelinde destek istemi ön planda bulunmaktadır. İçeriklerinin
büyük bölümünü ücretsiz olarak okurları ile buluşturan gazete, destek söylemi çerçevesinde iki
farklı ücretlendirme modeliyle okurlarını ücretli aboneliğe yönlendirmektedir (Web_4).
The Wall Street Journal ise belli sayıda içeriğe ücretsiz erişim imkanı sağladıktan sonra
sayfada gezinmeye devam etmek ve diğer içerikleri görüntülemeye devam etmek istendiğinde;
aboneliğe yönlendirmektedir (Web_5). Abonelik modeliyle ilgili gazetenin getirdiği bir diğer
yenilik ise okur yorumlarının sadece abonelerle kısıtlanması durumudur. Bu sayede gazete sıkı ve
ilgili okurlarını abone yaparak hem gazeteye bağlılıklarını yükseltmekte hem de gelirlerini
artırmaktadır (Web_6).
Bahsi geçen örneklerde görüleceği üzere abonelik sistemleri ile ilgili her kurum kendine
en uygun yolu bulmaya çalışmaktadır. Ödeme duvarlarındaki katman ve çoklu seçenek okuru
aboneliğe cezbetmektedir. Aynı zamanda dijital yayıncılar abonelik sistemlerini güncelleyerek
mevcut durumlarını daha iyi seviyeye getirmeye çalışmaktadırlar.
Bu bağlamda Shorenstein Center tarafından 2019’da yayınlanan raporda (Web_9) ödeme
duvarlarının verimli şekilde işleyebilmesi için neler yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir.
Ayrıca hangi stratejilerin okurları abonelik için teşvik ettiği/edebileceğine de değinilmektedir.
Rapora göre; ilk değinilen nokta abonelik sistemlerinin daha sofistike olması gerektiğidir. ABD
örneğinde çoğu gazetenin ödeme sistemine sahip olduğu belirtilerek okurları cezbetmek için farklı
ve cezbedici abonelik stratejilerine sahip olunması gerektiğinden bahsedilmektedir. Araştırmaya
katılan 500 kurum arasında; pazar penetrasyonu, takipçilerin etkileşim seviyesi, takibin aboneliğe
dönüşüm oranı ve aboneliği durdurma oranı gibi göstergeler ödeme duvarının başarılı olup
olmadığı konusunda fikir vermektedir ve bu göstergelere göre stratejiler belirlenmektedir. Raporda
değinilen diğer bir nokta ise abonelik sistemlerindeki farklılıklara dikkat çekmektedir. Gazetelerin
ödeme duvarlarının her biri farklı özellikler taşımaktadır. Bu bağlamda elde edilen kullanıcı
verisini işleyerek farklı kullanıcılar için farklı ödeme duvarlarını oluşturan kurumların başarı
oranlarının yükseldiği belirtilmektedir.
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Son olarak ise kurumların abone sayılarını artırmadaki önemli faktörün okuru tanımak ve
anlamada olduğunun altı çizilmektedir. Öyle ki; davranışları iyi bilinen ve analiz edilebilen
okurların abone olma ihtimalleri yükselmektedir.
SONUÇ
Dijitalleşme her alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da köklü değişikliklerin
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Haberin üretim ve tüketim aşamalarının geleneksel yöntemlerden
uzaklaşarak sosyal medya ve dijital mecralara yönelmesi; medya ekonomisi açısından dönüşümü
zorunlu kılmıştır. Yazılı basının tirajlarının her geçen gün azalması ve bunun neticesinde
gerçekleşen reklam gelirlerinin düşmesi, kurumları ekonomik açıdan zor bir duruma
düşürmektedir. Bunun bir sonucu olarak da gazeteler basılı yayınlarını sona erdirerek dijital
ortamda habercilik faaliyetlerine devam etmektedir.
İster geleneksel ister dijital bir yayın olsun bir takım giderlerini karşılamak ve yayın
hayatına devam edebilmek için gelire ihtiyaç duymaktadır. Reklam gelirlerinden istenilen ölçüde
yararlanamayan gazeteler dijital gelir kaynaklarına yönelmektedir. Özellikle Amerika ve
Avrupa’da hızla yaygınlaşan ve önemli bir yekünü temsil eden dijital gelir modelleri Türkiye’de
henüz istenilen düzeyde yaygınlık göstermemektedir.
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