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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-2, S- 1 NAME SURNAME
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24. 07. 2021

10: 00 – 13:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

ARŞ. GÖR. TAYLAN ÖZGÜR ÜRESİN

SESSION : 1

MODERATOR:
DOÇ.DR. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ
Türkiye’de Sol Düşünce Ve Ordu: 1960, 1971 ve 1980 Askeri Darbeleri Üzerinden Bir İnceleme

JAFAROVA AYTAJ

Conventional Limitation Of The Carrier’s Material Liability In International Maritime Law

DR. EMİN GİTMEZ

Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Yolunun Etkinliği

DR. EMİN GİTMEZ

Covid-19 Döneminde Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü

BESRA TOKTAŞ

Yemen’de Husiler Ve İran İle İlişkisi (1979-Günümüz)

ÖĞR. GÖR. IŞIL TÜZÜN
ARPACIOĞLU
ÖĞR. GÖR. IŞIL TÜZÜN
ARPACIOĞLU
DOÇ.DR. NESLİHAN COŞKUN
KARADAĞ

Kesin Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ TURGUTER
ARŞ.GRV.DR. HAKAN KAYA

Bozucu Koşula Bağlı Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi
Vergi Aflarının 3568 Sayılı Yasaya Tabi Meslek Mensuplarının İş Yüküne Etkisi: Adana İli Özelinde
Bir Değerlendirme
Türk Ceza Kanununda Tanımlı Suçlar İle Bu Suçların İktisadi Etkileri: İktisadi Boyutuyla “Suç Ve
Ceza” İlişkisi
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24. 07. 2021

10: 00 – 13:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 1

MODERATOR:
DR. RAMAZAN ÖZKUL
DR. ÖĞR. ÜYESI AHMET BERK
ÜSTÜN
BETÜL DÜZENLİ ÇİL
DR. ÖĞR. ÜYESI AHMET BERK
ÜSTÜN
BETÜL DÜZENLİ ÇİL

ARŞ. GÖR. ALİ ÇEVİK
ÖĞR. GÖR. AHMET YILGIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ, FARUK GÜVEN
ELİF ALAR ERKAL

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı Düzeylerinin
İncelenmesi
Covid 19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının
İncelenmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tutum Ve Davranışları

GÜLENAY KABİL
ALİ YİĞİT KUTLUCA

Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Tükenmişlik Algısının Belirlenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Örneği
P4C Eğitimi Alan Ve Almayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Düşünme Becerileri Öğretimine
Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşilaştirilmasi

DR. RAMAZAN ÖZKUL

Okul Güvenliği Ve Sağlığı İle İlgili Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri

DR. RAMAZAN ÖZKUL

Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerine Göre Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin İncelenmesi
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SAMET KARAKUŞ
Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5E Modeline Göre Hazırlanan Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına
PROF. DR. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
Dayalı Bir Modül Örneği: “Suyun Peşinde”
SAMET KARAKUŞ
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki “Çevre Sorunları” Konulu Etkinliklerin Disiplinler
PROF. DR. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
Arası Öğretim Yaklaşımı Yönünden İncelenmesi
KÜBRA AKDUMAN
Uyarılmış Geri Çağırma Seansları İle Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Sorularının Bilişsel
YILMAZ SOYSAL
Taleplerinin Düzenlenmesi
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24. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

10: 00 – 13:00
Passcode: 242507

HALL: 3

GÜLAY YILMAZ

SESSION : 1

MODERATOR:
ASSOC. PROF. DR. EBRU GÖZÜKARA
Erişkin Hastada Unutulmaması Gereken Bir Nefrit: Henoch Schönlein Nefriti

EMİNE AKBAYRAK
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÜMMÜGÜLSÜM
AYSAN

Yaşlı Perspektifiyle Yerinde Ve Başarılı Yaşlanma

MIGANE NIMAAN

Pharmacological Properties Of Medicago Sativa (Alfalfa)

CİHAN HASÇİZMECİ

Erken Çocukluk Çağı Çürüğünden Etkilenen Süt Kesici Dişlerin Zirkonyum Kron İle Estetik
Tedavisi: Olgu Sunumu Poster presentation
Mandibular Sol Birinci Azı Dişin Rejeneratif Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Poster presentation
Covid-19 Pandemi Döneminde Spor Kulüplerinin Pazarlama İletişimi Açısından Sosyal Medya
Kullanımı

CİHAN HASÇİZMECİ
RAMAZAN YILMAZ
DOÇ. DR. ARZU BALOĞLU
YAVUZ ABBAK
HİLAL ÇAM ABBAK
NURTEN BAHTİYAR
ŞERİFE SELMİN TOPLAN
YAVUZ ABBAK
HİLAL ÇAM ABBAK
NURTEN BAHTİYAR
ŞERİFE SELMİN TOPLAN

Diyabette İnflamasyon Ve Endotel Belirteçlerinin Karşılaştırılması

Menopoz Sonrası Lipid Ve Diyabet Profillerinin İncelenmesi
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CANBERK ÖZKAN
KAZIM ŞAHİN
HAKKI TAŞTAN
RAMAZAN AKIN
AHMET ULUDAĞ
ÖZLEM KAYACIK GÜNDAY

Ovaryum Kanserli Yumurta Tavuklarında Kurkuminin N-RAS Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi
Poster presentation
Kanyaşın AKKaz Enzimini Engelleyen Herbisitlere Tepkisinin Araştırılması
Borderline Over Tümörüne Eşlik Eden Sezeryan Skar Gebeliği
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24. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP ATİOĞLU

GÜLŞAH ÇAKAL

Türkiye’de Belediye Hizmetlerinin Özelleştirme Uygulamaları (Sakarya Büyükşehir Belediyesi
SEKAY Projesi Örneği)

ALI UMAR AHMAD
AMINU HASSAN JAKADA
SURAYA MAHMOOD
AHMAD TIJJANI

Effect of Financial Openness, Trade Openness, Financial Instability on Environmental
Degradation in Nigeria

ÖZLEM ARACI

Contribution Of Strategic Human Resource Management To Organizational Strategy

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP ATİOĞLU

Analysis Of The Relationship Between Aircraft Fleet Age And Fuel Expenses

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLKADİR
ÖZTÜRK
ÖĞR. GÖR. GİZEM BERBER

Kargo Hizmet Kalite Algısının E-Wom Üzerindeki Etkisi
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24. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA

Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticilere Yetki Devri Sorunsalı: Açık Ve Örtük Bilgi
Paylaşımının Önemi

DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA

Covid-19 Pandemisi İle Değişmek Zorunda Kalan İnsan Kaynakları Uygulamaları

HATİCE TUĞBA KARAGÖZ

Good Fences Do Not Make Good Neighbors: The Concept Of Otherness In Mending Wall

MERVE ARMAĞAN-BOĞATEKIN
IVY HO

How Turkish Citizens Perceive Syrian Refugees In Turkey: A Source And Valence Analysis

NAZİFE SENA ŞAHİN

Evlilik Doyumunun İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası İlişki Tarzları Ve Ebeveynlik
Biçimleri Açısından İncelenmesi

FREDRİK PETTERSSON

Infrastructure Planning in Scania a Discourse Analytical Approach to the Concepts of Regional
Development and Sustainability in the Planning Process
Futbol’un Farklı Yaş Gruplarında Seçilmiş Motor Özelliklerine ve Vücut Kitle İndeksine
Etkilerinin İncelenmesi

ALPEREN AKBULUT
SERDAR BÜYÜKİPEKCİ
MUSTAFA SABIR BOZOĞLU
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24. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

14: 00 – 16:00
Passcode: 242507

HALL: 3

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ BARIŞ CEBE
DR. ÖZGÜR POYRAZ
BAYRAM EMİRHAN BİLİCİ
ŞÜKRÜ CAN GEDİK
DR. ÖZGÜR POYRAZ
FURKAN ÖZKAN
OSMAN ONUR BAŞ

Hücresel Kafes Yapılarının Eklemeli İmalatı: Tasarım Karakteristikleri, Üretim Ve Performans

Toz Yatağı Füzyon Esaslı Eklemeli İmalat İle Üretilen Tİ6AL4V Alaşımında Porozite

ZARIAB FATIMA ABRO
SHAFQAT UR REHMAN

Implementing Artifical Neural Network with Word Representation Technique For
Recommending Developers To Fix Software Bugs

TALİP AĞDAŞAN
BARIŞ KALAYCIOĞLU

Yarı Eliptik Yüzey Çatlağı İçeren Namlunun Değişken İç Basınca Göre Dayanımının Ve Çatlak
Davranışının Sayısal Olarak İncelenmesi

FATİH ÖZTÜRK
YAĞMUR ALTUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ BARIŞ CEBE

Çalışanların İş Motivasyonunun Ahp Temelli Topsis, Vikor Ve Promethee İle Değerlendirilmesi

AYŞE CAN
PROF. DR. HAKAN USTA

Low Band Gap Bodipy-Based Donor Polymers For Inverted Organic Solar Cells

Yeni C 2-Simetrik Kiral Tetraamitlerin Sentezi Ve Jelleşme Özelliklerinin Araştırılması
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25. 07. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 1

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ İDRİS SÖYLEMEZ
BAYRAM BOZHÜYÜK

Selanik Bizans Kültürü Müzesindeki Piktogram Tasarımlarının İncelenmesi Ve Öneriler

BAYRAM BOZHÜYÜK

Kentlere Ait Mimari Göstergelerin Piktogram Yoluyla Haritalandırılması

YL. RAMAZAN SAÇ

Babadan Oğula Geleneğin Aktarımı: Âşık Laçin Aladağlı Ve Âşık İsmail Aladağlı

ARŞ. GÖR. DR. GAMZE ÜNSAL
TOPÇU

Nazirecilik Geleneğinde Fasîh Ahmed Dede Örneği

ARŞ. GÖR. DR. GAMZE ÜNSAL
TOPÇU
DR. ÖĞR. ÜYESİ LEYLA ALPTEKİN
SARIOĞLU
ARŞ. GÖR. NESLİHAN POLAT
AKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ İDRİS SÖYLEMEZ

Klasik Türk Edebiyatı Türkçe Divan Dîbâcelerinde Hikemî Söylem

Klasik Türk Şiirinde “Bağrı Başlı” Deyimi Üzerine

Hac Konulu Atasözleri Üzerine
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25. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

10: 00 – 12: 00
Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 1

MODERATOR:
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ
MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Semaver’de Demlenen İkili Karşıtlıklar: Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Kuruluşundan Bugüne TBMM Milletvekilleri, Yabancı Diller Ve Fransızca

MAHMUT POLAT BİRDEN

Bireyin Tanımlanmasında Bilginin Kaynağı Sorunu

MUSTAFA DERE

Orhan Veli’nin Şiirlerindeki Kişi Ve Yer Adlarının Anlamsal Çerçevesi

ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ
ASSOC. PROF. DR. EBRU
GÖZÜKARA

Revealing The Types Of Innovation Networks With Cases

DR. YILDIZ YENEN AVCI

Cahit Uçuk’un Masal Türüne Getirdiği Yenilikler

DR. YILDIZ YENEN AVCI

Millî Edebiyat Dönemi Romanlarında Akrabalık İlişkisi 3: Amca Ve Dayılar

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMY MAHMOUD

Arapça Atasözlerinde Kader Anlayışı
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25. 07. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 3

NECMETTİN AKTEPE
AYŞE BARAN

SESSION : 1

MODERATOR:
Dr. Öğr. Üyesi NECMETTİN AKTEPE
Biyolojik Kaynaklı Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi Ve Tanımlanması

NECMETTİN AKTEPE

Rosmarinus Officinalis (Biberiye) Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle Sentezlenen Gümüş

ZELİHA ATİOĞLU

Nanopartiküllerin (Agnp) Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Vesicare İlacının Etken Maddesinin Kristal Yapısının X-Işınları Toz Kırınım Metodu İle
İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERNA
KAVAKCIOĞLU YARDIMCI
ZEHRA MOLLAOĞLU

Bazı Bor Türevlerinin Ökaryotik Maya Modeli Üzerindeki Etkileri

ZÜLEYHA ENDES EĞRİBAŞ

Bitkisel Üretimde Doğal Alternatif Hormon Kullanımı

İBRAHIM DENEME
PROF. DR. HAKAN USTA

(BTBT): A New Direction for Organic-SERS Platforms

K.R.Padma
K.R.Don

Cheapest And Effectıve Bıoremedıatıon Technıque In Combıntıon Wıth Artıfıcıal Intellıgence To
Detect And Recover Contamınated Soıl
Farklı Yöntemlerle Hazırlanan Orobanche ramosa L. Ekstraktlarının Antioksidan, Antimikrobiyal
Aktiviteleri ve Toplam Fenolik, Flavonoid, Karbonhidrat ve Mineral İçeriğinin Belirlenmesi

NESLİHAN TEKİN KARACAER
DEMET ERDÖNMEZ
MEHMET KARATAŞ
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25. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN
YAVUZALP MARANGOZ

Pazarlamama Kavramı Ve Uygulama Alanları

KAAN YİĞENOĞLU

Değer Teorisi Bağlamında Piyasa Toplumunun Yükselişi

KAAN YİĞENOĞLU

Değer Temelli Liderliğin Gerekliliği

ALI RECAI DIREKÇI
ASSIS. PROF. ABDULLAH TIRGIL

Effects Of Incentives On Employment: An Analysis On Firms In Turkey’s Manufacturing Industry

SİBEL KARAKUŞ

Altın Fiyatları Ve Bist Sınai Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ESRA ARACI

E-Dönüşüm Sürecinde E- Fatura
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25. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

HİCRAN ÖZDEMİR
DR. EYYÜB ENSARİ CİCERALİ
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TÜRKİYE’DE SOL DÜŞÜNCE VE ORDU: 1960, 1971 VE 1980 ASKERİ
DARBELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Arş. Gör. Taylan Özgür ÜRESİN
Beykent Üniversitesi
/ 0000- 0002- 4646- 4535

ÖZET
Türkiye’de 1960- 1980 yılları arası, sol düşüncenin hem düşünsel hem de eylemsel anlamda en
aktif olduğu dönemdir. Bu dönemde sol düşünce, birçok siyasi parti, fikir hareketleri, sivil
toplum kuruluşları, sendikalar vb. kitle örgütleri aracılığı ile kamusal alandaki görünürlüklerini
arttırmış ve politik fikirlerini kitlelere duyurmaya çalışmışlardır. Kitle örgütlerinin fazlalığı,
ileri sürülen düşüncelerde farklılaşmaya ve dolayısıyla örgütler arasında kamplaşmaya yol
açmıştır. Kamplaşmaya yol açan başlıca fikir tartışmalarının konusu, iktidarın hangi yolla
alınacağına dair olmuştur. Bu yolda taraflar, Milli Demokratik Devrim (MDD)- Sosyalist
Devrim (SD), Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP)- Çin Komünist Partisi (ÇKP), öncü
grup olarak aydın- işçi sınıfı kutuplaşmasına göre konumlarını belirlemişlerdir. Sol düşüncenin
iktidar stratejilerinde orduya atfettiği önem ise, ona devrimi gerçekleştirecek “öncü grup”
rolünü vermesinden gelmektedir. Özellikle YÖN Dergisi ve Milli Demokratik Devrim
savunucuları, Türkiye’de henüz bir burjuva devriminin gerçekleşmediğinin analizini yaparak,
sosyalist devrime giden yolda ilk aşamanın burjuva devrimini gerçekleştirmek olduğunu ileri
sürmüş ve kendi stratejilerinde orduya “ara tabakalar”, “zinde güçler” tanımlamaları ile
merkeze bir rol vermiştir. Yine bu dönemler içerisinde legal/ illegal gençlik örgütleri, ordu
içerisinde sol düşünceye sempati ile bakan subaylar üzerinden ittifak arayışlarına girişmiştir.
Dönemin bir diğer önemli sol örgütü Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise, Sosyalist Devrim stratejisini
savunarak, iktidar stratejisinde “öncü grup” olarak işçi sınıfını ön plana çıkarmıştır. Burada
Türkiye İşçi Partisi’nin orduya verdiği önem, demokratik parlamenter rejimin korunması ve
çoğulcu bir politik alanın tesisi üzerine olmuştur. Bu iki farklı tutumun incelenmesinin
yapılacağı çalışmada, sol düşünce ve ordu arasındaki ilişkinin detaylı bir araştırılmasından
ziyade, ordu üzerine kurulan stratejilerin darbelerden sonraki yansımaları üzerinden okunması
amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamı içerisindeki 1960, 1971 ve 1980 darbeleri sonrası
söylemlere bakıldığında “ordu-sol düşünce” ilişkinin üç evre üzerinden incelenebileceği sonucu
çıkarılmıştır: Birinci evrede 1960 darbesi ve ilişkilerin “yükseliş”i, ikinci evrede 1971 darbesi
ile “kırılma”sı ve son olarak 1980 darbesi ile “kopuş”u.
Anahtar Kelimeler: Askeri Darbe, Yön Dergisi, Milli Demokratik Devrim, Türkiye İşçi Partisi, İktidar
Stratejileri
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LEFT-WING THOUGHT and MILITARY in TURKEY:
A REVIEW ON 1960, 1971 and 1980 MILITARY COUPS
ABSTRACT
The period between 1960 and 1980 in Turkey was the most active period for left-wing thought
both intellectually and operationally. In this period, left-wing thought increased their visibility
in the public sphere through mass organizations which are political parties, intellectual
movements, non-governmental organizations, trade unions and so on, and tried to announce
their political ideas to the masses. The excess of mass organizations has led to a differentiation
in the ideas put forward and to a polarization among the organizations. The subject of the main
debates that led to the polarization was about the way in which power would be taken. In this
way, the parties have determined their positions according to the National Democratic
Revolution- Socialist Revolution, Communist Party of the Soviet Union- Chinese Communist
Party, intellectual- proletariat polarization as the "vanguard group". The importance that leftwing thought attaches to the army in power strategies comes from the fact that it gives the role
of the "vanguard group" that will achieve the revolution. Especially YON Magazine and the
defenders of the National Democratic Revolution argued that the first step on the road to
socialist revolution is to realize the bourgeois revolution by analysing that a bourgeois
revolution has not taken place in Turkey yet, and has given a central role to the army with the
definitions of "intermediate layers" and "vigorous forces" in their strategies. Again in these
periods, legal/illegal youth organizations started to set to alliances through senior soldiers in
army who sympathized with the left-wing thought. Another important left-wing organization
of the period, the Workers' Party of Turkey highlighted the proletariat as the vanguard group in
its power strategy, by defending the Socialist Revolution strategy. Here, the importance
attached to the army by the Workers' Party of Turkey was on the preservation of the democratic
parliamentary regime and the establishment of a pluralist political space. In this study, which
will examine these two different attitudes, it is aimed to read the reflections of the strategies
based on the army after the military coups, rather than a detailed examination of the relationship
between left-wing thought and the army. Considering the discourses after the 1960, 1971 and
1980 coups within the scope of the study, it was concluded that the "military- left-wing thought"
relationship could be examined over three phases: In the first phase, the 1960 military coup and
the "rise" of relations, in the second phase 1971 military coup and the "break" and finally the
1980 military coup and the "over".
Key Words: Military Coup, YON Magazine, National Democratic Revolution, Workers' Party
of Turkey, Power Strategies
GİRİŞ
Türkiye’de 1960-1980 yılları arası, sol düşüncenin hem düşünsel hem de eylemsel anlamda en
aktif olduğu dönemdir. Bu dönemde birçok siyasi parti, fikir hareketleri, sivil toplum
kuruluşları, sendikalar vb. kitle örgütleri, kamusal alandaki görünürlüklerini arttırmışlar ve
politik fikirlerini kitlelere duyurmaya çalışmışlardır. Kitle örgütlerinin fazlalığı, ileri sürülen
düşüncelerde farklılaşmaya ve dolayısıyla örgütler arasında bir kamplaşmaya yol açmıştır.
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Kamplaşmaya yol açan başlıca fikir tartışmalarının konusu, iktidarın hangi yolla alınacağına
dair olmuştur. Bu anlamda Milli Demokratik Devrim (MDD)-Sosyalist Devrim (SD), Sovyetler
Birliği Komünist Partisi (SBKP)-Çin Komünist Partisi (ÇKP), öncü kitle olarak aydın-işçi
ikilikleri, örgütler arası fikir ayrılıklarının temellerini oluşturmuştur.
Sol düşüncenin iktidar stratejilerinde orduya atfettiği önem, ona devrimi gerçekleştirecek “öncü
grup” rolünü vermesinden gelmektedir. YÖN Dergisi ve MDD savunucuları, Türkiye’de henüz
bir burjuva devriminin gerçekleşmediği analizini yaparak sosyalist devrime giden yolda ilk
aşamanın burjuva devrimini gerçekleştirmek olduğunu ileri sürer. Bunun yanı sıra Türkiye’de
bilinçli bir işçi sınıfının varlığının henüz oluşmadığı fikrinden hareketle devrimi
gerçekleştirecek öncü gücün ordu olması gerektiğini savunur. Sosyalist devrime giden yolda
ordunun “Kemalist” ve “ilerici” karakteri ile “vurucu” gücüne güvenen YÖN/MDD
savunucuları, ordu içerisinde örgütlenmeye çalışmışlardır. Diğer yandan YÖN/MDD
çevresinde örgütlenen gençlik örgütleri de, ordu içerisinde sosyalist düşüncelere sempati ile
bakan subaylar aracılığı ile hem 1960 hem 1971 darbelerinde ordudaki etkinliklerini sürdürmüş,
darbelerin sosyalist bir kimliğe evrilmesi için politika geliştirmişlerdir.
YÖN/MDD’nin aksine ordu ile ilişkisini mesafeli tutan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise, iktidar
stratejisinde öncü grup olarak işçi sınıfını ön plana çıkarmıştır. Burada TİP’in orduya verdiği
önem, demokratik parlamenter rejimin korunması ve çoğulcu bir politik alanın tesisi üzerinedir.
İllegal sol örgütlerin silahlı mücadele pratikleri ve YÖN/MDD’nin askeri darbe ile iktidara
gelme stratejilerinin aksine TİP’in parlamenter yol stratejisi, onun 1960, 1971 ve 1980
darbelerine karşı olumsuz duruşunun göstergesi olmuştur.
1960’lı yılların sol ana damar düşüncesini oluşturan YÖN/MDD ve TİP tarafları ile 1970’li
yıllarda bu ana damardan ayrışan kitlelerin oluşturduğu siyasal örgütlere/hareketlere genel
olarak bakıldığında, orduyla ilişkilerini “araçsal” düzlemde ele aldıkları görülmektedir.
İktidarın elde edilmesinde daha “aceleci” davranan YÖN/MDD grubunun 1960 darbesine olan
desteği ve 1971 darbesine olan karşı duruşu, “araçsal” mantığın dışavurumuna örnektir. Diğer
yandan 1971 darbesi ile ordu içindeki sol görüşlü subayların tasfiye edilmeye başlanması da
ilişkilerin “kırılma” aşamasına gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Buradan hareketle çalışmada sol düşünce ve ordu arasındaki ilişkiyi derinlemesine değil, onun
darbeler karşısındaki reaksiyonunu ön plana alarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sınırlılıkta
çalışmada üç evre üzerinden incelenecektir. Birinci evrede 1960 darbesi ve ordu-sol düşünce
arasındaki ilişki “yükseliş”, ikinci evrede 1971 darbesi ve ilişkilerde “kırılma” ve son olarak
1980 darbesi ile “kopuş” olarak değerlendirilecektir.
1. 27 MAYIS DARBESİ’NİN YANSIMALARI: SOLUN ORDU İLE İTTİFAKI
Türkiye’de 1960’lı yıllara gelinirken, Demokrat Parti (DP)’nin baskıcı ve anti-demokratik
politikaları, askeri darbe beklentilerini arttırmıştır. Özellikle 1954 Genel Seçimleri sonrası
DP’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefet partilerine karşı tutumu
(Aysal, 2005: 281; Albayrak, 2014: 301-302), üniversitelerde muhalif seslerin susturulmasına
yönelik politikaları (Varel, 2015: 229), basın özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri
(Bulut, 2009: 127) ve son kertede Tahkikat Komisyonu’nun kurulması (Özdemir, 2015: 236-
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240), toplumun geniş kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve kitlesel gösterilere neden
olmuştur.
Ülkede oluşan kaotik durum karşısında İsmet İnönü, mecliste “…Bu yolda devam ederseniz,
ben de sizi kurtaramam… Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır”
(aktaran, Akşin, 2007: 259) cümleleriyle yaptığı uyarı, DP-muhalefet arasındaki kargaşanın
önüne geçememiş ve toplumsal olayların büyümesi ile çoğu genç subaylardan oluşan askerler,
“Milli Birlik Komitesi” (MBK) adıyla 27 Mayıs 1960’da yönetime el koymuştur.
1961 Anayasası ile sosyal devlet anlayışının ön plana çıkarılması, ilk dönemlerde Türkiye’de
sol hareketin 27 Mayıs’a karşı olumlu düşünceler oluşturmasında etkili olmuştur. Darbe sonrası
görüşlerini ilk dile getiren isim, erken Cumhuriyet döneminden bu yana sosyalist sol hareketin
içerisinde önemli bir yeri olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı (1902-1971) olmuştur. Kıvılcımlı darbe
sonrası MBK’ya gönderdiği “selamlama telgrafı” ile birlikte 7 Temmuz ve 24 Ağustos’ta
“İkinci Kuvayi Milliyeciliğimiz” adıyla iki mektup yazarak darbe hakkında görüşlerini ve
beklentilerini belirtmiştir.
Kıvılcımlı’ya göre, bir avuç finans-kapitalin hırsızlığı halktan büyük tepki görmüş ve Silahlı
Kuvvetler de halkın desteği ile bu tepkilere bir cevap vermiştir. Bu anlamda 27 Mayıs bir
‘‘darbe’’ değil, bir ‘‘devrim’’dir (Mutlu Ulus, 2016: 365). Burada Kıvılcımlı’nın orduya verdiği
desteğin nedenini, Türkiye’nin toplumsal yapısı analizlerinde görmek mümkündür. Ona göre
Osmanlıcılık’tan kurtulamama, modern sınıfın yokluğu ve inkılâp-irtica çelişkisi geçmiş siyasi
devrimlerin başarısız olmasına neden olmuştur. Bu nedenler içinde en önemlisini, Türkiye’nin
henüz içinden çıkamadığı Osmanlıcılık olarak gören Kıvılcımlı, MBK’yı ‘‘ikinci kuvayi
milliye partisi’’ kurmaya çağırmıştır (Aydınoğlu, 1992: 32). Birinci cumhuriyeti kuranın
Kuvayi Milliye seferberliği olduğunu düşünen Kıvılcımlı, bu anlamda MBK’yı, ikinci
cumhuriyetin kurucusu olarak görmüş ve ‘‘ikinci kuvayi milliye partisi’’ fikriyle, gerçek
halkçılık programının hayata geçirilebileceğini ileri sürmüştür (Ünsal, 1998: 124).
Darbenin ilk dönemlerinde açık desteğini bu şekilde belirten Kıvılcımlı, darbe yönetiminin,
parti kurmak yerine bir an önce genel seçimlere yönelmesi sonucu, MBK karşıtı tavır takınmaya
başlamıştır. Kıvılcımlı, ihtilali yapanların, finans-kapital iktidarına bağlı kişileri devirdiklerinin
açık olduğunu fakat ihtilalcilerin, bu finans-kapitale bağlı kişileri yöneten sınıfları görmezden
geldiğini ileri sürer. Böylece iş başa düşünce, ihtilalcilerin finans-kapital ile mücadele etmek
yerine, kendi devirdiği adamların halkı kandırma metotlarını dirilterek, iktidarı onlara teslim
etmeyi akıllıca bir iş saydıklarını belirtir (Kıvılcımlı, 2008: 131).
Kıvılcımlı’dan sonra 27 Mayıs darbesine “sosyal devrimcilik” misyonu yükleyen bir diğer isim
MDD stratejisi savunan Mihri Belli (1915-2011) olmuştur. Kendi siyasal anlayışında
köylülüğün demokratik devrim saflarına çekilmesinin üzerinde duran Mihri Belli, bu mevcut
koşullarda yapılacak ilk işin toprak reformu olduğunu belirtir. Bu anlamda dönemin siyasi parti
liderlerinin çoğunun çiftlik sahibi olduğunu göz önünde bulundurarak, MBK’nın köklü bir
toprak reformu yapması gerektiğini dile getirir (Aydınoğlu, 1992: 32-33).
Darbeye karşı “çekinceli” desteklerini açıklayan örgütlere gelince, o dönemler örgütlenme
çalışmalarına 1951-1952 Tevkifatı dolayısıyla yurt dışında sürdüren Türkiye Komünist Partisi
(TKP) ve 1962’de TİP’in başına geçecek olan Mehmet Ali Aybar (1908-1995) öne çıkmaktadır.
Bizim Radyo ile görüşlerini dile getiren TKP, kapitalizmin neden olduğu sosyo-ekonomik
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krizin çıkmaza girmesi sonucu ordu içindeki burjuvazinin “gerici” kanadının devreye girdiği
değerlendirmesini yaparak, ilk etapta MBK’ya karşı tutum almıştır. Diğer yandan parti,
emperyalistlerle uzlaşmış DP iktidarının devrilmesinden dolayı da ordunun içindeki “ilerici”
kanatların desteklenmesi gerektiğini de değerlendirmelerine eklemiştir. (Mutlu Ulus, 2016:
307-308) Mehmet Ali Aybar ise, darbe sonrası Cemal Gürsel’e gönderdiği mektupta MBK’nın
‘‘toprak reformu’’, ‘‘eğitim seferberliği’’, ‘‘ekonominin planlanması” gibi konulardaki
önerilerini desteklediğini belirtmiştir. Kıvılcımlı ve Belli gibi iktidarın hemen devredilmesine
soğuk bakan Aybar’ın ihtilalcilerden isteği, sağlam bir demokratik yapının oluşturulmasıdır
(Aydınoğlu, 2011: 69-70).
Aybar, sağlam bir demokratik yapının kurulması için ülkede sol siyaset kanadının mutlaka
bulunması gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda ihtilalcilerden, gerçek bir sol kanadın kurulması
ve ilerletilebilmesi için, sol siyaseti yasaklayan kanun maddelerinin ortadan kaldırılmasını ister.
Emek gücü ve türevlerinin oluşturacağı sol siyaset kanadının, sermaye sınıfı ve türevlerinin
oluşturduğu sağ kanada karşı bir denge mekanizması oluşturacağını belirten Aybar, bu
nedenden dolayı sol kanada fırsat vermeyen bir rejimin, ne türlü politika üretirse üretsin gerçek
demokrasiyi sağlayamayacağını belirtir (Aybar, 2014: 74-75).
Aybar, Cemal Gürsel’e yazdığı mektuptan sonraki gelişmeler neticesinde 27 Mayıs sonrası
ülkede oluştuğu söylenen sol havanın suni olduğu fikrine kapılmıştır. Mektubun içeriğinden
dolayı yargılanması ve bazı sol yayınlara yönelik baskılar, bu fikre kapılmasında etkili olmuştur
(Aybar, 2014: 66-74). Darbeden sonra özellikle toplumdaki pozitif yönde değişimi
yadsımamakla birlikte ‘‘Evet, 27 Mayıs’tan sonra da 141, 142 cayır cayır işletiliyordu;
davalar, tutuklamalar oluyor; mahkumiyet kararları veriliyordu. Yani demokrasi geldi, geliyor
söylem ve demeçleri, düşünce yasakları ile birlikte sunuluyordu’’ (Aybar, 2014: 75) diyerek,
ihtilalcilere karşı olan “çekinceli” tavrını ortaya koymuştur.
2. YÖN/MDD ve TİP ARASINDAKİ İDEOLOJİ/YÖNTEM TARTIŞMALARINDA
“ORDU” SORUNSALI
1960’lı yıllar boyunca Türkiye’deki sol düşünce, iktidar stratejilerinde iki farklı yöntem
üzerinde konumlanmıştır. Birincisi YÖN/MDD merkezli, ordu ve asker sivil aydınları öncü
grup alan aşamalı bir “Milli Demokratik Devrim” olurken; diğeri TİP’in başını çektiği işçi sınıfı
merkezli, burjuva ve sosyalist devrimi birbirinden ayırmayan “Sosyalist Devrim” yöntemi. Bu
iki yöntem, taraflar ve ardılları tarafından günümüze gelinceye kadar süren bölünmelere neden
olurken, diğer yandan 12 Mart darbesine kadar giden süreçte orduyla olan ilişkileri etkilemiştir.
Burada 12 Mart dönemini sol düşünce-ordu arasında neden “kırılma” olarak adlandırdığıma
geçmeden önce bu derece bir ayrışmanın hangi fikirlerden kaynaklandığına değinmek,
“kırılma” noktasına nasıl gelindiğini daha anlamlı kılacaktır.
İlk sayısı 20 Aralık 1961’de yayınlanan Yön Dergisi, başta Doğan Avcıoğlu olmak üzere
Mümtaz Soysal, İlhami Soysal, İlhan Selçuk, Cemal Reşit Eyüboğlu, Hamdi Avcıoğlu’nun
kurucu kadrosuyla ‘‘haftalık fikir ve sanat gazetesi’’ tanımıyla (Atılgan, 2007a: 599)
yayınlanmaya başlamıştır. Doğan Avcıoğlu’nun kaleme aldığı “Yön Bildirisi”, Türkiye’nin
toplumsal yapısı ve yapılması gerekenler ile ilgili bir reçete niteliğindedir. Bildiriye bakıldığı
zaman, Türkiye’nin kalkınma sorununa dikkat çekilmiş ve Atatürk devrimleriyle hedeflenen
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çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, sosyal adaleti gerçekleştirmenin ve demokrasinin
sağlam temeller üzerinde yaşatılmasının ancak iktisadi alanda hızlı kalkınma ile
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Avcıoğlu’na göre, imkanları hızla harekete geçirecek,
yatırımları hızla artıracak, ekonomiyi bütünüyle planlandıracak, kitleleri sosyal adalete
kavuşturacak ve demokrasiyi kitlelere mal edecek yeni bir kalkınma stratejisi oluşturmak
zorunluluktur. Bu zorunluluğu giderecek hamle ise ancak günümüz gerçeklerine uygun yeni bir
devletçilik anlayışı ile mümkündür (Yön Bildirisi, 2013: 265-271).
Yeni devletçilik anlayışında Kemalizm’i temel ilkelerden biri sayan Yön çevresine göre bu
ilkesellikte savunulacak sosyalizm ile Kemalizm arasında bir zıtlık yoktur (Mutlu Ulus, 2016:
35). Kemalizm’e atfedilen bu ayrıcalıklar ile birlikte sosyalizme hangi model ile girileceğine
ise Yön’cüler, Türkiye’yi de içerisine aldıkları ‘‘az gelişmiş ülkelerde sosyalizm’’ modelinde
karar kılmıştır. Onlara göre az gelişmiş ülkelerde sosyalizm, Batı sosyalizmindeki gibi
‘‘yumuşak’’ değil ‘‘radikal’’, Doğu sosyalizmindeki gibi ‘‘totaliter’’ değil ‘‘insancıl’’
olmalıydı. Bu anlamda Yön’cüler, Stalin sonrası Sovyet kuramcıların şekillendirdiği, “Üçüncü
Dünya” ülkelerine önerilen ‘‘kapitalist olmayan yol’’ devrim tezini benimsemişlerdir. Sömürge
ve yarı-sömürgelerde emperyalizme karşı verilen mücadeleler ve bu ülkelerde iktidarı isteyen
radikal elit kesimin desteklenmesini içeren ‘‘kapitalist olmayan yol’’ tezi, kapitalizmi atlayarak
devletçi bir yolla sosyalizme ulaştırma hedefindedir (Atılgan, 2007a: 633-635).
Yön’cülerin, bu yöntemi seçmelerindeki en önemli etken, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal
yapısının sosyalizm örgütlenmelerine izin vermemesi ve toplumsal dönüşüme öncülük edecek
kesimi “işçi sınıfı” değil “asker ve sivil aydın” olarak görmeleridir. Bu doğrultuda askerler,
mevcut devlet iktidarını darbe ile teslim alacaklar; sivil aydınlar da kapitalist olmayan kalkınma
yoluyla fikir ve icra desteği vereceklerdir. Böylece Yön’cülerin öncü olarak belirlediği asker
ve sivil aydınların yapacağı askeri darbe ile anti-emperyalist nitelikli bağımsızlık kazanılacak,
ardından oluşturulacak politik ortam ile sosyalist devrime geçilebilecektir (Atılgan, 2007a: 633637, 692).
Tartışmanın diğer tarafı olan TİP, yöntem konusunda, Yön’cülerin darbe stratejine karşı çıkarak
parlamenter stratejiyi ileri sürmüştür. TİP’e göre, Türkiye’de emperyalizm dışsal değil içsel bir
olgudur ve kapitalizm ülkeye zorla değil egemen sınıflar aracılığı ile girmiştir. Dolayısıyla “ara
tabakalar”ın oluşturduğu milli burjuvazi ittifakının yolu sosyalizme çıkmayacaktır. Mücadele,
1961 Anayasası’nın sosyalizme açıklığından yararlanarak demokratik parlamenter bir çizgide
yürütülmelidir (Şener, 2007: 387).
Bu anlamda Yön’cülerin Türkiye’de işçi sınıfının öncü grup olacak güce erişmediği analizine
de karşı çıkmıştır. TİP’lilere göre, aşamalı devrim stratejisi fikri geçersizdir. Çünkü milli
mücadele ile burjuva demokratik devrim büyük ölçüde tamamlanmış, 1930’larda devletçilik
1940’larda da özel sektör eliyle kapitalizm yeterli gelişme göstermiştir. Dolayısıyla, işçi sınıfı
da bu gelişim sürecinde kendi sınıfsal bilincini oluşturabilmiş ve sosyalist mücadelede öncülük
edebilme gücüne erişmiştir. İşçi sınıfı, anti-emperyalist ve sosyalist devrimi, diğer emekçi
güçlerin desteği ile birlikte, bir arada yürüterek ülke yönetiminde söz sahibi olmayı ele
geçirecektir (Aybar, 2013: 151; Boran, 1968: 161; Şener, 2007: 386-387).
TİP’in işçi sınıfı öncüllü Sosyalist Devrim tezine, Yön’den sonra diğer itiraz Mihri Belli’den
gelmiştir. Milli Demokratik Devrim Hareketi ile fikirlerini öne süren Belli, aşamalı devrim
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stratejisinde kararlıdır. Demokratik devrimi gerçekleştirmenin tek yolunu cuntacılıkta,
dolayısıyla öncü grubu da asker ve sivil aydın zümre olarak belirlemiştir. Belli, Yön ile kurduğu
ittifak1 ile MDD’nin Kemalizm kısmını onlara, sosyalizm kısmını ise kendi ekibinin
yönetmesini planlamıştır. Bu iş bölümü içerisinde Yön’cülerin dayanağı genç subaylar,
MDD’nin dayanağı ise devrimci gençlik hareketleri olmuştur. Nitekim dönemin “Ordu-Gençlik
El Ele Milli Cephede” sloganı bu iş bölümünün bir tezahürü olarak çıkmıştır (Atılgan, 2007:
564-565).
Taraflar arasındaki bu keskin ayrışma, 1965 Seçimleri sonrası sol içi genel bir tartışmaya
dönüşmüş ve karşılıklı suçlamalara sebebiyet vermiştir. 1965 Seçimleri ile ilk kez 15
milletvekili ile meclise giren TİP’te Aybar, bu durumu başarı olarak nitelendirirken, Yön
Hareketi başarısızlık olarak görmüştür. Nitekim Avcıoğlu, Aybar’ın “1969’da başa
güreşeceğiz” söylemini akılcılıkla bağdaşmaz bulurken, Yön’deki “TİP’e Dair” yazısı ile
tartışma ortamını açmıştır (Avcıoğlu, 2013: 273-274). Avcıoğlu’na göre TİP, Sosyalist Devrim
stratejisi ile aynı anda iki mücadeleyi birlikte yürütmeye çalışıyor ve sosyalist devrim
mücadelesi yüzünden demokratik devrime hazır “zinde güçler”in azalmasına, amaçlarının
dağılmasına yol açmaktadır (Avcıoğlu, 2013: 277). Benzer eleştiriyi E. Tüfekçi imzası ile
Yön’deki yazısında devam ettiren Mihri Belli ise, TİP’in devrimci safları böldüğünü ileri
sürerek, onun parlamentarist stratejisini “sekter”, “Filipin tipi demokrasi”, “cici demokrasi”
gibi sözlerle tanımlayarak eleştirmiştir (Belli, 2013: 221; Şener, 2007: 368).
Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında TİP, Yön/MDD’cilere karşı “yukarıdan inmecilik”
söylemiyle cevap vermiştir. Aybar, Yön/MDD stratejisini, askeri darbe beklentileri nedeni ile
“kestirmeci”, devrimin yukarıdan aşağıya doğru olması gerektiği inançlarından ötürü de
“tepeden inmeci” olarak nitelemiştir (Aybar, 2014: 490). Benzer bir “tepeden inme” eleştirisi
Sadun Aren’den de gelmiştir. Behice Boran ile birlikte Aybar’a karşı TİP içerisindeki
muhalefeti oluşturan Aren, Yön/MDD tezlerinde geçen “milli cephe”, “kapitalist olmayan
kalkınma yolu” gibi kavramların sırf TİP’e yönelik polemik oluşturmak için kullanıldığını, asıl
niyetin ordu ile iktidarı ele geçirmek olduğunu ileri sürerek, Yön/MDD’nin sosyalist bir
stratejiye sahip olmadığını iddia eder (Aren, 1993: 216).
Özetle, 1960’lı yıllarda sol düşünce arasındaki ideoloji ve yöntem tartışmaların başlıca
konularından birini ordu oluşturmuştur. 1960 darbesinin “görece” sola yakın durumu, Yön ve
MDD hareketini ordu temelli bir devrim stratejisine yöneltmiştir. Burada iktidarın kısa vadede
alınmasında ordunun hem ilerici hem vurucu gücünden yararlanmak isteyen Yön/MDD’nin
aksine TİP, işçi sınıfı temelli parlamentarist tutumu ile daha uzun vadeli bir devrim stratejisine
yönelmiştir. Fakat her iki strateji de amacına ulaşamamış ve 12 Mart’taki darbe ile ordudan
büyük darbe yemiş ve “kırılma” sürecini başlatmıştır. Dahası bu “kırılma” süreci yalnızca ordu
Çalışma boyunca Yön/MDD şeklindeki birlikte tanımlama yapılması, iki örgütün öncü olarak orduyu ön plana
çıkarmasından dolayıdır. Her ne kadar iki örgüt, aşamalı devrim stratejisine yönelseler de aralarında belirgin görüş
farklılıkları vardır. Yön Hareketi kendisini Kadro Dergisi’nin bir devamı olarak görmüş ve Kadro’nun,
Kemalizm’i, Sovyet sosyalizmi ve Batı uygarlığı arasında bir “üçüncü yol” olarak görmesine bağlı kalmıştır.
Nitekim bu modellemenin nihai hedefinde sosyalizm yoktur. MDD ise, Kemalizm’i bir “üçüncü yol” değil, uzun
süreli sosyalizm stratejisinde ittifak kurulacak önemli bir siyasi güç olarak görmüş ve nihai hedefi sosyalizm olarak
belirlemiştir. Ayrıca MDD’ciler, kaynağını ulusal güçlerden alan Yön’cülerin aksine, uluslararası komünist
stratejiye -Stalinci görüşlere- bağlı kalmıştır (Aydınoğlu, 2011: 174-175).
1
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ile ilişkilerle sınırlı kalmamış, 1970’li yıllardan günümüze değin gelen sol örgütler arasındaki
bölünmeyi de başlatmıştır.
3. “SAĞ”A DEĞİL “SOL”A DARBE: 12 MART 1971
Türkiye 1970’li yıllara girerken hem sağ hem sol merkezli iki tür darbe beklentisi içerisinde
yaşamıştır. Avcıoğlu’nun fikirlerinden etkilenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk
Gürler ve Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, gerçekleştirilecek sol darbenin
mimarları olarak ön plana çıkmıştır. Darbe planı yapan genç subaylar da öncelikli olarak bu iki
isme güvenmiş, diğer yandan Dev-Genç gibi gençlik örgütleri ile de ilişki kurarak destek
aramıştır (Çavdar, 2013: 192-193). Avcıoğlu, ordudan beklentisini Yön’den sonra çıkardığı
Devrim Dergisi’ne de atıfta bulunarak “1960’larda Türkiye’nin yönünü belirledik. Devrim’le
devrim yapacağız” (aktaran, Atılgan, 2007b: 610) cümleleriyle dile getirmiştir.
Diğer taraftan işçi ve gençlik hareketlerinin yükselmesinden rahatsız olan ABD ve NATO
destekçileri, olası bir darbenin sağ merkezli olması beklentisi içerisine girmiştir. Nitekim ordu
içindeki sağ görüşlü kesim, sol merkezli bir darbe planının varlığı sezmiş ve ülkedeki
gelişmeleri dikkatle izlediğini belli etmiştir. 1971 darbesini gerçekleştirecek isim olan
Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, 3 Mart 1971 günü subaylar ile yaptığı bir
konuşmasında “Sosyal uyanış, ekonomik gelişmelerin önüne geçti. Türkiye hiçbir zaman
sokağa bırakılamaz... Her şeyi biliyoruz, hazırız ve ne yapılacaksa biz yapacağız” (aktaran,
Feyizoğlu, 2004: 337) diyerek, olası sol darbeye karşı tetikte olduklarını göstermiştir. Ordunun
sağ merkezli bir darbe yapma olasılığı TİP’in de gözünden kaçmamıştır. TİP, Yön/MDD’cilerin
aksine darbenin sağdan geleceğini sezerek, 1971’in ilk günlerinde “Faşizme Hayır” kampanyası
ile bu duruma dikkat çekmek istemiştir (Şener, 2007: 365).
9 Mart 1971’e gelindiğinde ilk adım ordu içerisindeki sol tabandan gelmiştir. Muhsin Batur ve
Faruk Gürler, genç subayların da desteği ile darbe yapmayı planlamışlardır. Fakat Batur ve
Gürler’in olası bir darbe sonrası genç subaylar tarafından tasfiye edilecekleri endişesine düşerek
Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’a yanaşmışlardır. Bu yanaşmadan dolayı başarısız
gerçekleşen 9 Mart yerine darbe, 12 Mart’ta Memduh Tağmaç tarafından gerçekleştirilmiştir
(Çavdar, 2013: 192-193).
Beklenen sol darbe yerine üç gün sonra “karşı” darbenin gelmesi, sol örgütlerde kafa
karışıklığına neden olmuştur. Darbenin “karşı” özelliğini ilk etapta göremeyen örgütler, 12
Mart sonrası orduya destek mesajları yayınlamışlardır. Ankara’da toplanan Dev-Genç, Türkiye
Öğretmenler Sendikası ve DİSK, darbenin sol merkezli olduğunu sanarak bir bildiri
yayınlamışlardır. Darbenin iç yüzü ortaya çıkınca da tutumlarını değiştirip, darbe karşıtı söylem
geliştirmişlerdir (Mutlu Ulus, 2016: 282).
Ordu-sol düşünce arasındaki “kırılma”lardan birinin burada gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 1968
sonrası gençlik kitleleri, örgütlenme sorunu çeken MDD’nin kendilerine vakit
kaybettirdiklerini düşünerek silahlı mücadeleye atılmak üzere MDD’den kopmaya
başlamışlardır. Nitekim 1970’e gelindiğinde de illegal sol örgütler kurarak, silahlı mücadeleye
başlamışlardır. 15-16 Haziran 1970 eylemlerinde ordunun işçilere karşı sert tutumu (Ünüvar,
2007: 832), üstüne başarısız geçen 9 Mart girişiminin ardından gençlik kitleleri, ordu merkezli
devrim stratejilerinden ve MDD’den vazgeçmişlerdir (Atılgan, 2007: 565).
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Darbe sonrası kafa karışıklığı yaşayan diğer iki isim ise Hikmet Kıvılcımlı ve Mihri Belli
olmuştur. Kıvılcımlı, ordu komutanlarının radikal subayları tasfiye etmesinden habersiz olarak,
darbe sonrası “Ordu kılıcını attı”, “Beklenen oldu. Ordu bir yol daha politikaya el koydu” yazısı
ile orduya desteğini iletmiştir. Olası sol darbenin en büyük desteklerinden biri olan Mihri Belli
de, 12 Mart muhtırasını Demirel hükümetine karşı yapılmış bir darbe olarak görmüş ve
ordunun, Türkiye’ye faşizmi getirmeyi hedefleyen gerici feodal ve komprador burjuvaziye
engel olduğunu belirtmiştir (Mutlu Ulus, 2016: 282, 366). Mihri Belli, yıllar sonra anılarında
12 Mart sonrası izleyen gelişmeleri “Biz o günlerde (...) ordu üst rütbeli subay kadrosunun
büyük sermaye ile bu denli iç içe bir duruma getirilebileceğini tahmin etmiyorduk. Toplumdaki
bu en gerici, en asalak sınıfın, orduyu bütünüyle faşizmin vurucu gücü olarak kullanabileceğini
sanmıyorduk” (aktaran, Aydınoğlu, 2011: 297) şeklinde analiz ederek, hayal kırıklığını dile
getirmiştir. Her iki isim de daha sonra yanıldıklarını anlayarak, darbeye karşı tutum aldığını da
belirtmek gerekir.
TİP’in 12 Mart’a karşı tutumuna baktığımızda, Sosyalist Devrim stratejisine uygun hareket
ettiğini görmekteyiz. Behice Boran, müdahaleyi doğrudan işçi sınıfına yönelik olduğunu
belirtmiştir. Ona göre burjuvazi, burjuva siyasetçileri ve yüksek rütbeli komutanlar, işçi sınıfı
hareketinden korkmuş ve işçi sınıfının mücadelesini engellemek için anayasayı ihlal etmiştir.
Boran’ın kişisel açıklamalarının yanı sıra TİP Merkez Kurulu’nca da yapılan açıklamada da
darbeye karşı çıkılmış, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın anayasayı çiğneyerek faşist bir
yönetim kurduğu öne sürülmüştür (Mutlu Ulus, 2016: 207-208). Boran’ın çıkışının tersine
Aybar’ın ilk çıkışı şaşırtıcı olmuştur. Aybar, darbe sonrası hükümeti kuran Nihat Erim’in
anayasal sisteme bağlı kalacağı söyleminden dolayı mecliste yapılan oylamada hükümete
güvenoyu vermiştir. Bu hareketinden dolayı kendisini eleştirenleri ise, Erim’in meclisteki
anayasaya bağlılık sözü verdiği konuşmayı hatırlatmıştır (Aydınoğlu, 2011: 294).
Özetle 12 Mart’ın içeriği, sol düşüncenin iktidar stratejilerinde orduya atfedilen önemin
yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Artık 12 Mart sonrası oluşturulacak stratejilerde
1960’lar boyunca tartışılagelen ordu merkezli söylemler yerine silahlı mücadele pratikleri yer
alacaktır. Diğer yandan ordu da kendi içerisindeki sol tabana yönelik tasfiyeleri devam ettirecek
ve 12 Eylül ile birlikte “kırılma”yı “kopma”ya evriltecektir.
4. 12 EYLÜL 1980: SONUN BAŞLANGICI
1960’lı yıllar için Türkiye’deki sol düşüncede TİP, Yön ve MDD başat aktörlerdi denilebilirse,
1970’ler için ise gençlik örgütleri denilebilir. 1960’ların ideolojik, yöntem ve toplumsal yapı
tartışmaları ile geçen sürecin başarısızlıkla sonuçlanması, gençlik örgütlerinin bu üç ana
gruptan kopmasına ve kendi stratejilerini kurmalarına yol açmıştır. Dev-Genç ve onun ardılları
olan illegal örgütler ile 1970’lerin ikinci yarısından sonra öne çıkan Dev-Yol, Kurtuluş, DevSol gibi gruplar artık, silahlı mücadele ve kitlesel eylemler aracılığı ile boy göstermeye
başlamışlardır.
Aslında 1970 sonrası gençlik örgütleri ile ordu arasındaki ilişki ya da gençlik örgütlerinin
orduya bakış açısı 12 Mart’tan sonra direk kesilmemiştir. Nitekim darbe sonrası Dev-Genç’in
yayınladığı bildiride 12 Mart’ın ordu içerisindeki Amerikan emperyalistlerince yapıldığı öne
sürülerek, bu “karşı darbe”ye gelecek her türlü ilerici hareketin/hamlenin sonuna kadar
destekçisi olacakları belirtilmiştir (Aydınoğlu, 2011: 296).
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Fakat 12 Mart’ı izleyen süreçte ilk iş olarak radikal/yurtsever subayların ordudan tasfiye
edilmeye başlanması ve birçok rütbeli askerin emekliye sevk edilmesi ile sola karşı bir dizi
operasyonlara girişilmesi, aydınların tutuklanması, TİP üyelerinin yargılanması, sol siyasi
partilerin kapatılması, işkenceler ve idam cezaları (Mutlu Ulus, 2016: 333; Ersan, 2013: 6365), gençlik örgütlerinin orduyla olan ilişkisini süreç içerisinde bitirmesine neden olmuştur.
Burada ordunun kendi içerisinde yaşadığı dönüşümü de göz ardı etmemek gerekir. 1970’li
yıllarla birlikte ordu, kendi içerisinde sadece radikal gördüğü subayları tasfiye etmekle
kalmamış, ekonomik anlamdaki atılımları ile kendini “ideoloji dışı” bir konuma itmeye
çalışmıştır. İlk olarak 27 Mayıs 1960’da kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), 1970
sonrası ekonomik girişimlerini arttırarak, liberal ekonomiye kendisini entegre etmeye
başlamıştır. 1970’e gelindiğinde OYAK’a bağlı şirketlerin etkinlikleri arasında süpermarket
zincirleri, emlak, hisse senetleri, bonolar, sigorta etkinlikleri yer almaktadır. Renault için yedek
parça ithalatı, lastik sanayi, petrol ürünler, çimento ve konserve sanayi gibi ortak girişimler de
OYAK’ın diğer ekonomik etkinlikleri arasında olmuştur (Parla, 2013: 202-203).
Tabi OYAK’ın bu büyümesi veya etkinliklerinin arttırılmasının ardından Türkiye’deki sermaye
çevrelerinin de payı büyüktür. Her nasıl sol hareketler ordu içerisinde bir ittifak arayışına
girmişler ise, benzer şekilde sermaye sınıfı da orduyu kendi tarafına çekmeye çalışmıştır.
Sermaye kesimleri yönünden bakıldığında, siyasal alanda karşı konulamayacak bir güce sahip
olan orduyu, ekonominin içerisine entegre ederek uzun vadede kendi ortaklıklarını kurmak
istemiştir (Akça, 2013: 233). Böylece sermaye sınıfı, hem ordu içerisindeki radikal subaylardan
ve fikirlerden kurtulmuş olacak hem de sol muhalefete karşı ordunun vurucu gücünden
yararlanma imkanı sağlamış olacaktır.
Nitekim 1971 muhtırası sonrası sermaye sınıfı çevresinin, Türkiye’de düzenin koruyucusu
olarak görülen komutanların ve onların kurmayları şerefine resmi ziyaretler düzenlemesi,
“sermaye seçkinleri”nin yanında yaratılmak istenen “askeri seçkinler” düşüncesine işaret
etmektedir (Parla, 2013: 206). Askeri seçkinlerin yanı sıra OYAK’ın sağladığı imkanlar
sayesinde subayların maddi gelirlerinin artması ve buna bağlı olarak değişen gündelik hayat
pratikleri, onları hem orta gelir grubunun iyi konumuna yükselterek alt sınıflardan
bağımsızlaştırmış, hem de ordu içindeki politik farklılaşmayı bitirerek kurumu daha “homojen”
bir görünüme sokmuştur (Akça, 2013: 264).
Son olarak 12 Eylül ile birlikte ordunun kendisini “otoriteryen” ve “düzen bekçisi” olarak
dönüştürmesi de sol düşünce ile “kopma”sına sebebiyet verecek “ordu içi” nedenlerinden biri
olarak belirtilebilir. Özellikle 1970’lerin ikinci yarısından sonra ülkede görülen çatışma ortamı
nedeni ile uygulanmaya çalışılan neoliberal iktisadi politikaların aksaması, sermaye sınıfı
açısından siyasal otoriter bir gücün ihtiyacını doğurmuştur. 12 Eylül sonrası ülkeyi yöneten
Milli Güvenlik Konseyi ve sonrasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kamusal alanı sol
düşünceden, politik alanı da neoliberal politika karşıtlarından temizleyecek gücü eline almıştır.
MGK, kendisinde gördüğü toplumun huzur ve barışını korumak, Cumhuriyet’in ve milli
egemenliğin bekçisi olmak, genel ahlakın ve sağlığın koruyucusu olma gibi görevler ile birlikte
kendisini “yasa koyucu” konumuna yükseltmiştir. Bu yükseltme sonucu ordu, partiler üstü bir
çizgiye yerleşerek, ülkeyi bir fiil yönetmiştir (Bayramoğlu, 2013: 82-90).
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5. SONUÇ
Çalışma boyunca incelenmeye çalışıldığı üzere, 1960-1980 dönemlerinde sol düşünce-ordu
arasındaki ilişki her on yılda bir değişme göstermiştir. 1960 darbesinin yarattığı havadan
yararlanmak isteyen örgütler, ordu ile yakın temas kurarak iktidarı elde etme noktasında ittifaka
girmiştir. Fakat bu ittifaktın niteliğine bakıldığında ilişkinin, özellikle sol örgütler için,
“pragmatist” ve “araçsal” bir yönde geliştiği görülmektedir. Burada istisna olarak görülecek
örgütün TİP olduğu görülmektedir. Hem Mehmet Ali Aybar hem de Behice Boran ve Sadun
Aren dönemlerinde parti orduya karşı olumsuz bir tutum takınmıştır.
Bu varsayımı destekleyecek durum, 1971 darbesi ve sonrasında yaşananlarda görülebilir.
Başarısız geçen 9 Mart deneyiminden sonra ordunun sağ merkezli darbesi, 1960’lar boyunca
sol metinlere yansıyan orduyu olumlayıcı tavrın değişimine neden olmuştur. 12 Mart’tan 12
Eylül’e giden süreçte sol metinlerde artık ordunun “ilerici” yönünü bulmak zorlaşmıştır.
Dahası, 1960’ları domine eden Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi “orducu” isimlerin, 1970’ler
boyunca etkinlikleri yok denecek kadar azalmıştır. Buradaki en önemli etken, kendilerinden
beklenen “cesaret” ve “kararlılığı” göremedikleri nedeni ile gençlik kitlelerinin 70’li yıllarla
birlikte yüzünü işçi sınıfına, yöntemini ise silahlı mücadeleye yöneltmesi öne sürülebilir.
Diğer yandan ordunun OYAK ile ülke ekonomisine entegre olması ve kurum içinde radikal
subayları tasfiye etmesi, sol düşünce ile bağının “kırılma”sında ve akabinde “kopma”sında
diğer temel faktör olmuştur. Dahası, 12 Eylül ile birlikte kendisinde gördüğü “düzenin
koruyucu” rolüyle varlığını partiler/ideolojiler üstü konuma çekerek, ülke politikalarının karar
mekanizmalarında aktif yer almıştır.
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ABSTRACT
In general, the limitation of liability is one of the problems in international law, which is
subject to international legal regulation in all areas related to trade and the economy. As in
other areas, one of the most pressing issues in maritime relations is the regulation of liability
within certain limits. The carrier must duly fulfill its obligations in the process of cargo
transportation and deliver the cargo as received. In case of damage to the cargo during
international cargo transportation by sea, and if this damage occurred as a result of the actions
and inaction of the carrier and its related persons, the carrier must compensate the damage.

Key words: International law, Visby Protocol, Hamburg rules, legislation, International
Carriage, Carriage of Goods by Sea, conventions norms,
.

Conventional limitation of the carrier's material liability
in international martime law

The maximum amount of compensation for damage is the level of liability of the carrier
to the owner of the cargo or the consignor. The limitation of the carrier's liability to the other
party by a maximum amount is due to the nature of the regular implementation of trade
turnover. If such an institution of restriction had not been established, then those engaged in
international transportation could sometimes face unfounded claims from cargo owners. This
could result in the bankruptcy of the carriers. In order to avoid such a situation, the material
(monetary) limitation of the carrier's liability is applied along with the insurance activity. The
material measurement must correspond to the actual value of the damaged load. This is the
main criterion for determining the extent of civil liability of the real value carrier. Limitation
of liability first appeared in Western legislation in the fourteenth century. The aim was to
attract capital to the maritime sphere.
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Domestic legislation and international treaties contain the principle of limited liability
of the carrier. The legislation limits the carrier's liability to the full value of the cargo. Article
859.1 of the Civil Code of the Republic of Azerbaijan states that in case of loss or destruction
of cargo, the carrier pays its full cost. If the cargo is not delivered within three months after its
acceptance by the carrier, it shall be deemed lost until proven otherwise.
The norms of an international agreement, as a rule, define an imperative instruction
regarding the limit of the carrier's liability. But there are exceptions. For example, the
International Convention on the Carriage of Goods by Rail (Article 35) is dispositive in
relation to the limits of liability. The practice of not increasing the limit of responsibility seems
more acceptable. Such a regulation determines the specifics for the parties, as well as for the
carriers. Undoubtedly, the liability can be increased with the consent of the parties. Paragraph
3 of Article 4 (5) of the 1924 Hague Convention states that an agreement between the carrier,
the captain or his agent on the one hand and the consignor on the other may determine a
maximum other than the amount specified in this paragraph. provided that such amount is not
less than the above amount.
Article 132.1 of the TGM of the Republic of Azerbaijan states that if the type and range
of cargo, as well as the value are not declared by the consignor before shipment and are not
included in the bill of lading, the carrier's liability for loss or damage of cargo accepted for
carriage. 67 units of account, or not more than two units of account per kilogram of gross
weight of lost or damaged cargo, depending on the amount. As can be seen, dispositiveness
was also established in the AR TGM regarding the amount.
According to the Hague Rules (Article 4 (5)), the parties have the opportunity to change
this amount with their contractual provision. That is, they can increase the level of
responsibility, not reduce it. The carrier may waive the right conferred on him under Article 4
(5) of the relevant Convention by various agreements or reservations to the contract. In this
case, the consignor's consent must be expected. The increase in the carrier's liability is usually
related to the price or nature of the cargo. In this case, the consignor shall declare the price of
the cargo and ensure the increase of the limit of liability
Since the limitation of the carrier's liability is related to the damage inflicted and may
cause damage to the cargo, the delay in the delivery of the cargo, it is necessary to define such
concepts as damage, weight, number and location of the cargo. In particular, this problem
arises with the Hague Rules (m.4 (5)). The article states that the carrier and the ship shall not
be liable in any case for any damage or loss that may occur to the cargo in the amount of more
than £ 100 per unit of land and cargo or in another currency equivalent to that amount.
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The concept of cargo location or cargo unit expressed in this provision is uncertain. It
can be considered that during the preparation of the Convention, the authors deliberately
expressed this issue. According to The Hague Rules (Article 4 (5)), the term "unit of cargo" is
defined primarily for goods transported in unpackaged form. This is to limit the size of the
carrier's liability. The nature of the burden is an important condition for limiting liability.
Liquid, bulk, large-scale forms of cargo have been subjected to different assessments
in the judicial practice of different countries. In particular, coal, grain, etc. such cargoes,
unpackaged machines, containers, etc. The calculation of liability in case of damage to shaped
cargoes was accompanied by problems. The concept of "cargo space" or "cargo unit" creates
more problems with large, unpackaged cargo. For example, it is problematic to evaluate a
tractor or railway locomotive as a load and to assess the carrier's liability limit for damage as
a "loading unit" or "freight unit".
In most cases, US jurisprudence differed from European jurisprudence. European
courts use the term "unit of cargo" in the traditional sense. For example, when the Supreme
Court of Hansa (Germany) determines the damage caused to wine transported from Bordeaux,
France to Hamburg, Germany, it determines the limit of the carrier's liability by cistern, not by
liquid (liter).
U.S. courts accept cargo as a "unit of feathers" under paragraph 4.5 of the Shipping Act
(COGSA), on the basis of which freight is calculated and the liability is limited to $ 100. For
example, “GuLF Italia Co. v. In the case of American Ex, the carrier's claim that the damage
to the tractor, which weighed 43,319 pounds, did not exceed $ 500 was rejected. The court
ruled that the tractor could not be considered a "cargo place". The carrier's liability should be
limited to $ 500 for each unit that was the basis for the freight.
Another maritime country uses the term "by land or other unit of cargo" in the Swedish
Maritime Code (Article 1.22). The requirement to pack cargo for the concept of “cargo space”
is typical of case law (Marisa v.M / V CMA LA TOUR).
Another maritime country uses the term "by land or other unit of cargo" in the Swedish
Maritime Code (Article 1.22). The requirement to pack cargo for the concept of “cargo space”
is typical of case law (Marisa v.M / V CMA LA TOUR).
As we have already mentioned, one of the main reasons for the emergence of the
Brussels Convention of 1924, which was adopted as the rules of the Hague, was to determine
the limits of the carrier's liability. However, the Convention did not solve this problem. One
of the important issues before the adoption of the Convention was the principle of full and
limited liability of shipowners. The principle of limited liability for damage caused by the
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actions and inactions of workers and agents, and full liability for damage caused by their own
actions and inactions has been established. The shipowner's limited liability for the activities
of its employees is related to the damage caused by the non-contractual relationship.
Otherwise, it is related to the obligations of the shipowner or carrier under the contractual
relationship. Since the first case does not belong to our research object, we must focus on the
second case. Natural phenomena, etc. Damage caused without similar circumstances is either
due to the ship's unpreparedness for swimming (voyage) or damage to the cargo due to the
movement and inaction of the ship's captain, crew, as well as other related persons. As noted,
the obligation to fully prepare the vessel for the carriage of goods belongs to the shipowner
and the shipowner is fully responsible for this purpose. The general rule is that the shipowner,
as well as the carrier, shall bear limited liability for damage caused to the cargo by the fault of
the ship's crew, including the captain. The shipowner is responsible for the activities of the
captain or crew. In particular, damage resulting from a commercial error by the captain and
crew creates liability for the shipowner. Except in the case of a commercial error, as well as,
for example, if the ship is not ready for the voyage, the carrier will be fully liable. The owner
of the ship will be released from liability for damage caused by the management of the ship.
In the latter case, international rules also encourage a different regulation. Except for the
Hamburg rules, other international rules do not establish the liability of the carrier or
shipowner for navigation errors. The 1924 Brussels Convention, which established the Hague
rules, did not state the limitation of liability imposed on shipowners as a carrier's right. Only
the owner of the cargo may refer to the norm of limitation of liability provided for the owner
of the vessel when declaring the price of the cargo.
Under the Brussels Convention, the carrier may waive all or part of its rights. It can
also be an exemption from liability or an increase in liability and obligation. Provided that
such refusal or increase shall be included in the bill of lading issued to the consignor. In this
case, the carrier responds to the declared price increase "by providing increased liability
insurance."
The condition of limitation of carrier liability is first specified in U.S. law (Harter Act
of 13 February 1893, COGSA of 1936, etc.) and in judicial practice (e.g., Norfolk Southern
Railway Co. v. James N. Kirby, Pty Ltd. ) has been significantly established. In fact, the
legislation was a reception of the established norm of commercial shipping in this direction.
The limits of the bills of lading confirming the contract of carriage also limited the carrier's
liability. Some bills of lading did not exceed 50 cents per pound of cargo, while others imposed
a limit of no more than $ 100 per place or unit of cargo, or volume.
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U.S. law and case law have had a significant impact on the laws of other states. One
such country is Canada. Under its legislation (the Law of 1910 on the Carriage of Goods by
Water), the limitation of the carrier's liability is a reception in the Hague Rules (Art. 4.5).
However, as we have stated in the Hague Rules, concepts such as "place of cargo", "unit of
cargo", the meaning of "packaged cargo" or "packaging" are not defined. Nevertheless, first
the case law, then the international legal regulation and the legislation of individual countries
under its influence were adopted in order to solve these problems. For example, “Royal
Typewriter Co. Div. of Litton B. S. v. In the case of M / V Kurmerland, the court accepted the
boxes as separate packages of hermetically sealed, waterproof cardboard.
As stated, it is important to define the term "cargo space" to limit the liability of the
carrier. Packaging is important in terms of economic value. The packaging of the cargo serves
to prevent possible damage by providing the cargo owner. The level of packing or covering
the cargo depends on the price, nature, transportation routes, weather conditions and many
other factors. depends on factors. Packaging is as much an economic and practical issue as it
is a legal issue. In other words, packaging is important to define the concept of "cargo space",
which is the basis for limiting the carrier's liability.
In legal terms, the purpose of packing cargo is to protect the carrier from high,
excessive claims that may arise in connection with cargo whose value and nature are not fully
known. In this sense, there is a need to improve the rules of The Hague. The issue is partially
resolved by the 1968 Visby Protocol. The Visby Protocol is accepted as a new version of the
gap in Article 4.5 of the Hague Rules. The new wording provides a more flexible approach to
liability limitation. The liability limit with this edition is set in kilograms for heavy gross
weight, space for light weights or other unloading unit (box, bag, tub, etc.). The right to choose
the method of settlement belongs to the person who claims the loss or damage of the cargo.
Thus, according to the Hague-Visby rules, a calculation rule has been introduced, which
provides for a higher limit of liability. Another innovation of the Visbi Protocol is the
introduction of containers, etc. introduction of means of transport (transportation) into
circulation. It is noted that “the place and unit of cargo of a container, frying pan (English pallet - translation - teacher) or similar vehicles used for transportation of goods, listed in the
bill of lading as packaged in such means, shall be appropriate (Article 2 (c) - course teacher.)
is taken as the number of places or units of cargo for the purpose of the article. The continuation
of this paragraph states that, except for the above, such means of transport is a cargo package
or cargo unit.
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For the first time, the Visby Protocol, although incomplete, is intended to clarify the
concept of "cargo as a place or unit." The article (m.2) refers to the cargo package. The Thai
Maritime Transport Act of 1991 defines a bag (bag), tub, box, container, package and any
other unit of cargo as a unit of unloading by sea (Section 3).
The determination and will of the parties are decisive. In other words, the decisive
factor in determining the number of seats in a container is how the parties reflect that
information in the bill of lading. The description of the cargo unit in the bill of lading is crucial.
For example, in The Mormaclinex, the consignment was presented on a bill of lading as 99
leather packages, each of which was packaged separately. However, in another case, Standard
Electrica S / A

sudarmericaniche, the container was referred to as a single cargo not specified

in the bill of lading.
In defining the concept of cargo space and cargo unit, the legislation of the Republic
of Azerbaijan has adopted the Visible Protocol. Although not acceded to the Protocol. Part 4
of Article 132 of the TGM of the Republic of Azerbaijan contains paragraph "c" of Article 2
of the Visby Protocol. however, the expression of that article of the TGM “... in such a facility
listed in the bill of lading ...” is ambiguous. Visby's laws contain the phrase "... packaged in
such a device listed in the bill of lading ...". Packaging acts as a standard indicating the nature
of the cargo. Therefore, the relevant provision of the TGM should state the Visby rules (m.2.c)
as they are. The general practice is that if there is no packaging or packing, then ordinary
freight units (for example, weight, size or unit price, etc.) are used. for example, under US law
(COGSA-1936), if the packaged cargo is in question and the number of seats is specified in
the bill of lading, the limit of liability is determined regardless of the freight calculation
method. The contents of the bill of lading in a container are crucial in determining the extent
of liability. Therefore, the uncertainty in the relevant provision of the AR TGM should be
eliminated in the direction of the proposal. More precisely, on the one hand, the meaning of
"packaged" in the Visby Protocol, on the other hand, the concept of cargo in Thai law should
be defined.
As noted, Article 132.1 of the AR TGM limits the liability of the carrier to a specific
extent. At the same time, Article 134 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan is
dedicated to the loss of the right to limit liability. That article states:
1. The carrier shall not have the right to limit the liability provided for in Article 132
of this Code if it is proved that the loss or damage of the cargo accepted for carriage or delay
in its delivery was caused by the carrier's intentional or negligent actions or omissions.
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2. Limitation of liability of the carrier's employee and agent provided for in Article
133.1 of this Code, if it is proved that the loss or damage of the cargo accepted for carriage or
delay in its delivery was caused by intentional or negligent actions or omissions of the carrier's
employee and agent. has no right.
However, the problem is related to the different position of the norms of international
agreements in determining the limits of the carrier's liability. The emergence of different
international rules for determining the limits of carrier's liability has arisen due to competition
in trade interests between shipowners and cargo owners. When the level of responsibility was
low, the economic position of the carriers (shipowners) was stronger, but when the level of
responsibility was higher, it served the interests of the owners of the cargo.
In the Hague rules, the carrier's liability limit was quite low, and later, for example, in
the Visby and Hamburg rules, as well as in the Rotterdam rules.
The rules of application of the rules for determining the extent of liability between the
parties to cover the damage caused to the cargo during transportation were also the subject of
litigation. For example, in The Happy Ranger, there is a question of applying the Hague or
Visby rules in determining the limits of the carrier's liability. The shipowner stated that his
liability was limited to £ 100 in accordance with the contract of carriage and the rules of The
Hague, while the plaintiff stated that the bill of lading referred to the rules of The HagueVisby. Accordingly, the appellate court set the limit of liability at 2 million. It is guaranteed to
increase up to USD.
Another problem posed by the Hague rules for limiting the carrier's liability was the
use of a fixed currency (£ 100 per ground or unit of cargo or its equivalent in another currency).
Article 9 of the Hague Convention states that the currency specified in the Convention has a
gold content. However, the possibility of converting this amount into another currency could
not fail to have negative consequences for the pound sterling as an international currency. In
particular, the fact that the United States has set a limit of $ 500 for ratification of the Hague
Rules has encouraged other states to do the same. Some countries (for example, Belgium,
Canada, New Zealand, Spain, Portugal, Turkey, etc.) set the limit in national currencies, which
are constantly subject to inflation. Although jurisprudence in many countries refers to the
market price of gold in the settlement system for the purpose of liability under the Hague
Rules, it is not possible to form a unified standard. All of the above problems constitute the
stated Visbi rules.
The application of the limit of liability established by the Visby Protocol depends on
the value of the cargo declared in the bill of lading. That is, it is applied when the price is not

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 19

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

stated. In other words, it acts as a minimum standard quality. No matter how innovative it was,
the introduction of the Poincare franc, established by the Hague-Visby rules, did not yield the
expected results. First, various economic and d. frequent changes in the market price of gold
for non-commercial reasons; second, in some countries it would not be possible to establish a
unified international liability regime for the settlement limit, referring to the price officially
set in these countries, rather than to the current market price of gold. It is no coincidence that
the 1979 Protocol (SDR) redefines the limits of responsibility (Article II). The liability limit
of the carrier in the amended Hague-Visby Rules (m.4 (5)) is 666.67 units of account per place
of cargo or unit of cargo, or depending on which is higher than the gross weight of 1 kg of lost
or damaged cargo. 2 units of account were adopted. The relevant version of the SDR Protocol
(as a mistranslation ... to another unit of sending ...) is enshrined in Article 132 of the AR
TGM.
The SDR Protocol is based on the International Monetary Fund's Special Driving Right
unit of account in order to establish the carrier's liability limit. However, both the Hague-Visby
Rules (Article 4.5) and domestic law (eg, AR TGM, Article 2.7) refer to the SDR. The choice
of the SDR as a limit of responsibility has become more acceptable to member states of the
International Monetary Fund. The SDR is not only an interstate unit of account, but also the
national currency of the participating states. The currency basket that makes up the SDR
depended on the US dollar, the Japanese yen and the euro. The valuation of the settlement with
the SDR is based on the time (time) of the International Monetary Fund's operations and
payments for its reserves. The SDR is a national currency in the ratio we have mentioned, and
in comparison with the national currency, in one case it exceeds it with its stability, in another
case it lags behind it with its limited use of both ratione materiae and ratione persone. As an
interest carrier, currencies cannot have an advantage over gold, which has acted as a price
criterion, but also as an object of special collection. However, with the amendments to the
Charter, the SDR is approaching the quality of the US currency from its original French credit
concept. However, the SDR is also subject to inflation.
Subordination of the carrier's liability to an international standard or the establishment
of a universal international regime is recognized by subsequent international rules, including
the Hamburg and Rotterdam rules. Only measures to increase the limit were continued.
The standard of responsibility set by the SDK Protocol is brought to a new level by the
Hamburg rules, or rather the level of responsibility is increased. The liability limit of a carrier
by sea is double under the Hamburg rules. The level of liability for member states of the
International Monetary Fund is determined by the SDR. For non-IMF member states, Article
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26.2 of the Hamburg Rules establishes a special unit of account. The article states that States
that are not members of the IMF and whose legislation does not allow the application of
paragraph 1 shall declare that the limit of liability established by the Convention and applicable
in their territory shall be 37.5 currency units per 1 kg of gross weight of cargo. . The liability
limit is taken as 835 units of account per ground or unit of cargo, or 2.5 units of account for
each 1 kg of gross weight of lost or damaged cargo.
For some reason, in particular the failure of the carrier to establish an immune system
or an exclusion catalog that exempts the carrier from liability, the Hamburg rules are
recognized by a small number of states in the field of international commercial shipping. The
relevant standard of the Hamburg Rules (Articles 6 and 26) has raised concerns, as
international trade shipping societies and international associations of cargo owners have
promoted a higher limit on the carrier's liability, creating a new limit on liability in the
Rotterdam rules. The Rotterdam rules (Articles 22 and 59) brought innovations to the limits
of liability set by the Hamburg rules and its settlement system.
In case of loss or damage of the cargo, the amount to be paid by the carrier is calculated
based on the value of the cargo at the time of its location and delivery. The price is based on
stock exchange valuation. If not, the market price is taken as a basis. If valuation is not possible
on such grounds, compensation shall be calculated using the cost of similar cargo at the place
of delivery.
The extent of the carrier's liability, as determined by the Rotterdam rules, depends on
the declaration of the price of the transported goods in the contract. Here it is necessary to
touch upon an issue that can be considered as the weakest point of the Rotterdam rules. As a
negative nuance of the Rotterdam rules, the carriers emphasize the ability to reduce their
liability under the contract. Such a basic is Article 80 of the Convention, which forms the rules
of Rotterdam. Article 80.1 of the Convention may provide for more rights or obligations on
the basis of a contract between the carrier and the consignor than the rights and obligations
provided for in the Convention. As a follow-up, Article 80.2 of the Convention establishes, by
mutual agreement of the parties, the possibility of an exception to the rules of the Convention,
including the limits of the carrier's liability.
By declaring the price of the goods, the consignor is released from any obligation to
prove the price of the goods. There is also an undesirable side to the declaration of the price of
the cargo in terms of the position of the shippers. As stated in Article 131 of the Tax Code of
the Republic of Azerbaijan, the carrier has the right to receive a higher freight rate for the cargo
accepted for carriage by declaring the price. Historically, this superior position for carriers in
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relation to shippers is reflected in the Rotterdam rules due to the need to develop and protect
international merchant shipping. In order to protect the rights of shippers and cargo owners,
the institute of cargo insurance remains the most optimal way to solve the problem in modern
times. In this sense, it should not be overlooked that the Rotterdam rules, like the previous
rules, do not state the price of the cargo, but are aimed at regulating the limits of the carrier's
liability. Any gap in the conventional regulation can, of course, be filled by domestic law and
existing case law. For example, according to the Fair Opportunity Doctrine set out in the US
Maritime Act (COGSA) (m.4.5), in order to declare the value of a cargo, the carrier must
recognize the shipper as a “fair opportunity” and provide information on the extent of liability.
If the price is not stated, the Convention limits the carrier's liability to three units of
calculation per kilogram of gross weight of the cargo in question or claim, or 875 units of land
or unit of discharge, depending on the amount higher. The innovation brought by the
Rotterdam rules should be considered as a novella of the Hamburg rules. Only the Rotterdam
rules differ in increasing the liability limit. As is known, the Hamburg rules limit this limit to
835 SDR and 2.5 units per gross weight of one kilogram of cargo.
Thus, the conclusions reached in determining the extent of the carrier's liability are as
follows:
1) The conventional regulation, which also forms certain rules, provides for the
limitation of the carrier's liability in the absence of mutual agreement;
2) Although the conventional standard for limiting the carrier's liability is of universal
importance, there are certain shortcomings (for example, the SDR's exposure to inflation);
3) Existing conventional gaps can still be eliminated by domestic legislation and
international maritime practice without compromising the priority of conventional regulation.
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YEMEN’DE HUSİLER VE İRAN İLE İLİŞKİSİ (1979-GÜNÜMÜZ)
HOUTHIS AND RELATIONS WITH IRAN IN YEMEN (1979-PRESENT)

Besra TOKTAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası
İlişkiler Anabilim Dalı,
ORCID 0000-0001-5292-5521

ÖZET
Bu bildirimizde, insanlığın en eski medeniyet merkezlerinden olan ve tarih boyunca kriz,
çekişmelerin ve mücadelelerin hep var olduğu Yemen’de, adı sık sık zikredilen Husilerin,
kadim Pers İmparatorluğundan beri menfaatleri uğruna Şii jeopolitiği üzerinden yayılmacı bir
dış politika izleyen İran’la olan ilişkisini Humeyni döneminden başlayarak günümüze kadar
olan sürecini derinlemesine inceleyeceğiz.
Sunacağımız bildiride ilk olarak; itikadî mezheplerden olan Şia mezhebinin Zeydîlik koluna
mensup aşiretlerden bir grup olan ve Yemen’de mevcut nüfusun % 30 civarında olan Zeydi
nüfusunun yaklaşık % 2’sini teşkil eden Husiler ele alınacaktır.
İkinci olarak; 1979’da gerçekleşen İran İslam İnkılabı’yla birlikte dış politikasında radikal
değişimler yaşayan İran’ın genelde İslam âlemini özelde ise Şii nüfusunu etkilemek için
benimsediği dini motifli ya da İslam patentli dış politikası çerçevesinde Humeyni Dönemi İranHusi ilişkisi ele alınacaktır.
Üçüncü olarak; Humeyni sonrası dış politikada araçsallaştırılan dini kimliğe ek olarak İran’ın
idealizmden pragmatizme evrilen dış politikasının Humeyni sonrası dönemin İran ve Husi
ilişkilerine nasıl yansıtıldığına değinilecektir.
Dördüncü olarak; 2004 yılında sosyo-ekonomik ve politik taleplerle merkezi otoriteye karşı
ayaklanan Husilerin 2011’de Arap Baharı’yla birlikte güçlenerek Yemen’deki çatışmalarda
önemli bir aktör haline gelmesinde İran rejiminin oynadığı rol ele alınacaktır. Ayrıca İran’ın
ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda Yemen’de jeostratejik açıdan önem taşıyan enerji
ve ticaret güzergâhlarında bulunan yerlerde Husiler aracılığıyla söz sahibi olmak istemesi
üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda Yemen’de meşru hükümete destek veren bölgesel
rakiplerine karşı Husileri destekleyerek vekâlet savaşını nasıl iç savaşa çevirdiği ortaya
konmaya çalışılacaktır.
Son olarak da Günümüz İran ve Husi ilişkileri ele alınarak İran’ın bu vekil gruplar aracılığıyla
gerek Yemen’de gerekse bölgede amaç ve sonuçlarını otaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: İran, Husiler, İran-Husi İlişkisi, Yemen
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ASTRACT
In this paper, we will examine in depth the relationship of the Houthis, whose name has been
frequently mentioned in Yemen, which is one of the oldest civilization centers of humanity and
where crises, conflicts and struggles have always existed throughout history, starting from the
Khomeini period to the present day, when the Houthis pursued an expansionist foreign policy
through Shiite geopolitics for their benefit since the ancient Persian Empire.
First of all, in our statement; The Houthis, a tribal group belonging to the Zaydi branch of the
Shia sect, which is a religious sect, constitutes about 2% of the Zaydi population in Yemen,
which is about 30% of the current population.
Secondly, it's not like we're The Khomeini-Houthi relationship will be discussed within the
framework of the religious or Islamic patented foreign policy adopted by Iran, which has
undergone radical changes in its foreign policy with the Islamic Revolution of Iran in 1979, to
influence the Islamic world in particular and the Shiite population in particular.
Thirdly, you can't do that. In addition to the religious identity instrumentalized in postKhomeini foreign policy, it will be discussed how Iran's foreign policy, which has evolved from
idealism to pragmatism, is reflected in the Relations between Iran and The Houthis of the postKhomeini era.
Fourthly, you can't get the role played by the Iranian regime in the 2011 Arab Spring of the
Houthis, who rose up against the central authority with socio-economic and political demands,
will be discussed. It will also focus on Iran's economic and political interests, wanting to have
a say through the Houthis in places along geostrategically important energy and trade routes in
Yemen. It will also try to establish how Yemen has turned the proxy war into a civil war by
supporting the Houthis against regional rivals who support the legitimate government.
Finally, by addressing today's Iranian and Houthi relations, we will try to establish Iran's
objectives and consequences both in Yemen and in the region through these proxy groups.
Keywords: Iran, Houthis, Iran-Houthi Relationship, Yemen

Giriş
Arap Yarımadası’nın kilit bir noktasında konumlanan Yemen zayıf ve kırılgan yapısı
nedeniyle sık sık çatışma ve müdahalenin yaşandığı bir bölge olarak kendisinden
bahsettirmiştir. Özellikle bünyesinde barındırdığı mevcut nüfusun yaklaşık % 30 civarında olan
Zeydi nüfusunun yaklaşık % 2’ sini temsil eden Husiler nedeniyle yakın tarihte İran’ın ve
bölgesel rakiplerinin nüfuz kapışma alanına dönmüştür ( İnat ve diğerleri, 2016: 20). 1979’da
Humeyni’nin İran’da İslam İnkılabı gerçekleşmesinden sonra yumuşak güç politikası
bağlamında başlayan İran-Husi ilişkisi, Rafsancani öncülüğünde başlayan ve neredeyse
günümüze kadar devam eden idealist dış politika söyleminden sonra bu ilişki çıkar ittifakına
bağlı olarak sert güç politika zemininde devam etmiştir. Özellikle de 2004 yılında Husilerin
Salih rejimine karşı kıyama geçtiği bu dönem, Tahran’ın Yemen’de uyguladığı yumuşak güç
politikasının sert güç politikasına evrildiğinin ilk örneğine denk gelmektedir. Ancak İran’ın
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2004’ teki kısmi rolü ve Husilerle olan ilişkisi 2011’de Afrika Kıtası ve Ortadoğu coğrafyasında
başlayan değişim rüzgârıyla birlikte hat safhaya çıkmıştır ( İzmirli, 2019: 34-35).
Bu eksende Husiler 2014 yılında Tahran’la kurduğu bağ ve destek sayesinde Yemen’de
başta başkent Sanaa olmak üzere birçok önemli noktada kontrolü ele geçirmiştir. Ayrıca Husi
ve İran arasında günümüze kadar devam eden çıkara dayalı ilişki Yemen’de çatışma fay
hatlarını derinleştirerek büyük bir insani krizin de yaşanmasına yol açmıştır. Özetle Humeyni
döneminde başlayan İran-Husi ilişkisi İran’ın değişen dış politikası, 2011 yılındaki Arap Baharı
ve 2015 yılında Yemen ordusu ve Husiler arasında başlayan Yemen iç savaşı gibi bölgesel ve
yerel siyasi olaylar çerçevesinde giderek güçlenip şekillenmiştir. Özellikle de İran’ın bölgesel
rakibi olan Suudi Arabistan’ın izlediği tamahkâr ve mütecaviz politika İran-Husi ilişkisinin
giderek güçlenmesine yol açmıştır. İran bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ın desteklediği meşru
hükümete karşı Husileri destekleyerek ve bu bağlamda da zaman zaman mezhep kartını
kullanarak bölgesel rakibine karşı bir çevreleme politikası da uygulama fırsatı elde ediyordu.
Aynı zamanda Basra’nın iki önemli gücü olan Tahran ve Riyad doğrudan savaşmak yerine vekil
gruplar aracılığıyla ekonomik ve politik amaçlarına ulaşmayı da fırsat olarak değerlendiriyordu.

1. Yemen Tarihinde Husiler
Yemen tarihinde adı sık sık zikredilen Husiler İtikadî mezheplerden olan Şia’nın
Zeydîlik koluna mensup bir gruptur. Aynı zamanda Zeydiliğin de alt kollarında biri olan
Carudiliğe mensup aşiretlerden bir grup olarak geçmektedir (Tınas, 2020: 118). Zeydiler
mevcut Yemen nüfusunun yaklaşık % 30 civarında olan bir kesimden oluşturmaktadır. Husiler
ise Zeydi nüfusunu yaklaşık % 2’sini teşkil eden kısımdan oluşmaktadır (Semin, 2015: 88).
Husiler Sünni ve diğer Şii grupların ikamet ettiği yerlerden farklı olarak Yemen’in kuzey
kesimlerinde ikamet edip faaliyet göstermektedir. Zeydiler İslam lideri Hz. Muhammed’in
ölümünden sonra İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi sorunla yüzleştiklerinde hilafetin
Ehlibeyt soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunmaları hasebiyle de Şiiliğin diğer
kollarından farklılık göstermektedir. Bu bağlamda Zeydiler imamlığın Hz. Hüseyin’in oğlu
Zeyd b. Ali’nin hakkı olduğunu savunmaktadır. Zeydîlik aynı zamanda inanç prensipleri ve
ayinleri açısından da Sünni ekole yakın mutedil bir Şii fırkasıdır. Zeydîlik İran’ın resmi
mezhebiyle politik anlamda benzerlik göstermesine rağmen itikadî anlamda farklılık
göstermektedir. Zeydiler daha çok Sünnilerle itikadî anlamda benzerlikler taşımaktadır.
Sünnilerle politik ayrışmalarının temelinde ise daha çok iktidar kavgasının yol açmış olduğu
sebepler yatmaktadır (Gökalp, 2017: 57-58).
İktidar kavgası Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan
eden Zeydi İmam Yahya liderliğinde kurulan imamet rejimi ve Yemenli cumhuriyetçiler
arasında yaşanmıştır. Kavga 1962 yılında Albay Sallal cuntasının son İmam olan Bedir’in
rejimine darbe girişiminde bulunmasıyla birlikte patlak vermiştir (Aydıntepe ve Artokça, 2018:
5). İmamet rejimi dönemin Suud kralı Faysal tarafından desteklenirken cumhuriyetçiler ise
dönemin Mısır lideri Cemal Abdülnasır tarafından desteklenmiştir. Kralcılar ve cumhuriyetçiler
arasında başlayan iktidar kavgası aynı zamanda 1968’kadar sürecek olan iç savaşın da fitilini
ateşlemiştir (Pektaş, 2020: 110-111). Cumhuriyetçilere karşı daha fazla direnemeyen İmam
Bedir direniş örgütlemesi için Kuzey’de yaşayan Zeydi aşiretlerden biri olan Husilere
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sığınmıştır. Husi ailesi İmam Bedir’in direniş hareketini destekleyerek tarafını belli etmiştir
(Tınas, 2020: 120-121).
Ancak savaş Haşimi hanedanlığının sonu Cumhuriyetçilerin ise zaferiyle
neticelenmesiyle birlikte Zeydiler yavaş yavaş Yemen tarih sahnesinden silinmeye
başlanmıştır. Bu tarihten sonra Yemen siyasetinden uzaklaşan Husiler daha sonraları birer
siyasi aktör olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca cumhuriyetçilerin zaferinden sonra Zeydilerin
yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde Yemen lideri Ali Abdullah Salih ile Suudi Arabistan
arasındaki pragmatist ilişkilerden dolayı Salih Suudi Arabistan’ın Selefiliği yayma politikasına
göz yummuştur. Başka bir ifadeyle Zeydilere karşı bir tür kültürel marjinalizasyon başlatılmıştı.
Zeydiler kimliklerini koruyabilmek adına 22 Mayıs 1990’da Kuzey Yemen ve Güney Yemen’in
birleşmesinden sonra kurulan Zeydi Hak Partisinden ayrılan Hüseyin Bedreddin el-Husi
liderliğinde 1992’de kurulan Şebâbü’l-Mü’min (İnançlı Gençler) adındaki bir örgüt etrafında
birleşmiştir ( Kaya, 2021). Böylece Zeydiler Yemen’de Vahabileştirme/Selefileştirme
faaliyetlerine ve meşru hükümetin ötekileştirme politikalarına karşı siyasi bir hareket olarak
ortaya çıkmıştır. Bu nedenlere ek olarak imamet anlayışını yeniden tesis etmek ve Zeydi
halkının ekonomik anlamda ilerlemesini sağlamak amacıyla da ortaya çıkmıştır. Kısaca Zeydi
Husiler meşru hükümet tarafından kendilerine yapılan tüm ayrımcılıkların ortadan
kaldırılmasını talep etmeleri dolayısıyla Yemen gündemini işgal etmiştir ( Cingöz, 2019: 10).
Merkezi Sade olan örgüt genç kesime Zeydi inançlarını öğretmeyi amaçlayarak
faaliyetlerine başlamıştır (Tasken, 2019). Örgüt daha sonraları taraftar toplayarak tabanını iyice
genişletmiştir (Tınas, 2020: 121). Birleşik Yemen ve çok partili dönemden sonra faaliyetlerini
resmi kanallarla sürdürmüştür. Ancak Şebâbü’l-Mü’min Hareketi ilk başlarda bir kültür
platformu iken 2004’te bu özelliğini yitirerek milis gücünü oluşturmuştur ( Kaya, 2021). Meşru
hükümete karşı da ilk olarak 2004’te “Ensarullah” adındaki örgütle huruç hareketine girişmiştir
(Tamer, 2017). Bu dönemde örgütün liderliğini Husi ailesi üstlendiği için örgüt Husiler olarak
zikredilmeye başlanmıştır ( Kaya, 2021).

2. Humeyni Dönemi İran-Husi İlişkisi
İran ve Husi ilişkisini anlayabilmek için öncellikle Humeyni dönemi İran dış
politikasına kısaca değinmekte fayda vardır. Bu minvalde İran’ın dış politika yapım sürecine,
faaliyetlerine ve ayrıca dış politika analizi nasıl belirlenir kısaca değinmek gerekir. Çünkü
İran’ın gerek bölgedeki ülkelerle gerekse sınırındaki ülke ve ülkelerdeki azınlık gruplarıyla
ilişki kurmada dış politikasının etkisi göz ardı edilemez.
İran yüzyıllar boyunca Şii jeopolitiği üzerinden yayılmacı bir dış politika izlemiştir.
Aslında kadim Pers İmparatorluğundan beri izlenen bu yayılmacı politika İran dış politikasında
bir gelenek haline gelmiştir. Persler tarih boyunca hüküm sürdüğü bölgelerde sürekli olarak bir
nüfuz kapışma mücadelesine girmiştir. Bu yüzden Humeyni dönemindeki yansımalarına da
rastlanmak mümkün görünmektedir. Humeyni nüfuzunu genişletmek için Batı güdümünde bir
dış politika izleyen halefi Muhammed Rıza Şah Pehlevi’den farklı olarak genelde İslam âlemini
özelde ise Şii nüfusunu etkilemek için dini motifli ya da İslam patentli bir dış politika izlemiştir.
Humeyni’nin İran’ı bu çerçevede nüfuzunu genişletmek için Şii azınlık nüfusuna sahip
ülkelerdeki Şii gruplarla ittifak içeresine girmiştir. Elbette Humeyni dönemi İran dış
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politikasının şekillenmesinde 1979 yıllında Humeyni liderliğinde gerçekleşen İran İslam
İnkılabının etkisi göz ardı edilemez (http://www.aljazeera.com.tr, 2015).
İnkılabının öncüsü Humeyni İslam lideri Hz. Muhammed’i örnek aldığını iddia
ediyordu. Bu bağlamda Humeyni dış politika da farklı bir İslam anlayışı ya da “İran için İslam
anlayışı” gibi alışılmamış söylemler benimsemiştir. Bu nedenle Humeyni’nin Velayet-i Fakih
Doktrini ( İran anayasanın beşinci maddesinde düzenlenen kayıp imam Mehdi’nin vekili olduğu
anlayışı) İran dış politikasını büyük ölçüde etkilemiştir ( Adıbelli, 2017: 36-37).
İslam İnkılabı’yla birlikte İran dış politikasında radikal değişiklikler yaşanmıştır.
Devrim öncesi genelde Batı özelde ABD ekseninde bir politika izleyen İran, İslam inkılabından
sonra ABD ve İsrail karşıtı bir dış politika benimsemiştir. Başka bir ifadeyle antiemperyalizm
ve anti Siyonizm’in hat safhada olduğu bir dış politika benimsenmiştir (Yeğin, 2014: 1-2). İran
“ Ne Şark, Ne Garp, Fakat Cumhuri-yi İslami ( Ne Doğu, Ne Batı Sadece İslam Cumhuriyeti)
sloganıyla kendisini üçüncü bir yol olarak ön plana çıkarmıştır. İran devrimden sonra Batı
blokundan koparak yavaş yavaş uluslararası sisteme karşı kendini yabancılaştırmıştır. Kısaca
İslam devrimle birlikte bir izolasyona girmiştir. Ayrıca devrim sonrası yapılan anayasa
değişikliği de İran dış politikasının değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu çerçevede İran
dış politikasını da anayasal olarak belirlemiştir. Humeyni İslam’ı ümmet olarak tanımlayıp
sürekli olarak ümmet fikrine atıfta bulunmuştur. Dünyayı Doğu ve Batı olarak ayırmak yerine
dünyayı mustazaflar (ezilenler) ve müstekbirler(ezenler) olarak ikiye ayırmıştır. Ezilenlerin de
koruyuculuğunu üstlenmeyi kendine anayasal bir hak olarak görmüştür (Gündoğan, 2011: 94).
İran anayasasının 154. Maddesinde mustazaflara ve müstekbirlere şöyle değinilmektedir;
“İran İslam cumhuriyeti beşeri toplumların tümünde insan saadetini kendi gayesi bilir
ve istiklal, hürriyet ve hak ve adalet yönetimini, dünya insanlarının tümünün hakkı olarak tanır.
Binaenaleyh, diğer milletlerin dahili işlerine, her nevi müdahaleden tam olarak çekinmekle
beraber mazlumların zalimlere ( mustazafinin müstekbirlere ) karşı haklı mücadelelerini,
dünyanın neresinde olursa olsun himaye eder.” ( Adıbelli, 2017: 238).
Humeyni başka bir açıklamasında ise; “Mustazaflar kıyam etmelidir. Bütün
kesimlerdeki, ülkelerdeki mustazaflar güçlü yumruklarıyla haklarını almalıdırlar. Onların,
onlara hakkını vermelerini beklememelidirler. Müstekbirler hiç kimseye hakkını vermeye
yanaşmaz.”
Elbette İran’ın bu fikrini dış politikada harekete geçirmek için de gerek devrimini
gerekse de devletinin etkisini bölge ülkelere yayılması gerekmektedir. Bu eksende dış
politikada sürekli olarak devrim ihraç politikalarına başvurmaktadır. Humeyni bu durumu da
şöyle dile getirmektedir;
“İran, İslam’ı insanlığa sunmak ve diğer ülkelerde yayılmasını istemektedirler. Ulema
bu konuda aktif olmalıdır ve İslam’ın doğru yolunu herkese açıklamalıdır. Şayet hükümetler
İslam’ın ülkelerini kabul ederler ise, sizlerde onların çabalarına destek olmalısınız. Şayet
olmazsa onlarla savaşınız ve Allah’tan başka hiçbir varlıktan korkmayınız.”
Kısaca İran devriminin sadece İran’la sınırlı kalmayacağını bunu Müslümanların
yaşadığı tüm bölgelere yayması gerektiğini ve mustazafların hakkını müstekbirlere karşı
korunmasını da kendi vazifesi olduğunu dile getirmiştir. Bu çerçevede İran dini ve ideolojik
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temelli bir dış siyaset izleyerek benzer bir devrim ve siyasi yapının da bölge ülkelerde
kurulmasını hedeflemiştir ( Gündoğan, 2010). Bunu da o ülkede etki edebileceği azınlık
gruplarının desteklenmesi şeklinde tezahür etmektedir. Humeyni dönemindeki İran ve Husi
ilişkisinin de bu eksende başladığını söyleyebiliriz. Husi kabilesinin dini lideri Hüseyin Husi
hem Humeyni’nin fikirlerinden hem de Devrimi’nden ilham almıştır. Hüseyin Husi
Humeyni’yi kendine model alarak vaazlarında sıklıkla Humeyni’ye ver vermiştir. Kısa bir
zaman sonra da fikirlerini Yemen’de faaliyete geçirmek amacıyla harekete geçti. Husi İran
İslam Devrimi söylemlerinden yola çıkarak antiemperyalist ve antisiyonizm karşıtı fikirler
benimsemiştir. Bu çerçevede “kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” sloganıyla ülkede taraftar
toplamaya başlamıştır. Filistin’in meselesinin önemine değinerek hutbelerinde sürekli olarak
Kudüs’e sahip çıkılmasını dile getiriyordu. Böylece İran devrimine duyulan hayranlık İran ve
Husilerin sıcak ilişkiler içerisine girmesine yol açmıştır (http://www.aljazeera.com.tr, 2015).
Ayrıca Zeydiliğin de İran’ın resmi mezhebine yakın olması hasebiyle İran ve Husiler
arasındaki sıcak ilişkilerin gelişmesine önayak olduğu söylenilebilir. Zeydiliğin de alt
kollarından biri olan Carudiliğin Caferiliğe yakın olması nedeniyle Carudiliğin bulunduğu
bölgelerde Caferilik kolayca yayılma imkânı bulmuştur. Husilerin de Carudiliğin koluna
mensup bir grup olması dolayısıyla mezhepsel anlamda İran’ın dini merkezi Kum’dan ve buna
ek olarak İran’ın siyasi merkezi Tahran’dan etkilenmemesi mümkün görünmemekteydi. Ancak
Yemen’deki Husi din adamları bu mezhebi yakınlığı inkâr etmektedir. Sadece İran destekli
Hizbullah’ın ABD ve İsrail’e karşı verdiği kıyam ve huruç prensibinden etkilediğini öne
sürmüştür. İran’ın Zeydi direnişçiler için bir ilham kaynağı olduğunu ve bu çerçevede Tahran
rejimiyle ortak noktada buluştuklarını dile getirmektedir. Ayrıca Zeydi ulema sınıfı İmamiyye’
nin giderek Zeydiliğe daha baskın hale gelmesinden endişe duymaktadır ( Şen, 2020: 324).
Bu duruma örnek olarak yine Zeydi medreselerinde İmamiyye derslerinin verilmeye
başlanması Zeydiliğin Yemen’deki etkisinin giderek azalması Zeydi âlimlerinin endişelerini
hat safhaya çıkarmıştır. Zeydilikten farklı olarak İmamiyye ’de takiyye metodu ve huruç
doktrini uygulanmamaktadır. Fakat Zeydiyye ’ye göre zalime ve adaletsizliğe karşı huruçta
bulunmak vaciptir. Öte yandan da Zeydiler İran ve İran destekli Hizbullah’ı ABD ve
Siyonistlere karşı muhalefetinden dolayı takiyye metodunu uygulamadıklarını dile
getirmektedir. İmam Humeyni’nin Velayet-i Fakih doktrinin esaslarına göre kayıp imam
Mehdi’nin yokluğunda vesayet ve yönetim yetkisinin din âlimlerinin elinde olması gerektiğini
ve din âlimlerinin de takiyye ve sessiz kalma metoduna uymalarına dikkat çekmiştir. Ancak bu
gelenek Kum’ da uygulanmamaktadır. Bu durum da Kum’daki İmamiyye’yi ile Yemen’deki
Zeydilerin kolu Carudiliğin sıcak ilişkiler geliştirmesine yol açmıştır. Zeydi Husilerinin ileri
gelenlerinden olan Bedrettin Husi, oğulları Hüseyin Husi ve Hüseyin Husi’nin kardeşi
Abdülmelik Husi’nin 1979’daki rejim değişikliğinden kısa zaman sonra dini eğitim almak için
Kum’a gittikleri bilinmektedir. Ayrıca Husilerin manevi babası olarak da bilinen Bedrettin Husi
İslam Devriminden önce de İran’daki din âlimlerle sıcak ilişkiler geliştirdiği de bilinmektedir.
İddialara göre Hüseyin Husi ve oğullarının İmanlı Gençlik Hareketi’ni kurmadan önce
Humeyni’nin fikirlerinden esinlendiği ve Hizbullah’ı kendilerine model olarak aldıkları
söylenilmektedir (Öztürk, 2019: 101-102).
İran da bu dönemde Husilerle kurduğu köprü vazifesiyle Yemen’de nüfuzunu
genişletme fırsatı elde etmiş oluyordu. İran bu duruma kılıf olarak da dünyanın neresinde olursa
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olsun mustazafların haklarının korunmasının sorumluluğu olduğunu öne sürmekteydi
(http://www.aljazeera.com.tr, 2015). Kısaca Humeyni Dönemi İran ve Husi ilişkilerinin
başlamasında ve gelişmesinde İran rejimin yumuşak güç unsurları büyük ölçüde etkili olmuştu.
Tabi ki de Yemen’deki kabilecilik yapısının da etkisi göz ardı edilemez. İran özellikle dini
yumuşak güç unsuru haline getirerek Yemen’de ideolojik bir etki yaratmak istemiştir. Bu
amaçla da belli başlı bazı dini politikalar geliştirmiştir. Bu politikalar ekseninde de İran ilk
olarak gençlerin ve din âlimlerin eğitim için veya dini vecibelerini yerine getirmeleri
gerekçesiyle İran’ın şehirlerine götürüldükleri ve masraflarının yine İran tarafından karşılandığı
görülmektedir. Gençlerin üniversite eğitimi için de aynı politikaların izlendiği görülmektedir.
Aynı şekilde İran Husilerin yaşadığı bölgelerde altyapının gelişmesi için de destekler vermiştir.
İran ideolojik etkisini güçlendirmek ve dinin kolayca yayılmasını amaçlamak için altyapının
desteklenmesini gerekçe görmüştür. İran bu şekilde Husilerin siyasete bakış açılarının da
değişmesinde önemli rol oynamıştır (Tamer, 2017). İran böylece Husilere verdiği destekle hem
Yemen politikasına dâhil olmuş hem de Yemen’i dış politikasında araçsallaştırmış oldu.

3. Humeyni Dönemi Sonrası İran-Husi İlişkisi
Yukarıda da kısmen değinildiği gibi İran’ın dış politikası veya bölge ülkeleriyle olan
ilişkileri yaşanan önemli siyasi olaylar, çıkarları ve aktörlerin de dış politikaya getirdiği
değişiklikler çerçevesinde şekillenmektedir. Devrim önderi Humeyni’nin 1989’da ölmesi
üzerine Ali Hamaney dini liderliğe Rafsancani de cumhurbaşkanlığına seçilerek İran’da İslam
Devrimi’nden sonra ikinci cumhuriyet kurulmuş oldu. İkinci cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte
İran dış politikasında geniş kapsamlı değişiklikler yaşanmıştır. İran bu dönemde ideolojiden
pragmatizme geçilen bir sürecin içerisine girmiştir. Rafsancani, Batı kampından ayrılarak
Batı’nın gerek kapitalist ilişkilerinden gerekse de jeopolitik ilişkilerinden koparak uluslararası
sisteme yabancı kalan Humeyni’nin tersine dış politikada farklı bir siyaset izlemiştir.
Rafsancani Humeyni dönemi dış politikayı terk ederek özellikle de devrim ihraç politikasını dış
politikada önemli bir öncellik olmaktan çıkararak dışında kaldığı küresel sisteme angajman
olma çabasına girmiştir. Özellikle de yaşadığı uluslararası yaptırımlardan hareketle ekonomik
olarak dar boğazdan geçen ülkesini rahatlatmak amacıyla dünya ekonomisine yakınlaşarak belli
politikalar izlemiştir. Ayrıca Rafsancani’nin yapıcı bir diplomasi ve komşularla yakın ilişkiler
sürecine de girdiğini söyleyebiliriz ( Karakaya, 2016: 197-198).
Öte yandan da bu dönemde dış politikada dini kimlik araçsallaştırılmıştır. Bu eksende
Humeyni dönemi “ İslam için İran anlayışı” yerine “ İran için İslam anlayışı” ilkesi
benimsenmiştir. Kısaca Humeyni sonrasında siyasi iktidarda rasyonelleşme arayışının
başlandığı bir döneme girilmiştir. Başka bir ifadeyle bu dönemde İran dış politikası daha çok
çıkarları çerçevesinde şekillenmiştir. Bütün bunlardan hareketle İran bu dönemde neo-liberal
politikalar ve kalkınmaya yönelik devlet politikası izlemiştir. Böylece daha teknokratik ve
ihtiyaçlara cevap veren bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Ancak Rafsancani, Hatemi,
Ahmedinejad ve sonrasında gelen seçmenlerin her ne kadar İran iç ve dış siyasetinde doğrudan
veya dolaylı olarak etkin bir konumda olsa da dini lider hem teokrasiye hem de siyasi sisteme
hâkim olduğu için seçmenlerin söz hakkı seçimden seçime değişiklik göstermektedir. Genel
olarak dini lider sistemin en tepesinde oturduğunu ve bu çerçevede de tüm siyasette etkin bir
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konumda olduğunu görmekteyiz. Fakat Humeyni sonrası yapıcı diplomasi sürecinin Arap
Baharı ya da İran’ın ifade ettiği şekliyle İslami Uyanış sürecine kadar devam ettiğini
söyleyebiliriz ( Adıbelli, 2017: 86-94).
Bu değişiklikler bağlamında İran’ın Humeyni sonrası değişen dış politika anlayışı ve
Husilerle olan ilişkilerine bakacak olursak; Rafsancani’nin iktidara geldiği dönemde dünyada
iki kutuplu sistemin çökmesi sonrası oluşan yeni dünya düzeninin Rafsancani’nin siyasi
kimliğiyle paralellik göstermesi hasebiyle yumuşak güç politikasını dışarda daha etkili bir
biçimde kullanma fırsatı yakalamış oldu. Bu süreci avantaja çevirmek isteyen Rafsancani yapıcı
bir diplomasi anlayışıyla komşularıyla yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. Husilerin manevi
babası Hüseyin el Husi’nin de 1990’lardan sonra İran’da ikamet etmeye başlaması iki aktörün
yakınlaşmasını sağlamıştır. Yine o yıllarda iddialara göre Zeydi Husiler tarafından kurulan
partilerin İslam İnkılabından ilham alınarak kurulduğu öne sürülmüştür. Husiler tarafından
kurulan İmanlı Gençler hareketinin Tahran rejimiyle koordineli hareket eden Hizbullah’la
benzer özellikler taşıdığı da yine iddialar arasındadır. ( Çomarlı, 2020: 72).
Mümin Gençler hareketi Yemen’de Zeydilere karşı başlatılan Vahabileştirme
politikasına ve Yemen lideri Ali Abdullah Salih’in Zeydilere uyguladığı ötekileştirme
politikalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İlk kurulduğunda kültürel faaliyetlerde bulunan
örgüt zamanla bu özelliğinden uzaklaşarak daha çatışmacı bir dil ve eylem stratejisi
benimsemiştir. Hareket ayrıca İran İslam devriminden hareketle anti-Amerikancılık ve
antisiyonizme olan öfkesini “Allah yücedir, Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm, Yahudilere Lanet,
İslam’a Zafer!” gibi sloganlarla gündeme gelmiştir. Husiler bir nevi hedef ve ideolojisini de
belirtmiş oldu ( Tınas, 2020: 121). Ayrıca İran devrimden sonra Irak’la arasında Şatt-ül Arap
bölgesi nedeniyle patlak veren yıpratma savaşındaki haklılığını 1990 yıllında Irak’ın Kuveyt
işgaliyle kendisini Arap dünyasına kanıtlama fırsatı elde etmiş oldu. Aynı şekilde Arap
dünyasıyla da temasa geçme fırsatını elde etmiş oldu (Tamer, 2017: 21).
Yine o yıllarda İran ve Irak arasındaki savaştan hareketle iki ayrı devlet olarak varlığını
sürdüren Yemen’in Kuzeyi Irak hükümetini desteklerken Güney’i ise İran hükümetini
desteklemiştir. Mayıs 1990’da Kuzey Yemen ve Güney Yemen yeni bir cumhuriyet altında
birleştikten sonra Rafsancani’nin İran’ı için de yeni bir nüfuz alanı doğmuş oldu ( Şahin, 2020:
96). Bu süreçte İran Yemen’deki meşru hükümetle temasa geçmek yerine devrim ideolojisine
hizmet edeceğine inandığı Şii Husilerle bağlantıya geçmiştir. Bu nenenle Husiler 2004’te
sosyoekonomik sorunlardan merkezi otoriteye karşı ayaklanmalarına rağmen İran bu durumun
aksini iddia ederek devrim ideolojisinin Yemen’de karşılık bulduğunu dile getirmiştir. Tahran
hükümeti yaşananlardan hareketle Husilerin yaşadıkları bölgelere finansal destekte
bulunmuştur. Ayrıca Husilerin örgütlenmesi amacıyla yumuşak güç unsurlarını kısmen olsa
ikinci plana atarak sert güç unsurlarına başvurmuştur (Tamer, 2017: 22).
Öte yandan Yemen’deki mezhebi gerginlik veya mezhepler arası çatışmalarda yavaş
yavaş gün yüzüne çıkmış oldu. Husiler ve merkezi otorite arasında başlayan çatışma Husilerin
lideri Hüseyin El Husi’nin ölümüne ve çatışmanın da 2010 yılına kadar uzamasına neden
olmuştur ( Tınas, 2020: 122). Ancak Husiler ve meşru hükümet arasında başlayan altı rauntlık
Saada Savaşı boyunca örgütün kendini Ensarullah ( örgütün askeri kanadı) olarak
adlandırmasına rağmen, medya onlardan “Husiler” şeklinde bahsetmiştir (Tamer, 2017: 34).
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Salih iktidarını ayakta tutabilmek için Riyad rejiminden destek alırken Husiler de Yemen’de
sempatizanlığını kazandığı halkın desteğine ek olarak Tahran rejiminden destek aldığı iddia
edilmektedir. ( Tınas, 2020: 128). Ancak bu iddialar daha sonra Yemen ordusu tarafından
doğrulanmıştır. Yemen ordusu Husilerle çatışma esnasında İran’a ait silahlar ele geçirdiğini
ayrıca Husi militanların devrimle birlikte kurulan Devrim Muhafızları Ordusu’ndan askeri
destek aldığını kanıtlamıştır (http://www.aljazeera.com.tr, 2014).
Kısaca İran’ın 1990’lı yıllarda Yemen hükümetiyle çok samimi ilişkiler içerisine
girdiğini söyleyemeyiz. Bu durum daha çok Yemen lideri Salih’in pragmatist politikalar
izlemesinden kaynaklanmaktaydı. Ayrıca İran bu dönemde Şiilerin hamiliğine soyunarak
bölgede nüfuz kapma mücadelesine de girmediği için Yemen hükümeti tarafından tehdit olarak
algılanmamıştır. Ancak 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal edip Saddam rejimini devirmesiyle
birlikte İran’ın Irak’ta işgal sonrası başlayan mezhep çatışmasında Şiileri desteklemesi İran
rejiminin Yemen hükümeti tarafından tehdit olarak algılandığı döneme denk gelmektedir.
Saddam’ın devirmesinden sonra Irak’ta Sünni, Şii ve Kürtlerden oluşan bir siyasi yapı
öngörüldü. Irak nüfusunun yaklaşık % 60-65 ‘inin Şii olmasının dolayısıyla Tahran rejimi Irak’ı
kendine alan açabileceği önemli bir mevzi olarak görüp değerlendirmiştir (Çelik, 2019: 3-8).
Yine Tahran rejiminin Yemen’le ilişkilerinin tam olarak ne zaman başladığını ve Yemen
politikasına ne zaman müdahil olduğunu 2004 yılında Husilerin askeri kanadı Ensarullah
örgütüne verdiği destekle başladığını söyleyebiliriz. Tahran bu dönemde Salih rejimine karşı
ayaklanan Husileri destekleyerek Yemen siyasetine kısmen de olsa müdahil olmuştur. 2004’ten
sonra da Salih hem Tahran’ın Husilere finansal destek verdiğini hem de Tahran hükümetine
yönelik endişelerini dile getirmiştir. Öte yandan 2006’da İsrail’in Hizbullah iddiasıyla
Lübnan’a saldırması ve Tahran rejiminin çatışma boyunca ve çatışma sonrasında da
Hizbullah’a olan desteğini sık sık dillendirmesi Yemen hükümetinin endişelerini
tırmandırmıştır. Ayrıca Tahran rejimi 2008’den sonra Yemen’deki Zeydi Husilere verdiği
desteği artırarak Husilerle ilişkilerini geliştirmesi
Yemen hükümetini giderek
endişelendirmiştir. 2008 yılından sonra da Yemen hükümeti Tahran rejiminin Husileri
desteklemekle itham ederek bu çerçevede sıkı tedbirler almıştır ( Çomarlı, 2020: 88). 2010
yılında da ise Tunus’ta başlayıp Ortadoğu ve Afrika kıtasında domino etkisi yaratan halk
ayaklanmalarıyla birlikte Yemen’de yeni bir dönemin kapısı aralamış oldu. İran ve Husi
ilişkileri de bu dönemle birlikte yeniden şekillenmiştir.

4. Arap Baharı Döneminde İran-Husi İlişkisi
2011 yılında mesleğini icra edemeyen Tunuslu bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla
birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında başlayan değişim rüzgârları Yemen’deki
krizin de fitilini ateşlemiştir. Arap Baharı diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Yemen’de de
halkın otoriter rejimlerin nepotist politikalarını engellemeye çalışmak, demokrasi, onur, barış
ve ekonomik refah gibi taleplerin karşılanması doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Yemen’in iç
dinamiklerinden kaynaklı zayıf ve kırılgan yapısının da bu duruma müsait olması hasebiyle
Arap Baharı’nın üçüncü durağı Yemen olmuştur (Gün, 2012).
Arap Baharı sürecini avantaja çeviren ve uzun zamandır Yemen iç siyasetinden dışlanan
Zeydi Husiler de sosyo-ekonomik ve politik taleplerle merkezi otoriteye karşı ayaklanarak krizi
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farklı bir boyuta taşımıştır. 33 yıldır Yemen’i demir yumrukla yöneten Ali Abdullah Salih
muhaliflere karşı koyabilmek ve iktidarını koruyabilmek için ittifak arayışlarına yönelmiştir.
Salih bu bağlamda ilk olarak Yemen siyasetinde önemli rol oynayan büyük aşiretlerle ittifak
içerisine girmiştir (Koca, 2021: 229). Salih aldığı güçle Husilerin de dâhil olduğu büyük kitlesel
gösterileri şiddet yoluyla bastırmaya çalışması üzerine halk nezdinde prestijinin darbe almasına
ve meşruiyetinin sorgulanmaya başlamasına yol açmıştır. Salih gösterileri önleyebilmek için
Yemen’de yapılacak olan seçimlere kendisinin ve cumhurbaşkanı olarak hazırladığı oğlunun
aday olmayacaklarını dile getirse de bu girişimi gösterileri engelleyememiştir (Arı, 2015: 2).
Salih Körfez İşbirliği Konseyi öncülüğünde başlatılan barış görüşmeleri neticesinde
liderlik koltuğunu Cumhurbaşkanı yardımcısı Abid Rabbu Mansur Hadi’ye bırakmıştır. Hadi
2012’de tek adam olarak girdiği seçimden zafer olarak çıkmıştır. Hadi seçimden sonra ülkedeki
çetrefilli krize son vermek için tüm kesimden olan siyasi taraftarları “Ulusal Diyalog
Konferansı” şemsiyesi altında bir araya getirmek için çalışmalara başladı. Hadi’nin bu barışçıl
girişimi Yemen’deki birçok kesim tarafından desteklenmiştir (Sinkaya, 2015: 60). Ancak
Husiler istikrarı henüz Hadi tarafından sağlanamayan Yemen’deki güç boşluğunu doldurmak
için artan petrol fiyatlarını boykot ederek yeniden ayaklanmaya başlamıştır ( Arslan, 2020: 29).
Husiler 2014 yılında başta başkent Sanaa olmak üzere birçok önemli noktada denetimi ele
geçirerek hem çatışmanın seyrini değiştirmiş hem de Yemen’i siyasi bir çözüm üretmekten
giderek uzaklaştırmıştır. 2015 yılında da Husilerin askeri kanadı olarak bilinen Ensarullah
Hareketi Yemen’deki krizi iç savaşa çevirerek daha da derinleşmesine yol açmıştır (Telci, ve
diğerleri, 2020: 5).
Ancak Yemen’de giderek güç kazanan Husilerin tarihsel bir bağ içerisinde olduğu
İran’la olan ilişkisi ve İran’ın da Husiler aracılığıyla Yemen’de oynayacağı rol dikkat çeken
faktörlerden biri olmuştur. İran ilk olarak Yemen’de iç savaşın patlak vermesinden kısa bir
zaman sonra sert güç politikasını kullanarak sahadaki yerini almıştır. İran bu bağlamda
Husilerin Yemen’de başarı yakalayabilmesi için yüklü miktarda silah yardımı yapmıştır. Hatta
İran’ın Husilere yaptığı silah ve diğer savaş malzemelerinin desteği BM raporlarıyla
doğrulanmıştır (Kızılay, 2021: 15). Ayrıca Yemen hükümeti Husilere silah ve askeri
mühimmat yardımı yapan “Cihan 1” adlı bir geminin İran’a ait olduğunu tespit ettiklerini
açıklamıştır. İran tüm bu destekleri Yemen’de Husileri bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ın
desteklediği meşru hükümete karşı savunmak için yapmaktadır. Ortaya atılan iddialar ABD
tarafından da doğrulanmasına rağmen Tahran hükümeti tarafından bu iddialar kabul
edilmemiştir. Ancak Husiler İran’ın yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmediklerini fakat
İran rejiminden silah desteği aldığını belirterek İran ve Husiler arasındaki ilişkiyi netleştirmiş
oldu (Kurt, 2019: 318).
İran özellikle de Husilerin 2015’te Yemen’de büyük oranda kontrolü ele almasından
sonra meşru hükümeti hiçe sayarak Husilerle bir dizi anlaşmalar imzalamıştır. İran bu hamleyle
hem Yemen’de hem de uluslararası alanda Husilerin varlığına ve iktidarına meşruiyet
kazandırmayı amaçlamıştır (Kızılay, 2021: 15). Ayrıca Tahran milletvekilli Ali Rıza Zakai
Husilerin Yemen’de meşru hükümete karşı başarı sağlamasından sonra “Üç Arap ülkesi İslam
devrimine bağlanarak İran’ın kontrolüne girmiştir. Sanaa, İran devrimine katılan dördüncü
Arap başkenti oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştur (http://www.aljazeera.com.tr, 2014). Bir
başka açıklama da İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’den gelmiştir. Bakıri Husi
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milislere Devrim Muhafızları Ordusu'nun aracılığıyla "askeri danışmanlık ve fikri destek"
sağladıklarını dile getirerek ve "İşgali sona erdirmeleri için sonuna kadar Yemen halkının
yanında duracağız." şeklinde açıklamada bulunmuştur (https://www.hurriyet.com.tr, 2019).
Aynı zamanda İran Husileri destekleyerek Yemen politikalarına dâhil olduğunun da altını
çizmektedir.
Kısaca 2011 yılında başlayan halk hareketleri kısa sürede İran’ın Husileri Suudi
Arabistan’ın ise meşru hükümeti destekleyerek Yemen’deki krize müdahil olmasına ve
çatışmaya farklı bir boyut kazandırmalarına davetiye çıkardığını söyleyebiliriz. Başka bir
ifadeyle Tahran ve Riyad Yemen’deki iç savaşa yerel uzantıları aracılığıyla müdahil olarak iç
savaşı vekâlet savaşına evrilmiştir. Ancak Suudi Arabistan Husileri Yemen’de istedikleri
yönetime zorlama ve İran’ın buradaki etkisini kırmak için 26 Mart 2015 yıllında müttefikleriyle
birlikte düzenlediği “Kararlılık Fırtınası” adı altındaki askeri operasyonla hem çatışmanın
seyrini değiştirmiş hem de Yemen’de yalnız kalan Husilerin İran’la olan ilişkilerini
güçlendirmesine yol açmıştır (Arslan, 2015: 31). Ayrıca Suudi Arabistan Husileri İran’ın Şii
Hilali Projesi dolayısıyla da tehdit olarak algıladığı için Yemen’in kuzeyine sık sık olarak
müdahale etmek istemektedir. Suudi Arabistan bu girişimle güvenlik kaygılarını ön planda
tutarak Şiilerin etkinlik alanını daraltmayı hedeflemektedir. İran da bölgesel rakibine benzer bir
politika izleyerek Sünni kesimlerin etkisini kırmaya çalışmaktadır. Kısaca Tahran ve Riyad
hem güvenlik ikilemi problemini gidermek hem de maksimalist taleplerine ulaşmak için
mezhep kartını araç olarak kullanarak çatışmaya mezhebi bir boyut kazandırmak istemektedir
(Oktav ve Plan, 2007: 10). Özellikle İran bu politikalara sık sık başvurmaktadır. Çünkü
ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda Yemen’de jeostratejik açıdan önem taşıyan enerji
ve ticaret güzergâhlarında bulunan yerlerde Husiler aracılığıyla söz sahibi olmak istemektedir.
Bu stratejik açıdan önemli yerlerin başında da dünya enerji naklini büyük oranda sağlayan
Babül Mendep Boğazı gelmektedir. İran Hürmüz Boğazı’nın kendisine sağladığı avantaja ek
olarak Husiler aracılığıyla Babül Mendep Boğazı’nda da denetimi sağlarsa bölgesel ve küresel
rakiplerine karşı büyük bir zafer elde etmiş olur. Aynı zamanda rakiplerini de bu sayede
dengelemiş olur. Özellikle de ABD’nin kendisine uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı bir
kalkan olarak kullanabilecektir ( Öztürk, 2019: 91).
5. Günümüz İran-Husi İlişkisi
Yukarıda değindiğimiz gibi Yemen zayıf ve bölünmüş yapısı nedeniyle 2011 yılında
başlayan halk hareketleri öncesinde de sonrasında da bir türlü istikrara kavuşamamıştır. Aksine
Yemen’deki durum 1917 Bolşevik İhtilali’nde kullanılan slogan örneğini hatırlarcasına
“ekmek, adalet ve istibdat düzenine son vermek” gibi bir dizi taleplerle başlayan halk
ayaklanmalarını iç savaşla neticelendirmiştir. Üstelik iç savaş ideolojik ve kültürel faaliyetlerini
icra etmek için hegemonik güç mücadelesine girişen bölgesel rakiplerin de müdahalesine
davetiye çıkararak mevcut krizin bir hat safhaya taşımasına neden olmuştur. Savaşa meşru
hükümete destek vermek amacıyla mütecaviz bir politikayla dâhil olan Suudi Arabistan buna
karşılık Zeydi Husileri savunan bölgesel rakibi İran’la Yemen topraklarında karşı karşıya
gelmiştir. Riyad’ın izlediği politika hasebiyle güçlenen İran ve Husi ilişkisi günümüzde İran’ın
bu vekil gruplar aracılığıyla gerek Yemen’de gerekse bölgede amaç ve çıkarlarının da
şekillenmesine yol açmıştır. Husiler ise İran sayesinde Yemen’de iktidarı ele geçirmek, 1962’de
yıkılan imamet rejimini yeniden canlandırmak ve buna ek olarak askeri, lojistik ve finansman
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ihtiyaçlarını karşılama fırsatı yakalamış oldu (http://www.aljazeera.com.tr, 2015). Kısaca
Husiler ve İran günümüze kadar devam eden aralarındaki güçlü bağ sayesinde fırsatları
kazanımlara çevirmeye çalışmaktadır. Bu da uzun bir dönem boyunca Yemen’deki savaşın
devam edeceğini işaret etmektedir. En çok dikkat çeken faktör de günümüze kadar devam eden
krizde ve neredeyse siyasi açmazın mümkün olmadığı Yemen’de İran’ın yerel uzantısı Husiler
aracılığıyla hem Yemen’de hem de bölge coğrafyasında neyi amaçladığını ve ne sonuçlar elde
ettiğidir. Yukarı da kısmen değindiğimiz gibi İran’ın amaçları şu şekilde sıralanabilir;
 Tahran Yemen’de girdiği jeopolitik mücadele sayesinde küresel ve bölgesel güçlere
karşı savaş ve savunma kapasitesini ölçme fırsatı yakalayacaktır (https://www.ankasam.org,
2017).
 Yemen’nin Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun kritik kesişme noktasında konumlanması
hasebiyle Tahran’ın çıkarları açısından önem arz etmektedir ( Açıkalın ve diğerleri, 2010: 17).
 Yemen’de Husiler aracılığıyla politik amaçları için izlediği mezhep temelli politikayla
kendisine yönelik tehditleri bertaraf ederek bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ı kuşatmayı
hedeflemektedir (Şen, 2020: 331-337).
 Husilerin denetimindeki bölgelerin güvenliğini garantiye alarak Husilerin etkinliğini
arttırmayı amaçlamaktadır. Bu hamleyle de Suudi Arabistan’a karşı caydırma stratejisi
uygulamayı ve savaşta daha az hasarla çıkmayı planlamaktadır (https://iramcenter.org, 2020).
 Yemen’de yeni kurulacak olan iktidar sisteminde Husilerin de yer almasını sağlamak
istemektedir (https://www.ankasam.org, 2019).
 Tahran Husiler aracılığıyla Yemen’de Şii Hilali ve devrim ihraç projesini uygulayarak
Yemen’de Şii Hilali’nin başka bir ayağını oluşturmak istemektedir. Tahran bu amaçla da hem
Yemen’de dini ideolojisini ayakta tutabilecek hem de ekonomik ve politik çıkarlarını hayata
geçirebilecektir ( Pektaş, 2020: 187-218).
 Özellikle de İran ve Suudi Arabistan arasındaki rekabeti kızıştıran ve stratejik öneme
haiz olan Babül Mendep Boğazı’na hâkim olma Tahran’ın öncellikli hedefleri arasındadır.
Tahran dünya enerji akışı açısından önem taşıyan Babül Mendep Boğazı’nı Husiler aracılığıyla
denetim altına almak istemektedir. Ayrıca Kızıldeniz ve Aden Körfezi arasında köprü
konumunda bulunan Boğaz dünya petrollerinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden dünya
piyasalarına transfer edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır (Kocatepe, 2017: 83).
Diğer yandan da İran, İslam İnkılabıyla birlikte ABD’ye karşıt bir dış politika izlemeye
başlaması dolayısıyla ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı Boğaz’ı dengeleyici bir unsur
olarak kullanabilecektir ( Pektaş, 2020: 187-218).
 Ayrıca 2015 yılından sonra Husilerin kontrolüne geçen ve stratejik konuma sahip olan
Hudeyde Limanı Tahran’ın Husileri Yemen’de ayakta tutabilmesi açısından büyük bir önem
taşımaktadır. Çünkü Tahran Husilere yapacağı her türlü desteği Hudeyde Limanı üzerinden
gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Liman Yemen’e gelecek olan gıda yardımı, savunma
malzemeleri ve ticari malların girişi açısından da önem teşkil etmesi nedeniyle Tahran’ın
bölgesel rakiplerine karşı elini güçlendirmektedir (Domazeti, 2018: 16-17).
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 Son olarak Tahran Husiler sayesinde kazandığı bölgesel gücü dış dünya tanınan Husi
öncülüğünde kurulan bir devletle taçlandırmayı hedeflemektedir (https://www.ankasam.org,
2017). Çünkü Tahran Batı güdümünde bir siyaset izlemekten uzak olan Husiler vasıtasıyla
Kızıldeniz, Hint Okyanusu hatta Akdeniz’de bile jeopolitik kazanımlar elde edebilecektir (
Demir, 2020: 89-90).
Ancak Tahran Husilerle kurduğu çıkar ilişkisi aracılığıyla bu nihai hedeflerine
ulaşabilmesi için uzun bir dönem boyunca Yemen topraklarında savaşması gerekmektedir. Bu
da çatışma fay hatlarının giderek derinleşeceğini ve beraberinde ağır bir istikrarsızlık, gıda ve
insani krizi de getireceğini işaret etmektedir. Ayrıca sağlık altyapısının çökme noktasına
geleceğine işaret etmektedir (https://insamer.com/tr, 2020).
Ayrıca İran destekli Husiler şu an bile Yemen’in yeraltı kaynakları bakımından zengin
ve önemli olan Marib kentinde büyük saldırılar gerçekleşmektedir. Marib kenti başta Suudi
Arabistan olmak üzere Tahran’ın diğer bölgesel rakipleri açısından da ciddi bir sorun teşkil
etmektedir. Çünkü Marib Riyad ve Yemen’deki meşru hükümetin tutunduğu son nokta olması
nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle İran destekli Husiler Marib’te kesin bir zafer
elde ederse savaşın kaderini büyük ölçüde İran belirlemiş olacaktır (https://www.aa.com.tr,
2021). Ancak Marib’teki saldırılar insani krizi derinleştirdiği için İran destekli Husilerin askeri
çözüm yerine diplomasiye ağırlık vermeleri yerinde olacaktır.

Sonuç
İran 1979 İslam Devrimiyle birlikte Batı kampından ayrılarak dış politikasında Batı’ya
karşı alışılmamış söylemler benimseyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bu dönemde
Batı’ya karşı sert bir dil kullanan İran’ın dış politikası daha çok “ Ne Doğu Ne Batı yalnızca
İslam Cumhuriyeti” anlayışı ekseninde şekillenmiştir. Humeyni bu dönemde emperyalizme
karşı mücadele ederek mustazafların koruyuculuğunu ve buna ek olarak da devrim ideolojisi
fikrinin Müslümanların yaşadığı tüm bölgelere yaymayı kendisine vazife olarak görmüştür.
Başka bir ifadeyle Humeyni devrimle birlikte müteşekkil olan dini-mezhepsel yapının bölge
ülkelerde de inşa edilmesini amaçlamıştır. Bu yapının oluşabilmesi için de İran rejimi bölge
ülkelere karşı yumuşak güç unsurunu etkili bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Özellikle
Humeyni’nin Devrimi ve dış politika söylemleri uzun zamandır Yemen lideri Salih’in
pragmatist ve ötekileştirme politikaları nedeniyle Yemen iç siyasetinin dışlanan Husiler için
ilham kaynağı olmuştur. Bu bağlamda İran, Devrim’den sonra kendisiyle bağlantıya geçen
Husilere karşı dini yumuşak güç unsuru olarak kullanıp Yemen’de ideolojik etki yaratmıştır.
Özetle Humeyni döneminde yumuşak güç unsurları ekseninde başlayan İran-Husi çıkar ilişkisi
sert bir politika zemininde günümüze kadar devam etmektedir. Özellikle 2000’li yıllarda
Husilerin sosyo-ekonomik ve politik taleplerle merkezi otoriteye karşı ayaklanması ve
sonrasında başlayan halk ayaklanmaları, Yemen iç savaşı ve Suudi Arabistan’ın uyguladığı
yanlış politikalar hasebiyle vekâlet savaşı alanına dönen Yemen’de İran-Husi ilişkisi giderek
güçlenmiştir. Ayrıca Tahran rejimi bu süreçte Husiler aracığıyla ekonomik ve politik
çıkarlarına ulaşmak için mezhep kartını etkili bir unsur olarak kullanmıştır. Husiler de
Tahran’ın uyguladığı yumuşak ve sert güç politikası sayesinde bölgesel tabanını giderek
genişletmiştir. Sonuç olarak İran-Husi Yemen’de derinleşen insani krize rağmen siyasi ve
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diplomatik çözüm yerine askeri çözümü tercih ederek aralarındaki ilişkinin daha da
güçlendirmesini sağlamıştır. Sonuç olarak Husiler ise % 2’lik bir oranla Yemen’de başarı
sağlaması mümkün değilken İran’dan aldığı destekle ve Arap Baharı sonrasında patlak veren iç
savaşta meşru hükümete destek vermek amacıyla yanlış politikalar izleyerek müdahil olan
Suudi Arabistan ile ülkenin bölünmüş yapısından kaynaklanan güç boşluğu sayesinde etkili bir
siyaset izleyerek tabanını genişletip meşru hükümete karşı güç kazanmıştır.
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VERGİ AFLARININ 3568 SAYILI YASAYA TABİ MESLEK MENSUPLARININ İŞ
YÜKÜNE ETKİSİ: ADANA İLİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Doç.Dr. Neslihan Coşkun KARADAĞ1
1

Çukurova Üniversitesi, İİBF, 0000-0003-0215- 0486

ÖZET
Türkiye’de ortalama her iki yıla bir vergi affı yasası kabul edilmektedir. Çıkarılan bu yasalara
ilişkin uygulamalar vergi idaresinin, vergi yargısının ve meslek mensuplarının iş yükünü
etkilemektedir. Literatürde vergi affına ekonomik, mali, siyasi, idari ve teknik bir takım
nedenlerle başvurulduğu belirtilmektedir. Çıkarılma gerekçesi ne olursa olsun vergi aflarının
idarenin ve yargının iş yüküne etkisinin olduğu yapılan bazı çalışmalarla tespit edilmişken,
mükellef açısından vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde en önemli süjelerden birisi olan
3568 sayılı Yasa’ya tabi muhasebe meslek mensuplarının (serbest muhasebeci mali müşavir ve
yeminli mali müşavir) iş yükünü benzer şekilde etkilediği düşünülmektedir. Vergi afları; vergi
ceza ve bağlı alacakların affını içeren yeniden yapılandırma, vergi ve matrah artırımı ile
stokların düzeltmesi içerikleri ile değişik isimlerle kabul edilmektedir. Bu uygulamalar, değişik
çevrelerce

vergi

affı

algısının

farklılaşmasına,

vergi

affı

kavramının

yeniden

anlamlandırılmasına, matrah ve vergi artırımı ile stok kayıt düzeltmelerinin bir af olup
olmadığının sorgulanmasına sebep olmaktadır. Literatürde ve akademik camiada, düzeltme
affı, inceleme affı, kovuşturma affı gibi ayrıma tabi tutularak bir bütün olarak vergi affı olarak
kabul edilen bu uygulamalara, vergi idaresi af olarak bakmamakta yapılandırma kavramını
tercih etmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada amaç; meslek mensuplarının bu konudaki
algılarının belirlenmesi ve kavramlara yüklediği anlamın tespit edilmesi ile literatürde vergi affı
olarak kabul edilen yapılandırma ve matrah artırımı içeren yasaların meslek mensuplarının iş
yüküne etkisini Adana ili özelinde değerlendirmek ve somut bir şekilde göz önüne sermektir.
Bu amaçlar doğrultusunda, Adana ilinde görev yapmakta olan seçilmiş bazı meslek mensupları
ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde, meslek mensuplarının yapılandırma
düzenlemelerini vergi affı olarak algıladığı, incelenmeme garantisi veren matrah artımını vergi
affı olarak görmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapılandırma düzenlemelerinin meslek
mensuplarının iş yükünü etkilemediği ancak matrah artımının iş yükünü etkilediği bilgisine
ulaşılmıştır. İş yükünü arttırdığı yönünde değerlendirmeler yoğunlukta olup, bazı meslek
mensupları ise iş yükünü etkilemediğini ifade etmiştir. Bu görüşmeler neticesinde; matrah
artırımı içeren yasaların sık sık kabulünün iş yükünü artırdığı, matrah artırımı hakkında
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mükellefe bilgi vermenin görevleri olduğu, bu nedenle matrah artırımı döneminde mükelleflerle
iletişim trafiğinin artığı ve bu durumun iş yoğunluğunu arttığı, mükellefin matrah artırımına
uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan ön araştırmanın ve matrah artırımından
yararlanacak mükellef sayısının iş yükünü arttırdığı, matrah artırımına başvuru süresinin son
günlerinde iş yoğunluğunun arttığı, matrah artırımına internet üzerinden başvurulması ve
ödeme yapılmasının ise iş yükünü azalttığı elde edilen bilgiler ve varılan sonuçlar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Affı, Meslek Mensubu, Yapılandırma, Matrah Artırımı, İş Yükü
1.GİRİŞ
Vergi affına ekonomik, mali, siyasi, idari ve teknik bir takım sebeplerle başvurulmaktadır.
Haklı gerekçelere dayanarak çıkarılan vergi affından beklenen başarının sağlanması ise bir
takım koşullara bağlıdır. Bu koşullardan belki de en önemlisi, sık sık af yasalarına
başvurulmamasıdır. Ülkemizde, son yıllarda vergi affına çok sık başvurulduğu, af
uygulamalarının içerik ve kapsam açısından çok çeşitli ve geniş olduğu dikkati çekmektedir.
Bu durum yeni bir af beklentisi ile mükellefleri vergi borçlarını zamanında ödemeyip, ileri bir
tarihte yeni ödeme planı ile (vergide yapılandırma yasaları ile) ödemeye sevk etmektedir.
Dolayısıyla genel ve sürekliliği olan vergi yasalarına dayanarak tahsil edileceği planlanan vergi
gelirleri olumsuz etkilenmektedir. Vergi tahsilatı için yeniden vergi affı yasasına başvurma
zorunluluğu siyasi ve ekonomik gerekçelerle birleşince bir kısır döngü halini almaktadır.
Vergi affı deneyimleri, vergi aflarının lehinde ve aleyhinde bir takım görüşlerin oluşmasına
sebebiyet vermiştir. İleri sürülen argümanlardan birisi de vergi aflarının vergi idaresi ve vergi
yargısının iş yükününe etkisi ile ilgilidir. Bir görüşe göre vergi afları iş yükünü azaltırken, diğer
bir görüşe göre iş yükünü arttırmaktadır. Bu konu hakkında yapılmış çalışmaların olmaması,
mevzuyu araştırma ve doğrulanmaya açık bir konu haline getirmektedir. Vergi aflarının vergi
ilişkisine taraf olan muhasebe meslek mensuplarının iş yüküne etkisi bu argümanlar içinde yer
almamakla birlikte, kanımızca benzer şekilde iş yükünü etkilemektedir.
Mükellef açısından vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde en önemli süjelerden birisi 3568
sayılı Yasa’ya tabi serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerdir. 3568 sayılı
Yasa’da görev tanımı yapılan meslek mensupları genel olarak, gerçek ve tüzel kişi
işletmelerinin finans, muhasebe ve vergi ile ilgili işlem ve ödevlerini veri mevzuat çerçevesinde
yerine getirmekle sorumlu kılınmıştır. Sık sık vergi aflarının kabulü, vergi mevzuatı
çerçevesinde işlem yapmak durumunda bulunan meslek mensuplarının iş yükünü etkiler hale
gelmiştir.
Bu çalışmada, meslek mensuplarının bu konudaki algılarının belirlenmesi ve kavramlara
yüklediği anlamın tespit edilmesi ile literatürde vergi affı olarak kabul edilen yapılandırma ve
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matrah artırımı içeren yasaların meslek mensuplarının iş yüküne etkisi Adana ili özelinde
değerlendirilecektir.
2. MESLEK MENZUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE VERGİ AFFI
İLİŞKİSİ
2.1. 3568 Sayılı Yasa İle 213 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Görev Ve
Sorumlulukları
Mükelleflerin vergi ödevini yerine getirmesinde meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları
01.06.1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik
Kanunu, 04.01.1961 tarihli 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve alt mevzuatı ile düzenlenmiştir.
3568 sayılı Kanunu’nun amacını açıklayan 1.maddesinde “işletmelerde faaliyetlerin ve
işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili
mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve
resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları
gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik" ve "Yeminli Malî Müşavirlik"
meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler
Odaları, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin
kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları
düzenlemektir.” hükmüne yer verilmiş ve 2.maddesinde ise “Mesleğin Konusu” izah edilmiştir.
Buna göre;
“ Madde 2-A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini
tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri
işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve
bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim
yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve
benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî
müşavir denir.
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu:
(A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine
göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
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Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve
muhasebe bürolarına ortak olamazlar.”
Diğer yandan meslek mensupları 213 sayılı VUK’un “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve
Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları” başlığını taşıyan Mükerrer 227.maddesi uyarınca
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle
sorumludurlar. İlgili maddeye göre;
“Maliye Bakanlığı:
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması
mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet
konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,
2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri
hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli
mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,
3. Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda
gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları
itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya,
Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen
meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer
alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun
olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi zıyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme
faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilden sorumlu tutulurlar. 2 numaralı
bent hükmüne göre, yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı
şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu
haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya
kadar uzatmaya yetkilidir.
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”
Görüldüğü gibi 3568 sayılı Yasa’da meslek mensuplarına mükelleflerin iş ve işletmelerine
ilişkin kayıt tutmak, mali tabloları çıkarmak, beyanname hazırlamak gibi muhasebe, finans,
mali mevzuat konularında danışmanlık yapmak ve uygulamak yükümlülüğü verilmiş, 213 sayılı
VUK’de ise beyan edilen ve ödenen verginin doğruluk ve açıklığını teyit edici belgelerin
uygunluk ve tasdikinin yapılması görev sorumluluğunu yüklemiştir. Görev ve sorumlulukla
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ilintili olarak, oluşabilecek vergi ve cezadan mükellefle birlikte sorumlu tutulacağı VUK’un
mükerrer 227.maddesinde ve 3568 sayılı Kanun’un 12.maddesinde belirtilmiştir.
Bu görev ve sorumluluğu destekler nitelikte, VUK’un 256. maddesi uyarınca mükelleflere,
3568 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali
müşavirler tarafından düzenlenecek katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden rapora
konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere,
gerekli evrakların meslek mensuplarına ibrazı zorunluluğu getirilmiştir.
Diğer yandan VUK’un Mükerrer 378.maddesinde, Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde
yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına
konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile mükellefin
duruşmada hazır bulundurduğu mali müşaviri veya muhasebecisini de dinleyeceği hükmüne
yer verilmiştir.
Kısaca; Türkiye’de meslek mensupları mükelleflerin profesyonel mali danışmanlığını yapan ve
vergi ve diğer mali mevzuatla mükelleflere yüklenen yükümlülükleri mükellefle imza ettiği bir
hizmet sözleşmesi ile yerine getirmeye yardımcı olan meslek grubudur.
2.2. Mükellef ve Meslek Mensubu İlişkisi Bağlamında Vergi Affı
Vergi afları veya daha genel anlamı ile mali aflar mevzuatın bir parçası olarak mükellefleri
ilgilendirdiği kadar, yukarıda izah edilen görev ve sorumluluklara paralel meslek mensuplarını
da ilgilendirmektedir.
Vergi afları mükelleflere sunulan, vergi yükünü azaltıcı etki yaparak vergi avantajı sağlayan
uygulamalardır. Meslek mensupları, mükelleflerine ait ödevleri sahip oldukları görev ve
sorumluluklar çerçevesinde yerine getirirken, iyi bir mali danışman olarak yasalarla sunulan
avantajları da takip etmek durumundadır. Çıkarılan vergi affının kapsamı, içeriği, süresi gibi
özellikler göz önüne alınarak, mükellefe sağlayacağı avantajların değerlendirilmesi meslek
mensuplarının görevi haline gelmektedir. Ayrıca vergi affından yararlanmak mükellefin
talebine bağlı olduğundan, başvuru talep süreci bir takım bürokratik prosedürü içermektedir.
Öyle ki düzeltme affı ve inceleme affı meslek mensuplarını doğrudan sürecin içine almaktadır.
İstatistikler göstermektedir ki, Cumhuriyet tarihinde ortalama her iki yıla bir vergi affı (son
zamanlarda özellikle 2010 sonrası dönemde daha geniş kapsamlı mali af yasaları) getirilmiştir.
Bu durum vergi alacaklısı idare ile vergi borçlusu mükellef arasında gerçekleşen vergi
ilişkisinde üçüncü taraf olarak meslek mensuplarının iş yükünü artma yönünde etkilediği
kanaatinin oluşmasına sebep olmuştur.
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3.ÇALIŞMANIN AMACI
Özellikle matrah artırımını içeren (stok affı ile birlikte) düzeltme affı ile idarenin denetim
hakkından vazgeçtiği inceleme affının meslek mensuplarının yükünü doğrudan etkilediği
düşünülmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada amaç; meslek mensuplarının bu konudaki
algılarının belirlenmesi ve kavramlara yüklediği anlamın tespit edilmesi ile literatürde vergi affı
olarak kabul edilen yapılandırma ve matrah artırımı içeren yasaların meslek mensuplarının iş
yüküne etkisini Adana ili özelinde değerlendirmek ve somut bir şekilde göz önüne sermektir.
4.YÖNTEM
Vergi aflarının 3568 sayılı Yasaya tabi muhasebe meslek mensuplarının iş yüküne etkisinin
olduğu varsayımından hareket edilecektir. Adana İli Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı 49
aktif üye, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına bağlı 2270 üye bulunmaktadır.
Vergi aflarının 3568 sayılı yasaya tabi meslek mensuplarının iş yüküne etkisini değerlendirmek
için nitel araştırma yöntemlerinden «röportaj» tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla 5 meslek
mensubu ile görüşme gerçekleştirilebilmiştir. Daha geniş katılım pandemi koşulları nedeniyle
gerçekleştirilememiştir.
Görüşmede yöneltilen temel sorular şunlardır:
1- Yapılandırma ve matrah artımını içeren yasalar sizce birer vergi affı mıdır?
2-Vergi afları gerekli midir?
3-Vergi affı yasaları iş yükünüzü nasıl etkilemektedir?
4-Matrah artırımı mı yoksa yapılandırma mı iş yükünüzü daha çok etkiler?
5.ÇALIŞMA BULGULARI
Adana ilinde görüşme sağlanmış meslek mensupları ile yapılan yüz yüze görüşmeler
neticesinde;
➢ meslek mensuplarının yapılandırma düzenlemelerini vergi affı olarak algıladığı,
➢ incelenmeme garantisi veren matrah artımını vergi affı olarak görmediği,
➢ yapılandırma düzenlemelerinin meslek mensuplarının iş yükünü etkilemediği ancak
matrah artımının iş yükünü etkilediği,
➢ İş yükünü arttırdığı yönünde değerlendirmeler yoğunlukta olup, bazı meslek mensupları
ise iş yükünü etkilemediğini ifade etmiştir.
➢ matrah artırımı içeren yasaların sık sık kabulünün iş yükünü artırdığı,
➢ matrah artırımı hakkında mükellefe bilgi vermenin görevleri olduğu, bu nedenle matrah
artırımı döneminde mükelleflerle iletişim trafiğinin artığı ve bu durumun iş
yoğunluğunu arttığı,
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➢ mükellefin matrah artırımına uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan ön
araştırmanın ve matrah artırımından yararlanacak mükellef sayısının iş yükünü
arttırdığı,
➢ matrah artırımına başvuru süresinin son günlerinde iş yoğunluğunun arttığı,
➢ matrah artırımına internet üzerinden başvurulması ve ödeme yapılmasının ise iş yükünü
azalttığı elde edilen bilgiler ve varılan sonuçlar arasındadır.
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Vergi affı deneyimleri, vergi aflarının lehinde ve aleyhinde bir takım görüşlerin oluşmasına
sebep olurken, ileri sürülen argümanlardan birisi de vergi aflarının vergi idaresi ve vergi
yargısının iş yükününe etkisi ile ilgilidir. Vergi aflarının vergi ilişkisine taraf olan muhasebe
meslek mensuplarının iş yüküne etkisi bu argümanlar içinde yer almamakla birlikte, benzer
şekilde iş yükünü etkilediği düşünülerek yapılan bu çalışmada; meslek mensuplarına göre
matrah artırımının bir vergi affı olmadığı, yapılandırma yasalarının meslek mensuplarının iş
yükünü etkilemediği, matrah artırımının

(inceleme affı) meslek mensuplarının

yükünü

artırdığı neticesine ulaşılmıştır. .
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ÖZET
Covid-19 salgını ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek sağlık sistemi gerekse
eğitim sistemi farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu kapsamda birçok farklı uygulama ve yöntemler
ortaya çıkmıştır. Belirli dönemlerde tamamen uzaktan eğitim, belirli dönemlerde ise hem
uzaktan eğitim hem de yüz-yüze eğitim birlikte devam etmiştir. Okulların açık olduğu
dönemlerde şüphesiz okul güvenliği ve sağlığı konusu okul yöneticisi ve öğretmenlerin
üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada okul güvenliği ve sağlığı ile
ilgili olarak öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Bu kapsamda 8 farklı
okuldan 15 öğretmen ve 8 okul yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan
elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak farklı temalarda bulgular elde edilmiştir. Bu
kapsamda okulların güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştıkları riskler ve alınan tedbirler, okulların
yapmış oldukları ve yapılmasını planladıkları çalışmalar, sorun alanları ve bu sorunlara
getirdikleri çözüm önerileri başlıklarında bulgular elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre
kültürümüze uygun okul mimarisi tasarlanması, MEB Eğitim Yapıları Asgari Tasarım
Standartları Kılavuzu gereklerine göre okul binalarının kabullerinin yapılması, 2023 vizyon
hedefi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğini merkeze alan, okulların standartlara uygunluğunu
kalite yönetim sistemlerine göre planlayarak, sürdürülebilirliğinin sağlanması, okul sağlığı ve
güvenliği kültürünün oluşması için eğitimlere önem verilmesi gibi sonuçlar elde edilmiştir. Bu
sonuçlara dayalı olarak alınan eğitimler sonunda oluşacak kalıcı davranış değişiklikleri okul
iklimini olumlu etki sağlayacağı, hızla sağlık sorunlarının arttığı ülkemizde özellikle gelişim
çağındaki çocuklara güvenilir gıdaya ulaşacakları okul ortamlarının gerekliliği gibi öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul güvenliği, okul sağlığı, öğretmen, yönetici, nitel çalışma.
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TEACHER AND MANAGER OPINIONS ON SCHOOL SAFETY AND HEALTH

ABSTRACT
With the Covid-19 epidemic, both the health system and the education system have moved to
a different dimension in our country as well as in the world. In this context, many different
applications and methods have emerged. In certain periods, distance education continued, and
in certain periods both distance education and face-to-face education continued together. In
the periods when schools are open, the issue of school safety and health has undoubtedly
become an issue that school managers and teachers put emphasis on. In this study, it is aimed
to determine the opinions of teachers and managers about school safety and health. The study
was designed according to the case study, one of the qualitative research methods. In this
context, interviews were held with 15 teachers and 8 school managers from 8 different schools.
The data obtained from the participants were subjected to content analysis and findings were
obtained in different themes. In this context, findings were obtained in the titles of the strengths
and weaknesses of the schools, the risks they faced and the measures taken, the studies that the
schools had done and planned to be done, the problem areas and the solution suggestions they
brought to these problems. According to the research findings, school architecture should be
designed in accordance with our culture, school buildings should be accepted in accordance
with the requirements of the Ministry of Education Educational Buildings Minimum Design
Standards Guide, occupational health and safety in the center in line with the 2023 vision
target, by planning the compliance of the schools with the standards according to the quality
management systems, ensuring their sustainability, school health and safety Results such as
giving importance to education for the formation of a culture have been obtained. Based on
these results, suggestions have been made such as the necessity of a school environment where
the permanent behavioral changes that will occur at the end of the trainings received will have
a positive effect on the school climate, and in our country where health problems are increasing
rapidly, especially for our children in the developmental age, where they can reach safe food.

Keywords: School safety, school health, teacher, manager, qualitative study.
1. GİRİŞ
Covid-19 salgını ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek sağlık sistemi gerekse
eğitim sistemi farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu kapsamda birçok farklı uygulama ve yöntemler
ortaya çıkmıştır. Belirli dönemlerde tamamen uzaktan eğitim, belirli dönemlerde ise hem
uzaktan eğitim hem de yüz-yüze eğitim birlikte devam etmiştir. Okulların açık olduğu
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dönemlerde şüphesiz okul güvenliği ve sağlığı konusu okul yöneticisi ve öğretmenlerin
üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir.
Ülkemizde henüz okulların çevresinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak düzenlemeler ve
standartlar oluşturulmamıştır. Okul mekanlarının planlanması birçok ülkede özel bir uzmanlık
alanı olarak görülse de Türkiye bu konuda henüz profesyonel düzeyde değildir (Sulak, 2016).
Okulların konumu, bina yapısı, kat sayısı, atölyeler, laboratuvarlar, ulaşım, ısıtma, servisler,
derslikler, yemekhaneler, kantinler, okul bahçeleri, okul çevresindeki trafik, spor salonları ve
diğer alanlar birbirinden çok farklı olabilmekte, birçok okul standart olmayan geçici binalarda
eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir. Çok çeşitli eğitim ortamlarının sağlık ve güvenlik
riskleri ve bu kurumlarda alınan önleyici tedbirler de farklılık göstermektedir (Polat, 2012).
Okul güvenliği, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin fiziksel, zihinsel ve duygusal
olarak kendilerini özgür hissetmeleri ve okulda uygun öğrenme ortamının yaratılmasıdır
(Dönmez, 2001). Okul güvenliği, okul ortamının herkese açılmasını, üyelerle paylaşımını, okul
değerleri ve çevresi ile iletişim kurmayı içerir. Okulu oluşturan unsurların (öğrenciler,
öğretmenler, yöneticiler, görevliler vb.) okula bağlılığı okul iklimini ve okul güvenliğini
etkileyen bir diğer faktördür (Kızmaz, 2004). Schick ve Cierpka'ya (2005) göre okul iklimi
teorisi dikkate alınarak okul güvenliğinin sağlanması için ailelere okul davranış eğitimi
konusunda uzmanlar tarafından eğitim verilmeli, öğretmenlere ve yöneticilere empati konulu
seminerler düzenlenmeli ve etkinlikler yapılmalıdır.
Okul ve okul çevresinin güvenliğinin saplanmasında ilk olarak sorumlu olan kişiler okul
yöneticileri ve eğitimcilerdir. Bu çalışmada okul güvenliği ve sağlığı ile ilgili olarak öğretmen
ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Bu
kapsamda 8 farklı okuldan 15 öğretmen ve 8 okul yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak farklı temalarda bulgular elde
edilmiştir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırma kapsamında okulların güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştıkları riskler ve alınan
tedbirler, okulların yapmış oldukları ve yapılmasını planladıkları çalışmalar, sorun alanları ve
bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri
doğrultusunda başlıklar halinde aşağıda ifade edilmiştir.

3.1 Güçlü Yönler
➢ Mevzuat sahadaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. İl ve ilçelerde İş
Sağlığı ve Güvenliği teşkilatlanması oluşturulmuş ve ihtiyaçlara şu an itibarı ile cevap
vermektedir.
➢ Bakanlığımız Merkez İSGB nin önderliğinde İl MEM ve okullarımızda genel olarak
farkındalık oluşmuştur.
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➢ Merkez ve taşrada görevlendirilen İSG personelinin uzman kişilerden oluşması.
➢ Güvende hissetmenin en temel insani ihtiyaçlardan biri olması.
➢ MEB eğitim yapıları asgari tasarım standardının olması.
3.2 Zayıf Yönler
➢ MEB eğitim yapıları asgari tasarım standardının güncel olmaması, bina kabul aşamasında
bu standarda uygun alınmaması.
➢ Velilerin okuldan akademik başarıyı öncelikle tutması, sağlık ve güvenlik beklentilerinin
yeterli olmaması.
➢ Okuldaki sağlık ve güvenlik sorunlarının tüm paydaşlar tarafından paylaşılmaması, sadece
yönetimin sorumluluğu olduğu düşüncesi.
➢ Mali kaygıların sağlık ve güvenlik kaygısının önüne geçebilmesi.
➢ Kabul komisyonlarının İş Sağlığı ve Güvenliğini öncelik olarak almaması
3.3 Riskler
➢ İş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramada en önemli etkenlerden biri kişinin yaptığı
iş ile ilgili herhangi bir eğitim almamış olmasıdır. Ancak İSG eğitimlerine katılmayanlar
cezai işlemle karşılaşmamaktadır. Bu davranış diğer çalışanları da olumsuz etkilemekte
katılımlar azalmakta, katılmayanlara yapılan yeni eğitimler zaman ve enerji kaybına sebep
olmakta, iş yükünü artırmaktadır.
➢ İş sağlığı ve güvenliğinin yalnız uzmanın işi olarak görülmesi, yaşam felsefesi olarak
benimsenmemiş olması bir risktir. Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarında en fazla zarar
gören taraf çalışanlar olmaktadır.
➢ Güvenlik önlemlerinin sadece okul yöneticilerinin görevi olduğu inancının yaygın
olmasıdır.
➢ Olay yaşanmadan tedbir alınmaması, önleyici davranıştan çok düzeltici davranışların
yaygınlığıdır.
➢ Servis şoförlerinin olumsuz davranışları, servis şoförleri ile rehber personelin eğitimsiz ve
deneyimsiz oluşudur. Okulların güvenlik kurallarını şoförlerin bilmemeleri, servis
araçlarını ısrarla okul bahçesine almak istemeleri, okul idaresinin güvenlik için aldıkları
kurallara şoförlerin uymamasıdır. Servis şoförleri ve rehber personelinin ilkyardımcı
eğitimi almamaları diğer bir risktir.
➢ İlkyardım, İSG kültürünün önemli bir yanıdır. Ancak ilkyardımcı eğitimine yöneticiler
tarafından seçilen çalışanların ilkyardımcı eğitimine gerekli önemi vermemesi,
yönetmeliğin ilkyardımcı kursunu 7 kişi ile sınırlandırması, Sağlık Müdürlüklerinin sınavı
kendi merkezlerinde yapmaları.
➢ Okul çevresi ve kantinlerde sağlıksız gıdaların yaygın olmasıdır.
Bu riskleri kısaca özetlemek gerekirse;
• Fiziksel yapıda meydan gelen bozukluklar (obezite, anoreksi vb.)
• Fizyolojik açıdan meydan gelen bozukluklar (diyabet, kalp damar vb.)
• Sosyolojik açıdan meydan gelen bozukluklar (iletişim problemleri, çevreye uyum
sağlamama vb.)
• Psikolojik açıdan meydan gelen bozukluklar (öz güven eksikleri, odaklanamama
vb.)
➢ Temizlik çalışanlarının, okulda temizliğin nasıl yapılacağı ile ilgili gerekli eğitimleri
almamış olması, çalışanın sağlıksız geleneksel temizlik alışkanlığı ve kullandığı
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kimyasallar hakkında bilgi eksikliği olmasıdır. Temizlikte kullanılması riskli olan temizlik
maddesi veya başka bir temizlik maddesiyle karıştırılınca kimyasal risk haline gelen
temizlik maddelerinin okullarda kullanılmasıdır.
3.4 Tedbirler
➢ Öğrenci kazalarının ana sebebi tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple MEB
Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu gereklerine göre okul binalarının
kabullerinin yapılması gerekmektedir. Okulların gerekli mevzuat ve MEB Eğitim Yapıları
Asgari Tasarım Standartları Kılavuzuna göre teslim alınmaması sonucunda , okul
yönetimi İş Güvenliği uzmanlarının risk analiz raporlarına göre yeniden okul tamirat
işlerini başlatmakta, kaymaz zeminler, kapı kolları, korkuluklar , kaçak akım rölesi, bahçe,
park yeri ,toplanma yeri işaretleme vb. gibi müteahhitlik işlerine eğitim-öğretimden daha
çok zaman ve kaynak ayırmaktadırlar. Ayrıca şartnamede sınıf kapılarına kapı sabitleme
kilit sitemi, bariyerli güvenlik kapı kolu ve bahçede toplanma alanı zemin işaretlemeleri
eklenmeli, tüm bina gerekli uyarı ikaz levhaları ile yönetmeliğe göre işaretlenmelidir.
➢ Eğitim yapıları proje uygulayıcıları tehlike ve kazaların kök nedenleri konusunda
bilinçlendirilmelidir.
➢ Okul bina kabul komisyonu MEB Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu
ve tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir.
➢ Yapım aşamasında periyodik kontrol gerektiren makine ve cihazların yüklenici firma
tarafından uygunluğu raporlandıktan sonra teslim alınmalıdır. Okulların Periyodik
kontrollerinin yasal süreler içerinde gerçekleştirilmesi için Periyodik Kontrol Uzmanları
yeterli sayıda görevlendirilmeli, görevlendirmelerde ücret kaybı olmamalıdır.
➢ İLO ya göre, kazalarının %88 i tehlikeli hareketlerden kaynaklanmaktadır. Tüm
paydaşların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi kazaları önlemede en etkili yöntem olduğu için
MEB, MEBBİS ortamında açılan ve resen alınan mahalli hizmet içi İSG eğitimlerine
katılmaları özendirilmelidir. Çalışanların iş güvenliği açısından güvenli olmayan kendi
davranışlarının ve çevresinde olup bitenlerin farkında olması iş güvenliği bilincini
artırmaya katkı sağlayacaktır.
➢ Yönetici veya çalışanların, İSG konusunda bilgi sahibi olması, pozitif güvenlik kültürünü
önemsemeleri ve kaza gerçekleşmeden önleyici davranmaları gerekmektedir. Güvenlik
talimatlarına ya da iş talimatlarına uygun hareket edilmelidir.
➢ Okullara Risk Değerlendirmesi odaklı ödenek tahsisi yararlı olacaktır.
➢ İSG ve okul sağlığı konusunda iyi davranışlar, güvenli ve sağlıklı okullar, ödül
değerlendirilmesinde öncelikli kıstas olarak alınmalıdır. Bu kıstaslar İSG ve okul sağlığı
konusunda okullar arası olumlu etkileşimi sağlayacaktır. Çalışanın işi ile ilişkisi kişiliğinin
de yansımasıdır. Kişiliğin ve bakış açısının değişimi, çalışma ortamına da olumlu
yansıyacaktır.
➢ Öğrenci ve veliler de okullara İSG ve sağlık beklentilerini bildirmelidir.
➢ Veli ve öğrenciler tarafından, okul İSG çalışmalarının ölçülebilmesi için anketler
yapılmalıdır. Okul sağlığı ve güvenliği kulüpleri kurulmalıdır.
➢ Pozitif güvenlik kültürü örneklerine müfredatta daha çok yer verilmeli, farklı derslerde
görsellerle desteklenmelidir. Bireyin erken çocukluk döneminde ve okul çağında pozitif
güvenlik kültürüyle sürekli karşılaşması sağlanmalıdır.
➢ İSG alışkanlıkları zamanla oluşmaktadır, medyada İSG kültürüne daha çok ve uzun yıllar
yer verilmelidir. Bu sayede İSG davranışları kişisel davranıştan toplumsal davranışa
dönüşecek, sadece kurallara uymanın ötesinde davranışsal alışkanlığa dönüşecektir.
➢ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin (İSGB) çalışmaları desteklenmeli, İSGB, MEB
mevzuatında yönetmeliklerde de tanımlanmalıdır.
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➢ Okullarda iş güvenliği ve sağlıklı beslenme kulüp ve panoları etkinleştirilmelidir.
➢ Okullarda akademik ve sosyal kazanımlarda İSG kültürüne dayalı davranış kazandıracak
mesaj ve iletiler verilmelidir.
➢ Ders kitaplarında okul sağlığı ve iş güvenliği görsel mesajlarla yer almalı, soru
örneklerinde güvenlik kültürü ile ilgili örnekler verilmelidir.
➢ Okul sağlığı çalışmalarında Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel yetkin
ve temsil kabiliyeti olmalıdır.
➢ İş sağlığı ve güvenliği haftasında okullarımızda da etkinlikler yapılmalıdır. Bu haftada
belediyelerin imkanları da kullanılmalıdır.
➢ İlkyardım Eğitim Merkezlerimizin kurs ve seminerlerinin ilçe merkezlerimizde de
yapılmasına Sağlık Müdürlüğü tarafından izin verilmelidir. Yönetmelikte her kurs için izin
verilen 7 kursiyer sayısı artırılmalıdır.
➢ İSG yönetim sistemleri okullarda öncelik haline getirilmelidir.
➢ İSG kültürü yaş guruplarına göre müfredatta yer almalı, olumlu mesajlar verilmelidir.
➢ Sürekli eğitim ve ödüllerin yanında, denetim yöntemleri etkin kullanılmalıdır.
➢ Şiddet ve zorbalığa uğrayan öğrencilerin hakları korunmalı, şiddet ve zorbalık yapanlar
cezalandırılmalı, şiddet yapan ve uğrayan bunun cezai sonucu olduğunu bilmelidir.
➢ İstendik yönde davranış değişikliğine yönelik etkinlikler yapılmalıdır.
3.5 Yapılan Çalışmalar
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
Çevre yönetim sistemi
Risk değerlendirme, acil durum yönetimi ve tatbikatlar
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Ramak kala ve kaza verilerinin kayıt altına alınarak, kök analizleri yapılması
Yangın kursları
İlkyardımcı Eğitimleri
Hijyen Eğitimleri
Okul Servis Araçları Sürücü Eğitimi
Okul Servis Araçları Rehber Personeli Eğitimi
Beyaz bayrak
Beslenme dostu okul
Sıfır Atık
Obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite
Okul diyabet programı
Okul kantin ve yemekhanelerinin denetimi (Güvenilir Gıdaya Erişim)

3.6 Yapılması Planlanan Çalışmalar
➢ Kazaları ve sağlık sorunlarını azaltmak.
➢ Kaygı ve endişeden uzak, kendini güvende hisseden çalışan ve öğrencilerin, akademik ve
sosyal başarılarını yükseltmek.
➢ İnsan ve maddi kaynakları verimli kullanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
➢ Pozitif güvenlik kültürünü geliştirmek.
➢ Toplumda okullarımızın saygınlığını arttırmak.
➢ Öğrenci ve çalışanların beden ve ruh sağlığını koruyarak, toplumun huzur ve refahını
yükseltmek.
➢ Uluslararası kuruluşlara karşı saygınlığı artırmak.
➢ İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olarak benimsenerek sürekliliğini sağlamak.
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➢ İş güvenliğinin yalnızca birkaç kişinin sorumluluğunda olmadığı, bu kültürün oluşumunda
herkesin eşit sorumluluğa sahip olduğu bilincini aşılamak.
➢ İş sağlığı ve güvenliğini bir meslek değil bir yaşam felsefesi olarak benimsetmek.
➢ Güvenlik kültürünün oluşumunda etkin faaliyetlerde bulunmak.
➢ İSG uygulamalarında önemli bir yere sahip olan ilkyardım eğitiminin acil durumlarda
hayati önem taşıdığını göstermek ve acil durumlarda kurumsal kapasiteyi artırarak
müdahale edebilmek.
➢ İşyerini (okul-kurumlarımızı) korumak.
➢ Servis araçlarında güvenliği sağlamak, trafik kazalarını önlemek, serviste seyahat eden
öğrenci ve personelin sağlığını korumak.
➢ Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak verimliliği ve motivasyonu artırmak, iş
kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak.
➢ Çalışanlara iş güvenliği bilinci öğretip, bu kültürü her çalışanın işinin bir parçası haline
getirmek.
➢ Bilgi, beceri, tutum ve davranışlarında kalıcı değişiklik oluşturmak.
➢ Ekip çalışmasını geliştirmek, risk yaklaşımını benimsemek.
➢ Kurulacak yönetim sistemi ile güvenli davranışları tanımlamak onları kayıt altına almak.
➢ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemini kuran, uygulayan okullar
oluşturmak.
➢ Kalite yönetim sistemleri uygulayan okullarımızı yaygınlaştırmak ve etkin güvenlik
hizmetleri ile daha güvenli okullar oluşturmak.
Belirtilen hedefler kapsamında yapılması planlanan çalışmalar şunlardır:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

İş sağlığı ve güvenliği yönetim ve çevre yönetim sisteminin yaygınlaştırılması
Sıfır atık projesi
Okul sağlığı çalışmalarının etkinliğinin artırılması
Temel iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimlerinin planlanarak uygulanması
Yangın eğitimi, ilkyardımcı eğitimi ve acil durum ekiplerinin eğitimlerinin yapılması
Kanunun gerektirdiği dokümantasyonların kontrolü ve eksikliklerinin tamamlanması
Kulüp, anket, yarışmalar vb. etkinliklerin artırılması
İSG kültürünün yaygınlaştırılması için belediye imkânlarının kullanılması.

3.7 Sorun Alanları
➢ Okulların yapım aşamasındaki fiziki sorunları.(Bahçe girişi, giriş güvenlik kulübesi, CCTV
ve KGYS, korkuluklar, acil kaçış güvenliği, merdiven basamakları, sınıf kapısı ve
pencereleri, yangın alarm sistemi, elektrik güvenliği vb.)
➢ Temizlik ve hijyen.
➢ Madde bağımlılığı.
➢ Şiddet ve akran zorbalığı.
➢ Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri (Temel iş sağlığı ve güvenliği, yangın, ilkyardım,
hijyen, servis sürücü eğitimleri ateşleyicilik eğitimleri)
➢ Kantinler ve gıda güvenliği.
➢ Yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması.
Bu sorun alanlarına yönelik öğretmen ve yöneticilerin getirmiş olduğu öneriler aşağıda
ifade edilmiştir.
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3.8 Öneriler
➢ Okulların yapım aşamasındaki fiziki sorunları
• Okul bahçeleri çocukların oyun alanıdır. Bu nedenle okul bahçeleri öğrenciler için güvenli
alanlar olarak tasarlanmalıdır. Okul servisleri ve diğer araçlar için bağımsız ve öğrenciler
ile çalışanlara tehdit olmayacak park ve servis bekleme alanları yapılmalıdır. Bu alanlar
yapılırken araçların manevra yapabilmelerine olanak sağlanacak büyüklükte
tasarlanmalıdır. Acil durumlar dışında hiçbir araç okul bahçesine kesinlikle alınmamalıdır.
• MEB eğitim yapıları asgari tasarım standardının güncellenerek, eğitim yapılarının
standarda uygun olarak projelendirilmesi, okul bina ve eklentilerinin öğrenci ve çalışanlar
için kaza ve yaralanma tehlikesine karşı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak
yapılması, özellikle kabul aşamasında uygunluğun kontrol edilerek teslim alınmasını
istiyoruz. Yine kabul aşamasında risk analizi ve değerlendirmesi yapılmalı, periyodik
kontrol gerektiren makine ve cihazların yüklenici firma tarafından uygunluğu
raporlandıktan sonra teslim alınmalıdır.
• Okul bahçe girişleri kesinlikle kontrollü olarak, tek kapıdan yapılacak şekilde
planlanmalıdır. Araç giriş ve yaya giriş aynı yerden, aralarında yeteri büyüklükte ve görüş
açısı bulunan güvenlik görevlisi kulübeleri yapılmalı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS) 1. derece riskli okullarımızın projelerine eklenmelidir.
• Özellikle okullarımızın mimari yapısı planlanırken yüksek katlı planlanmamalı, yeterli
doğal aydınlatma sağlanmalıdır.
• Yangın alarm sistemleri pansiyon dışındaki binalarımızda, daha basit ve çalışanlar
tarafından kullanılabilir olmalıdır. Mevcut sistemler hem çok pahalı, hem de çalışanlar
tarafından anlaşılır ve kullanılabilir değildir. Bu sebeple denetimlerimizde sistemlerin devre
dışı bırakıldığı görülmektedir.
• Yangınların ve kazaların okullarımızdaki temel sebebi olan elektrik ve kazan daireleri,
yönetmelikte belirtilen şartlara göre gerekli test ve ölçümleri yapılarak kabulleri yapılmalı,
hayati önem taşıyan yasal yıllık periyodik kontrollerin yapılabilmesi için Periyodik Kontrol
Uzmanları yeterli sayıda görevlendirilmeli, görevlendirmelerde ücret kaybı olmamalıdır.
➢ Temizlik ve hijyen
• Eğitim kurumlarımız temizlik ve hijyen konularında daha hassas ve istekli olmaları için
teşvik edilmeli, okul sağlığının hedeflenen düzeye çıkarılması için okul sağlığı hizmetleri
kapsamında imzalanan ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikaları tüm
kurumlarımızda zorunlu hale getirilmelidir. Beyaz Bayrak Sertifikasıyla okullarımızın;
bahçeleri, lavaboları, sınıfları ve öğrencilerimizin temas ettiği tüm alanların temiz ve
hijyenik koşulları sağlamaları ve bu standartları devam ettirebilmeleri hedeflenirken;
Beslenme Dostu Okul Sertifikasıyla da öğrenci ve personellerimize sağlıklı beslenme
alışkanlıkları kazandırma için gerekli mesajların, yıl içinde tüm derslerde verilmesi
amaçlanmıştır. Bu sertifikaları olmayan veya sertifika şartlarını kaybeden okul yöneticileri
yaptırımla karşılaşmalıdır. Okul sağlığında amacımız, öncelikle öğrencilerimizin eğitimöğretim faaliyetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda devam ettirmeleri ve burada kazandıkları
alışkanlıkları hayatlarının her dönemine aktararak başta aileleri ve etkileşim kurdukları
kişilerle sürdürebilmeleridir.
• Temizlik ve hijyen insan odaklı vazgeçilmez bir medeniyet ölçüsüdür. Bu sebeple yönetici
ve çalışanlar bu konuda özellikle eğitime alınmalı, temizlik çalışanlarına okul temizliğinin
nasıl yapılması gerektiği, sömestri ve yaz tatilinde kurslarla uygulamalı olarak anlatılmalı,
temizlik ve hijyen bir okul için öncelikli aranan kriterlerden biri sayılmalıdır.
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• Kullanılması riskli olan temizlik malzemesi veya başka temizlik malzemesi ile karıştırılınca
risk hale gelen temizlik malzemelerinin, okullarda kullanılmasına izin verilmemelidir.

➢ Madde bağımlılığı
Sigara ve madde bağımlılığı okul çağında en büyük tehditlerden biridir. Bu nedenle okul önü
ve çevresinden gelebilecek tehditlere karşı, okul polisi, güvenlik koordinasyon görevlisi ve özel
güvenlik görevlisi çalıştırma politikası devam etmeli, KGYS kurulumu yaygınlaştırılmalıdır.
Özel Güvenlik Görevlilerinin TYP kapsamından çıkıp, sözleşmeli statüye dönüştürülmesi ve
sürekliliğin sağlanması daha sağlıklı olacaktır.
➢ Şiddet ve akran zorbalığı
Yaşıtlarından şiddet ve zorbalık gören öğrenciler, kaygı ve depresyonun yanı sıra çeşitli fiziksel
ve zihinsel sağlık problemleri de yaşamakta, ayrıca akademik olarak da ciddi zarar
görmektedirler. Okullarda görülen zorbalık ve şiddet olayları eğitim öğretim etkinliklerini,
bireyin ruh sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedeni ile önemli bir konudur.
Akran zorbalığı ve şiddeti önlemek adına okullarda iletişim kanalları sonuna kadar açık
tutulmalı ve okullarda sosyal etkinliklere daha fazla ağırlık verilmelidir. Gençlere ve çocuklara
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere kolaylıkla ulaşma olanakları oluşturulmalı, okul
dışında toplu etkinlik ve doğa kampları yapılarak arkadaşlık bağlarının güçlendirilmesi
sağlanmalıdır.
➢ Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri
• 6331 sayılı kanunda tanımlanan eğitimler ile yangın eğitimi, ilkyardımcı eğitimi, hijyen
eğitimi, kalorifer ateşleme belgesi, MEBBİS ortamında rapor halinde istatistiki bilgi
olarak alınabilmeli, İl ve İlçe MEM’ler tarafından bu bilgilere ulaşılarak kontrolleri
sağlanmalı, eğitim yetkinlikleri eksik çalışanlar hemen tespit edilerek eksiklikler
giderilmelidir. Özellikle yasal zorunluluk olan Temel İSG Eğitimine katılmayan hiçbir
çalışan olmamalıdır. Oryantasyon eğitimlerinde çalışanlara pozitif güvenlik bilinci
eğitimi ve okul polisi, özel güvenlik görevlisi çalışanlarının iş tanımı da anlatılmalıdır.
• Servis araçlarının yönetmeliğe uygunluğu konusunda çalışmalar olsa da yeterli değildir.
Servis şoför ve rehberinin emanet aldıkları öğrencilerin kendilerine ve velilerine karşı
sorumluluklarını bilmeleri, güvenli sürüş, iletişim ve öfke kontrolü ile trafik kuralları
konularındaki eğitimleri ile Temel İSG, yangın ve İlkyardım eğitimine alınmaları ve bu
eğitimlerinde hakkıyla, uzman kişilerce yapılması ve her yıl tekrarlanması önemli
görülmektedir.
➢ Kantinler ve gıda güvenliği
Okul kantinlerinin sağlık kriterlerine uygun koşulları taşımalarının yanı sıra, gıda güvenliğinin
yasal gereklerine uygun olması sağlanmalıdır. Kantinlerde satılabilecek gıdalar en başta, üretim
aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işaretlenmeli, bu işareti taşımayan gıdalar
kantinlere alınmamalıdır. MEM kantin denetim ekiplerinin etkinliği artırılmalıdır. Hayati önem
taşıyan bu yöntemle, güvenilir gıdaya ulaşım kolaylaşacak, ülkemizdeki sağlık sorunlarının
birçoğu erken yaşta engellenecek, sağlıklı beslenme alışkanlığı erken yaşta kazandırılacaktır.
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Ayrıca yasal düzenlemelerle birlikte kantin çalışanları ve aileler güvenilir gıdaya erişim
konusunda bilgilendirilmeli, toplumsal sağlığın korunmasına olan inanç artırılmalı, kamu
spotları yapılmalı, çocukların ev dışında beslenme alışkanlıklarını takip edip doğal ve sağlıklı
ürünler tüketmesine yardımcı olmalıdır.
➢ Yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması
Bakanlığımız 2017/27 sayılı Genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen yönetim sistemi
belgelendirme hizmetlerinden okul/kurumlarımız faydalanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemi kapsamında sürdürülen faaliyetlerin kalite ve çevre yönetim sistemlerini de
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Okullarımızda yürütülen yönetsel faaliyetlerin
uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konusunda Bakanlığımızca geliştirilen bu
hizmetin, ülkemize özgü eğitim kurumu standartlarının oluşturulmasını sağlaması
gerekmektedir. Ulusal/uluslararası standartlara uygun yönetim sistemleri uygulayan
okul/kurumların her açıdan desteklenmesi belgeli okul/kurum sayısını, dolayısıyla kalitenin
yükselmesini ve yüksek saygınlığı sağlamada katkısı olacaktır.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Kültürümüze uygun okul mimarisi tasarlanarak, MEB Eğitim Yapıları Asgari Tasarım
Standartları Kılavuzu gereklerine göre okul binalarının kabullerinin yapılmalıdır. 2023 Eğitim
Vizyonu hedefi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğini merkeze alan, okulların standartlara
uygunluğunu kalite yönetim sistemlerine göre planlayarak, sürdürülebilirliğini sağlamak temel
amaç olmalıdır. Okul sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması için eğitimlere önem
verilmelidir. Eğitimler sonunda oluşacak kalıcı davranış değişiklikleri okul iklimini olumlu etki
sağlayacaktır. Sağlık sorunlarının arttığı dünyada ve özellikle ülkemizde gelişim çağındaki
çocuklarımıza güvenilir gıdaya ulaşacakları okul ortamları oluşturmak en önemli konuların
başında gelmektedir.
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ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE HAYAT BOYU ÖĞRENME
FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Ramazan ÖZKUL1
1

İnönü Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0001-9757-6062

ÖZET
Dünyada ve ülkemizde karşılaşılan özellikle sağlık sorunları eğitim sistemlerini etkilemiştir.
Bu etki bazı alanlarda olumlu bazı alanlarda ise olumsuz yönde olmuştur. Eğitim sürecinin
uzaktan eğitimle yapılması hedef kitlesi her yaştan ve her gruptan olan ve geniş bir yelpazeye
sahip olan hayat boyu öğrenmeyi de şüphesiz etkilemiştir. Hayat boyu öğrenme; bireyin
hayatında bilgisini, becerilerini ve yeterliklerini geliştirmeyi amaç edinen bir takım etkinlikler
olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin öğretmen ve
yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Bu kapsamda 10 öğretmen ve 5 okul yöneticisi ile
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutularak farklı temalarda bulgular elde edilmiştir. Bu kapsamda okulların güçlü ve zayıf
yönleri, karşılaştıkları riskler ve alınan tedbirler, okulların yapmış oldukları ve yapılmasını
planladıkları çalışmalar, sorun alanları ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri
başlıklarında bulgular elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Hayat boyu öğrenme alanında
yapılan çalışmalar; Türkiye’de ‘Öğrenme Kültürü’nün güçlü olmadığını ve bireylerin öğrenme
sonucunda elde edebilecekleri faydaları yeterince farkında olmadıklarını göstermektedir.
Dolayısıyla; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığın düşük olması, öğrenme
etkinliklerine katılımın düşük olması gibi bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlara göre
mevcut öğrenme fırsatları ve faydaları hakkında farkındalık olmadan Hayat Boyu Öğrenme
faaliyetlerine talep olamayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak
günümüzde gelinen noktada hayat boyu öğrenmenin yeniden yapılandırılarak toplumsal
yaygınlığının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu dikkate alınarak temel
hedefler doğrultusunda raporlar hazırlanması ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştaylar
yapılması şeklinde öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hayat boyu öğrenme, öğretmen, yönetici, nitel çalışma.
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EXAMINATION OF LIFE LONG LEARNING ACTIVITIES ACCORDING TO THE
OPINIONS OF TEACHERS AND MANAGERS

ABSTRACT
Especially health problems encountered in the world and in our country have affected the
education systems. This effect was positive in some areas and negative in others. Conducting
the education process with distance education has undoubtedly affected lifelong learning,
which has a wide range of target audiences of all ages and groups. Lifelong learning; It is
expressed as a set of activities that aim to develop the knowledge, skills and competencies of
the individual in his life. In this study, it is aimed to determine the views of teachers and
managers on lifelong learning activities. The study was designed according to the case study,
one of the qualitative research methods. In this context, interviews were held with 10 teachers
and 5 school managers. The data obtained from the participants were subjected to content
analysis and findings were obtained in different themes. In this context, findings were obtained
in the titles of the strengths and weaknesses of the schools, the risks they faced and the
measures taken, the studies that the schools had done and planned to be done, the problem
areas and the solution suggestions they brought to these problems. According to the research
findings, studies in the field of lifelong learning; It shows that the 'Learning Culture' in Turkey
is not strong and individuals are not sufficiently aware of the benefits they can obtain as a
result of learning. Therefore; There are some results such as low awareness about lifelong
learning and low participation in learning activities. According to these results, it is thought
that there can be no demand for Lifelong Learning activities without awareness about the
existing learning opportunities and benefits. Based on the results of the research, suggestions
have been developed such as increasing the social prevalence of lifelong learning by
restructuring at the point reached today, preparing reports in line with the basic objectives by
considering the 2023 education vision of the Ministry of National Education, and holding
workshops in cooperation with the relevant institutions.
Keywords: Life long learning, teacher, manager, qualitative study.
1. GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde karşılaşılan özellikle sağlık sorunları eğitim sistemlerini etkilemiştir.
Bu etki bazı alanlarda olumlu bazı alanlarda ise olumsuz yönde olmuştur. Eğitim sürecinin
uzaktan eğitimle yapılması hedef kitlesi her yaştan ve her gruptan olan ve geniş bir yelpazeye
sahip olan hayat boyu öğrenmeyi de şüphesiz etkilemiştir. Hayat boyu öğrenme; bireyin
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hayatında bilgisini, becerilerini ve yeterliklerini geliştirmeyi amaç edinen bir takım etkinlikler
olarak ifade edilmiştir.
Halk eğitimi, tüm toplum için bir eğitim faaliyetidir. Bu sayede toplumsal değerler sistemi
geliştirilmekte, kültürel değerler topluma mal edilmekte, ekonomik hayatın gelişmesi garanti
altına alınmakta ve gelişen teknoloji toplumun en küçük birimine yayılmaktadır (Yanar, 2011).
Yetişkin eğitimi veya halk eğitimi, amaçları, yöntemleri, öğretme ve öğrenme ortamı ve
öğretim sürecine katılanların özellikleri bakımından örgün eğitimden farklıdır (Duman, 1991).
Halk eğitim kuruluşları, esas olarak toplumun yetişkin kesimine hizmet eder. Bu, örgütsel
düzenlemelerde yetişkinlerin ve onların öğrenmeyle ilgili özelliklerinin dikkate alınmasını
gerektirir (Tekin, 1991). Hayat boyu öğrenme ise, kişisel, kamusal, sosyal ve/veya istihdam
perspektifinden bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmek için yaşam boyu tüm öğrenme
faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır (Kavtelek, 2014).
Yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu eğitimde eğitim ya da öğrenme terimleri, beşikten
mezara eğitim ve öğrenme deneyimini ifade eder. Sürekli eğitim teriminin kullanımı, "yetişkin"
ve "yetişkin eğitimci" terimlerinin kullanımı etrafında dönmektedir (Ültanır ve Ültanır, 2005).
Hayat boyu öğrenme; örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar; yaş, sosyo-ekonomik durum
veya eğitim düzeyi ile ilgili bir sınırlama getirmez; öğrenme sürecinin sadece okulda değil aynı
zamanda okul ortamında da gerçekleşmesi esasına dayanır (HBÖGM, 2021).
Birey ortaya çıkan sorunların ve gereksinimlerinin değişimine bağlı olarak hayatının
herhangi bir döneminde ekonomik, kültürel ve sosyal yönden yeni bilgi, beceri ve duygu
kazanabilmelidir. Bu öğrenme durumu farklı ortamlarda hayat boyu devam etmelidir (Coşkun,
2012).Toplumla paralele olarak bireylerin bilgi, beceri ve tutumlar da gelişir, çoğalır ve daha
karmaşık bir hal alır. Toplum ile birey arasındaki karşılıklı beklenti ve isteklerin davranışa
dönüştürülmesi için bireyler, amaçlarına uygun olarak eğitilmelidir (Kıran, 2008). Bireylerde
okuryazarlık oranını artırma, toplumsallaşmaya yardımcı olma, fırsat eşitliği sunma, üretken
olma, değişime ayak uydurma, sorunları çözmesine yardımcı olma, mesleki bilgi ve beceri
kazanma gibi durumlar (Tanır, 2006) hayat boyu öğrenme ile sağlanabilir.
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin etkin yürütülmesinde büyük oranda sorumluluk
öğretmenler ve yöneticilerdedir. Bu çalışmada hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin
öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Bu
kapsamda 10 öğretmen ve 5 okul yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan
elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak farklı temalarda bulgular elde edilmiştir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırma kapsamında belirlenen temalar olarak okulların güçlü ve zayıf yönleri,
karşılaştıkları riskler ve alınan tedbirler, okulların yapmış oldukları ve yapılmasını planladıkları
çalışmalar, sorun alanları ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri öğretmen ve okul
yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda başlıklar halinde aşağıda ifade edilmiştir.
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3.1 Güçlü Yönler
➢ Hedef kitlesinin her yaştan ve her guruptan oluşan geniş bir yelpazeye sahip olması.
➢ Hayatlarının herhangi bir aşamasında eğitimden uzak kalmış bireylerin, mesleki, sosyal ve
kültürel becerilere yönelik programlara erişebilmeleri.
➢ Hayat Boyu Öğrenme etkinliklerinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği/koordinasyon imkanının bulunması.
➢ Hayat Boyu Öğrenme kapsamında yapılan faaliyetlerin ücretsiz olması.
➢ Talep olması halinde en uzak noktalara kadar eğitim faaliyetlerinin götürülebilmesi.
➢ İstihdama yönelik sertifika programlarının uygulanıyor olması.
➢ Hayat Boyu Öğrenemeye bağlı kurumların tam gün tam yıl kapsamında eğitim verebilmesi.
3.2 Zayıf Yönler
➢ Yaygın Eğitim müfredatının ağır ve karışık olması.
➢ Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin yeterince tanınmaması.
➢ Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programlarının güncel
ve yeterli düzeyde olmaması.
➢ Hayat boyu ve yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların/kurs belgelerinin tanınırlığının
yetersiz olması dolayısıyla kurslara olan ilginin ve belgelere verilen değerin beklenenin
altında olması.
➢ Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlere yönelik destek eğitim
programlarının verimli bir şekilde uygulanamaması.
➢ İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve koordinasyon dâhilinde başta çocuk ve kadına
yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimlerinin yeterli
düzeyde yapılamaması.
➢ Toplumun farklı kesimlerine ulaşmanın ve onlara yeterli eğitimi vermenin profesyonel
birikim gerektirmesi ve bu birikime sahip eğiticilerin yetersiz olması.
➢
3.3 Riskler ve Tedbirler
➢ Risk: Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili farkındalığının yükseltilmesi için işbirliğine gidilecek
kurumların konuya yeterince vakıf olmamaları.
Tedbir: Konunun öneminin gerekli şekilde anlatılması ve yapılan işbirliğinin takibinin
yapılması.
➢ Risk: Hayat Boyu Öğrenme alanında hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlarının
koordinasyonunda yaşanabilecek bürokratik engeller.
Tedbir: Gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.
➢ Risk: Hayat boyu öğrenmeye bağlı kurumların ve irtibat bürolarının fiziki mekanlarının
iyileştirilmesi için yeterli bütçenin bulunamaması.
Tedbir: Milli Eğitim bütçesi içerisinde Hayat Boyu Öğrenmeye ayrılan payın arttırılması.
➢ Risk: Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı kurumlarda görev yapan personellerin yetişmişliği ve
konuya hakimiyeti göz önüne alınarak bu kurumlarda sürekliliği sağlanması noktasında
karşılaşılacak mevzuat problemleri.
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Tedbir: Gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.
➢ Risk: Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı otomasyon ve e-yaygın sistemlerinin güncellenmesi
esnasında sahadan gelen verilerin yeterince dikkate alınmaması.
Tedbir: Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı otomasyon ve e-yaygın sistemlerinin güncellenmesi
esnasında sahadan gelen verilerin dikkate alınması.
➢ Risk: Hayat Boyu Öğrenme ve yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların tanınırlığına
yönelik bürokratik sorunlar.
Tedbir: Bürokratik sorunların azaltılması
➢ Risk: Müfredatın sadeleştirilerek yaygın eğitime uygun hale getirilme sürecinde sertifika
modülleri için; meslek kuruluşlarının ve meslek erbabının görüşlerinin alınmaması, açık
öğretim okulları müfredatının belirlenmesi sürecinde uzman kişilerin görüşlerinin
alınmaması
Tedbir: Müfredatın sadeleştirilerek yaygın eğitime uygun hale getirilme sürecinde
sertifika modülleri için; meslek kuruluşlarının ve meslek erbabının görüşlerinin alınması,
açık öğretim okulları müfredatının belirlenmesi sürecinde uzman kişilerin görüşlerine
başvurulması
➢ Risk: Ülkemiz gençlerinin farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik yürütülen
çalışmalarda meydana gelebilecek koordinasyon problemleri ve bu çalışmaların önemine
ilişkin yeterince farkındalık oluşturulamaması
Tedbir: Ülkemiz gençlerinin farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik yürütülen
çalışmalarda koordineli hareket etme ve bu çalışmaların önemine ilişkin yeterince
farkındalık oluşturulacak çalışmaların yürütülmesi
➢ Risk: Bilinçli ebeveynler yetiştirme sürecinde ülkemizin sosyo ekonomik ve kültürel
yapısından kaynaklanan riskler.
Tedbir: Bilinçli ebeveynler yetiştirme sürecinde ülkemizin sosyo ekonomik ve kültürel
yapısı dikkate alınarak ailelere ulaşma noktasında gerekli tedbirlerin alınması
➢ Risk: Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere her türlü toplumsal şiddetin azaltılması
noktasında hedef kitlenin problemli olması ve eğitime yanaşmaması
Tedbir: Başta ilgili kurumlar olmak üzere sağlıklı bir koordinasyona gidilmeli, gerekli
psikolojik destek tedbirleri alınmalıdır.
➢ Risk: Bağımlılıkla ilgili farkındalığın arttırılması sürecinde hedef kitlenin psikolojik
tahlilinin iyi yapılamaması
Tedbir: Başta ilgili kurumlar olmak üzere sağlıklı bir koordinasyona gidilmeli, gerekli
psikolojik destek tedbirleri alınmalıdır.
3.4 Yapılan ve Yapılması Planlanan Çalışmalar
➢ Yerel basınının desteği ile tanıtım faaliyetler.
➢ Öğretmen ve yöneticilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi.
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➢ Hayat Boyu Öğrenme farkındalığının yükseltilmesine yönelik çalışmalar.
➢ Hayat Boyu Öğrenme alanında hizmet sağlayan kurum ve kuruluş sayısının çok ve çeşitli
olması bu alanda koordinasyonu gerekli kıldığı için koordinasyonun sağlanmasıyla,
kaynakların verimli kullanılması ve sunulan öğrenme fırsatlarının etkinliğinin arttırılması.
➢ Hayat boyu öğrenmeye bağlı kurumların ve irtibat bürolarının fiziki mekanlarının
iyileştirilmesi.
➢ Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı kurumlarda görev yapan personellerin yeterliği ve konuya
hakimiyeti göz önüne alınarak bu kurumlarda sürekliliği sağlanarak verimliliğin
arttırılması.
➢ Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı otomasyon ve e-yaygın sistemlerinin daha işlevsel hale
getirilmesi.
➢ Hayat Boyu Öğrenme ve yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların tanınırlığını arttırmak.
➢ Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere her türlü toplumsal şiddetin azaltılmasına
yönelik çalışmalar.
➢ Bağımlılıkla ilgili farkındalığın arttırılması.
Belirtilen hedefler kapsamında daha geniş çerçevede yapılmasının önemli olduğu
düşünülen çalışmalar aşağıda ifade edilmiştir:
➢ TRT bünyesinde veya müstakil olarak “Hayat Boyu Öğrenme Tv”nin kurulması.
Günümüzde iletişim aracı olarak televizyonun etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu platform
sayesinde daha çok kitleye ulaşma imkanının sağlanması.
➢ İllerdeki tüm Hayat Boyu Öğrenme kurum ve irtibat bürolarının tek elden yönetilip
etkinliklerini arttırmak ve etkin koordinasyon sağlamak amacıyla “Hayat Boyu Öğrenme
Koordinasyon Merkezi/Müdürlüğünün oluşturulması.
3.5 Sorun Alanları
➢ Hayat boyu öğrenme süreçlerinde toplumsal düzeyde farkındalık sağlama konusunda
yetersiz kalınması, Hayat Boyu Öğrenme’nin kavram ve işlevi açısından, kurumsal ve
toplumsal bazda yeterince tanınmaması ve değer görmemesi.
➢ Bürokratik engeller ve koordinasyon problemlerinin Hayat Boyu Öğrenme iş ve işlemlerini
etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi konusunda sorunlar oluşturması.
➢ Hayat boyu öğrenmeye bağlı kurumların ve irtibat bürolarının fiziki mekan sorunları.
➢ Personel yetersizliğine ilişkin sorunlar.
➢ Otomasyon sistemi ile ilgili sorunlar.
• AOL, MAOL, AİO Otomasyon sistemlerinde grafik ve tabloya dayalı anlaşılır ve
karşılaştırılmalı rapor alınamaması.
• E-Yaygın sistemin de eğitim durumu bilgisinin hatalı girişe izin vermesi.
➢ Hayat boyu ve yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların/kurs belgelerinin tanınırlığının
yetersiz olması dolayısıyla kurslara olan ilginin ve belgelere verilen değerin beklenenin
altında olması.
➢ Müfredat ve modül programlarına yönelik sorunlar.
• Müfredatın ağır ve karışık olması.
• Modül içeriklerinin mesleğin gerçek kazanımlarını sağlamada yetersiz kalması.
Teorik bilgilerin pratik bilgilerden çok daha fazla yer alması.
• Modül içeriklerinin bireylerin hazırbulunuşluk düzeyine ve içinde bulundukları
duruma uygun olmaması.
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MAOL öğrencilerinin yüz yüze eğitim dışında sorumlu oldukları ortak/seçmeli
derslerde zorluk yaşamaları.
Açık Öğretim Okullarına ait iş takviminin zamanında yayınlanmamasından dolayı gerekli
planlamaların zamanında ve etkin yapılamaması.
Ülkemiz gençlerinin hayata dair yaşadığı problemlere yönelik eğitimlerinin yeterli düzeyde
olmaması.
Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlere yönelik destek eğitim
programlarının verimli bir şekilde uygulanamaması.
İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve koordinasyon dâhilinde başta çocuk ve kadına
yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimlerinin yeterli
düzeyde yapılamaması.
Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimlerinin yeterli düzeyde olmaması.
Hedef kitlelere ulaşma konusunda yeterli düzeyde bir iletişim ağına sahip olunmaması.
Ulusal düzeyde hayat boyu öğrenme işbirliği ve iletişim ağının yetersiz olması nedeniyle
gelişim ve değişim konusunda eş değer kurumlardan faydalanılamaması.
Bu sorun alanlarına yönelik öğretmen ve yöneticilerin çözüme yönelik önerileri aşağıda
ifade edilmiştir.

3.6 Öneriler
➢ Hayat boyu öğrenme alanında yapılan çalışmalar; Türkiye’de ‘Öğrenme Kültürü’nün güçlü
olmadığını ve bireylerin öğrenme sonucunda elde edebilecekleri faydaları yeterince
farkında olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla; hayat boyu öğrenme konusunda
farkındalığın düşük olması, öğrenme etkinliklerine katılımın düşük olması gibi bazı
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mevcut öğrenme fırsatları ve faydaları hakkında farkındalık
olmadan Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine talep olamayacağı aşikârdır. Bu kapsamda
hayat boyu öğrenmenin güçlendirilmesi açısından farkındalık oluşturulması en öncelikli
alanlardan birisi olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile farkındalığın yeteri düzeye
getirilebilmesi için Hayat boyu öğrenme süreçlerinde toplumsal düzeyde farkındalık
sağlama konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
• Hayat Boyu öğrenme faaliyetlere yönelik olarak kurumların daha duyarlı olmasını
sağlayacak düzenlemelerin yapılması.
• Toplumsal bazda Hayat Boyu Öğrenmenin tanınması ve farklı kitlelere ulaşabilmesi
için ulusal ve yerel medyanın, interaktif eğitim platformlarının kullanılması (Kamu
spotları, reklam, ilan vb.)
• TRT bünyesinde veya müstakil olarak “Hayat Boyu Öğrenme Tv”nin kurulması. Bu
platform sayesinde daha çok kitleye ulaşma imkanının sağlanması.
➢ Hayat Boyu Öğrenme alanında hizmet sağlayan kurum ve kuruluş sayısının çok ve çeşitli
olması bu alanda koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Koordinasyonun sağlanması,
kaynakların verimli kullanılması ve sunulan öğrenme fırsatlarının etkinliğini arttıracaktır.
Hayat Boyu Öğrenme iş ve işlemlerinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi için
bürokratik engellerin kaldırılarak sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
• Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı kurumların İllerde oluşturulacak “Hayat Boyu
Öğrenme Koordinasyon Merkezi/Müdürlüğü”ne bağlanarak daha rahat hareket
alanlarının oluşturulması. İllerdeki tüm Hayat Boyu Öğrenme kurum ve irtibat
büroları tek elden yönetilerek etkinliği arttırılabilir.
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➢ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin, Hayat Boyu Öğrenme etkinliklerine uygun
müstakil ve gerekli donanıma (atölye, derslik vb.) sahip binalarının bulunması
gerekmektedir. Bu merkezlerin vatandaşların kolayca ulaşabilir yerlerde bulunması yararlı
olacaktır. Vatandaşın kolay ulaşabilir olduğu merkezlere talep fazla olduğundan bu
konumda olan merkezlerin de imkanlarının arttırılması gerekmektedir. Bünyesinde
Mesleki Açık Öğretim Lisesi bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin imkanlarını
iyileştirmesi yine yararlı olacaktır.
➢ Hayat Boyu Öğrenme iş ve işlemlerinin örgün eğitimden farklı olduğu unutulmamalıdır.
Kurumlarında görev yapan, iş ve işlemleri öğrenen personelin yeniden
görevlendirilmelerinde bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Gerekli mevzuat
düzenlemeleri yapılarak bu personellerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
personeli gibi değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu kurumlarda görev yapan
eğiticilerin de donanımlı hale gelmesi için yetiştirme programlarına alınması, özellikle
hayatlarının bir aşamasında örgün eğitim dışına çıkmış veya hiç eğitim almamış, bu açıdan
dezavantajlı sayılabilecek bu kitlenin eğitimcilerinin de gerekli formasyona sahip
olmasının sağlanması önemli görülmektedir.
➢ AOL, MAOL, AİO Otomasyon sistemlerinde raporlamaya ilişkin sorunların tespiti ve
giderilmesi için sahada çalışan görevlilerle koordinasyon sağlanması gerekmektedir.
Onların görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlenmelerin yapılması yararlı
olacaktır.
• E-Yaygın sistemin de eğitim durumu bilgisinin hatalı girişe izin vermemesi için
eğitim bilgisinin ulusal veri tabanında çekilmesi sağlanmalıdır.
• Tüm otomasyon sistemlerinin çağın gereğine uygun olarak güncellenmesinin
zamanında yapılması gerekmektedir.
➢ Hayat Boyu Öğrenme kurumlarınca verilen sertifikaların/kurs bitirme belgelerinin
istihdam sektöründeki gerek kamu gerek ise özel sektör tarafından dikkate alınmasına
yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
• Sertifikaların/kurs bitirme belgelerinin uluslararası alanda geçerliliğine yönelik
gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.
➢ Müfredatın sadeleştirilmesi yaygın eğitime uygun hale getirilmesi yaralı olacaktır. Bu
kapsamda;
• Modül içeriklerinin mesleğin gerçek kazanımlarını sağlayacak şekilde yeniden
güncellenmesi. Teorik bilgilerin gereksiz olanların ayıklanarak, pratik bilgilerin daha
fazla yer alması.
• Modül içeriklerinin bireylerin hazırbulunuşluk ve içinde bulundukları duruma uygun
hale getirilmesi.
• MAOL öğrencilerinin yüz yüze eğitim dışında sorumlu oldukları, AOL ve AİO
öğrencilerinde tamamen sorumlu olduğu ortak/seçmeli dersleri isteğe bağlı olarak
yüz yüze almalarına imkan tanınması. Kurulacak Hayat Boyu Öğrenme Tv’de bu
derslere yönelik yayınların yapılması. Hayat Boyu Öğrenme Tv’nin kurulamaması
durumunda TRT ile işbirliği yapılarak bu derslerin televizyon aracılığı ile
verilmesinin sağlanması.
• Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik açılabilecek programların belirlenmesi
ve var olan programların vatandaşlarımızın isteklerini en verimli şekilde karşılaması
için her ilde eğitici paydaşların oluşturacağı komisyonların oluşturulması ve bu
komisyonlarca programların belirlenmesi ve güncellenmesinin sağlanması katkı
sağlayacaktır.
➢ Açık öğretim okullarına ait iş takviminin zamanında yayınlanmaması ve bu konuda
hassasiyet gösterilmesi yararlı olacaktır.
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➢ Ülkemiz gençlerine evlilikten önce ve evlilikte, anne ve baba adaylarına; doğum öncesi ve
doğum sonrası, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, iş hayatına atılım ve buna benzer
durumları içeren kurs programlarının geliştirilmesi, programlara uygulamalı eğitimin dahil
edilmesi yararlı olacaktır.
➢ Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlere yönelik destek eğitim
programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
➢ Şiddete uğrayanlara yönelik yapılacak çalışmalara katılacak kurum, kuruluş, dernek gibi
ilgili birimler, ilgili bakanlıkça belirlenerek işbirliğinde bir yol haritası belirlenmesi önemli
görülmektedir.
➢ Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, bağımlılıkla
mücadele eğitimi için eğiticilerimizin hizmet içi eğitime alınması ve sayılarının arttırılması
yararlı olacaktır.
➢ Hedef kitleye ulaşabilmek adına tanıtım faaliyetlerine yönelik ayrı bir bütçenin tahsis
edilmesi önemli görülmektedir.
➢ Ulusal düzeyde hayat boyu öğrenme işbirliği ve iletişim ağının genişletilmesi, gelişim ve
değişim konusunda eş değer kurumlardan faydalanma yolunun açılması sağlanmalıdır.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Hayat boyu öğrenme alanında yapılan çalışmalar; Türkiye’de ‘Öğrenme Kültürü’nün güçlü
olmadığını ve bireylerin öğrenme sonucunda elde edebilecekleri faydaları yeterince farkında
olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığın düşük
olması, öğrenme etkinliklerine katılımın düşük olması gibi bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Mevcut öğrenme fırsatları ve faydaları hakkında farkındalık olmadan Hayat Boyu Öğrenme
faaliyetlerine talep olamayacağı aşikârdır. Günümüzde gelinen noktada hayat boyu öğrenmenin
bir kavram, süreç ve sistem olarak yeniden yapılandırılarak toplumsal yaygınlığının artırılması,
daha önce hiç olmadığı kadar önemli olmuştur. Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu dikkate
alınarak temel hedefler doğrultusunda hayat boyu öğrenmeye yönelik kongre, sempozyum ve
çalıştayların ilgili kurum ve kuruluşlarında desteği alınarak yapılması ve konunun
derinlemesine tartışılması önerilmektedir.
KAYNAKÇA
Coşkun, A. (2012). Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslara katılan yetişkinlerin beklentilerinin
ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Duman, A. (1991). Halk eğitiminde denetim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 24(1), 37-44.
HBÖGM, (2021). https://hbogm.meb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
Kavtelek, C. (2014). Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin
algıları ve görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Kıran, İ. (2008). Yaşam boyu eğitimin sağlanmasında halk eğitimi merkezlerinin
değerlendirilmesi: Yüreğir halk eğitimi merkezi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 67

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Tanır, M. (2006). Türkiye’de halk eğitim hizmetlerinin yönetimi ve halk eğitim merkezlerinin
etkililiği üzerine alan araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Tekin, M. (1991). Halk eğitimi örgütlerinin özellikleri ve halk eğitimi örgütüne açık sistem
yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 13-19.
Ültanır, E. ve Ültanır, G. (2005). Estonya, İngiltere ve Türkiye’de yetişkinler eğitiminde
profesyonel standartlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), .
Yanar, H. (2011). Afyon ili halk eğitim merkezindeki takı tasarımı dersinin incelenmesi.
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 68

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

TÜRKİYE’DE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
(SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEKAY PROJESİ ÖRNEĞİ)
Gülşah ÇAKAL
Sakarya Üniversitesi
0000 – 0003 – 1647 – 799X
Özet
Ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen şehirlerarasında yer alan Sakarya ilinin, hızla artan nüfusu
ve bundan kaynaklı hizmet sunumunun bazı noktalarda eksik kalabilmesi ve hizmet kalitesini
artırabilmesi amacıyla yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemler arasında özellikle
1980 yılından sonra yaygınlaşmaya başlayan özelleştirme uygulamaları yer almaktadır. Hizmet
kalitesini artırmak ve aynı zamanda mali anlamda artıya çıkabilmek amaçlı Belediyeler
özelleştirme uygulamalarını bir çözüm yolu olarak görebilmektedir. Sakarya Büyükşehir
Belediye’sinin yap-işlet-devret modeli kapsamında projelendirmiş olduğu SEKAY projesini
incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sakarya, Belediye hizmetleri, Özelleştirme, Yerel yönetimler.

Privatization Implementation of Municipal Services in Turkey
(Sakarya Metropolitan Municipality Example)

Abstract
There is a need for new methods to increase the service quality of Sakarya province, which is
one of the fastest growing and developing cities in our country, and to increase the quality of
service. Among these methods, especially after 1980, the privatization applications have started
to become widespread. Municipalities can see privatization practices as a solution to improve
service quality and at the same time increase financially. Sakarya Metropolitan Municipality,
which is projected within the scope of build-operate-transfer model, has been examined.
Keywords: Sakarya, Municipal services, Privatization, Local authorities
1. Giriş
Ülkemizde şehirlerimizin ve ilçelerimizin nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfus ile birlikte ve
içinde bulunduğumuz tüketim çağı nedeniyle şehirlerimize ve özellikle büyükşehirlerimizde
çevre kirliliğine yol açabilecek epey çöp meydana gelmektedir. Bu durum aynı zamanda yerel
yönetimler üzerindeki hizmet rolünü de artırmaktadır. Artan nüfus ile doğru orantılı olması
gerektiğini düşündüğümüz yerel yönetimlerin hizmetleri ele alınmıştır. Burada yerel
yönetimlerin, gerek hizmet kalitesi gerek finansal açıdan yükün azalması gerekse hizmet
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sayısının artmasından kaynaklar birçok sebepten dolayı vermiş oldukları kamusal hizmetlerin
özelleştirilmesi araştırılmıştır. Yap-işlet-devret modeline örneği ile birlikte Sakarya’da bulunan
SEKAY projesi incelenmiştir. Bu proje çevreci olmakla beraber aynı zamanda enerji üretimi
yapabilecek de bir tesis de olacaktır. Artan nüfusun ve tüketim çağının ürettiği çöplerin yüksek
teknoloji ile birlikte işlenmesi sağlanarak hem geri dönüşüm sağlanacak hem de enerji üretimi
sağlanması planlanmaktadır. Araştırmada yapılan özelleştirmeler ve bu özelleştirmelerin
etkileri son kısımda ele alınmıştır.
2. Özelleştirme Kavramı ile İlgili
Özelleştirme konusu birden fazla bilim dalında teorik ve uygulama açısından yer alması
nedeniyle tam olarak açıklık getirilememiş ve üzerinde mutabık olunamamış bir kavramdır
(AKTAN, 1992:9’dan aktaran: DAYAR, 2002:2).
Özelleştirme en geniş anlamıyla, devletin dolaysız ekonomik girişimciliğini kapsadığı kadar
aynı zamanda tüm hizmet ve birimlerini de kapsayacak biçimde kamu yönetiminin ve/veya
mülkiyetinin belirli bir oranda ya da tamamen özel sermayeye aktarılması olarak tanımlanabilir.
Özelleştirmeler her türlü kamu hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda alt yapı hizmetlerini de
konu alabilmektedir (Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası [petrol-iş], 1989).
Özelleştirme dar ve geniş anlamda olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Dar anlamda
özelleştirme, yalnızca KİT’lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsü) mülkiyetinin ve aynı zamanda
yönetiminin özel sektöre devri şeklinde tanımlanmaktadır. Fakat bu tanım yetersiz kalabilir.
Dar anlamda özelleştirmede muhakkak bir mülkiyet devrinin gerçekleşmesi ve bu mülkiyet
devrinin özelleşecek olan kamu kuruluşunun sermayesinde en az %51’i kadar bir orana denk
olması gerekmektedir. Bu durumda %51 oranı esas alınarak o kamu kuruluşunun mülkiyet devri
temel ilke olmalıdır. Geniş anlamda özelleştirme de ise ülke ekonomisi içindeki kamu
sektörünün rolünün en aza indirilmesi ya da tamamen etkisinin kaldırılmasıdır. Diğer bir
anlamda ifade etmek gerekirse geniş anlamda özelleştirme serbest piyasadaki güçlerin
ekonomide egemen hale gelmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının ise ekonomideki etkinliğinin
azaltılması şeklinde açıklanmaktadır (ZENGİN, 1999:28)
3. Belediyelerin Hizmetlerini Özelleştirme Amaçları
Özelleştirmenin en önemli amaçlarından bir tanesinin de ekonomideki etkenlik durumunu
sağlamak olduğu söylenebilir. Bulunan kaynakların kullanımında ve dağılımında etkenlik
amaçlanmaktadır diyebiliriz. Bunun yanı sıra özelleştirme uygulamaları ile ekonomide etkinlik
ve verimliliğin artması, piyasa güçlerinin daha hızlı bir biçimde çalışarak ekonomide bir
hızlanmanın yaratılması, sermaye piyasasının daha hızlı bir biçimde gelişmesi, sınai mülkiyetin
daha geniş bir tabana yayılması, iktisadi devlet teşekküllerinin tekelci uygulamalarına son
verilmesi, şehre modern teknoloji ve yönetim tekniklerinin getirilmesi, iş gücünün
üretkenliğinin artırılması, endüstride kamu ve özel kesim dengesinin sağlanması, üretken özel
kesimin gelişmesi için daha iyi bir ortamın yaratılması ve mevcut sermayenin daha iyi
kullanılması şartıyla, karlılığın artırılması gibi amaçlarının hedeflendiği söylenebilir
(SUİÇMEZ ve YILDIRIM, 1993:19)
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Özelleştirmenin amaçlarını aynı zamanda ekonomik, sosyal, siyasal ve diğer amaçlar adı altında
da değerlendirebiliriz. Bu değerlendirme adı altında ilk olarak ekonomik amaca bakacak
olursak eğer özelleştirme ile serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan
rekabet kurumuna işlerlik kazandırılacak ve bu şekilde kaynak kullanımında da kaynak
dağılımında da etkinlik sağlanabilir ve buna bağlı olarak ekonomide verimlilik artışını
sağlanabilir. Sosyal amaçta ise toplum içerisindeki eşitsizliğin, gelir ve servet dağılımındaki
dengesizliğin düzeltilmesi ve sermayenin tabana yayılması için özelleştirmenin bir araç olarak
kullanılabileceği ileri sürülen durumlardan biridir. Finansal açıdan getirisinin yüksek olduğu
KİT’lerin hisse senetlerinin çalışanlara, yönetici ve küçük tasarruf sahiplerine onlara özel
avantajlar ile satılması ve kesimlere yönelik bir gelir transferi anlamına gelebilir. Bu yöntem
işletmedeki verimliliğin artmasında bir teşvik ve çaba unsuru olarak görülebilir. Artan
verimlilik sayesinde elde edilen gelir yine hisse sahiplerine gideceğinden, gelir dağılımında
belli bir düzelme sağlanabilir. Sosyal devlet anlayışının rollerinden biri de toplumsal dengenin
sağlanması olduğu varsayarsak eğer özelleştirme aynı zamanda bu amaca hizmet etmektedir
diyebiliriz. Siyasal amacı da kısaca özetleyecek olursak eğer liberal anlayışın özel mülkiyeti
egemen kılması, ekonomik özgürlüğün sağlanması ve devletin piyasaya müdahalesinin en aza
indirgenmesi diyebiliriz (RUHİ, 2003:105)
Özelleştirmenin temel amacının verim artışı sağlamak ve aynı zamanda da globalleşen
piyasalarda rekabet üstünlüğünü kazanmak olduğu söylenebilir (TUNCER, 1993:24)
4. Özelleştirme Yöntemleri
En yaygın yöntemlerden bir tanesi de hisse senetlerinin satışı olan yöntemdir. Özelleştirmede
uygulanacak yöntem ise genellikle o kuruluşun yapısına, hangi amaca yönelik verildiğine ve
ilgili yasal hükümlere bakılarak belirlenmektedir. Ülkemizde de uygulanan başlıca yöntemler
aşağıdaki gibidir.
• Satış; Kurumların bünyelerinde bulunan aktiflerindeki hizmet ve mal üretim
birimleriyle birlikte varlıklarının bulunan mülkiyetinin bir kısmını ya da tamamını
belirlenen bir bedel karşılığı devredilmesi veya o kuruluştaki bulunan hisselerin hepsini
ya da belirli bir kısmının ilgili kuruluşun içinde bulunduğu şartlar gözetilerek, yurt
içinde ya da yurt dışında olmak ile beraber, halka arz şeklinde, gerçek ve/veya
tüzelkişilere parça parça satış şeklinde, gecikmeli olarak halka arzı şeklinde kısmi satış,
kurumun bünyesindeki çalışanlarına satış, normal ve/veya özel emir olmak şartıyla
borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonlarına satış ile birlikte menkul kıymetler
yatırım işbirlikçilerine satış veya birlikte uygulanması şartı gözetilerek bedel karşılığı
devir edilmesi.
• Kiralama; kuruluşların aktiflerinde bulunan mevcut varlıklarının hepsini ya da bir
kısmını belirli bir bedel karşılığında ve belirlenen süre boyunca kullanma hakkının
verilmesidir.
• İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların tamamını ya da bünyesinde bulunan aktif
mal ve hizmet üretimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalması şartıyla belirlenen bir bedel
koşuluyla ilgili süre içerisinde ve belirtilen şartlar ile işletilmesi hakkının
devredilmesidir.
• Gelir Ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar; Kuruluşların
mevcut özellikleri ve işleyişi içinde bulundukları yapıları da göz önünde bulundurularak
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yukarıdaki özelleştirme yöntemleri dışındaki ve genel hükümler ile özel kanunlarda
belirtilmiş olan diğer yöntem türleridir.(Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,
1994)
Buradan yola çıkarak kamusal mülkiyetin özelleşmesi ile birlikte farklı olarak kamusal malların
üretiminin özelleşmesini yöntemleri incelenmiştir.

4.1. Kamusal Mülkiyetin ve Yönetimin Özelleştirilmesi
Özelleştirme denilince ilk akla gelen durum genellikle kamu girişimlerinin satışı olarak
anlaşılmaktadır. Mülkiyetin tümüyle özelleşmesi durumunda ise yönetim de özelleşmiş
olmaktadır. Mülkiyetin %51 oranında ya da daha fazlasının özelleşmesi durumunda ise yönetim
kısmında özel kesimin hâkim olması ile birlikte bir bölüm yönetim işlevleri de kısmen
bölüşülmüş olacaktır. Bu durumda kamu girişimlerinin veya bunlara ait varlıkların direkt blok
olarak ya da hisse senedi çıkartılarak satışı bu yöntemde incelenebilir (SUİÇMEZ ve
YILDIRIM, 1993:21)
4.1.1. Sermaye Piyasası Aracılığıyla Hisse Senedi Satışı
Buradaki yöntemde, mülkiyeti kamu da bulunan anonim şirketin ya da şirketlerin tamamını ya
da hisse senetlerinin bir bölümünün özel kuruluş ya da özel kişilere satışı olarak
nitelendirilebilir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için başlıca şartlardan biri ise özelleştirilmesine
karar verilen kuruluşların sermayesi hisse senetlerine ayrılmış olmak ve ticaret hukukuna uyan
sermaye şirketi/şirketleri şekline dönüştürülmeleri gerekmektedir. Bu işlemden sonra ise hisse
senetleri satışa çıkarılacak olan şirketlerin aktiflerinin değerlenmesi, öz kaynağının
hesaplanması ve hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi aşamaları tamamlanmalıdır. Bu işlemden
sonrada satılacak olan hisse miktarı ve satış yöntemi belirlenerek satış ilanı yapılır ve
özelleştirme tamamen başlamış olur (ALTINTAŞ,1988:58).
4.2. Kamusal Üretimin Özelleştirilmesi
Kamusal mal ve hizmetlerin özelleştirilmesindeki yöntemler arasında finansal kiralama,
yönetim devri, ihale, imtiyaz hakkının devri, ortak girişim, kupon yöntemi gibi yöntemleri
sayabiliriz.
4.2.1. Finansal Kiralama
Bu yöntem aynı zamanda leasing method olarak da anılmaktadır. Kuruluşun transferinin
yapılmasından önce, mali yapılarının iyileştirilmesi ve satışa arz edilebilir hale getirilmesi için
kiraya verilebilmektedir. Bu yöntem ülkemizde ilk olarak 3226 sayılı finansal kiralama kanunu
ile düzenlenmiş olup bu kanuna göre taşınır ve taşınmazların sözleşmeye konu olması; bu
yöntemin aynı zamanda imtiyazlı anlaşmalar metoduna dayalı özelleştirme süreci içinde
irdelenebileceğini göstermektedir (KÖK: 1993:108).
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4.2.2. Yönetimin Devri
Bu yönetimin diğer bir adı da işletme hakkı devri olarak anılmaktadır. Mülkiyet hakkının
kamuda olduğu birimlerde yönetimin özel kişi veya kuruluşlara devredilmesi anlamına
gelmektedir (SUİÇMEZ ve YILDIRIM, 1993:23).
4.2.3. Yap-İşlet-Devret Modeli
SEKAY (Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi) projesi yap-işlet-devret yani YİD modeliyle
yapılmış bir proje olduğu için YİD modelini daha detaylı bir şekilde incelendi. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında kalkınma aşamasına giren ülkelerin hepsinde altyapı projeleri merkezi
yönetimlerin sorumluluğunda yapılmış olup, bu süreç sonunda merkezi bütçelerin genişlemesi
ve bütçe açıklarının artmasından kaynaklı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. 1980’li yılların
başlarından itibaren özellikle sermaye birikimleri dar olan ülkelerdeki belirli altyapı projelerini
hayata geçirebilmek için yap-işlet-devret modeli uygulanmaya başlanmıştır (ZENGİN,
1999:61).
1980’li yılların başlarından itibaren ülkemizde de özellikle kamu kesiminin finansman açığının
azaltılması ve kısıtlı finansman kaynaklarının devlet eliyle üstlenilmesi zorunlu olan alanlara
daha etkili bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla büyük altyapı projelerini gerçekleştirmek için
bu yolun tercih edildiği görülmektedir (ZENGİN, 1999:61).
YİD modelini en geniş anlamı ile açıklamak gerekirse; “belli bir proje için teklif veren
uluslararası bir konsorsiyum projeyi tasarlaması, inşaat için gerekli finansmanı sağlaması ve
garantiye alması, ev sahibi ülke nezdinde projeyi inşa etmesi, sahip olup işletmesi ve idame
ettirmesini sağlayan, belli bir süre için işletmenin ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin borç
ödemelerini, işletme ve idame masraflarını karşılayabilecek bir fiyat üzerinden ilgili kamu
kuruluşunca yatırımları çekebilmek amacı ile satın alınmasının garanti edildiği bir model”
şeklinde tanımlamak mümkün olabilir (ZENGİN, 1999:61).

5. Yap-İşlet-Devret Modelinin Kanuni Çerçevesi
Yap-işlet-devret modelinin yasal çerçevesi 3996 sayılı kanuna dayanmaktadır. Bu kanun
08/06/1996 tarihinden beri yürürlüktedir. Bu kanunun amacı kamu kurumlarında ve kamu
kuruluşlarında yerine getirilen, yüksek teknoloji veya yüksek maliyete ihtiyaç duyulan belli
başlı bazı yatırım hizmetlerinin bu model içerisinde yaptırılmasını sağlamaktır. Bu kanun ile
birlikte barajlar, spor tesisleri, köprüler, silo ve depo tesisleri vb. yapılarda bu model
çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yüklenici farklı yabancı şirket/şirketlerin
görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. (Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşletDevret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,1994).
6. SEKAY (Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi) Projesi
Bu bölümdeki bilgiler; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı bünyesindeki Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden elde edilmiştir.
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale ile bu projeyi ERA Çevre Teknolojileri
Anonim Şirketi kazanmış olduğu belirtildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde
bulunan ve toplanan evsel katı atık ve evsel endüstriyel atıklar mevcut durumda Sakarya’nın
kuzeyinde ve şehir merkezine 15 km mesafede bulunan ve mülga Çevre Bakanlığı’nca
01.12.1997 tarihinde ÇED Olumlu Kararı verilen II. Sınıf Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edildiği ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi de biyobozunur atıkların geri kazanılarak azaltılması ve mevcut
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin daha uzun yıllar hizmet vermesinin sağlanması amacıyla
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı-Tekeler Mahallesi sınırları içerisinde 200.074,44 m2’lik
orman ön izinli sahada Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesinin gerçekleştirilmesini
planlanılmış.
Söz konusu proje kapsamında mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile entegre çalışacak;
Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Kompost Ünitesi, Atıktan Türetilmiş Yakıt
Üretim Tesisi, Depo Gazı ve Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi yapılması için gerekli
planlamalar yapıldığı ifade edildi. Bu proje geri dönüşümü mümkün kılınabilen atıkların
ayrıştırılması işlemi sonrasında gerekli işlemlerden geçirilerek maddi olarak ekonomiye
kazandırılacak, bu atıklar atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılabilecek, atığın doğal ve
organik olan kısmından biyometanizasyon yöntemi kullanılarak biyogaz, ısı ve elektrik enerjisi
üretebilme imkanı sağlanacak ve sonrasında arta kalan atık ise kuraklaştırılarak kompost
üretilebileceği belirtildi. Belirtilen kazanımların yanı sıra mevcut Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisinin de ömrü uzatılmış olacakmış.
6.1. Tesisin Sahip Olacağı Genel Özellikler
10.10.2015 tarih ve 29498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekanik
Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinin
10. maddesi doğrultusunda tesis aşağıdaki genel özelliklere sahip olacağı belirtildi.
▪

Tesisin yapılacağı yerin seçilirken ki uygunluğu ile ilgili mahalli çevre kurulu kararı
alınmış.

▪

Tesiste otopark, kantar, teker yıkama sistemi ve idari bina bulunacakmış. Tesis
entegre tesis olacağı için bu bölümlerin birer tane olması yeterli olacak. Yapının
bütün bölümlerinde usulü uygun şekilde yangın söndürme sistemleri yer alacak.

▪

Üretim öncesinden gelen atıkların en az yirmi dört saat boyunca güvenli şekilde
biriktirilip bekletilebileceği bir atık kabul birimi yapılacaktır.

▪

Tesiste, atıklar işlendikten sonra bunun sonucunda oluşan sıvı ve katı fermente
olarak çıkan ürünün meteorolojik olaylardan yağmur, kar vb. gibi etkilenmeyecek
şekilde en az bir ay olmak koşuluyla biriktirileceği kapasitede ve büyüklükte kapalı
ürün deposu inşa edilecektir.

▪

Tesise gelmiş olan fakat işlenmesi uygun görülmeyen atıklar ile yine tesiste
kullanıldıktan sonra tesisten çıkan ve kullanıma uygun görülmeyen atık ürünler için
özel olarak uygun alanlar oluşturulacak ve bu fayda sağlanamayan atıklar ilgili
mevzuata ile birlikte gerekli önlemler alındıktan sonra uygun olarak bertaraf işlemi
başlatılacak ve bertaraf edilecektir.
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▪

Yapılan tesisin işletilmesi esnasında oluşacak sızıntı suyu, yıkama suyu vb. sular
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda
mevcut bağlantı iznine uygun olarak bir evsel atık su arıtma tesisi ile sonlanan
mevcut kanalizasyon sistemine verilecektir.

6.2. Mekanik Ayırma Tesisi
Mekanik Ayırma Tesisi’ne geri dönüşebilir atıklar ayrıştırma bandında türlerine göre (kâğıtkarton, plastik, cam, metal, vb.) göre ayrıştırılacaktır. Ayrıştırılacak kâğıt-karton, plastik ve
metal geri kazanımı mümkün olan atıklar preslenerek depolanacaktır. Cam ve ahşap geri
kazanımı mümkün olan atıklar ise satışa sunulmak üzere depolanacaktır. Preslenecek ve
depolanacak malzemeler belli bir miktara ulaştıktan sonra 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı
Tebliği kapsamında değerlendirilecektir.

6.3. Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi
ATY Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisinde işlem görmeyen atıklar (demir içeren ve demir
dışı metal atıklar, klor içeren atıklar vb.) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki atık kodu ve
tehlikelilik özelliğine göre; tehlikesiz atık ise 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı toplama ayırma tesislerine tehlikeli atık ise
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı geri
kazanım/bertaraf tesislerine gönderilecektir. Söz konusu atıklar tesis dışına gönderilinceye
kadar Geçici Atık Depolamam Alanı’nda biriktirilecektir.
Mevcut atıklardan elde edilmiş yakıt üretim tesisinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan ve bu çerçeveye uygun olarak düzenlenen iç
ortam ve aynı zamanda iç ortamda bulunan hava kalitesini sağlayacak gerekli önlemler
alınacaktır. Havalandırma sistemi, elde edilen atıklar sonucunda ortaya çıkabilecek uçucu
bileşikler ve ya yanma sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler gibi mikroorganizma ve diğer
etken maddelere karşı, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak
şekilde kurulacaktır.
20.06.2014 tarih ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıktan
Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin kapsamında yürütülecek
faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olacaktır.
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6.4. Biyometanizasyon Tesisi
Presten gelen ayrıştırılmış organik evsel atıklar, SASKİ’den gelen kentsel/evsel atık su arıtma
çamurları, hayvansal atıklar (büyük baş hayvan atıkları, küçükbaş hayvan atıkları, tavuk
dışkıları, kümes ve binek hayvancılık dışkısı ve ahır altlığı vb.), hal atıkları, son kullanma tarihi
geçen gıda ürünleri, mezbaha atıkları, kantin ve yemekhane atıkları, gıda firmaları vb. atıklar
toplanarak tesis içerisindeki biriktirme tankına ve oradan anaerobik fermantör tanklarının
bulunduğu biyogaz tesisine transfer edilecektir. Arıtma çamurları diğer karışık belediye atıkları
ile karışmayacak şekilde ayrı bir tankta fermente edilecektir. Arıtma çamurları 02.04.2015 tarih
ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ve
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir.
Biyometanizasyon Tesisinde arıtma çamuru ayrı bir tankta depolanarak ayrı bir fermantör
kullanılacaktır.

6.5. Kompost Ünitesi
Kompost Ünitesinde kokuya neden olan tüm emisyon kaynaklarında, 19.07.2013 tarih ve 28712
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına
uyulacak ve mevcut Bağlantı İzni kullanılacaktır.

6.6. Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi
Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde herhangi bir arıza durumunda biyogazın güvenli
bir şekilde uzaklaştırılması amacıyla gaz yakma bacaları kullanılacak ve biyogaz güvenli bir
şekilde yakılacaktır.

6.7. Depo Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi
Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinden elde edilecek depo gazı yakılarak enerji elde
edilecektir.

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda bahsettiğimiz özelleştirme modellerinden hareketle, özelleştirme denildiği zaman
genelde insanların akıllarında olumsuz bir imaj bıraktığını söylemek mümkün olabilir. Bu
bağlamda özelleştirme türlerini sadece işletmenin devri veya satışı ile ilgili olmadığı aynı
zamanda kâr ve yarar sağlayabilmek için en uygun yönetim modellerinden birinin de yap-işlet-
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devret modeli olduğu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan SEKAY projesi
ile yap-işlet-devret modelinin uygulamasını detaylı bir şekilde inceledik. Bu projede hem kâr
olarak hem ilerleyen zamanlarda tesisin mülkiyet hakkına sahip olabilme açısından ve aynı
zamanda bölgedeki istihdama sağladığı katkı açısından bu yöntem ile yani yap-işlet-devret
modeliyle ele alınan projenin yararlarından bahsedildi. SEKAY projesindeki yap-işlet-devret
modeli hem kamu yararına hem de yüklenici firma yararına olumlu etkilerinin çok fazla
olduğunu söylenebilir. Kamunun sermayesi kullanılmadan maliyeti çok yüksek olan bir tesisin
belirli bir sene yüklenici firma tarafından işletildikten sonra kamu kalacak olması kamu
yararına olacak olan en basit etkenlerden bir tanesidir. Özellikle SEKAY projesinin çevreye
yararlı bir proje olduğunu, böylesine bir projeyi yap-işlet-devret modeli ile yaparak aynı
zamanda devlete de mali açıdan epey bir katkıda bulunduğunu yukarıdaki elde ettiğimiz
verilerden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Maddi olarak kamu gücünün neredeyse hiç
kullanılmadığını varsayarsak eğer aynı zamanda günümüz çağında giderek kalabalıklaşan
şehrin ortaya çıkarttığı ve geri dönüşüm olarak da kullanılabilecek olan ürünlerin hem geri
dönüşümde kullanılmasına fırsat tanınması hem de aynı zamanda bunları kullanarak temiz bir
enerji üretim sistemi kurulması hedeflenmekte olduğu kanısına varmaktayız. Günümüz
şartlarında çöpten elektrik üretebilmek hem çevresel hem de ekonomik olarak yarar
sağlayacağını söylemek mümkündür. Düşünüldüğünde tüketim çağında olmamızdan ötürü ve
gerçekten çok fazla çöp ürettiğimiz için hem bu çöplerin imhasını yapmak ve çevremize yarar
sağlamak hem de bu büyük enerji üretimi sağlayacak olan hammaddeyi oldukça çevreci şekilde
değerlendirmiş olabileceğini görmekteyiz. Nüfusun ve tüketimin hızla artmasıyla oluşan katı
atık sorununun ise bu denli yararlı olduğu düşünülebilen bir proje ile çözümlenebilmesi
vatandaşlarımızın algısındaki özelleştirme anlayışını olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü hem
mevcut olan kirlenmeye karşı çevreci bir çözüm üretilmekte, hem üretilen ve büyük maliyeti
olan bu tesisisin yüklenici firma tarafından yapılıyor olması, hem de bu yapılacak olan tesisin
ilerleyen zamanlarda mülkiyet hakkıyla birlikte kamu malı olacak olması bu yöntemin yani
yap-işlet-devret modelinin aslında yararlı bir yöntem olduğunu söyleyebilmek mümkün
olabilir. Bu ve bunun gibi projeleri 3996 sayılı kanun kapsamı ile yap-işlet-devret modeli ile
yaparak hem kamu ekonomisine katkıda bulunulabileceği gibi uzun vadeli bir yatırım olarak da
düşünülebilmektedir. Bu çalışma ile aynı zamanda kamuoyunda vatandaşların bu yönteme karşı
yani yap-işlet-devret modeline karşı oluşan algıya yönelik farklı bir pencereden bakabilmelerini
sağlanmak amaçlanmıştır. Bakıldığı zaman bazı yapıların inşasında ve işletiminde belki bu
yöntem işleyememiş olabilir fakat bizim burada yapmak istediğimiz çalışma, bu yöntemin
doğru ellerde ve doğru işlerde kullanıldığı zaman kamu yararı başta olmak üzere devlet
nezdinde de gayet makul sonuçlar doğurabileceğini öne sürmekteyiz. Yap-işlet-devlet modeli
bir özelleştirme yöntemi de olsa aslında uzun vadeli bir kamu yatırım aracı olarak görebiliriz.
Yapılan yapının maliyeti karşılığında işletme hakkı yüklenici firmaya belirli bir süre
karşılığında veriliyor ve bu süre sonunca ilgili yapı kamu malı oluyor. Bizim ele aldığımız
SEKAY projesi de hem çevreci olması hasebiyle, hem işleyişi bakımından kamu ve çevre
yararına örnek oluşturabilecek güzel bir yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan bir tesis olduğu
düşünülmektedir. Bu bağlamda aslında projesine göre özelleştirme yöntemlerinin kamu ve
işbirlikçi yararına olan modeller olduğunu söylemek mümkündür.
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AİLE İŞLETMELERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİLERE YETKİ DEVRİ
SORUNSALI: AÇIK VE ÖRTÜK BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNEMİ
1

Vasfi Kahya1
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ORCID 0000-0002-2154-5689

ÖZET
Ülke ekonomileri içinde aile işletmeleri önemli bir paya sahip olmasının yanında, gelir
dağılımı, işsizlik ve toplumsal refah açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Aile
işletmelerinin yapısı gereği hızlı karar alınabilmesi, karar vericiler arası kültürel uyumun
olması, örgütsel bağlılığın yüksek oluşu diğer işletmelere göre avantajlı yönlerini
oluşturmaktadır. Ne var ki aile işletmelerinde bu avantajın çoğunlukla kurucu kişi üzerinde
toplanması ve işletmeye değer katan bu durumların hakim kişinin gitmesi ile geride kimi zaman
kaos ortamına dönüşebilmesine sebep olmaktadır. Tüm işletmelerde olduğu gibi aile
işletmelerinde de yetki devri, kurumsallaşma ve profesyonel yönetim önemli konuların başında
gelmektedir. Bundan dolayı kurumsallaşmaya zemin hazırlaması açısından aile işletmelerinde
yetki devri süreci oldukça önemli hale gelmektedir. Yetki devri sırasında yaşanan sorunlar aile
işletmelerinin geleceği için sorun oluşturabilmektedir. Aile işletmelerinin önemli sorunlarının
başında gelen sürdürülebilirlik açısından da yetki devri önemli bir adım olarak görülmektedir.
Kaynakların etkin kullanılması için işletmenin en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Aile
fertlerinin yönetimde olduğu işletmelerde aile ve iş ilişkisi birbirinden keskin çizgilerle
ayrılmazken özel hayat ile iş hayatı ayrımına gidilemediği görülmektedir. Profesyonel
yöneticilerin aile işletmesine girmesi ile bilgi paylaşımının boyutu değişmekte aile bireylerinin
kimi zaman gereğinden fazla bilgi paylaşarak özel sırları açığa çıkarma kimi zamanda gerektiği
kadar bilgi paylaşmayarak yönetimi zorlaştırmaktadır. Oysa rekabetin yoğun olduğu günümüz
şartlarında işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri mevcut şartlara uyum göstermekle
mümkün olmaktadır. Aile işletmesi fertlerinden bu değişim ve dönüşümü yönetme kabiliyetine
sahip bir bireyin olmaması durumunda bu hizmet dışarıdan alınarak aile işletmesinin rekabetçi
üstünlüğünü koruması ve devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Aile işletmesi fertleri ile
profesyoneller arasında dengenin kurulması arzu edilen hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Bu çalışma ile aile işletmelerinin kurumsallaşma sürecinde profesyonel yöneticilere yetki devri
yapılırken açık ve örtük bilgi paylaşımının profesyonel yöneticinin başarılı olmasındaki rolü
incelenmeye çalışılmaktadır. Yaşanan sorunların hem kavramsal düzeyde tespit edilmesi hem
de katılımcı gözlem yoluyla ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunarak işletmelere
fayda sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Yetki Devri, Açık ve Örtük Bilgi
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THE PROBLEM OF TRANSFERRING AUTHORITY TO PROFESSIONAL
MANAGERS IN FAMILY BUSINESSES: THE IMPORTANCE OF EXPLICIT AND
IMPLICIT INFORMATION SHARING
ABSTRACT
Family businesses have a significant share in the country's economy and an important task in
terms of income distribution, unemployment, and social welfare. Due to the structure of family
enterprises, rapid decision-making, cultural harmony between decision-makers, high
organizational commitment constitute practical aspects compared to other enterprises.
However, in family businesses, this advantage is often captured by the founder. These situations
adding value to the company can sometimes turn into an environment of chaos with the
departure of the dominant person. As with all businesses, transfer of authority,
institutionalization and professional management are among the important issues in family
businesses. Because of this, the transfer of authority process becomes very important in family
enterprises to prepare the basis for institutionalization. Problems experienced during the
transfer of authority can pose problems for the future of family businesses. In terms of
sustainability, which is one of the important problems of family businesses, the transfer of
authority is seen as an important step. To use resources effectively, the business needs to be
managed in the best possible way. In enterprises where family members are managed, family
and business relations are not separated by sharp lines. At the same time, it is seen that the
separation of private life and business life cannot be achieved. As professional managers enter
the family business, the size of information sharing changes. Family members sometimes share
too much information and reveal private secrets, sometimes not sharing as much information
as necessary, making management difficult. However, in today's conditions, where competition
is intense, businesses can continue their activities by adapting to the current needs. In the
absence of an individual to manage this change and transformation from family business
members, this service is very important in maintaining and sustaining the competitive
superiority of the family business by outsourcing the service. Establishing a balance between
family business members and professionals will make it easier to achieve the desired goals. In
this study, the role of the professional manager in the success of explicit and implicit knowledge
sharing while transferring authority to experienced managers in the institutionalization process
of family enterprises is tried to be examined. It is aimed to benefit businesses by identifying the
problems experienced both at the conceptual level and by offering solutions to the problems
arising through participatory observation.
Keywords: Family business, transfer of authority, explicit and implicit knowledge.

1. GİRİŞ
Aile işletmeleri girişimciliğin, ülke ekonomisinin, istihdamın ve gelir paylaşımının önemli bir
ayağını oluşturmaktadır (Gözen, 2018). Ülkelerin aile işletmeleri oranları incelendiğinde %80
ile %90 arasında mevcut işletmeler arasından bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Aile işletmelerinin ülke menfaati için bu denli önemli oluşu bu işletmelerin devamlılığı açısında
gerekli adımların hem ülke politikaları seviyesinde hem de kurucuları nezdinde atılmasını
zorunlu kılmaktadır (Sönmez, 2017). Çağın gerekliliği olan değişim ve dönüşüm herkesi olduğu
gibi aile işletmelerini de içine almaktadır. Bu değişime ve dönüşüme uyum sağlamak
gerekmektedir. Değişim oldukça hızlıdır ve değişimi yakalamak için bazen eldeki imkânların
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yeterli olmayacağı da bir gerçektir. Değişimi ve teknolojiyi yakalamak için gerekli olan maddi
sermayeye ulaşmak mümkün olsa da insan sermayesine ulaşmak o denli kolay olmayabilir. Bu
aşamada profesyonel destek almanın en doğru karar olduğu ve rekabetten kopmadan işletme
faaliyetlerine devam etmenin gerekliliği ortadadır (Örs ve Tetik, 2010).
Profesyonel yönetim bu aşamada işletmelerin tercih ettiği ve yönetimi profesyonellere bıraktığı
bir süreçtir. Aile işletmeleri açısında kolay olmayan bu süreç profesyoneller açısından da kolay
olmamaktadır. Aile işletmelerini evladı gibi gören işletme sahiplerinin, işletmeyi bir başkasının
yönetimine teslim etmesi ancak belirli şartların oluşmasının ardından mümkün olabilmektedir.
Kurumsallaşma süreci bu aşamada çok önemli olmaktadır. Profesyonellere yetki devri sırasında
yaşanan aile içi anlaşmazlıklar ve bunun üzerine kurucu kuşağın profesyonellerle yeterli bilgi
paylaşmaması aile işletmelerinde yetki devri sorununu ortaya çıkarmaktadır (Aylan & Koç,
2017).
Bu çalışmada yetki devri sırasında ve sonrasında yaşanan sorunlar ele alınmış aile işletmelerine
tavsiye niteliğinde çözüm önerileri sunulmuştur.
2. AİLE İŞLETMELERİ
Aile işletmesi ifadesi her ne kadar küçük aile kuruluşları gibi algılanıyor olsa da aile işletmeleri
literatürü incelendiğinde dünya genelinde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyi de içine alan
bir kavramdır. Bu çeşitlilik aile işletmeleri tanımına da yansımış tek bir tanım üzerinde fikir
birliği olmasının önüne geçmiştir. Bu açıdan aile işletmesi kavramını için evrensel ortak bir
tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Elbette bunda en büyük sebeplerden biri aile işletmesi
yelpazesinin oldukça geniş olmasıdır. Literatürde çekirdek aile tarafından yürütülen işletmeleri
aile işletmesi olarak tanımlarken bir başka tanımda ise ikinci ve üçüncü kuşaklara geçen
işletmeleri de aile işletmeleri tanımı içine almaktadır (Dőry vd., 2019: 2). Farklı tanımlarda ise;
aile bireylerinin herhangi bir girişim yaparak başlattığı, yönetimi elinde bulunduran, sahibi
olduğu ve aktif iş hayatına devam eden aile bireylerinin olduğu bir işletme anlaşılmaktadır
(Fındıkçıoğlu, 2005:16). Genel bir tanımda ise; “Oy sahipliğinin çoğunluğunun ve/veya
yönetimin bir veya birden çok ailenin üyelerine ait olduğu işletmelerdir. Bir başka ifadeyle aile
işletmeleri genel olarak akrabalık ilişkileri olan bireylerin mal ya da hizmet üretmek için bir
araya gelerek oluşturdukları kâr amaçlı işletmeler” olarak ifade edilmiştir (Deloitte, 2019).
Aile işletmelerinin Türkiye’de işletmeler içindeki oranı incelendiğinde bu oranın %90’lar
civarında olduğu görülmektedir (Çetin, 2010). Türkiye’de KOBİ’ler ülke genelindeki
işletmelerin %99,8’ini oluşturmakta ve istihdamın hemen hemen dörtte üçünü sağladığı
düşünüldüğünde önemi daha da anlaşılmaktadır (TÜİK, 2017).
Aile işletmelerinde dikkat çeken bir başka sorun da işletmelerin sürdürülebilirlik problemleridir
(Karavardar, 2011). Aile işletmelerinde gelecek nesillere aktarımı önemli bir konu olmaktadır.
Aile işletmelerinde yenileşme ve sürdürülebilirlik üzerine yapılan araştırmalarda aile
işletmelerinin yeniliğe ve kurumsallaşmaya karşı tavrının hala devam ettiği sonuçlarına
ulaşılmaktadır.
Aile işletmeleri için zor olan bir başka konu ise yetki devri yani sorumlulukların kurucu kişiden
profesyonellere devredilmesi olarak görülebilir.
Profesyoneller tarafından yönetilen
işletmelerin farklı olup olmadığı araştırmacılar tarafından ilgi duyulan bir konu olmuştur
(Tanewski vd., 2003: 2). Çelişkide kalan aile işletmeleri yöneticileri bu açıdan yetki devri
noktasında çok istekli davranmamaktadırlar.
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2.1.AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM
Aile işletmelerinde yönetim diğer işletmelere göre farklılık göstermektedir (Yazıcıoğlu & Koç,
2009). Ailenin kültürü, eğitim seviyesi, faaliyet gösterdiği sektör gibi unsurlar işletmenin
yönetim biçimine etki etmektedir. Bundan dolayı aile işletmelerinin yönetimsel açıdan üç
boyutta incelenmesi doğru olmaktadır.
İlk olarak merkeziyetçi yönetim anlayışını benimseyen işletmelerdir. Bu yönetim şeklinde
kararlar tek bir noktadan, genellikle işletme kurucusundan çıkmaktadır. Ülkemizde ilk nesil aile
işletmelerinde genellikle bu tarzı benimseyen aile işletmeleri mevcuttur. Yönetim kararlarını
kendi başına alır ve kimseye danışma gereği duymaz. Bu yönetim şeklinde lider daha çok
otokratik lider gibi davranır ve her şeyi kontrol altında tutmak istediğinden dolayı işletme içinde
sadece güvenebileceği bireylere görev vermektedir (Karpuzoğlu, 2000: 28).
İkinci olarak katılımcı yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışını benimseyen işletme sahipleri
ilgili konularda katılımcılarım görüşlerini almaktadır. Liyakatin ön plana çıktığı işe göre
görevin verildiği aile içi daha demokratik bir yönetimin olduğu yönetim şeklidir. Bu anlayışla
yönetilen işletmeler kurumsallaşma adımlarını yavaş yavaş gerçekleştirmek zorunda kalan
işletmelerdir. Bundan dolayı profesyonel yönetim ve buna bağlı olarak aile dışı çalışanların
devreye girmesi ile muhtemel sorunlar yaşanabilmektedir.
Son olarak profesyonel yönetim anlayışını benimseyen işletmelerdir (Kalkan, 2018). Bu
yönetim şeklinde aile bireyleri işlerin yürümesinde aktif rol almayabilirler. Yönetim
profesyonel kişilere bırakılmıştır. Aile bireyleri profesyonel yönetimin seçilmesinde önemli rol
oynamaktadır. İşletmenin geleceği ile ilgili kararlarda profesyonel yöneticilerle birlikte aile
bireyleri kararlara katılmaktadır. Rutin işlerin akışında aile bireylerinin etkisi olmamakla
birlikte gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmektedirler.
3. YETKİ DEVRİ
Yetki devri, yöneticilerin ya da işletme sahiplerinin karar alma ve uygulama yetkilerini bir
başkasına devretmesi anlamına gelmektedir. Aile işletmelerinde ise devir edilen bu yetkinin
tekrar alınabilmesi gücünün devir edende bulunması özellikle ifade edilmesi gereken
hususlardandır. Yetki devri, aile işletmelerinde köklere, geleneklere bağlılık sebebiyle sorunlu
bir süreç olabilmektedir. Aile içi yaşanan sorunlar, kurumsallaşamama problemi, işletme içi
bireyler arası çekişmeler, üst yönetimin yetki devrindeki isteksizliği, profesyonel yönetime
karşı tavır, iş ve aile arasındaki dengesizlik, kontrolsüz büyüme aile işletmelerinin
sürdürülebilir olmasına büyük oranda etkilemektedir (Bayer, 2018).
Aile işletmelerinde yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğunun aile
üyelerinden seçilmiş olması zaman zaman bireyler arası çıkar çatışmalarına sebep
olabilmektedir. Kişilerin kayırılmasına kadar giden bu süreçte aile bireyleri arasında
güvensizlik ortaya çıkarken aile işletmesinin devamı açısından önemli sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Kurumsallaşma bu süreçte aile işletmeleri için bir çıkış olarak görülse de bunun
işletmeye benimsetilmesi kolay olmamaktadır. Aile işletmeleri için kurumsal yapıya geçiş,
profesyonel yönetici ile çalışmanın zorluğu, profesyonel yöneticinin varlığı ile otorite kaybı
düşüncesi ve yetki devrinde zorlanılması aile şirketlerinin zayıf yönü olarak ifade edilebilir
(Yolaç ve Doğan, 2011).
Oysa iş dünyası değişmektedir ve bu değişim işletmelere de yeni zorunluluklar getirmektedir.
Ayakta kalabilmek için işletmeler yeni yetenekler kazanmak zorundadır. Bu yetenekler işletme
içinden yetiştirilip istihdam edilmeli, işletme içinden olmazsa dışarıdan profesyonel hizmet
alımı ile olmalıdır. Bu farklılık kurucu kuşakla, yeni nesil kuşak arasında sorunlar yaşanmasına
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sebep olurken yetki devri sırasında sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir (Karademir vd.,
2006). Bu süreçlerin başarılı bir şekilde yönetilmemiş olması işletmenin devamı açısından
riskler oluşturabilmektedir.
4. AÇIK VE ÖRTÜK BİLGİ
Her örgüt, bilgisi ölçüsünde özel amaçlara yönelebilir. Bu örgütsel amaçlara yönelme örgüt
içinde bilgi paylaşımının önemini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan birçok çalışma ışığında bilgi
paylaşımıyla ilgili olumlu sonuçlar elde edilmiş, örgütler açısından olumlu sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Bilgi paylaşımını tek taraflı olarak görmek doğru değildir. Bilgiyi paylaşan ve bu bilgiye
almaya istekli olan iki taraf olması gerekmektedir. İki tarafında istekli olması neticesinde ortaya
çıkan bilginin işletme açısından bir katma değere dönüşmesi mümkün olmaktadır. Bilginin
yayılması işletme için faydalı bilgi üretilebilir hale gelmesi, rekabet edebilirlik açısından
önemli bir konudur (Gülle, 2014).
Örgüt içi oluşturulan iklim çalışanlar arası bilgi paylaşımını destekler nitelikte olursa o
işletmede bilgi paylaşımı örgütsel bir kültür haline geldiği için doğal bir seyir kazanabilir.
Çalışanların sahip olduğu bilgiyi işletme sermayesi haline getirmesi örgüt kültürü ile mümkün
hale gelebilir. İşletme hafızasına kaydedilen bu bilginin etkin bir şekilde kullanılması ve
faydaya dönüşmesi sürdürebilirlik açısından oldukça önemlidir (Atlı, 2014).
İşletme içinde yaşanan en temel sorunların başında elde edilen bilgilerin yeteri kadar
yayılamaması ve örgütsel hafızaya aktarılamaması durumudur. İşletme içinde iki tür bilgi
mevcuttur birincisi açık bilgi diğeri ise örtük bilgidir (İnce & Oktay, 2006). Açık bilgi özü
itibari ile açık kaynaklara dökülen ve istenildiğinde ulaşılabilen bilgi iken örtük bilgi tam tersi
niteliğindedir. Bireyler arası etkileşim olmadan yayılması mümkün değildir. Örgütten ayrılan
birey henüz örgütsel hafızaya aktarılmamış bilgi ile ayrılması durumunda örgüte ait rekabetçi
bilgiler kaybolurken işletmenin soyut değerinin düşmesine belki daha sonra somut olarak da
zararla karşılaşmasına sebep olmaktadır.
4.1.Açık Bilgi Paylaşımı
Açık bilgi kolayca ulaşılabilen, kaydedilen, belgelenen ve biçimlendirilen bilgi türüdür. Açık
bilgi kağıt veya elektronik ortamda kayıt altına alınan ve herhangi bir izne gerek kalmadan
paylaşılabilen, gerçekler kurallar, ilişkiler ve politikalardan meydana gelmektedir (Slade ve
Yoong, 2014: 164).
Açık bilgi genellikle sistematik olarak depolanır ve herkesin erişimine açıktır. Açık bilgi “bilgi
paylaşıldıkça artar” ifadesinden yola çıkarak paylaşımlı bilgidir ve muhataplarına fayda
sağlamaktadır. Aile işletmelerinde açık bilgi oranı ne kadar yüksekse profesyonel yönetime
geçiş o denli rahat olabilir. Genellikle kurumsallaşma sürecinde birçok bilginin kağıt üzerine
dökülmesi ile açık bilgi oranını arttırabilir.
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4.2.Örtük Bilgi Paylaşımı
Örtük bilgi isminden de anlaşıldığı üzere var fakat açığa çıkmamış bilgidir. İki bakış açısı ile
ele almak mümkündür. Birinci manada örtük bilgi bilenin de bildiğinin farkında olmadığı
bilgidir. Bu bilgi içselleştirilmiştir ve kişinin davranışlarının bir parçası olmuş olabilir. Bu
bilgiyi genellikle kelimelere dökmek, açıkça ifade etmek kolay değildir. İkinci manada ise örtük
bilgi, bilinen ama bir başkasından gizlenen bilgi olarak ifade edilebilir.
Aile işletmelerinde profesyonel yönetime yetki devrinde yaşanan sorunların çözümünde ikinci
manada olan bilinen ama paylaşılmayan bilginin önemi büyüktür. Örtük bilginin insan
beyninde olması ve kolayca kopyalanamıyor olması bu süreci zorlaştırmaktadır (Olomolaiye
ve Egbu, 2004: 770). Bu tür bilgiyi elde etmenin yolu kişisel çaba ve uzun süre beraber
çalışmak gerektirmektedir (Wyatt, 2001: 6). Profesyonel yöneticilerle aile bireyleri arasında
ayrım bu noktada başlamaktadır.
5. YETKİ DEVRİ SIRASINDA YAŞANAN SORUNLAR
Aile işletmelerinde profesyonel bir yönetim anlayışından bahsetmek için aile işletmelerinin
kurumsal bir yapının kurulmuş olması gerekmektedir (Fındıklı ve Arslantaş, 2010).
Kurumsallaşma ile yapılan faaliyet, davranış, eylemlerin standart hale geldiği vurgulanmalıdır.
Profesyonelleşme ise uzmanlık esasına bağlı olarak dağıtılan görevi, yetki, sorumluluk
dengesinin uzman kişiler tarafından yapılması anlamına gelmektedir.
Bu doğrultuda aile işletmelerinin kurumsal bir yapıya sahip olabilmeleri için modern yönetim
anlayışının getireceği değişim ve dönüşüme açık olması gerekmektedir. Hem kurumsallaşma
sürecini başarı ile götürmek hem de ilerleyen dönemde aile işletmesini profesyonel çalışanların
yönetimine bırakabilmek için bu süreçte profesyonel destek alınması gerekebilir. Aile
işletmelerinde çoğunlukla görülen aile ile iş hayatının iç içe girmesinin önüne geçilmesi adına
gerekli olan adımların atılması aile meclisi, aile anayasası gibi açık ve net hükümlerin olduğu
bağlayıcı kuralların koyulması gerekebilir (Dirin ve Tutan, 2015). Gelecek nesiller için karar
mekanizmalarının etkili çalışabilmesi için profesyonellerle olan etkileşim güçlendirilmeli,
yabancı bir bakış açısı ile işletme karar süreçleri değerlendirilmelidir.
Kurumsallaşmış bir işletmede; işletme anayasası, profesyonelleşme, etkin bir örgüt yapısı, yetki
devri, yetkilendirme, yönetim anlayışı, karar verme şekli ve etkin bir iletişim sisteminin
kurulmuş olması beklenmektedir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 500). Aile işletmeleri açısından bu
durum artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Değişen rekabet koşulları aile işletmelerinin klasik
yönetim anlayışından sıyrılarak sistemli bir yönetim anlayışına geçişi gerektirmektedir.
Gelecek kuşakların da ailenin klasik yönetim anlayışından sıyrılarak kurumsal yönetim
anlayışını benimsemesi talep ettiği görülmektedir (Kiracı ve Alkara, 2009: 174 ).
Profesyonel yönetime geçiş her işletme açısından kolay olamayabilir. Özellikle kurumsallaşma
sürecini tamamlayamamış işletmeler için profesyonel yönetime geçiş süreçleri sancılı
olabilmektedir. Profesyonel yöneticinin aile değerlerini dikkate almadan attığı adımlar kimi
zaman aile şirketlerinin dağılmasına sebep olabilir (Barnes ve Hershon, 1994).
Aile işletmelerinin örgüt yapısı yetki devri yapılmasına uygun olup olmadığı da bir başka sorun
olabilir. Aile işletmelerinde gönüllülük esasının diğer işletmelere göre çok daha fazla olması
görev dağılımının yapılmamış olması ile neticelenebilir. Görev dağılımı ile ilgili çizgilerin net
olmadığı durumlarda profesyonel yönetime geçiş sorunlar oluşturabilir. Profesyonelleşme ile
gelen örgüt yapısı değişikliği kaçınılmaz bir gerçektir. Bir işin kim tarafından nerede, ne şekilde
yapılacağının net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.
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5.1.Aile İşletmelerinde Yetki Devri Sırasında ve Sonrasında Yaşanan Sorunlar
Günümüz modern işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda sade bir iş süreci yönetmek
oldukça zordur. Bundan dolayı ayrıntıların dahi çok ince düşünülmesi gereken bir rekabet
ortamında yetki sahiplerinin her aşamayı uzun uzun düşünmeye fırsatı olmayabilir. Bunun
yanında her ayrıntıyı detaylıca düşünmesine gerekte olmayabilir. Burada yetki devri önemli bir
çözüm yolu olmaktadır. Yetki devrinin yapılabilmesi için hem örgüt yapısının yeteri kadar bu
sürece hazır olması hem de yetki devri yapılacak kişilerin görev almaya isteki olması ve görevi
yerine getirebilecek bilgi ve kabiliyete sahip olması gerekmektedir (Karavardar, 2011). Yetki
devrinde yaşanan başlıca sorunları başlıklar halinde ele alacağız.
Kurucu/ Yöneticiden Kaynaklı Sorunlar
Aile işletmelerinde kurucu kişi çoğunlukla işletmeyi sıfırdan alıp belli bir büyüklüğe getirmiş
yöneticidir. Çoğunlukla işletmenin tüm süreçlerine hakim olan birçok ayrıntıyı bilen
yöneticilerdir. Bu bilgi gücünün işletmeye kazandırdığı elbette birçok avantaj vardır. Fakat bu
derece sahiplenmişliğin getirdiği zararların da olduğunu kabul etmek gerekir.
Aile işletmelerinde aile ile iş birbirinden çoğunlukla ayrılmayacak kadar iç içe devam eder ve
işletmeye karşı bir duygusal bağlılığın oluşmasına neden olur. Bu durum işletme yönetiminde
bulunan aile bireyinin yetki devretmesine engeller oluştururken, yetki devrine gerek olmadığı
yönünde inancın da oluşmasına neden olmaktadır.
Yetki devri yapmak isteyen aile işletmesi yöneticisi bu devir sonrasında kendini
konumlandırmakta zorluk çekebilmektedir. Kendini önemsiz hissetmesi ya da önemli bir şeyin
elinden alındığı hissi profesyonelleşmeye yeni geçiş yapan aile işletmelerinde yaşanabilecek
sorunlardır (Yolaç ve Doğan, 2011).
Bunun yanında profesyonel yönetici ile aile işletmesinde kendi işinin yönetimini yapan kişi
karşılaştırıldığında da bazı farkları görmek mümkündür. Profesyonel yönetici daha fazla fayda
odaklı bakarken aile değerlerini, saygınlığını göz ardı edebilir. Bu da yetki devri yapılmasını
zorlaştıran bir başka sorun olabilir.
Yöneticinin neyi ve ne şekilde devredeceği konusunda bilgi sahibi olmaması, astların iş
yaparken oluşan hatalarına karşı anlayış gösterememesi, astlara yüklenen görev ve
sorumluluğun yanında yetki verilmemesi, astların gelişimi konusunda isteksiz olmaları,
demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışından uzak olunması, yöneticinin otorite ve gücü
elinden bırakmak istememesi de yönetici kaynaklı yetki devrini engelleyen faktörler arasında
gösterilmektedir (Aytürk, 2000: 89).
Astlardan Kaynaklı Sorunlar
Astlardan kaynaklı sorunun temelinde görevi devir alacak kişinin yeterli bilgi, deneyim ve
beceriye sahip olmaması görevi devir almak istememesine sebep olmaktadır. Üste karşı
sorumluluk ve yetersizlik hissi başarısızlık baskısı oluşturabilmektedir.
Özellikle aile işletmeleri açısından yetki devri düşünüldüğünde yetki devri yapılacak
profesyonelin bu noktada yetersizliği öncelikli konu olmayabilir. Aile işletmelerinde astlardan
kaynaklı çıkacak bilgi paylaşımı sorunlarının yaşanması beklenebilir. Dışarıdan gelen yönetici
işletme yönetimi ile ilgili birçok tecrübeye sahip olsa da aile işletmelerinde sıklıkla görülen aile
içi dengelerin yönetimi konusunda tecrübesiz olabilir. Bu noktada örtük bilgi paylaşımının
önemi ortaya çıkmakta profesyonel yöneticinin daha iyi çalışabilmesi için bu bilginin
paylaşılması gerekmektedir (Fayganoğlu, 2019). Yeteri kadar bilgi paylaşımının olmadığı
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durumlarda profesyonel yönetime geçiş başarısızlıkla sonuçlanmakta, aile işletmelerinin bu
süreci tamamlamasına engel olmaktadır.
Örgüt ve Yönetim Yapısından Kaynaklı Sorunlar
Örgüt yapısı profesyonel yönetime geçiş için temel bir dinamik taşımaktadır. Örgüt yapısının
uygun olup olmaması profesyonel yönetime geçişi kolay ya da zor hale getirmektedir.
Kurumsallaşma ile ilişkili olan örgüt yapısı işletmelerin profesyonelleşme yolunda aldıkları
mesafeyi göstermektedir. Aile işletmelerinde özellikle kurucu kuşağın olduğu dönemde
merkezi bir yönetimin olduğu görülmektedir (Kobal & Yıldırım, 2016). Kararların tek elden
dağıldığı, yetki ve gücün bir noktada birleştiği yönetim şekli yaygındır.
Diğer Sorunlar
Aile içi bilgilerin dışarıya çıkmaması aile işletmeleri açısından her zaman önem arz etmiştir.
Bundan dolayı “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı ile her zaman dışarıya rakiplere karşı güçlü
görünmek temel prensip olarak benimsenmiştir. Profesyonel yönetime geçiş ile aile ve iş
arasındaki çizgi netleştirilememişse aile içi bilgilerin yayılması muhtemeldir. Bu da aile
işletmelerinin yetki devri yapmakta isteksiz olmasına sebep olabilir. Güven konusu da bir başka
önemli husustur. Profesyonel yönetime geçiş aşamasına kadar özellikle aile içi ortaklı
işletmelerde güven esasına dayalı bir yönetim biçiminin olması profesyonele yetki devrini
zorlaştırmaktadır.
Aile işletmeleri her ne kadar kurumsallaşma sürecine girmiş olsa da eski alışkanlıkları yani
müşteri ve işletme sahibi arasında doğrudan bağlantı kurmanın vermiş olduğu avantajları
tamamen bırakamayabilir. Özellikle müşteri tarafında bu durum talep edildiği bilinen bir
gerçektir. İşletme sahibi ile bağlantı kurma isteği profesyonel yönetimin arada kalmasına sebep
olurken işletme sahipleri tarafından gereksiz bulunabilir.
Bir başka önemli husus ise kurucu kuşağın kurumsal kimlik kazandığı, kendini ifade ettiği,
sosyal statü kazandığı süreç ile işletme yöneticiliğinin iç içe geçmiş olmasıdır. Kendinden bir
parça gibi hissetmesi hatta birçok işletme sahibinin dediği gibi evlatlarımdan biri gibi
görüyorum ifadeleri yetki devrini zorlaştırmaktadır.
Yetki devri, ikinci kuşak yöneticilerin daha sıcak baktığı ve geçişe hazır oldukları bir dönem
olarak kabul edilir (Özkaya & Şengül, 2006). İkinci kuşak yöneticilerin işletmede söz sahibi
olmaya başladığı dönemin de kendi içinde zorluklarının olduğunu ifade etmek gerekir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi eğer aile işletmeleri aile içi ortaklı bir yapıda ise ikinci nesilde
yönetime ve çeşitli kademelerde çeşitli görevlere talip çok sayıda aile bireyi çıkabilir. Bu durum
iç çekişmelere aile içi anlaşmazlıklara sebep olabilir. Profesyonel yönetim ile bunun önüne
geçmek mümkün iken aynı zamanda profesyonel yönetim ile bazı problemlerin gün yüzüne
çıkmasına da sebep olunabilir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Hem ülkemizde hem de dünya geneline bakıldığında ekonomiler için en önemli yapı taşlarından
biri aile işletmeleridir. Aile işletmelerinin devamlılığının olması başarılı birçok markanın
doğmasına zemin hazırlamaktadır. Başarılı aile işletmeleri incelendiğinde gelinen noktaya
kadar ne kadar zorlu yollardan geçildiğini görmek mümkündür. Ülkemizde de çok sayıda aile
işletmesi bulunmasına rağmen bu işletmelerin önemli bir kısmının kurumsallaşma süreçlerini
tamamlamadıkları görülmektedir. Kurumsallaşma süreci bir işletmenin sağlıklı büyüyebilmesi
için gerekli koşulların sağlanmasına zemin hazırlamaktadır.
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Yetki devri bu sürece girmiş işletmelerde özellikle bir gereklilik haline gelmektedir. Her ne
kadar bu çalışmada üzerinde durulan aile işletmelerine dışarıdan profesyonel yöneticilerin
transferi ve yaşanılan zorluklar olsa da aile işletmelerinde yetki devri konusu bununla sınırlı
değildir. Aile işletmelerinde bir sonraki kuşağa görevler devredilirken yaşanan sorunlarda
benzerlik göstermektedir. Özellikle burada profesyonel yöneticilere yetki devrinde yaşanan
bilgi saklama süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanması aile işletmelerini, kurumsallaşma
süreçlerini ve rekabetçi yapılarını olumsuz etkilemektedir. Aile işletmeleri içinde yetki devri
yapılabilecek bireylerin olması donanımlı bir yöneticinin seçilmesi işleri daha kolay hale
getirebilir. Fakat bu, her zaman mümkün olmamaktadır.
Bundan dolayı aile işletmelerinin profesyonellere yetki devri yaparken dikkat etmeleri gereken
hususların olduğu ve bunlara uyulması durumunda yetki devrinde daha az sorunun
yaşanabileceği öngörülmektedir.
Aile işletmelerinin etkili bir yetki devri süreci ve sonrası için öncelikle görev tanımlarının
yapılmış olması hem aile içinde görev alan bireylerin işini kolaylaştırırken hem de profesyonel
yönetici için işleyişin daha net olmasını sağlamaktadır. Aile büyüklerine ya da kuruculara yetki
devrinin faydaları ve işletme için çizilen vizyonun anlatılması yetki devrini kolaylaştırılacağı
düşünülmektedir. Aile anayasası hakların korunması ve gelecek odaklı adımların belirlendiği
bir yazılı metin olması sebebiyle profesyonel yönetici açısından ve aile bireyleri açısından bir
güven unsuru oluşturmaktadır. İşletme içinden bireyler yetiştirmek, uzun süreli tanınan
profesyonellere görev vermek yetki devri süreçlerinin daha sağlıklı yürümesini
kolaylaştırmaktadır. Belirsizliğe karşı daha fazla sabırlı olmak profesyonel yönetici ile
çalışırken üzerindeki baskıyı azaltabilir. Yukarıda ifade edilen hususlar aile işletmelerinde yetki
devrini kolaylaştıran başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Bu başlıklara dikkat edilmesi durumunda
yetki devrinin daha sorunsuz gerçekleşebileceği düşünüldüğü için aile işletmelerine bir çözüm
yolu olarak önerilmektedir.
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COVID-19 PANDEMİSİ İLE DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Vasfi Kahya1
1
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ÖZET
COVID-19 salgını kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alarak alışılagelen birçok şeyi
değiştirmiştir. Bu sebeple yakın tarihimizde, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm insanlığı
etkileyen son yüzyılın en köklü değişimi olarak kabul edilebilir. Her yaştan, her milletten her
coğrafyadan insanı etkisi altına alan bu salgın yeni yaşam koşullarının ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Tüm insanlık için plansız bir şekilde karşılaşılan bu değişimin yönetilmesi için etkili
kriz yönetim süreçleri gereklidir. Kısa zamanda köklü değişimlerin herkes tarafından hemen
kabul edilmek zorunda kalınması, örgüt içi ve dışı sorunların çıkmasına sebep olmaktadır.
Ancak yeni şartlara uyum gösterenler faaliyetlerine artık yeni normallere göre devam
edebilmekte ve böylece işletmeler açısından yeni şartlara uyum sağlamanın önemi ortaya
çıkmaktadır. Hayatımıza giren bu yeni uygulamalar işletme faaliyetlerini de etkisi altına alarak
değişimi başlatmış ve dönüşüm sürecini kalıcı bir hale getirmiştir. Aradan geçen bir yıldan fazla
zamanın getirdiği tecrübe ile pandeminin olası etki ve sonuçlarının hala devam ettiği
görülmekte ve yeni çalışma modelleri hayatımıza girmektedir. İşletmeler açısından oldukça
uzun süren pandemi koşulları yeni ve kalıcı olması beklenen uygulamaları deneyimlemelerine
sebep olmuş ve pandemi sonrası da bu uygulamaların devam edeceği yönünde kararların
alındığı görülmektedir. Uzaktan/Evden çalışma modelleri ile tanışan işletmeler, pandemi
sonrası karma (hibrit) çalışma modelleri ile çalışma hayatına devam edileceği şeklindeki ortak
görüşün yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında serbest (freelance) çalışma
modellerinin yaygınlık kazanması, çalışanların bir işletmeye bağlı kalmaksızın faaliyetlerine
devam edebilmesinin pandemi ile daha kolay hale gelmesi de İKY açısından yeni koşullara
uyumu gerektiren zorlu bir süreci doğurmaktadır.
Bu süreçte hayata geçirilen İK uygulamalarını ve pandemi koşullarına uyumlu çalışma
biçimlerini anlamak büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, pandemide yeniden
tanımlanan İKY kriterlerinin ortaya konulması ve değişen İK uygulamalarını anlamaya
çalışmaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile sektör temsilcilerine sorular yöneltilerek
elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Bu çerçevede işletmelerin pandemiye yönelik hayata
geçirdikleri eylem planları ve insan kaynakları uygulamaları incelenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Uygulamaları, COVID-19, Yeni Normal.
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CHANGING HUMAN RESOURCES PRACTICES THROUGH COVID-19
PANDEMIC PROCESS
ABSTRACT
COVID-19 epidemic is considered one of the most radical change triggers in the last century
after World War II. It has affected the entire world and changed many things that are customary,
affecting all humanity. This epidemic, which affects people of all ages, all nationalities, all
geographies, has led to the emergence of new living conditions. It is very clear that this change,
which is unplanned for all humanity, requires effective crisis management processes. In a short
time, many people must quickly accept radical changes, which can lead to problems inside and
outside the organization. It is a challenging process in which those who adapt to the new
conditions can continue their activities according to the new norms, it reveals the importance
of compliance with the new conditions from the business perspectives. These new applications
that have entered our lives have also influenced business activities, started the change, and laid
the foundation for the transformation process to become permanent. With the experience
brought by more than a year of the pandemic process, it is seen that the possible effects and
consequences continue, introducing new working models to our lives. For businesses, ongoing
pandemic conditions have resulted in new working practices that will prevail as these practices
will continue even after the pandemic process. Businesses familiar with remote / home working
models are spreading the prevailing view that their employees will continue their working lives
with hybrid working models after the pandemic. The prevalence of freelance working models
and the conditions for employees to continue their activities without being connected to the
business becomes easier with the pandemic creates another process requiring compliance with
new conditions in terms of HRM. It is important to understand the human resources practices
implemented in this process and how they work according to the pandemic conditions. This
study aims to understand the changing HR practices by identifying the HRM criteria redefined
in the pandemic. The findings obtained by asking questions to sector representatives using semistructured interview technique are analysed by statistical methods. In this context, action plans
and HR applications implemented by enterprises for the pandemic will be examined.
Keywords: Human Resources Applications, COVID-19, New Normal.
1. GİRİŞ
Covid-19 pandemi dönemi; sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğer açılardan ciddi şekilde tüm
dünyayı ve ülkemizi etkilemiştir (Bostan vd., 2020). Her alandaki zorunlu değişimin önemli
alanlarından birisi çalışma hayatıdır. Virüsün etkilerinin hızlı ve durdurulmaz bir şekilde
etkilemesi sonucu, insan hayatında karantina ve sosyal izolasyonla ilgili çok sayıda tedbirler
alınması sonucu büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır. Eğitim, iş hayatı, alışveriş ve birçok süreç
uzaktan ve internet üzerinden yürütülmeye başlanmıştır (Möhring vd., 2021). Tüm toplum,
işletmeler ve kurumlar bilişim teknolojilerini kullanmak zorunda kalmıştır. Bu alanlardan birisi
de İK alanındaki teknolojik dönüşümlerin kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Bu süreçte
yeni teknolojiler başrolü oynamakta ve pandemi sürecindeki zorlukları aşmakta
kullanılmaktadır (Abusaada&Elshater, 2020).
Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi iş yaşamının dönüşümünü uzun süredir
hızlandırmaktadır. Pandemi dönemi bu dönüşümü zorunlu hale getirirken aslında krizi fırsata
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çevirme olanağını da getirmiştir. Pandemi koşullarına uygun yenilikçi çalışma biçimleriyle
birlikte İK alanı da kendini geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada ülkemizdeki pandemi
sürecinin İK alanlarının nasıl etkilediği ve işletmelerin yeni İK stratejilerinin neler olduğu
üzerinde durulacaktır.
2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetimi temelde örgütün rekabetçi yapısını desteklemek ve üstünlükler
sağlamak amacıyla ihtiyaç olan insan kaynağının sağlanması ve sürdürülebilir hale
getirilmesini sağlayan bir disiplindir. İKY, örgüt performansının iyileştirilmesi ve rekabet
üstünlüğünün sağlanması amacıyla, insan kaynakları yönetimini örgütün stratejik hedefleriyle
ilişkilendiren, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, motivasyon ve çalışan bağlılığını sağlama
gibi birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan uygulama ve politikaların hayata geçirilmesidir
(Bayat, 2008).
İnsan kaynaklarının en temel görevi; örgütün hedeflerine en verimli şekilde ulaşmasını
sağlamaktır. İlgili hedefin gerçekleşmesi için İKY alanında özellikle insan ilişkilerine
yönelmek gerekmektedir (Akçadağ ve Özdemir, 2005;170). İKY etkili bir şekilde işletme
süreçlerinde kullanıldığında verimli iş gücü yönetimi, rekabet üstünlüğü, kültürel olarak farklı
yapıda bulunan iş gücünü yöneterek işletmeye benzersiz katkılar sunabilmektedir.
Pandemi sürecinde işletmelerin genellikle alışık olmadıkları bir şekilde faaliyetlerine devam
etmeleri gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda İK bölümlerinin bu kritik süreçte önemli
bir görev aldığı görülmektedir. İK birimlerinin; çalışan beklentilerinin değişmesi, çalışma
koşullarının değişmesi, mesai kavramının ev yaşamı ile iç içe girmesi gibi durumları etkin bir
şekilde yönetmesi beklenmektedir.
2.1.İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
İK uygulamaları değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde sürekli güncellenerek zamanın
gereklerine uyum sağlamıştır. Pandemi süreci bu değişimi daha hızlı hale getirmiş ve birçok
işletme için alışılmadık ve yeni uygulamaları gündeme getirmiştir. Elektronik ortam ve dijital
platformlarda İKY yeni bir hal almıştır. Bu değişim İK uygulamalarının da sürekli değişmesine
ve kendini güncellemesine sebep olmuştur.
İşe alım süreçleri İK birimlerinin takip etmesi gereken önemli konulardan biridir. İşletmenin
faaliyetlerine devam edebilmesi için bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulacak işgücünü planlaması
gerekmektedir. Devamlı olarak değişim yaşayan işletmelerin yeni adaylarda da gerekli
özellikleri araması gerekmektedir. Pandemi ile işe alım süreçleri de etkilenmiş bu görüşmelerin
büyük kısmı uzaktan hale gelmiştir ve işe alım sürecinin son aşamasında yüz yüze görüşmeler
gerçekleşmektedir. İş arayanlar tarafından sıklıkla şikâyet edilen iş görüşme süreçleri pandemi
döneminde uzaktan mülakatlar şekline dönüşmüş ve bu da uygulayıcılar açısından farklı bir
dönem anlamına gelmektedir. Eğitim ve geliştirme, kariyer, performans değerlendirme gibi
birçok İK fonksiyonu da bu süreçte farklılaşmaktadır. Şüphesiz en büyük değişim kariyer
yönetimi alanında yaşanmaktadır.
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İş sağlığı ve güvenliği konusu ise pandemi ile daha farklı bir hal almış işletmelerin çalışan
sağlığını koruması iç hijyeni sağlaması gibi konular önceki dönemlere göre çok daha önemli
hale gelmiştir. Pandemi ile gelen bir diğer konu ise çalışan sayılarında artış ya da azalış olarak
yansıması olarak düşünülebilir. Uzaktan çalışma, iş hacminin azalması ya da artması, dışarıdan
hizmet alımının uzaktan çalışma ile kolaylaşması neticesinde İK biriminin yeni çalışan
planlaması veya işten çıkarmalar gerekmektedir.
3. PANDEMİ KRİZİ ÖZELLİKLERİ
Araştırmacılar kriz ifadesi için farklı tanımlamalar yapmışlardır. Bu tanımlardan yaygın
olanları ise bu çalışmada ortak ifadeleri dikkate alınarak bir araya getirilmiştir. En geniş
kapsamıyla kriz, değişen koşullara müdahale etme noktasında yetersiz olma durumu olarak
ifade edilebilir. Krizin genel kabul gören tanımında ise kriz, örgütün yaşamını tehdit eden bir
durum olarak görülmesidir. Bir olayın geçtiği karmaşık bir ortam içinden çıkılması zor, aniden
ortaya çıkma, kötüye gidiş ve tehlikeli durum olarak ifade edilmektedir (Can, 2005: ss.385387). Örgütlerin erken uyarı sistemi ile farkına varmasının güç olduğu durumlar, farkına varılsa
bile yönetim tarafından dikkate alınmayan, iş yapma usullerini devre dışı bırakan, yönetim ve
çalışanlarda panik havası oluşturan olumsuz gelişmeler olarak ifade edilebilir (Bulduklu ve
Karaçor, 2017:280). Krizler her ne kadar beklenilmeyen durumlar olsa da beklenilmeyen
duruma hazırlıklı yakalananlar ile hazırlıksız yakalananlar arasında doğal bir farkın ortaya
çıkması kaçınılmazdır (Kadıbeşeğil, 2003:55).
Pandemi krizi de bu açıdan bakıldığında hazırlıklı yakalanmamın pek mümkün olmadığı bir
kriz olarak kabul edilebilir. Pandemi ile hayatımıza bir anda giren uzaktan çalışma modelleri
birçok işletme için yeni bir deneyim anlamına gelmektedir. Ortalama bir krizin üç farklı etki
yapacağı düşünülebilir. Bunlardan ilki kamu güvenliğini tehdit eden bir kriz olarak ortaya
çıkması ikinci olarak ekonomik açıdan bir krizin çıkması üçüncü olarak da itibar kaybı olarak
ortaya çıkmasıdır. Pandemi ile ortaya çıkan kriz üç durumu da içine almaktadır. Bu açıdan
pandeminin getirdiği zorlukları yönetmek bu üç kriz durumunun ayrı ayrı yönetilmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
4. PANDEMİNİN SOSYAL ETKİLERİ
Krizin toplumu birçok noktada etkileyen ve mevcut düzenin değişmesine sebep olan sosyal bir
olgu olduğu da göz ardı edilmemelidir. Panik halinde olan kitlelerin her zaman olduğundan
daha farklı davranışlar göstermesi muhtemeldir. Bu aşamada bireyin ve toplumun psikolojik
olarak bu değişimden etkilenmesinin sosyal hayata nasıl yansıyacağı araştırmacılar için önemli
bir konudur. Gelecek kaygısı taşıyan bireyin umut ve güven duyguları etkilenebilmektedir. İşini
kaybetme riski, sağlık sorunları, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe sebebiyle en yakınlarıyla
bile görüşememe travmatik etkilere sebep olabilmektedir. Nitekim Japonya da pandemi ile
artan intihar vakaları bu açıdan değerlendirildiğinde sosyal açıdan pandemi öncesine göre daha
kötü sonuçların ortaya çıktığını göstermektedir. Tıbbi açıdan gerekli çabanın gösterilmesinin
yanında sosyal açıdan da bireyin desteklenmesi, yaşanılan kriz ile ilgili bireylerin psikolojik
olarak rahatlatılması gerekmektedir.
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Pandeminin psikolojisi adlı kitapta Taylor (2019) pandeminin beş temel psiko-sosyal durumu
tetiklediğini ifade etmektedir. Bunlar sırasıyla;
1. Yaşanan panik halinin gıda ve temel ihtiyaçlara yönelimi arttırması, stoklama çabası,
2. Virüsün yayılmasına sebep olan toplumlara karşı ırkçı yaklaşım ve dışlayıcı tutum,
3. Yaşanan kaos sebebiyle gereksiz yere sağlık sisteminin meşgul edilmesi,
4. Kural koyucuların pandemi sürecini yönetmesi için koymuş olduğu kurallara karşı
gelme, direnç gösterme,
5. Doğru bilginin yayılmasının yanında yanlış ve çarpıtılmış bilginin de yayılmasında bir
artışın olması.
Bunların yanında virüsün yayılmasını engellemek ya da azaltmak için dünya devletleri bir
takım yasak ve kısıtlamalar getirmektedir. Seyahat engelleri, sınırların kapatılması, sokağa
çıkma yasakları, zorunlu izolasyon, karantina, evden çalışma, uzaktan eğitim, esnek çalışma
gibi birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin sosyal hayata yansıması olarak rutin devam
eden işleyişim bozulmasına en genel ifadesiyle ürün akışı ve ödeme dengelerinin bozulması
sebepli sosyal sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Deloitte, 2020:1). Birçok sektörün
işleyişini derinden etkilemiştir. Ulaşım, eğitim, turizm, eğlence, hizmet sektörleri bu süreçten
en fazla etkilenen olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalan sektörler olmuştur. Bunun yanında
pandemi krizi ile büyüyen kendine yeni alanlar açan sektörler de olmuştur. Özellikle internetten
satış ve gıda gibi sektörler bu süreçten nispeten kazançlı çıkan alanlar arasındadır. Nitekim
dünyanın en zenginlerinin pandemi sürecinde servetlerini arttırdıkları görülmektedir. Oxfam’ın
“Eşitsizlik Virüsü” raporunda dünyanın en zengin 20 milyarderinin servetlerini pandemi
döneminde %68 arttırdığı rapor edilmektedir (Oxfam, 2020). Bunların yanında tarım gıda,
perakende, lojistik, iletişim ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde kazançlı
çıkmışlardır (Akça ve Tepe Küçükoğlu, 2020: 73).
Pandeminin olumsuz etkilerinden daha az etkilenmek isteyen işletmeler pandemi koşullarına
uyum sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle yasaklara bağlı olarak fiziki alışverişin zorlaştığı
zamanlarda online alışveriş önemli adımlardan biri olabilmektedir. Yemek satışı yapan
işletmelerin daha önce paket servis hizmetleri olmamasına rağmen bu süreçte hızlı bir şekilde
uyum sağlamıştır. Kahya (2021) yapmış olduğu çalışmada Yemeksepeti tarafından yıllık
yayımlanan raporlara göre 2018 yılında 14.000 restoran, 2019 yılında 19.500 restoran ve 2020
yılında ise 32.437 restoran yemeksepeti sistemine yeni giriş yaparak online platformlar
üzerinden paket servisi hizmeti vermeye başlamıştır. Özellikle 2020 yılı pandemi sürecinde bir
önceki yıllara göre artışın fazla olması dikkat çekmektedir.
5. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
Değişim kavramını işletme ile bütünleştirmek için öncelikle örgütsel değişim kavramından
bahsetmek gerekmektedir. Örgütsel değişim, örgütün çeşitli alt sistem ve boyutları ile bunlar
arasındaki ilişkilerde meydana gelebilecek her türlü değişiklik olarak açıklanmaktadır (Peker,
1995: 24). Başka bir tanımda ise örgütün yapısını, hedeflerini, teknolojisini ve iş yapma
biçimlerini değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Iverson, 1996). Organizasyon faaliyetleri ile
ilgili konularda mevcut durumdan farklı bir duruma gelme anlamındadır (Koçel, 2011).
Örgütsel anlamda bir işletmenin değişim gayesi, işletme amaçları olan kar, süreklilik, büyüme
ve sosyal fayda olarak ifade edilebilir. Bireyler açısından ise motivasyon, iş tatmini, örgütsel
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bağlılık gibi amaçları olduğu ifade edilebilir. Değişim her ne kadar olumlu ifadelerle
desteklense de her zaman olumlu algılanmayabilir. Değişeme direnç çok sık rastlanan bir durum
olması değişimden beklentiyi olumsuz etkilemekte değişimden umulan faydayı düşürmektedir.
Bu anlamda örgütsel değişim yenilik yapma, büyüme ve gelişme gibi olay ve olguların tümünü
içine alabilecek derecede geniş kapsamlıdır. Örgütsel değişim, örgüt içinde; roller, görevler,
yetkiler, iş süreçleri, örgüt yapısı, iş tanımları, sorumluluklar, üretim teknikleri, çevresel
düzenlemeler, yönetsel yaklaşımlar gibi mevcut durumun olumlu ya da olumsuz, planlı ya da
plansız bir şekilde başka bir biçime dönüştürülmesini belli bir öngörü ile bilinçli olarak ve iş
sonuçlarında önemli farklılık oluşturacak girişimleri kısaca tüm örgütsel süreçlerin mevcut
durumun işlevsel yeteneğini arttırma sürecini içeren kaçınılmaz bir olgudur (Dursun 2007, s.8).
Örgütsel değişimi zorunlu kılan, tetikleyen, değişmeye mecbur bırakan bazı durumların olduğu
ifade edilmelidir. En genel haliyle sınıflandırmak gerekirse iç ve dış çevrenin baskıladığı
ekonomik değişimler, yasal değişimler, küresel değişimler, müşteri talep ve istekleri olarak
sıralamak mümkündür.
Köklü değişimlerin işletme içinde sorunsuz olarak hayata geçirilmesi düşünüldüğü kadar kolay
olmayabilir. Örgüt iklimi ve kültürü değişim için uygun ortamı sağlaması önemlidir. Bunların
yanında lider/yönetici kişinin etkin rolü önemli bir etken olmaktadır.
5.1.İnsan Kaynakları Uygulamalarında Değişim
İnsan beklenti ve ihtiyaçları sürekli olarak değişiklik göstermiş tarih boyunca bu değişme uyum
sağlamak için uygulamalarda değişim göstermiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna
oradan da bilgi toplumuna geçişlerde değişim kaçınılmaz olmuştur. Sosyal, kültürel ve
ekonomik değişimlerde toplumsal değişimi hızlandırmıştır.
COVID-19 salgını ise değişim konusunda işletmelerin alışık olmadığı agresif bir geçiş süreci
yaşatması bakımından diğer birçok değişim süreçlerine göre farklılık gösterdiği açıktır. İnsan
kaynaklarının süreçler içinde merkezi görevi sebebiyle etkili koordinasyonun sağlanmasında
önemli görev üstlenmesi gerekmektedir. Pandeminin başladığı ilk zamanlarda geçici gibi
görünen yeni uygulamalar zamanla daha kalıcı hale gelmeye başlaması sadece pandemi sürecini
atlatana kadar kullanılacak diye düşünülen uygulamaların işletme ile uyumlu olması sonucu
daha kalıcı hale gelmesi ile neticelenmektedir. Daha önce tecrübe edilmemiş sorunlar ve yeni
çalışma düzeninde cevap arayan sorular insan kaynakları yöneticileri için baskı oluştururken
faaliyetine devam etmesi gereken işletmeler için aciliyet gerektirmektedir. İnsan kaynakları
bölümleri bu yeni süreci daha başarılı yönetmek için farklı çalışma modelleri ve daha önce
sunulmamış esneklikler sunarak süreci başarılı bir şekilde yönetmeye çalışmaktadırlar. Bu
uygulamaların önemli başlıkları aşağıda verilmektedir.
Uzaktan çalışma modelleri:
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan işorganizasyonu kapsamında iş görme
edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçlarıile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı
ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir (İşK.m.14/4). Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile başlayan
uzaktan çalışma modeli pandemi de işletmeler için en önemli çözüm yollarından biri olmuştur.
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Bilgi teknolojilerini kullanılarak, işin ya bir bölümünün ya da tamamının işyeri ortamının
dışında ev ortamında yürütülmesi olarak tanımlanabilir (Kavi ve Koçak, 2010: 76). Bundan
önce tercihen seçilen bu çalışma modeli pandemi ile birçok işletme açısından zorunlu hale
gelmiştir. Bu zorunluluk sadece işletmelerin tercihi olmamakla birlikte hükümetlerin de etkisi
olmaktadır. Hastalıktan korunma amacı güden bu uygulamalar gittikçe daha fazla
yaygınlaşmaya başlamaktadır. Dijital altyapı sistemleri uygun olan işletmeler bu sürece daha
uyumlu entegre olurken henüz altyapısı hazır olmayan ya da tedarikçi ve müşteri tarafında bu
geçişe uyum sorunu yaşan paydaşların bulunması uzaktan çalışma sürecine geçişi daha sancılı
hale getirebilmektedir.
Pandemi sürecinde İK birimleri için uzaktan çalışma koşullarını belirlemek gerekli
düzenlemeleri yapmak rahat bir iş ortamı ve mal ve hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi
açısında zorunlu gereklilik haline gelmiştir. Bu süreçte İK birimleri uygun olan iş kollarına
uzaktan çalışma zemini hazırlayarak hem pandemi içi hem de pandemi sonrasında devam
edilebilecek önemli bir uygulamayı işletmelerin deneyimlemesini sağlamaktadır.
İşgücünün dijitalleşmesi:
Pandemi öncesi uzaktan çalışmayı benimsemiş işletmelerin ayın belli günleri çalışanlarının
uzaktan çalışabilmesine imkân tanıyan altyapı sistemlerini daha önce kurmuş olmaları pandemi
ile gelen değişimi daha kolay karşılamalarını sağlamıştır. Teknolojik altyapının bu geçişe hazır
olması en önemli unsur olduğu açıktır. Çalışanların sağlığını koruyabilmesi iş hayatında
sekteye uğramadan devam edebilmesi hem birey açısından hem de işletmeler açısından oldukça
önemlidir. İşletmelerin iş akışlarında yeni bir düzenleme ile uzaktan çalışma koşullarını
yeniden düzenlemeleri uzaktan çalışmaya daha fazla fırsat verirken çalışanlarında dijital çalışan
haline gelmesine olanak tanımaktadır.
Bağımsız ofis (Mobilite):
Kuşaklar arası farklar uzun zamandır konuşulan bir konu olması sebebiyle beklenti ve istekler
kuşaklar arası farklılık göstermiştir. Özellikle Y ve Z kuşağının bir yere bağlı kalmadan
çalışabilme isteği pandemi ile kendine daha fazla zemin bulmuş durumdadır. Bu iki kuşağın en
önemli motivasyon unsurlarından biri bağımsızlık olarak ifade edilmektedir (Taş ve Kaçar,
2019). Mobilite sadece çalışanlar için değil işletmeler için de büyük önem taşımaktadır.
Küreselleşmenin sonucu olarak mobilite rekabetin üst seviyede devam edebilmesi için iş
modellerinin kurgulanma sürecinde dikkate alınan bir konu haline gelmiştir. Ulaşım her ne
kadar geçmişe göre çok hızlı hale gelmiş olsa da bugün zamanın değeri de bir o kadar artmış
görünmektedir.
6. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, örneklem grubu, veri toplama tekniği, araştırma soruları ve
analiz ile ilgili bilgiler verilmektedir. Araştırma için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.
Nitel araştırma yöntemi tercih edilmesinin nedeni araştırmaya katılan insan kaynakları
yöneticilerinin pandemi sürecinde değişen insan kaynakları uygulamalarını katılımcıların kendi
deneyimlerinden yola çıkarak açıklamaya çalışmaları istenmesidir. Bu yöntemle katılımcıların
kendi ifadelerini daha açık bir şekilde açıklamalarına imkân tanınmaktadır. Nitel araştırmalarda
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araştırmaya katılan bireylerin davranışlarını nasıl açıkladıklarıyla ilgili bir anlayış çerçevesinde
deneyimlerini yorumlamaları esas alınmaktadır (Patton, 2014:33). Pandeminin çok hızlı
gelişmesi ve uygulayıcıların ortak bir karar alabilmelerine imkân vermeden uygulama
zorunluluğunun olması uygulayıcıların nasıl yaklaştığı, nelerin etkisi olduğunu tespit etmek
olduğu için nitel yöntem daha uygun bir araç olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı; “Pandemide yeniden tanımlanan İKY kriterlerinin ortaya konulması ve
değişen İK uygulamalarını anlamaya çalışmaktır.”
Araştırmada dış geçerliliği arttırmak için amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı
örneklem yöntemi, derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı
kapsamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir (Altunışık vd., 2007). Buna göre
insan kaynakları uygulamalarında pandemi ile değişime giden 11 insan kaynakları yöneticisi
ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler online olarak yapılmış yüz yüze ziyaret
gerçekleştirilmemiştir. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo’1 de verilmiştir:
Katılımcı

Sektör

Görev Süresi

Cinsiyet

Şehir

K1

Tekstil

8 yıl

Erkek

Uşak

K2

İnşaat

4 yıl

Erkek

Uşak

K3

Tekstil

2 yıl

Kadın

Denizli

K4

Makine

4 yıl

Erkek

İzmir

K5

Bilişim

1 yıl

Erkek

İstanbul

K6

Gıda

5 yıl

Kadın

Konya

K7

Madencilik

3 yıl

Erkek

Uşak

K8

Seramik

9 yıl

Kadın

Uşak

K9

Eğitim

2 yıl

Kadın

İstanbul

K10

Tekstil

7 yıl

Erkek

Gaziantep

K11

Gayrimenkul

1 yıl

Kadın

İstanbul

6.1.Bulgular
İnsan kaynakları uzmanları ile yapılan ayrıntılı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bulgular
aşağıda sunulmuştur. Ortaya çıkan temalar ve bunlara dair katılımcıların ilgili ifadeleri ek
tabloda sunulmuştur.
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Uzaktan/Evden Çalışma
Uzaktan/evden çalışma önceden beri işletmeler tarafından kullanılan, çalışanların daha ensek
çalışabilmesine imkân veren bir uygulama olarak ifade edilebilir. Pandemi ile uzaktan/evden
çalışmanın bir zorunluluk haline gelmesi İK profesyonelleri için de yeni ve köklü bir sürecin
başlamasına sebep olmuştur. Evden çalışma, işin bir bölümü veya tamamının işyeri ortamının
dışında bilgi teknolojileri yardımı ile yürütülmesi olarak açıklanmaktadır (Kavi ve Koçak,
2010: 76). Salgın hastalıktan korunmak amaçlı işletmelerin zorunlu tercihleri arasında olan
evden çalışma modeli İK uygulayıcıların değişimi ifade ettikleri bir tema olmuştur. Bu tema ile
ilgili katılımcı ifadeleri şu şekildedir:
“Bu süreçte uzaktan çalışma herkes açısından daha güvenli olmaktadır” (K1).
“İşlerin uzaktan dönüşümlü olarak yönetilebilmesi işletmeler açısından personel azaltma ile
sonuçlanabilir” (K3).
Bundan sonraki süreçte hibrit çalışma modelinin iş hayatımızda kendine daha fazla yer
bulacağını düşünüyorum (K4).
“Odaklanarak çalışması gereken kişilerin evde rahatsız edici bir unsur bulunmaması
durumunda işleri daha hızlı ve kaliteli teslim ettikleri görülüyor” (K5).
“Uzaktan çalışmayı destekleyen İK yazılımları pandemiden sonra da bu kullanım şeklini
devam ettirecek gibi görünüyor”(K6).
“Pandemi koşullarında uzaktan çalışma, işletmeler açısından kurtarıcı bir rol oynuyor” (K8).
“COVID-19 ile ilgili temel güvenlik önlemleri düşünüldüğünde uzaktan çalışma ile
yürütülebilecek işlerin olması ve eğitimin bu şekilde verilebiliyor olması, insan kaynakları
profesyonellerinin işlerini kolaylaştırmaktadır” (K9).
“Toplu kullanım alanlarının hijyen sorumluluğu, servis araçları gibi sosyal mesafenin azaldığı
noktalarda yoğunluğun azaltılabilmesi için uzaktan çalışma iyi olmuştur” (K10).
Esnek Çalışma Saatleri
Esnek çalışma, bireyin sınırlandırılmış çalışma koşullarının daha geniş zamana yayılması
olarak ifade edilebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (İLO) göre esnek çalışma, değişen
şartlara uyum sağlamak adına işveren ve çalışanın çalışma saatleri, çalışma ortamı ve çalışma
koşulları gibi başlıklarda ortak bir uzlaşı sağlayarak çalışma koşullarını rahatlatmasıdır
(Kayalar, 1998: 157-162).Esnek çalışma koşulları sadece örgütsel ve bireysel performansı bu
süreçte olumlu etkilememekte aynı zamanda ev ve iş dengesinin kurulmasına destek olmaktadır.
Zaman ve mekân kısıtlamasının olmaması çalışanlar açısında çeşitli fırsatlar sunabilmektedir. Bu
tema ile ilgili katılımcı ifadeleri şu şekildedir:
“İş hayatında evlere dönüş kendi içinde bazı zorluklar getirdi, esnek çalışma saatlerinin
uygulanabilir olması kısmen bu zorlukları kolaylaştırmış görünmektedir” (K1).
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“Proje temelli çalışan kişilerin esnek çalışma fırsatı sunulması ile işlerine daha motive
olduklarını, daha faydalı çıktılar ürettiklerini tecrübe ettik” (K2).
“Pandemi koşullarında çalışanlardan maksimum fayda elde edebilmek için uygun olan iş
tanımlarında esnek çalışma saatlerine geçiş yaptık”( K4).
“Esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkânının yaygınlaşması ile farklı coğrafyalardaki kişilerle
saat farklarından bağımsız çalışma imkânı olmuştur”( K5)
“Esnek çalışma ile insan kaynakları yöneticilerinin izin, sağlık gerekçeleri gibi süreçleri
yönetmesinin kolaylaştığı görülmektedir” (K8).
“Bakıma muhtaç aile fertleri olan çalışanların esnek çalışma ile insan kaynakları
bölümlerinden talepleri azaldığı görülmektedir” (K9).
Mobilite
Her ne kadar pandemide hareketliliğin düşürülmesi için kapanma kararları uygulanmış olsa da
mobilite konusunda özgürlüğün geldiğini söylemek mümkündür. Kısıtlı ortamda mekândan
bağımsız çalışma kurallarının gelmesi ile çalışanların daha fazla mobil oldukları
gözlemlenmiştir. Bilgisayar, tablet, telefon ve benzeri elektronik ürünlerin sayesinde uzaktan
çalışma fırsatı bulan çalışan bir noktaya bağlı kalmadan da çalışma imkânına sahip olmuştur.
Bu ve bunun gibi imkânlar sebebiyle çalıştığı şehrin dışına çıkma imkânı bulan, sosyal mesafeyi
korumanın daha kolay olduğu daha az yoğunluklu bölgelere yerleşim gibi konular çalışanların
daha mobil davranmasına imkân tanımıştır.Bu tema ile ilgili katılımcı ifadeleri şu şekildedir:
“Bilgisayar ve internetin olduğu her yer benim ofisim olabilir bundan sonra” (K4).
“Memleketime gitmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hem aile büyükleri mutlu oldu hem de ben
evimde çalışmanın verdiği rahatlık ile daha verimli çalıştım” (K6).
“Bilgilerin bulut sistemlerinde depolanıyor olması kararları her yerden almama fırsat verdi”
(K8).
“Dijitalliğin artması ile mobilliğin artması paralel ilerliyor” (K11).
Gig Ekonomisi (Freelance)
Kısa süreli iş anlamına gelen Gig ekonomisi temelde müzik endüstrisinde ortaya çıkmış bir
kavramdır. Dijitalleşmenin artması ile kabiliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı
bulabilen birey daha fazla kişi ya da kurum ile çalışabilme fırsatına sahip olabilmektedir
(Woodcock & Graham, 2019). Sürekli yeni iş bulabilme imkânına sahip olan birey bundan
dolayı sabit bir yerde çalışmak yerine kısa süreli iş sözleşmeleri ile çalışma hayatına devam
etmektedir. Bu noktada işletmeler için yeni fırsatların ortaya çıkması mümkün olabilmektedir.
Daha önce şirket çatısı altında çalıştırması mümkün olmayan nitelikli personele bu şekilde daha
uygun maliyetle ulaşabilme fırsatına sahip olabilmektedir. Çalışanların işletmeye en az maliyet
unsuru ile en iyi faydayı vermesi esas olan bu durumda insan kaynaklarına önemli görevler
düşmektedir. İnsan kaynakları bölümlerinin her geçen gün artan bu çalışma modeline uygun
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yeni düzenlemeler yapması, izin zamanı, özlük hakları, sigorta gibi kavramların İK bölümleri
için yeniden yorumlanması demek olan bu yeni iş modeli hızlı bir şekilde uygulayıcılar
tarafından benimsenmektedir (Kost vd., 2020).
Bunun yanında Gig ekonomisi çerçevesinde iş yapan bireylerin planlanması proje bazlı işlerin
zamanında teslim edilebilmesi İK birimlerinin klasik çalışma şartlarının değişmesi anlamına
gelmektedir. Bu tema ile ilgili katılımcı ifadeleri şu şekildedir:
“Pandemi döneminde şirket dışı çalışanlardan katkı almaya başladık bence bu yeni bir
dönüşüm”(K4).
“Hindistan’dan bir yazılım mühendisi ile çalıştık hem uygun fiyata iş yaptı hem de süreci
sorunsuz götürdü” (K5).
“Yeteneklerin sürekli yenilendiği alanlarda artık sabit çalışanlar yerine proje temelli
çalışanlara yönelim başladı. Örneğin bizim sektörümüzde seramik tasarımı sürekli üretkenlik
gerektiriyor. Bunun için herkesten faydalanmanın önü açıldı” (K8).
7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Geçmişe göre değişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Geçtiğimiz 40 yıl göz önüne
alındığında bu değişimin kat ettiği mesafe çok daha net anlaşılabilir. Etkileşim içinde olan her
varlık değişen koşulların gerekliliği olarak yeni düzene ayak uydurmalı bunun için de
değişmelidir. Özellikle değişimi zorunlu kılan küresel ölçekte tetikleyici unsurların ortaya
çıkmasından sonra değişim daha farklı bir hal almak zorundadır. İletişim ve teknoloji etkisi
bireyler ve işletmeler açısından böyle bir değişim tetikleyicisi olmuştur. Uyum sağlayamayanın
işini sürdürmesinin zorlaştığı bir ortam karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple işletmeler
varlıklarını etkileyen sosyal, ekonomik, teknolojik, siyasi, kültürel değişimlere uyum sağlaması
varlıklarını sağlıklı şekilde devam etmeleri açısından gerekli düzenlemeleri yapmaları
gerekmektedir.
Çalışma ilişkilerini yeniden düzenlemeyi gerektiren pandemi döneminde işletmelerin her
alanında olduğu gibi insan kaynakları alanında da dönüşüm yaşanmaktadır. Dönüşüme ayak
uydurmak isteyen işletmelerin insan kaynaklarını da dönüşüme uygun şekilde güncellemesi
gerekmektedir. Birçok İK fonksiyonunun dijital ve yenilikçi uygulamaları özellikle pandemi
döneminde zorunlu hale gelmiştir. Yapılan çalışmada da pandemi döneminin İK uygulamaları
ve fonksiyonlarını da dönüştürdüğü ve zorunluluğun zamanla içerisinde gerekliliğe dönüştüğü
görülmektedir. İşletmelerin krizi fırsata çevirebilmeleri için yeni İK uygulamalarını da dikkate
alan stratejiler oluşturması gerekmektedir.
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EVLİLİK DOYUMUNUN İLİŞKİLERE İLİŞKİN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR,
KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE EBEVEYNLİK BİÇİMLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Nazife Sena ŞAHİN1
1

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
https://orcid.org/0000-0002-6882-3105

ÖZET
Bu araştırmanın amacı evlilik doyumunu ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, kişilerarası ilişki
tarzları ve algılanan anne/baba tutumları açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ), İlişkilere
İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İBÇÖ), Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ) ve Evlilik Yaşam
Ölçeği (EYÖ) sunulmuştur. Araştırmanın örneklemi toplum örneklemi olarak seçilmiş ve başta
Ankara, İstanbul ve Bursa olmak üzere araştırmaya Türkiye’nin farklı illerinden 18 yaş üzeri
toplam 417 kişi katılmış ancak veri kaybından dolayı 375 kişinin verisi analize tabi tutulmuştur.
Araştırma bulgularına göre evlilik doyumu ile ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar arasında
negatif yönlü anlamlı korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Bununla birlikte, sosyodemografik
değişkenlerden olan yaşanılan yer değişkeni evlilik doyumunu yordamıştır. Aynı zamanda
ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar ve algılanan ebeveynlik biçimleri de farklı düzey ve
boyutlarda kişilerarası ilişki tarzlarını yordamıştır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik doyumu, İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası Tarz,
Ebeveynlik Tutumları
1. GİRİŞ
‘’Evlilik’’ kavramı söz konusu olduğunda alan yazında yapılan birçok çalışmanın ‘’evlilik
doyumu’’ kavramı etrafında gerçekleştiği görülmektedir. Bir tanıma göre evlilik doyumu,
‘’kişinin kendi mutluluğu ve evliliğindeki memnuniyetin öznel bir deneyimi’’ şeklinde
tanımlanmıştır (Hendrick ve Hendrick, 1997; akt., akt. Sternberg ve Hojjat, 1997: 57). Evlilik
doyumu kavramının bireylerin psikolojik, sosyal ve fiziksel bağlamlarını kapsıyor olması
birçok disiplin tarafından incelemeye değer görülmesine ve böylece disiplinler arası çalışma
konusu haline gelmesine sebep olmuştur.
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Eşler arasındaki evlilik doyumunun makul düzeylerde olması gelecek nesle daha sağlıklı bir
psikolojik zemin hazırlamasının yanı sıra, makro düzeyde toplumun da psikolojik iyi oluşunu
destekleyecek bir etmendir. Evlilik doyumunu makul düzeylerde tutmak için evlilik doyumunu
etkileyen unsurlar tespit edilmelidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar evlilik
doyumunu etkileyen unsurları araştırma hedefi ile gerçekleştirilmektedir. Evlilik doyumunu
etkileyen birçok unsur olduğu bilinmektedir. Ancak bu unsurların başlıcası eşler arasındaki
kaliteli iletişim gücüdür (Bertoni ve Bodenmann, 2010: 176).
Bu bilgiden hareketle eşlerin birbirleriyle kurdukları iletişimde nasıl bir tarz benimsediklerini
tespit etmek araştırmanın amaçlarından biridir. Kişilerarası tarzları inceleyen araştırmalar
kişiler arası ilişkilerin doğasını anlama güdüsü ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının
başkalarını doğrudan ya da dolaylı olarak nasıl etkilediğini keşfetme amacıyla yapılmaktadır
(İmamoğlu, 2008: 17). Kişilerarası ilişki tarzlarının bireyden bireye çeşitlilik gösterdiği
bilinmektedir (Alkan, 2008; akt, Çolakuğlu, 2012: 2).
Kişilerarası ilişki tarzlarının bu şekilde çeşitlilik göstermesinin bir sebebinin kişilerin farklı
ebeveynlik tutumlarına maruz kalarak yetişmesi olduğu düşünülmektedir. İnsanoğlunun
ötekiler ile ilişkisi henüz anne karnında iken ilk hareketleri yapmasıyla başlamaktadır. Bu ilişki
doğduktan sonra karşılaşılan ilk bakım vericiler ile fiziksel ve duygusal temas ile
sürdürülmektedir. Bu doğrultuda insanoğlunun ilk ilişkilerini aile ortamında edindiği
düşünülebilir. Bireylerin kurdukları ilişki tarzlarının niteliğinin en önemli belirleyicisinin
yetişilen aile ortamı ve maruz kalınan ebeveynlik biçimi olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Bireylerin sahip oldukları ilişki tarzlarının evlilik yaşantısı içinde de
partnerleriyle olan ilişkilerinin niteliğini etkileyecek olduğu düşünülmektedir.
Büyüme ve gelişme sürecinde bireylerin ebeveynleri ile olan ilişkileri gelecekteki
yaşantılarında kendilerini, çevrelerini ve dünyayı algılayış biçimlerini etkileyecektir. Ebeveyn
ile yaşanılan olumsuz deneyimler neticesinde olumsuz ebeveynlik algısı oluşmaktadır (Young,
Klosko ve Weishaar, 2009: 128). Bu durumda bireylerin bilişsel yönüne vurgu yapan
ebeveynlik algısı kavramı ve kişiler arası ilişki tarzları kavramı, evlilik ilişkisini etkilediği
ortaya koyulmuş bilişsel çarpıtmalar kavramını da gündeme getirmektedir. Söz konusu
araştırmanın amacı bu üç kavramının birlikte evlilik doyumu kavramı üzerindeki etkisini
incelemektir. Her ne kadar alan yazında bu üç kavram ile evlilik doyumu kavramının ayrı ayrı
ele alındığı araştırmalar yer alsa da söz konusu araştırma bu üç kavramın birlikte evlilik doyumu
ile incelenmemesi eksikliğini gidermeye yönelik ufuk açıcı bir çalışma olma amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
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1.1.Evlilik ve Evlilik Doyumu
Evlilik kavramı birçok araştırmacı tarafından farklı yönleriyle ele alınmış ve tanımlanmaya
çalışılmış bir kavramdır. Her ne kadar evlilik bir kavram olarak karşımıza çıksa da günümüzde
aile içi çatışmaların ve boşanmaların artmış olması evliliği etkileyen unsurların tam olarak
anlaşılmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir (Taşköprü, 2013: 15). Ancak kısaca
açıklanacak olursa; fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yönleriyle birbirlerinin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla iki farklı insanın ortak mekanda ve zamanda bir araya gelmesi evlilik
olarak tanımlanmaktadır (Gülerce, 1996). Dünya genelinde ise çiftlerin birlikteliklerini yasalar
önünde beyan etmesi ve devlet tarafından tanınması evlilik olarak nitelendirilmektedir. Evlilik
ile aile yapısının temelleri oluşturulur ve aile yapısı koruma altına alınmış olunur (Yıldız ve
Büyükşahin-Çevik, 2016: 228). Evliliğin bireylerin genel yaşam doyumunu arttırdığı ve
böylece toplum ruh sağlığının sağlam temellere inşa edilmesi için temel oluşturduğu
söylenebilir (Haylı, Durmuş ve Kış, 2017: 3329). Evlilik yaşantısında zorluklar, güçlükler ve
mutluluk, karşılıklı yarar iç içe geçmiş durumdadır. Ancak birçok sağlıklı yetişkinin evlilik
ilişkisinde ulaşmak istediği temel amaç mutluluk ve karşılıklı fayda sağlanmasıdır (Hayward
ve Zhang, 2006: 640). Aynı zamanda sosyal bir varlık olan insan için evlilik önemli bir ilişki
türüdür. Kişiler evlilik yaşantısında temel güvenlik gereksinimlerini karşılarken, neslinin
devam edeceğini de güvence altına almış olur. Buna ek olarak evlilik birlikteliği ile kişiler
toplum karşısında sosyal, psikolojik, duygusal, ekonomik ve cinsel ayrıcalık edinmiş olurlar
(Çelik, 2006: 12). Evlilik kişiler arası ilişkilerin en yoğun yaşandığı ilişki türü olduğu için çiftler
için en yakın kişi eşleridir (Üncü, 2007: 3). Ancak bu durum eşlerin birbirlerine yönelik
beklentiye girmelerine yol açmaktadır. Evlilikteki doyum ise eşlerin birbirlerine yönelik
beklentilerin karşılanıp karşılanmamasına ya da karşılanınca elde edilen mutluluğa bağlıdır. Bu
durum evlilik ilişkisindeki eşleri etkilediği kadar, hatta bazı durumlarda daha da çok, çocukları
da etkilemektedir. Bu açıdan evliliği, evlilikteki doyumu ve evlilik doyumunu etkileyen
faktörleri anlamak çok önemlidir (Üncü, 2007: 3).
Türkiye’de evlilik ile ilgili yapılan ilk çalışmaların Batı’da yapılan çalışmaların Türk kültürüne
uyarlaması şeklinde olduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılan eşler arasındaki ilişkiyi ölçmeye
yönelik bu ilk çalışmalar; Kabakçı, Tuğrul ve Ertan (1993) tarafından Türkçe uyarlaması
yapılan Birtchenell Eş Değerlenme Ölçeği, Tutarel-Kışlak (1999) tarafından Türkçe uyarlaması
yapılan Evlilik Uyum Ölçeği, Fışıloğlu ve Demir (1997) tarafından uyarlama çalışması yapılan
Çift Uyum Ölçeği’dir (Taşköprü, 2013: 15).
Evlilik kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan uzmanların ve pek çok başka
disiplin araştırmacısının evlilik doyumu kavramını kendisine araştırma konusu olarak seçtiği
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görülmektedir. Evlilik doyumu konusunun gün geçtikçe daha da ilgi çekici bir konu haline
gelmesi bu konunun disiplinler arası köprü oluşturmasını da sağlamıştır. Evlilik doyumu
kavramını açıklayan kuramlara bakıldığında Thibaut ve Kelly tarafından 1959 yılında öne
sürülen Karşılıklı Bağlanma Kuramı; klasik ve edimsel koşullama ile aşk ve evlilik kavramları
açıklayan Öğrenme Kuramı; bir olay ya da durumun içsel ya da dışsal faktörlere yüklenerek
izah edilmesini ifade eden Yükleme Kuramı; aile üyelerinin aile içinde yaşanan bir kriz
durumunda nasıl reaksiyon verdikleri üzerine kurulmuş Kriz Kuramı gibi pek çok farklı kuram
karşımıza çıkmaktadır. Alan yazında yer alan araştırmalar bakıldığında evlilik doyumu terimi
yerine evlilik kalitesi, evlilik mutluluğu ve evlilik uyumu gibi kavramların da kullanıldığı
görülmektedir (Fincham ve Bradbury, 1987: 797; Spanier ve Lewis, 1980: 825). Bu terimlerinin
tamamında evliliğin öznel ve niteliksel vurgu yapılması ortak noktalarıdır (Haseley, 2006: 5).
Evlilik doyumu kavramı çok karmaşık, birçok unsurdan etkilenen ve birçok unsuru da etkileyen
bir kavram olsa da en basit haliyle, evlilikte eşlerin çift olarak mutluluk ve tatmin duygusunun
karşılığı olarak kullanılmaktadır (Nicholas, 2005: 29). 1980’li yıllarda yapılan evlilik doyumu
araştırmalarına bakıldığında bu araştırmaların genellikle evlilik doyumunu arttırıcı ve azaltıcı
unsurların tespiti üzerinde kümelendiği görülmektedir. 1990’lı yıllarda çeşitli ekollere mensup
araştırmacıların yapmış olduğu evlilik doyumu araştırmaları dikkat çekmiştir. Son yıllarda ise
evlilik doyumunun alt boyutlarını keşfetmeye yönelik araştırmalar ön plandadır. Evlilikteki
doyumun aile ruh sağlığına etkilerinin yanı sıra bireylerin ruh sağlığına etkileri de göz önünde
bulundurulduğunda bu konuda yapılacak çalışmaların değeri gittikçe artacaktır (Bradbury,
Fincham, 2000 ; Chapin, Chapin, Sattler, 2001). Evliliğin gelecekteki yönünün en önemli
belirleyicisinin eşler arasındaki ilişkinin niteliği ve evlilik doyumu olduğu bilinmektedir.
Evlilik doyumu kavramı çok farklı unsurlara bağlı olan ve son derece karışık bir olgu olduğu
için evlilik doyumu araştırmacılarının odağı,

evlilikte doyumsuzluğa yol açacak özel

sebeplerin tespitidir (Chapin, Chapin ve Sattler, 2001: 262). Evlilik doyumu ile birlikte en sık
ele alınan kavramlara bakıldığında şu şekilde sıralamak mümkündür; evlilik doyumu üzerinde
en çok etkiye sahip olabilecek bilişsel süreçler ve şemalar, eşlerin uyumsuz davranışlarının
altında yatan sebepler, çiftlerin çatışma çözme stilleri, evlilikte bozulmaların yaşanma süreci,
eşlerin kişilik özellikleri, özsaygı ve depresyon düzeyleri, çiftin duygu ifade şekilleri, fiziksel
şiddet, iletişim becerileri, zamanla evliliğin işlevlerinde ortaya çıkan değişmeler… Bu
araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak araştırmacılar tarafından evlilik doyumunu arttırıcı ve
evlilikte eşler arası ilişkiyi geliştirici programlar üretilmektedir (Bradbury, Fincham ve Beach,
2000: 964 ; Chapin, Chapin ve Sattler, 2000: 259). Bunun yanı sıra evlilik doyumunun yer
aldığı araştırmalar psikolojik faktörlere, sosyo-demografik değişkenler ve eğilimler,
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ebeveynlik, fiziksel sağlık ve psikopatoloji veya bunların bazı kombinasyonlarına odaklanır.
Tüm bu değişkenler evli olmanın bazı yönleriyle ilgilidir. Bu açıdan evlilik doyumuna dair
yapılan çalışmaların bulgularının entegrasyonu ile anlamlı bir sonuca erişmek mümkün
olacaktır (Bradbury, Fincham ve Beach 2000: 965). Ülkemizde yapılan evlilik doyumu
araştırmalarına bakıldığında ise evlilik doyumu ve yaşam doyumu (Bozoğlan, 2015; Baytemir
ve Yıldız, 2016; Soylu ve Kabasakal, 2016; Çağ ve Yıldırım, 2018); evlilik doyumu ve
bağlanma biçimleri (Çakır, 2008; Sığırcı, 2010; Çavuşoğlu, 2011; Curun ve Çapkın, 2014;
Öztahtacı, 2017; Demir, 2016; Kaynak Malatyalı ve Büyükşahin Sunal, 2020); evlilik uyumu
ve problem çözme biçimleri (Taşköprü, 2013; Akça Koca ve Yukay Yüksel, 2017; Uçar, 2018;
Parlar ve Akgün, 2019); dindarlık düzeyi ve evlilik doyumu (Atçeken, 2014; Balcı Arvas ve
Hökelekli, 2017; Uçar, 2018); evlilik doyumu ve duygusal zeka (Üncü, 2007; Güngör Houser,
2009) gibi araştırmaların olduğu görülmektedir. Aynı zamanda alan yazında yaş, cinsiyet,
evlenme yaşı, evlilik süresi, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, çocuk sayısı, evlilik türü, kaçıncı
evlilik olduğu ve eşlerin çalışma durumu gibi sosyo-demografik değişkenler ile evlilik doyumu
ilişkisini inceleyen araştırmalara da sık rastlanmaktadır.
1.2.İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar
Beck’in bilişsel duygusal yaklaşımına göre bireyler psikolojik zorlantı yaşadıkları durumlarda
birtakım mantık dışı ve akılcı olmayan işlevsiz inançlara kapılırlar. Bu tür objektif olmayan akıl
dışı işlevsiz düşünceler Bilişsel Çarpıtma olarak ifade edilmektedir. Yaygın olarak görülen
düşünce hataları şu şekildedir:
1. Keyfi çıkarsama: zıttı bir delil olduğu veya destekleyici bir delil olmadığı halde özgül
bir sonuç çıkarma durumudur. Bundan dolayı dayandığı bir gerçeklik yoktur.
2. Seçici algılama: bir olayda daha önemli ayrıntılardan ziyade bütünün sadece bir
parçasına odaklanmadır. Böylece olaya seçilmiş ayrıntıya göre anlam verilmektedir.
3. Aşırı genelleme: bireyin spesifik belli bir olaydan hareketle elde ettiği sonucu o olayla
ilgili ya da ilgisiz diğer olaylara da genellemesidir.
4. Abartma ve azaltma: bu hatalı varsayımda birey olumlu olayların önemini azımsarken
olumsuz olaylara abartılı bir önem atfeder.
5. Kişiselleştirme: bireyin kendisi dışında gerçekleşen alakasız bir olayı kendiyle
ilgiliymişçesine değerlendirmeye tabi tutmasıdır.
6. İki uçlu düşünme: yaşanılan tüm deneyimleri birbiriyle tamamen zıt iki kutba
sınıflandırma çabasıdır.
7. Etiketleme ve yanlış etiketleme: etiketleme genellemenin daha üst boyutudur. Kişi
etiketlemeyi olaylara ya da davranışlara değil bizzat kendine yönelik yapar. Yanlış
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etiketlemede ise olayın tanımının yanlış yapılması ve olaya olması gerekenden çok
daha yüksek bir duygusal tepkiyle yanıt vermektir.
8. Duygusal nedensellik: birey olay karşısında rasyonel ve somut verilerle sebeplendirme
yapmak yerine kendi duygusal verileri ile nedensellik ilişkisi kurmaktadır. Bu durum
kişiyi yanlış kararlar almaya sevk edebilir.
9. –meli/-malı ifadeleri: bireyin temel güdü kaynağı –meli ve –malı ifadeleridir. Kişi
yapması gereken şeyleri yapmazsa cezalandırılacağına ilişkin düşünce hatasına
sahiptir. Sonuç olarak kişi kendini baskı altında hisseder.
10. Zihin okuma: kişinin karşısındakinin düşüncelerini bilmemesine rağmen, delilsiz
olarak onların kendine dair olumsuz düşüncelere sahip olduğunu varsaymasıdır.
11. Falcılık: kişinin geleceğe dair olumsuz tahminlerini gerçekmiş gibi kabul etmesidir.
(Arkar, 2012: 38-39, Hiçdurmaz ve Öz, 2011: 73-73).
Bilişsel duygusal yaklaşımın kuramsal bilgilerinden yola çıkıldığında bireylerin olaylar ve
durumlar hakkındaki yorumlarının önemini açığa çıkarmaktadır. Bu kuramsal bilgiden
hareketle bireylerin deneyimleri sonucunda edindikleri hatalı varsayımları ve mantık dışı
inançları değiştirerek yaşantılara verilen tepkilerin de değişebileceği görülmektedir (Şimşek,
2014: 30).
Alan yazında yapılan araştırmalara bakıldığında yapılan mantık dışı bilişsel hataların evlilik
doyumu üzerinde olumsuz etkiye yol açtığı görülmektedir. Örneğin; ilişkilere ilişkin bilişsel
çarpıtmalar ve algılanan problem çözme becerisinin evlilik doyumunu yordama gücünü
araştıran bir çalışmada evlilik doyumunu ilk sırada yordayan değişken problem çözme becerisi
olurken, gerçekçi olmayan ilişki beklentilerine yönelik bilişsel çarpıtmalar ikinci yordayıcı
olarak tespit edilmiştir. Yaş ve cinsiyet gibi değişkenler ile yakınlıktan kaçınma ve zihin okuma
bilişsel çarpıtmalarının evlilik doyumunu yordama etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır
(Güven ve Sevim, 2007: 49). Bir başka çalışmada ise romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan
inançların ve bağlanma boyutlarının ilişki doyumu üzerindeki yordayıcı gücünü araştırmak
hedeflenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlardan
aşırı beklentiler ve farklı düşünmek alt boyutlarının ilişki doyumunu olumlu yönde yordadığı
bilgisine ulaşılmıştır (Sarı ve Owen, 2016: 204). İlişkilere yönelik bilişsel çarpıtmaların
ilişkilerde çaresizlik inançları, ilişkilerde sevilmezlik inançları, yakınlıktan kaçınma, gerçekçi
olmayan ilişki beklentisi ve zihin okuma alt boyutlarında evlilik uyumunu yordadığı sonucuna
ulaşılmıştır (Küçükçelik, 2017: 59 ).
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1.3.Kişilerarası İlişki Tarzları
Kişilerarası ilişkiler “iki ya da daha fazla insan arasında gelişen, farklı ihtiyaçlardan kaynağını
alan, tanışıklıktan samimiyete kadar farklı yoğunlukta yaşanan, karşılıklı duygusal etkileşim ve
davranımlar” şeklinde tanımlanmaktadır (İmamoğlu, 2008: 16). Alan yazında yer alan diğer
tanımlara bakıldığında her ne kadar kişilerarası ilişkilerde iletişim vurgusu yapılsa da
kişilerarası ilişkilerin duygu, düşünce ve davranış gibi birçok bileşini olduğu görülmektedir. Bu
tanımda bahsedildiği gibi herkes ile ‘’tanışıklıktan samimiyete’’ bir ilişki kurmak mümkün
olmayabilir. Kimileri için başkalarıyla ilişki kurma süreci çok daha rahat olabilirken kimileri
için ise bu sürece zorlayıcı olabilmektedir (Çelebi ve Odacı, 2018: 94). Bu durumun birçok
farklı belirleyicisi vardır. Bu belirleyicilerin başında kişilik özellikleri gelse de değer yargıları,
özel ilgi alanları, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi unsurlar da etkilidir. Aynı zamanda iletişim
sürecindeki

değişkenlerin

de

kişilerarası

ilişkilerde

belirleyici

bir

rol

üstlendiği

unutulmamalıdır. Örneğin kişilerin nasıl, kiminle ve hangi koşullar altında iletişim kurdukları,
iletişim tarzları, sosyal algıları ve kendi iletişim tarzlarını nasıl algıladıkları diğer değişkenler
olarak sıralanabilir (Buren ve Nowicki, 1997: 430). Bireyler ilişkilerini kurdukları biçimler
sonucunda yaşam kalitelerini ve doyumlarını farklı düzeylerde yaşamaktadırlar. İnsanların ben
ve diğerleri bağlamı içinde ilişki kurması, kurulan ilişkiyi geliştirmesi ve sürdürmesi söz
konusu ilişkilerin nasıl algılandığı ve yorumlandığı da kritiktir. Nitekim bireyler ötekilere nasıl
davranacağını belirlerken kendisi ve ötekilere ilişkin yüklemelerinden faydalanır. Açıktır ki
kişilerin ilişkilerinde başarılı veya başarısız olmaları yaşamdaki iyi oluş düzeyleri için önemli
bir belirleyicidir (Erözkan, 2009: 57).
Kişiler arası ilişki kavramı ilk olarak Sigmund Freud ve onun takipçileri tarafından ortaya
atılmış olsa da bilinen ilk temsilcisi Sullivan (1953)’dır. Sullivan aynı zamanda kişiler arası
ilişkilere yönelik ilk sistematik araştırmaları gerçekleştirmiştir. Sullivan’a göre kişiler arası
bağlantılar ve öğrenme yaşantıları kişiler arası ilişkileri açıklayan temel olgulardır. Aynı
zamanda bir kişinin ilişkilerini anlamak onun deneyimlerini anlamaktan geçer. Sullivan’ın
kişiler arası ilişki kavramına yaklaşımı klasik psikoanalitik yaklaşımın id, süperego ve egodan
oluşan yapısal yaklaşımından ziyade kişisel ve kişiler arası deneyimler üzerine kuruludur. Bu
bakımdan daha dinamik bir özellik göstermektedir (Sullivan, 1953; Akt. Evans, 2006: 5-6).
Sullivan’a göre bireylerin kişiliklerini kişilerarası ilişkileri belirlemektedir. Bireylerin
sergiledikleri davranışlar ilişkilerinden kaynağını almaktadır. Bir davranış çevreden bağımsız
olarak meydana gelemeyeceği için kişilerin yaşadığı davranışsal anormallikler kişiler arası
ilişkilerden kaynaklanmaktadır (Sullivan, 1953; Akt. Gökçe, 2013: 46). Bireyler başkalarına
yönelik davranışlarını belirlerken sahip oldukları kişiler arası ilişki tarzlarından yola
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çıkmaktadırlar. Ancak kişiler arası ilişkideki davranışların bir diğer belirleyicisi de ilişki içinde
bulunulan kişinin hangi ilişki tarzını benimsediğidir. Sonuç olarak ilişkiye geçilen bireyler
değişince ilişki tarzları da değişime uğramaktadır (Yılmaz, 2010; Akt. Karataş, 2019: 10).
Ancak yapılan bir araştırmada bu görüşün karşıtı bulgular elde edilmiştir (Buss ve Craik, 1983:
107-108).
Kişilerarası ilişkiler kuramına bir başka yaklaşım da Safran (1990) tarafından yapılmış ve bu
yaklaşıma Bilişsel Kişilerarası Kuram adı verilmiştir. Safran kişilerarası ilişkileri bilişsel
süreçler kapsamında açıklamaktadır. Safran’a göre kişilerarası ilişkiler ve bilişsel süreçler
birbirinin tümleyeni yani tamamlayıcısıdır ve bir arada ele alınmaları gerekmektedir. Bireyin
bir durum veya olay karşısında duygusal sistemi uyarılır. Duygusal sistemin bu olay ya da
durum karşısında vereceği tepkiye ilişkin bilgi ve söz konusu olay ya da durum ayrı ayrı değil
birlikte işlemlenme sürecine girer (Safran, 1990: 94). Safran aynı zamanda kişilerarası şemalar
kavramını da ortaya atmıştır. Kişilerarası şemalar kavramı sonraki yıllarda yapılan bilişsel
yaklaşım temelli kişilerarası ilişki tarzları çalışmalarda sıkça yer almıştır. Safran kişilerarası
şemalar kavramını açıklarken, Sullivan’ın kendi kuramında kişilerarası ilişkilerde çevrenin
önemini vurguladığı gibi, bireylerin kişilerarası ilişkilerinde diğerleri ve çevre ile olan
etkileşimlerinden kaynak alarak kişilerarası şemaların oluşturulduğunu vurgulamaktadır.
Aslında en nihayetinde kişilerarası şemalar kişilerarası ilişkinin sürdürücüsü olma niteliğini
göstermektedir. Buna

göre, bireyler kişilerarası

ilişkilerinde sergiledikleri ya da

sergileyecekleri davranışlarını ve duruma göre değişimleyebilecekleri örüntüleri içeren bilgileri
bu kişilerarası şemalar üzerine kodlamaktadır (Karslı, 2008; akt. Karataş, 2019: 10).
Matthews’e (1993) göre, yaşamdan alınan haz ve mutluluk, şahsi başarı elde etmek ya da
romantik ilişkilerde başarısızlığa uğramak, yeni arkadaşlıklar inşa etmek, genel mutluluk
düzeyi gibi pek çok etmen kişilerarası ilişkilere bağlıdır. Aynı zamanda bireyin yaşamın erken
dönemlerinde edinmiş olduğu kişilerarası ilişkilere dair öğrenimler, ileri yaşamlarını samimi ve
sıcak bir bağlamda geçirmelerine olanak sağlar. Yani kişilerarası ilişkiler tüm insanlar için
yaşamsal bir önem ve değer taşımaktadır (Koç, 2014: 163).
Şahin, Batıgün ve Koç (2007) tarafından geliştirilen, kişiler arası ilişki tarzlarında bireylerin
iletişim şekillerini tespit etmeye odaklı Kişiler Arası Tarzlar Ölçeğinde kullanılan ve
ölçümlenmesi hedeflenen kişiler arası tarz boyutları:
1. Baskın tarz: ilişki kurma sürecinde çoğunlukla emir kipi kullanma ve ilişkiye girilen
kişi üzerinde üstünlük kurma çabası içinde olma (Çolakoğlu, 2012: 100).
2. Kaçınan tarz: ilişki kurma sürecinde kişinin çekingen ve pasif davranışlar ortaya
koyması ve empati yapamaması (Çolakoğlu, 2012: 101).
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3. Öfkeli tarz: ilişki kurma sürecinde kırıcı, aşağılayıcı ya da iğneleyici üslubu kullanma
ve öfke kontrolünü sağlayamama (Çolakoğlu, 2012: 103).
4. Duyarsız (duygudan kaçınan) tarz: ilişki kurma sürecinde duygularını ifade etmekten
geri durma ve duygusal yakınlık kurmaktan kaçınma (Çolakoğlu, 2012: 105).
5. Manipülatif tarz: ilişki kurma sürecinde müdahaleci olma ve tutarsız davranma
(Çolakoğlu, 2012: 106).
6. Alaycı/küçümseyici tarz: ilişki kurma sürecinde diğerlerine karşı küçümseyici bir tutum
içinde olma ve çevredekilere grandiyöz davranma (Çolakoğlu, 2012: 109).
Kişilerarası tarzlara yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında; yapılan bir araştırmada
bireylerin kendilik algısı, kişiler arası ilişki tarzları ve öfkeleri kişiler arası ilişkilerinden ve
yaşamdan aldıkları doyum düzeyini etkilediği bulgulanmıştır (Şahin, Batıgün ve Uzun, 2011:
109-111). Yapılan bir diğer araştırmada ise manipülatif, duyarsız, baskın ve öfkeli tarz gibi
olumsuz ilişki tarzını benimseyen kişilerin depresyon ve ankisiyete başta olmak üzere
psikolojik problemleri daha sık yaşadıkları bilgisine ulaşılmıştır. Buna göre bu ilişki tarzını
benimseyen kişiler ilişkilerinde ve yaşamlarının genelinde memnuniyetsizdirler (Şahin,
Batıgün ve Koç, 2011: 19-22). Bir başka araştırmada küçümseyici ilişki tarzı saldırganlığın
yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada cinsiyete göre sonuçların farklılaştığı
görülmektedir. Örneğin; saldırganlık, küçümseyici ve ben merkezci ilişki tarzlarında erkekler
çok daha yüksek puanlar almışlardır. Benzer şekilde açık ve saygılı ilişki tarzı, empatik eğilim
ve atılganlık düzeyi puanları açısından kadınlar daha yüksek puanlar almışlardır (Hasta ve
Güler, 2013: 76-83).
Kişilerarası ilişki tarzları ve evlilik doyumu arasındaki ilişkinin evlilikteki özyeterlilik algısının
aracı rolünü inceleyen bir araştırmada regresyon analizleri sonucuna göre, olumlu kişilerarası
ilişki tarzının evlilik doyumunu ve evlilikte özyeterliği yordadığı, olumlu kişilerarası ilişki tarzı
ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilikte özyeterliğin kısmi aracı rol üstlendiği
saptanmıştır (Kasapoğlu, Kutlu ve Durmuş, 2017: 469).
1.4.Ebeveynlik Biçimleri
Algılanan ebeveynlik biçimleri kavramı ilk kez Young ve arkadaşları tarafından ortaya
atılan ve alana kazandırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Young ve arkadaşları
ebeveynlik biçimlerini; Kuralcı/Kalıplayıcı, Küçümseyici/Kusur Bulucu, Duygusal Bakımdan
Yoksun Bırakıcı, Sömürücü/İstismar Edici, Aşırı Koruyucu/Evhamlı, Koşullu/Başarı Odaklı,
Aşırı İzin Verici/Sınırsız, Kötümser/Endişeli, Cezalandırıcı, Değişime Kapalı/Duygularını
Bastıran ebeveynlik olmak üzere 10 alt boyut ile tanımlanmaktadır (Kömürcü, 2014: 23).
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Young ve arkadaşlarına göre (2009) insanoğlu dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren
birtakım duygusal ihtiyaçlar duymaktadır. Bu ihtiyaçların gerektiği gibi karşılanmış olması
uyumlu ve işlevsel bir yetişkin olmak için hayati bir öneme sahiptir (Akt. Çolakoğlu, 2012: 26).
Bunun yanı sıra bireylerin erken dönemlerde ebeveynlerine yönelik inşa ettikleri temsiller
ilerleyen yaşlarında dünyaya, çevreye ve kendilerine yönelik temsillerinin temeli
mahiyetindedir (Muris, 2006: 406). Örneğin, bireylerin yetişkinlikte yaşadıkları bir deneyim
sonucunda çocukluklarındaki temsilleri harekete geçmektedir (Soygüt ve ark., 2008: 18). Bu
durum bireylerin ilişkileri; bilişleri; kişilikleri; düşünce, duygu ve algı dünyaları üzerinde
çocuklukta anne ve babalarından algıladıkları ebeveynlik biçimlerinin önemini gözler önüne
sermektedir. Nitekim Özgüven’e (2001) göre, anne baba ve anne babanın çocuğa sunduğu
ortamın daha çocuk dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun dünyasında tüm hayatı boyunca
tesiri olmaktadır. Anne babanın sahip oldukları kişilik örüntüleri, eğitim düzeyleri, meslekleri,
zeka seviyeleri, fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklarının olup olmaması, psiko-sosyal
durumları, sosyo-kültürel statüleri, kendi çocuklarına ayırdıkları zaman ile çocuklarına
yaklaşım tarzları, yetiştikleri ortam ve kendi anne babalarından aldıkları ebeveynlik stilleri
çocuk üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (akt. Ekşi ve Kahraman, 2012: 132). Alan yazında bu
kuramsal bilgileri destekleyeci araştırma bulguları yer almaktadır. Yapılan araştırmalar göre
bireylerin erken dönemde gördükleri ebeveynlik biçimlerinin ruhsal iyi oluşun, sosyal
becerilerin, akademik başarının ve davranışların belirleyicisidir (Maynard ve Harding, 2010:
636; Montgomery ve ark., 2008: 643). Yapılan bir başka araştırmada babaya ilişkin algılanan
küçümseyici/kusur bulucu ve duygularını bastıran/ değişime kapalı ebeveynlik stilleri ile
anneye ilişkin algılanan küçümseyici/kusur bulucu ve kontrol etmeyen/sınırsız ebeveynlik
stillerinin uyumsuz şemaları yordadığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Aynı araştırmada
antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış bireylerin ebeveynlerine yönelik daha olumsuz
bildirimlerde bulundukları da bulgulanmıştır (Çakır, 2007). Bir başka araştırmada, olumsuz
ebeveynlik biçimlerinin bireylerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bir etmen olduğu
raporlanmıştır (Sheffield ve ark., 2006: 43). Bu bulguların geçerliliği, anne babaları olumlu
ebeveynlik biçimi gösteren bireylerin psikolojik açıdan sağlıklı olduğunu tespit eden
araştırmaların varlığıyla da desteklenmiş durumdadır (Kobak ve Sceery, 1988; akt. Harris ve
Curtin, 2002: 406; Herz & Gullone, 1999; akt. Cheng ve Furnham, 2003: 2 ; Eisemann ve ark.,
2000; akt. Anlı ve Karslı, 2010: 724; Maynard & Harding, 2010: 636). Çarpıcı bir araştırma
sonucunda ise babadan algılanan ebeveynlik biçimlerinden ziyade anneden algılanan
ebeveynlik biçimlerinin bireylerin genel mutluluğu, özsaygısı ve kişilik gelişimi üzerinde daha
çok etkisi olduğu kaydedilmiştir (Cheng ve Furnham, 2003: 9). Hong Hong’ta üniversite
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öğrencileri ile yürütülen bir araştırmada öğrenciler babalarından ziyade annelerinin sözünü
dinlediklerini beyan etmişlerdir. Bu durumun gençlerin anneleri ile daha samimi bir ilişki
kurdukları ile açıklanabileceği düşünülmektedir (Chan ve Chan, 2005: 14).
Ülkemizde üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmada otoriter ebeveynlik biçimleri kadar
aşırı izin verici, disiplinsiz ve sınırların olmadığı ebeveynlik biçimleri de bireyler üzerinde ciddi
olumsuz sonuçlar doğurduğu aktarılmıştır (Başbuğ ve ark., 2017).
Ülkemizde evlilik doyumu ile algılanan ebeveynlik biçimleri arasındaki ilişkinin incelendiği
bir araştırma mevcuttur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre anneden ve babadan demokratik
ebeveynlik biçimi algılanması evlilik doyumunu yordamaktadır (Kendir ve Demirli, 2016).
Sonuç olarak alanyazında yer alan bilgiler ışığında bireylerin kendi anne ve
babalarından algıladıkları ebeveynlik biçimlerinin yetişkinlikte ruhsal iyi oluş ve dolayısıyla
başkalarıyla olan ilişkilerinde de etkisi olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda algılanan
ebeveynlik biçimleri ile evlilik doyumu arasındaki ilişki araştırılmaya değer bir konu haline
gelmektedir.
2. DENEYSEL UYGULAMALAR
2.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, evli bireylerde evlilik doyumu düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda, algılanan ebeveynlik biçimlerinin evlilik
doyumunu ne derece yordadığı ve aynı zamanda ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmaların ve
kişilerarası ilişki tarzlarının bu ilişkide sahip oldukları roller araştırılmıştır. Bu araştırmada ilk
olarak evlilik doyumu, ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, kişiler arası ilişki tarzları ve
ebeveynlik biçimlerinin arasındaki ilişkiye bakılmıştır. İkinci olarak demografik değişkenlerin,
ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, kişiler arası ilişki tarzları ve ebeveynlik biçimlerinin
birbirlerini yordama gücü araştırılmıştır.
Söz konusu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama araştırma deseni
kullanılmıştır. Tarama desene gören gerçekleştirilen araştırmalarda geçmişte var olmuş ya da
günümüzde var olan bir durum betimlenmektedir (Karaser, 2012: 79). Tarama desende büyük
bir kitlenin sahip olduğu fikir veya algı, tutum gibi özelliklerin betimlenmesi amacıyla evreni
temsil edeceği varsayılan bir grup bireye bazı sorular sorulmaktadır. Bu sorulara verilen
cevaplar verileri oluşturmaktadır (Fraenkel ve Wallen, 2009: 390). Tarama deseni genel tarama
ve örnek olay tarama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel tarama modeli tekil ve ilişkisel
tarama modeli olarak iki tür model yer almaktadır. İlişkisel tarama modelinde ise korelasyonel
ilişki ve karşılaştırmalı ilişki olmak üzere iki tiptir (Karaser, 2014: 79-81). Söz konusu
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araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılarak araştırılan değişkenlerin birlikte değişimleri
korelasyonel ilişki modeli ile analiz edilmiştir.
2.2.Örneklem
Araştırmaya ait veriler için başta Ankara, İstanbul ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok
farklı ilinden 417 kişiye ulaşılmıştır. Ölçekleri yönergelere uygun şekilde doldurmayan 42 kişi
araştırmaya dahil edilmemiştir. Veri toplama aşamasında basit rastgele örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma için
önemli olan yaş, cinsiyet, yaşanılan yer, eğitim durumu, gelir düzeyi, aile tipi, evlenme biçimi,
evlilik süresi ve çocuk sayısı gibi sosyodemografik bilgiler için kategoriler oluşturulmuştur.
Araştırmanın örneklemi 273’ü (%73) kadın ve 102’si (%27) erkek olmak üzere toplam 375
katılımcından oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 19-69 yaştır.Veri Toplama Araçları
2.3.1. Sosyo-demografik Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından hazırlanmış sosyodemografik bilgi formunda katılımcının gelir ve
eğitim düzeyi, evlenme biçimi, aile tipi, evlenme yaşı, evlilik süresi, çocuk sayısı gibi birtakım
sorular yer almaktadır.
2.3.2. Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ)
İlk olarak Young tarafından 1994 senesinde geliştirilen bu ölçek erken dönem uyumsuz
şemaları oluşturduğuna inanılan ebeveynlik biçimlerini saptamak amacını taşımaktadır.
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması 2008 yılında Soygüt ve arkadaşları tarafından yapılmıştır
(Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2008: 17). Bu ölçek toplam 72 maddeden oluşmaktadır.
Katılımcıdan sorulara anne ve babası için ayrı ayrı yanıtlar vermesi istenmektedir. Buna uygun
olarak katılımcının her bir maddeyi anne ve babası için ayrı ayrı düşünerek 1 (tamamı ile yanlış)
ile 6 (ona tamamı ile uyuyor) arasında puanlaması gerekmektedir. Yüksek puan almış maddeler
olumsuz ebeveynlik tutumlarını ifade etmektedir. Ölçeğin hem anne (YEBÖ-A) hem baba
(YEBÖ-B) formunda 10 boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar; Değişime Kapalı/Duygularını
Bastıran (61., 62., 64. maddeler), Küçümseyici/Kusur Bulucu (3., 8., 21., 22., 23., 24., 26., 28.,
29. maddeler), Aşırı İzin Verici/Sınırsız (5., 25., 47., 48., 49., 51. maddeler), Aşırı
Koruyucu/Evhamlı (2., 14., 16., 17., 18., 19., 53. maddeler), Kuralcı/Kalıplayıcı (4., 6., 31., 32.,
37., 39., 40., 41., 42., 46., 54., 65. maddeler), Sömürücü/İstismar Edici (1., 6., 7., 9., 11., 12.,
13. maddeler), Kötümser/Endişeli (56., 58., 59. maddeler), Cezalandırıcı (63., 66., 67., 68.
maddeler), Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı (1., 2., 3., 4., 5., 36., 45., 52. maddeler),
Koşullu/Başarı Odaklı (7., 38., 69., 71., 72. maddeler). Söz konusu boyutlar iç tutarlılık analizi
ve test-tekrar test yöntemleri ile değerlendirilmiş ve anne formunun iç tutarlılık katsayısının
α=.53-.86, baba formunun iç tutarlılık katsayısının α=.61-.89 arasında değiştiği görülmüştür.
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İki forma ilişkin toplam iç tutarlılık katsayısı α=.90 olarak bulgulanmıştır (Soygüt ve ark., 2008:
25).
2.3.3. İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İBÇÖ)
Söz konusu ölçek Hamamcı tarafından 2002 yılında bireylerin herhangi biriyle
sınırlandırılmaksızın iletişime girdikleri kişilerle olan ilişkilerinde sahip oldukları bilişsel
çarpıtmaları saptamak amacıyla geliştirilmiştir (akt. Erok, 2013: 74). 5’li likert tipi olarak
hazırlanan bu ölçekte toplam 19 madde yer almaktadır. Ölçeğe verilen yanıtlar ‘’hiç
katılmıyorum’’ (1) ile ‘’tamamen katılıyorum’’ (5) arasında değerlendirilmektedir. Bu
maddelerin sonucunda alınacak maksimum puan 95 iken en düşük puan ise 19’dur. Aynı
zamanda bu ölçekten alınan yüksek puan kişinin ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalarının
olduğuna işaret etmektedir. Temel bileşenler analizi (TBA) ile ölçeğin çok faktörlü yapıya sahip
olduğu görülmüştür (Hamamcı, 2002; akt. Hamamcı ve Büyüköztürk, 2003: 109). İlişkilere ilişkin
bilişsel çarpıtmalar ölçeğinde birbirinden farklı 3 faktör tespit edilmiştir. Bu 3 faktör yapısı
içerikleri göz önünde bulundurularak şu şekilde isimlendirilmişlerdir: ‘Yakınlıktan Kaçınma’ (8
madde: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 19. maddeler) , ‘Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentisi’ (8 madde: 5, 9,
11, 14, 15, 16, 17, 18. maddeler) ve ‘Zihin Okuma’ (3 madde: 6, 7, 8. maddeler). Ölçeğin ölçüt
geçerliği için İBÇÖ’nün, Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Otomatik Düşünceler Ölçeği ve Çatışma
Eğilim Ölçeği ile korelasyonu incelenmiştir. ‘Yakınlıktan Kaçınma’, ‘Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi’ faktörlerinin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Otomatik Düşünceler Ölçeği ve Çatışma
Eğilim Ölçeği arasında .01 düzeyinde anlamlı bir ilişki ; Zihin Okuma faktörü ile bu ölçekler
arasında ise .05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yukarıda bahsi geçen sonuçlar İlişkilere
ilişkin bilişsel çarpıtmalar ölçeğinin ölçüt dayanıklı geçerliğe sahip olduğunu göstermektedir
(Hamamcı ve Büyüköztürk, 2003: 108).
Ölçeğin güvenirliğini test etmek için iç tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleri kullanılmıştır.
Ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısı .67; birinci alt boyut için iç tutarlılık .73; ikinci alt boyut
için iç tutarlılık .66; üçüncü alt boyut için iç tutarlılık .49 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için
hesaplanan test-tekrar test korelasyon katsayısı .74; birinci alt boyut için katsayı .70; ikinci alt
boyut için katsayı .76 ve üçüncü alt boyut için katsayı .74 olarak bulunmuştur (Hamamcı ve
Büyüköztürk, 2003: 108).

2.3.4. Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ)
Bu ölçek 2007’de Şahin ve arkadaşları tarafından kişilerin başkalarıyla kurdukları iletişimde ne
tür bir ilişki tarzı geliştirdiklerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır (Şahin ve ark., 2011: 19).
5’li likert tipi formatında hazırlanan bu ölçek toplamda 60 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten
alınabilecek minimum puan 60 iken maksimum puan 300’dür. Ölçekte bulunan maddeler
kişilerarası tarza ilişkin olumsuz ifadelerden oluştuğu için ölçekten alınan yüksek puanlar
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olumsuz, düşük puanlar ise olumlu iletişim tarzlarını ifade etmektedir (Çolakoğlu, 2012: 52).
Yapılan faktör analizi sonucunda birbirinden içerik olarak farklılaşan 6 faktör yapısının olduğu
belirlenmiştir. Bu faktörler, baskın tarz (5., 6., 8., 9., 31., 42., 43., 46., 48.,49., 51., 52., 59., 60.
maddeler), öfkeli tarz (4., 20., 21., 25., 33., 34., 54., 56., 57. maddeler), duygudan
kaçınan/duyarsız tarz (2., 3., 15., 17., 23., 24., 26., 28., 29., 30., 39. maddeler), manipülatif tarz
(7., 16., 18., 19., 40., 41., 44., 45., 53., 55. maddeler), kaçınan tarz (11., 12., 13., 27., 32., 35.,
36., 37., 38., 50., 58. maddeler) ve alaycı tarz (1., 10., 14., 22., 47. maddeler) olmak üzere
gruplandırılmıştır.
Güvenirlik analizinde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α= .93 olarak bulunmuştur. Bahsi
geçen 6 alt faktör için bulunan güvenirlik katsayıları ise .88 ile .67 arasında değişmektedir.
2.3.5. Evlilik Yaşam Ölçeği (EYÖ)
Araştırmaya katılan bireylerin evlilikte sağladıkları genel doyum düzeylerini ölçmek amacıyla
‘’Evlilik Yaşam Ölçeği’’ kullanılmıştır. Bu ölçek Tezer (1986) tarafından bireylerin evlilik
doyumu düzeyini tespit etmek amacı ile geliştirilmiştir. Evlilik Yaşam Ölçeği toplam 10
sorudan oluşan ve ‘’kesinlikle katılmıyorum’’dan ‘’tamamen katılıyorum’’a kadar giden 5’li
likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan en düşük puan 10 iken en yüksek puan 50’dir. Ölçekten
alınan yüksek puanlar evlilik doyumu düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Araştırmaya katılan bireyler üzerinde etki oluşturmamak için ölçek isimlendirilirken ‘’doyum’’
ifadesine yer verilmemiştir (Üncü, 2007: 63).
EYÖ’nün güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları 50 kişilik evli bir grup ve 10 kişilik boşanmış
bir grup ile gerçekleştirilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlara göre dış ölçüt geçerliliğin kanıtı
olarak evli ve boşanmış bireylerin puanları arasında manidar bir fark bulunmaktadır (t=6.23,
p<0.01). Bu bulgu ışığında evliliğini sürdüren ve boşanmış çiftlerin evlilikten alınan genel
doyum düzeyi açısından ölçek ile ayrıldığı yorumunu yapmak mümkündür (Tezer, 1996: 3).
Yapılan bir başka analizde ise ölçeğin teste-tekrar test güvenirlilik kat sayısı .85, Cronbach Alfa
iç tutarlılık katsayısı erkeklerde .88, kadınlarda .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık
katsayısını elde etmek için hesaplanan Croanbach Alfa katsayısı ilk uygulama grubunda .91,
ikinci uygulama grubunda .89 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular Evlilik Yaşam
Ölçeği’nin güvenilir olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda elde edilen bulgulara göre yapılan
çalışmalarda, evlilikteki genel doyum düzeyine ilişkin Evlilik Yaşam Ölçeği’nin belli oranda
saptayıcı bir ölçüt olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir (Tezer, 1996: 5).
Alan yazına bakıldığında Türkiye’de yapılan evlilik doyumu çalışmalarının birçoğunda Evlilik
Yaşam Ölçeği’nin kullanıldığı görülmektedir (Acar, 1998; Gökmen, 2001; Güven, 2005; Üncü,
2007; Sığırcı, 2010).
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2.3.İşlem
Araştırmada elde edilen veriler başta Ankara, İstanbul ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin farklı
birçok ilinden toplanmıştır. Türk Medeni Kanunu’na göre Türkiye’de resmi nikah için gerekli
yaş sınırı 18 olduğu için 18 yaşından küçük olmak araştırmanın dışlama kriteri olarak
sayılmıştır. Aynı zamanda araştırma sadece evli bireyler ile yürütülmüştür. Ölçeklerde yer alan
soruları büyük oranda boş bırakan katılımcıların verileri analize dahil edilmemiştir. Ölçekler
bilgisayar üzerinden Google Forms ile hazırlanmış ve katılımcıların öz değerlendirilmesine
sunulmuştur. Araştırmada kullanılan veriler 16 Ocak 2021 ve 15 Şubat 2021 tarihleri arasında
toplanmıştır.
2.4.Veri Analizi
Söz konusu çalışmada 375 katılımcının verisi ile analiz yapılmıştır. Ölçek maddelerini büyük
oranda boş bırakan katılımcıların verileri analize dahil edilmemiştir. Aynı zamanda araştırmada
verilerin analizi bilgisayar üzerinde IBM SPSS Statistics 26 programı ile yapılmıştır. Ölçeklerin
güvenirliliğini saptamak için Croanbach Alpha katsayısı değerlerine bakılmıştır.
Daha sonra çalışmanın hipotezleri doğrultusunda ilişkisel analizler için Pearson Momentler
Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi yapılmıştır. Bundan hareketle demografik değişken olan
yaşanılan yer değişkeninin evlilik doyumunu yordama derecesi; ilişkilere ilişkin bilişsel
çarpıtmaları kişilerarası tarzların ve ebeveynlik biçimlerinin yordama derecesi; kişilerarası
tarzları ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmaların ve ebeveynlik biçimlerinin yordama derecesi;
ebeveynlik biçimlerini kişilerarası tarz ve ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmaların yordama
derecesini analiz edebilmek için, Adımsal Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır.
Çalışmaya katılanların evlilik doyumu puan ortalamalarının arasındaki fark, cinsiyet değişkeni
üzerinden incelenmiş ve bunun için Bağımsız Gruplar T-Testi Analizi yapılmıştır. Yaş
gruplarına, eğitim durumuna, gelir düzeyine, aile tipine, evlenme biçimine, evlilik süresine ve
çocuk sayısına göre evlilik doyumu incelenmesi için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
yapılmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

3.1. Sosyo-demografik Bulgular
Çizelge 3.1.1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

KADIN(N=273)

ERKEK(N=102)

TOPLAM(N=375)

47 (%12,5)
190 (%50,7)
36 (%9,6)
273 (%72,8)

1 (%0,3)
83 (%22,1)
18 (%4,8)
102 (%27,2)

48 (%12,8)
273 (%72,8)
54 (%14,4)
375 (%100)

YAŞ
18-25
25-45
45 ve üstü
Toplam

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 117

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

EĞİTİM DÜZEYİ
Yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans üstü
Doktora ve Üstü
Toplam

0 (%0)
3 (%0,8)
4 (%1,1)
26 (%6,9)
25 (%6,7)
161 (%42,9)
49 (%13,1)
5 (%1,3)
273 (%72,8)

0 (%0)
0 (%0)
3 (%0,8)
11 (%2,9)
4 (%1,1)
53 (%14,1)
26 (%6,9)
5 (%1,3)
102 (%27,2)

0 (%0)
3 (%0,8)
7 (%1,9)
37 (%9,9)
29 (%7,7)
214 (%57,1)
75 (%20)
10 (%2,7)
375 (%100)

51 (%13,6)
46 (%12,3)
88 (%23,5)
88 (%23,5)
273 (%72,8)

4 (%1,1)
5 (%1,3)
15 (%4)
78 (%20,8)
102 (%27,2)

55 (%14,7)
51 (%13,6)
103 (%27,5)
166 (%44,3)
375 (%100)

235 (%62,7)
26 (%6,9)
11 (%2,9)
1 (%0,3)
273 (%72,8)

91 (%24,3)
8 (%2,1)
3 (%0,8)
0 (%0)
102 (%27,2)

326 (%86,9)
34 (%9,1)
14 (%3,7)
1 (%0,3)
375 (%100)

258 (%68,8)
6 (%1,6)
9 (%2,4)
273 (%72,8)

91 (%24,3)
7 (%1,9)
4 (%1,1)
102 (%27,2)

349 (%93,1)
13 (%3,5)
13 (%3,5)
375 (%100)

183 (%48,8)
85 (%22,7)
3 (%0,8)
2 (%0,5)
273 (%72,8)

60 (%16)
40 (%10,7)
1 (%0,3)
1 (%0,3)
102 (%27,2)

243 (%64,8)
125 (%33,3)
4 (%1,1)
3 (%0,8)
375 (%100)

147 (%39,2)
42 (%11,2)
41 (%10,9)
29 (%7,7)
14 (%3,7)
273 (%72,8)

29 (%7,7)
21 (%5,6)
36 (%9,6)
9 (%2,4)
7 (%1,9)
102 (%27,2)

176 (%46,9)
63 (%16,8)
77 (%20,5)
38 (%10,1)
21 (%5,6)
375 (%100)

62 (%16,5)
107 (%28,5)
59 (%15,7)
38 (%10,1)
6 (%1,6)
1 (%0,3)
273 (%72,8)

13 (%3,5)
28 (%7,5)
38 (%10,1)
16 (%4,3)
6 (%1,6)
1 (%0,3)
102 (%27,2)

75 (%20)
135 (%36)
97 (%25,9)
54 (%14,4)
12 (%3,2)
2 (%0,5)
375 (%100)

GELİR DÜZEYİ
0-2500 TL
2500-4000 TL
4000-7000 TL
7000 TL ve üzeri
Toplam

YAŞANILAN YER
Büyükşehir
Şehir
İlçe
Köy
Toplam

AİLE TİPİ
Çekirdek Aile
Geniş Aile
Aile Binası
Toplam

EVLENME BİÇİMİ
Flört/Anlaşarak
Görücü
Akraba
Ailelerinin isteği dışında
Toplam

EVLİLİK SÜRESİ
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-55 Yıl
Toplam

ÇOCUK SAYISI
0
1
2
3
4
5
Toplam
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3.2. İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İİBÇ), Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ),
Young Ebeveynlik Biçimleri Ölçeği (YEBÖ) ve Evlilik Yaşam Ölçeği (EYÖ) Bulguları
İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İİBÇ), Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ), Young
Ebeveynlik Biçimleri Ölçeği (YEBÖ) ve Evlilik Yaşam Ölçeği (EYÖ)’nin söz konusu
çalışmadaki güvenirliğini sınamak için ilk olarak Cronbach Alfa katsayı değerlerine bakılmıştır.
Yapılan ölçümlere göre KTÖ’nün alt ölçekleri Cronbach Alfa katsayı değerleri .61 (Alaycı tarz)
ile .86 (Baskın tarz) arasında değişmektedir. İBÇÖ’nin alt ölçeklerinin Cronbach Alfa katsayısı
.67 (Zihin okuma) ile .76 (Yakınlıktan kaçınma) arasındadır. YEBÖ’nün-Anne alt ölçeğinin
Cronbach Alfa katsayı değerleri .18 (Sömürücü/İstismar Edici) ile .93 (Duygusal bakımdan
yoksun bırakıcı) arasında iken, benzer şekilde YEBÖ-Baba alt ölçeği Cronbach Alfa katsayı
değerleri ise .33 (Aşırı İzin Verici/Sınırsız) ile .93 (Duygusal bakımdan yoksun bırakıcı)
arasındadır.

YEBÖ-B

YEBÖ-A

İBÇÖ

Çizelge.3.2.1. İBÇÖ, YEBÖ-A, YEBÖ-B ve KTÖ Alt Ölçeklerinin Araştırmadaki Güvenirlik
Katsayıları, Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Normallik Katsayıları

Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentisi
Yakınlıktan Kaçınma
Zihin Okuma
Değişime Kapalı / Duygularını Bastıran
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Kuralcı / Kalıplayıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı
Koşullu / Başarı Odaklı
Değişime Kapalı / Duygularını Bastıran
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Kuralcı / Kalıplayıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı
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α
,714
,758
,667
,574
,734
,450
,622
,812
,180
,722
,627
,930
,598
,641
,770
,333
,581
,811
,357
,748
,710
,930

Ort.
18,360
22,120
9,270
8,010
15,970
12,620
20,880
29,110
11,440
6,010
9,830
32,470
12,090
8,970
16,150
12,180
18,820
30,530
11,870
6,140
10,200
31,270

Ss
Skewness Kurtosis
4,920
,413
,161
5,440
-,071
-,139
2,500
-,333
-,213
3,370
,584
-,122
5,120
2,033
9,044
3,660
1,319
2,992
5,930
,608
,290
9,800
,987
,578
1,840
2,354
12,454
3,300
1,324
1,433
3,540
1,131
1,425
4,080
-,208
,610
4,320
,643
-,133
3,900
,411
-,674
5,910
2,224
5,538
3,507
1,062
2,108
5,530
,908
1,525
10,710
,818
-,121
2,930
2,480
10,285
3,660
1,314
,983
4,390
1,273
1,307
4,520
-,299
,645
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Koşullu/Başarı Odaklı
Baskın
Öfkeli
Duygudan Kaçınan / Duyarsız
Manipülatif
Kaçınan
Alaycı

,664
,862
,821
,703
,733
,830
,613

EYÖ

KTÖ
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12,750
23,220
21,060
20,290
22,180
20,860
9,380

5,020
7,700
6,910
5,520
5,890
7,110
3,440

,749
1,249
,481
,383
,285
,816
,876

,076
1,469
-,220
-,364
-,181
,123
,521

,420 35,300 4,480

-1,139

2,908

İBÇÖ, YEBÖ-A, YEBÖ-B ve KTÖ alt ölçek ortalamalarının normal dağılıp dağılmadığını tespit
edebilmek amacıyla basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri hesaplanmıştır.

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -3 ve +3 değerleri arasında olması ve araştırmaya dahil olan
katılımcı sayısının 30 kişinin üstünde olması dağılımın normal olduğu yönünde
değerlendirilmesini sağlayan ön koşullardır. Elde edilen bulgulara göre Tablo 4.2.1’deki
verilerde de görüldüğü gibi YEBÖ alt ölçeklerinden Sömürücü/İstismar edici ve
Küçümseyici/Kusur Bulucu alt ölçekleri hem anne hem baba formu için bu değerlerin dışında
kalmaktadır.
3.3. Evlilik Doyumu Değerlerinin Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Çizelge.3.3.1.1. EYÖ Evlilik Doyum Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

DEĞİŞKENLER

Evlilik Doyumu

18-25 Yaş

26-45 Yaş

46 Yaş ve üzeri

(1)

(2)

(3)

N=48

N=273

N=54

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

F

p

36,71

2,30

35,17

4,69

34,72

4,48

7,46

,001

Fark
1>2
1>3

Çizelge.3.3.2.1. Örneklemin EYÖ Evlilik Doyumu Puanlarının Yaşanılan Yer Değişkenine Göre
Karşılaştırılması

DEĞİŞKENLER
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Büyükşehir

Şehir

İlçe

(1)

(2)

(3)

N=326

N=34

N=14
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Evlilik Doyumu

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

F

p

Farklar

35,01

4,39

36,02

4,43

39,92

4,03

8,980

,000

3>1
3>2

DEĞİŞKENLER

Çizelge.3.3.3.1. Örneklemin EYÖ Evlilik Doyumu Puanlarının Evlenme Biçimi Değişkenine Göre
Karşılaştırılması
Flört /
Anlaşarak

Görücü

Akraba

Ailelerin
İsteği Dışında

(1)

(2)

(3)

(4)

N=243

N=125

N=4

N=3

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

F

p

Farklar
1>4

Evlilik
Doyumu

35,46

4,46

35,20

4,32

36,00

3,91

26,33

6,66

4,269

,006

2>4
3>4

DEĞİŞKENLER

Çizelge.3.3.4.1. Örneklemin EYÖ Evlilik Doyumu Puanlarının Evlilik Süresi Değişkenine Göre
Karşılaştırılması

Evlilik
Doyumu

0 - 5 Yıl

6 - 10 Yıl

11 - 20 Yıl

21 - 30 Yıl

31 - 55 Yıl

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

N=176

N=63

N=77

N=38

N=21

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

F

36,31 3,97 33,60 5,29 35,00 4,52 34,50 3,30 34,53 5,67 4,998

p

Farklar

,00
1

1>2
1>3

Çizelge.3.3.5.1. Örneklemin EYÖ Evlilik Doyumu Puanlarının Çocuk Sayısı Değişkenine Göre
Karşılaştırılması

DEĞİŞKENLER

Evlilik Doyumu

0-1

2-3

4-5

(1)

(2)

(3)

N=210

N=151

N=14

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

F

p

35,65

4,75

35,16

3,85

31,64

5,15

5,522

,004

Farklar
1>3
2>3
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3.4.İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası tarz, Ebeveynlik Biçimleri ve
Evlilik Doyumu arasındaki ilişkilere Yönelik Bulgular
Araştırmanın temel değişkenleri olan evlilik doyumu, algılanan anne ve baba ebeveynlik
biçimleri, ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, kişilerarası tarz puanları arasındaki ilişkilerin
incelenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analiz tekniği kullanılmıştır. İlk
olarak evlilik doyumu ile ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar arasındaki ilişki hesaplanmıştır
(bkz. Tablo 4.4.1.). Elde edilen bulgulara göre evlilik doyumu ile ilişkilere ilişkin bilişsel
çarpıtmalar arasında negatif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmektedir, r (375)=
-,10 , p = ,044. Ayrıca evlilik doyumu ile en yüksek ve istatistiksel olarak manidar ilişki
ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalardan Yakınlıktan Kaçınma (r= -,148, p<,01) ile gözlenirken
en düşük korelasyonu Zihin Okuma (r= -,014, p<,01) göstermiştir.
Çizelge.3.4.1. İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkiler

DEĞİŞKENLER

Yakınlıktan
Kaçınma

Gerçekçi
Olmayan İlişki
Beklentisi

Zihin Okuma

Evlilik Doyumu

-,148**

-,042

-,0,14

*p<,05, **p<,01

Araştırmanın bir başka değişkeni olan kişilerarası tarz ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla benzer şekilde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analiz tekniği
kullanılmıştır (bkz. Tablo 4.4.2.). Elde edilen bulgulara göre evlilik doyumu ile kişilerarası tarz
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmemiştir, r (375)= -,097 , p = ,061. Ayrıca evlilik doyumu
ile en yüksek korelasyonu kişilerarası tarzlardan Duygudan Kaçınan/Duyarsız (r= -,128, p<,01)
gösterirken en düşüğü alaycı tarz (r= -,020, p<,01) olmuştur.
Çizelge.3.4.2. Kişiler Arası Tarzlar ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkiler
DEĞİŞKENLER
Evlilik Doyumu
Baskın
Öfkeli
Duygudan Kaçınan / Duyarsız
Kaçınan
Manipülatif
Alaycı

-,032
-,126*
-,128*
-,108*
-,025
-,020

*p<,05, **p<,01
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Son olarak önce algılanan ebeveynlik biçimlerinin anne formu ile evlilik doyumu arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analiz tekniği
uygulanmıştır. Ancak buna göre evlilik doyumu ile algılanan ebeveynlik biçimi (anne için)
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır, r (375)= ,030 , p = ,605. Benzer
şekilde ebeveynlik biçimlerinin baba formu ile evlilik doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analiz tekniği uygulanmıştır. Tıpkı anne
formu için elde edilen bulgularda olduğu gibi ebeveynlik biçimleri baba formu ile evlilik
doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmemiştir, r (375)= ,026 , p = ,653.
Buna ek olarak evlilik doyumu ile en yüksek korelasyonu algılanan ebeveynlik biçimlerinden
Sömürücü/İstismar edici baba (r= ,087, p<,01) gösterirken en düşük korelasyonu
Küçümseyici/Kusur Bulucu baba (r= ,001, p<,01) göstermiştir. (bkz. Tablo 4.4.3.).

YEBÖ-A

Değişime Kapalı / Duygularını Bastıran
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Kuralcı / Kalıplayıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı
Koşullu / Başarı Odaklı

Evlilik Doyumu
-,009
-,008
,024
,034
,050
,072
,013
-,016
,050
-,016

YEBÖ-B

Çizelge.3.4.3. Ebeveynlik Biçimleri ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkiler

Değişime Kapalı / Duygularını Bastıran
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Kuralcı / Kalıplayıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı
Koşullu/Başarı Odaklı

-,004
-,001
,050
,074
,055
,087
,020
-,054
,069
-,027
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Çizelge.3.4.4. Kişiler Arası Tarzlar ve İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkiler

,350**
,287**

Gerçekçi
Olmayan İlişki
Beklentisi
,273*
,332**

,379**

,315**

,144**

,316**
,339**
,119*

,359**
,441**
,240**

,121*
,146**
,233**

Yakınlıktan
Kaçınma

DEĞİŞKENLER
Öfkeli
Baskın
Duygudan Kaçınan /
Duyarsız
Kaçınan
Manipülatif
Alaycı

Zihin Okuma
,237**
,142**

*p<,05, **p<,01

YEBÖ-B

YEBÖ-A

Çizelge.3.4.5. Ebeveynlik Biçimleri ve İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkiler

Değişime Kapalı / Duygularını
Bastıran
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Koşullu / Başarı Odaklı
Duygusal Bakımdan Yoksun
Bırakıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Kuralcı / Kalıplayıcı
Değişime Kapalı / Duygularını
Bastıran
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Koşullu / Başarı Odaklı
Duygusal Bakımdan Yoksun
Bırakıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Aşırı İzin Verici / Sınırsız

BOOK OF FULL TEXTS

Yakınlıktan
Kaçınma

Gerçekçi
Olmayan İlişki
Beklentisi

Zihin Okuma

-,025

,027

-,013

,157**
,128*
,134*

,036
,006
,199**

,040
,033
,180**

-,012

-,019

,088

,039
,061
,055
,143**
,088

,054
,163**
,153**
,076
,169**

,063
,082
,034
-,025
,054

-,012

,105*

-,030

,084
,099
,034

,149**
,143**
,218**

,007
,007
,119*

-,019

-,095

,001

-,038
,063

,065
,072

,080
,025
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Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Kuralcı / Kalıplayıcı
*p<,05, **p<,01

,086
,100
,054

,126*
,098
,181**

,047
-,023
,018

YEBÖ-B

YEBÖ-A

,100
,053

,092
,107*
,054
,043
-,036 -,066 -,117*
-,117*
,147**
,090
,097
-,022 ,150** ,072
,095
,095
,064
,079
,113*
,141** ,154** ,153** ,126* ,174**
,087 ,165** ,140** ,168** ,194**
,095
,101
,066
,051
,019
,113*
,089
,002
,074
,027
,095

-,048

,125*

,128*
,116*

,157**
,142**

,055
-,007

,098

,091

,080

,034

,090

Alaycı

Manipülatif

,006
,012

Kaçınan

,033
,080

Duygudan
Kaçınan /
Duyarsız

Baskın

Kuralcı / Kalıplayıcı
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Duygusal Bakımdan Yoksun
Bırakıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Koşullu / Başarı Odaklı
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Değişime Kapalı / Duygularını
Bastıran
Kuralcı / Kalıplayıcı
Küçümseyici / Kusur Bulucu
Duygusal Bakımdan Yoksun
Bırakıcı
Sömürücü / İstismar Edici
Aşırı Koruyucu / Evhamlı
Koşullu / Başarı Odaklı
Aşırı İzin Verici / Sınırsız
Kötümser / Endişeli
Cezalandırıcı
Değişime Kapalı / Duygularını
Bastıran
*p<,05, **p<,01

Öfkeli

Çizelge.3.4.6. Ebeveynlik Biçimleri ve Kişiler Arası Tarzlar Arasındaki İlişkiler

-,052
,049
-,045
,047
,067
,040
,085
,000
,033
,059

,158** ,149**
,145** ,050

-,002
,062
-,100 -,109* -,022 -,117* -,117*
,152**
,161** ,148** -,058 ,115*
,093
,068
,105*
,097
,127*
,066
,123* -,004
,186** ,286** ,044 ,189** ,223** ,050
,049
,070 ,183** ,078
,101
,086
,127* ,253** ,030 ,154** ,133*
,055
,192* ,172** -,019 ,186** ,131*
,035
,095

,094

,080

3.5. İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmaların, Kişilerarası Tarzların ve Ebeveynlik
Biçimleri’nin Evlilik Doyumunu Yordama Gücüne Yönelik Regresyon Analizi Bulguları
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İlişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmaların, kişilerarası tarzların ve ebeveynlik biçimlerinin evlilik
doyumu puanlarını birlikte hangi yönde ve ne derece yordadığına yönelik çoklu doğrusal
regresyon analizi yapılması amacıyla YEBÖ-A ve YEBÖ- B ebeveynlik biçimleri alt ölçek
puanları (değişime kapalı/duygularını bastıran, küçümseyici/kusur bulucu, aşırı izin
verici/sınırsız,

aşırı

koruyucu/evhamlı,

kuralcı/kalıplayıcı,

sömürücü/istismar

edici,

kötümser/endişeli, cezalandırıcı, duygusal bakımdan yoksun bırakıcı, koşullu/başarı odaklı) ve
ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar alt ölçek puanları ( gerçekçi olmayan ilişki beklentisi,
yakınlıktan kaçınma, zihin okuma) ve kişilerarası tarz alt ölçek puanları (baskın, öfkeli,
manipülatif, kaçınan, alaycı, duygudan kaçınan/duyarsız) yordayıcı değişken; evlilik doyum
düzeyi yordanan değişken olarak değerlendirilerek bu değişkenler arasında çoklu doğrusal
regresyon analizi yapılması için öncelikle Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayı
değerlerine bakılmıştır. Ancak söz konusu değişkenler arasında önkoşul olan en az .20’lik
düzeyde bir katsayı bulgusuna rastlanmamıştır. Sonraki işlemde ise ilişkilere ilişkin bilişsel
çarpıtmalar alt boyutları ile kişilerarası tarz alt boyutları, ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar
alt boyutları ile ebeveynlik biçimleri alt boyutları, kişilerarası tarz alt boyutları ile ebeveynlik
biçimleri alt boyutları arasında regresyon analizi yapılmıştır. En son aşamada ise
sosyodemografik değişkenlerden yaşanılan yer değişkeni ile evlilik doyumu arasında regresyon
analizi yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde olan analiz sonuçları ve tabloları aşağıda
verilmiştir.
Çizelge.3.5.1. Yakınlıktan Kaçınmanın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi
Bulguları

Bağımsız Değişkenler
Duygudan Kaçınan / Duyarsız
Öfkeli
*p<,05, **p<,01

R

R²

Düz
R²

F

β

t

,45

,20

,20

19,422

,257
,233

4,424
3,664

Çizelge.3.5.2. Yakınlıktan Kaçınmanın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi
Bulguları

Bağımsız Değişkenler
Öfkeli
Alaycı
*p<,05, **p<,01

BOOK OF FULL TEXTS

R

R²

Düz
R²

F

β

t

,36

,13

,067

14,395

,157
,149

2,659
2,518
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Çizelge.3.5.3. Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentisinin Yordayıcılarına Yönelik Regresyon
Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

R²

Manipülatif

,44

,20

Düz
R²
,20

F

β

t

16,748

,321

4,601

*p<,05, **p<,01

Çizelge.3.5.4. Baskın Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

Yakınlıktan Kaçınma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

,39

R²
,15

Düz
R²
,14

F
32,813

β

t

,208

4,170

,271

5,435

Çizelge.3.5.5. Baskın Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler
Kötümser / Endişeli - Baba
Koşullu / Başarı Odaklı - Baba
*p<,05, **p<,01

R

R²

Düz
R²

F

β

t

,31

,10

,9

18,960

,154
,204

2,635
3,478

Çizelge.3.5.6. Öfkeli Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

R²

Düz
R²

F

Yakınlıktan Kaçınma
Zihin Okuma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

BOOK OF FULL TEXTS

,41

,17
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,16

25,034

β

t

,280

5,610

,124

2,446

,149

2,876
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Çizelge.3.5.7. Duygudan Kaçınan / Duyarsız Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon
Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

Yakınlıktan Kaçınma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

,44

R²
,19

Düz
R²
,19

F
43,395

β

t

,314

6,427

,224

4,601

Çizelge.3.5.8. Manipülatif Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

Yakınlıktan Kaçınma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

,49

R²
,24

Düz
R²
,24

F
59,749

β

t

,230

4,880

,374

7,942

Çizelge.3.5.9. Kaçınan Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

Yakınlıktan Kaçınma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

,42

R²
,18

Düz
R²
,17

F
40,230

β

t

,231

4,703

,292

5,943

Çizelge.3.5.10. Alaycı Tarzın Yordayıcılarına Yönelik Regresyon Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

Zihin Okuma
Gerçekçi Olmayan İlişki
Beklentisi
*p<,05, **p<,01

BOOK OF FULL TEXTS

,29
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R²
,8

Düz
R²
,8

F
16,877

β

t

,170

3,220

,181

3,430
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Çizelge.3.5.11. Evlilik Doyumunun Sosyo-demografik Yordayıcılarına Yönelik Regresyon
Analizi Bulguları

Bağımsız Değişkenler

R

R²

Yaşanılan Yer
*p<,05, **p<,01

,21

,4

Düz
R²
,4

F

β

t

17,390

,211

4,170

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Evlilik doyumu çeşitli araştırmacılar tarafından ele alınmış; içinde bilişler, duygular, ilişki
tarzları, tutumlar gibi birçok etmeni barındıran kompleks bir olgudur. Bu araştırmada evlilik
doyumu kavramı çok boyutlu ele alınması amacıyla kişilerarası ilişki tarzları, ilişkilere ilişkin
bilişsel çarpıtmalar, ebeveynlik tutumları ve bazı sosyodemografik değişkenlerle birlikte
incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ), İlişkilere
İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (İBÇÖ), Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ), Evlilik Yaşam
Ölçeği (EYÖ) ve sosyodemografik bilgi formunun ölçtüğü varsayılan nitelikler ile sınırlıdır.
Her ne kadar birbirinden farklı birçok değişkeni bir arada inceleme araştırmanın
gerçekleştirilme amacına hizmet etse de, peş peşe sunulan ölçekler katılımcıların ölçekleri
doldururken sıkılmalarına ve sorular ilerledikçe derinlemesine okuma değil de yüzeysel okuma
yaparak daha rastgele yanıtlar vermesine sebep olmuş olabilir. Nitekim katılımcıların 42’si
ölçekleri yönergelere uygun yanıtlamadığı için veri kaybı olarak değerlendirilmiştir. Bunun
yanı sıra her ne kadar Evlilik Doyum Ölçeği yanlı cevaplandırmayı önlemek amacı ile Evlilik
Yaşam Ölçeği olarak isimlendirilse de Türk aile yapısı ve gelenek görenekleri gereğince
katılımcılar mahrem sayılan evlilik ilişkisine yönelik sorulara gerçekte olduğundan daha
olumlu yanıtlar vermiş olabilirler.
Buna ek olarak, araştırmanın veri toplama sürecinin tüm dünyada birçok kişiye psikolojik,
sosyolojik, biyolojik ve ekonomik alanlarda derin tesiri olmuş Korona Virüs Covid-19
Pandemisine denk gelmesi gözden kaçırılmaması gereken olağanüstü bir durumdur. Söz konusu
pandeminin bireylerin psikolojik süreçlerine, kişisel ve toplumsal ilişkilerine ne derece ve ne
tür bir etki yaptığı henüz tam olarak bilinemese de araştırmanın hipotezlerinin desteklenmemesi
üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. Salgın önlemleri kapsamında, T.C. İçişleri
Bakanlığı’nca kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşların işlerine evden devam etmesi ve tüm
vatandaşların evde kalması yönünde alınan kararlar doğrultusunda, çiftlerin evde daha çok vakit
geçirmesi araştırma üzerinde bozucu bir etkiye sebebiyet vermiş olabilir. Nitekim, evlilik
doyumu ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla yapılan bir araştırmada evlilik ve
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işten alınan doyumun birbiriyle ilişkili olduğu saptanmıştır (Tezer, 1992: 26). Elde edilen bu
sonuca göre pandemi ile iş doyum düzeyi düşen bireylerin bu durumda evlilik doyumlarının da
etkileneceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncel araştırmalarda pandemi
sürecinde evlerinde kendilerine özel alan ayırabilen bireylerin psikolojik sağlıklarının daha iyi
olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada belirsizliğe tahammülü düşük bireylerin pandemi
sürecinden daha çok etkilendikleri tespit edilmiştir. Çiftlerin güçlükler karşısında verdikleri
tepkileri ve güçlüklerin üstesinden gelebilme kapasitelerini ifade eden ilişkisel yılmazlığı
yüksek evli bireylerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin daha düşük olduğu
kaydedilmiştir (Ünver ve Güloğlu, 2021: 529). Pandemi şartlarında başta ekonomik güçlükler
olmak üzere birçok güçlükle mücadele vermek zorunda olan bireylerin stres, anksiyete ve
depresyon düzey ve yatkınlıklarının artmış olabileceği; bu durumun da yürütülen araştırmanın
verilerine yansımış olabileceği düşünülmektedir. aynı zamanda evlilikte yaşanan çatışmaların
yaygınlığının evlilik doyum düzeyini açıklayan bir değişken olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır (Hatipoğlu, 1993; akt., Buluş ve Bağcı, 2016: 144). Pandemi sürecinde
kendine evde özel alan oluşturamayan ve stres düzeyleri artan çiftlerin çatışmalarının
artabileceği ve akabinde evlilik doyum düzeylerinin bu durumdan etkilenebileceği
düşünülmektedir. Buna ek olarak yaşam doyumu ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin
incelendiği bir araştırmada evlilik doyumunun yaşam doyumunu yordadığı bulgulanmıştır
(Baytemir ve Yıldız, 2016: 76). Yaşam doyumunda bireylerin yaşamlarını olumlu tanımladığı
göz önünde bulundurulduğunda, pandemi ile birlikte bireylerin yaşam doyumlarının düştüğü
ve bu durumun da evlilik doyumunu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.
Tez çalışmasının değişkenlerinden olan algılanan ebeveynlik tutumlarının evlilik doyumu ile
ilişkisinin yapılacak yeni araştırmalarla daha ayrıntılı ele alınmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir. Hangi ebeveynlik tutumunun evlilik doyumu üzerinde ne tür bir etki
oluşturduğu tespit edilebilirse ebeveynlere, zaten evli olan ya da evlenecek olan çiftlere yönelik
eğitim seminerleri düzenlenerek bireylerde bilinçli farkındalık oluşturulabilir. Böylece ailedeki
ve evlilikteki çatışmaların azalacağı ve doyumun artacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra
alanyazında hoşgörülü, esnek ve anlayışlı ebeveyne sahip çocukların duygusal, bilişsel ve
toplumsal açıdan gelişmiş olduklarına dair bilgiler yer almaktadır. Young Ebeveynlik Ölçeği
kullanılarak yapılan araştırmaların sonucunda ebeveynlere yönelik eğitimler düzenlenerek daha
sağlıklı aile ortamında yetişen çocuklar ve onların da daha sağlıklı ortama sahip aileler kurması
sağlanabilir. Alanyazında evlilik doyumunun eşlerin kendi anne babalarından algıladıkları
tutum bağlamında incelendiği yeteri kadar araştırma olmaması söz konusu araştırmanın gelecek
araştırmalar için ufuk açıcı niteliğini gözler önüne sermektedir.
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Young ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan algılanan ebeveynlik tutumları ölçeği
Türkiye’de son zamanlarda ilgi görmeye başlamıştır. Ülkemizde ve dünyada ebeveynlik
tutumları ile ilgili yapılacak çalışmaların hız kazanması alanyazına ve yapılacak araştırmalara
katkı sağlayacaktır. Benzer araştırmalarda erken dönem uyumsuz şemaları da değişken olarak
çalışmaya dahil edilmesinin literatüre ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu araştırmada yaş değişkenine göre 18-25 yaş grubunun görece evlilik doyum
puanlarının yüksek çıkması durumu bu yaş grubunda kadın (N=47) ve erkek (N=1)
katılımcıların sayısının dengesizliği göz önünde bulundurularak değerlenmelidir. Benzer bir
durum sosyodemografik değişkenlerden olan aile tipi ve yaşanılan yer değişkenlerinde de
görülmektedir. Elde edilen sonuçlar bu durum dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Gelecekte
yapılacak buna benzer çalışmalarda kadın ve erkek katılımcı sayılarının dağılım dengesinde
daha özenli olunması gerektiği düşünülmektedir.
Araştırmada kullanılan ölçekler elektronik form şeklinde sanal (internet) ortamda sunulmuştur.
Yani örneklem kartopu örneklem yoluyla oluşturulmuş olup güvenirlik sınırlıdır. Ancak yüz
yüze veri toplamamanın kişiler üzerinde kaygı yaratmaması ve katılımcıların çalışmayı
tamamlamak için esnek süreye sahip olması bu yöntemin avantajlarındandır (Çolakoğlu, 2012:
121). Sosyodemografik bilgi formunda katılımcıların hangi ülke/şehirde yaşadıkları bilgisi
sorulmaması araştırmanın genellenebilirliği hakkında fikir yürütmeye imkan tanımamaktadır.
Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda daha geniş örneklem grubuyla çalışılması ve daha
kapsamlı değerlendirmeler yapılması önerilmektedir.
İleride benzer değişkenlerle yapılacak araştırmalarda, değişkenlerin toplumun kültürel unsurları
çerçevesinde ve değişim süreçleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilebilir.
Gün geçtikçe modernleşen çağda kadınların da iş gücüne katılmasının ve ekonomik
özgürlüğüne kavuşmasının evlilik ilişkisine de tesir ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada
sosyodemografik bilgi formunda gelir düzeyi kadın ve erkek eşler için ayrı ayrı sorulmadan,
aile için genel gelir düzeyi sorulmuştur. Gelecekte gerçekleştirilecek benzer araştırmalarda
kadınların gelir düzeyleri ve evlilik doyumu ele alınabilir.
Gerçekleştirilecek evlilik doyumu araştırmalarında, eşlerin birbirleriyle ilişki kurma tarzlarının
ve bu tarzların uyumunun evlilik doyumu üzerindeki etkilerinin de incelenmesi evlilikte
yaşanan ya da yaşanacak çatışmalar için planlanan önleyici programlara kaynak olabileceği
düşünülmektedir.
Kişilerarası Tarz Ölçeği’nin Türk araştırmacılar tarafından geliştirilmesi yapılan araştırmaların
Türkiye’de ve Türk örneklemi üzerinde gerçekleştirilmesi sınırlı bilgiye ulaşılmasına neden
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olmaktadır. Kişilerarası ilişkiler son derece kapsamlı ve içerik açısından zengin bir kavram
olduğu için bu kavram ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.
Yapılacak benzer araştırmalar için çiftlerin eşlerinin biliş sistemlerini, kendileriyle olan ilişki
tarzlarını ve evlilik doyum düzeylerini değerlendirdikleri yeni ölçme araçları geliştirmenin
alanyazına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Aynı zamanda söz konusu araştırmada ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar ile çalışılmasının
çiftler ile yürütülecek bilişsel temelli psikoterapiler için evlilikteki temel bilişlere ulaşmak adına
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Evlilik doyumu kavramını çok yönlü açıklamayı amacı taşıyarak gerçekleştirilen bu
araştırmada, çiftlere yönelik önlem müdahaleleriyle salt evlilik ilişkisinin değil, toplum bağlamı
göz önünde bulundurularak yaşam doyumunu arttırmanın da mümkün olacağı, böylece makro
düzeyde toplumun da yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Söz konusu araştırmanın bazı bulguları alanyazında yer alan benzer araştırmaların bulguları ile
tutarlı iken bazı bulguları ise alanyazında yer alan benzer araştırma bulguları ile tutarsızlık
göstermektedir. Bu durumun araştırmalar arasında örneklem ve yöntem farklılıkları olmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İleride yapılacak araştırma sayıları arttıkça araştırmalar
arasındaki tutarsız bulguların sebebi hakkında daha net akıl yürütme yapılabilir.
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SELANİK BİZANS KÜLTÜRÜ MÜZESİNDEKİ PİKTOGRAM TASARIMLARININ
İNCELENMESİ VE ÖNERİLER
Bayram Bozhüyük
Gaziantep Üniversitesi
0000-0002-3958-5072
ÖZET
Kamuya açık iç mekânlarda yol ve yön belirtmek için çeşitli semboller kullanılmaktadır.
Kullanılan bu semboller genellikle piktogramlara mekâna ait özellikler katılarak değişik
stillerle tasarlanmaktadır. Selanik’teki Bizans kültürü müzesindeki piktogramlarda bu konuda
incelenmesi gerekmektedir. Roma medeniyeti döneminde mekânların görsel açıdan
zenginleşmesi için kullanılan mozaik sanatı Bizans kültür müzesinde piktografik imajlarla
dönüştürülerek işlevsellik kazanmıştır. Geçmiş dönemlerin mozaik tarzı çağdaş bir şekilde ele
alınmıştır. Bu sayede müze içerisinde antik Roma Bizans kültürüne grafiksel bir atıf yapılmıştır.
Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzede sergilenen eserler ile müze içi grafikleri arasında
bütünleşik bir bağ kurması amaçlanmıştır. Dolayısıyla müze içerisindeki yönlendirme
piktogramları incelenmeye değer niteliktedir.
Anadolu toprakları birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklar Anadolu
coğrafyasında kendi kültürlerine ait değişik eserler bırakmıştır. Dolayısıyla tarihöncesi ve
ilkçağ’a ait Anadolu da çok kültürlülüğün olması Türkiye’de ki müzecilik açısından zengin
imkanlar sağlamaktadır. Anadolu topraklarının tarihsel zenginliği Türkiye’deki birçok müzede
sergilenmesinin yanında müze içerisindeki sunum türlerinden birisi olan yönlendirmelerin imaj
bağlamında eksikleri göze çarpmaktadır. Geçmiş dönemlerde yapılmış mozaiklerin en çarpıcı
örnekleri Türkiye’deki müzelerde bulunmaktadır. Fakat Selanik Bizans müzesi bu mozaik
imajını müze içerisinde daha etkin bir şekilde kullanmaktadır. Dolayısıyla antik dönem
eserlerinin grafik yorumlarının yapılması Türkiye’deki müze tasarımı için çok gereklidir.
Mozaikleriyle ön plana çıkan Gaziantep mozaik müzesi ve Antakya müzesindeki
yönlendirmeler mekânın temel fikrine uygun tasarlanmadığını göstermektedir. Gaziantep
mozaik müzesi ve Antakya müzesindeki iç mekân yönlendirmelerinin standart olağan
piktogram tasarımlarından oluştuğu görülmektedir. Bu bildiride mozaik sanatı ve antik çağ
eserleriyle öne çıkan Türkiye’deki müzelerin iç mekân tasarımı ve grafik imaj oluşturma
bakımından Selanik Bizans kültür müzesindeki yönlendirmeleri dikkatle incelenmesi
gerekliliği görsel örneklerle anlatılmaktadır. Türkiye’nin tarihi ve arkeoloji zenginliği ve
nitelikliliği göz önüne alındığına, Türkiye’deki müzelerdeki yönlendirme tasarımlarının değişik
imajlar üretme gerekliliği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mozaik, müze, piktogram, iç mekân tasarımı, grafik

ANALYSIS OF PICTOGRAM DESIGNS IN THE BYZANTINE CULTURE MUSEUM
OF THESSALONIKI AND SUGGESTIONS
ABSTRACT
Various symbols are used to indicate the way and direction in public indoor spaces. These
symbols used are generally designed in different styles by adding spatial features to the
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pictograms. The pictograms in the Byzantine culture museum in Thessaloniki need to be
examined in this regard. The mosaic art, which was used for the visual enrichment of the spaces
during the Roman civilization period, gained functionality by being transformed with
pictographic images in the Byzantine culture museum. The mosaic style of the past periods is
handled in a contemporary way. In this way, a graphical reference was made to the ancient
Roman Byzantine culture in the museum. It is aimed for the visitors visiting the museum to
establish an integrated link between the works exhibited in the museum and the graphics inside
the museum. Therefore, the indoor pictogram designs in the museum are to worth analysing.
Anatolian lands have hosted many civilizations. These civilizations left different artifacts of
their own cultures in the Anatolian geography. Therefore, the presence of multiculturalism in
prehistoric and antiquity Anatolia provides rich opportunities for museology in Turkey. The
historical richness of Anatolian lands are exhibited in many museums in Turkey. The most
striking examples of mosaics made in the past are in museums in Turkey. However, the
Byzantine museum of Thessaloniki uses this mosaic image more effectively in the museum.
Therefore, making graphic interpretations of ancient artifacts is essential for museum design in
Turkey. The interior pictograms in Gaziantep mosaic museum and Antakya museum, which
stand out with their mosaics, show that the place was not designed in accordance with its basic
idea. In this context It is seen that the interior pictograms in the Gaziantep mosaic museum and
the Antakya museum consist of standard ordinary pictogram designs. In this paper, the necessity
of carefully examining the interior pictogram designs in the Byzantine culture museum of
Thessaloniki in terms of interior design and graphic image creation of museums in Turkey,
which stands out with its mosaic art and ancient works, is explained with visual examples.
Considering the richness and quality of Turkey's history and archeology, it is emphasize that
the indoor pictogram designs in museums in Turkey should produce different images.
Keywords: Mozaics, museum, pictogram, indoor design, graphic
1. GİRİŞ
Müzelerin günümüzde salt teşhir alanlarından daha farklı karmaşık ve etkileşimli alanlara
dönüşmüştür. Bu bağlamda müzeciliğe dair farklı mimari ve grafiksel çözümlemeler müzelerin
mekânsal yapısında etkili olmaktadır. Sergilenme şekillerinde ve mekân içi yönlendirmede
müzelerin taşıdığı kimliğe özgün bir şekilde tasarımlar üretilmektedir. Sergilemede ve
yönlendirmede sergi grafiklerinin hazırlanması bu anlamda müzenin tamamlayıcı parçasıdır.
Sergi grafikleri, serginin hikâyesini ziyaretçiye iletmek için kullanılan mekânın önemli bir
tasarım öğesidir. Sergi mekânlarında grafik, ziyaretçinin hikâye ile ilgili akıl yürütmesine ve
net bir şekilde anlamasına destek olmaktadır (Locker, 2013:124’den aktaran Aykut, 2017:226).
Müzelerde iç ve dış mekânlarda kişileri mekânda yönlendirmek için çeşitli levhalar
bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılan levha tasarımları mekânın taşıdığı görsel nitelikler göz
önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Bu sayede alan ile levhalar bütünleşik bir görünüme
sahip olmaktadırlar. Mekân içi yönlendirme tasarımlarında oklar, sayılar ve piktogramlar gibi
birçok görsel öğeler bulunmaktadır. Özellikle piktogram tasarımlarının kullanılması müzeyi
gezen kişiye görsel anlamda alternatif bir rehberlik te yapmaktadır. Ayrıca müzelerin kuralları,
yer ve yön bilgisi gibi özellikler piktogramlarla anlatılmaktadır.
20. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan müzecilik anlayışı müzelerde sadece salt ürünün sergilenmesi
değil aynı zamanda birçok etkileşimin de olması gerekliliğini kapsamaktadır. Bu bağlamda
çağdaş müzelerin amaçları ve kapsamları, aynı zamanda yöntemleri, onları konu bağlamında
daha anlamlı bir hale getirerek, algılanabilir bir seviyeye yükseltir. Bu anlayış içerisinde tarihin
devamlılığı, ortama bağlı çağdaş yaklaşımların olasılık ve gerekleri, mekâna özgü yenilikler ve
tasarımlar, müzeler için değişime yönelik zorunlulukları da beraberinde getirir (Buçukoğlu,
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2020:1246). Arkeoloji müzeleri için de algılana bilirliğin artması bakımından değişik tasarım
öğelerine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda müzelerde en basit anlamda iç mekânda yer alacak bazı
imaj çalışmalarına ihtiyaç vardır. Müze içlerindeki yönlendirme levhaları imaj çalışmalarının
sadece bir kısmıdır. Arkeoloji müzelerindeki yönlendirme levhaları müzenin barındırdığı
mimari yapı ve içerisindeki eserlerin imajlarına uygun tasarlanması müzenin estetik
görünümüne katkı sağlaması yönünden önemlidir. Ayrıca müzelerin iç mekânlarının
mekândaki öğelerin niteliğine göre düzenlenmesi, kültürel bir bağ kurmanın yanı sıra daha fazla
izleyici çekmeye yardımcı olur (Azarbouyehdinaki, Eghbali, Ghazizadeh, 2017:207). Bu
durumun en önemli göstergelerinden birisi Selanik’teki Bizans kültür müzesindeki iç mekân
yönlendirme tasarımlarıdır. Müze içerisindeki yönlendirme ve piktogramlardaki mozaik imajı
mekânın barındırdığı eserler bağlamında uyumludur. Fakat birçok uygarlığın yaşadığı Anadolu
topraklarındaki müzelerin iç mekân tasarımları incelendiğinde ve serilenen eserler
incelendiğinde aynı uyum var mıdır? Bu soruya özellikle mozaikleriyle ünlü Gaziantep Mozaik
Müzesi ve Hatay Mozaik Müzesindeki eser zenginliği bakımından dünyada önemli bir yerde
olmalarına rağmen iç mekân ve tanıtım levhalarının tasarımları üzerinden cevap verilmiştir.
Eserlerin sergilenmesinin yanında bir müzenin ihtiyacı olan birçok etkenin/materyalin konuya
ait bir imajla tasarlanması müzeyi daha da organize bir yapıya büründürmektedir. Bu kapsamda
bildiride önce piktogramlar ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra edinilen
bilgiler doğrultusunda Selanik Bizans kültürü müzesindeki piktografik yönlendimeler
incelenerek, Türkiye’deki mozaik müzelerinin iç mekandaki grafik tasarımlarıyla
karşılaştırılmıştır.
2. PİKTOGRAMLARIN KULLANIMLARINA BAZI ÖRNEKLER
Piktogramlar tasarlanmış görsellerden oluşan bir işaret dilidir. Sözlü metinler veya kelimeler
olmadan iletişim sağlamak için oluşturulmuş bir görüntülerdir (Clara ve Swasty, 2017:166).
Levhalar üzerindeki piktogramlar, her türden ziyaretçi tarafından kolaylıkla ve anında
anlaşılabilecek bilgiler, düzenlemeler veya yasaklar iletebilir. Aslında piktogramların daha
doğrusu simgesel anlatıların geçmişi yazının icadından önceye gitmektedir. Kaya resimleri
üzerindeki semboller o sembolü gören kişiye bir mesaj iletmektedir. 20. Yüzyıla gelindiğinde
piktogram tasarımı daha sistematik bir hal almıştır. Özellikle uluslararası organizasyonlarda dil
yetersizliği olan kişiler için çeşitli mekânlarda yönlendirme amaçlı kullanılmıştır. Antik Yunan
devrinden sonra, 19. Yüzyılın sonlarında başlayan olimpiyatlar, piktogramlara en çok ihtiyacın
duyulduğu uluslararası organizasyon olmuştur. Olimpiyat oyunları için ilk piktografik örnekler
1948 Londra olimpiyat oyunlarında ortaya çıkmasına rağmen, sistemli örnekler 1964 yılında
yapılan Tokyo olimpiyat oyunlarında kendini göstermiştir (Tepecik, 2001:50). Olimpiyatlara
katılan kişilerin Tokyo’da Japon yazılarını okuyamadığı için piktogramlarla yer yön bulmaları
sağlanmıştır. Bu sayede piktogramlar yazı öncesi çağlarda olduğu gibi sanki bütün insanların
anlayacağı ortak bir dil olmuştur. Tokyo Olimpiyatlarından sonra olimpiyat oyunlarındaki
kullanılan çeşitli piktogramlar, olimpiyatların yapıldığı bölgenin coğrafi ya da kültürel
özelliklerini anlatacak imajlara dönüştürülmüştür. Fakat bu dönüşüm piktogramların mesaj
verme ve yönlendirme işlevini yerine getirmesine engel olmamıştır. Halen de olimpiyat
oyunları ya da herhangi bir uluslararası organizasyon için tasarlanan piktogramlarda imaj
yaratma anlayışı hâkimdir (Görsel 1).
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Görsel 1. 2000 yılındaki Sydney yaz olimpiyatlarının piktogram dizgesi. Görüldüğü üzere piktogram
tasarımlarına ilham veren imge Avustralya yerlilerinin kullandığı bir av silahı olan bumerangdır.

Avustralya Sydney olimpiyatlarındaki piktogram tasarımları gibi 2020 yılına kadar birçok
olimpiyat oyunlarında kültürel imajların olduğu birçok piktogram dizgisi tasarlanmıştır.
Bunlara bir örnek te 2004 Atina yaz olimpiyatlarıdır. Bu olimpiyatların piktogram dizgesinin
tasarımına ilham veren şey Antik yunan seramik ve vazolarıdır. Bu vazoların renkleri ve
figürleri kırık seramik parçaları şeklinde piktogram tasarımına uyarlanmıştır (Görsel 2).
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Görsel 2. 2004 yılındaki Atina yaz olimpiyatlarının piktogram dizgesi.

Piktogramlara kültürel özelliklerin yüklenerek tasarlanması Olimpiyat oyunlarındaki kullanılan
piktogram örneklerinden de görüldüğü üzere tasarımda artık bilinen bir yaklaşımdır. Bu tür
piktogram tasarımlarının örnekleri çoktur. Hatta piktogramlarla logo tasarlamak veya farklı
temadaki bir çok mekan içi piktogramların mekanın temasına uygun tasarlanmasını
sağlamaktadır (Görsel 3).

Görsel 3. Android ambleminin piktografik yapısı. Bunun gibi birçok markanın amblem çalışmaları da
bulunmaktadır.

Piktogramlar artık bir çok yerde ve bir çok grafik tasarım ürünlerinde bulunmaktadır. Müze vs.
gibi mekânlarda piktogramların farklı imajlara dönüşerek yapılan tasarım yaklaşımlarıyla
karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla artık mekânlar için tasarlanan piktogramların standart bir
yapıdan farklı imajlara dönüştüğü söylenebilir. Bu durum bir mekânda piktogramları gören
kişiler için mekân ile bütünleşik bir tasarım dizgesi algılamasına olanak sağlamaktadır. Bu
anlayışla sadece piktogramlar değil, bir mekândaki birçok tasarım öğesi mekânların
tamamlayıcısı konumuna gelmektedir. Piktogramların mekâna uygun görsel imajlar halinde
tasarlanmasının en güzel örneği de Selanik Bizans kültürü müzesidir.
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3. SELANİK BİZANS KÜLTÜRÜ MÜZESİNDEKİ PİKTOGRAMLI
YÖNLENDİRMELERİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ MOZAİK
MÜZELERİNİN İÇ MEKÂN YÖNLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yunanistan’ın Selanik şehrindeki Bizans kültürü müzesi, Bizans tarihine ait bölgedeki eserlerin
sergilendiği bir müzedir. Bu müzedeki eserlerin sergilenmesi, dış ve iç mimarisi farklı alanlarda
ödüller almıştır (Görsel 4). Özellikle dış mekân tasarımı Doğu Roma (Bizans) ‘nın mimaride
kullandığı pişmiş toprak ve tuğla kullanılarak yapılmıştır.

Görsel 4. Selanik Bizans kültürü müzesinin iç ve dış mekân görsellerine birer örnek.

Bizans Kültürü Müzesi, 2005 yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca
uluslararası görsel-işitsel araçlar ve yeni teknolojiler komitesi AVICOM tarafından düzenlenen
“Müzeler ve Kültürel Mirası Üzerine Uluslararası Görsel-İşitsel Araçlar Festivali”nde altın
ödüle layık görülmüştür (https://mbp.gr/en/awards). Grafik tasarım bağlamında bu müzedeki
afişler, animasyonlar, yönlendirmeler, çeşitli levhalar ve piktogram tasarımları dikkat
çekmektedir. Özellikle mekân içerisinde “Beetroot design group” tarafından tasarlanan mozaik
formlu piktogramlar grafik anlamda dikkat çekicidir (Görsel 5).

Görsel 5. Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri için tasarlanmış piktogram
dizgesi.
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Bu piktogram tasarımları Roma/Bizans sanatının önemli ürünlerinden olan mozaiklerden yola
çıkılmıştır. Bu sayede Bizans kültürüne ait bir sanat türü hem işlevsel, hem de çağdaş bir şekilde
mekân içerisinde yerleştirilmiştir (Görsel 6 ve 7). Tasarımları yapan tasarım stüdyosunun
internet sayfasında bu tasarımlar hakkında şunlar yazmaktadır:
“Ana hatları, gösterdikleri yöne doğru "çekilen" (çokgenler halinde) dikdörtgenler
olan ince renkli monolitik bilgi tabletleri geliştirdik. Ayrıca, muhteşem Bizans
mozaiklerine benzer bir tarzda gerçek mozaik taşları kullanılarak üç boyutlu
olarak yeniden yaratılan bir dizi yeni “mozaik” ikonu tasarladık. Bir diğer önemli
tasarım öğesi, benzersiz bir markalı tipografik sistem oluşturmak için H&FJ
Whitney
yazı
tipinin
ek
glifler
ve
bitişik
harflerle
değiştirilmesidir.”(https://beetroot.gr/437-museum-of-byzantine-culture-signagesystem-.html#/moreInfo).

Görsel 6. Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri için tasarlanmış piktogramların
duvarda uygulanmış hali.

Görsel 7. Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri ve piktogram tasarımlarının
uygulanmış hali.
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Selanik Bizans kültürü müzesinin yönlendirme ve piktogramları görüldüğü üzere müzenin
temasına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Burada akıllara bir çok medeniyete ev sahipliği
yapmış Türkiye’nin önemli iki kentinin müzeleri akla gelmektedir. Bunlardan ilki mozaikleri
ile ünlü hatta sadece mozaik eserlerin sergilendiği Gaziantep Mozaik Müzesidir. Bu müzede
zengin renklilikte ve birçok tarihsel döneme ait Roma ve Bizans mozaikleri bulunmaktadır
(Görsel 8). Dolayısıyla mozaiklerin sergilendiği bir müzeye ait piktogram ve yönlendirme
tasarımları standart formların dışına çıkamamıştır (Görsel 9).

Görsel 8. Gaziantep mozaik müzesinden genel bir görünüm.

Görsel 9. Gaziantep mozaik müzesindeki yönlendirme örnekleri. Bu örnekler incelendiğinde herhangi
bir imaj üretme çabası olmamasına rağmen, iç mekân levhaları kendi içlerinde tutarlıdır.

Mozaikleriyle ön plana çıkan başka bir müze ise Hatay arkeoloji müzesidir. Bu müzede önemli
dönemlere ait eserler sergilenmektedir. Fakat eser sergilemenin yanında odalardaki
yönlendirmeler standart materyallerden üretilmiştir. Bu materyallerde de standart piktogramlar
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göze çarpmaktadır. Yönlendirmeler incelendiğinde müze ile bütünleşik bir anlayış sağlayan
herhangi bir grafik çalışma görülememektedir. Bu müzede yönlendirmelerden eserlerin
yanlarında “roller banner” üzerinde yazıların olduğu tasarımlar bulunmaktadır (Görsel 10).

Görsel 10. Hatay arkeoloji müzesinin iç mekânlarındaki yazı ve yönlendirmelere örnekler; üstte kapı
girişlerindeki kullanılan standart levhalar. Altta ise mekan içlerindeki “roller banner” üzerine hazırlanan
tasarım uygulamaları.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Piktogramların bir dil olmasının yanında aynı zamanda bir bölgenin veya bir medeniyete ait
kültürel ve coğrafi özelliklerden yola çıkarak faklı imajlarla tasarımlar yapılabilmektedir. Bu
tasarımların en somut hali olimpiyatlar için tasarlanan piktogram örnekleriyle görülmüştür. Bu
bilgi doğrultusunda Selanik Bizans kültürü müzesindeki yönlendirme ve grafik uygulamalar
görsellerle incelenmiştir. İnceleme sonucunda Selanik Bizans kültürü müzesinin kapsadığı
temaya göre tasarımların hazırlandığı ve bu tasarımların mekân ile uyuştuğu görülmüştür.
Ayrıca bu tasarımların mozaik taşlarından el işi ile teker teker uygulandığı bilgisine de
ulaşılmıştır.
Roma ve Bizans çağına ait Türkiye’de çok fazla eser bulunmaktadır ve bu konuda müzelerde
eserler olmasına rağmen müzelerin teması ile grafik uygulamaların birbiriyle örtüşmediği
Gaziantep mozaik müzesi ve Hatay arkeoloji müzelerindeki fotoğraflarla gözlemlenmiştir.
Mozaikleriyle ünlü bu müzelere çok çarpıcı grafik çalışmalar yapılarak kurumsal anlamda
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konumları güçlendirile bilinir. Elbette Selanik Bizans kültürü müzesindeki yönlendirmelerin
aynısı Türkiye’deki müzeler için önerilmemektedir. Çünkü tek ve en çarpıcı örneği zaten
yapılmıştır. Buradan hareketle Türkiye de Roma Bizans eserleriyle ön plana çıkan müzeler
kendi farklı görsel imajlarını üretmek için özgün bir şeyler yapmaları gerektiğinin sonucuna
varılabilir. Eserlerin önemi ile bir mekânın bütünleşmesi mimarinin yanı sıra grafik sanatlarında
alanına girmektedir. Genel bağlamda söylenmek gerekirse de eser bağlamında zengin olan
Türkiye’deki müzelerin kalite ve tanınırlığı açısından değişik grafik imajlar üretilmesinin
önemi ortaya çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
Aykut, Z. Müze Sergilemelerinde İzleyici-Sergi Etkileşimi Bağlamında Mekân Tasarımı.
International journal of Interdisciplinary and Intercultural Art. Haziran-Temmuz, 07-08. 2017,
s. 219-242.
Azarbouyehdinaki, G., Eghbali, P., Ghazizadeh, K. (2017). The Effect of Environmental
Graphics on the Attractiveness of Museums Interior Architecture. Journal of History Culture
and Art Research 6. Aralık, 23.12.2017, s. 207-220.
Buçukoğlu, S., M. Grafik Sanatlar ve Tasarımı Müzelerinin Uluslararası Ölçekte İncelenmesi
ve Girit Tipografi Müzesi Örneği. İdil dergisi, Ağustos, 08.2020, s. 1245–1258.
Clara, S., Swasty, W. Pictogram On Signage As An Effective Communication. Jurnal
Sosioteknologi. Şubat, 16.02.2017, s. 166-175.
https://beetroot.gr/437-museum-of-byzantine-culture-signage-system-.html#/moreInfo

(Erişim:07.07.2020).
https://mbp.gr/en/awards (Erişim:07.07.2021).

Tepecik, A. Olimpiyat Piktogramlarının (Sembollerinin) İletişimdeki Yeri Ve Önemi. Gazi
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 6. Nisan, 04.04.2001, s. 45-57.
Görsel 1: 2000 yılındaki Sydney yaz olimpiyatlarının piktogram dizgesi,
https://mediamadegreat.com/wp-content/uploads/2016/08/sydney_2000-1.jpg, Erişim:
16.06.2021.
Görsel 2: 2004 yılındaki Atina yaz olimpiyatlarının piktogram dizgesi,
https://i.pinimg.com/originals/36/6f/d9/366fd965072af063cd8555458374e1f3.jpg, Erişim:
16.06.2021.
Görsel 3: Android ambleminin piktografik yapısı,
https://skywalkers.com.tr/wpcontent/uploads/2016/02/Androidlogo.png, Erişim: 16.06.2021.
Görsel 4: Selanik Bizans kültürü müzesinin iç ve dış mekân görsellerine birer örnek, soldaki:
https://photo620x400.mnstatic.com/aaea2260ad42b9b066357bce0ab4960d/museum-ofbyzantine-culture.jpg, Erişim: 07.07.2021. Sağdaki: https://www.greece-is.com/wpcontent/uploads/2015/11/THESS_BYZANTINE_MUSEUM_01.jpg, Erişim: 07.07.2021.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 147

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görsel 5: Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri için tasarlanmış piktogram
dizgesi, https://beetroot.gr/437-museum-of-byzantine-culture-signage-system-.html, Erişim:
07.07.2021.
Görsel 6: Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri için tasarlanmış piktogramların
duvarda uygulanmış hali, https://helenmilesmosaics.org/mosaic-sites/byzantine-museum-ofthessaloniki/, Erişim: 14.06.2021.
Görsel 7: Selanik Bizans kültürü müzesinin iç mekân yönlendirmeleri ve piktogram tasarımlarının
uygulanmış hali, https://beetroot.gr/437-museum-of-byzantine-culture-signage-system-.html,
Erişim: 07.07.2021.
Görsel 8: Gaziantep mozaik müzesinden genel bir görünüm, Kişisel foroğraf arşivi,
Görsel 9: Gaziantep mozaik müzesindeki yönlendirme örnekleri. Kişisel foroğraf arşivi,
Görsel 10: Hatay arkeoloji müzesinin iç mekânlarındaki yazı ve yönlendirmelere örnekler.
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/HATAY_ARKEOLOJI_MUZESI/, Erişim: 05.06.2021.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 148

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

KENTLERE AİT MİMARİ GÖSTERGELERİN PİKTOGRAMLI AFİŞ YOLUYLA
HARİTALANDIRILMASI

Bayram BOZHÜYÜK 1
1 Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 0000-0002-3958-5072

ÖZET
Her kentin kendisine ait mimari yapısı o şehrin görsel dokusunu da oluşturmaktadır. Kentlerin
sahip olduğu önemli yapılar, yollar, dış mekânlar şehirde yaşayanların kentsel belleğinin
oluşması için de korunmalıdır. Bu bağlamda kentsel belleğin korunması için çeşitli meslek
gruplarının, kamu kuruluşlarının yanında grafik tasarımcılara da üzerine çeşitli görevler
düşmektedir. Kent içerisindeki meydanlar ve önemli yapıların tasarımları turizmden
reklamcılığa birçok konunun da grafiksel bakımdan işlenmesine olanak sağlamaktadır. Bir
kente ait tanıtım amaçlı yapılan grafik tasarımlarda kentin barındırdığı yapıların soyutlanıp,
sadeleştirilmesiyle değişik baskılı ve interaktif alanda işler üretilmektedir. Bu işlere örnek şehre
ait turistik ve tanıtım amaçlı kent haritalarının üretilmesidir. Bu haritaların üzerinde şehirdeki
önemli alanların, yapıların ve ulaşım noktalarının illüstrasyonları bulunmaktadır. Harita
üzerindeki tasarlanmış illüstrasyonlar kenti gezmek isteyen kişilere sadece yolları ve caddeleri
değil aynı zamanda görseller ile yer yön konusunda rehberlik sağlanmasıdır.
Klasikleşmiş kent haritalarının ve illüstrasyonlarının haricinde kentlerdeki ünlü yapıların
piktogram yoluyla afiş haline getirilmesi hatta doğrudan harita ya da değişik bezeme işlerinde
kullanılması mümkündür. Bu yaklaşım aynı zamanda kentteki mimari yapıların markalaşması
için de bir yol olabilir. Bunun için afiş ya da bezeme amaçlı alanlarda bu tasarımların
kullanılması için biçimlerin en sade ve soyut haline piktogram tekniğini kullanarak elde
edilebilir. Bazı önemli dünya kentlerinin yapıları üzerinde değişik çalışmaları bulunmasın
rağmen bu konuda Türkiye’de eksiklik bulunmaktadır. Hâlbuki mimari yapıların ve kent
imgesinin korunması için kentlere ait yapıların piktogram veya amblemleştirilmesi kent
belleğinin korunması içinde bir yardımcı etken olabilir. Ayrıca piktogramların kartografide
kullanılması sayesinde grafik ürünler yelpazesine ve harita yapım tekniğine değişik bir
yaklaşım getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler kapsamında “piktogramlı poster harita”
örneği Türkiye’nin Gaziantep kentine uyarlanarak mimari, haritacılık ve piktogram kavramları
birleştirilmiş ve sonuçlar bu bildiride yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Grafik Tasarım, Harita, Mimari, Piktogram, Kent, Afiş

MAP MAKING VIA PICTOGRAM THE ARCHITECTURAL INDICATORS OF
CITIES

ABSTRACT
The architectural structure of each city also creates the visual texture of that city. The important
structures, roads and outdoor spaces of the cities should be protected in order to create the urban
memory of the people living in the city. In this context, graphic designers have various duties
besides various professional groups and public institutions in order to protect the urban
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memory. The designs of squares and important buildings in the city allow many subjects to be
processed graphically, from tourism to advertising. In the promotional graphic designs of a city,
works are produced in different printed and interactive fields by abstracting and simplifying the
structures of the city. An example of these works is the production of city maps for touristic
and promotional purposes. On these maps are illustrations of important areas, structures and
transportation points in the city. The designed illustrations on the map provide guidance to
people who want to visit the city, not only about roads and streets, but also about places and
directions with visuals.
Except that the classical city maps and illustrations, it is possible to turn in the famous buildings
in the cities into posters by means of pictograms, and even to use them directly in maps or
various decoration works. This approach can also be a way of branding architectural structures
in the city. Thus, the simplest and most abstract form of the forms can be obtained by using the
pictogram technique, in order to use these designs on banners or decoration purposes. Although
there are different studies on the structures of important world cities on this subject, there is a
deficiency in Turkey in this regard. On the other hand, pictograms or emblems of urban
buildings can be a helpful factor in preserving the urban memory in order to protect the
architectural structures and the image of the city. The use of pictograms in cartography aims to
bring a different approach to the range of graphic products and map making technique. Within
the scope of this information, the example of "poster map with pictograms" was adapted to the
city of Gaziantep in Turkey, and the concepts of architecture, cartography and pictogram were
combined and the results were included in this paper.
Keywords : Graphic design, map, architecture, pictogram, city, poster
1. GİRİŞ
Kent kavramı birçok disiplinler arası kavramı içerisinde barındırmaktadır. Kentleri yapısal
bakımdan birbirinden ayıran özelliklerin oluşumunda, coğrafya ve coğrafi niteliklere göre
düzenlenmiş yapılar ve yollar bulunmaktadır. Daha sonra somut olmayan kültürel varlıklar, dil
vs. gibi özellikler şehirleri farklılaştırmaktadır. Tarih ve arkeoloji ise kentin geçmişini, yaşadığı
olayları gün yüzüne çıkarmaktadır. Görsel sanatlar ise kent tasarımına ve tanıtımında rol
almaktadır. Grafik tasarımcıların kent hakkında yapması gereken birçok çalışma alanı
bulunmaktadır. Bunların başında tanıtım bültenleri, dış mekan tabelalarından, animasyonlara,
logo ve maskot tasarımı harita çizimi gibi kategorilerde yapılan tasarımlar gelmektedir.
İnsanoğlu var olduğu günden itibaren yaşadığı çevreyi tanıma, doğadan yararlanma, doğanın
olumsuz etkilerinden korunma, savunma, barınma, sahiplenme gibi nedenlerle birtakım şekiller
ve çizimlerle basit anlamda harita üretimine başlamıştır. Bu çabalar zamanla bilimsel çalışmalar
ve araştırmalara dönüşerek haritacılık biliminin doğmasına neden olmuştur (Selvi, Bekiroğlu
Keskin, 2017:26). Kartografi insanın yer yön bilgisini kataloglama ve kullanmada çok eski
zamanlardan beri kullanılan bir çizim yöntemi olmuştur. Haritanın yapılmasında kullanılan
renk, biçim, ikon gibi özelliklerden dolayı grafik tasarımın alanına girmektedir. Aslında grafik
tasarımcı birçok bilgiyi görsel açıdan yorumlar, işler ve göstergelerle yorumlar. Bu yüzden
grafik tasarımcının çalışma alanı geniştir ve bir çok bilim dalını kendisine konu edinir. Bu
bağlamda Grafik tasarımın disiplinler ötesi doğası, çalışma alanlarını diğer uzmanlıklarla
birleştirir: Örneğin reklamda pazarlama işin içine girerken, ambalaj tasarımında endüstriyel
tasarım, kitap tasarımında baskı teknolojileri grafik tasarımın ortak çalışma alanlarındandır. Bu
bileşimlerden biri de coğrafya ile grafik dilin buluştuğu kartografi ve harita tasarımıdır.
“Grafik” sözcüğü, “coğrafya”(geography), “topografi”, “kartografi” sözcüklerinde de ek olarak
barınır. Bu, grafik tasarımın yeryüzüne ait bilgileri aktarmada ne kadar uzun zamandır rol
oynadığını bize hatırlatır (Taşçıoğlu, 2013:2).
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Grafik tasarımcı, haritaların görsel açıdan daha zengin olması için bazen farklı imgeler
kullanabilir. Grafik tasarımcı, harita üzerindeki bir bölgenin ya da bir mimari yapının
özelliklerini anlatan illüstrasyonları tasarlayabilir. Tasarladığı illüstrasyonların yöntemi ve
anlaşılırlığı tamamıyla tasarımcının çalışma yöntemi ile bağlantılıdır. Basılı birçok turistik
haritalarda mekânlara ait göstergelerin illüstrasyonları bulunmaktadır. İllüstrasyonlar haritayı
salt bir teknik görüntüden çıkartıp daha zengin, ilgi çekecek hareketli bir tasarım yüzeyi haline
getirmektedir. Harita üzerindeki mekânların piktogramlarla anlatılması da buna dâhildir.
Haritaların zengin grafik imgeleriyle donatılması pop up kitaplardan poster çalışmalarına kadar
birçok yayın türünde kullanışlı olmasını sağlamaktadır ve haritalar değişik grafik imajlara
dönüşmektedir. Haritaların farklı görsel imaj dönüşümleri kapsamında değerlendirilerek tekrar
yapımı grafik sanatlar kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda mekânların soyutlanarak
piktogramlara veya amblemlere dönüştürülmesi günümüzde uygulanan bir yöntemdir.
2. HARİTA İLLÜSTRASYONLARINA KISA BİR BAKIŞ
Harita üzerindeki illüstrasyonlar ikon ve diğer belirteç nesnelerin kullanımından hem uygulama
bağlamında hem de algı bağlamında farklıdır. Haritaların çizim teknikleri taş, ahşap ve hayvan
derilerinden, artık haritaları esnek katmanlı görünümlerden, açıklamalı ve canlı veri akışlarının
olduğu grafik imgelerle karşımıza çıkmaktadır (Okada, Simon, Sherborne, 2008:1). İster veri
akışlarının olduğu sanal görsellerde, ister basılı materyallerde haritalar grafik üretimin bir
kolunu oluşturmaktadır. Bu yüzden Harita tasarımı, görsel iletişimde hedef kitleyle bambaşka
ve yepyeni bağlantılar kurmada uzmanlaşmış, veri görselleştirmede yeni bakış açıları sunmada
öncülük etmiş, tipografiyi illüstrasyonlarla harmanlamanın estetik yollarında ustalaşmış
tasarımcılar için bugün yeniden canlanan bir alandır (Taşçıoğlu, 2013:13).
Haritacılık birçok mekânı ve çalışma alanını teknik incelemeyle görselleştirdiği gibi kentlerin
mimari ve coğrafi dokusunu da anlamaya yer yön bulmaya yardımcı olmaktadır. Özellikle
kentlerde gezen insanlara rehber olması bakımından, kent haritalarının tasarlanmasında değişik
imaj çalışmaları yapılarak haritalar görsel açıdan zenginleştirilmektedir (Görsel 1).

Görsel 1. Viyana şehir merkezi haritası ve haritadaki illüstrasyonlar.

Hermann Bollmann, ikonik, elle çizilmiş haritalarını tasarlamak için yeni bir perspektif tekniği
geliştirmiştir. Bu teknik, uzun bir gelişme tarihi boyunca kariyeri boyunca, şehir planlarının
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ikonik bir görünümünü sunarken, çok sayıda İzleyiciye şehrin çevresi ve detayları hakkında
bilgiler vermektedir (Görsel 2). Ayrıca bu haritalar turistler için değerli navigasyon bilgilerini
sunmaktadır (Jensen, 2017:20).

Görsel 2. Hermann Bollmann’ın yapmış olduğu New York şehrine ait haritadan bir kesit.

İllüstratör James Gulliver Hancock’ın Dünya’nın farklı şehirlerine ait yapmış olduğu haritalı
kitaplar bulunmaktadır (Görsel 3).

Görsel 3. James Gulliver Hancock’ın yapmış olduğu kent illüstrasyonları.

Harita İllüstrasyonları her zaman gerçek mekânları anlatmak için de kullanılmamaktadır.
Stephen Walter'ın Nova Utopia'sı, kurgusal bir anlatı sunan bir haritanın heyecan verici bir
örneğidir (Davies, 2016:46). Thomas Moore'un 1516 kitabındaki betimlemeleri kullanarak bir
harita tasarlamıştır (Görsel 4).
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Görsel 4. Stephen Walter'in yapmış olduğu Nova Utopia isimli eser.

Haritaların grafik öğeler ve illüstrasyonlar yoluyla başka bir görünüme erişmesi konusunda
tarihten günümüze daha birçok örnek mevcuttur. Burada önemli olan şey kent haritaları
üzerinde illüstrasyonlar yaparken kullanılacak yöntemin ortaya konması ve geliştirilmesidir.
Bu yöntemlerden birisi de kente ait imgelerin piktogramlar yoluyla ifade edilmesidir.
2.1. Piktogramın Kullanımı ve Piktogram Harita Örneği
Kentlerin sahip olduğu geleneksel yapı özelliklerin korunması kent kimliğinin tanınırlığı ve
güçlendirilmesi için önemli bir yer tutmaktadır. Kente ait imgelerin topluluklar tarafından
tanınması o şehrin markalaşmasında katkısı vardır. Ayrıca kente ait sanatsal çalışmaların ve
özellikle de grafik tasarımın yeri büyüktür. Bu yüzden Haritaların yapımından, imajların
yaratılmasında grafik sanatlardan faydalanılmaktadır. Kente ait yapıların ve coğrafi özelliklerin
piktogramlarla aktarılması ve hatta bu yöntemle kentlere ait afiş üretimi yapılabil bilmektedir.
Piktogramlar, farklı kültürlerinden gelen kullanıcıların çevresiyle iletişim kurmalarını sağlayan
görsel imlerden biridir. Verilmek istenen mesajı yalın bir üslupta görselleştirerek ortak dile
dönüştürebilme becerisine sahiptir (Görsel 5). Kökenleri yazının tarihine kadar inmesine karşın
günümüzdeki faaliyet alanına 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerle kavuştuğu söylenebilir. Temel
işlevi, temsil ettiği kavram ya da durumu konuşma dillerine bağımlı olmaksızın kullanıcıya
aktarmaktır (Güler, 2016:1521).

Görsel 5. Nippon tasarım merkezinde tasarlanan “Experience Japan Pictograms” isimli piktogram
dizini.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 153

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Piktogramların kullanımı birçok tasarım yüzeyinde kullanılmaktadır. Alicia Waters’ın
“christmas vacation wrapping paper” çalışması (Görsel 6), noel tatillerinde yapılan etkinliklerin
listesinin çıkarılması ve bu listeye ait sahnelerin tasarım yüzeyine dizilmesiyle üretilmiştir
(Leonard, Ambrose, 2015:24).

Görsel 6. Alicia Waters’ın christmas vacation wrapping paper isimli tasarımı.

Piktogramların en genel kullanım amacı ise yer yön bulmak için geliştirilmeleridir.
Piktogramların mekânlar içerisinde yer yön bulmada sembolik yeri olmasıyla, haritala
yapımının da benzer amaçları taşımasından dolayı bu iki yöntem iki boyutlu yüzeylerde
birleştirilerek posterler meydana getirilebilir.
Piktogram kullanarak kent haritaları tasarlayan Nina Simone Wilsmann başta Viyana olmak
üzere birçok kentin haritalarını yapmaktadır. Wilsmann çalışmalarında beyaz ya da tek renk
zemin kullanıp mekanlara ait piktogramları da sade renklerle çalışmaktadır. Ayrıca beyaz
boşluk ve gözün tamamlayıcı özelliği tasarımların genel görünümünde hâkimdir (Görsel 7).
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Görsel 7. Nina Simone Wilsmann’ın yapmış olduğu Paris şehir merkezinin harita illüstrasyonu.

Piktogramların haritalarda kullanılarak Türkiye’deki şehirlerin afişlerinin yapılmasının
denemeleri yapılmıştır ve deneme için öncelikle Gaziantep kent merkezinin mimari ve coğrafi
unsurlarını kullanılmıştır.
2.2. Uygulama
Uygulama için öncelikle Gaziantep kent merkezinin mimari ve coğrafi özelliklerinin listesi
yapılmış ve harita üzerinde yerleri tespit edilmiştir. Yapılacak haritanın konusunun Gaziantep
olmasındaki maksat Türkiye’nin uluslararası çapta bilinirliliği olan büyük şehirlere göre mimari
ve tarihi alanda önemli özellikler taşımasındandır. Daha sonra elde edilen bilgilere ait
mekânların fotoğrafları elde edilerek piktogramları çıkarılmıştır. Mekânların piktogram
uygulamaları mevcut yapılmış görsel 7’deki örneğe göre daha ayrıntılı işlenmiştir. Bu
mekânların uygulamalarına bazı örnekler (Görsel 8). Çalışma vektörel çizim şeklinde
tasarlanmıştır. Bu sayede piktogramların dış hatlarında hem net görüntüler elde edilmiştir, Hem
de çözünürlük ve ebatlandırma için esneklik sağlanmıştır. Bu sayede tek tek ve bütün olarak
piktogramların kullanılabilmesi amaçlanmıştır.
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Görsel 8. Gaziantep kentine ait bazı tarihi yapıların piktogram örnekleri. I. Tahtani Cami, II. Kendirli
Fransisken Kilisesi, III. Şehitler abidesi, IV. Eski Adliye binası (Kültür sanat merkezi), V. Bayazhan,
VI. Amerikan hastanesi, VII. Zeytin Hanı, VIII. Naib Hamamı.

Piktogramlar mekânların farklı açılardan incelenerek çizildikten sonra Gaziantep’in eski kent
merkezinin planları alınmıştır (Görsel 9). Daha sonra bu kent planına uygun şekilde
piktogramlar haritaya yerleştirilmiştir (Görsel 10).

Görsel 9. Gaziantep’in tarihi kent merkezine ait harita örneği.
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Görsel 10. Çalışmanın son hali.

Nihai görünüm verildikten sonra mekânlar istenilen renklerle çalışılabilir. Mesela kente ait
özdeşleşmiş renkler varsa bu renkler ve tonları uygulanabilir. Bu çalışmada renk sayısının
artırılmasındaki sebep görüntülerden daha canlı bir bezeme elde etmek içindir.
3. SONUÇLAR
Kent haritaları, tasarımın ve kent imajı üretmenin günümüzde birer nesnesi haline gelmiştir.
Kent haritacılığı işinin tarihi ortaçağ el yazmalarına kadar uzanan minyatürlere dek gitse de,
kent haritaları 20. yüzyılla beraber bir tanıtım materyali haline gelmiştir. Bu bağlamda
tasarımcıların kent haritalarında görsel zenginliği arttıracak çözümler muhtelif örneklerle bildiri
metninde anlatılmıştır. Daha sonra piktogramın tanımı yapılarak, piktogramın haritada
kullanılabileceği ve kent üzerindeki mekânlar için imaj katması bağlamında işlevsel olduğu
görülmüştür. Bu bilgiler ışığında Gaziantep kenti için piktogramlar kullanılarak bir harita
tasarlanmıştır ve tasarım süreci, uygulama aşamaları anlatılmıştır. Gaziantep kent haritasının
piktogram kullanılarak afiş haline getirilmesine rağmen haritanın yer ve yön bulma özelliğinin
kaybolmadığı aksine haritaya bakan kişi için daha güçlü bir rehber haline geldiği görülmektedir.
Bu uygulama şekli Türkiye’deki birçok kente uygulanabilir. Dünya’nın önemli kentleri
içlerinde barındırdığı mimari yapılarla ön plana çıkmaktadır ve bu mimari yapılar artık
karşımıza sadece birer yapı değil birer imaj halini de almıştır. Uygulanması basit ve anlamlı
olan piktogramlı kent haritalarının yapımı Türkiye’deki kent turizmine, tanıtıma ve kentlere ait
mimari yapıların markalaşmasında önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmalar
sadece afiş değil bir çok promosyon ve dekorasyon ürünlerinin yüzeylerine de uygulanabilir.
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BABADAN OĞULA GELENEĞİN AKTARIMI:
ÂŞIK LAÇİN ALADAĞLI VE ÂŞIK İSMAİL ALADAĞLI

Ramazan SAÇ1
ÖZET
Gelenek, sanat ve edebiyat yönleriyle âşıklık üzerine yapılan çalışmalarda, âşıklığa yönelme
sebepleri arasında babadan oğula âşıklığa da yer verilmektedir. Araştırmacılar bu hususu “aile
büyüklerinden tevarüs etmeyle âşıklığa yönelme”, “irsiyet” ve “soyaçekim” şeklinde
açıklamaktadır. Babadan oğula âşıklık modelinde “baba-oğul” veya “dede-baba-oğul” olmak
üzere en az iki kuşak boyunca âşıklık yapan gelenek mensupları <icracılar> ele alınmaktadır.
Babadan oğula âşıklık, geleneğin daha verimli şartlar altında yaşatılması, gelenek unsurlarının
korunması, âşık kollarının/mekteplerinin devamlılığını sağlaması bakımından ehemmiyet
taşımaktadır. Baba âşığın oğul âşığın geleneğe yönelmesinde birinci etken olduğu, geleneğin
kurallarını ve inceliklerini oğul âşığa ilk elden öğrettiği görülmektedir. Oğul âşığın çıraklık
eğitimi, baba âşığa nazaran daha verimli şartlarda gerçekleşmektedir. İstisnaları bulunmakla
beraber, genellikle oğul âşığa “mahlas” ve “berat” baba âşık tarafından verilmektedir. Oğul
âşık, baba âşığın şöhretinden ve saygınlığından da istifade ederek kendisini gelenek içinde daha
kolay kabul ettirmektedir. Çalışma kapsamında; Kars’ın Kağızman ilçesinin Camuşlu köyünde
doğan baba-oğul âşıklar Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı’nın geleneği temsil durumu ve
babadan oğula aktarılan gelenek unsurları incelenmiştir. “Mahlas alma/kullanma”,
“doğaçlama/irticalen söyleme”, “âşık havaları/ezgileri”, “saz çalma”, “etkilenme/örnek alma”,
“karşılaşma tekniği”, “hikâyecilik”, “erkân ve meclis adabı” gibi unsurlar, baba âşıktan oğul
âşığa aktarılan gelenek unsurlarıdır.
Anahtar Kelimeler: Âşıklık geleneği, âşık edebiyatı, âşık sanatı, âşık müziği
THE TRANSFER OF TRADİTİON FROM FATHER TO SON:
ASİK LAÇİN ALADAĞLI AND ASİK İSMAİL ALADAĞLI
ABSTRACT
In the studies on minstrelsy in terms of tradition, art and literature, minstrelsy from father to
son is among the reasons of inclination towards minstrelsy. Researchers explain this issue as
"inheriting from family elders, tending to minstrelsy", "heredity" and atavism. Members of the
tradition (performers) who have been minstrel for at least two generations are tackled in the
father-son minstrel model as father-son or grandfather-father-son. Minstrelsy from father to son
is important in terms of keeping the tradition alive under more productive conditions, preserving
the elements of tradition and ensuring the continuity of the minstrel branches/schools. It is seen
that the father minstrel is the first factor in the tendency of the son minstrel to the tradition, and
he taught the rules and subtleties of the tradition to the son minstrel first hand. The
apprenticeship training of the son minstrel takes place in more productive conditions compared
1
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to the father minstrel. Although there are exceptions but "mahlas" and "berat" are usually given
to the son minstrel by the father minstrel. By taking advantage of the reputation and prestige of
the father minstrel, the son minstrel makes himself accepted more easily in the tradition. In the
scope of the work, the tradition representation status of the father-son minstrels Laçin Aladağlı
(1922-1980) and İsmail Aladağlı (1956-...), who were born in the village of Camuşlu in the
Kağızman district of Kars, and the elements of tradition transferred from father to son were
examined. In the tradition of minstrelsy, elements such as "writing under a pseudonym",
"singing while improvising", "minstrel melodies", "playing saz", "being influenced / taking
someone as role model", "encounter technique", "storytelling", "assembly morals" are elements
of tradition that pass from father to son.
Keywords: Minstrelsy tradition, minstrel literature, minstrel art, minstrel music.
1. GİRİŞ
Babadan oğula âşıklık, âşıklık geleneğinde yeni bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Mete
Taşlıova, “Baba-Oğul Âşıklar: Âşıklık Geleneğinde Yeni Bir Model” (2008: 94-109) başlıklı
çalışmasında Karslı baba-oğul ve dede-baba-oğul örneklerinden hareketle iki veya üç kuşakta
geleneği sürdüren âşıklar hakkında biyografik nitelikte bilgi vermiş, babadan oğula aktarılan
gelenek unsurları ve değerlendirilmesi gereken konu başlıkları <sorular> üzerinde durmuştur2.
Taşlıova (2008: 95), “…baba-oğul âşıklar derken, babası ve oğlu âşıklık yapan gelenek
mensupları <icracı> kast edilmektedir” diyerek konuya açıklık getirmektedir. Edebiyatımızda
baba-oğul âşıkların yeterince bilinmemesinin veya bir başka ifadeyle sağlıklı bir şekilde tespit
edilememesinin sebebini şöyle açıklamaktadır:
“Âşıklar hakkında, bir yöreyi ve/veya kişiyi konu alan monografik çalışmalara bakıldığında,
baba-oğul âşıkların, kronolojik veya biyografik bilgilere bakılarak, pek de tespit edilemediğini
görmekteyiz. Bu eksikliği doğuran nedenlerden biri, âşıkların mahlaslarıyla bilinmesi ve ‘baba
oğul’ seyrini soyadından takip etme imkânının olmamasıdır” (Taşlıova, 2008: 96).
Araştırmacılar âşıklığa yönelme sebepleri arasında babadan oğula âşıklığa da yer vermişler,
bunu “aile büyüklerinden tevarüs etmeyle âşıklığa yönelme” (Özarslan, 2001: 115), irsiyet
(Kaya, 2001: 87) ve “soyaçekim” (Durbilmez, 2016: 95) şeklinde açıklamışlardır. Babadan
oğula âşıklık modelinde “oğul âşığın ustası, babası dışında bir âşık olsa dahi, âşıklığa
başlamasındaki ilk etken, yine babasının âşık olmasıdır” (Taşlıova, 2008: 96). Taşlıova (2008:
100), baba âşıkların gelenek içindeki konumunu ve etkisini ise şöyle açıklamaktadır:
“Babanın gelenekteki konumu, öncelikle bir veya birden fazla oğlunun ve sonrasında da aile
veya sülaleye mensup başka kişilerin, geleneğe yönelmesini desteklemiş, kimi zaman da bir
“görev/vazife” kabulü biçiminde, kültürel mirasa sahip çıkmak seklinde anlam bulmuştur.”
Oğul âşık, baba âşığa nazaran daha iyi imkânlarla geleneğe dâhil olmakta, geleneğin kurallarını
ve inceliklerini ilk elden öğrenmektedir (Taşlıova, 2008: 97). Oğul âşığın çıraklık dönemi daha
verimli şartlarda gerçekleşmektedir. Babadan oğula âşıklıkta çıraklık eğitiminin gerçekleştiği
Çalışma kapsamında baba-oğul âşıklık ifadesi öncelikli olarak âşıklığı meslek olarak yapan iki kuşak gelenek
temsilcisini ifade etmekle birlikte, hususen Kars’ta örneklerini gördüğümüz dede-baba-oğul yapısındaki üç kuşağı
karşılamak için de kullanılacaktır. İfade tekrarına düşmemek için çalışma boyunca baba-oğul âşık nitelemesi
kullanılacaktır.
2
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temel mekân baba âşığın, dolaylı olarak da oğul âşığın kendi evidir. İstisnaları bulunmakla
beraber çok defa oğul âşığa mahlasını ve beratını baba âşık vermektedir. Oğul âşıkların baba
âşıkların şöhretinden ve saygınlığından da faydalanarak kendilerini gelenek içinde daha kolay
kabul ettirdikleri görülmektedir.
Saz çalmayı öğrenme, saz çalış tekniği, şiir söyleme, karşılaşma tekniği, hikâye tasnifi ve
anlatımı, meclis erkânı gibi unsurlar, babadan oğula aktarılan belli başlı gelenek unsurlarıdır
(Taşlıova, 2008: 98-99). Babadan oğula âşıklık modeli, âşıklık geleneğinin daha sağlıklı şartlar
altında yaşatılması, gelenek unsurlarının korunması, âşık kollarının/mekteplerinin
devamlılığını sağlaması bakımından ehemmiyet taşımaktadır.
Bu çalışmada Kars’ın Kağızman ilçesinin Camuşlu köyünde doğan baba-oğul âşıklar Laçin
Aladağlı3 ve İsmail Aladağlı’nın4 geleneği temsil durumu incelenecek, baba âşıktan oğul âşığa
hangi gelenek unsurlarının ne ölçüde aktarıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
2. BABADAN OĞULA GELENEĞİN AKTARIMI
Âşıklığa Yönelme: Gelenek içerisinde; “âşıklığa yönelme”, “çıraklık”, “kalfalık”, “ustalık”
gibi dönemler yaşanmaktadır (Durbilmez, 2016: 95). Âşıklığa yönelen kişi, âşık adayı kabul
edilmektedir. Âşık adaylarının geleneğe yönelmelerinde soyaçekim, rüya görme, bade içme,
sevdalanma, çevre, yaşantı, kültür, birikim, heves, etkilenme, sazlı-sözlü ortamda yetişme, saz
ve söz kabiliyeti gibi faktörler öne çıkmaktadır (Durbilmez, 2016: 95-98, Kaya, 1994: 39,
Özarslan, 2001: 112-117).
Laçin Aladağlı’nın âşıklığa yönelmesinde soyaçekim, sazlı-sözlü ortamlarda yetişme ve çevre
etkili olmuştur. Anne tarafından dedesinin “Ruşanî” mahlasıyla âşıklık yaptığı bilinmektedir.
Çocukluk yıllarında sazlı-sözlü ortamlarda bulunan, düğünlerde türküler söyleyen Laçin
Aladağlı, çevresindeki insanların yönlendirmeleriyle kendisine bir saz alarak âşıklığa
yönelmiştir. İsmail Aladağlı, babasının âşıklığa başlamasını şöyle anlatmaktadır:
“Babam çocukluk yıllarında, köyünde ve çevresinde sevilen bir çocukmuş. Düğünlerde türküler
söyler, halay çekermiş. Âşıklığa ise askerlikten sonra başlamış. Çevresindekiler babama ‘Sen
insanlarla kaynaşmayı biliyorsun, güzel türkü söylüyorsun, sende aşk da var. Git kendine bir
saz al, âşıklık yap’ demişler. Sonra babam kendisine bir saz almış ve köyündeki Cemal Hoca’ya
çıraklık etmiş” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın âşıklığa yönelmesinde soyaçekim ve sazlı-sözlü ortamlarda yetişme etkili
olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren babası Laçin Aladağlı’nın yanında bulunan İsmail Aladağlı,
babasından etkilenerek âşıklığa yönelmiştir. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, konuyla ilgili
şu bilgileri vermiştir:

Âşık Laçin Aladağlı’nın asıl adı Laçin Kurt’tur. 1922 yılında, Kağızman’ın Camuşlu köyünde doğmuştur. İlkokul
mezunudur. Geçimini âşıklık, çiftçilik ve canlı hayvan ticareti yaparak sağlamıştır. Âşıklık mesleğini vefat edene
kadar sürdürmüştür. 8 Ağustos 1980 tarihinde, akciğer kanseri sebebiyle, Kars’ın Selim ilçesinin Büyük Oluklu
köyünde vefat etmiştir. Kabri Büyük Oluklu köyündedir (Aladağlı, 15.07.2020).
4
Âşık İsmail Aladağlı’nın asıl adı İsmail Kurt’tur. 11 Ocak 1956 tarihinde Kağızman’ın Camuşlu köyünde
doğmuştur. Ortaokul mezunudur. Sosyal Sigortalar Kurumundan emeklidir. Geçimini âşıklık ve oto galericilik
yaparak sağlamaktadır. Ankara’da ikamet etmektedir ve âşıklık geleneğini sürdürmektedir (Aladağlı, 21.07.2020).
3
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“Ben ilkokul çağımda idim. Rahmetli babam erkek çocuklarını Camuşlu köyünde bir gün
başına topladı. ‘Hele bakayım benim sanatımı aranızda kim yürütecek’ dedi. Hepimize bir iki
dörtlük türkü söyletti. Kardeşim İbrahim’in sesini beğendi. ‘Bunun sesi güzel, bu işi yapar’
dedi. Bana hiçbir şey demedi. Kardeşim İbrahim o işi devam ettiremedi ama ben devam
ettirdim. İlk öğrendiğim türkü, ‘Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar’ adlı türkü oldu. Sonra
rahmetli babamın ve diğer üstatların sözlerini öğrendim. Âşıklık duygu meselesidir. Bu
Allah’ın verdiği bir vergidir. Yaratılışımda olmasaydı ben de âşıklık yapamazdım” (Aladağlı,
28.10.2020).
Görüldüğü üzere Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı’nın âşıklığa yönelmelerinde soyaçekim,
sazlı-sözlü ortamlarda yetişme, çevre gibi ortak etkenler öne çıkmaktadır. Laçin Aladağlı’nın
anne tarafından dedesinin, İsmail Aladağlı’nın ise babasının âşık olması, her iki âşığın da
Kağızman gibi âşıklık geleneğinin yaygın olduğu bir yörede doğup büyümesi, baba-oğul
âşıkların geleneğe aşina bir çevrede yetiştiğini göstermektedir.
Rüyada Bade İçme: Âşıklık geleneğinde “bade” sözü ile rüyada içildiğine ve içene âşıklık
yeteneği kazandırdığına inanılan “aşk şarabı” kastedilmektedir. Bu aşk şarabı manevi bir içkidir
ve âşıklar için ilham kaynağıdır. Âşıklık geleneğinde “bade içme” yerine, “dolu içme”, “buta
alma” gibi terimler de kullanılmaktadır. Bade içme motifi, Türk halk hikâyelerinde son derece
yaygın bir motiftir. Rüya motifi ile bade içme motifinin birleşmesi Türk halk edebiyatında
gerçekleşmiştir. Rüyadan sonra şairlik kudreti kazanma motifi ise Türk halk hikâyelerine
mahsustur (Boratav, 2015: 50-51).
Rüyada bade içerek âşıklığa başlayanlar “badeli âşık” kabul edilmektedir. Araştırmacılar; bade
içme geleneğini ve rüya motifini eski Türk inançları ve şamanlıkla ilişkilendirmekte, şaman
adaylarının şamanlığa başlama ritüelleri ile âşık adaylarının âşıklığa başlamaları arasında
benzerlikler kurmaktadır (Aslan, 2009: 25-26, Başgöz, 1986: 29-31, Dağlı, 2018: 905-906,
Erdener, 2019: 45-57, Günay, 2015: 44). Türk toplumunun kolektif şuurunda yaşamaya devam
eden şamanlığa giriş ritüelleri, ozan-baksı geleneğinin İslami ve tasavvufi etkilerle âşık
edebiyatına dönüşümü sırasında, rüya şeklinde ortaya çıkmıştır (Günay, 2015: 129). Bade içme
geleneğinde gerek şamanizmin gerek sufizmin izlerine rastlamak mümkündür (Başgöz, 1986:
26-27, Erdener, 2019: 45). Bade içme (buta alma) geleneğini, peygamberlere ve din ulularına
rüya yoluyla verilen mesajlarla veya İslam dininin kız-erkek ilişkilerini kısıtlamasıyla açıklayan
araştırmacılar da bulunmaktadır (Şahin, 1983: 58).
Âşıklık geleneğinde rüya ve bade motifi, başlangıç ve hareket sağlayan bir motiftir. (Günay,
2015: 196). Bu motifin en büyük işlevi, rüyayı gören kişiyi âşıklık mesleğine başlatmaktır
(Artun, 2019: 66). Âşık adaylarının bade içerek âşık olmaları ve sanatçı bir kişilik kazanmaları
“hazırlık devresi”, “rüya”, “uyanış” ve “ilk deyiş” olmak üzere dört devrede gerçekleşmektedir
(Günay, 2015: 136). Bu dört devreyi tamamlayan kişi, çevresi tarafından “badeli âşık”, “vergili
âşık”, “ilhamlı âşık” veya “Hak âşığı” gibi isimlerle anılmaktadır.
Türkiye sahasında badeli âşık olarak anılan, bu sebeple büyük saygı gören pek çok âşık vardır.
Bu âşıkların umumiyetle âşıklık geleneğinin ve halk hikâyelerinin canlı olarak yaşadığı
yörelerde yetişmesi dikkat çekmektedir. Tarihî süreç içerisinde bade ve rüya motifi çeşitli
değişimlere uğramış, günümüz âşıklık geleneğinde çok işlevli (kompleks) rüya motifinden tek
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işlevli (sade) rüya motifine geçilmiştir (Şişman, 2015: 323). Özkul Çobanoğlu (2000: 241),
elektronik kültür ortamında yetişen âşıklar için bade içme ve rüya motifinin hiçbir anlam ifade
etmediğini, günümüzde bade içmenin âşıklara bir saygınlık kazandırmadığını düşünmektedir.
Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı bade içmemiştir. İsmail Aladağlı, babası Laçin Aladağlı’nın
anlattığı hikâyelerde badeli âşıklardan bahsettiğini ancak babasının badeli âşıklığa inanıp
inanmadığını bilmediğini ifade etmektedir:
“Babam Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvi gibi halk hikâyelerini anlatırken Kerem’in, Emrah’ın
bade içtiğinden bahsederdi. Ama babamın başından bade içme olayı geçmedi. Babamın
çevresindeki âşıklarda da öyle bir şey görmedim. Babam badeye inanıyor muydu, inanmıyor
muydu, onu bilemiyorum” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı ise bade içmeye ve badeli âşıklığa inanmamaktadır. Badeli âşıklık hakkında
şunları söylemektedir:
“Âşıklık, Allah’ın verdiği bir güzelliktir. Ben kimsenin bade içtiğine inanmıyorum. ‘Bade
içtim’ diyen yalan söylüyor. Ama ne olur, Cenab-ı Allah bir güzellik vermiştir. O duyguların
zaman zaman kabarır. Sen de bu işin peşinden koşturursun. Derken bu iş büyür ve âşıklığın
ortaya çıkar. Dolayısıyla ben badeye inanmıyorum. İnananlara da bir şey demiyorum. Badeli
denilen âşıkları biliyoruz, şiirlerini görüyoruz. Fakat günümüzde öyle âşıklar var ki o badeli
âşıkları cebinden çıkaracak kadar güzel sözler söylemiş. Âşıklıkta esas olan güzel söz söylemek
ise hiç bade içmemiş âşıklar çok daha güzel sözler söylemişler. Hâlbuki onlar ne bade
görmüşler ne de kadeh görmüşler” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın badeli âşıklarla bade içmeyen âşıkları mukayese edip “hiç bade içmemiş
âşıklar çok daha güzel sözler söylemişler” demesi bir noktada önemlidir. Toplum badeli
âşıklara “Hak âşığı” nazarıyla bakmaktadır. Hak âşıklarından şiir vadisinde daha güzel, daha
hikmetli sözler beklenmektedir. İsmail Aladağlı, badeli âşıklarda gerekli şairlik kudretini
göremediği için böyle düşünmüş olmalıdır.
İsmail Aladağlı, bade içmenin toplum tarafından bir yakıştırma olduğunu yahut âşıkların
kendilerini kabul ettirmek için bu yola başvurduklarını belirtmektedir:
“Âşıklar geçmişten günümüze bir canlı gazete, bir ayaklı gazete görevi görmüşler. O zaman
medya yok, bir şey yok. Diyelim ki âşık bir köye gider. O köye gittiği zaman ‘Falan köyden
geliyorum’ der. Geldiği yerlerden haberler verir. Yani bir canlı gazete, bir ayaklı gazete
misyonu var. Âşık bir yere gittiği zaman herkes başına toplanıyor. Dolayısıyla âşığın öyle bir
güzelliği var. Dolayısıyla insanlar bade içme olayıyla o güzelliği derinleştirmişler, süslemişler.
Âşıklar da böylece kendilerini kabul ettirmek istemişler” (Aladağlı, 28.10.2020).
Şairlik kudretlerini ilahi bir güce dayandıran badeli âşıkların –bilhassa geçmiş devirlerde- diğer
âşıklara nazaran daha çok itibar gördükleri bilinmektedir. Badeli âşıkların etkisi altında kalan
bazı günümüz âşıklarının ise ilgi çekmek ve isimlerini duyurmak için sanatlarını bade motifi
ile süsledikleri bir gerçektir.
Usta-Çırak İlişkisi: Çeşitli esnaf teşkilatlarında, sanat ve zanaat gruplarında görülen usta-çırak
geleneği, âşıklık geleneğinde de önemli bir yer tutmaktadır. Âşıklık geleneğinde bir gencin,
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usta bir âşığa çırak olmasına “kapılanma” denilmektedir (Kaya, 2014: 810). Walter J. Ong’a
(2018: 21) göre; çıraklık, müritlik, dinleme, dinleneni tekrarlama, atasözlerine hâkim olma,
sözlü kültürdeki öğrenim yöntemleridir. Âşık adayının çıraklık eğitimi; gözlem, nasihat ve
tavsiyeye dayalı, örgün olmayan, düzensiz, geleneksel bir eğitimdir (Özarslan, 2001:107). Usta
âşıklar, çıraklarını, “söz söyleme”, “saz çalma”, “hikâye anlatma ve tasnif etme” olmak üzere
üç vadide yetiştirmektedir (Özarslan, 2001: 124). Âşık şiiri, âşık hikâyeleri, âşık havaları, âşık
fasılları, âşıklık edep ve erkânı, âşık adaylarına bu çıraklık döneminde öğretilmektedir.
Çıraklık eğitiminin belirli bir süresi yoktur, bu süre çırağın kabiliyetine, azmine göre
değişmektedir (Kabaklı, 2008: 16). Çırak kahvehanelere, âşık fasıllarına, saz ve söz
meclislerine, düğünlere, eğlencelere, toplantılara, ustası ile beraber gitmektedir ve bu şekilde
geleneği yakından gözleme ve tanıma imkânı bulmaktadır. Ustası, çırağın yetiştiğine inanırsa,
ona “mahlasname” adı verilen bir şiir söyleyerek mahlas vermektedir. Böylece çırak, ustasından
aldığı icazetle kendi sazı ve sözüyle sanatını icra etmeye başlamaktadır (Artun: 2019: 62).
Usta-çırak geleneğiyle yetişen âşıklar; sazlarını, sözlerini, tavırlarını ustalarına benzetmeye
çalışmakta, meclislerde, sohbetlerde söze ustalarının eserleriyle başlamaktadır. Doğu Anadolu
usta-çırak geleneğinde, âşık havalarının da hususi bir yeri vardır. Bir çırak, 16 ile 32 arasında
hava öğrenirse âşıklığa adım atmış sayılmaktadır. 72-112 hava bilenler “usta âşık”, 112’den
fazla hava bilenler “hanende âşık” kabul edilmektedir (Şahin, 1983: 111-112).
Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı da usta-çırak geleneği çerçevesinde yetişmiştir. Laçin
Aladağlı’nın söz ve saz ustası farklı kişilerdir. Söz ustası Âşık Cemal Hoca, saz ustası Ağyarlı
Âşık Bayram’dır. Laçin Aladağlı, 17-18 yaşlarında iken Âşık Cemal Hoca’ya çıraklık etmeye
başlamıştır. Laçin Aladağlı’nın çıraklık eğitimi, Âşık Cemal Hoca’nın evinde gerçekleşmiştir.
Laçin Aladağlı; âşıklık geleneğini, âşıklığın usulünü, erkânını, meclis adabını, âşık şiirini ve
âşık hikâyelerini ustası Âşık Cemal Hoca’dan öğrenmiştir. Saz çalmayı ise, bugün Kars’ın
Selim ilçesine bağlı olan Ağyar köyündeki Âşık Bayram’dan öğrenmiştir.
Çıraklık ve kalfalık dönemlerini Âşık Cemal Hoca’nın yanında tamamlayan Laçin Aladağlı,
oğlu İsmail Aladağlı’dan başka çırak yetiştirmemiştir. Bununla beraber Âşık Rüstem
Alyansoğlu, Âşık Mahmut Işık, Âşık Mustafa Aladağ gibi âşıklar Laçin Aladağlı’dan etkilenen
gelenek temsilcileridir (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın ustası, babası Âşık Laçin Aladağlı’dır. İsmail Aladağlı, ilkokul yıllarında
babasına çıraklık etmeye başlamıştır. İsmail Aladağlı’nın çıraklık eğitimi kendi evlerinde
gerçekleşmiştir. Geleneği, âşıklığın usulünü, erkânını, meclis adabını, âşık şiirini, âşık
hikâyelerini, saz çalmayı ve âşık havalarını babası Laçin Aladağlı’dan öğrenmiştir.
İsmail Aladağlı çırak yetiştirmemiştir. Çırak yetiştirmek için çeşitli şartları olduğunu
belirtmektedir. Çırak olmak için yanına gelen gençlerden profesyonel bir müzik eğitimi
almalarını ve en az bir üniversite bitirmelerini istemektedir. Bu sebeple kendisine çırak olmak
isteyenleri geri çevirmektedir (Aladağlı, 28.10.2020). Böyle bir şartı gerekli görmesi, günümüz
şartlarında âşıklığın sürdürülmesine ve geleneğin yeniden canlanmasına da bir önerme ve
çözüm modeli olarak değerlendirilebilir. Zira sadece âşıklık yaparak maddi kazanç temin
edebilmek, geleneğin canlı olarak yaşadığı döneme göre daha zor olabilir. Bu nedenle âşık
adayının üniversite eğitimi alarak işini yapmasını, bunun yanında yeteneği ve gayreti oranında
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da âşıklığa yönelmesini gerekli görmektedir. İsmail Aladağlı’nın çırak yetiştirmek için öne
sürdüğü şartlar, eğitimli veya bir başka ifade ile diplomalı âşıkların sayısının artması ve
âşıkların sosyokültürel imajının değişimi noktasında önem kazanmaktadır.
Mahlas Alma: Mahlas, sözlükte “kurtulacak yer”, “saflık, halislik, gönül temizliği” gibi
anlamlara gelmektedir (Kaya, 2014: 497). Bir edebiyat terimi olarak mahlas, “…divan ve âşık
edebiyatında sanatçıların eserlerinde kendi adı yerine kullandığı takma addır” (Artun, 2019:
64). Âşıklık geleneğinde mahlas kelimesi yerine “kendini tanıtma, bildirme, arz etme”
anlamlarına gelen “tapşırma” sözü de kullanılmaktadır (Kaya, 2014: 498).
Âşıklıkta mahlas kullanma, kural olarak görülmektedir. Mahlas kullanma geleneğinin, şiirin
kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin karışması kaygısından doğduğu düşünülmektedir.
Mahlas, âşıkların şiirlerinin isimleriyle birlikte günümüze ulaşmasını sağlamıştır (Artun, 2019:
64). Bununla beraber, âşıkların asıl adlarının unutulmasına ve âşıkların yalnızca eserlerinde
kullandıkları takma adlarla anılmalarına sebep olmuştur.
Âşıklar; geleneğe uymak, gerçek kimliklerini gizlemek, dinleyici ve okuyucunun dikkatini
çekmek, övünmek veya tevazu göstermek, inancını, tarikatını, mezhebini, meşrebini, mesleğini,
memleketini, fiziksel özelliklerini belirtmek, şiirlerinin kaybolmasını ve diğer şiirlerle
karışmasını önlemek gibi sebeplerle şiirlerinde mahlas kullanmışlardır. Mahlaslar; âşıkların
soyları, memleketleri, hayat hikâyeleri, meslekleri, kabiliyetleri, bilgi ve becerileri, dış
görünüşleri, tarikatları ve inançları ile ilgilidir (Artun, 2019: 65).
Şükrü Elçin (1997: 41, 44-46); mahlas alma geleneğini totemizm devri ile ilişkilendirmekte,
şairlerin “şeyh-pir tesiriyle”, “üstatlar imamlar tarafından” ve “kendi kendine” olmak üzere üç
ayrı şekilde mahlas aldıklarını bildirmektedir. Âşıklık geleneğinde mahlas alma, ismin veya soy
ismin mahlas olarak kullanılması, ismin başına veya sonuna bir sıfat getirilmesi, soy ismin
başına veya sonuna bir sıfat getirilmesi, çevrenin etkisiyle mahlas alma, uygun görülen bir
kelimeyi mahlas alma, gerçek hayatta başkası tarafından mahlas verilmesi ve rüyada başkası
tarafından mahlas verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir (Kaya: 2014: 499). Âşıklık
geleneğinde çeşitli sebeplerle mahlas değiştiren ve birden çok mahlas kullanan âşıklar da
bulunmaktadır (Yardımcı, 2016: 2-5).
Mahlas, usta âşıklar tarafından verilmektedir. Çıraklık dönemini tamamlayan âşıklara mahlas
vermek amacıyla söylenen şiirlere “mahlasname” denilmektedir (Albayrak, 2010: 370).
Günümüzde usta-çırak geleneğinin zayıflamasıyla birlikte âşıklar kendi kendilerine mahlas
almaya başlamışlardır. Kendi adlarını, soyadlarını mahlas olarak kullanan âşıkların sayısı da
artmıştır.
Asıl adı “Laçin Kurt” olan Laçin Aladağlı, âşıklığa başladığı ilk yıllarda “Ruşanî” mahlasını
kullanmıştır. “Ruşanî”, Laçin Aladağlı’nın anne tarafından dedesinin mahlasıdır. Laçin
Aladağlı bu mahlası dedesinden etkilenerek almıştır. 1960’lı yıllarda, Âşık Reyhanî’nin
teşvikiyle “Aladağlı” mahlasını kullanmaya başlamıştır. Oğlu İsmail Aladağlı, babasının
“Aladağlı” mahlasını nasıl aldığını şöyle anlatmaktadır:
“Kars’ta rahmetli Murat Çobanoğlu’nun âşıklar kahvesi vardı. O kahve âşıklık geleneğinin
gözesiydi. Bu âşıklar hep oraya toplanırlardı. Biz de o zamanlar çocuktuk. Biz de oraya
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giderdik. Babam oradaki arkadaşlarıyla muhabbet ederken Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu,
Mevlüt İhsanî, Reyhanî gibi arkadaşları babama ‘Laçin Usta, gel senin bu mahlasını
değiştirelim’ demişler. Babam da ‘Madem beğenmiyorsunuz, tamam o zaman değiştirelim’
demiş. O sırada Reyhanî, babama ‘Sizin bölgede ne var ne yok?’ diye soruyor. Babam da işte
diyor ki ‘Bizim bölgede (Camuşlu’da) Aladağ diye bir dağ var’. Âşık Reyhanî de ‘O zaman
senin mahlasın Aladağlı olsun’ demiş. Babam da arkadaşının hatırını kırmayarak mahlasını
değiştirmiş. O günden sonra adı kalmış Aladağlı” (Aladağlı, 15.07.2020).
İsmail Aladağlı, babasının “Aladağlı” mahlasını çok az kullandığını, şiirlerinde ve türkülerinde
genellikle “Âşık Laçin” mahlasını tercih ettiğini belirtmektedir (Aladağlı, 28.10.2020). Laçin
Aladağlı’nın elimizdeki şiirlerinde “Laçin”, “Âşık Laçin” ve “Laçin Aladağlı” mahlasları yer
almaktadır. En çok kullandığı mahlaslar ise “Laçin” ve “Âşık Laçin” mahlaslarıdır.
Asıl adı “İsmail Kurt” olan İsmail Aladağlı, şiirlerinde “Aladağlı” mahlasını kullanmaktadır.
Babası Laçin Aladağlı’nın da kullandığı “Aladağlı” mahlasını bizzat kendisi seçmiştir. Bir
dönem şiirlerinde “Yücelî”, “Ozanoğlu”, “Laçinoğlu” mahlaslarını da kullanmış, daha sonra
Âşık Murat Çobanoğlu’nun teşvikiyle, ilk mahlası olan “Aladağlı” mahlasını tekrar kullanmaya
başlamıştır (Güler, 2008: 317). İsmail Aladağlı, mahlasıyla ilgili hatırasını şöyle anlatmaktadır:
“Bir ara şiirlerimde Laçinoğlu, Ozanoğlu, Yücelî gibi mahlasları kullandım. Rahmetli Murat
Çobanoğlu bana acayip bir şekilde tepki gösterdi. Konya Âşıklar Bayramı’na giderken
otobüsün içinde bana ‘Bu Laçinoğlu, bu Yücelî de neymiş? Niye babanın mahlasını
kullanmıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Babamın şiirleriyle karışmaması için kullanmıyorum Murat
Ağabey.’ dedim. ‘Karışsa ne olacak oğlum! Babanın şiiri senin olsa ne olur, senin şiirin babanın
olsa ne olur!’ dedi. Ben de tekrar Aladağlı mahlasını kullanmaya başladım. Laçinoğlu mahlasını
kullanmayı çok istiyordum ama rahmetli Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova müsaade
etmediler” (Aladağlı, 21.07.2020).
İsmail Aladağlı’nın elimizdeki şiirlerinde “Aladağ”, “Aladağlı”, “Ozan Aladağlı” ve “Âşık
Aladağlı” mahlasları yer almaktadır. En çok kullandığı mahlas ise “Aladağlı” mahlasıdır.
Görüldüğü üzere baba-oğul âşıkların mahlas almasında, çevrenin önemli etkisi olmuştur. Laçin
Aladağlı’ya “Aladağlı” mahlasını Âşık Reyhanî vermiş, İsmail Aladağlı’nın aynı mahlası
kullanmasını Âşık Murat Çobanoğlu istemiştir.
Doğaçlama/İrticalen Şiir Söyleme: İrtical/doğaçlama; önceden hazırlık yapmadan, belli bir
vezin, kafiye ve ayağa bağlı kalarak herhangi bir konuda şiir söylemektir. İrticalî söyleyiş, sözlü
edebiyata has bir özelliktir. Türk edebiyatında irtical, âşık tarzı şiir geleneğinde yaşamaktadır.
Âşıklık geleneğinde “…başlangıcından bu yana şiir büyük ölçüde doğmaca yaratılmış,
hafızalarda muhafaza edilmiş, sözlü nakille yayılmıştır” (Günay, 2015: 38). Âşıklar; rüyada
bade içerek, usta-çırak eğitiminden geçerek, saz ve söz meclislerinde bulunarak veya kendi
kendilerini yetiştirerek irticalî söyleyiş kabiliyeti kazanmaktadır. Âşıklar doğaçlama yaparken
geleneğin sözel ve melodik imkânlarından mümkün olduğunca yararlanmaktadır (Özdemir,
2016: 1360).
İrticali kuvvetli âşıklarda, “hızlı bir intikal gücü”, “zengin bir çağrışım kabiliyeti”,
“hazırcevaplık”, “pürüzsüz ve akıcı söz söyleme” gibi özellikler öne çıkmaktadır (Albayrak,
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2010: 293). Abdulselam Arvas (2009: 43), âşıkların kalem-kâğıt kullanarak şiir oluşturmak
yerine şiiri zihinlerinde hazır hâle getirip daha sonra yazıya geçirmeyi tercih ettiklerini
belirtmektedir.
İrtical, âşıklar arasında genel bir kaide olarak görülmektedir (Köprülü, 2004: 29) ve irticalen
şiir söyleyebilen kişiler “âşık” olma imtiyazına sahip olmaktadır (Günay, 1990: 32). İhsan
Ozanoğlu (1940: 21), “…âşık edebiyatını tahlil veya herhangi bir şairi âşık olarak tespit ederken
bilhassa âşık edebiyatı tekniği, şiiriyet, irtical, ibda ve teganni gibi esasları göz önünde
bulundurmak zarureti vardır”, diyerek irticalin âşıklık geleneğindeki önemini belirtmektedir.
Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı, irticalen şiir söyleyebilen âşıklardır. İsmail Aladağlı, babası
Laçin Aladağlı’nın irticalinin güçlü olduğunu, babasının duygulandığı zamanlarda irticalen
şiirler söylediğini, bilhassa kahvehane ortamında sürekli irticalî söyleyişe başvurduğunu
belirtmektedir. Babasının irticalî söyleyiş gücünü, çok duygulu bir insan olmasına, âşıklarla bir
arada bulunmasına ve âşıklık geleneğinin canlı bir şekilde yaşadığı ortamlarda yetişmesine
bağlamaktadır (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı da babası gibi âşık şiirinin farklı biçimlerini kullanarak hemen her konuda
irticalen söyleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, irticalin âşıklığın en önemli göstergesi ve birinci
şartı olduğunu düşünmekte, irticali olmayan kişileri âşık kabul etmemektedir (Aladağlı,
28.10.2020). İsmail Aladağlı’nın bu düşünceleri Kars ve Erzurum âşıkları arasında genel bir
kabuldür. Kuzeydoğu Anadolu âşıklık geleneğinde doğaçlaması olmayanlar “âşık”
sayılmamaktadır.
Âşık Havaları: Sözlü gelenek şiir sanatının var olabilmesi için, “söz”, “yaratıcı”, “musiki” ve
dinleyici çevre” gibi unsurların bir arada bulunması gerekmektedir (Yıldırım, 2016: 257).
Musikinin, bir diğer ifadeyle ezginin, âşık şiirindeki ehemmiyeti konusunda araştırmacılar
hemfikirdir. Âşık şiirinde söz/şiir ve müzik/ezgi bir arada düşünülmektedir (Günay, 2015: 38).
Âşıklık geleneğinde ezgi, sözü tamamlayan unsurdur ve âşıkların şiir söylemelerine yardımcı
olmaktadır. Âşıklar, şiirlerini kendileri tarafından yaratılan ezgilerle veya gelenek tarafından
onlara sunulan kalıplaşmış ezgilerle söylemektedir. Âşıklık geleneğinde, âşıklar tarafından
kullanılan kalıplaşmış ezgilere “âşık havası”, “âşık makamı”, “âşık hecevatı” gibi adlar
verilmektedir (Duygulu, 2014: 51).
Âşık havaları; şiirlerin tür ve şekillerine, ezgilerine, usullerine, seslendirildiği yöre ve
seslendiren topluluklara göre farklı adlar almaktadır (Aras, 2020: 81). Âşık havaları, uzun hava
veya kırık hava tarzında olabileceği gibi her iki tarzın özelliklerini de taşıyabilmektedir (Şenel,
1991: 553). Başlangıçta ferdî bir yaratma ile oluşan âşık havaları, zamanla anonimleşmiş, çeşitli
değişimlere uğramış, böylece varyantlaşmalar meydana gelmiştir (Coşkun Elçi, 2016: 43).
Bugün bu havaların pek çoğunun sadece ismi bilinmektedir. Günümüze ulaşan âşık havalarının
bir kısmı değişikliklere uğramış, birçok âşık havası, geleneğin zayıflamasından ve ilgisizlikten
dolayı unutulmaya yüz tutmuştur (Şahin, 1983: 99).
Laçin Aladağlı, âşık havalarını Âşık Cemal Hoca’dan ve yörenin diğer usta âşıklarından
öğrenmiştir. İsmail Aladağlı’nın verdiği bilgilere göre, babası Laçin Aladağlı ellinin üzerinde
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âşık havası bilmektedir. Bu havaların içinde yoğunluklu olarak “yerli havaları” olarak belirtilen
ezgiler ön plandadır:
“Babam yerli makamlarının hepsini bilirdi, söylerdi. Terekeme makamlarının ise bir kısmını
bilirdi ama o makamların hepsini söyleyemezdi. Çünkü o makamlara dili dönmezdi. Sümmanî
makamı, Derbeder, Bayramî makamı, Kağızman sallamaları, Köroğlu koçaklamaları, At Üstü,
Yanık Kerem, Kesik Kerem, Zarıncı gibi makamları iyi bilirdi” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı, âşık havalarını babası Laçin Aladağlı’dan öğrenmiştir. Kendisinin otuzun
üzerinde âşık havasını bildiğini söylemektedir. Derbeder, Hicranî, Bayramî, At Üstü, Bala
Memmed, Civan Öldüren, Zarıncı gibi âşık havalarını sevdiğini ve bu havaları eserlerinde
kullandığını ifade etmektedir. Bununla beraber birçok şiirini kendisine has ezgilerle
seslendirdiğini belirtmektedir. İsmail Aladağlı’ya göre âşıkların bütün eserlerini âşık havaları
adını verdiğimiz kalıplaşmış ezgilerle söylemeleri doğru değildir, âşıklar kendilerine has ezgiler
üretmeli ve çağa uyum sağlamalıdır (Aladağlı, 28.10.2020). Bu noktada, âşıkların “söz/şiir”
ürettikleri gibi “müzik/ezgi” de üretmelerinin geleneğin devamlılığı ve canlılığı açısından
ehemmiyet taşıdığını söyleyebiliriz.
Saz Çalma: Dilimizde saz; geniş anlamıyla “çalgı”, dar anlamıyla “telli çalgı” demektir.
Âşıklık geleneğinde “saz” kelimesi ile telli çalgılar, bağlama ve türevleri kastedilmektedir.
Âşıklar için kullanılan “saz şairi” terimi, âşık ile sazı arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından
önemlidir (Reinhard-Pinto, 2019: 201). Âşıklar; düz konuşmayla şiir söylemeyi “dilden
söylemek”, saz eşliğinde şiir söylemeyi “telden söylemek” şeklinde ifade etmektedir (Boratav,
2014: 25). Fuad Köprülü (2004: 30), “…meslekten yetişmiş asıl âşıklar arasında sazı olmayan,
saz çalmayan bir şair tasavvur olunamaz” diyerek âşıklık geleneğinde sazın önemine işaret
etmektedir.
Saz; tekne, göğüs, sap, burguluk, burgular, perdeler, teller, alt eşik ve üst eşikten oluşmaktadır
(Duygulu, 2009: 219). Umumiyetle, dut ağacı, kestane ağacı gibi yaprak döken ağaçlardan imal
edilmektedir (Reinhard-Pinto: 2019: 201). Âşıklar tarafından kullanılan sazların cinsi, ebatları
yöreye ve âşığa göre değişmektedir (Özarslan, 2001: 167).
Sazın; cura, bağlama, tambura, divan sazı gibi çeşitleri vardır. Saz ailesinin en küçüğü ve ince
seslisi cura iken, en büyüğü ve en kalın seslisi divan sazıdır (Erdener, 2019: 92). Sazın muhtelif
Türk boylarında farklı türevlerine rastlanmaktadır. Kazaklar ve Karakalpaklar “dombra”,
Özbekler ve Türkmenler “dutar”, Azerbaycanlılar “tar”, Kırgızlar “komuz” kullanmaktadır
(Kaya, 2014: 694).
Âşıklar umumiyetle divan sazı ve bağlama kullanmaktadır. Divan sazı, Kuzeydoğu Anadolu
âşıklık geleneğinde daha yaygın iken, bağlama Sivas, Malatya, Erzincan ve Orta Anadolu’nun
çeşitli illerinde daha çok tercih edilmektedir (Coşkun Elçi, 2016: 57-58). Âşık sazlarının düzeni,
yörelere göre farklılık göstermektedir. Âşıklar sazlarını “bozuk” düzene veya “bağlama”
düzenine göre akort etmektedir (Reinhard-Pinto: 2019: 201). Âşıkların daha çok bozuk düzeni
tercih ettikleri görülmektedir (Şenel, 1991: 555-556). Bozuk düzen veya kara düzen (la-re-sol)
olarak bilinen akort sisteminde, “orta tel alt telin tam beşli aralık pestine, üst tel ise alt telin ikili
tam aralık pestine göre” (Şenel, 1991: 556) akort edilmektedir.
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Âşıklar saz çalmayı umumiyetle ustalarından öğrenmektedir. Bilhassa çıraklık devresinde
ustalarının saz çalma tekniklerini örnek almaktadırlar. Gelenekte saz ve söz ustası farklı olan
âşıklar da bulunmaktadır. Âşıklar, sözlerini ezgilerle süslemek, belleklerindeki sözleri
hatırlamak, karşılaşmalarda ayak açmak, vakit kazanmak için daima sazlarına başvurmaktadır.
Laçin Aladağlı’nın saz ustası Âşık Bayram’dır. Saz derslerini Ağyarlı Âşık Bayram’dan
almıştır. İsmail Aladağlı, babası Laçin Aladağlı’nın divan sazı kullandığını, sazı bozuk
düzende, ağır bir tempoyla, yöresel tavırla ve umumiyetle ayakta çaldığını aktarmaktadır.
Bununla birlikte sazın tekniği hususunda çok da iddialı olmadığını ifade etmektedir (Aladağlı,
28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın ilk saz ustası babasıdır. İsmail Aladağlı’ya ilk sazını Âşık Murat Çobanoğlu
hediye etmiştir. Ankara’ya göçtükten sonra Ankara/Yenimahalle’deki Halk Eğitim
Merkezi’nden bağlama dersleri almış ve saz çalmada kendisini geliştirmiştir. Gelenek içinde
kazandığı âşık tarzı saz tekniği ve bağlama kurslarında edindiği bilgiler eşliğinde; divan sazı,
çöğür bağlama, kısa sap bağlama ve cura başta olmak üzere bağlama ailesinin bütün
enstrümanlarını çalabilmektedir. Umumiyetle divan sazı ve çöğür bağlama kullanmaktadır.
Sazı normal tempoda, iyi seviyede, oturarak veya ayakta, hem bozuk düzende hem de bağlama
düzeninde çalmaktadır (Aladağlı, 28.10.2020). İsmail Aladağlı’nın Halk Eğitim Merkezi’nden
bağlama dersleri alması, nota bilgisine sahip olması, bağlama ailesinin bütün enstrümanlarını
bilmesi ve farklı akort sistemleri ile çalması, onu enstrüman kullanma noktasında çağdaşı
âşıklar arasında öne çıkarmaktadır.
Etkilenme, Örnek Alma: Âşıklık gibi geleneği oluşmuş ve temsilcileri tarafından geleneğe
bağlılık zemininde yürüyen sanat dallarında karşılıklı etkilenme alanları vardır. Karslı âşıkların
Şenlik’ten, Erzurumlu âşıkların Emrah ve Sümmanî’den, Sivaslı âşıkların Pir Sultan ve
Ruhsatî’den, Çukurovalı âşıkların Karacaoğlan ve Dadaloğlu’ndan etkilenmeleri, onları örnek
almaları geleneğe bağlılığın doğal sonucudur. Bu etkilenme kafiye, şiir biçimleri, ayak
seçimleri, saz havalarının icrası gibi hususlarda olabilir. Ustalık seviyesindeki âşıklar için hem
bu etkilenme ve esinlenme hem de kendi tarzını, üslubunu ve tavrını geliştirmek esası vardır.
Âşıklık geleneğinde etkilenme ve örnek alma; usta âşıklar tarafından yaratılan âşık havalarıyla
çalıp söyleme, saz çalma, türkü söyleme, hikâye tasnif etme, usta âşıkların şiirlerine nazireler
söyleme, onların adıyla tanınan ayak ve kafiyeleri kullanma, belirgin konuları işleme
biçimlerinde görülmektedir.
İsmail Aladağlı’nın verdiği bilgilere göre, Laçin Aladağlı, başta ustası Âşık Cemal Hoca olmak
üzere, Ercişli Emrah, Âşık Şenlik, Âşık Sümmanî, Âşık Hıfzı, Âşık Mevlüt İhsanî, Âşık
Reyhanî gibi âşıklardan etkilenmiştir. Bilhassa Âşık Müdamî, Âşık Mevlüt İhsanî ve Âşık
Reyhanî’nin sanatını çok beğenmiş, daima takdir etmiştir. Hatta Âşık Mevlüt İhsanî’nin ve Âşık
Reyhanî’nin eserlerini de okumuş, Âşık Reyhanî için “Günümüzün Karacaoğlan’ı budur”
demiştir (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı ise başta babası Laçin Aladağlı olmak üzere, Âşık Reyhanî, Âşık Şeref
Taşlıova, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Rüstem Alyansoğlu ve yöredeki diğer usta âşıklardan
etkilendiğini belirtmektedir. Geçmiş dönemlerde, Âşık Seyranî, Âşık Şenlik, Âşık Sümmanî,
Âşık Nihanî, Âşık Hıfzı, Âşık Deryamî, Âşık Reyhanî gibi âşıkların eserlerini okuduğunu, Âşık
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Reyhanî’nin eserlerini tek seferde ezberlediğini ve sanatını çok beğendiğini ifade etmektedir.
Günümüz âşıklarından ise Âşık Fuat Çerkezoğlu, Âşık Mürsel Sinan, Âşık Maksut Feryadî,
Âşık Mustafa Aydın, Âşık İsrafil Taştan, Âşık Temel Turabî, Âşık Kul Nuri ve Âşık Günay
Yıldız’ı beğenmektedir (Aladağlı, 28.10.2020).
Karşılaşma Tekniği: Karşılaşma, “en az iki âşığın irticalî olarak durumlarını, düşüncelerini,
bilgi ve tecrübelerini sergilemek, dinleyenleri eğlendirmek veya birbirlerine üstünlük sağlamak
için belirli kurallar çerçevesinde manzum olarak söyleşmeleridir” (Kaya, 2000: 27). Âşık
karşılaşmaları, sistemli deyişler içinde ele alınmaktadır ve “müşaare”, “deyişme”, “söyleşi”,
“atışma”, “bağlama”, “tekellüm” gibi terimlerle ifade edilmektedir (Artun, 2019: 91). Doğan
Kaya (2000: 28), âşık karşılaşmalarını “karşılaşma”, “atışma” ve “deyişme” olmak üzere üç
başlık altında ele almaktadır ve “karşılaşmada mat etme, atışmada eğlendirme, deyişmede ise
sohbet esastır” demektedir.
“Gelenek, bir âşığın ustalığını mutlaka ve mutlaka başka bir âşık veya âşıklarla yaptığı
karşılaşmada göstereceği yetkinlik ile derecelendirmektedir” (Taşlıova, 2017: 6). Bu sebeple
âşıklar, ustalıklarını kanıtlamak ve ün kazanmak için âşık karşılaşmalarına büyük bir
ehemmiyet vermektedir. Âşıklar; birbirlerinden üstün olduklarını göstermek, birbirleriyle sazlı
sözlü sohbet etmek, daha iyi vakit geçirmek, dinleyicileri eğlendirmek, sanatlarını sergilemek
için karşılaşmaktadır. Karşılaşma yapan âşıklar; rakiplerine üstünlük sağlamak, kendilerini
dinleyicilere beğendirmek, daha fazla alkış ve bahşiş almak için çeşitli stratejilere
başvurmaktadır. Bu stratejiler; dinî-tasavvufi muhtevalı muammalar sorarak rakip âşığı
sınamak, rakip âşığın dış görünümünü, bilgi düzeyini ve akrabalarını nükteli bir şekilde
işlemek, rakip âşığı lebdeğmez denilen doğaçlama deyişler söylemeye zorlamak, dar ayak
açarak ve kelime oyunlarına başvurarak rakip âşığı zor durumda bırakmak şeklinde
sıralanmaktadır (Erdener, 2019: 130-157).
Laçin Aladağlı, ilk karşılaşmasını ustası Âşık Cemal Hoca ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra
çeşitli âşık toplantılarında ve yarışmalarda, Âşık Reyhanî, Âşık Mevlüt İhsanî, Âşık Murat
Çobanoğlu, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Feymanî, Âşık Abdulvahap Kocaman, Âşık Ruhanî,
Âşık Hüdaî, Âşık Nusret Torunî, Âşık Hüseyin Sümmanîoğlu, Âşık Nuri Çırağı ve Âşık Rüstem
Alyansoğlu başta olmak üzere pek çok gelenek temsilcisiyle karşılaşmıştır. İsmail Aladağlı’nın
verdiği bilgilere göre, Laçin Aladağlı, âşık karşılaşmalarında son derece başarılı bir âşıktır.
İrticali oldukça kuvvetli olan Laçin Aladağlı, her türlü karşılaşmadan başarıyla çıkmıştır
(Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı, ilk karşılaşmasını Kağızman’da babası ile yapmıştır. İkinci karşılaşmasını ise
1972 yılında, İzmir’de Âşık Zülfikar Divanî ile gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonra âşıklarla
karşılaşmaya devam etmiştir. Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Fuat
Çerkezoğlu, Âşık Nuri Çırağı, Âşık Hacı Karakılçık, Âşık Ataroğlu, Âşık Kaptanî, Âşık Zeki
Erdalî, Âşık Rıfat Orhanî, Âşık Kul Nuri, Âşık Maksut Feryadî, Âşık Erol Şahiner, Âşık
Mustafa Aydın, Âşık Bayramî, Âşık Tanrıkulu başta olmak üzere pek çok âşıkla karşılaşmıştır.
İsmail Aladağlı; âşık karşılaşmalarında karşısındaki âşıkları sıkıştırmaya ve zor durumda
bırakmaya çalışmadığını, bu sebeple mümkün olduğunca karşılaşmalarda dar ayak
kullanmadığını, karşılaşmalarda ayak açarken şiirin hece kalıbına, şekline ve türüne uygun âşık
havalarını kullandığını belirtmektedir (Aladağlı, 28.10.2020).
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Hikâye Tasnifi ve İcrası: Âşıklar tarafından yaratılan, anlatılan, yayılan hikâyeler “âşık
hikâyeleri” yahut “halk hikâyeleri” olarak bilinmektedir. Destandan hikâyeye geçişte bir köprü
vazifesi gören Dede Korkut hikâyeleri, halk hikâyesi türünün en eski örnekleri kabul
edilmektedir (Türkmen, 1998: 488). Halk hikâyeleri yarı manzum, yarı mensur eserlerdir
(Boratav, 2015: 70). Zamanla nesir, nazma üstünlük sağlamıştır (Türkmen, 2015: 9).
Hikâyelerde vakalar nesirle, duygular nazımla ifade edilmektedir (Boratav, 2015: 70). Halk
hikâyeleri, “fasıl” , “döşeme”, “hikâye” ve “dua” olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır
(Boratav, 2015: 65-68) . Azerbaycan’da döşeme bölümüne “üstadnâme”, dua bölümüne ise
“duvakkapma” adı verilmektedir (Alptekin, 2015: 47-49).
Halk hikâyelerinde vakalar, gerçek veya gerçeğe yakın vakalardır, bununla beraber yer yer
olağanüstülüklere de rastlanmaktadır (Alptekin, 2015: 32). Hikâyelerde itibarî bir zaman ve
mekân anlayışı görülmektedir (Özarslan, 2019: 130). Halk hikâyeleri, “…nazım/nesir
birlikteliği, taşıdığı gerçeklik payı, genel olarak uzun soluklu oluşu ve dinleyici kitlesinin diğer
anlatım türlerinden farklılığı…” (Özarslan, 2019: 13) ile mit, masal, efsane, destan gibi
türlerden ayrılmaktadır. Mitlerde inancın, destanlarda kahramanlığın, masallarda öğreticiliğin,
efsanelerde terbiyenin ön planda olması gibi halk hikâyelerinde de aşk ön plandadır. Halk
hikâyelerinin esas konusu aşktır. Bu aşk, realist bir aşktır (Boratav, 2015: 100). Pek çok hikâye,
âşık ile sevgili ekseninde dönmektedir. Bununla birlikte dinî ve kahramanlık konulu halk
hikâyeleri de bulunmaktadır.
Halk hikâyelerinin bir kısmı anonim, bir kısmı ferdî eserlerdir. Anonim halk hikâyelerinin
yaratıcıları zamanla unutulmuş, bu eserler toplumun ortak malı hâline gelmiştir. Ferdî eserler
ise âşıklara ait eserlerdir. Halk hikâyelerinin anlatıcıları âşıklar ve meddahlardır (Çetin, 1990:
35). Bilhassa âşıklar, bu hikâyelerin yayılmasında ve yaşatılmasında büyük rol oynamışlardır
(Türkmen, 1998: 488). Halk hikâyesi yaratmaya “tasnif”, halk hikâyesi yaratıcılarına ise
“musannif” denilmektedir (Boratav, 2015: 181).
Türk halk hikâyelerine devirlere ve yörelere göre farklı isimler verildiği görülmektedir. Dede
Korkut Kitabı’nda geçen hikâyelere “boy” adı verilirken, XVI. asırdan itibaren Türkiye
sahasında “hikâye”, Azerbaycan sahasında “hekât” terimi yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde
Doğu Anadolu ve Azerbaycan’da, halk hikâyeleri için “nağıl” kelimesi kullanılmaktadır. Kısa
hikâyelere “kıssa” ve “serküşte”, türküsüz hikâyelere ise “kara hikâye” denilmektedir
(Türkmen, 1998: 488).
Laçin Aladağlı, Kağızman yöresinde usta bir hikâyeci olarak tanınmaktadır. Azerbaycan
sahasında olduğu gibi Kars ve yöresinde de usta âşıklığın şartlarından biri hem hikâye tasnif
etmiş olmak hem repertuarında belirli sayıda hikâyeye sahip olmak hem de bu hikâyeleri
kahvehane ve düğün meclislerinde ustalıkla anlatabilmektir. Laçin Aladağlı hikâye repertuarına
sahip olan ve usta anlatıcı vasfını taşıyan bir temsilci olmakla birlikte hikâye tasnif etmemiştir.
Ahmet ile Mehmet, Âşık Garip, Böyle Bağlar, Ercişli Emrah, Kerem ile Aslı, Kirmanşah,
Köroğlu Kolları, Latif Şah, Melikşah ile Güllü Han, Necip ile Telli, Salman Bey, Sevdakâr Şah,
Tahir Mirza, Tufarganlı Âşık Abbas bildiği ve anlattığı hikâyelerdir (Alptekin, 2015: 111-112).
Bu hikâyeleri Âşık Cemal Hoca, Ağyarlı Âşık Bayram ve yöredeki diğer âşıklardan öğrenmiş
olup kahvehanelerde, düğünlerde ve radyoda anlatmıştır.
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İsmail Aladağlı, “Köroğlu Hasan Paşa Kolu”, “Emrah ile Selvihan” (Ercişli Emrah), “Necip ile
Telli”, “Böyle Bağlar” hikâyelerini bilmektedir. Bu hikâyeleri, babasından öğrenmiştir. İsmail
Aladağlı, “Yavru Can Hikâyesi” adlı bir hikâye tasnif etmiş, daha sonra bu hikâyesini
genişleterek “Baba Laçin Hikâyesi” adlı yeni bir hikâye meydana getirmiştir. Bir de “Nazlıcan
Hikâyesi” adlı bir türkülü hikâyesi bulunmaktadır. Bu hikâyelerin tamamının konusunu
yaşanmış olaylardan aldığını belirtmektedir (Aladağlı, 28.10.2020). İsmail Aladağlı, bir süre
hikâyeciliği bırakmış ve hikâyelerden bilinçli bir şekilde uzak durmuştur. Bunun sebebini şöyle
anlatmaktadır:
“Ben hikâyelerin inanç boyutunu çok düşündüm. Ne derece doğru olur, yanlış olur hesabını çok
yaptım. Bu hikâyelerin mahiyetini tam olarak bilemiyoruz. Yalan, en büyük günahlardan
biridir. Allah’ın ilk düşmanı yalancıdır. Biz bu hikâyeleri insanlara anlatıyoruz. İnsanların
zamanını gasp ediyoruz. Bu hikâyeler yalansa o zaman biz mahvolduk. Bu sebeple hikâyelere
çok meyil vermedim ve hikâyeciliği bıraktım” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın ve diğer günümüz âşıklarının hikâyecilik geleneğine eskisi kadar itibar
etmemesinde, teknoloji çağıyla beraber toplumsal zevk ve ihtiyaçların değişime uğraması ve
bunun sonucu olarak halk hikâyelerine duyulan talebin belirgin bir şekilde azalması da etkili
olmuştur.
Erkân, Meclis Adabı: Gelenek seviyesine gelmiş kültürel konular, belirli aralıklarla
tekrarlanan uygulamalara dayalı olarak varlığını sürdürür. Âşıklığın da yüzyıllar içerisinde
şekillenen farklı ana ve alt başlıklarda inceleyebileceğimiz uygulama örnekleri bulunmaktadır.
Sözlü Kompozisyon Kuramına göre âşık adayları, “dinleme ve özümseme”, “uygulama”,
“eleştirel bir dinleyici önünde icra” olmak üzere üç temel eğitim döneminden geçmektedir. Bu
eğitim dönemlerinde öncelikle ustayı taklit ve onun yaptıklarını kendi yorumuyla terkip etme
durumu söz konusudur (Çobanoğlu, 2016: 296-298).
Ustasından öğrendiği şiir biçimlerine bağlı olarak söylemeye başladığı şiirleri hangi kalıplarda,
hangi konularda ve bunların hangi ezgi ile söylenmesi noktalarında bir öncelik söz konusudur.
Bu önceliği de çıraklığını yaptığı âşığın gelenekte güçlü olduğu veya yaşadığı muhitte, dinleyici
kitlenin talepleri şekillendirir. Bunun yanı sıra atışma yapma, hikâye tasnif etme gibi âşığı
tamamlayan unsurları da öğrendikten sonra en önemli aşama olarak meclis açma, meclis adabı
ve hitabeti öğrenme gelir.
Hitabet, üslup, tavır, mizah, giyim-kuşam, hikâye anlatımında kullanılan ara sözler, icrada
öncelik verilen tema ve biçimler, meclis adabını belirleyen unsurlardır. İsmail Aladağlı, babası
Laçin Aladağlı’nın âşık meclislerinde nasıl giyindiğini, meclisi nasıl idare ettiğini ve mecliste
nelere dikkat ettiğini şöyle anlatmaktadır:
“Babam fasıllara takım elbiseli ve kravatlı olarak katılırdı. Fasla başlamadan önce üstadname
veya döşeme denilen şiirler okurdu. Sonra bizim ‘ses anahtarı’ dediğimiz bir divan okurdu.
Sonra bir güzelleme söyler, hikâyeli türküsü varsa onu anlatırdı. Orada başka bir âşık varsa
atışma yapar, dinleyicilerin isteklerini yerine getirirdi. Ara sıra dinleyicilere takılır, onlara fıkra
anlatırdı. İnsanları güldürür, herkesi memnun etmeye çalışırdı. Dinleyiciler âşıklığı çok iyi
bildiği için türküyü okurken, makamı çalarken hata yapmamaya çalışırdı. Çünkü dinleyiciler
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hata yapan, türküyü yanlış okuyan âşığı mutlaka uyarırdı. Faslın sonunda koro hâlinde
koçaklama okurlar ve dinleyicilere teşekkür ederek faslı bitirirlerdi” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın verdiği bilgilere göre, Laçin Aladağlı âşık meclislerinde şiirlerini 8’li
koşma, 11’li koşma ve divanî nazım biçimleriyle söylemiş, şiirlerinde aşk, dinî konular, millî
konular, başta olmak üzere her türlü konuyu işlemiştir.
İsmail Aladağlı âşık meclislerine babası gibi takım elbiseli ve kravatlı bir şekilde katılmakta,
giyimine kuşamına özen göstermektedir. Âşık meclislerinde babasından gördüğü gibi hareket
ettiğini, babasının tavırlarını, davranışlarını taklit ettiğini ifade etmiştir. Başta hikâye
anlatıcılığı olmak üzere icra yapılan ortam ve mekânlar, icracı ile dinleyici arasında iletişim
bütünlüğünde gerçekleşmektedir. Âşık meclislerinde şiirlerini 8’li koşma, 11’li koşma ve
divanî nazım biçimleriyle söylemektedir. Bu şiirlerde hemen hemen her konuyu işlemektedir.
Bütün bu bilgilerden hareketle, İsmail Aladağlı’nın meclis adabına riayet noktasında, babasının
takipçisi olduğunu ve babasından öğrendiği gelenekleri başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade
edebiliriz.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Programlar: Laçin Aladağlı’nın hayatı Camuşlu ve Oluklu köylerinde
geçmiştir. Yalnızca âşık bayramlarına, festivallere, şenliklere ve çeşitli etkinliklere katılmak
için yurt içinde bazı illerde bulunmuştur. Kars, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum, Ağrı, Bayburt
gibi illerde sanatını icra etmiştir. 1969 ve 1970 yıllarında Türkiye Âşıklar Bayramı için
Konya’da bulunmuştur (Halıcı, 1992: 302). Yurt dışına hiç çıkmamıştır. Akranı âşıklar arasında
bulunan Âşık Rüstem Alyansoğlu, Âşık Mevlüt İhsanî, Âşık İlhami Demir, Âşık Üzeyir
Pünhanî, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Reyhanî, Âşık Ruhanî, Âşık
Abdulvahap Kocaman, Âşık Feymanî, Âşık Sefil Selimî başta olmak üzere Kars, Erzurum,
Sivas ve Çukurova yörelerinden pek çok âşıkla birlikte icrada bulunmuştur.
İsmail Aladağlı, 1980 yılında Ankara’ya taşınmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok
programa katılmıştır. Türkiye’de; Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Erzurum, Kars, Ardahan,
Iğdır, Bayburt, Kastamonu, Malatya, Adana, Sivas, Kayseri, Manisa, Bolu gibi illerde,
Avrupa’da; Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkelerde bulunmuş,
buralarda sanatını icra etmiştir. Katıldığı programlarda Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Murat
Çobanoğlu, Âşık Erzade Kapan, Âşık Kul Nuri, Âşık Mustafa Aydın, Âşık Zeki Erdalî, Âşık
Metin Bektaş, Âşık Mürsel Sinan, Âşık Günay Yıldız, yanı sıra diğer usta âşıklar ve akranlarıyla
dinleyici huzuruna çıkmıştır.
Geleneği yurt içinde temsil noktasında, gerek Laçin Aladağlı’nın gerek İsmail Aladağlı’nın
“gezginci âşık” olarak şehir şehir dolaştığını, çağdaşı âşıklarla birlikte icrada bulunduklarını
söyleyebiliriz. İsmail Aladağlı, babasından farklı olarak yurt dışında da bulunmuş, Avrupa’nın
farklı ülkelerinde sanatını başarılı bir şekilde icra etmiştir.
Plak, Kaset ve CD Çalışmaları: Kültür; “sözlü”, “yazılı” ve “elektronik” olmak üzere üç farklı
ortamda yaşatılmaktadır. Sözlü kültür ortamı, “insanların yazı, matbaa ve elektronik gibi ses ve
sözü mekâna bağlayan teknolojiler kullanmaksızın yüz yüze ve sese dayanarak iletişim kurduğu
ortam” (Çobanoğlu, 2000: 124) şeklinde tanımlanmaktadır. Yazılı kültür ortamının matbaanın
gelişmesiyle yaygınlık kazandığı görülmektedir. Walter J. Ong (2018: 23), yazı ve matbaa
kavramlarının varlığından habersiz olan, yalnızca konuşma dili ile iletişim kuran kültürleri
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“birincil sözlü kültür” olarak nitelendirmektedir. Ong elektronik çağı ise “ikincil sözlü kültür
çağı” olarak ele almaktadır. Ong’a (2018: 15) göre elektronik çağ “…varlığı yazı ve matbaa
teknolojilerine dayanan telefon, radyo ve televizyona özgü sözlü kültürün çağıdır.”
Türkiye’de yazılı kültür ortamı, 1729 yılında matbaanın ülkemize girişiyle kurumsallaşmış ve
19. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır. Elektronik kültür ortamı ise 20. yüzyılın başlarında
gelişmeye başlamıştır (Çobanoğlu, 2000: 142, 152). Sözlü kültür ortamından yazılı kültür
ortamına, yazılı kültür ortamında elektronik kültür ortamına geçişle birlikte, âşıklık geleneğinde
çeşitli yapısal ve işlevsel değişimler yaşanmıştır.
Âşıklar telefon, radyo, televizyon, kaset, plak gibi elektronik kültür araçlarıyla 20. yüzyılda
tanışmışlardır. Başlangıçta gelenek üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülmekle birlikte süreç
içinde başta radyo programları olmak üzere televizyon yayınlarında yer almaya başlamalarıyla
bu durum âşıkların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Teknolojinin imkânlarından
yararlanarak geleneğini yaşatmak, geniş kitlelere ulaştırmak, şöhret sahibi olmak ve kazanç
sağlamak çok daha kolay hâle gelmiştir. İsmail Aladağlı’nın, kaset ve CD çalışmaları
hakkındaki görüşleri şöyledir:
“Bu iş para kazanmak için yapılır. Biz öyle büyük bir şöhret sahibi olmadığımız için para da
kazanamıyoruz. Bir de bu kasetlerin, CD’lerin korsanlarını yapıyorlar. Hâl böyle olunca hiçbir
türlü para kazanamıyoruz” (Aladağlı, 28.10.2020).
Âşıkların plak, kaset ve CD çalışmaları; serbest deyişleri, sistemli deyişleri, halk hikâyelerini
ve hikâyeli türküleri ihtiva etmektedir (Özarslan, 2001: 301-302). Metin Özarslan (2001: 331),
âşıklar tarafından hazırlanan radyo ve televizyon programlarının başarılı olmadığını ve bu
programların homojen bir dinleyici kitlesine hitap ettiğini belirtmektedir.
Elektronik kültür ortamında âşıkların, âşık fasılları, hikâye anlatma, muamma çözme, çırak
yetiştirme, bade içtiğini iddia etme gibi geleneklere eskisi kadar itibar etmedikleri
görülmektedir (Çobanoğlu, 2000: 241). Âşıklar elektronik kültür ortamında varlıklarını
zamanın ve zeminin şartlarına uyarak sürdürmektedir (Sever, 2013: 32).
Laçin Aladağlı, herhangi bir plak, kaset ve CD çalışması yapmamıştır. İsmail Aladağlı ise üç
kaset, bir de CD çalışması yapmıştır. Laçin Aladağlı, TRT Ankara Radyosunda katıldığı bir
programda “Necip ile Telli” hikâyesini anlatmıştır. İsmail Aladağlı; TRT Avaz, Kon TV, Kanal
5, TGRT, Kanal 6, Çay TV, Mesaj TV, Meltem TV, Ekin TV, Ulusal Kanal gibi televizyon
kanalları ile TRT Ankara Radyosu, TRT İstanbul Radyosu, Dünya Radyo, Hedef Radyosu,
Erzurum Radyosu gibi radyo kanallarında yayınlanan çeşitli programlara katılmıştır (Aladağlı,
28.10.2020). İsmail Aladağlı, katıldığı televizyon programlarında geleneğe uygun şekilde
icrada bulunduğunu belirtmektedir (Taşlıova, 2014: 98).
İsmail Aladağlı, yaşadığı çağın imkânlarından faydalanarak elektronik kültür ortamında babası
Laçin Aladağlı’ya nazaran daha fazla yer almıştır. Kaset ve CD çalışmalarının sınırlı sayıda
kalmasını ise bu çalışmalardan yeterli maddi kazanç elde edememesi ile açıklayabiliriz.
Âşıklığa Bakış ve Gelenek Hakkındaki Düşünceler: Âşıkların âşık sanatını algılama ve
yorumlama biçimleri, çağlara, yörelere ve inanç gruplarına göre farklılıklar taşımaktadır. İsmail
Aladağlı’nın verdiği bilgilere göre; Laçin Aladağlı, âşıklığı kutsal bir meslek veya bir geçim
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kaynağı olarak görmemektedir. Âşıklığın ateşten bir çember ve zor bir sanat olduğunu
düşünmektedir:
“Babam âşıklığı kutsal bir meslek veya bir geçim kaynağı olarak görmezdi. Tarlası, çayırı vardı.
Hayvancılık yapardı, canlı hayvan ticareti yapardı. Ama âşıklığı seviyordu. ‘Âşıklık olmasa ben
çoktan bitmiştim’ derdi. Çünkü iki ev geçindiriyordu. Âşıklık onun gamını kasavetini
dağıtıyordu. Duygulandığı zaman sazına sarılıyordu. ‘Bu sanat insanı acından öldürür, âşıklık
ateşten çemberdir, çok zor bir sanattır’ derdi. ‘Eğer içinde olursan, gayret edersen bir şeyler
yaparsın, yoksa hiçbir şey yapamazsın’ derdi. ‘O ateşin içine girersin, ateşle haşır neşir olursan
alışırsın ama içine girmezsen o ateş seni yakar’ derdi. ‘Bu sanatla tam beraber olacaksın,
insanları memnun edeceksin’ diyordu. Bize âşıklığı tavsiye de etmiyordu ama benim âşıklığı
devam ettirmemden memnundu. Beni beğeniyordu” (Aladağlı, 28.10.2020).
Laçin Aladağlı, âşıklığın geleceği hakkında umutsuz değildir, âşıklığın devam edeceğini
düşünmektedir:
“Babam âşıklığın kolay kolay bitmeyeceğini düşünüyordu. ‘Oğlum kimisi bu işi iyi yapar,
kimisi kötü yapar, zaman zaman düşer kalkar, bu kolay kolay bitmez. Bu insanların içinde olan
bir şey. Bu duygu meselesi, yaratılış meselesi’ derdi. ‘Bu dönem âşıklık biraz düştü, bir bakarsın
ikinci bir dönem gelir, âşıklık tam zirveye çıkar’ derdi” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı, kendisini ve günümüz âşıklarını, geleneğin sözlü kültüre bağlı olarak güçlü
olduğu dönemlerle mukayese etmekte, yaşadığı yüzyıla damgasını vuran şahsiyetlerle
karşılaştırmaktadır. Bu aşamada günümüz icracılarına dönük eleştirileri vardır. Kendisinin de
bu kapsamda yalnızca “söz ustası” olduğunu düşünmektedir:
“Ben günümüzdeki insanları âşık olarak görmüyorum. Ben kendimi de âşık olarak
görmüyorum. Biz söz ustasıyız. Bana göre âşık; Hoca Ahmet Yesevî’dir, Hacı Bektaş-ı
Veli’dir, Yunus Emre’dir. Şu an bu türden bir âşık yok. Bu bakımdan ben de âşık değilim,
babam da âşık değil, hiç kimse de âşık değil. Dediğim gibi biz söz ustasıyız” (Aladağlı,
28.10.2020).
İsmail Aladağlı âşıklığı sevdiği için yapmaktadır. Âşıkların geçim sıkıntısı çektiklerini ve bu
sebeple âşıkların kendilerini yenilemeleri gerektiğini belirtmektedir. İsmail Aladağlı’ya göre
“geleneğe körü körüne bağlı kalan âşık kaybetmeye mahkûmdur.” Onun yıllar içinde
oluşturduğu kabul ve tecrübeye dayanarak söylediği “âşıkların çağa ayak uydurmaları”
gerekliliği, önemli bir tespittir:
“Ben de âşıklığı bir kutsal meslek olarak görmüyorum. Ben ne rüya gördüm ne bir şey gördüm.
Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Babam beni yetiştirdiği için yapıyorum. Ama birçok âşık
arkadaşım açlıktan, yoksulluktan öldü. Şimdiki âşık, müziği dört dörtlük bilecek ve birkaç tane
üniversite bitirecek ki insanlara hitap etsin ve ortaya bir şey çıkarsın. Yoksa bir şey yapamaz.
Âşık çağa uyum sağlayacak. Geleneğe bağlı kalırsan acından ölürsün. Geleneğe bağlı kalan
âşık kaybeder. Geçen Nevşehir’e bir programa gittik. Orada bizden Karaçi makamı istediler.
‘Yahu senin o Karaçi’yi kim dinliyor, siz bizi acımızdan öldürüyorsunuz’ dedim. Ben onu
dinleyecek iki tane Karslıyı nereden bulayım? Bırak da biraz başka şeyler söyleyeyim de ekmek
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parası kazanayım. Âşıkları hep böyle şartlandırmışlar. ‘Âşık; âşık makamı söyler, başka bir şey
söylemez’ diye şartlandırmışlar. Âşık acından mı ölsün?” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı, âşıklık geleneğinin geleceği hakkında umutsuz değildir, âşıklık geleneğinin
yaşayacağına inanmaktadır:
“Ben de babam gibi düşünüyorum. Bu âşıklık kolay kolay bitmez ama benim dediğim şekilde
olacak. Âşığın eğitimi çok iyi olacak. Bir de duygu varsa, ikisini birleştirirse anca öyle olur.
Âşıklık bitmez, hayatta bitmez. Bu millet olduğu sürece bitmez. Âşıklık, Cenab-ı Allah’ın
verdiği bir güzelliktir. Yarın da başka bir şekilde çıkar. Ben geleneğin yaşayacağına inanıyorum
ama dönüşmesi lazım” (Aladağlı, 28.10.2020).
İsmail Aladağlı’nın verdiği bilgilere dayanarak baba-oğul âşıkların geleneğin konumu ve
geleceği üzerine benzer düşüncelere sahip olduklarını ifade edebiliriz.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Laçin Aladağlı ve İsmail Aladağlı’nın âşıklığa yönelmelerinde soyaçekim, sazlı-sözlü
ortamlarda yetişme, çevre gibi ortak etkenler öne çıkmaktadır. Baba ve oğul âşık bade
içmemiştir. Ayrıca, İsmail Aladağlı badeli âşıklığa inanmamaktadır. Baba-oğul âşıklar ustaçırak geleneği çerçevesinde yetişmiştir. Laçin Aladağlı şiirlerinde “Laçin”, “Âşık Laçin” ve
“Laçin Aladağlı” mahlaslarını kullanırken, İsmail Aladağlı şiirlerinde “Aladağ”, “Aladağlı”,
“Ozan Aladağlı” ve “Âşık Aladağlı” mahlaslarını kullanmıştır. Baba ve oğul âşık, doğaçlama
<irticalen, doğmaca> şiir söyleme yeteneğine sahiptir. Baba âşık ellinin üzerinde, oğul âşık ise
otuzun üzerinde âşık havasını icra etmektedir. Bu havaların içinde yoğunluklu olarak “yerli
havaları” olarak bilinen ezgiler ön plandadır. Baba âşık divan sazı kullanırken oğul âşık divan
sazı ve çöğür bağlama kullanmaktadır. Baba-oğul âşıklar, yöredeki usta âşıklardan etkilenmiştir
ve âşık karşılaşmalarında önemli isimler arasında yer almıştır. Laçin Aladağlı hikâye tasnif
etmemiştir. Bununla birlikte yörede “usta hikâyeci” olarak tanınmaktadır ve repertuarında pek
çok hikâye bulunmaktadır. İsmail Aladağlı, “Yavru Can Hikâyesi” adlı bir hikâye tasnif etmiş,
daha sonra bu hikâyesini genişleterek “Baba Laçin Hikâyesi” adlı yeni bir hikâye meydana
getirmiştir. Bir de “Nazlıcan Hikâyesi” adlı türkülü hikâyesi bulunmaktadır. Ayrıca
repertuarında usta malı hikâyeler de yer almaktadır. Laçin Aladağlı, herhangi bir plak, kaset ve
CD çalışması yapmamıştır. İsmail Aladağlı’nın üç kaset, bir de CD çalışması bulunmaktadır.
Oğul âşık, baba âşığa nazaran elektronik kültür ortamında daha fazla yer almıştır. Baba-oğul
âşıklar geleneğin konumu ve geleceği üzerine benzer düşüncelere sahiptir. Çalışmamızın
sonucunda “mahlas alma/kullanma”, “doğaçlama/irticalen söyleme”, “âşık havaları”, “saz
çalma”, “etkilenme/örnek alma”, “karşılaşma tekniği”, “hikâyecilik”, “erkân ve meclis adabı”
gibi gelenek unsurlarının baba âşıktan oğul âşığa aktarıldığı tespit edilmiştir.
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ÖZET
Hayatın bizzat içerisinden gelerek çok çeşitli konulara temas eden klasik Türk edebiyatı,
yaşamın gerçek tarafını çeşitli sembollerle şiir malzemesi hâline getirmeyi başarmış bir edebî
gelenektir. İnsanın maddî ve manevî her türlü durumuna şahit olabileceğimiz klasik Türk
şiirinde, şairlerimiz yüzyıllar boyunca dili de canlı bir varlık olarak işlemişlerdir. Bu durumun
en güzel göstergelerinden biri deyimlerin şiirdeki varlığıdır. Deyimler, dilin anlam zenginliğini
gösteren, sözün mana katmanlarını artıran, söyleyişe canlılık ve renk katan unsurlar olarak
klasik Türk edebiyatının her asrında şairler tarafından sıklıkla kullanılmış yapılardır. Klasik
Türk şairleri, deyimlerin anlam zenginliği ve çağrışım olanaklarından yaygın şekilde istifade
etmişlerdir. Şairlerimizin eserlerinde var olan bazı deyimler bugün hâlâ kullanılmaktaysa da
kimi deyimler kullanımdan düşmüş durumdadır. Çalışmamızın konusu bugün kullanılmayan
“bağrı başlı” söz öbeğinin çeşitli yönlerden incelenmesini hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda basılı olan ve elektronik ortamda bulunan divanlar üzerinden, klasik Türk
edebiyatının tüm yüzyıllarını kapsayacak şekilde yüze yakın divan ile beş kadar mesnevide
ilgili deyim taranmıştır. Çalışma kapsamında ilkin, mezkûr kullanımın bir deyim olarak
nitelendirilip nitelendirilemeyeceği çeşitli yönleriyle tartışılmış, ardından tespit edilebilen
beyitler ışığında “bağrı başlı” olmanın anlam çerçevesi çizilmeye gayret edilmiştir. Bu amaçla
“bağrı başlı” olmanın nedenleri, fiziksel göstergeleri, şairlerin bu hâli hangi benzetme ve
hayaller ile birlikte kullandıkları üzerinde durulmuştur. Bahsi geçen deyim üzerinden verilen
şiir örnekleriyle klasik Türk şairlerinin bu deyimi şiirde nasıl ele aldıkları gösterilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile pek çok deyim sözlüğünde yer almayan “bağrı başlı” söz
öbeğinin, deyim olabileceği hususunda fikirler öne sürülmekle beraber, sunulan örnekler ile de
klasik Türk şairlerinin deyimleri kullanmadaki maharetlerini ortaya koyan çalışmalara bir katkı
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, deyim, bağrı başlı/bağır başı.
ABSTRACT
Classical Turkish literature, which comes from life itself and touches on a various of subjects,
is a literary tradition that has succeeded in turning the real side of life into a poetry material
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with various symbols.In classical Turkish poetry, where we can see all kinds of material and
spiritual conditions of human beings, our poets have discussed language as a living entity for
centuries. One of the best signs of this situation is the presence of idioms in poetry. Idioms are
structures that are frequently used by poets in every period of classical Turkish literature as
elements that show the richness of the meaning of the language, increase the layers of meaning
of the word and add vitality to the expression. Classical Turkish poets have widely benefited
from the richness of meaning and association possibilities of idioms. Although some idioms in
the works of our poets are still used today, some idioms are not used. The subject of our study
aims to examine the idiom "bağrı başlı", which is not used today, from various aspects. In line
with this aim, nearly one hundred divans and five mesnevis have been browsed to cover all
centuries of classical Turkish literature, both in print and electronic media. Within the scope of
the study, firstly, it was discussed in various aspects whether this usage can be qualified as an
idiom or not. Then, in the view of such couplets that could be determined, the meaning frame
of this idiom was tried to be formed. Therefore, the reasons and consequences of being “bağrı
başlı” and with which metaphors and dreams the poets tried to establish this state were
emphasized. With the examples of couplets and stanzas given over this idiom, it was tried to
show how Classical Turkish poets tackled of the idiom in poetry. In addition, with this study,
moot that this phrase, which is not included in many idiom dictionaries, can be an idiom,and
with the examples presented, a contribution has been made to the studies showing the skills of
Classical Turkish poets in using these idioms.
Key Words: Classical Turkish Poetry, idiom, bağrı başlı/bağır başı

1. GİRİŞ
Sözlük manası “genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan
kalıplaşmış söz öbeği, tabir” (TDK Türkçe Sözlük 2015: 51) olan “deyim”, içinde bulunduğu
metne yeni bir anlam boyutu kazandırarak anlatımı daha zengin bir hâle getirmektedir. “Gerçek
anlamından farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan” (Korkmaz 2007:
66) bu söz öbeklerinde kelimeler daha ziyade mecaz anlamlarıyla kullanılmakta olup bu
münasebetle metinlerin anlam derinliği ve ifade gücü artmaktadır. “Her deyim, bir kavramı
değişik yollarla daha canlı, daha renkli söyleyebilmek için kurulmuş özel anlatım kalıbıdır.”
(Gencan 2001: 564). Çalışmamıza konu olan “bağrı baş/başlı (olmak)” ifadesinin yer aldığı
beyitleri incelerken bu ifadenin deyim olup olmadığı üzerine bir değerlendirme yapmaya
ihtiyaç duyulmuştur.
Deyimlerin en az kaç kelimeden oluşabileceği yönünde tartışmalar olmakla beraber (Sinan
2008: 95) kaynaklar genel manada bu ifadelerin en az iki söz varlığından oluştuğu görüşünde
birleşirler. Aynı zamanda yukarıdaki “deyim” tanımlamalarında da belirtildiği gibi bir söz
öbeğini deyim yapan en mühim unsur, kelimelerin gerçek anlamından uzaklaşarak mecazî bir
anlam edinmesidir. “Bağrı başlı”, “yürek” manasına gelen “bağır” ile “yara” anlamındaki “baş”
sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Müstakil olarak birden çok temel ve yan anlama sahip
olan bu kelimeler,6 “bağrı başlı” söz öbeğinin oluşmasıyla “gönlü yaralı” manası kazanmıştır.
Bu tabir, incelediğimiz divanlarda ve mesnevilerde “bağrı baş”, “bağrı başlı”, “bağrı başlı gözü
yaşlı” gibi şekillerde de karşımıza çıkmakta ve sözlüklerde “ciğeri, yüreği yaralı” (Dilçin 2018:
Bağır” kelimesinin sözlük manalarını “1. Ciğer. 2. Göğüs, sîne. 3. mec. Yürek, kalp, gönül. 4. mec. İç, orta yer,
derun. 5. Ok yayının iç yüzü. (Ayverdi, 2011, s. 103); “baş” kelimesinin sözlük manalarını da “E.T. Türkçesi ve
halk ağzı. Yara.” (Ayverdi 2011: 119), “çıban” (TDK Türkçe Sözlük 2005: 213) şeklinde sıralayabiliriz.
6
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34), “yüreği yaralı” (Kanar 2011: 86), “yüreği yaralı, üzgün, dertli” (Özyaşamış Şakar 2021:
60) gibi manalarla karşılık bulmaktadır.
Bu söz öbeğini oluşturan iki kelimenin bir araya gelmesiyle beraber, daha evvel fiziksel bir
acıyı ifade eden yaralar, ruhsal ve manevi bir elemi de işaret etmeye başlamış; dolayısıyla
anlam, boyut değiştirerek mecazî bir yön kazanmıştır. Misal olarak aşağıdaki beyitte Necâtî
Bey (ö. 1509), bir yalnız bir kimsenin talihsizliğini dile getirirken onu “bağrı başlı” olarak
nitelemiş; ancak burada gerçek bir yara söz konusu olmayıp bahsi geçen kişinin dertli ve kederli
oluşu ifade edilmiştir:
Bagrı başlu gözi yaşlu yılduzı alçak olur
Her kişi düşman olur ger eylese gavgâ garîb (Divan 26/3)
Elbette klasik Türk şiirinin temel şahıslarından biri olan âşığın portresi ele alındığında, onun
göğsündeki göz göz yaralar, bize bu ifadenin gerçek anlamı kastedecek şekilde kullanılan bir
söz öbeği olduğunu düşündürebilir. Ancak o noktada da şairlerin mecaza dayalı bir söz sanatı
olan kinâyeden faydalandıklarına, böylece bu ifadeleri beytin anlatım gücünü arttırmaya ve
manasını zenginleştirmeye vesile kıldıklarına şahit olunmaktadır:
Bagrı başlu bir niçe pür-yarayuz
Tîg-i hicrân ile pâre pâreyüz
Derdmendüz ‘âşıkuz bî-çâreyüz
Biz de bir kaç onmaduk âvâreyüz (Hayretî-Divan Musammat 14/1)
Deyimlerin en mühim özelliklerinden biri de kalıplaşmış kelime öbekleri olmalarıdır. Fakat söz
konusu, aruz ve kafiye ile yazılan bir nazım şekli olduğunda, deyim olduğu tereddütsüz kabul
edilen ifadelerin bile kalıbı dışına çıktığı örneklere rastlanmaktadır:
Mülûk-ı rub'-ı meskûn lâl olup kaldı tekellümden
Nübüvvet hâtemi mühr urdı şehler ağzına gûyâ (Güzel 2017: 104)

Ne işde Kâren olsa dikkat-endîş
Asardı üstine şeh-zâde yüz iş (Kaya 2018: 239)

“Bağrı baş/başlı” ifadesini kalıp olarak ihtiva eden beyitler çokçadır. Bununla beraber
çalışmamız boyunca görüleceği üzere, bu söz öbeğini oluşturan kelimelerin çeşitli ekler
aldıkları, kendi aralarında yer değiştirdikleri örneklere de tesadüf edilmektedir. Bu örneklerdeki
bazı kullanımları deyim olarak değerlendirmek zor görünse de bu kalıp ifade dolayısıyla oluşan
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anlam çerçevesine dikkat etmek gerekir. Tümünün ortak özelliği, bahsi geçen söz öbeği ile
anlam bakımından müşterek bir bağlama haiz olmasıdır:
Sabâ ol zülfü deprettikçe teşvişim ziyâd eyler
Sakın depretme kim bagrımdadır başı bu kallâbın (Fuzûlî-Divan 158/4)

Bagrında kimün kim ola başlar
Her demde döker o kanlu yaşlar (Edirneli Nazmî-Divan 1811/1)
Her deyimin, deyimler sözlüklerinde yer almadığını bilmekle beraber, bu sözlüklerde yer alan
pek çok ifadenin de deyim olup olmadığı üzerine tartışmalar bulunmaktadır (Akyalçın 2011:
123). Taradığımız tüm deyimler sözlüklerinde karşılığını bulamadığımız “bağrı başlı” ifadesi,
bu söz öbeğini oluşturan kelimelerin yeni bir anlam kazanmış olması, anlamın gerçek boyuttan
mecaz boyutuna geçmesi, kalıplaşmış bir ifade olması ve farklı yüzyıllar boyunca pek çok şair
tarafından aynı bağlam içerisinde kullanılması gibi hususiyetleri bakımından deyim olarak
tanımlanabilir. Bu deyimi, dilbilimsel açıdan “söz diziminde yer alan bir organ adının mecâzî
bir manaya işaret etmesi” (Özkan-Şadiyeva 2003: 135) özelliği dolayısıyla “somatik deyimler”
kapsamına alabiliriz. “Bağrı baş/başlı” ifadesi, biçim açısından değerlendirildiğinde “tam bir
cümle özelliği taşımadığı ve yargıya bağlanmadığı” (Dinçer Arslan 2019: 262) için, bu deyimin
eksiltili deyimler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak bu söz öbeğini oluşturan
kelimelerin çeşitli ekler aldığı (bağrum başı, bağrumdaki baş vb.), bazen bir kelimenin
doğrudan değiştiği (yüreği baş) örnekleri ise deyim olarak değerlendirmek mümkün
görünmemektedir. Ancak bu örneklerde de ortak bir mana çerçevesi bulunması, bu çerçevenin
-her deyimde olduğu gibi- bahsimize konu olan deyimin bağlam dairesi ve çağrışım gücü
dolayısıyla oluştuğunu düşündürebilir.

2. BAĞRI BAŞLI DEYİMİ ÜZERİNE
Kaynağını büyük oranda gündelik hayattan alan Klasik Türk edebiyatının konuları arasında
sağlık ve sağlığa dair unsurlar önemli bir yer tutmaktadır. İnsanı doğrudan etkileyen sağlık
sorunlarına duyarsız kalmayan klasik Türk şairi, sağlığa dair hususları, şiir içerisinde çeşitli
sanatlar vasıtasıyla belirli kavramların sembolleri hâline getirmişlerdir.
Tıp tarihinde insanın bünyesindeki ahlât-ı erbaa diye adlandırılan safra, sevdâ, kan ve balgam
sıvılarının dengede oluşuna sağlık, bu dengenin bozulmasına ise hastalık olarak bakılmıştır
(Demirhan Erdemir 1989: 24). Bunun yanı sıra bu sıvıların dengeli vaziyeti, kişinin psikolojik
yapısıyla alakalı olduğundan insan, ruh ve beden olarak bir bütün olarak düşünülmüş ve
bedensel rahatsızlığın, ruhsal durumla da alakalı olacağı öngörülmüştür (Kemikli 2007: 24).
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Klasik Türk şiirinin temel konularından olan aşk, tam da bu noktada tüm hastalıklarda olduğu
gibi insana sıkıntı ve eziyet veren bir boyutta tasavvur edilerek algılanmıştır. Hastalığın insanı
süregelen yaşamından uzaklaştırıp başka bir hâle sokması ve insanın yaşamını değiştirmesi,
hastalık ile aşk arasında büyük bir ilişki kurulmasına sebebiyet vermiş; şairlerimiz eserlerinde
aşkı, dermanı olmayan bir büyük hastalığa teşbih ederek işlemişlerdir (Şentürk 2016: 385-386).
Vücuttaki dengeyi alt üst ederek insana çokça eziyet veren bu büyük hastalıklardan biri de
veremdir. Akciğerdeki iltihaplanmanın bir göstergesi olarak oluşan ateşli bir hastalık olan
verem, ilkbahar mevsiminde daha da kötüleşen bir rahatsızlıktır (Sona 2017: 611). Verem
hastalığının tedavisinde gül suyunun balla karıştırılarak yenildiğinde etkili olduğu kaynaklarda
verilen bilgilerdendir (Kaya 2015: 278). Verem göğüste büyük bir ağrıya sebebiyet vermekte
olup geçmiş dönemlerde bu hastalığa çare bulmanın çok zor olduğu ve verem hastalığının
ölümle neticelendiği ifade edilmiştir (Sona 2017: 613).
Klasik Türk şairleri de veremi tedavisi mümkün olmayan ölümcül bir hastalık olarak şiirlerinde
işlemişlerdir. Verem hastalığının barındığı yer olan akciğer ve göğüs aynı zamanda aşkın da
makamı olduğundan, şairlerimiz aşk acılarının büyüklüklerini verem olmakla
derecelendirmişler; veremi, aşk, nefret ve kin gibi kuvvetli duyguların insan bedenindeki
göstergesi olarak nitelendirmişlerdir (Sona 2017: 617). Klasik Türk şiirinde âşığın verem
hastasına, sevgilinin doktora teşbihi; sevgiliyi rakiplerle gören âşığın üzüntüsünden verem
olması; düşmanların ve feleğin verem olmasının dilenmesi; veremden vefat eden kişilerin
ardından üzüntü ifade eden şiirlerin söylenmesi bu minvalde bahsedilmesi gereken diğer
konulardandır (Sona 2017).
Aşkın verdiği manevi sıkıntı ile ruhen ve bedenen zayıflayan âşığın verem olması üzerine
kurulmuş bir tabir olan “bağrı başlı” deyimi, veremli kişinin akciğerlerinde baş baş yaralar
olmasıyla ilgili bir kullanım olup bir süre sonra ölecek olmanın işareti olarak Klasik Türk
şiirinde işlenmiştir (Şentürk 2017: 29). Elinizdeki çalışma bu deyimin klasik Türk şiirindeki
kullanımları üzerinden ayrıntılarına inmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefle basılı olan veya
elektronik ortamda bulunan bazı divan ve mesneviler taranarak “bağrı başlı” ifadesinin
kullanımı tespit edilmeye çalışılmış; Yûnûs Emre (ö. 1320?), Ahmedî (ö. 1412-13), Dede Ömer
Rûşenî (ö. 1487), Gelibolulu Sunʽî (ö. 15. yy.) Necâtî Bey, Adlî (ö. 1512), Mesîhî (ö. 1512),
Behiştî (ö. 1511-12/20 ?), Tâcizâde Câfer Çelebi (ö. 1515), Âhî (ö. 1517), Revânî (ö. 1523-24),
Ahmed-i Rıdvan (ö. 1528/38 ?), Figânî (ö. 1532), Hayretî (ö. 1534), Usûlî (ö. 1538-39), Zâtî
(ö. 1546), Sehî Bey (ö. 1548), Muhyî (ö. 1548), Fuzûlî (ö. 1556), Hayâlî (ö. 1556-57), Cenâbî
(ö. 1561-62), Kara Fazlî (ö. 1564), Muhibbî (ö. 1566), Ümmî Sinan (ö. 1568), Emrî (ö. 1575),
Üsküdarlı Aşkî (ö. 1576-77), Mostarli Ziyâî (ö. 1584), Edirneli Nazmî (1585-86?), Gelibolulu
Âlî (ö. 1600), Azmizâde Hâleti (ö. 1631), Nevʽîzâde Atâyî (ö. 1635), Nâilî-i Kadîm (ö. 1666),
Nedîm (ö. 1730) divanları ile Âşık Paşa’nın (ö. 1332) Garib-nâme’si Gülşehrî’nin (ö. 1317’den
sonra?) Mantıku’t-tayr’ı, Ahmedî’nin İskender-nâme’si, Hümâmî’nin (ö. 1451) Sî-nâme’si ve
Sevda’î’nin (ö. 1591) Leylâ ile Mecnûn’u gibi mesnevilerde bu ifade çevresinde gelişen
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beyitlere tesadüf edilebilmiştir. Elde edilen veriler örneklerle sınıflandırılarak sunulmuş,
şairlerimizin bu deyimi nasıl ele aldıkları üzerinde durulmaya gayret gösterilmiştir.7
“Bağır” kelimesi göğüs, ciğer, sine, akciğer, karaciğer, yürek anlamlarında kullanılan bir
sözcük olup Derleme Sözlüğü’nde “karaciğer ve akciğer” manasında “bağır öhve” şeklinde;
Tarama Sözlüğü’nde “bağır” karaciğer şeklinde geçmektedir (Ata 2000: 85).
Klasik Türk şiirinde çokça kullanılan bu kelime ile oluşturulmuş bazı kalıp ifadeler de
mevcuttur. Bunlardan “bağır basmak”, saygı göstermek için elini göğsüne koymak; “bağrı
çıkmak”, canı çıkmak; “bağrı katı”, merhametsiz, acımasız; “bağrını ezmek”, yüreğini
yaralamak ve “bağrı yağını eritmek”, korku ve üzüntü içinde bırakmak demektir (Dilçin 2018:
36). Göğsü üzerine yaslanıp sevmek, kucaklamak manasına gelen “bağrına basmak; derdini
kimseye açıklamadan her türlü acıya katlanmayı ifade eden “bağrına taş basmak”, çok dert
çekmiş anlamındaki “bağrı yanık” deyimleri de şiirimizde yer almış (Tanyeri 1999: 40), “bağrı
delik” incinmiş; “bağrı yufka” ince ve yumuşak yürekli kimseye kinaye olarak işlenmiştir
(Şentürk 2017: 31-33).
Bahsimize konu olan deyimin, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “bağrım başın emledi” şeklindeki
mevcudiyeti kullanımın köklülüğü hususunda bilgi vermektedir (Atalay 1986: 85). “Bağrı dağ”
ve “bağrı kan” da kederden verem olmayı ifade eden tabirler olup “bağrı kan olma” deyiminde
gam ve keder yanında, öfke ve kıskançlık gibi ağır basan sebepler de görülmektedir (Şentürk
2017: 32).

Bağrı başlı olmanın sebepleri:
Türk edebiyatının temel eserlerinden sayılan Garibnâme ve Mantıku’t-Tayr’da bu tabir
geçmektedir. Garibnâme’de beylerin alçak gönüllü olması gerektiği öğütlendikten (9115) sonra
kibir ve büyüklenme gösteren mevki sahiplerinin, nice zavallıların bağırlarında baş çıkardıkları
ifade edilmiştir:
Ululıgla çün kibir yoldaş ola
Niçe miskîn bagrı anda baş ola (9116)

Gülşehrî, Mantıku’t-Tayr’ında Kaknüs’ün hikâyesini anlatırken onun çıkardığı seslerin dağı
taşı kendinden geçirdiğini ve tüm varlıkların bağrının baş olduğunu söylemektedir:
Ol kadar zârî kılur kim tag u taş
Nevhalarından olurlar bagrı baş (3831)

7

Çalışma içerisinde örnek verilen beyitlerin sonlarında eserin yazarı, adı ve beyit sayısı parantez içinde verilmiştir.
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Tespit edilen şiirlerde aşk derdi, derd ü gam, fürkat odu, renc yimek, hasret gamı, cevr, tîg-ı
cevr, tîg-ı hicrân, müje tîri, hadeng-i gamze, sevgilinin peykânları, dünya dertleri, hevâ ve
hevesler, bağrı başlı olmanın en temel sebepleri olarak gösterilmektedir. Edirneli Nazmî,
Divanı’nda aşk derdinin kişiyi büyük bir sıkıntıya sürükleyerek bağrını başlı ettiğini (2348/1);
Ahmedî, İskendernâme’sinde “içi başlu” deyimini kullanarak aşk derdinin bu yaraya sebep
olduğunu ifade etmişlerdir (29-1407, Edirneli Nazmî-Divan 19 Müstezad 3):
Leylî zülfi ḥasretinden bu gönül Mecnûnlayın
Gözi yaşlu bagrı başlu ‘âşıḳ-ı âvâredür (Muhibbî-Divan 780/3)

Klasik Türk şiirinde sevgilinin özellikleri arasında acı ve ızdırap verici oluşu baskın bir vasfıdır.
Âşığa zulüm etmede sınır tanımayan sevgili âşığın ağlayıp inlemesine, düştüğü durumlara asla
merhamet göstermez (Pala 2007: 402). Gönlü taş olan sevgilinin belâ, cevr ve cefâ ile
muamelesi âşığın bağrından baş çıkarmaktadır:
Âh te’sîr itmez ol dildâre ki ola bagrı taş
Katı cevr-ile çıkarur ‘âşıkun bagrından baş (Edirneli Nazmî-Divan 2867/1)

Câm-ı la‘lündür eyâ meh sırrumı fâş eyleyen
Katı gönlündür dem-â-dem bagrumı baş eyleyen (Muhibbî-Divan 2633/1)

Ol mâh-çihre sîm-beden yâr-ı ser-tırâş
Derdâ ki tîg-i cevr ile bagrumuz itdi baş (Sehî Bey-Divan 107/1)

Klasik Türk şiirinde âşığın en büyük derdi hasrettir. Âşık, sevgiliye duyduğu özlem duygusu
ile acı çekip bu ayrılık ve hasrete tahammül edemez durumdadır. Hasretin ızdırabı ile ölümlü
hasta hâline gelen âşık, sevgiliden uzakta bir nevi kimsesiz gibi tahayyül edilmiş ve hasret
gamından bağrı başlı olmuştur (Muhibbî-Divan 3047/1, Sevdâî-Leylâ vü Mecnûn 406, Mostarlı
Ziyâî-Divan 478/7, Nâilî-i Kadîm-Divan Şarkılar 1/3):
Serv-i kaddi hasretiyle bî-karâr âb-ı revân
Bagrı baş olup gözinden durmaz akar yaşlar (Muhyî-Divan 193/7)

Ohıdı bu şi‘r-i tökdi yaşın
Hasret odı yakdı bagrı başın (Sevdâî-Leylâ vü Mecnûn 738)
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Bazen sevgiliden uzak olmakla birlikte özlenen bir yerin acısı da bağır başının sebepleri
arasında zikredilmektedir:
Rûşenînün iy gözinün nûrı gönli aydını
Aydın ilinden ırak hem gözi yaşdur bagrı baş (Dede Ömer Rûşenî-Divan 30/8)

Ayrılık manasına gelen diğer kelimeler de bağrı başlı olmak ile birlikte kullanılmıştır. Örneğin
Âşık Paşa, Garibnâme’de firkat ateşinin bağırda baş çıkaracak denli olduğunu ifade etmiştir
(2861).
Klasik Türk şiirinde sıkça işlenen aşk üçgeninin bir köşesinde sevgilinin diğer âşıkları yani
ağyâr vardır. Rakip olarak da anılan ağyâr, âşığın nazarında kötü, zalim ve çirkin bir kimse
olmasına rağmen sevgiliden iltifat görmekte; sevgilinin, âşıktan çok ağyâra yüz vermesi âşığı
perişan etmektedir (Pala 2007: 10). Bu kıskançlık duygusu bağırda baş çıkaran önemli bir
durumdur:
Sen çemen seyrin idersin dostlar agyâr-ıla
N’içün olmasun Muhibbî derdmendün bagrı baş (Muhibbî-Divan 1459/6)

Cevr ider bana rakîbe rahm idüp
Bagrı niçe ‘âşıkun baş olmasun (Muhibbî-Divan 2670/3)

Bu kıskançlık ile âşıkların bağrı tamamen baş olmuşken “bağrı bütün” ağyârın onlara bu bahiste
üstün gelmesi pek mümkün değildir:
Üftâdelerün bagrı başıyla pür olmışdur
Bahs itmege anlarla kaç başı var agyârun (Azmizâde Hâletî-Divan 440/3)

Bağrı başlı olmanın sebepleri arasında istek ve arzular bulunmaktadır (Edirneli Nazmî-Divan
2911/2, 2803/1). İstenen, arzulanan şeye kavuşamama korkusu bağırda çıkan yaraların
sebeplerindendir:
Gevher âhir boyalu bir taş olur
Bir taş içün neye bagrun baş olur (Gülşehrî-Mantıku’t-Tayr/1447)

Serimde yine bir dâğ-ı heves bağrımda bâşım var
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Cebîni mâha dest-i redd urur bir ser-tırâşım var (Nedîm-Divan 23/1)

Kimi zaman şair, arzulanan şey bir dünya nimeti ise, bu arzuya ulaşma fikrini gönülden
uzaklaştırmak gerektiğini, padişah dahi olunsa bu fikrin kişinin bağrında baş olacağını
söylemektedir:
Başuna tâc-ı mücevher isteme ey bagrı taş
Kân delüp la‘le irişmek fikrin it dilden tırâş
Pâdişâh olsan dahi ol la‘l olur bagrunda baş
‘Âkil oldur kim komaz bir taş bir taş üstine (Gelibolulu Sun’î-Divan Murabbalar 10/3)

Bir başka beyitte sevgilinin zülfünden gelen haberi alan saba, kıskançlığından bağrı baş olmuş
bir kimse olarak tahayyül edilmiştir:
Müşge zülfünden haber virdi sabâ
Bagrı gayretden baş oldı kan dahı (Ahmedî-Divan 636/3)

Sevgiliye, hevâ ve heveslere duyulan iştiyak nasıl insanın bağrında başlar çıkarırsa, dünya
dertleri de insanın bağrında baş çıkmasının müsebbipleri arasındadır:
Âdemün bagrında kim başlar çıkarur kahr-ı dehr
Mübtelâdur ser-be-ser her yüzden elbet nâs ana (Edirneli Nazmî-Divan 257/2)

Bağrın yaralı oluşu, farklı benzetmelere konu olarak da işlenmiştir. Örneğin bir kölenin
hırkasında olan parça parça kumaşlar, fakr derdinden bağrında oluşan başlara delalettir:
Dâldür bagrından olan başa derd-i fakrla
Bir gedânun hırkasında ki ola pür-per kâleler (Edirneli Nazmî-Divan 1973/4)

Bir diğer örnekte de şarap kadehinin habâbı, rengi ve şekli münasebetiyle bağrı başlı, gözü yaşlı
olan bir kimse için hâl ehli kabul edilmiştir:

Hîç ‘âlemde Revânî olmaya bir ehl-i hâl
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Bagrı başlu gözi yaşlu sâgar-ı sahbâ gibi (Revânî-Divan 443/5)

Hayâlî ise muradına eremediği için çektiği kederi ifade ederken kendisini, gövdesi oyuk, meyve
vermeyen bir ağaç olan sanavbere benzetmektedir:
Sanavber gibi bagrım başlı olsa yeridir çün kim
Murâdım meyvesi bitmez nihâl-i ergavânımdan (385/3)

Ele aldığımız beyitlerde başkasının derdi ile de bağrı başlı olunabileceği ifade edilmiştir.
Örneğin Ahmedî’nin dert dolu şiirlerini okuyanların bağırları başlı olur. Bu beyitte şair aynı
zamanda şairlik kudreti ile de övünmüştür:
Her ki Ahmedî’nün ohır-ısa derd-nâmesin
Baş ola bagrı gözleri kan yaş-ıla tola (Ahmedî-Divanı 3/7)

Ahmed Rıdvan da aynı minvalde, gamlı şiirlerle dolu divanını okuyanların bağrının başla,
gözünün yaşla dolacağını iddia etmektedir:
Her ki Rıdvân’un okur dîvânını
Bagrı başla gözi yaşıla tola (Ahmed Rıdvan-Divan 21/5)

Son olarak bağır başının bir tane olmadığı, sevgiliden ayrı kalmanın sayısız derdi ve gamına
nispetle bağırdaki başların da çok olabileceği ifade edilmiştir:
Firâkunda derdüm benüm bî-hesâb
Gamundan bu bagrum başı bî-şumâr (Ahmed Rıdvan-Divan Terkib-bend X/5)

Bağrı başlı olmanın fiziksel göstergeleri:
Âşık Paşa Garibnâme’sinde, insana yumuşaklığı öğütlerken ona mumun durumunu misal verir.
Mum, topluluğun içinde kendi kendine yanıp yakılmaktadır (10345). İçi yanan, benzi sarı, bağrı
başlı mumun bu durumu insana ibret olmalıdır:
İçi köyner benzi saru bagrı baş
Görgil âhir gözi niçe tolu yaş (10346)
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Bağrı başlı olmanın göstergesi benzi sarı ve gözü kanlı yaşlı olmaktır. Beniz sarılığı ve ağlamak,
esasında âşıklığın göstergesi durumundadır. Ancak şairler, bu durumu bağrı başlı yani verem
hastası olan insanın gerçek bir durumunu ifade ederek iki boyutlu bir anlam üretmişlerdir
(Edirneli Nazmî-Divan 1811/1, 1948/1, 2836/1, 2950/4, 2954/2, 2955/1, 2960/1, 2866/1,
2888/1, 6294/2, 6823/1, 6879/1, 4845/2, 2913/1, 2916/8, 64 Murabba 5, 10 Mevize 5, 195/1).
Eski tıp bilgisine göre vücuttan eksilen her türlü sıvı kandan eksildiği gibi gözyaşı da kanın
süzülmesinden meydana gelmektedir (Şentürk 2017: 32). Gözden kanlı yaş akması bağırdaki
baş sebebiyledir (Edirneli Nazmî-Divan 1952/2-3):
Derd ü gamdan ser-be-ser olmasa bagrum başlar
Gözlerümden kanla akmazdı her dem yaşlar (Edirneli Nazmî-Divan 1950/1)

Hadeng-i gamzesi bagrumda başlar çıkarup
Yaşumı kana boyadı benüm o lâle-ʽizâr (Adlî-Divan 23/2)

Klasik Türk şiirinde âşık, gözyaşının çokluğu ile övünür. Âşığın gözyaşı daima kırmızı renkte
olup bu renk sevgilinin al yanakları ve dudakları sebebiyledir. Bu muhayyel durum, verem olan
kişinin durumu düşünüldüğünde anlamı derinleştirmektedir. Âşık başına gelen belalardan
bağrında baş çıkarmış yani verem olmuş, bu başın ucundan gelen kanlar âşığın gözünden
akmıştır:
Başuma iren belâlardan çıkub bagrumda baş
Anun ucından akar her dem gözümden kanlu yaş (Edirneli Nazmî-Divan 2865/1)

Figânî bağrındaki başlar sebebiyle kana gark olduğunu söylediği beytinde “Sürhâb” ifadesini
tevriyeli bir biçimde kullanmış; gönlünü Tebriz tahtı, sevgilinin hayalini de bu tahtın şahı kabul
etmiştir:
Çıkan bagrumdaki başla olupdur garka-i Sürhâb
Hayâl-i yâr şâhıdur gönül tahtı durur Tebrîz (Divan 33/2)

Bağrı başlı âşık, aşkını içinde bir sır gibi saklarken döktüğü kanlı gözyaşları, onun aşk sırrını
halka açıklamaktadır (Edirneli Nazmî-Divan 149 Murabba 1, 2934/3):
Derd ü gamdan çıkdı tâ bagrumda baş
Gözlerümden her dem akar kanlu yaş
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Görmeyeydi gözlerüm bu derdi kâş
Mâcerâ-yı ‘aşkum eşküm itdi fâş (Edirneli Nazmî-Divan 153 Murabba 1)

Fâş iden ‘aşkum dem-â-dem gözümün kan yaşıdur
Yaşımun kan oldugınun aslı bagrum başıdur (Edirneli Nazmî-Divan 1904/1)

Bağır başının acı vermesi:
Eskilerin ince hastalık dedikleri verem, akciğerlerde oluşan yaralar sebebiyle kan kusmakla
kendini gösteren ızdıraplı, ölümcül bir hastalıktır. Şairlerimiz bu hastalığı şiirlerinde acı
vermesi sebebiyle ele alıp işlemişlerdir (Edirneli Nazmî-Divan 4309/5, 1904/2, 6389/3):
Gözden akupdur yaşlarum bagrumda bitdi başlarum
Kimse bilmez nâlişlerüm kan aglaram ben dâimâ (Esîrî-Dîvân-ı Firâk-ı Esîrî Kasîdetü’l-Firâk
ve Nâmetü’l-İştiyâk 1/10)

Bir yana akup gider göz yaşlarum
Bir yana bagrumda biter başlarum
Niçeye dek ola bu nâlişlerüm
Eyle dermân derdime sen mücîb (Esîrî-Dîvân-ı Firâk-ı Esîrî Murabba 1/2)

Bağır başının tazelenmesi, yenilenmesi, büyüyüp artması:
Tespit edilebilen şiirlerde bağır başının tazelenmesi, yenilenmesi ve büyüyüp artması söz
konusu edilmiştir. Sevgilinin aşkı, boyu, gamzesi, gözü ve kirpiği âşığın gönlünü ok gibi
yaralamaktadır. Hedefi âşığın bağrı olan bu ok, zaten orada var olan yaraları açmakta, daha
ölümcül bir hâle getirmektedir:
Bagrumun başını gel tâzeleyüp eyle karâr
Bir ser-i kâr da sen ol ey tîr-i nigâr (Nev‘izâde Atâyî-Divan 37/1)

Okun ucundaki sivri temren manasındaki peykan da sevgilinin gamze okları için kullanılan bir
tabir olup âşığın bağrındaki büyümüş başın tepesini delmektedir:
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Baş çekdi başına büyüdi bagrumun başı
Peykânı Emriyâ tepesin nice delmesün (Emrî-Divan 356/5)

Derdin artması bağırdaki başların da artması manasına gelmektedir:
Küfr ü îmân nisbetinden el yudurdı ‘aşk bana
Anca kim artar hemân bagrımda başım neyleyem (Ümmî Sinan-Divan 104/9)

Bağır başının tabip tarafından tedaviye çalışılması:
Klasik edebiyatımızda tabip, aşk derdine derman olamaz. Zaten âşık da aşkın verdiği
hastalıklardan kurtulmak istemez. Aşk hastasına iyi gelecek ilaç sevgilinin kendisidir. Can ve
gönlün tabibi olan sevgili, âşığın, hür bir asker gibi gönle saldıran bağrının başını bağlayarak
tedavi etmiştir. Beyitte geçen “ser-best” kelimesinin başı bağlı olmayan manasına gelmesi de
anlamı güçlendirmektedir:
Bagrumun bagladı başın o tabîb-i dil ü cân
İtdi tîmârını gûyâ ki sipâhî ser-best (Nev‘izâde Atâyî-Divan 17/2)

Bağır başının iyileşmemesi:
Beyitlerde bağır başının iyileşmemesi durumu da söz konusu edilmiştir. Geçmiş dönemlerde
tedavisi mümkün olmayan verem hastalığının bağırda açtığı başları şairler, onulmaz bir hastalık
olarak ifade ederken aşkın da dermansız bir dert olduğuna vurgu yapmışlardır (Muhibbî-Divan
2963/4, Edirneli Nazmî-Divan 6878/1, 4972/1, Usûlî-Divan 140/1):
Yanar yürekde âteşi
Onulmaz bagrının başı
Gözlerinden kanlu yaşı
Saçarlar Hû diyü diyü (Ümmî Sinan-Divan 142/5)

Göreli dîde hat-ı sebzüni yaşın yinemez
Âh ider derd-ile bagrındaki başın yinemez (Muhibbî-Divan 1319/1)

Gitdi onulmadı bu bagrumdaki başum benüm
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Derdden kurtulmadı bu onmaduk başum benüm (Hayretî-Divan 307/1)

Bağrı başlı olmanın âşıklık alâmeti olması:
Klasik Türk şiirinde âşığın ve âşıklığın pek çok alâmeti vardır. Bunlardan biri de âşığın bağrının
başlı olmasıdır. Ele alınan beyitlerde bu durum açıkça ifade edilmiştir (Edirneli Nazmî-Divan
149 Murabba 1, 153 Murabba 1, 2934/3):
Ciger gerek tolu baş ola iki göz kan yaş
N’irede ‘ışk ki var bu ‘alâmet-ile-durur (Ahmedî-Divan 175/5)

Gözi yaşlu bagrı başlu dâyim olur ‘ışk eri
Gîceler tâ subh olınca durmaz eyler âh enin (Muhibbî-Divan 2571/2)

Ey gönül her mübtelâ kim ‘âşık-ı dîdâr olur
Bagrı başlu gözi yaşlu işi âh u zâr olur (Hayretî-Divan 56/1)

Âşıklık göstergesi olan bağır başından haz duyan âşık, bağrındaki yaraya zarar geleceğinden
endişe duymakta, bağır başına gelecek zarardansa cana gelecek zararı tercih etmektedir:
Bagrum başın o gamze-i ser-tîz delmesün
Alsun alursa cânı ziyân başa gelmesün (Emrî-Divan 356/1)

Bağrında başı olan âşık, artık aşk hastalığının son evresinde bir hasta gibi tahayyül edilmekte
olup ona öğüt vermenin de bir faydası yoktur. “Çâr kaş” ya da “çâr-ebrû” tabiri yüzünde sakal
olmayan güzeller için kullanılan “sâde-rû” tabirinin bir ileri boyutu olup yaşın ilerledikçe
yüzdeki kaş ve bıyıkların terleyip belirginleşmesini ifade etmektedir. Şair böylesi bir güzelin
bağırda başlar açacağını bilerek henüz âşık olmamışları uyarmaktadır (Şentürk 2017: 469):
Kimseler pend itmesün bagrında başı gelmişe
Hîç kes dil virmesün ol çâr kaşı gelmişe (Muhibbî-Divan 4072/1)
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Emrî, bir beyitinde gamın, âşığın sinesini baş ettiğini söyleyerek bu yaraları sultanların
geçtikleri yerlere yer yer konan nişanlara benzetmiştir. Sevgili de gönül mülkünün sultanı
olduğundan bu nişanlı yoldan geçecektir:
Dili yol itdi gam çün câ-be-câ sînen ko baş olsun
Reh-i sultânda ‘âdetdür konar zîrâ nişân yir yir (158/4)

Sevgilinin bu yaraları araması, âşığın bağrında tekrar yaralar açmaya çalışmasında da
şaşırılacak bir şey yoktur, zira bu yaralar sevgilinin eseridir ve o bilir ki her kişi kendi yaptığını
bulur:
Bagrumun başlarını arasa dil-dâr ne var
Bilür ol kim kişi itdüklerini bulsa gerek (Azmizâde Hâletî-Divan 425/2)

Beyitlerde bağrı başlı olmanın sadece âşıklara ait bir unsur olarak ele alınmadığı görülmüştür.
Örneğin Yûnus Emre’nin hemen herkesçe bilinen şu meşhur şiirinde bağrı başlı olan, bir
gariptir:
Aceb şu yirde var m’ola
Şöyle garîb bencileyin
Bağrı başlu gözi yaşlu
Şöyle garîb bencileyin (Divan 277/1)

Bir başka beyitte yetimler bağrı başlı olarak ele alınmıştır:
Yetîm olanlarun bagrı başıyçün
Garîb olanlarun gözi yaşıyçün (Esîrî-Divan-ı Firâk-ı Esîrî 177)

Sevgiliden ayrı olanlar da kimsesiz manasında gözü yaşlı, bağrı başlı bir yetim sayılmaktadır:
Senden ayru bu Nazmî oldı begüm
Bir gözi yaşlu bagrı başlu yetîm (Edirneli Nazmî-Divan 4611/5)

Ele alınan beyitlerde bağra baş olmanın düşmana korku salmak, endişe vermek manasında
kullanıldığı da görülmüştür:
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Ur başun terkini kim baş olasın
Yüregine düşmanun baş olasın (Ahmedî-Divan 330)

Lale ve goncanın bağrı başlı olmanın sembolü oluşu:
Klasik Türk edebiyatında rengi ve şekli dolayısıyla pek çok şaire ilham olmuş çiçeklerden biri
de laledir. Lalenin ortasında siyah bir nokta vardır. Bu sebeple lale, beyitlerde bağrı başlı
olmanın sembolü olmuştur (Şentürk 2017: 30; Kartal 1998: 35-36). Şairlerimiz hüsn-i talil ile
lalenin mevcudunda bulunan bu siyah noktayı bağır başı olarak düşünmüşlerdir (Edirneli
Nazmî- Divan 148 Murabba 1):
Bagrı baş oldı lâlenün cânâ
İrmez ise lebün devâsından (Ahmed Rıdvan-Divan 601/3)

Lalenin ortasında var olan siyahlık bağır başına benzetilmiştir:
Yellerin ahı suların yaşı bar
Lâleye bak yüreginün başı var (Kartal 1998: 56)

Sevgilinin yolunda ölerek bedeni toprak olan âşığın kabrinde açan gelincikler, bağır başı olarak
tasavvur edilmiştir:
Yolunda hâk olan kişinün bagrı başıdur
Her yıl ki lâle goncası bitse türâbdan (Revânî-Divan 286/3)

Bağır başına benzetilen bir diğer çiçek de goncadır. Çiçeklerin, özellikle gülün açılmamış hâli
(Kam 2003: 150), tomurcuk manasına gelen gonca sevgilinin ağzı yerine kullanılmıştır.
Açılmayan gonca hem şekil olarak bağır başına benzetilmiş hem de aşk derdini içinde
saklamıştır:
Bu kıldı gonca gibi bagrumı baş
Bunun-çün gül gibi itdüm sırrumı fâş (Şentürk 2017: 30)

Gül bahçesinin ortasında duran goncanın henüz açılmadığı zamanların anıldığı ve bahar
mevsiminden keyif almanın tavsiye edildiği bu şiirde de gonca, gül bahçesinin bağrının başı
olarak tahayyül edilmiştir:
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Gitdi ol demler ki olup sebzeler sâhib-firâş
Gonca fikri olmış idi gülşenün bagrında baş
Geldi bir dem kim kızardı lâlelerle tag u taş
Ayş u nûş it kim geçer kalmaz bu eyyâm-ı bahâr (Mesîhî-Divan Murabba 2/6)
Kanlı bağır başının parlak, kırmızı renkli ve kıymetli taş olan la‘le benzetilmesi:
Yakut gibi kırmızı ve değerli bir cevher olan la‘l esasında yerden beyaz renkte çıkar, kırmızı
rengine taze ciğer kanına batırılıp güneşe konmasıyla ulaşırmış (Onay 1996: 337). Beyitte bağır
başının âşığın kanıyla la‘l gibi değerli bir taşa dönüşmesine işaret edilmiştir:
Bagrı başı niçenün kan-ıla kim la‘le döner
Kalbi anun olur ol hâl-ile özge bir kân (Edirneli Nazmî-Divan 8 Mevize 57)

Bağır başlarının Kızılbaş ocağına benzetilmesi:
Kızılbaşlık, geçmişten getirdikleri dinlerine âit unsurlar ile geleneklerini, kendilerine özgü bir
İslâmî anlayışla birleştirip devam ettiren Türkmenlerin bir takım bâtınî-Şiî anlayışları
özümsemeleriyle oluşmuş bir kavramdır. Bu dinî, sosyal topluluğa mensup olan Kızılbaşlar,
eski Türklerde bir baş giysisi olan kızıl börk giydiklerinden bu adı almışlar (Üzüm 2002: 546),
şiirde de bağırdaki başlara teşbih edilmişlerdir. Sevgili, tıpkı padişahın kılıcının keskinliği ile
Kızılbaş ocağını söndürmesi gibi, gönül mülkünün sultanı olarak âşığın bağrındaki yaraların
yanıklığını söndürmüştür:
Bagrumun başı kılıcunla söyünür gûyiyâ
Âb-ı tîg-ı şehriyâr ile kızılbaş ocağı (Üsküdarlı Aşkî-Divan 499/6)

Başka bir beyitte de lâle, Kızılbaşın bağrında ne başlar çıktığını hâl diliyle anlatmaktadır:
Kara bagrında kızılbaşun ne başlar çıkdıgın
Der-zebân-ı hâlle bir lâleyi gûş itsen eger (Kara Fazlî-Divan 11/7)

Bağırda dert ile çıkan bu yaralar, onlara ismini veren kırmızı baş giysileri dolayısıyla
Kızılbaşlara teşbih edilmiştir:
Başlar çıkmış durur bagrumda Âhî şöyle kim
Niceler ol derd ile varup kızılbaş oldılar (Âhî-Divan 22/5)
Bağır başının fındığa benzetilmesi:
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Âşığın bağrında dertle çıkan başlar şekil bakımından fındığa benzemektedir:
‘Âşıkun derdle bagrındaki başlar çıkar âh
Veche teşbîhle başdan ana benzer fındık (Edirneli Nazmî-Divan 3442/3)

Bağır başının kuş yuvasına benzetilmesi:
Sevilen bir kimsenin ölümüne duyulan üzüntü de bağır başının sebeplerinden olup beyitte
bağırdaki baş, kuş yuvasına benzetilerek kullanılmıştır:
Mâtem tutup durur ana serv-i revân dahı
Bagrında baş olupdur anun âşiyân dahı (Revânî-Divan-Mersiye-i Sultân ‘Alemşâh 1/ III/1)

Bağır başının inciye benzetilmesi:
Dürr-i yetîm, eşsiz büyüklüğe sahip, kıymetli inci için kullanılan bir tabirdir. Bir istiridyenin
içinde birden fazla inci olduğunda inciler büyüme imkânı bulamaz. İstiridye içerisinde tek inci
oluştuğu zaman ise büyük ve gösterişli bir inci ortaya çıkar. Böylesi inciye yetim denmesinin
nedeni hem istiridye içinde tek başına olmasına hem de eşsizliğine binaendir (Şentürk 2019:
398). Beyitte bağır başı, bağır sadefinde yetişen bir inciye benzetilmiştir:
Bagrında baş imiş sadefün her dür-i yetîm
Nâziş anunla âdemîye nâ-sezâyimiş (Tacizâde Cafer Çelebi-Divan 31/I-6)

Bağır başının dalgaya benzetilmesi:
Zâtî, deryâyı baştanbaşa tutan dalgaları, onun bağrında çıkan yaralar olarak tahayyül etmiştir:
Çıkupdur başlar yir yir anun bagrında ser-tâ-ser
Ya bâd-ı sarsar-ı kahrundan itmişdür hazer deryâ (Kasîde 50/21)

Bağır başının dağa benzetilmesi:
Bir dağın eteği, zirvesi ve ikisi arasında kalan bağır kısmı vardır. Zirvelerde karlı ve kayalık
olması sebebiyle bitki yetişmemesi, buna karşın bağır kısımlarında türlü çiçeklerin büyümesi
(Şentürk 2017: 30) şairlere, dağların bu yamaç kısımlarını yaralı bir göğse benzetme olanağı
sağlamıştır. Âşığın bağır başının sevgilinin attığı oklar ve okun ucundaki demirle dolduğunu
ifade eden şair, bu durumu dağın zırhlı, silahlı muhafız ve askerlerle çevrilmesine teşbih
etmiştir:
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Bagrumun başı ki peykân-ıla oklar toldı
Tutdı sankim cebeli niçe çeri bir cebeli (Edirneli Nazmî-Divan 6690/2)

Bağır başının meyveye benzetilmesi:
Âşığın güçsüz bedeni, dert gülşeninin fidanı olarak tasavvur edildiğinde onun bedenindeki
yaralar da bu zayıf fidanın meyvesi gibidir:
Gülşen-i derdin nihâlidir bu cism-i nâ-tüvân
Meyvedir bagrım başı berg oldu her peykân ana (Hayâlî-Divan 6/4)

Bağır başının sevgilinin kendisi olması:
Şairler bazen de bağır başının sevgilinin bizzat kendisi olduğunu ifade etmişlerdir:
İy kamu hûblarun kulmaşı dil-ber
Gözüm yaşı vu bagrum başı dil-ber (Hümâmî-Sinâme 1200)

Tenümde cânum u gözümde yaşum
Cigerde kanum u bagrumda başum (Hümâmî-Sinâme 1644)

3. SONUÇ
Klasik Türk edebiyatı hayatın her türlü unsurunu, insanın her hâlini işleyen bir edebiyattır.
Şairler günlük hayat unsurlarını şiirlerine taşırken onların gerçeklikle olan bağlarını
koparmadan çeşitli sembolizasyonlarla birer sanat unsuru hâline getirmişler ve böylelikle en az
ikili bir anlam üretmişlerdir. Bu duruma örnek teşkil edecek kullanımlardan biri de insanın
temel konularından olan sağlıkla ilgilidir. Klasik Türk şairleri insan sağlığı üzerinde büyük
zararları olan hastalıkları işlerken hem bu hastalıkların gerçek durumlarına hem de klasik Türk
şiirinde var olan kurgularına yer vermişlerdir. İşte verem, tedavisi mümkün olmayan ölümcül
bir hastalık olarak şiirimizde işlenmiştir. Verem hastalığının barındığı yer olan akciğer ve göğüs
aynı zamanda aşkın da makamı olduğundan, şairlerimiz aşk acılarının büyüklüklerini verem
olmakla derecelendirmişler; veremi, aşk, nefret ve kin gibi kuvvetli duyguların insan
bedenindeki göstergesi olarak nitelendirmişlerdir.
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Aşkın verdiği manevi sıkıntı ile ruhen ve bedenen zayıflayan âşığın verem olması üzerine
kurulmuş bir tabir olan “bağrı başlı olmak” deyimi üzerine yapılan bu çalışmada şu veriler elde
edilmiştir:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bu ifadeyi meydana getiren kelimelerin müstakil anlamlarından uzaklaşarak farklı bir
anlam kazanmış olması, bu anlam vesilesiyle fiziki bir acının manevi bir eleme
dönüşmesi, yani anlamın mecaz boyutuna geçmesi, bu kelime öbeğinin kalıplaşmış bir
ifade olması ve yüzyıllar içerisinde pek çok şair tarafından aynı bağlam içerisinde
kullanılması gibi hususiyetleri dolayısıyla “bağrı başlı” ifadesinin deyim olduğu
düşünülmektedir.
Bağrı başlı, akciğerlerinde oluşan yara ve yaraları ile verem hastalarını temsil eden bir
kullanımdır.
Klasik Türk şiirinde bu tabir aşk, kıskançlık, ayrılık, hasret, dünya dertleri, istek ve
arzular sebebiyle hastalık derecesinde derde sahip insanı karşılamak üzere
kullanılmıştır. Bu tabir şiirimizde daha çok acı ve ızdırap veren bir aşk durumunu temsil
etmektedir. Dolayısıyla “dertli”, “kederli”, “gönlü yaralı” gibi manalar da kazanmış,
beyitlerde bu manaya gelecek şekillerde işlenmiştir.
Bu deyimin şiirlerde “yüreği başlı”, “sinesi başlı”, “içi başlı” şekillerinde kullanıldığı
görülmüştür.
Bağrında baş olanların en belirgin özellikleri tenlerinin sararması ve gözlerinin kanlı
yaşlarla dolu olmasıdır.
Bağır başının tazelenmesi, yenilenmesi ve büyüyüp artması da işlenmiş olup bu durum
dertlerin artmasının bir göstergesi olarak şiirlerde yer almıştır.
Bağır başının tedavisi mümkün değildir. Geçmiş dönemlerde tedavisi mümkün olmayan
verem hastalığının bağırda açtığı başları şairler, onulmaz bir hastalık olarak ifade
ederken aşkın dermansız bir dert olduğuna vurgu yapmışlardır
Bağrı başlı olmak âşık olmanın alametlerinden sayılmış ve âşık, bağrındaki
başın/başların iyileşeceğinden endişe duymuştur.
Bağrında başı olan âşık, artık aşk hastalığının son evresinde bir hasta gibi tahayyül
edilmektedir.
Bağrı başlı olmanın sadece âşıklara ait bir unsur olarak ele alınmadığı görülmüştür.
Yetimler başta olmak üzere kimsesizler de bağrı başlı olarak nitelendirilmiştir.
Bağra baş olmanın düşmana korku salmak, endişe vermek manasında kullanıldığı da
görülmüştür.
Bağırdaki baş veya başlar, lale, gonca, la‘l taşı, Kızılbaş ocağı, fındık, inci, meyve, deniz
dalgası, kuş yuvası ve dağa benzetilirken bazen de sevgilinin kendisinin bağır başı
olarak ele alındığı görülmüştür.
Tespit ettiğimiz beyitler ışığında “bağrı başlı” deyiminin köklü bir geçmişe sahip
olduğunu ve şiirimizde çok yaygın şekilde kullanıldığını söylemek mümkündür.
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HAC KONULU ATASÖZLERİ ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi İdris Söylemez
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

0000-0001-9798-4453
ÖZET
Atasözleri; bireyin ya da toplumun tecrübesine dayalı kazanımlar olarak, içinde
dillendirildiği toplumun bütün değer yargılarını bünyesinde barındıran güçlü kültürel
hazinelerdir. Toplumun farklı konular hakkındaki görüş ve düşüncelerini, gelenek, örf ve
adetleri hakkında önemli ipuçlarını içinde barındırmaktadırlar. Toplumun yaşam
standartları ile alakalı olarak geniş halk kitlelerinin sahip olduğu kimi bilgilere yer
vermektedirler. Mecazi anlatımın esasları çerçevesinde kurulu olan atasözleri yoğun bir
anlatım esasına sahiptirler. Kalıplaşmış ifade esasına sahip bir anlatımın işlevsel değeri
çerçevesinde kurgulanan bu söz öbekleri, edebî değerin uygun söz dizilimi, kavram, imge
ve edebî sanat esaslarını ihtiva eden güçlü anlatım birliktelikleridir.
Din, toplumu inşa eden temel değerlerin başında gelir. Atasözleri de dinî
değerlerin aktarılmasında ve öğretilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Atasözlerinde,
İslam dini ve onun beş şartından biri olan hac sıkça geçmektedir. Söz konusu bu
atasözlerin bazıları İslam erkân ve öğretilerinin değerlerine vurgu yaparken bazı
atasözlerinde de eleştiri
bulunmaktadır. Bu farklı bakış açılarından hareketle
atasözlerindeki hac kavramına yaklaşmak, insan-mekân, din ve değerler açısından
atasözlerini değerlendirmek önem arz etmektedir.
Çalışmamızda İslam dininin beş temel esasından kabul edilen hac ibadeti
vesilesiyle halk arasında veya kimi anlatılarda farklı anlam değerleriyle karşımıza çıkan
atasözleri ele alınacaktır. Bu çalışmamızda haccın hangi anlamlarda kullanıldığını bu
kullanımların dayandığı anlam değerini, onun dayandığı inanç ve düşünce kalıplarını,
halkın hac ve hacıya bakışını, ortaya koymaya çalışacağız. Bu doğrultuda Türk edebiyatı
sahasında atasözleri ile alakalı olarak yapılan çalışmalar araştırılıp içinde hac ve hacı
sözcükleri geçen Anadolu coğrafyasında fazlasıyla kullanılan 62 atasözü metni etrafında
konu ele alınmıştır. İnceleme neticesinde atasözlerinde kullanılan hac ve hacıya dair
kavramlardan kiminin olumlu ibadetin ruh aydınlatan değerine sahip topluma faydalı
olarak tanımlanmışken, kiminin ise olumsuz kötü niyetli, aldatıcı aynı zamanda cingöz,
açgözlü hatta kötülüğün simgesi olarak tanımlanmıştır. Bu durumun oluşmasında zaman
içerisinde insanların hacca ve hacıya dair sahip oldukları bakış açısında yaşanan değişime
bağlı olarak ele alınabilir. Çalışmada haccın atasözlerinde kullanımı, algılanış biçimi,
nedenleri ve dil ve anlatım hususiyetleri ele alınmıştır. Ortaya konan verilerle alakalı
olarak kimi değerlendirmeler yapılarak “Türk Atasözlerinde Hac” konusu ile ilgi veriler
ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Edebiyatı Atasözleri, Dinî Unsurlar, Hac, Hacı
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ON PROVERSES ON THE THEME OF HAJ
Abstract
Proverbs are powerful cultural treasures that include all the value judgments of
the society in which they are expressed, as achievements based on the experience of the
individual or society.They contain important clues about society’s views and thoughts on
different issues, traditions and customs. They give some information about the living
standards of society that the broad masses of people have. Proverbs, which are established
within the framework of the principles of figurative expression, have an intense
expression basis. These phrases which are formed within the framework of the functional
value of a narrative based on a stereotyped expression, are strong expression associations
containing the appropriate syntax of literary value, concept, image and literary art
principles.
Religion comes first among the basic values which build the society. Proverbs also
have an important function in conveying and teaching religious values. The religion of
Islam and one of its five conditions,pilgrimage, are frequently mentioned in proverbs.
Some of these proverbs emphasize the values of Islamic ways and its teachings, while
some proverbs are critical.Based on these different perspectives, it is important to
approach the concept of pilgrimage in proverbs and evaluate proverbs in terms of humanspace, religion and values.Inourstudy, the proverbs that appear among the public or in
some narratives with different values of meaning will be discussed on the occasion of the
pilgrimage, which is accepted as one of the five main principles of the religion of Islam.In
this study, we will try to reveal the meanings of pilgrimage, the meaning value on which
these uses are based on, the belief and thought patterns on which it is based, and the
public's view of pilgrimage and pilgrim. In this direction, studies related to the proverbs
in the field of Turkish literature have been researched and the subject has been dealed
around the text of 62 proverbs that are used extensively in the Anatolian geography, in
which the words pilgrimage and pilgrim are mentioned.As a result of there view, some of
the concepts related to pilgrimage and pilgrim used in the proverbs were defined as
beneficial to the society with the soul-enlightening value of positive worship while some
other were defined as negative malicious, deceptiveas well as cunning, greedy or even a
symbol of evil. The formation of this situation can be considered depending on the change
of people’s perspective about pilgrimage and pilgrim over time.In this study, theuse of
pilgrimage in proverbs, theway of it is perceived, its causes and the features of language
and expression were evaluated. In relation to the data that is revealed, some evaluations
were made and the data related to “Pilgrimage in Turkish Proverbs” were tried to be
revealed.
Keywords: Turkish İslamic Literature Proverbs, Religious Elements, Pilgrimage, Pilgrim
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GİRİŞ
Bir toplumun maddî ve manevî mirası, geçmiş dönemlerde ortaya konan kültürel
değerlerin yansımasıdır. Bu miras geçmişten günümüze sözlü anlatım yollarıyla nesilden
nesillere aktarıla gelmiştir. Bu aktarım esnasında bazı kayıplar yaşansa da zaman içerisinde
kaybı azaltmak için kimi eserlerde kayıt altına alınmıştır. Toplumların tarihi hafızasını
oluşturan ve sözlü geleneğin ürünü olan atasözleri -ulusun ortak düşün dünyasına dayanan
hikmetli sözler- uzun süreli deneyimler neticesinde ortaya çıkmış yargılara ve genel kurallara
dayanmaktadır. (Oy 1992: c 4: 44) Az söz ile çok şey anlatma amacıyla bilgece düşünce, öğüt
esaslarına dayanan kalıplaşmış özlü ve kristalize edilmiş sözlerdir (Aksoy, 1984; 19).
Değerleri etkili bir anlatımın çerçevesinde ortaya koyan atasözleri, ataların tarihi
deneyimlerine dayanıp az sözle çok şeyi anlatmayı amaçlamaktadır. ( Pala 2013: VI) İnsanoğlu
tarafından dönemsel koşulların olgunlaştırılması neticesinde geçmişten günümüze aktarmış
olduğu en önemli hazinelerin başında gelen atasözleri, çağının koşulları çerçevesinde farklılık
arz ettiği gibi döneme, bölgeye, zamana, dilin gelişim dönemlerine, kültürü derinden etkileyen
olaylara da bağlı olarak önemli etkisel değişimlerin neticesinde toplumun hafızasında derin
etkiler yaratmışlardır. İnsanî hallerin ortak verisi konumunda bulunan atasözleri, milletin
tarihini öğretmesi açısından önemli bir yere sahiptir.
Kadim geleneğin inşacısı konumunda bulunan atalar, topluma yol gösteren ve kuşaktan
kuşağa aktarılarak gelen aynı konu ya da farklı olaylara yönelik deneyim ve bilgilerini birden
fazla atasözü aracılığıyla ortaya koymuştur. Hikmetli bir anlatımın yansıması olan atasözlerinin
kimisi düşündürmekte, kimisi ağlatmakta kimisi de güldürmektedir. Bütünü göz önüne
aldığımızda temel amaç öğüt vermek ve yol göstermektir. Gündelik hayatın herhangi bir değeri
çerçevesinde kullanılan atasözleri, sosyal, siyasî, doğa olayları; kültürel değerler, dinî, ahlakî,
felsefî değer ve anlayışların her biri ile birlikte, deneyimlerin neticesi konumunda bulunan
gelenek ve göreneklere dayalı ortaya çıkan bir yığın konu ve sorun başlıklarına açıklık ve
çözüm getirdiği gibi daha sonraki dönemlerde oluşan toplumsal değerlere de dayanak olmuş ve
kaynaklık teşkil etmiştir.
Uzun bir deneyim neticesinde elde edilen ve öğüt vermek, yol göstermek amaçlı olarak
nesilden nesillere aktarılan atasözleri, varlığını geçmişten günümüze kadar değişip dönüşerek
devam ettirmiştir. Türk edebiyatının dönemsel değerlerinin oluşumunda önemli bir yere sahip
olan din ve dinî müktesebatın çerçevesinde değerlenen hayata dair unsurlar ve etmenler halkın
sözlü geleneğinin aktarımında önemli bir yere sahip olan atasözlerinde de yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Zira din toplumun yaşantısında etkiye sahip olan en önemli unsurlarının
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başında gelmektedir. İlah olana yani vahye dayalı olan din, Allah tarafından konulmuş bir
gerçekliğin peygamberler aracılığıyla insanlara anlatılması ve aktarılmasıdır. Din aynı zamanda
bir değerler bütünü oluşturmaya yaratıcı ve yaratılan arasında bir ilişkiye de erkân ve usulleri
ile kaynaklık etmektedir. ( Parlatır 2007: 65) Tarihin her döneminde insanlara tebliğ vasıtasıyla
ulaştırılan din ve dinin önemli unsurlarının başında gelen hac ibadetinin nesilden nesile sözlü
geleneğin esasları çerçevesinde aktarıla geldiği görülmektedir. Bu çerçevede yeni nesle hacca
dair veriler aktarmak ve hacı yaşatmak maksadıyla kıssadan hisse konumunda kullanılan
atasözleri de dinî değerlerin aktarılmasında ve yaşatılmasına hizmet etmektedir. Toplumun
sorunlu hallerinin çözüme kavuşturulmasında önemli bir role sahip olan atasözleri, aynı
zamanda dönemsel koşulların belirlenmesi ve sorunların dayandığı kaynağın tespit edilmesi
hususunda da araştırmacılara önemli katkılar sunmaktadır.
Sözlü gelenek çerçevesinde söylenen atasözleri, bir hakikati dile getirdiğinden öteden
beri halkın tamamı tarafından az sözle çok şeyi anlatmak maksadıyla kullanılmışlardır.
Toplumun fertlerinden biri olan âlimler ve şairler de eserlerinde bir şeyler anlatmaya
başladığında anlatımın daha etkili olması maksadıyla kısa ayetler, cevâmiü’l-kelim olarak ifade
edilen hadisler ve deyimlerin yanı sıra dinleyiciler arasında kabule karin olan atasözlerden
fazlasıyla faydalanma yoluna gitmişlerdir.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı havzasından

günümüze kadar yazılan eserlerin neredeyse tamamında başvurulan bir anlatım yöntemi olarak
atasözlerin kullanımı geleneği XIV. yüzyıldan itibaren Divan edebiyatının temel eserlerinden
olan divanlar, mesneviler ve diğer eserlerin tamamında etkili bir anlatım aracı olarak kullanıla
gelmiştir. (Batislam 1997: 108-109) Şiir sanatının temel esası elbette az sözle çok şeyi anlatmak
ya da dile getirmektir. Kadim geleneklerden günümüze tevarüs eden bu anlatım sanatının
esaslarıyla kimi duygu ve düşüncelerin söz sanatları, belağate dair değerler ya da halkı derinden
etkileyen ve uzun deneyimler neticesinde elde ettikleri değerlerin kalıplaşmış anlatımı ya da
mottosu olan atasözleriyle daha etkili bir halde dile getirilmiştir. (Karahan 1980: 52-53).
İslam dinin beş temel şartından biri olan hac, belli ritüeller çerçevesinde gerçekleştirilen
bir ibadettir. İnsan bedenin ve ruhunun bütünleşmesi ve ruhun kötülüklerden arınması anlamına
gelmektedir. Soyut değerler olan inanç ve inancın beden bulduğu dolayısıyla somutlaştığı
ibadet ve bu ibadetin beden ve ruh bütünlüğünde kendini tamamlayan değer olarak ele
alındığını gördüğümüz hacda, bireyin topluluğun içerisinde kendini yenilemesi ve kendini
tamamlaması söz konusudur. Hac, İslam dinin gelmiş olduğu 610 tarihinden önceki dönemlerde
yaşayan kadim geleneklerde de önemli bir ibadettir. İbrani dilinde “hag” şeklinde kullanılan
kelime, “bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak” anlamlarını ihtiva etmektedir (Harman 2012:
383). Bir şeye yönelmek ya da bir mekânı ziyaret etmek anlamında kullanılan ( Harman
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2012:385). Hacc’ın terim anlamı: Allah’ın inananlara farz kıldığı bir ibadet için çıkılan
yolculuk ve bu yolculuk esnasında, ihrama girmek, tavaf ziyareti, Arafat’ta vakfeye durmak,
Mina’da şeytanı taşlamak, Müzdelife’de konaklamak saçını tıraş etmek (Öğüt 2012: 389-91)
gibi yaşananlar hem bedenen hem de mal ile yapılan bir ibadet olduğundan bireyin toplum
içerisinde dini değerlerin ifası ve ibadetten haberdar kılması ile beraber ele alınmaktadır.
Meskûn mahalden çıkılan bir yolculuk ile başlayan bu kutsal eylem İslam edebiyatı sahasında
âlimler veya şairler tarafından kaleme alınan eserlerde ya dolaylı ya da direkt olarak konu
edilmiştir. Hac esasları etrafında çeşitli divan ve mesnevilerde farklı vesilelerle ele alınan hac;
menazilnameler, menasiknameler ve hac nameler tarzında edebî eserlerin direkt olarak konusu
olmuştur. (Kiraz 2020: )
Müslüman bireyler tarafından yerine getirilen ibadetlerin her birinde olduğu üzere temel
esas bireysel bir sorumluluk bilinci yaratmak olmakla beraber, onun kendi gibi bireylerle
karşılaşıp kendini ve düşünce dünyasını çek etme imkânı sağlayan ibadetlerin başında gelen
hacda, Allah’ı birlemenin temel esası olan ulûhiyet ve rubûbiyet tevhidi çerçevesinde mekân
değeri ile bütünleşmesi söz konusudur. (Karaman 2016: 17) İslam medeniyetinde ortaya konan
eserler haccı Hz. Âdem zamanına kadar vardırmaktadır. Hz. Peygamberin atalarından olan Hz.
İbrahim ve onun mahdumu olan Hz. İsmail tarafından temelleri yeniden yükseltilen Kâ’be’nin
(Hamidullah 1984: 127-128) etrafında gerçekleştirilen bu ibadet, Hz. Muhammed’in
peygamberliği öncesinde bilinen ve yerine getirilen en önemli ibadetlerden biriydi. Bu
ibadetinin Hz. Peygamber zamanında ilk olarak gerçekleştiği tarih 632’dir (Özaydın 1996: 399400). O günden günümüze İslam’ın temel şartlarından biri kabul edildiği için maddi imkâna
ve bedeni sıhhate sahip olan her Müslüman üzerine farz olduğu gibi katılan her kişiye de hacı
denildiği görülmektedir. Çalışmamızda kullandığımız atasözleri Nurettin Albayrak’ın Türkiye
Türkçesinde Atasözleri, ile Ömer Asım Aksoy’un, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Bölge
Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, I-II eserleri esas alınmıştır.
1. Hac İçerikli Atasözleri
Atasözleri arasında bulunan bazı örnekler, toplumun hac ve hacıya bakışını doğrudan ve
dolaylı olarak yansıtmaktadır. Halkın hac görevini ifa eden bireyden beklentisini yansıtan
çeşitli atasözleri bulunmaktadır ( Türkmen 2011:142). Kaynaklarda İslam’ın beş şartından
birini ele alıp çeşitli yönleriyle günümüz insanına aktaran atasözleri meselenin toplumda ele
alınma biçimi ve değeri hususunda kimi ipuçları vermektedir. Çalışmamıza konu edindiğimiz
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Hac ile ilgili atasözlerini insan-mekân, insan ve hac/hacı hakkında ki yargılar olmak üzere iki
başlık halinde ele alıp incelemeye tabi tuttuk:
1.1. Hac Kavramının Terim Anlamıyla ve Buna Bağlı kimi Özellikleriyle Ele Alındığı
Atasözleri
Bilgi ve deneyimin, kısa ve öz bir şekilde kuşaktan kuşağa sözlü anlatım değeri içerisinde
aktarıldığı atasözleri bünyesinde konu ile alakalı olarak topluma ait olan unsurların tamamını
barındırmaktadır. Özelliklede toplumun temel kurucu öğesi olan din ve dine ait olan unsurlar
atasözlerimizde sıkça rastlanmaktadır. Dine ait unsurlar içerisinde atasözlerine konu olan
değerlerden biri de hiç şüphesiz hac ve hacca bağlı olarak kullanılan hacı ve Kâbe hac literatürü
bağlamında kullanılan kavramlardır ( Uzun 2007: 72). Söz konusu bu kavramların her biri
içinde kullanılmış olduğu cümleye farklı anlam yüklemiştir. Böylece bu kavramların her biri
belirlemiş olduğu anlam çizgisi dâhilinde bağlamla ilişkili olarak geçmişten günümüze
kullanıla gelmişlerdir. Bu bağlamda atasözlerinde ele alınan hac kavramı Mekke, haccı,
dürüstlük, önde olmak, doğruluk, sığınma, dua, merkeziyetçilik gibi kimi kavramları
bünyesinde bir araya getirerek bir toplanma merkezi ve kazanımların temsiliyet değerine bağlı
olarak elde edilmesi çerçevesinde ele alınmıştır. Dini görevi yerine getirmiş, kirlerden,
eksikliklerden arınmış ve gönülden Allah’a bağlanmış olan hacı, olgun ve sakin yaradılışı ile
atasözlerinde ele alınmıştır. Bu durumda insan, mekâna ve mekânda vuku bulan duruma
hasredilerek Mekke-Kâbe ile kurulan ünsiyet hac ve bu hac ibadetinin yerine getirilmesi
neticesinde kazanılan ya da edinilen isim “hacı” bağlamında şu atasözünde “Hacı Mekke’de
yaraşır, derviş tekkede” olduğu üzere ele alınmıştır. Hac,ibadet esaslarının mekân ile
örtüştürülerek ya da bu mekânda ibadetin tamamlanması hususlarıyla birlikte yolculuğun
tamamlayıcı değeri ile birlikte ele alındığını görmekteyiz.
Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur.
Adam hacı olur mu ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş olur mu taş çekmekle
tekkeye?
Derviş tekkede hacı Mekke’de.
Deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz.
Deve kırk yıl Mekke’ye gitmekle hacı olmaz.
Eşşek Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz.
Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.
Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur.
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Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede, deyyus deyyus her kande olsa bulur.
Hacı Mekke’de yaraşır, derviş tekkede.
Hacıya Mekke’de “Tespih alır mısın? demişler, “Ya biz buraya niye geldik?‟
demiş.
İşte bak Kâbe; gerek hacı gerek kurban.
1.2. İnsan ve Mekân İlişkisi Açısından Atasözlerinde Hac
Kimi hac konulu atasözlerinde hac ibadeti için oldukça önemli olan ve hac ibadetinin
vazgeçilmezi olan kutsal mekânlar ismen veya kimi özellikleriyle ele alındığını
görmekteyiz:
Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur.
Kel keli savatta, hacı hacıyı Arafat’ta bulur.
Sora sora Kâbe (Bağdat) bulunur
1.3. Hac-Hacı ile İlişkili Olumlu Yargı Bildiren Atasözleri
İslam dinin beş temel şartından olan hac ibadetini eda eden ve dolayısıyla hacı
sıfatıyla sıfatlandırılan kişi tavır, davranış ve halleriyle toplumda önemli bir değere
sahiptir. Kutsal mekânlarda bulunmuş onları ziyaret etmiş olan bu kişi Mekke’de Allah’ın
evi olan Kâbe’de onun huzurunda bulunmuştur. Haremeyn bölgesi içerisinde kalan
Medine şehrinde Hz. Peygamberin ravzasını ziyaret etmiş olan kişi olarak toplumda
âlimlerden sonra en önemli insanlar arasında kabul görmüştür. Toplum içerisinde
başköşede ağırlanmış ve sözüne fazlasıyla itibar edilmiştir. Toplumun hafızası
konumunda bulunan atasözleri bu durumu şu saiklerle dile getirmektedir:
Hacı hacıyı Mekke’de bulur.
Hacı hacıyı Mekke'de (derviş dervişi tekkede) bulur.
Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur.
Deve dokuzunda, hacı otuzunda (kıymetli olur).
Hac sevabı yazılır.
Hacı Ömer Kâbe’den getirmiş, azımızı çoğa tutsunlar demiş.
Mekke bu, kulpu bu.
Ol vakte dek ya deve, ya deveci, ya üstündeki hacı
Önde gideni hacda görmüşler.
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Yanmış ocacık, dolu bucacık, hacı kocacık.
1.4. Hac-Hacı ile İlişkili Olumsuz Yargı Bildiren Atasözleri
Kimi atasözlerinde işin yapılmasından ziyade o işin gereklerinin yapılması eylemin niyetle
birleştirilmesi neticesinde değerin kazanılacağı ve esas bu durumda insanın ibadetinin kabul
edileceği ya da bir başka deyim tamama ereceği ele alınmaktadır. “Adam hacı mı olur
ulaşmakla Mekke'ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye” buna örnektir.
İslam’ın beş temel şartından olan hac, hem maddi hem de bedenen yapılan bir ibadettir.
Geçmiş zamanlarda uzun ve yorucu yolculukların neticesinde vasıl olunan bir yer olan kutsal
beldeler ve orada yerine getirilen hac ibadeti atasözlerine kazanımları bağlamında toplumsal
olay ya da duruma emsal teşkil edecek şekilde ele alınmıştır: “Hac senesi gibi uzadı. Hac sevabı
yazılır”
Yapılan eylemlerin temsili, zaman ve mekândan azade olarak ele alınmıştır. Bu amaçla
insanların bulunduğu ya da değerini üzerinde taşıdığı mekânın gereklerine uygun olarak
davranmalıdır: “Akşam hacı Mehmet, Şimdi eskici Yahudi mi? bulur.
Amellerin neticesinin Allah’a bırakılması söz konusu olsa da insan temsiliyetin gereği
olarak sahip olmuş olduğu değerlere uygun bir yaşam anlayışını benimsemelidir. Yukarıda ele
alınıp incelemeye tabi tutulan atasözlerinde görüldüğü üzere İslam’ın beş temel şartının sahip
olduğu ruhun benimsenmediği en azından halk nazarında yüksek bir oranda olumsuz bir hacı
tipinin ortaya çıktığı görülmektedir. Kaynaklarda hac ile alakalı olarak verilen hadisler göz
önüne alındığında hac vazifesini yerine getiren kişinin yani hacının kimi atasözlerinde cimri,
kötü, huysuz, adaletsizlikle ele alınmıştır. “Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede
olmaz gitmekle tekkeye”, Hacıdan hocadan, karanlık geceden kork” gibi atasözleri de buna
örnek teşkil etmektedir.
Akşam hacı Mehmet, sabah eskici Yahudi mi?
Çok hacıların çıktı haçı zîr-i begalde.
Abayı yaktı hacı baba.
Evi delikle baca, milleti hacı ile hoca yıkar.
Hac da kapının önünde, aç da.
Hac kapıdadır.
Hac parası, saç parasıdır.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 211

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Hac senesi gibi uzadı. Hacca giden geldi, saca giden gelmedi.
Hacdan gelen benim, anlatan sensin.
Hacı emmin de donsuz yatıyor.
Hacı koltuğunda kâfir.
Hacı kuşunu Yemen’de biber ekene sor.
Hacılar, hacılar ardındaki neciler.
Haklı söz hacı emmiyi eşeğe bindirir.
Medine fukarası gibi dizilmek
Hacı lokumu gibi her ağza uyar.
Kime hacı dersin, haçı koltuğunda çıka gelir.
Hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı.
Hacı dediğinizin haçı koltuğundan çıktı.
Hacıdan, hocadan, karanlık geceden kork.
Hacıya tesbih alır mısın demişler, ya biz buraya niye geldik demiş.
Hacı yatmaz bir zıplar.
Hem hacı baba hem terelelli.
Ismarlamakla hac, hac olmaz.
Kapabilir misin hacı babanın külahını.
Kim kimi öğütledi, Hacı Mustafa sayıkladı.
Köprüyü geçinceye kadar gavura “Hacı baba” demeli.
Medine fukarası gibi dizilmek
O hacı, bu hacı, kim olacak boyacı?
Onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Onmadık hacıyı deve üstünde/Arafat‟ta yılan sokar.
Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Özenmekle hacı olunmaz.
Sen hacı iken ben yolcu idim.
Soyulmuş hacının Arafat’ta işi ne?
Arafat’ta Soyulmuş Hacıya Dönmek.
Surre devesi gibi ağır ağır gider.
Ya deve, ya deveci, ya deve üstündeki hacı.
Yağma hacının böreği yağından yenmez.
Zamane hacısı adama armağan vermez
Deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz.
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Deve kırk yıl Mekke’ye gitmekle hacı olmaz.
1.5. Hac Konulu Atasözlerinde Dil ve Anlatım Hususiyetleri
Atasözleri bir durumu ya da gerçeği dilin değer ve özellikleri çerçevesinde ele almaktadır.
Bu durumda anlatan/söyleyen ya da anlatıya muhatap olan dinleyici açısından meselenin anlam
çerçevesinin sağlıklı bir ruh haliyle ortaya konulmasını gerekli kılar. Zira dil meselenin
anlaşılması hususiyetlerini içinde barındırmakta olup özellikle bir şeyler aktarmayı görev
edinen anlatılarda yani didaktik değere sahip atasözlerinde amaç öğretmek olup bir taraftan
diğer bir tarafa mesaj aktarma durumu söz konusudur. Burada kullanılan dil göndergesel değer
çerçevesinde bir kullanıma sahiptir. Dil açık olmalı, anlaşılır olmalı bununla beraber atasözleri
gibi kalıplaşmış öğeye sahip olan atasözlerinde şekil bozulmasa da anlatının kendisinde çoğu
zaman temel esas mecaz üzerinde kuruludur. Bu durumda anlatıcı kelimenin birbirine bağlı
olarak kazandığı yeni anlamları da dile getirir. Elbette anlatı bağlam sayesinde her zaman
içerisinde anlaşılır olmak zorundadır.
Toplumun yansıtıcısı konumunda bulunan atasözleri, topluma ait olan kimi durumları
didaktik bir anlatımın esasları çerçevesinde ele alır “Deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz”,
“Ismarlama hac kabul olmaz”, gibi atasözlerinde kesin ve keskin bir üslup ile hitap söz konusu
iken, “Surre devesi gibi ağır ağır gider” atasözünde ise daha yumuşak bir üslubun kullanıldığını
görmek mümkündür.
Atasözlerinde hac ve insan ilişkisi doğrudan ve dolaylı olarak sıkça geçmektedir. Bu ilişki
neticesinde insana toplum tarafından verine sıfat hacıdır. Toplumda önemsenen ve imkânlar
dâhilinde yerine getirilmesi istenen hac ibadeti atasözler de çokça ele alınmıştır. Hatta kimi
zaman aynı anlama gelecek atasözlerin farklı şekillerde dile getirildiğini görmek mümkündür.
“Deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz. Deve kırk yıl Mekke’ye gitmekle hacı olmaz”.
Sonuç
İnsanları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek maksadıyla kullanılan atasözleri
insanları aksaklıklar ve eksiklere karşı uyararak onları gerçeği görmeye ve gerçeğe uygun
davranmaya davet eder. Atasözleri genelinde hikemi tarzın esasları etrafında söylenmiş ve
toplumsal hafızanın taşıyıcısı olarak yüzyıllardır dinî ve edebî eserlerin konusu olagelmişlerdir.
İslam dinin temel değerlerinden olan hac veya hac vazifesini yerine getiren insan yani
hacı bu ibadetle Hz. Adem ve Hava’nın yaşamış olduğu ruhun derin kasvetini ifade eden
günahtan kurtulmayı ya da Hz. İbrahim’in eşi ve aynı zamanda Hz. İsmail’in annesi Hacer’in
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başında geçenler ve bu geçenlere rağmen onun sahip olduğu ruh halini yansıtan ve İsmail yerine
İbrahim’e verilen ödül olan kurban bağlamında toplu bir ritüel olarak ele alınan hac ibadeti,
inanç boyutuyla dünyadan arınmayı, sıyrılmayı ve aslına rücu etmeyi ifade eder. Sahip olduğu
toplam kompozisyon değeriyle de ölümü, yeniden dirilmeyi, haşrı ve farklılıkları kulluk temi
içerisinde bir bütün olarak ele alan hac, beyaz ve dikişsiz kıyafetiyle de arınmaya, durulmayı
ve huzur bulmayı ve dünyaya esenlik ve barışı getirmeyi örtük olarak aktarmaktadır.
Edebiyat da din gibi toplumun kurtuluşunu ve iyiliğini esas almaktadır. Toplumun
yaşantısının ürünü olan atasözleri sözlü geleneğin değerleri çerçevesinde oluşmuş ya da
oluşturulmuş bir müktesebatı hayatın dolaysıyla edebî eserin temel beslenme kaynağı haline
getirerek topluma yol göstermeyi böylece insanları kötülükten uzak tutmayı hedeflemektedir.
bu esas çerçevesinde bir kaynak derleyicileri kimi eserlerini ise tamamen atasözlerine
ayırmıştır. Toplumu yanlışlıklar ve eksiklikler konusunda uyarmayı düşünen âlim veya şairler
sözlü olarak nesilden nesile aktarılıp zaman içerisinde yazıya geçirilen bu kazanımları
eserlerinde kısadan hisse bağlamında kullanarak toplumu konu hakkında bilgilendirmeyi
amaçlamışlardır.
Dilimizde yazılmış olan eserlerde hac ile ilgili olarak kullanılan atasözlerinin çokluğu
hac ibadeti konusunun bizim toplumumuz açısından ne kadar önemli bir konu olduğunu gözler
önüne sermektedir. Müslüman toplumlar açısından din elbette önemli bir ritüeller toplamıdır.
Bu bağlamda serdedilen atasözlerinin her biri hac ve hacıyı temel özellikleriyle ele almaktaki
amacı: Bireye toplumsal yaşantıda dikkat etmesi gereken durumlar hususunda uyarmaktır.
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ÖZET
Uzun yılların bilimsel mirası, bugün artık kesine yakın bir açıklıkla, insanın da, içinde yaşadığı
evrenin de yalınkat olmadığını ortaya koymuştur. Gerçekten de, uzaktan bakıldığında, ilişkisiz
ve basite indirgenebilir görünen varlıklar, konular, olaylar ve olguların, zihin dikkatle
kendilerine yöneltildiğinde, birbirleriyle ilintili birimlerce oluşan karmaşık bütünler oldukları
görülür. İnsan, gündelik yaşamında, en yalın görünümlü durumlarda bile bunun böyle olduğunu
deneyimler. Bu nedenle, kimi yazarlar dış dünyanın göstergelerle dolu olduğunu dillendirir,
insanın bir göstergeler ormanı’ında (Rancière 2010) yaşadığını vurgular. Bu ormanda (anlama
götüren) yolları bulabilmek için, insan artık göstergeleri bir homo silvanus (orman insanı)
olarak değil, bu işin hakkını verme gizilgücü bulunan, bir homo semioticus (gösterge insanı)
olarak okur, çözümler (Rifat 1999b). Elbette, bu tür okumaya her zaman metindışı varlıklar
konu olmaz. Metinlerin kendisi de gösterge okuyan insanın ilgi alanına girer. Bu çalışma, bu
türden bir okuma çabasının ürünüdür. İncelemeye konu olan metin Sait Faik Abasıyanık’ın ilk
dönem öykülerinden birisi olan Semaver adlı öyküdür. Çalışma, Greimas’ın eyleyenler
örnekçesini temel almaktadır (Yücel 1999, Kıran & Kıran 2011). Bu bağlamda, çalışma,
göstergebilimsel bir okuma ediminde ilk işlem basamaklarından birisi olan kesitleme ile
başlamış, etkili bir çözümleme yapabilmek için, metin anlatı kişileri, anlatı zamanı ve anlatı
uzamındaki değişimler temel alınarak beş ana kesite ayrılmıştır. Bu kesitlerde, söylem ve anlatı
düzeylerinde incelemeler yapılmış, her kesitin anlatı izlencesi belirlenmiştir. “Mutlu
birlikteliğin sürdürülmesi” olarak adlandırılabilecek bir temel anlatı izlencesi sunan öyküdeki
derin anlam yapısı ikinci kesitte düzenlenmiştir. Bu yapı ikili karşıtlıklar biçiminde göze
çarpmaktadır: sıcaklık-soğukluk, doğallık-yapaylık ve sertlik-yumuşaklık. Birbirleriyle
bağlantılı olan bu karşıtlıklar anlatı kişileri, anlatı zamanı ve anlatı uzamına değgin verilerle
desteklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Göstergebilimsel okuma, Sait Faik, Semaver, İkili karşıtlıklar

1. GİRİŞ
“İnsan, göstergeler ormanında yaşar”, der Rancière (2010). Gerçekten de insan, kendisini
çepeçevre sarmalayan göstergeler ağıyla örülüdür. Bakışını, bilincini bu göstergelere
yöneltmediği zaman dış dünya kendisine, karmaşık, düzensiz ve anlamsızmış gibi gelir. İlk
bakışta dizginlenmeye ve dizgelenmeye gelmez izlenimi veren bu kaotik yığınlar, bu ilişkisiz
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ve rastlantısal görünümlü bütünlükler, anlamlandırma çabasıyla kendisine yönelen bilinçlere
aslında birbirleriyle ilintili birimlerin oluşturduğu karmaşık varlıklar olduklarını gösterirler. Bu
göstergeler ormanında anlama giden yolları bulmak için insan, edilgen ve arayışsız bir homo
silvanus (orman insanı) olarak kalamaz. Anlam yollarını bulma ve anlamlara ulaşma ancak,
ilişki kurma, ilişki kovalama, deyim yerindeyse, göstergelerle yapılan bir sürek avı ile
olanaklıdır. Bu gösterge avcılığı ancak bir homo semioticus (gösterge insanı) olunduğunda söz
konusu olabilir (Rifat 1999b). Gösterge insanı gösterge avını, okuma edimiyle gerçekleştirir.
Zira gösterge insanı gösterge okuyucu olarak göstergeleri çözümler.
Kuşkusuz göstergebilimsel okuma işlemine yalnızca metindışı varlıklar alınmaz. Yazılı ve
sözlü metinlerin kendileri de göstergebilimsel okumaya konu olur.
Göstergebilimsel metin okuma, okuduklarımıza kendi izimizi, bırakacağımız, kendi damgamızı
vuracağımız, dolayısıyla da kalıcılıklarını artıracağımız etkin ve yöntemli bir okuma edimidir.
Mevcut çalışmanın amacı böyle bir etkin okumanın okura kazandırabileceklerini
göstergebilimsel yöntem ile göstermektir. Sait Faik Abasıyanık’ın ilk dönem öykülerinden
birisi olan Semaver adlı öykü göstergebilimsel okuma işlemi için metin olarak seçilmiştir.
Öykü, Greimas’ın eyleyenler örnekçesi temel alınarak çözümlenmeye çalışılmıştır (Yücel
1999, Kıran & Kıran 2011).
1. 1. Semaver Üstüne
Çözümlemede kullandığımız metin olan Semaver, Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adla 1936
yılında Remzi Kitabevi’nde yayınladığı ilk öykü kitabında yer alır. Biz bu çözümlemede kitabın
günümüze yakın bir tarihte ve başka bir yayınevince basılan bir versiyonunu kullandık (İş
Bankası Kültür Yayınları 2018, sayfa 1-6).
Sait Faik, cumhuriyet dönemi Türk öykücülüğünün en önemli yazarlarından birisidir. Sıradan
insanlar, sorunları, yoksunlukları, mutlulukları ve yaşama sevinçleriyle Sait Faik öykülerinde
kendilerine yer bulur (Gümüş 2012). Bu öykülerde insan sevgisinin başka bütün sevgilerin
önüne geçtiği gözlenir (Issı & Seçilir 2005). Özkırımlı (2004), konuları bakımından Sait Faik
öykülerinin dört öbekte toplanabileceğini belirtir: çocukluk anıları, yaşamının Fransa dönemi,
adalarda geçirdiği zamanlar ve İstanbul’un kenar semtlerinde yaşayan yoksul insan
betimlemeleri. Semaver işte bu son kümede yer alır. Fethi Naci de Semaver’i Sait Faik
öykücülüğünün ilk dönem yapıtları arasında sayar (2008). Bu ilk dönem öykülerinde
zenginlere, sömürgenlere, züppelere kızılır, emek ve emekçi yüceltilir. İnsan sevgisi, insanların
iyilikleri, ön plana alınır. İlk dönem öykülerinin uzamı genellikle kentlerdir. Öyküleme zamanı
da çoğunlukla geçmiş zamandır. Bu dönem öykülerinde konuşma dilinin canlılığı pek
bulunmaz. Daha çok yazı dili ve kitabi tümceler baskındır (Naci 2008).
2. ÖYKÜNÜN KESİTLERE AYRILMASI
Göstergebilimsel okuma ve çözümleme sürecinde yapılması gereken ilk işlemlerden birisi,
metnin kesitlenmesidir (Öztokat, 2005, Rifat, 1999a). Kesitleme işleminde amaç, metni anlam
birimlerine, başka deyişle, okuma birimlerine ayırmaktır. Metin kesitlere ayrılırken, olay
örgüsündeki eklemlenme noktalarına odaklanılır (Rifat, 1999a). Kesitleme işlemi, anlatıya yeni
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kişilerin eklenmesi, anlatı zamanı ya da uzamında değişiklikler gibi ölçütlere dayanır.
Çalışmamıza konu olan öykü de söz konusu bu ölçütler aracılığıyla beş kesite ayrılabilir.
2.1. Kesit 1: Mutlu Birliktelik
Öykünün büyük bir bölümünü oluşturan bu kesit, bir giriş ya da başlangıç kesiti işlevi görür.
Anlatı kişileri, anlatı zamanı ve uzamı ile ilgili temel bilgiler bu kesitte sunulur. Başkişinin
ortalama bir gününün ayrıntıları ve temel anlatı izlencesi de yine burada verilir. Öyküdeki uzam
değişiklikleri dolayısıyla, birinci kesiti dört altkesite ayırabiliriz.
2.1.1. Altkesit 1: Sabahın saadeti
2.1.1.1. Söylemsel Düzey
Altkesit 1, “- Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum, işe geç kalacaksın” sözcesi ile başlar. Öykünün
bu ilk tümcesi ile anlatının zamanı ve kişileri hakkında ilk belirlemeleri ediniyoruz.
“Sabah ezanı” deyişi ile zaman sınırlandırılıyor ve sahnenin sabahın erken bir saatinde
gerçekleştiği bildiriliyor.
“Yavrum” seslenişi iki kişinin varlığını gerekli kılar: “yavrum” diye seslenen ve kendisine bu
biçimde seslenilen kişi. Ancak bu seslenişin anlatı kişileri ile ilgili verdiği bilgiler yalnızca
varlık düzeyinde kalır, cinsiyet ve kimlikler bakımından belirginlik göstermez. Bu seslenimi
kullanan kişi bir ana baba olabileceği gibi birinci dereceden bir akraba da olabilir (amca, hala;
teyze, dayı gibi). Öykünün yazıldığı doğal dil olan Türkçede, yaşları büyük olan uzak
akrabaların ve hatta tanımadığımız insanların da yaşça kendinden küçüklere “yavrum” diye
seslenebildiği gerçeği de işin içine girince “yavrum” göstereninin kapalılığı iyice artar. Aynı
durum kendisine bu biçimde seslenilen kişi için de söz konusudur.
Ancak, okuyuculara anlatı kişilerinin kapalı bir uzamda (bir evde) bulunduğu izlenimini veren
sözce, bu uzamda belirli bir süre bir birlikteliği gerektirir. Bu birliktelik de tanışık olmamaya
olanak vermez. Dolayısıyla seslenici, sokaktaki herhangi birisi değildir
Bir sonraki paragrafın kısa kurulmuş ardışık ilk üç tümcesi bize sırayla, anlatının temel
kişilerinin adını (“Ali”); bu kişinin işe başlangıcı ile anlatı zamanı arasındaki sürecin
uzunluğunu (“Bir haftadır fabrikaya gidiyordu”); ve giriş tümcesinde cinsiyetini tam olarak
belirleyemediğimiz seslenicinin bir anne olduğunu gösteriyor (“Anası memnundu”).
Aynı paragrafın diğer tümceleri aynı zamanda başkişinin, (Ali) betimini de üstlenir (“…uzun
boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile…”).
Anlatı uzamına değgin ilk bilgiler de bu kesit ile verilir. Ali ve annesinin evi, fabrikanın
bulunduğu Halıcıoğlu semtine ve Kağıthane’ye uzak olmasa gerektir (“Halıcıoğlu’ndaki
fabrikanın bacası kafasını kaldırmış […], Kağıthane sırtlarında beliren fecri kâzibe bakıyordu”)
Halıcıoğlu ve Kağıthane’ye çok uzak olmayan bu uzam Büyükdeğirmen’dir
(“Büyükdeğirmen’de bir elektrik amelesi için hassasiyet, Haliç’e büyük transatlantikler
sokmaya benzerse de …”) Yine, kesitin başında, rüyasında gördüğü nesneler (makineler,
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elektrik pilleri, ampuller, makine yağları, dizel motoru) aracılığıyla verilenler, Ali’nin işi ile
ilgili ipuçları, bu tümcedeki (“elektrik amelesi”) anlatımıyla tam olarak açıklığa kavuşur.
Kesit, kurgu zamanını belirginleştirmemize olanak sağlayan birimler de sunar. “Yorgan” ve
“Salep” sözcükleri bu zamanın, havanın serin ya da soğuk olduğu sonbahar ya da kış mevsimi
olabileceğini göstermektedir.
Öyküdeki söylemsel yapının özelliklerini vurguladıktan sonra şimdi biraz da anlatı boyutuna
odaklanarak eyleyenler ve aralarındaki ilişkileri inceleyelim.
2.1.1.2. Anlatısal Düzey
Söylem düzleminde anlatı kişisi, başkişi vb. gibi tanımlamalarla karşılanan söylemsel birimler
anlatı boyutunda eyleyen kavramı ile belirtilir. Birinci kesitte özne değeri taşıyan iki eyleyen
yer almaktadır:
Söylem Düzeyi

Anlatı Düzeyi

“Ali”

Özne: Ö1

“Anası”

Özne: Ö2

İki özne arasındaki ana-oğul ilişkisi doğal bir birlikteliktir. Aynı evde yaşadıklarından bu doğal
birliktelik uzamsal bir birliktelikle de bütünlenir (Ö1 ∩ Ö2). Anlatıda ana oğulun bu doğal roller
yanında, izleksel rolleri de vardır. Ö1 elektrik işçisidir, Ö2 de evin bakımını üstlenmektedir.
İzleksel roller

Ö1

Ö2

elektrik işçisi

evin bakımından sorumlu

Altkesit 1’de sabahın erken saatlerinde yaşanan ilk sahne evdedir. Çalışma günlerinin sabahı
bu sahneyle anlatılır. Kesitin anlatı izlencesi budur. Bu sabah bir örnektir ve tümü kapsayıcıdır.
Yani Ali’nin işe gittiği tüm sabahlar -en azından bir haftadır- böyledir (Belki havanın
serin/soğuk olduğu tüm sabahlarda böyledir, bilemiyoruz).
Temel anlatı izlencesi ve Ö1’in ulaşmak istediği değer-nesne bize yine bu kesitte verilir. Bu
semaverden “istihsal” edilen “sabahın saadeti”’nin korunması, yani Ö1 ve Ö2 arasındaki
birlikteliğin yitirilmemesi, sürdürülmesidir (“Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka
gelirleri var mıydı?”) Uzamın bir niteliği; barındırdığı insanların genelde mutluluktan yoksun
bulunmaları, bu “saadet”’in önemini daha da artırır (“Mesutları çok az bir mahallenin çocukları
değil miydiler”).
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“Mutlu birliktelik” diye adlandırabileceğimiz bir temel anlatı izlencesi sunan altkesit 1’de
özneler ile (Ö1 ve Ö2) nesne arasındaki ilişki bir durum sözcesi oluşturur. Bu, bağlaşımsal
nitelikli bir durum sözcesidir çünkü özneler sahip olma düzlemindedir (Ö1, Ö2 ∩ N).
Öyküde Ö1’in babası ile ilgili hiçbir bilgi bulunmaz. Bu durum, babasının ölmüş, Ö2’den
boşanmış ya da evden ayrılmış olabileceğini gösterir. Dolayısıyla, bu uzamı -evi- esenlikli bir
uzam kılan birliktelikte babanın rolü yoktur. Bu yokluk doğal rollere etki etmese bile izleksel
rollerde önemli değişiklere yol açar. Örneğin Ö1’e evin geçimi için çalışma zorunluluğu getirir.
Yani Ö1 zorunda olma kipindedir. Bu temel zorunluluk Ö1’in için bir tür “zorunluluklar demeti”
içerir.
Ö1 için zorunluluklar demeti

erkenden
kalkmak

erkenden
yatmak

akşama kadar
çalışmak

kahvede
arkadaşlarıyla
az vakit
geçirmek

Büyükdeğirme
(işinde)
n’den Haliç’e,
çevik, hızlı
Haliç’ten
olmak
(kayıkla)
Halıcıoğlu’na
gitmek-gelmek
Söz konusu zorundalık, evin bakımıyla ilgili rolü bulunan Ö2’ye bir “rolcük” de yükler: “fecri
kâzip”’te kahvaltısını hazırlayıp Ö1’i uyandırmak.
İkinci paragrafın ilk tümcesinde anlatıcı tarafından kullanılan “nihayet” deyişi, Ö1’in şu anki
işini bulana kadar bir iş arama süreci geçirdiğini gösterir. Bu sürecin uzunluğu anlatıda verilmez
ancak “nihayet” belirteci aracılığıyla bunun oldukça uzun olduğunu düşünebiliriz. Ö1’in iş
bulması Ö1 ve Ö2 için yaşamsal zorunluluk olduğundan bu sürecin aslında kısa olduğu halde
psikolojik olarak uzun algılanmış olması da olasıdır. Kısacası, “nihayet” sözlükbirimi bize
Ö1’in zorunda olma kipliğinin niteliği hakkında bilgi verir. Bu, gücü/yoğunluğu çok olan bir
kipliktir. Ö1 iş bularak kendisi ve Ö2 için olası bir yaşamsal tehlikeyi ortadan kaldırdığından
“anası memnundu”’r artık.
2.1.2. Altkesit 2: İş yaşamı
Ali’nin işine gitmek üzere evinden uzaklaşması bu kesiti ötekinden ayırır. Temel uzam
-İstanbul- aynı kalsa da bildik uzamlar açısından yine de bir değişiklik söz konusudur.
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Altkesit 2’deki anlatı izlencesi, zaman diliminin akşama kadarki kısmında Ö1’in ne yaptığının
yanı sıra, işi ile ilgili tutumlarını (“…zevkle, hırsla, iştiyakla çalışacak. Fakat arkadaşlarından
üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek”) ve arkadaşlık
kavramından ne anladığını gösteren tümceler sunmaktır ( “…arkadaşlarına yeni bir dost, yeni
bir kafadar […], kazandırdığına emin ve memnun evine döndü”).
Başkişinin, işi konusundaki tutumlarını veren paragraftan Ö1’in, zamanında İstanbul’daki tek
elektrikçinin çırağı olduğunu ve dolayısıyla da işini çok iyi bildiğini öğreniyoruz. Bir Alman
olan ustası kendisine işinin “dalaveresini, numarasını” da öğretmiştir. Bu durum Ö1’in bilme
ve yapabilme kipliğinde olduğunu gösterir. Hatta ustasının Alman ve İstanbul’daki tek
elektrikçi olması, ondan işin püf noktalarını öğrenmiş bulunması Ö1’deki bilme kipliğinin
niteliğinin yüksek olduğunu da düşündürebilir.
2.1.3. Altkesit 3: Akşam eğlencesi
Ö1’in akşam eve döndükten sonra ikinci kez dışarıya çıkışı bu kesitin anlatı izlencesini
oluşturur. Fabrikadan sonraki bu ikinci dış uzam bir kahvehanedir. Ö1’in bu uzamda da
arkadaşları vardır. Yalnız, altkesit 2’de iş arkadaşları ile paylaştığı zamana göre bu kahve -ya
da mahalle- arkadaşlarına ayırdığı zaman oldukça azdır.
2.1.4. Altkesit 4: Yatmadan önce
Ö1 kahvede yatsı vaktine kadar kalır (“Sonra evin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını
kılıyordu”). İlk üç altkesitte, yatsıdan uyku vaktine kadarki zaman dilimi hariç, bir gününün
zaman çizelgesi sunulur. Dördüncü altkesitin anlatı izlencesi ile de eksik olan bu dilim
tamamlanır. Bu arada Ö1’in daha önceki kesitlerde görmediğimiz iki özelliğiyle daha
karşılaşırız: okumayı sevmek ve muziplik.
Anlatıcı bu kesitin sonunda değer-nesneyi bir kez daha vurgular. Bu, bir sonraki kesitte devreye
girecek olan dönüşümü hazırlayıcı nitelikte bir girişimdir.
2.2. Kesit 2: Değer-nesnenin yitirilmesi
Bu kesitin işlevi Ö2’nin ölümünü anlatmak ve bu durum karşısında Ö1’in ruh durumunu
betimlemektir. Kesiti öncekilerden ayıran şey ise belli bir zamanın geçmiş olmasıdır. Gerçi
anlatıda bu zamanın ne kadar olduğu belirtilmez ama çok kısa da olsa böyle bir zamanın varlığı
zorunludur.
Ö1 “sabahın saadeti”’nin hazırlayıcısı, kendisinden başka kimsesinin bulunmadığı, Ö2’yi yitirir.
Söz konusu mutluluk, paylaşım niteliklidir, yani bu iki anlatısal birim (Ö1 ve Ö2) var oldukça
ve kendisini paylaştıkça sürecek bir durumdur. Ö2 öldüğü an paylaşıcılardan birisi gider ve
“saadet” yitirilir. Özetle Ö1, Ö2’yi yitirmekle aynı zamanda dolaysız olarak değer-nesnesini de
yitirir ve bir dönüşüm geçirerek başlangıçta bulunduğu bağlaşımsal durum sözcesinden
ayrışımsal durum sözcesine geçer. (Ö1 ∩ Ö2, N) → (Ö1 U Ö2, N).
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2.3. Kesit 3: Yitimin içselleştirilmesi
Bu kesiti bir öncekinden ayıran yine akıp gitmiş belli bir zamanın varlığıdır (“Ali günlerce, evin
boş odalarında gezindi”). Beş kısa tümceden oluşan tek paragraflık bu kesit öykü metninde
oldukça az yer tutar. Kesitin işlevi, Ö2’yi, dolayısıyla da değer-nesnesini yitiren Ö1’in nasıl bir
boşluğa düştüğünü, Ö2’nin ölümünü içselleştirme ile ilgili sorunlarıyla nasıl baş etmeye
çalıştığını göstermektir (“Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi dinledi. Anasını düşündü”).
2.4. Kesit 4: Yüzleşme
Tam olarak verilmese de anlatıda yine belli bir zaman geçmiştir. Bu zaman “Bir sabah” belirteci
ile verilmiştir. Bu kesit öncekinden yine bu geçen zaman ile ayrılır. Uzam ise aynıdır (Ö 1’in
evi). Ö1 bir sabah semaveri bütün çıplaklığıyla görür. Bu, artık içerisinde değer-nesnesinin
-“sabahın saadeti”- kaynadığını düşündüğü semaver değildir. Bir başka deyişle, semaver artık
sabah mutluluğu üretmez, yani işlevini yitirmiştir. Ölmüştür de denebilir. Böylece değernesnesinin iki bileşeninden birinciyi - Ö2’yi - yitiren Ö1, ikinciyi de yitirdiğinin ayrımına varır.
Semaveri göz önünden kaldırır. Gömer de diyebiliriz -ölenler de gözden yitmez mi?- Değernesnesinin son bileşeninin de elinden kopup gitmesi kendisinde bir duygu patlaması yaratır. Ö1,
ağlayamamanın verdiği gerilimden kurtularak, yapmacıksız ağlar (“Bol bol, sessiz bir yağmur
gibi ağladı”).
2.5. Kesit 5: Yerine koyma
Öykünün bu son kesiti öncekilerden yine belli bir sürenin geçmiş olmasıyla ayrılmaktadır.
Geçen bu süre “Bundan sonra” deyişiyle verilmiştir. Bu kesitin işlevi, Ö1’in semaveri salep
güğümü ile ikame edişini vermektir. Ö1, Ö2 ölmeden önce, iç uzamda tek bir kişi (annesi) ile
paylaştığı “sabahın saadeti”’ni artık dış uzamda kendisi gibi çalışmak zorunda olan kişilerle
fabrika önündeki bir salep güğümü etrafında aramaktadır. Dış uzamın soğukluğuna maruz kalan
insanlara salebin fiziksel sıcaklığı ile birlikte birbirlerinin sıcaklıkları, yani “insan sıcağı” da
eşlik etmektedir. Öyküde önceki kesitlerde ağırlıkta belirli geçmiş zaman, ara ara da geniş ve
şimdiki zamanın hikâyesi kullanılırken, bu kesitte, kullanılan dilbilgisel zamanın geniş zamana
döndüğünü görmekteyiz. Bilindiği gibi, geniş zaman genel yargılar anlatmak ve süreğenlik
aktarmak için kullanılabilmektedir. Bu kesitte çoğunlukla geniş zaman kullanılması Ö1’in bu
yeni “sabah saadeti”ni önemsediğini göstermek için olabilir.
Öykünün kesitlerinde söylemsel ve anlatısal düzeylerde yaptığımız çözümlemeler sonrası,
şimdi de derin yapıda biçimlenen ikili karşıtlıkları inceleyelim.
3. İKİLİ KARŞITLIKLAR
Anlatının derin yapısı ikinci kesitte düzenlenmiştir. Bu derin yapı hemen tüm anlatılarda olduğu
gibi burada da ikili karşıtlıklar biçiminde göze çarpar. Birbirleriyle bağıntılı bu karşıtlıklara
geçmeden önce, bunların gerçekleştiği zamanı anlatı boyunca saptadığımız verilerle biraz daha
ayrıntılı inceleyelim. Bu bize karşıtlıkların daha iyi kavranması olanağını verecektir.
Metinde, sonbahar, ilkbahar ve yaz sözcükleri geçmez. “Kış” sözcüğü ise dolaysız olarak bir
kez kullanılmıştır. Bu kullanım kışı niteleyen “sert” önadıyla birlikte verilir. Ayrıca kış ile ilgili
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dolaylı veriler olan “yorgan” (4 kez), “salep güğümü” (2 kez), “salep” (2 kez) “kazak”, “buz
tutmuş çamur parçaları”, “yün eldivenler”, “burunları nezleli”-insanlar- gibi nitelemeler de
değerlendirmeye alındığında bu mevsimin metindeki baskınlığı daha da artar. Şu halde
anlatının kurgusal zamanı kıştır.
Beş buçuk sayfalık öyküde akşam ve geceyi anlatan satır sayısı yalnızca 22’dir. Bu da toplam
satır sayısının (160) yaklaşık 1/8’ i eder. Bu durum, kalan satırların gündüz ile ilgili olduğunu
gösterir. Yalnız, gündüzle ilgili satırlarda da sabah ve sabahı anlatan birimler ağır basmaktadır
-“sabah ezanı”, “sabah namazı”, “fecri kâzip”, “sabah” (8 kez), “sabahleyin”, “uyanmak”,
“uyandırmak”- Kısacası, genelden özele doğru gidersek, anlatının baskın mevsiminin kış;
gündelik zamanın baskın diliminin de sabah olduğunu görebiliriz.
Ö1, sabahları yataktan kalkmakta zorlanır. Bu kısa öyküde dört kez geçen “yorgan”’ın
sıcaklığını erken saatlerde bırakmak zorundadır. Neyse ki yardımına bir başka sıcaklık, çok
sevdiği semaverin ve içindeki çayın sıcaklığı yetişir. Bilindiği gibi sabah günün en serin
zamanıdır. Ö1, günün bu ilk ve en serin saatlerinde, esenliğinden dolayı uzamı kaplayan tinsel
sıcaklıkla birlikte özdeksel sıcaklıkları da (yatak, yorgan, semaver, çay) geride bırakıp işe gider.
Yani daha soğuk olan dış uzama geçer. Dış uzamın bu soğukluğunu da fabrika önündeki bir
başka sıcaklıkla gidermeye çalışır: salep.
Ö1, Ö2’nin ölümünü ilkin, insan bedeninin en duyarlı yerlerinden olan dudaklarıyla duyumsar.
Ö2’nin yanakları soğuktur. Bu soğukluğu gidermek ister. Bunun için ilk yaptığı şey onu, altında
her gece ölüp her sabah dirildiği kendi sıcak yorganına sarmak olur. Çünkü soğuk bedeni
ısıtmakla ona can verebileceğini düşünmektedir. Ona göre, ısıtmak bir bakıma yaşatmak
demektir. Sonra Ö2’nin ölümünü kabullenir. Ölüye bakar. Korkunç değildir. Ölüm de korkunç
değildir (“Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi”). Bu çift değilleme ile ölümü
doğallaştırır. Her sabah evden ayrılırken Ö2’yi öpen, ardından da “şekerli bir şey yemiş gibi”
yalanan Ö1, bu soğuk yanakları öptükten sonra yalanmaz. Demek ölüm şeker gibi bir şey
değildir. Nedir peki? Ona göre soğukluktur (“Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi.
Yalnız biraz soğuktu, o kadar”).
Öyküdeki kurgusal zamanın kış olduğunu biliyoruz. Ancak metin içerisinde ikişer kez geçen
“soğuk” ve “soğumak” sözlükbirimleri bu mevsimi değil yalnız ve yalnız ölüyü ve ölümü
niteleyicidirler. Aynı durum, metinde tek bir kez geçen “ısıtmak” (s.12) sözcüğü için de
geçerlidir (“…soğumaya başlayan vücudu ısıtmaya çalıştı”). Yine, metinde “serin” ve “soğuk”
sözcüklerinin bulunmasına karşın bunların karşıt anlamlıları olan “ılık” ve “sıcak”’ın
bulunmaması da ilgi çekicidir.
Şimdi, tüm bu saptamalardan sonra, derin yapıdan metin yüzeyine çıkarabileceğimiz üç
karşıtlıktan önde gelenin sıcaklık-soğukluk karşıtlığı olduğunu söyleyebiliriz.
Anlatıcı, Ö1’i Ö2’den, dolayısıyla da değer-nesnesinden ayıran ölümü “bir misafir, bir
başörtülü, namazında niyazında bir komşu hanım” olarak betimler. Bu betimleme ölümü
niteliksel olarak Ö2’ye benzetir çünkü Ö2’de de anlatıcının ölüme yüklediği nitelikler vardır.
Bu niteliklere ortak bir önad vermek gerekirse “doğal” uygun olur kanısındayız. Bir tümce ve
halk deyişi ile bu “Anadolu kadını”’na ölüm yine bir Anadolu kadını gibi gelmiştir. Kısacası
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Ö2, kazasız belasız, yatağa düşmeden, can çekişmeden, doğal bir biçimde, yine halk deyişiyle
“temiz” bir ölümle ölmüştür.
Ö2’nin öldüğü gün Ö1 “bütün çabasına rağmen” ağlayamaz. Bu durum kendisini rahatsız eder.
Çünkü onun gözünde darmadağın görünmek, ölen annesine duyduğu sevginin kanıtıdır.
Ağlayamadıkça kanıtlayamadığını düşünür. Bu düşünce sonraki günlerde onun yapay bir ölüm
ortamı kurmasına neden olur (“Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi dinledi. Anasını düşündü”).
Ancak Ö1 bu yapay ortamda da ağlayamaz. Nedeni, annesinin ölümü karşısında duyduğu doğal
üzüntünün, sarsıntının, Ö1’in yapay bir ortamda yapmacıklı ağlamasına olanak vermeyecek
denli güçlü oluşudur. Ö1 kendisini kuşatan yapaylık durumundan zamanla kurtulur. Bu doğal
durumla bir gün semaveri görür. Bu karşılaşma kendisine dokunur ve Ö1 ağlamayı başarır. Bu
ağlayış “sessiz bir yağmur gibi”’dir, yani doğaldır. Özetle, doğallık, yapaylığa baskın gelmiştir.
İşte, anlatıdaki ikinci karşıtlık bu doğallık-yapaylık karşıtlığıdır.
Ö2, ölümü öncesi bedeninde bir “yumuşaklık” duyumsar. Sonra yüreğini bir sızı alır. Belirtileri
böyle olan bir hastalıkla ve bedenindeki yumuşaklıkla ölür. Yüzü karanlık olsa da ölüm
aydınlıkta -sabahleyin- gerçekleşir. Her sabah keskin çalan fabrikanın düdüğü o sabah, ölümün
bile yumuşak davrandığı bu yumuşak bedene saygı gösterircesine, “can koparıcılığını”
bırakarak “sünger içinden geçmiş gibi yumuşak” bir sesle gelir.
Anlatıda Ö2’nin dış görünüşü ile ilgili bilgiler ölümünden sonra verilir. Böylelikle, yumuşak doğal- gerçekleşen ölümün Ö2’nin doğal durumunu bozmadığı gösterilir. Bu betimlemeye göre
Ö2’nin yüzü sağlığındaki gibi “müşfik” ve “mülayim”’dir. Yani, hastalığı yumuşak, ölümü
yumuşak olan Ö2’nin yüzü -kişiliği- de yumuşaktır. Ne var ki zaman ilerledikçe bu “sert kış”’ta
bedeni soğur, sertleşir. Ö1 de “ölüme alışmış” olduğunda bunun ayrımına vararak, ne kadar
yumuşak görünürse görünsün ölümün aslında sert ve soğuk olduğunu ve Ö2’nin “bütün
hassasiyetini, şefkatini, yumuşaklığını” aldığını kabul eder. Derin yapıdaki üçüncü karşıtlık da
bu sertlik-yumuşaklık karşıtlığıdır.
4. SONUÇ
Bu çalışma, Sait Faik Abasıyanık’ın ilk dönem öykülerinden olan Semaver adlı öyküyü
göstergebilimsel bir yaklaşımla okuma ve çözümleme çabasıdır. Edilgen, özensiz ve yöntemsiz
bir okumada birçok metinsel özellik ve değer ıskalanmaya yazgılıdır. Tersine olarak, dikkatle
ve yöntemli biçimde gerçekleştirilen etkin bir okuma edimi ise, okunanları kendimizin kılmaya
ve kalıcılığını artırmaya katkı sunacaktır. Yöntemli okuma alışkanlık haline geldiğinde
kendiliğinden gerçekleşecek, bu da çözümleme farkındalığını ve okuma ediminden alınan hazzı
artıracaktır. Mevcut çalışmanın amacı da böylesi bir etkin okumanın okura
kazandırabileceklerini göstergebilimsel yöntem ile göstermektir.
Etkili bir göstergebilimsel okuma yapabilmek için öyküye kesitleme işlemi uygulanmış ve öykü
beş ana kesite ayrılmıştır. Bu kesitlerde sözdizimi ve anlam bileşenlerinin birbirlerine nasıl
eklemlendiği ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiği gösterilmiş, her kesitte örtük biçimde
bulunan anlatı izlenceleri belirtik duruma getirilmiş ve adlandırılmıştır.
Öykünün kişileri, zamanı ve uzamının serimlendiği, bir giriş kesiti niteliğindeki birinci kesite
mutluk birliktelik adı verilmiştir. Zira değer-nesne, anne ile oğulun birlikte yaşamaktan
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duydukları mutluluk, bu kesite yerleştirilmiştir. Bu kesitte tüm kesitleri kapsayan bir temel
anlatı izlencesi belirlenmiştir. Öznelerin kipsel durumları da yine burada açıklanmıştır.
Öykünün en uzun kesiti olan ikinci kesit değer-nesnenin yitirilmesi olarak adlandırılmıştır.
Temel anlatı izlencesinde gerçekleşen dönüşüm de yine bu kesitte yapılandırılmıştır. Öykü
başkişisi temel uzamda bağlaşımsal durum sözcesinden ayrışımsal durum sözcesine geçmiştir.
Yitimin içselleştirilmesi adı verilen üçüncü kesitte başkişinin değer-nesnesiz yaşamı
kabullenme ve bu yeni yaşamla başa çıkma çabaları verilmiştir.
Bu çabalar yüzleşme adı verilen bir sonraki kesitte sonuca ulaşır. Üçüncü kesitte değer-nesnenin
temel bileşeninin yitimini kabullenen öykü başkişisi dördüncü kesitte değer-nesnenin diğer
bileşeni ve simgesi olan semaver ile karşılaşır. Bu simgenin mutluluk ve esenlik üretme işlevini
artık taşımadığını anlar ve yeni yaşamında bu aygıta yer vermez. Zira ilk kesitte semaver
aracılığı ile vurgulanan iç uzamın paha biçilmez fiziksel ve tinsel sıcaklığı artık yoktur.
Son kesit olarak belirlenen ve yerine koyma olarak adlandırılan kesitte, söz konusu sıcaklığın
artık dış uzamda, fabrika önündeki salep güğümünde ve etrafında kümelenen insanlarda olduğu
verilir.
Öykünün derin mantıksal yapısı en uzun kesit olan ikinci kesitte düzenlenmiştir. Söz konusu
derin yapı birçok anlatıda olduğu gibi burada da ikili karşıtlıklar biçiminde yapılandırılmıştır.
İnceleme sonucunda derin yapıda üç tane iki karşıtlık bulgulanmıştır: sıcaklık/soğukluk,
doğallık/yapaylık ve sertlik/yumuşaklık.
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ÖZET
Bu çalışmada, kuruluşundan bugüne kadar toplam yirmi yedi yasama döneminde TBMM’de
görev yapan milletvekillerinin bildikleri yabancı diller incelenmiş ve milletvekillerince bilinen
yabancı dillerin yasama dönemlerine göre değişiklik gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bir
zamanlar toplumun her kesiminde lingua franca olarak kabul edilen Fransızcanın, TBMM’nin
ilk dönemlerinden bugününe kadar milletvekillerinin bildiği öteki yabancı diller karşısındaki
durumunun gözlemlenmesi de araştırmada ikincil amaç olarak belirlenmiştir. Doküman
inceleme yöntemi kullanılan bu çalışmada veriler TBMM albümlerinde yer alan milletvekili
biyografilerinden elde edilmiştir. Bulgular, iki yasama döneminde milletvekillerinin en az
yarısının, diğer yasama dönemlerinde ise dörtte üçü ve daha fazlasının en az bir yabancı dil
bildiğini göstermiştir. Milletvekillerinin yasama dönemlerinde en az dokuz, en çok 23 farklı dil
bildikleri gözlemlenmiştir. Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça ve
Yunancanın tüm yasama dönemlerinde milletvekillerince bilinen diller arasında yer aldıkları
görülmüştür. Bu diller dışında, yasama dönemleri boyunca süreğenlik göstermeseler de,
Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Ermenice, Felemenkçe, Gürcüce, Hırvatça,
Hintçe, Hollandaca, İspanyolca, İsveççe, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Macarca,
Makedonca, Romence, Sırpça, Svahili ve Urduca gibi dillerin milletvekillerinin dil
portfolyolarında yer aldıkları saptanmıştır. Mevcut çalışmada, uzunca bir dönem dünyada
diplomasi, uluslararası ilişkiler, bilim, sanat ve edebiyat alanında lingua franca (ortak dil, geçer
dil) olarak kabul gören Fransızcanın, yerini güncel lingua franca olan İngilizceye bırakışının
seyri de izlenebilmiştir. İlk on iki yasama dönemi boyunca, İngilizce de dâhil olmak üzere,
diğer dillerden baskın bir biçimde daha çok bilinen Fransızca, on üçüncü dönemden itibaren
günümüz lingua franca’sı İngilizce ile birbirine yaklaşan bilinirlik oranı sergilemeye başlamış,
on yedinci yasama döneminden itibaren de daha az bilinir olmuştur.
Anahtar Sözcükler: TBMM Milletvekilleri, Yabancı Diller, Fransızca
1. GİRİŞ
Millet meclisleri, çoğunlukla toplumların her kesiminden temsilciler barındırır. Meclislerde,
neredeyse her meslek grubundan, her eğitim düzeyinden ve her dünya görüşünden milletvekili
yer alır. Bu çeşitlilik içerisinde, ekonomiden dış ilişkilere, sağlıktan eğitime kadar ülke ve
toplumu ilgilendiren her türden sorun ve güncellik tartışma konusu yapılır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de (TBMM) başka her türlü sorun ve güncellik gibi yabancı
diller de zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalardan bazıları oldukça ilgi
çekicidir de. Kendi çalışma alanım olan Fransızca özelinde iki örnek vereceğim. Bu iki örnek,
Fransızcanın Türkiye’de yasama kurulunda (ve belki kamuoyunda da) algılanış biçiminin
1930’lardan ve 2000’lere nasıl değiştiğini göstermesi bakımından ilginçtir.
İlk örnek, Şebinkarahisar milletvekili Sadri Maksudi Arsal’ın 27 Mayıs 1934 tarihli bütçe
görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmadır. Bu konuşmada Arsal, klasik yapıtları Almanya,
Fransa, Rusya, Finlandiya dâhil birçok ülkenin kendi diline çevirdiği, hatta birçok klasik yapıtın
Arapçaya da çevirisinin yapıldığı ancak Türkçeye çevirilerin hala yapılmadığından söz
etmektedir. Gençlerin eski dilde yazılmış yerli yapıtları okumaktan hoşlanmadığını belirten
Arsal Türkçeye çevirilerinin yapılmasını istediği dünya klasiklerinin gençlerin okumayı
seveceği türden yapıtlar olduğunu söyler. Ancak Arsal’a göre söz konusu çevirilerin
yapılmasına bazı çevreler karşı çıkmaktadır. Çeviri işlemi karşıtı bu çevrelerin temel dayanağı
ise herkesin zaten okullarda Fransızca öğrendiği ve Fransızcayı bildiğidir. Dolayısıyla, bu
çevreler için çeviri işi deyim yerindeyse abesle iştigaldir zira hâlihazırda Fransızca çevirileri
bulunan bu yapıtları Fransızcadan okumak söz konusu iken bunları bir de Türkçeye çevirmeye
ne gerek vardır (TBMM Zabıt Ceridesi Cilt 22:323-324).
Görüldüğü gibi, 1930’larda Fransızca Türk toplumunda varlığını o kadar çok ve güçlü biçimde
duyumsatmıştır ki Fransızcanın herkesçe öğrenildiği ve bilindiği ön kabulü ve gerekçesiyle
dünya klasiklerinin çevirileri gibi bir aydınlanma girişimi bile gereksizlikle yaftalanmaya
çalışılmıştır. Bu durum süreğenin bir ucunda dursun. Biz diğer uçtaki örneğe, 2000’lere
gelindiğinde, Fransızcanın milletvekillerince nasıl algılandığına bakalım şimdi de.
Fransa’da 2000’lerde sözde Ermeni soykırımının inkârını suç sayan yasa tasarının kabul
edilmesi sonrası Avrupa Konseyi üyeliği ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamenterler
Komisyonu Başkanlığı da yapmış olan eski bakanlardan Bülent Akarcalı misilleme olarak
Fransızcanın Türkiye’de yok hükmünde sayılarak Fransızca eğitimini sonlandırmak gerektiğini
dillendirmiştir1.
Bu örnekler millet meclisi ve milletvekilleri çevrelerinde güncelliklerin dinamik biçimde ne
ölçüde tartışıldığını yabancı diller ve Fransızca özelinde göstermiştir. Kuşkusuz, bu tartışmalar
öteki diller ve öğretimleri ile ilgili de yürütülmüştür ya da yürütülme gizilgücüne sahiptir.
Ancak, TBMM ve milletvekillerini doğrudan yabancı diller düzleminde araştırma konusu
yapan çalışmalara pek rastlayamıyoruz. Gerçekten de milletvekilleri ile ilgili alanyazın
incelendiğinde, milletvekilleri ve yabancı diller konusunun bütünlüklü ve ayrı bir çalışma
halinde ele alınmadığını görüyoruz. Konu, TBMM milletvekillerinin özellikle siyaset
sosyolojisi temelinde çözümlendiği araştırmalarda ya da milletvekilleri ve siyasal
etkinliklerinin bölgesel (örn. bkz. Alpaslan 2018, Arslan 2015, Biçici 2015, Karadaş 2016,
Karnap 2004, Özer 2011, Tekgündüz 2013, Yeter 2018), dönemsel (örn. bkz. Alkan & Ateş
2004, Altan 2008, Arslan & Çağrıcı 2020, Biçici 2017, Demir, Sesli & Dursun 2008, Özalp,
Bir & Yeles 1988) ve biyografik (örn. bkz. Biçici 2019, Büyüktolu 2017, Güneş & Gökdağ
1

https://www.haberler.com/bulent-akarcali-fransizcayi-yok-hukmunde-sayalim-3274924-haberi/
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2013, Sezgin 2015) düzlemde incelendiği çalışmalarda değinilen bir bileşen olarak karşımıza
çıkıyor. Alanyazındaki bu eksiklikten yola çıkan mevcut çalışmanın amacı, kuruluşundan
bugüne kadar toplam 27 yasama döneminde TBMM’de görev yapan milletvekillerinin
bildikleri yabancı dilleri incelemek, milletvekilleri ve bildikleri yabancı dilleri bütünlük içinde
sunmaktır. Ayrıca, yukarıda 1930’lar için verdiğimiz örnekte görüldüğü gibi, uzunca bir dönem
tüm toplum kesimlerinde lingua franca olarak kabul edilen Fransızcanın TBMM’nin
kuruluşundan bugününe kadarki milletvekillerince bilinen öteki yabancı diller karşısında ne
durumda olduğunun incelenmesi de araştırmanın ikincil amacı olarak belirlenmiştir. Bu
amaçlar doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır:
1) Yabancı dil bilen milletvekillerinin yasama dönemlerine göre dağılımı nedir?
2) Milletvekillerince bilinen yabancı diller yasama dönemlerine göre nasıl bir dağılım
sergilemektedir?
3) Fransızcanın bilinirliğinin yasama dönemlerine göre dağılımı nedir?
2. YÖNTEM
Bu çalışma, kuruluşundan bugüne kadar toplam 27 yasama döneminde TBMM’de görev yapan
milletvekillerinin bildikleri yabancı dilleri incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır.
Çalışma, nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan doküman incelemesi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgularla ilgili bilgi
içeren, yazılı ve görsel materyallerin çözümlemesini temel alır. Dokümanlar nitel
araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve Şimşek,
2008).
2.1. Verilerin Toplanması
Bu araştırmada incelemeye konu olan veriler TBMM albümlerinde yer alan milletvekili
biyografilerinden elde edilmiştir. Söz konusu albümler TBMM internet sitesi üzerinden erişime
açık durumdadır.2 Mevcut çalışmanın veri setini bu albümlerdeki yaklaşık 13000 milletvekili
biyografisi oluşturmuştur. TBMM albümlerinde milletvekillerince bilinen dillerin düzeyleri her
zaman verilmediği için, yabancı dil düzeyleri çalışmaya alınmamıştır.
2.2. Verilerin Analizi
Çalışmanın verileri betimsel olarak çözümlenmiştir. Betimsel çözümleme sürecinde ulaşılan
veriler önceden belirlenmiş izlekler doğrultusunda özetlenir ve yorumlamaya hazır duruma
getirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu doğrultuda, TBMM albümlerinde, önceki yasama
dönemlerinde görev alıp almadıklarına bakılmaksızın yeni yasama dönemlerinde seçilen tüm
milletvekillerine yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak söz konusu albümler temel
alındığından, ayrıca, her yasama döneminde eski milletvekillerini toplam sayıdan düşmenin
zorluğu nedeniyle, bu çalışmada yasama dönemlerindeki milletvekili sayıları kendi içlerinde

2

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album.htm
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değerlendirilmiş ve daha önceki yasama döneminde görev almış olsa da milletvekillerini yeni
yasama dönemlerinde sayıdan düşürme yoluna gidilmemiştir.
3. BULGULAR VE YORUM
Yabancı dil bilen milletvekillerinin yasama dönemlerine göre dağılımı nedir?
Yabancı dil bilen milletvekillerinin yasama dönemlerine göre dağılımı üç grupta ele alınabilir.
İlk grubu birinci ve ikinci yasama dönemi milletvekilleri oluşturmaktadır. Bu gruptaki
milletvekillerinin yarısından fazlası (ortalama % 57) en az bir yabancı dil bilmektedir (Bkz.
Çizelge 1). 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 27. dönem milletvekillerinin oluşturduğu ikinci
grupta vekillerin dörtte üçe yakını en az bir yabancı dil bilmektedir (ortalama % 69). Son grup,
5, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönem milletvekillerinden oluşmaktadır.
Söz konusu vekillerin dörtte üçten fazlası (ortalama % 80) yine en az bir yabancı dil
bilmektedir.
Çizelge 1 Yabancı Dil Bilen Milletvekillerinin Yasama Dönemlerine Göre Dağılımı

Yasama Dönemleri

Ortalama

1. Grup

1, 2

% 57

2. Grup

3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 27

% 69

3. Grup

5, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26

% 80

Milletvekillerinin en az yarısının en çok da dörtte üçten fazlasının yabancı dil biliyor oluşu
vekillerin mesleki nitelikleri ve öğrenim durumları ile açıklanabilir. Zira ülke nüfusunun ancak
yüzde 10’unun okuryazar olduğu (Arayıcı 1999; aktaran Kapluhan, 2012, 179) ilk yasama
dönemlerinde bile mecliste ordu mensupları, mülki yöneticiler, diplomatlar, öğretim üyeleri ve
öğretmenler gibi devlet memurları; gazeteci, mühendis, bankacı gibi serbest meslek erbabı ve
müftü, müderris gibi dil bilen din adamaları sayıca fazla idi (Şavkılı, 2011). Günümüze doğru
gelindiğinde ise öğrenim düzeyleri ve nitelikli meslek sahibi olmaya koşut olarak yabancı bilme
oranlarının da arttığı görülmektedir. Örneğin, 24, 25, 26 ve 27. yasama dönemlerinde
milletvekillerinin en az % 90’ı yükseköğrenim mezunudur.
Milletvekillerince bilinen yabancı diller yasama dönemlerine göre nasıl bir dağılım
sergilemektedir?
Milletvekilleri en az 9, en çok 23 farklı dil bildiklerini beyan etmişlerdir. Bilinen yabancı dil
çeşitliliği yasama dönemlerine göre dört grupta incelenebilir. Birinci grupta dil çeşitliliği 10’a
kadar olan yasama dönemleri, ikinci grupta, 10 ila 15, üçüncü grupta 15 ila 20, son grupta ise
20 ve üzeri olanlar yer almıştır. Çizelge 2’de görüldüğü gibi, ilk grupta bir, ikinci grupta 14,
üçüncü grupta 9 ve son grupta 3 yasama dönemi bulunmaktadır.
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Çizelge 2 Yabancı Dil Çeşitliliğinin Yasama Dönemlerine Göre Dağılımı

Dil Çeşitliliği

Yasama Dönemleri

1. Grup

1-9

17

2. Grup

10-14

2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 22

3. Grup

15-19

1, 3, 5, 6, 7, 13, 21, 25, 27

4. Grup

20 ve üzeri

23, 24, 26

Bu dillerden yalnızca sekiz tanesi tüm yasama dönemlerinde milletvekillerince bilinen diller
içerisinde yer almışlardır. Söz konusu dillerden İngilizce tüm yasama dönemlerinde ortalama
185, Fransızca 181, Almanca 68, Arapça 55, Farsça 22, Yunanca 7, İtalyanca ve Rusça ise
ortalama 6 milletvekilinin beyan edilen dil listesinde yer bulmuştur. Fransızca ve İngilizcenin
mecliste sürekli biçimde kendilerine yer bulmaları söz konusu dillerin lingua franca olma
özelliklerinden kaynaklanmaktadır denebilir. Arapça ve Farsça ise çok uzun yıllardır din
eğitiminin ve eski edebiyatın araçları olarak öğrenilmiştir ve öğrenilmeye devam etmektedir.
Yunanca ve Rusça komşu dilleri oldukları için değerli sayılan ve öğrenilen diller olmuşlardır.
Bu dillerle beraber, tüm yasama dönemlerinde olmasa bile, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca,
Çekçe, Çince, Ermenice, Felemenkçe, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İspanyolca,
İsveççe, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Macarca, Makedonca, Romence, Sırpça, Svahili ve
Urduca gibi dillerin de milletvekillerince bilinen diller arasında yer aldıkları görülmüştür.
Fransızcanın bilinirliğinin yasama dönemlerine göre dağılımı nedir?

Lingua Franca olarak Fransızca ve İngilizce
450
400
350
300
250
200
150

100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fransızca

İngilizce

Görsel 1 Lingua Franca olarak Fransızca ve İngilizcenin TBMM'deki Görünümleri

İlk 12 yasama dönemi boyunca, İngilizce de dâhil olmak üzere, diğer dillerden baskın bir
biçimde daha çok bilinen Fransızca, Görsel 1’de görüldüğü gibi, 13. dönemden itibaren
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günümüz lingua franca’sı İngilizce ile birbirine yaklaşan bilinirlik oranı sergilemeye başlamış,
17. yasama döneminden itibaren de daha az bilinir olmuştur.
4. SONUÇ
Bu çalışma, kuruluşundan bugüne kadar toplam 27 yasama döneminde TBMM’de görev yapan
milletvekillerinin bildikleri yabancı dilleri araştırmayı ve uzunca bir dönem tüm toplum
kesimlerinde lingua franca olarak kabul edilen Fransızcanın TBMM’nin ilk dönemlerden
bugününe kadarki milletvekillerince bilinen öteki yabancı diller karşısında ne durumda
olduğunu incelemeyi amaçlamıştır.
Tüm yasama dönemlerinde mecliste yabancı dil bilen milletvekilleri var olmuştur. En az
yabancı dil bilinen yasama dönemlerinde dahi milletvekillerinin yarısından fazlası en az bir
yabancı dil bilmektedir. Yasama dönemlerinin yarısından fazlasında ise bu oran dörtte üçten
fazladır.
TBMM’de dil çeşitliliği oldukça zengindir. Bu çeşitliliği, klasik dillerden (Latince) yaşayan
dillere, Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya kadar birçok ulusun dilleri oluşturmaktadır.
Milletvekillerinin biyografilerinde başta İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça,
Yunanca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere yirmiden fazla dil yer almıştır.
Yeni lingua franca (İngilizce) eski lingua franca (Fransızca) ile deyim yerinde ise, bir
bilinirlikte liderlik yarışması içerisine girmiştir. İngilizce 1980’lerden başlayarak (17. yasama
dönemi), TBMM’de milletvekillerince Fransızcadan daha fazla bilinen dil olmuştur.

KAYNAKÇA
Alkan, H. ve Ateş, N. TBMM 21. Dönem yasama etkinliği ve milletvekili davranışı. Öneri
Dergisi, 6 (21), 2004.
Alpaslan, E. Maraş Milletvekillerinin Karakteristik Özellikleri Ve Yasama Faaliyetleri (19231950). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2) , 2018.
Altan, C. Türkiye'de 1950-1960 Dönemi Milletvekillerin Sosyolojik Özellikleri. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 2008.
Arslan, D. A. Üçüncü bin yılda Adana milletvekilleri. International Journal of Human Sciences,
12(1), 2015.
Arslan, D. A. ve Çağrıcı, A. Demokrat Parti Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri 1950-1960.
Mer-Ak Mersin Akademi Yayınları. Mersin, 2020.
Biçici, M. Gaziantep Milletvekilleri Ve Siyasi Faaliyetleri (1923-1950). Asia Minor Studies, 3
(5), 2015.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 231

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Biçici, M. Antalya Şehrinde Siyasal Yaşam (1920-1950). Dergi Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 16 (4) , 2017.
Biçici, M. Kadim Dostlukta Bir Çınar: Berç Keresteci Türker. TİDSAD (Türk & İslam Dünyası
Sosyal Araştırmalar Dergisi), 23, 2019.
Büyüktolu, R. Çankırı Milletvekili Kemal Atakurt’un Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1950-1954)
. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 2017.
Demir, Ş, Sesli, M. ve Dursun, E. Türk Siyasal Elitlerin Sosyal Profillerinin İncelenmesi (19501960). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 2008.
Güneş, G. ve Akdağ, M. Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Adnan Menderes’in Aydın
İlindeki Siyasi Faaliyetleri (1946-1950) . Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 13 (27),
2013. 2013
Kapluhan, E. Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri, Marmara Coğrafya
Dergisi, 26, 2012.
Karadaş, R. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Urfa milletvekilleri ve siyasi
faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Niğde, 2016.
Karnap, H. I. ve II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Trabzon Milletvekilleri, Yüksek
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.
Özalp, Ş., Bir, A. A. ve Yeles, S. 10. dönem (14 Mayıs 1950) ve 18. dönem (29 Kasım 1987)
milletvekillerinin ve bakanlar kurulu üyelerinin karşılaştırmalı özellikleri, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 2, 1988.
Özer, E. Dördüncü Dönem Niğde Milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi,
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2011.
Sezgin, A. Mazhar Müfit Kansu ve siyasi faaliyetleri (1923-1939), Yüksek Lisans Tezi,
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2015.
Şavkılı, C. Atatürk Döneminde Parlamento Faaliyetleri (1920-1938), Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2011.
TBMM Zabıt Ceridesi, IV. Devre, Cilt: 22, İçtima:3, Birleşim: 58.
Tekgündüz, C. Birinci Millet Meclisi'nde İçel (Silifke) Milletvekilleri, Yüksek Lisans Tezi,
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2013.
Yeter, B. Konya milletvekillerinin siyasi faaliyetleri (1961-1973), Yüksek Lisans Tezi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2018.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2008.

BOOK OF FULL TEXTS

ISBN: 978-625-7341-44-8

www.selcukkongresi.org

Page | 232

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

BİREYİN TANIMLANMASINDA BİLGİNİN KAYNAĞI SORUNU
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ÖZET
Avrupa’nın düşün dünyasında bireyin özne haline dönüşümü uzun ve zorlu bir süreçtir.
Antikiteden başlayarak birey, akıl ve hareket olguları ekseninde değerlendirilmiş ve bilginin
kaynağı ve edinimi ile ilgili epistemolojik sorularla karşılaşmıştır. Antikitede birey, ontolojik
olarak genellikle vatandaş kavramı ile tanımlanmıştır. Ayrıca dönemin şartlarında
dogmatizmin seyrek bir etki göstermesi sebebiyle insanın önemi daha belirgin bir şekilde
vurgulanmıştır. Ortaçağ boyunca skolastik düşüncenin altında ezilmiş olan birey, düşüncenin
merkezinde olamayacaktır. Yoğun dogmanın ve Kilise otoritesinin etkisi ile düşün hayatı
tamamen Tanrı-merkezli bir hüviyete bürünecektir. Her şeyin hâkimi ve kaynağı olarak Tanrı,
tabiatına uygun olarak düşüncenin de kaynağı olacaktır. Birey ancak Modern Çağ’da kendini
yeniden tanımlayacak ve ontolojisini kendi üzerine inşa edecektir. Déscartes’ın cogito’su ile
düşünme sıfatı Tanrı’dan insana geçecek ve düşün dünyasının merkezine birey yerleşecektir.
Spinoza ile birlikte ise aklın önemi daha da vurgulanarak, bireyin ancak akıl yolu ile mutluluğa
erişebileceği, aklın ilkelerince yaşamanın insanlar için en iyisi olacağı fikri geliştirilecektir. Bu
iki filozofun akıl vurgusu ile başlayan süreç bilginin kaynağı problemini yeniden gündeme
getirecek ve bilginin apriori mi yoksa aposteriori mi olduğu tartışmalarına hız verecektir.
Hobbes ve Locke gibi liberal düşünürler, Déscartes ve Spinoza’nın aksine bilginin doğuştan
gelmediğini, sadece algı ve bilincin doğuştan gelen meziyetler olduğunu vurgularken, bilginin
gözlem ve deneyim sayesinde elde edilebileceği fikrini öne süreceklerdir. Özellikle Locke
tarafından insanın beyninin boş bir levha olarak (tabula rasa) tanımlanması ve bilginin edimini
ampirik nedenlere bağlaması, bireyin ve toplumun ontolojik ve epistemolojik olarak yeniden
yapılandırılması hususunda son derece önem arz edecektir. Liberalizmin doğuşu ve yükselişi
ile birlikte ise birey artık tamamen sistemin merkezine yerleşecek ve gerek ahlaki gerekse
iktisadi yapının başat aktörü haline gelecektir.
Anahtar Kelimeler: Birey, Bilgi, Özne, Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Çağ, Liberalizm
The Problem of the Source of Information in Defining the Individual
ABSTRACT
In Europe's world of thought, the transformation of the individual into a subject is a long and
difficult process. Starting from antiquity, the individual has been evaluated on the axis of mind
and movement phenomena and has encountered epistemological questions about the source and
acquisition of knowledge. In antiquity, the individual is ontologically defined by the concept of
citizen. In addition, the importance of man was emphasized more clearly because dogmatism
1
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had a rare effect in the conditions of the period. The individual, who was crushed under the
scholastic thought during the Medieval, will not be at the center of thought. Under the influence
of intense dogma and the authority of the Church, the life of the thinker will become completely
God-centered. As the ruler and source of everything, God will also be the source of thought in
accordance with his nature. Only in the Modern Age will the individual redefine himself and
build his ontology on himself. With Déscartes' cogito, the attribute of thinking will pass from
God to man and the individual will be placed in the center of the world of thought. With
Spinoza, the importance of the mind will be emphasized even more and the idea will be
developed that the individual can reach happiness only through reason and that it is best for
people to live by the principles of reason. The process, which started with the emphasis on
reason by these two philosophers, will bring the problem of the source of knowledge back to
the agenda and accelerate the discussions on whether knowledge is a priori or a posteriori.
Contrary to Déscartes and Spinoza, liberal thinkers such as Hobbes and Locke will emphasize
that knowledge is not innate, only perception and consciousness are innate virtues, and will put
forward the idea that knowledge can be obtained through observation and experience. In
particular, the definition of the human brain as a blank slate (tabula rasa) by Locke and his
linking the act of knowledge to empirical reasons will be extremely important for the
ontological and epistemological restructuring of the individual and society. With the birth and
rise of liberalism, the individual will now completely settle in the center of the system and
become the dominant actor of both moral and economic structure
Keywords: Individual, Knowledge, Subject, Ancient Ages, Medieval, Modern Ages,
Liberalism

1. GİRİŞ
Birey, kavramsal olarak tarihin her döneminde özne – nesne bağlamında tartışılmış bir
konudur. Bu tartışmalar süresince tam anlamıyla bireyin merkez konuma geldiği bir yapının
inşası insanlığın yaklaşık son 300 yılını kapsayan bir süreçtir. İnsanlık tarihine bakıldığında en azından tarihi ve arkeolojik bilgilerin izlencesinde - bu oldukça bir zaman olarak belirecektir.
Bunun açıklanabilmesi bir açıdan ancak evrimsel bir tasnif ile gerçekleştirilebilir çünkü insan
anlağının, algısının ve kavrayışının gelişimi için geçen süre, göz ardı edilemeyecek boyuttadır
ve insanın kendini var edebilmesinin ön koşullarının ve nedenlerinin oluşma sürecini kapsamış
olabilir. Yaşam koşullarındaki gelişmeler – ve haliyle sosyolojik, politik, iktisadi ve teolojik
alanlardaki değişimler- değişkenliğe olan eğilimi artıracaktır (Darwin, 1976, s. 107).
Antikite felsefesi MÖ VI. yüzyılda bugünkü adı ile Yunanistan olan coğrafyada, tanrısal
kavramların kapsayıcılığı dışında, daha çok birey – toplum – devlet akslarını kullanarak üretilen
fikirler silsilesi olarak ortaya çıkmıştır (Russell, Batı Felsefesi Tarihi 1 (Antikçağ), 1972, s.
130). Fakat antikite düşününde özne, genellikle doğrudan insan değildir; devlet, politika,
yönetici ya da varlık gibi kavramlar düşüncenin öznesi konumundadır. Elbette ki bu
kavramların birer tamamlayıcı ve içsel unsuru olarak birey, ana tema içerisinde kendisine
önemli bir yer bulacaktır.
Helenistik felsefede ise birey, özellikle devasa bir yapının içerisinde, şehir devletinden
kopmuş bir haldeyken düşün öznesi olarak merkeze biraz daha yaklaşacaktır. Stoacı gelenek
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içerisinde birey kavramını güçlendiren rasyo kavramının öne çıkarılmasıdır. Fakat bu durum
Hristiyanlığın ve Hristiyanlık ile birlikte Platonculuğun yayılması ve geniş bir kabul görmesi
ile birlikte ters yüz olacaktır. Kilise ve Kilise Babaları tarafından tahakküm altına alınan düşün
hayatı, artık ilahi konuları merkezine alacak ve birey kat’i suretle özneleştirilmeyecektir.
Hayatın, evrenin ve her şeyin (şey derken fizik ya da metafizik tüm şeylerden
bahsedilmektedir/tikeller) nedeni, kaynağı ve öznesi Tanrı olacaktır. Felsefenin işi de Tanrı’yı
anlamak için gösterilen zihinsel bir çaba olacaktır. Kısacası felsefenin sınırları çizilmiştir.
Üniversitelerin eğitim verebildiği alanlar da yine bu şekilde sınırlandırılmıştır. Tıp, hukuk,
felsefe ve ilahiyat (tanrıbilim) bölümleri dışında eğitim verilmemektedir çünkü Kilise otoritesi
altındadırlar (Antalyalı, 2007, s. 28). Bu durum geç Ortaçağ’a kadar böyle devam edecektir.
(TDK, 2021)
Galileo, Kepler, Giardano Bruno ve Kopernikus ile başlayıp gelişen gözleme dayalı
evren tasvir ve modellemeleri Kilise’nin öğretisini ve dolayısı ile otoritesini ciddi şekilde
sarsacaktır. Bu sarsıntı kendini düşün hayatında da hissettirecek ve Rönesans ve Reform
Hareketleri için düşünsel zemin hazırlanacaktır. Déscartes, Hobbes, Spinoza, Locke gibi düşün
insanları Aydınlanma ile bireyin yeniden ortaya çıkışını müjdeleyecek ve bireyin kendini aklı
ile yeniden tanımlamasına ve haliyle de var etmesine ön ayak olacaklardır (Sarıtaş, 2019, s. 11).
Bilginin kaynağı, nedeni, elde ediliş şekli üzerine yürütülen tartışmalar sayesinde akıl ve rasyo
kavramlarına haiz olan birey için artık bilginin edinimi kritik bir öneme sahip olacaktır. Düşün
hayatındaki değişim ile birlikte dönüşen siyasi, ekonomik ve sosyolojik yapılar ile birlikte
birey, tam manası ile özneleşirken gelişen ekonomi – politik ve felsefi çalışmalarda da tam
merkeze yerleşecektir. İvme kazanan bireycilik fikri, özellikle Klasik Liberal anlayışta
özgürlük kavramını da yeniden keşfederek bireyi aynı anda hem piyasanın hem de siyasanın
başat aktörü konumuna getirecektir (İslamoğlu, 2020, s. 30).
Bu gelişim ve dönüşüm içerisinde tanrısal alandan koparılan yeryüzü,
egemenlik, toplumsallık ve bireycilik eksenlerinde kendi etiğini yaratma konusunda ciddi
sorunlar yaşayacaktır. Bu sorunlara dönem içerisinde özellikle Doğal Yasa ve Faydacılık
fikirleri ile çözülmeye çalışılacaktır. Öte yandan bireyin öz –sevgisinin mi yoksa toplumsal
yönünün mü ağır basması konusu yeni etik için son derece önemli olacaktır. Bu durumlardan
özellikle birey ile birlikte toplumsalın da iyiliğini ve mutluluğunu önceleyen ve önemseyen
fikirlerin tezleri, yeni otorite altındaki birey için bir özgürlük sorunsalı da yaratacaktır.

2. ANTİK ÇAĞ
2.1.Antik Yunan
Bireyin gelişim sürecinde farklı dönemlerde ortaya çıkan paralel ya da ayrı fikirler ve
dönemler yaşanmıştır. Her bir dönem bireyi kendince yorumlamış ve bu doğrultuda siyasi,
ekonomik ve sosyal yaşam bu minvalde şekillenmiştir. Antik Yunan’daki vatandaş kavramı
belli ölçüde bireyi tanımlarken yoğun bir cinsiyet ve statü eşitsizliğini de barındırmıştır çünkü
Polis’in vatandaşı hür erkeklerdir. Kadın, köle veya tacir vatandaş niteliği taşımamaktadır.
Köleler, genel anlamı itibariyle bir efendinin malıdırlar; herhangi bir sosyal hakları yoktur ve
efendilerinin emirlerini yerine getiren canlı metalardır. Bu yüzden özgürlük kavramı ile yan
yana gelmeleri de mümkün değildir. Metoikoslar yani tüccarlar ise sadece ticaretle uğraşan
ancak yurttaşlarla hukuksal ilişkilerde öznelik durumu ve haliyle bu anlamda özgürlüğü
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olmayan kişilerdir. Kadınların durumu ev kölelerinin efendiliği olsa da evin efendisi olan
erkeğin himayesi altındaydı. Vatandaş olarak hukuksal rüştü yoktur (Yalçınkaya, 2015, s. 43).
Burada cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar mevcut olsa da vatandaş, modern zamanların birey
kavramının temeli olduğu kabul edilmektedir. Kendini var etme mücadelesi ve çabasındaki ben
antikitenin vatandaşından (beninden) farklı olsa da o kökten beslenecektir. Ancak beslendiği
bu kökten zaman içerisinde farklılaşacaktır (Sarfati, Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?, 2010,
s. 30). Elbette ki antikitenin bireyi ile modernitenin bireyi arasında ciddi farklar olsa da bunların
evrimsel bir süreç sonunda ortaya çıktığı düşünülebilir. Özellikle benin çevreden merkeze
doğru hareketlenişi, antikite ile modernite arasında hem bir bağ hem de farklılık yaratmaktadır.
Antikitede Polisin yasaları, kuralları çerçevesinde oluşturulan nizamın korunmasının temel
alınması esasında bireyi de merkeze doğru çekerken düşün hayatında ise yine buna paralel
olarak felsefenin insanın mutluluğu ve o mutluluğun aranması için yapılması gereken bir
etkinlik olduğu hususu üzerinde durulmuştur.
Birey, eyleyen olarak bu eylemi akıl ile temellendirmelidir ve ancak bu şekilde
mutluluğa erişebilecektir. Aynı zamanda akıl ile birlikte birey, kendini doğada var olan diğer
canlılardan ayırabilecek, dürtüsel bir erekten ziyade düşünsel bir erekle harekete geçerek
mutluluğa ulaşabilecektir. Aklın varlığı, bireyi tanımlamada belki de en önemli husus olacaktır.
Ünlü antikite düşünürlerinin bireyi sürekli akıl ile – kimi filozoflarda bu ruh kavramı olarak
nitelendirilebilmektedir – tanımladıkları ve tasnif ettikleri görülmektedir. İlkçağda, özellikle
Antik Yunan’da özgür düşüncenin varlığı ve düşünsel gelişimin hızı, yaşamı ve dolayısı ile
insanı anlamlandırma ve/veya kavramsallaştırma çalışmalarını da beraberinde getirmiştir.
Sofistlerin temsilcilerinden Protagoras, insanı düşüncesinin merkezinde konumlandırırken
kendisinden sonra gelen düşünürleri de bu bağlamda etkilemiştir. Protagoras, Hakikat veya
Kesin Kanıtlar adlı eserinde “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” cümlesi ile bu fikrini pekiştirmiştir
(Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, Sofistlerden Platon'a, 2006, s. 28). Protagoras’ın insanı her şeyin
ölçüsü konumuna almış olması antikitenin siyasi ve sosyal hayatının ama en çok da düşün
hayatının insan temelli yapılanmasına neden olacak ve ilkçağ dogmaların yan unsurlara
dönüşmelerini sağlayacaktır. Bunun en önemli örneklerinden biri Atina’da yasaların her şeyin
üzerinde kabul edilmesidir, doğrudan doğruya Atinalı yurttaşlar bu yasaların oluşum sürecine
katılmışlardır. Böylece aslında Atina yurttaşları kendi güçlerinin egemenliğini tanrısal olandan
ayırmış ve hatta yer üzerinde ondan daha yüksek bir mertebeye yerleştirmiştir.
Bu döneme kadar insanlar yeminlerini tanrılara kurban edilen adakların kanları üzerine
yaparken artık yeminler, üzerlerinde yasa hükümlerinin olduğu Anı Taşları üzerine yapmaya
başlamışlardır (Anıl, 2006, s. 122). Demokrasinin gelişimi, özellikle Solon yasaları ile
yurttaşlık bilincini ve bununla birlikte bireysel özgürlük alanının açılmasını sağlamıştır. Bu
özgürlük alanı toplumun olgunlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur.
Teolojik olarak incelendiğinde, dönemin Doğu dinlerinden farklı olarak (Zerdüştilik,
Konfiçyusçuluk, Musevilik vb.) tanrıların insani özelliklerinin çok daha yoğun şekilde
betimlenmesi Antik Yunan’da dogmayı birincil unsur değil ancak toplumsal yaşayışta bir yan
unsura dönüştürmüş ve “insan” merkezli bir anlayışın gelişiminin önünü açmış olabilir. Antik
Felsefe, Ortaçağ Felsefesinin aksine Tanrıbilimsel yaklaşımdan azade ya da onun üzerinde bir
felsefe türüdür ancak Roma’nın düşmesi ve Hristiyanlığın egemen oluşu ile birlikte terk edilmiş
ve Tanrıbilim’in üstünlük zamanları başlamıştır (Russell, Batı Felsefesi Tarihi 1 (Antikçağ),
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1972, s. 130). Homeros’un şiirlerinden bugüne değin ulaşabilmiş anlatılarda, Olympos
Tanrılarının insanlardan ayırt edici özellikleri kendilerine has belli başlı insanüstü özelliklere
ve neredeyse ölümsüz bir yaşama sahip olmaktır. Öte yandan bu tanrılar, evrenin yaratıcı
unsurları da değillerdir; aksine yaratılmış olanı kendi tahakkümlerine almak için savaş vermiş
ve sonunda zafer kazanarak yönetme erkini ele almışlardır. Tanrılar ile Titanlar arasında geçen
bu savaş da tıpkı tüm tanrısal öğeler gibi insani bir savaştır. Dinî bir anlatıdan daha ziyade
kahramanları tasvir eden savaş destanları ile benzerlik taşır. Ayrıca bu tanrıların ahlaki
yoksunlukları da bilinen Tanrı tasvirlerindeki – özellikle tektanrıcılıktaki- yücelik ve erdemlilik
hallerinin çok uzağında, oldukça insanidir. Ancak buna rağmen toplum nezdinde ilginç bir
saygı ve korku yaratmışlardır (Russell, Batı Felsefesi Tarihi 1 (Antikçağ), 1972, s. 154). Her ne
kadar Platon’un Demiurgos olarak tanımladığı tanrı, Olympos Tanrılarından farklı ve aslında
kendi kuramı olan İdealar dünyasında iyi ve evreni tasarlamış Varlık olarak nitelendirilse de
toplumdaki genel inanış Homeros’un anlattığı ya da benzeri olan antropomorfik tanrılara
yöneliktir. Sokrates’in tanımladığı Tanrı da yine Homeros’un anlatılarında yer alan tanrılara
benzer şekilde antropomorfik bir tanrı olmuştur. Sokrates’e göre Tanrı, dikkatli bir insanın
gözünden kaçamayacak kadar insani bir öze sahip ve akıl ile iş gören bir varlıktır (Arslan, İlkçağ
Felsefe Tarihi, Sofistlerden Platon'a, 2006, s. 107). Antik Yunan düşünürlerinin, özellikle devlet
yönetimi, ahlak, iyi kavramları üzerine düşünmeleri ve eserler ortaya koymalarının temelinde,
ilerleyen dönemlerde yaşanacak yoğun dogma döneminin aksine, bu seyreltilmiş dogmatizm
içinde insanın bu dünya üzerinde yaşayışının iyi, doğru ve etik olmasını sağlamak
bulunmaktadır. Çünkü tanrılar, yukarıda belirtildiği üzere kendi arzu ve istekleri yönünde
hareket etmektedirler; özellikle tek tanrılı dinlerin bahsettiği Tanrı tasvirleri gibi tüm varoluşun
üzerinde muktedir, tüm noksanlardan münezzeh ve yazgının efendisi değillerdir. Tam da bu
yüzden insan, kendi dünyasını kendi etiği ve iyiliği üzerine inşa etmelidir. Bu inşa sürecinde
insanın arzusu Antik Çağ’ın düşün dünyasının merkezine yerleşecektir. Sokrates ile başlayan
etik düşününün temel yönelimi tanrı ya da tanrıların değil insanın mutluluğunu arama üzerine
inşa edilmiş bir ahlak felsefesi kurgusudur. Sokrates için erek, mutluluğa (eudamonia)
ulaşmaktır. İnsani eylemler mutlu olmak üzerine kurgulanır ve insan ancak mutluluğun arayışı
içerisindedir (Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, Sofistlerden Platon'a, 2006, s. 128).
Şiirsel tragedya ile başlayan insanı anlama süreci zaman içerisinde logos kavramı ile
birlikte düşünsel boyuta evrilerek ontolojik olarak insanı ve haliyle bireyi anlamlandırmayı
beraberinde getirmiştir. Çünkü tragedya boyutu daha ziyade kaçınılmaz bir kader anlayışı
içerisinde insanın duygusal boyutunu ele alırken logos ile birlikte aslında maddi bir varlık
olarak insan, süje olarak anlamlandırılmaya ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Logos kavramıyla
Herakleitos, felsefesini hayatın bir anlam taşıdığını bunu anlamanın da insana düştüğü fikri
üzerine kurgular. Yani anlamın kendisi doğadır ancak doğanın keşfedilmesi ise yaşam
olacaktır. Bu iki kavramın birleştirilmesi işi şüphesiz felsefedir ancak birleştirme işinin
kavramsal ürünü de logos olacaktır. (Günenç, 2015, s. 26). Sokrates ise insanın insan
olabilmesinin temelinde ruh ya da akıl anlamında kullandığı psukhe’nin olduğunu
belirtmektedir. Psukhe, hareket edebilme yetisinin ötesinde rasyonel düşünebilmeyi ve gerçek
mutluluğa ulaşabilmeyi sağlayacak yetinin ta kendisidir. Sokrates’e göre psukhe ya da ruh,
insanın aklı, rasyonel melekeleri ya da yetileri ile özdeştir. Psukhe, insanın gerçek benliği, onu
insan yapan şeyin ta kendisidir ve psukhe akıldan kaynaklanmaktadır. (Cevizci, 2009, s. 96).
Logos ve psukhe kavramları incelendiğinde rasyonalite ile temellendirilen kavramlar olduğu ve
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her ne kadar modern anlamda bir bireyden bahsetmek pek mümkün olmasa da insan
olabilmenin temel koşutu olan aklın öne çıkarıldığı şüphesizdir. Yani, hareket etme yeteneğinin
ötesinde bu hareketin rasyonel seçimler ile şekillendirilmesi ve anlamlandırılması, insanı insan
yapan ve diğer canlı türlerinden - özellikle hayvanlardan - ayıran temel unsurun akıl olduğudur.
Öte yandan Sokrates için yaşamın amacı mutluluktur. Mutluluğa giden yol ise hiç şüphesiz
erdemden geçmelidir. Erdem ise bilgi ile özdeş bir anlamda kullanılmıştır. İnsan ancak erdemi
yani bilgisi ile tam duruma gelebilecektir. Diğer canlılar gibi bedeni ve ruhu olan insanın ayırt
edici özelliği olan bilinç ve akıl sayesinde bu erdeme ulaşabilecektir.
Platon’a göre tümel olana varmak için nesnel dünyanın ötesine geçilmeli ve bunun için
de uslamlama yapılmalıdır. Epistemeye (gerçek bilgi) ulaşmak için tüm doksalardan (sanı)
arındırılmış ideler ve akıl yürütmeler gereklidir. Nesnel dünyadan, insani hayat pratiklerinden
ve olgulardan kurtularak akılla yolu ile gerçekleştirilen salt teorik bilim ile bilgi elde edilebilir.
Böylece tümel olanı yani Varlık’ı, iyiyi ve doğruyu akıl yolu ile kavrayan insan, yaşamı buna
göre düzenleyecektir (Yalçınkaya, 2015, s. 93). Platon’un düşünce sisteminin temelindeki
“Varlık” kavramı, ilerleyen dönemlerde özellikle Hristiyan teolojisi için son derece kullanışlı
hale gelecekse de, insanın düşünsel yani rasyonel gayretinin sonucunda Varlık’ı kavrayabilmesi
atfı, insanın kavramsal olarak sadece hareket eden bir canlı tasnifinde yer almamasını sağlayan
önemli bir atıftır. İnsan, ancak düşünme/uslamlama yolu ile hakikate ulaşabilmek için harekete
geçebilir ve hakikati kavrayabilir. Kişi, özünü oluşturan ve hareketin temel ilkesi olan, ezeli ve
ebedi ruhu vasıtası ile bu uslamlama eylemini gerçekleştirecektir (Weber, 1998, s. 63-64). Ruh
bir tözdür ve evrensel olan töz yani Varlık gibi bilgi ve hikmet sahibi olabileceğini ve bunun
için de nesnel dünyanın duygulanım, duyu ve hazlarından sıyrılması gerekliliği üzerinde durur.
Ruhun beden içinde yaşadığı tutsaklık sebebi ile nesnel dünyaya yönelimi kişiyi gerçek
mutluluktan uzaklaştırmaktadır (Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, Sofistlerden Platon'a, 2006, s.
200).
Aristoteles beden ve ruhu aynı tözün iki ögesi olarak düşünmüştür. Platon’un aksine
beden, ruh için bir tutsaklık çektiği bir yapı değildir. Tözün ereksel kısmını ruh oluşturur, beden
ise araç konumundadır ve beden ancak ruh sayesinde amacına yönelebilir ve harekete geçebilir.
Ruhun özellikleri ise üçlü bir ayrıma tabi tutulur; hayati işlevleri yürüten “bitkisel ruh”, dış
dünyanın etkilerini duyuma çeviren “hayvansal ruh” ve akıl yürütmeyi sağlayan “akli/akılsal
ruh”. Maddesel formu oluşturan beden olsa dahi insanı insan yapan şey ruhudur. Aristoteles’e
göre ruh “iyi” olanı bulmayı amaçlar. Öyleyse her eylemin ereği bir amacı vardır ve bu erek
“iyi” ile ilintilidir. Hareket, düşüncenin yanı sıra “arzu/istek” ile de gerçekleşir. Ancak bu arzu,
tekil anlamda kurgulanması mümkün olmayan, kategorik bir yapıdadır. İlk bakışta arzu ve
pratik düşünce hareketin sebepleridir. Rasyonel yani gerçek iyiyi arzulayan istek ve irrasyonel
yani görünüşteki iyiyi arzulayan istek şeklinde iki tip arzudan söz edilebilir (Üzümcüoğlu,
2019, s. 102). İnsan için belirleyici olan şey hareket değil, harekete geçmesini sağlayan pratik
düşünce ve özellikle de rasyonel arzunun varlığıdır. İlkel dürtülerin ötesinde düşünen bir varlık
olan insan, ancak düşünebilme, analiz ve çözümleme ile rasyonel olanı keşfedebilecek ve
kendisi için “iyi” olan hakkında karara varabilecektir. Aristoteles’te amaç, kişinin kendisi için
iyi olana ulaşmasıdır ve iyiye ancak doğasına, diğer bir deyişle rasyosuna uygun şekilde
eyleyerek ulaşabileceğidir. Aristoteles’in etiği birey temelli bir anlayıştır; bireyin iyiyi arar.
Ancak politiği daha geniş kapsamlı olarak site ya da toplum için iyiyi arayan bir anlayıştır.
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Ereksel olarak daha geniş kapsamlı olan politik görüşü “İnsan politik bir hayvandır.” sözü ile
pekiştirirken, toplumsal iyinin aranmasının daha erdemli bir davranış olacağını çünkü
böylelikle hem bireysel hem de toplumsal iyiliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır (Arslan,
Aristoteles, 2007, s. 238).
2.2.Helenistik Dönem
Helenistik dönem sosyo-politik olarak antikitenin Polisi’nden pek farklı değildir; yine
hür erkeklerin siyasi, ekonomik ve sosyal kısacası vatandaşlık hakları varken kadınlar ve
sınıfların bu haktan faydalanabildikleri söylenemez. Bu benzerliğin temelinde Roma’nın devlet
ve ordu yapılanması, hukuk ve altyapı (yol, köprü, bentler vs.) konularında gelişmesine rağmen
felsefi açıdan sadece geçmişten gelen birikimin tarafgirliğini yapması ve kurak bir ortam
yaratması da olabilir (Russell, Batı Felsefesi Tarihi 1 (Antikçağ), 1972, s. 132). Helenistik
dönemin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz kent devletinden (Polis) imparatorluğa
geçiştir. Antikitenin Polis’i vatandaşlarının iyiliği ve mutluluğu temelinde düzenlenen
yapılarken sınırları genişleyen imparatorluk içinde vatandaşın ya da bireyin durumu düşün
dünyası içerisinde önemli bir yer kaplamıştır.
Stoacı düşün dünyası içerisinde, özellikle İskender Dönemi, siyasi hayatının etkileri
mevcuttur. Doğu ile Batı’nın tek bir çatı altında toplandığı bir dönem olan İskender Dönemi
içerisinde Aristoteles’in “insan olmak bakımından insan.” fikri üzerine, Yunan Polisi’nden
farklı olarak evrensel bir insanlık tasavvuru ile birlikte evrensel bir devlet kurgusuna
yönelmişlerdir (Arslan, Helenistik Dönem Felsefesi, 2008, s. 23). Bu tasavvurun kurgusu içinde
birey, kendisine devlet ve doğa tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Roma İmparatorluğu döneminde Stoacı görev sorumluluğu bilincine oldukça önem
atfedilmiştir.
Stoacı düşünde birey için bilgiye ulaşmanın kaynağı, geçmişten çok da farklılaşmayarak akıl
olarak tanımlanır. Fakat burada belirtilmesi gereken husus, Stoacı öğretide Platon’un ideler
kuramı pek kabul görmemiş ve fiziksel dünyanın gerçek bilgiye ulaşmada temel etken olduğu
belirtilmiştir. Logos, evrensel bir ruh olmakla birlikte, tümelden tikele doğru bölünerek her
bireye de bir töz katmıştır. Tümelde her şey kendi doğasının zorunluluğuna göre meydana gelir
ve rastlantısal kurgulara yer yoktur. Tikel olarak düşünüldüğünde, yani bireysel anlamda
bakıldığında da durum farklı olmayacaktır. Birey, yazgısını kabullenmelidir çünkü tümelin bir
parçası olarak tikel de kendi doğasının zorunluluğuna göre meydana gelir. Bunu kabullenen
birey mutluluğa ulaşabilecektir çünkü yazgı değiştirilmesi söz konusu olmayan bir şeydir ve
değiştirilmeye çalışılması bireye sadece keder getirecektir. Yazgının temelinde kaçınılmaz
olarak doğaya uyumluluk yatar. Doğaya uyumlu olarak yaşayan insan, evrenselin bir parçası
olarak, düzenli ve mutlu bir yaşama kavuşabilecektir (von Aster, 2005, s. 290). Bu uyumu
yakalayabilmesi için de bu bilince akıl yolu ile ulaşması gerekmektedir.
Epikuros’un ahlak felsefesinde amaç sadece mutluluğa ulaşmaktır. Felsefenin yegâne
işi bireyin mutluluğunu sağlayacak yollar üzerine düşünmektir. Mutluluğa ulaşmak için
gereken ise bilgidir. Çünkü ancak bilginin tamlığı ile eylem doğru bir eylem olacak ve
mutluluğa ulaşılabilecektir. Bilginin doğruluğunun kaynakları ise acı ve hazdır (Gökberk, 1993,
s. 98). Epikuros’un düşününde insan ilk olarak kendisinin tümelin yani evrenin bir parçası
olduğunu kabullenmesi ve bilmesi gerekliliği vardır. Ancak bunu gerçekleştirdikten sonra
insan, kendisini ve kendisinin evrendeki yerini anlayabilecektir. Bu anlama ise beraberinde
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yazgısallığı getirse de, bahsedilen yazgı, salt evrenin kendi doğasının bir zorunluluğu değil aynı
zamanda belirsiz rastlantıların da bir sonucudur (von Aster, 2005, s. 295). Yazgının kısmi
rastlantısallığı da insana özgür bir irade getirecektir. Çünkü bu hesaplanması mümkün olmayan
ve evrenin doğasının zorunluluğundan bağımsız rastlantılar çoğunlukla insanın seçimlerinden
kaynaklanmaktadır. Böylelikle insan, sayısız uyaran ya da nesne arasından kendi mutluluğunu
getirecek seçimleri gerçekleştirebilecektir. İnsan seçimlerini akıl yolu ile gerçekleştirerek hazza
ulaşacak dolayısı ile mutlu olabilecektir.
3. ORTAÇAĞ
Roma’nın çöküşü ile birlikte Avrupa coğrafyasında yaşanan siyasi karmaşa ortamında
güçlenen Kilise ve öğretisi ile kısmen var olan vatandaş ya da birey, otoriter bir Tanrı ve o
tanrının yeryüzündeki temsilcileri olan ruhban sınıfı sayesinde kul statüsüne geçecektir.
Böylece birey, özne olmaktan uzaklaşacak ve biricik özne Tanrı’nın bizatihi kendisi olacaktır.
Hristiyanlığın Avrupa’da yayılması ve Kilise’nin sarsılmaz otoritesi altında ezilen felsefe,
kendisini daha ziyade tanrısal bir düzlemde bulur ve o yönde ilerler. Erken Ortaçağ’ın en önemli
düşünürlerinden Augustinus, Hristiyan düşününü Yunan ve Roma felsefesinin geleneği
içerisine yerleştirmeye çabalar; özellikle Platon’un Varlık anlayışını İncil ile eşleştirme
çabasına girer. Ancak bunun mümkün olmadığı noktalarda felsefenin karşısında tartışmalara
girerek, filozofların düşüncelerini Hristiyan anlayışa karşı çürütmeye çalışır (Kenny, 2018, s.
33). Düşünen varlığın ne olduğu dahi bu dönemde insan ekseninden tanrısal eksene doğru
kaymıştır. Düşünen insanın kendisi midir? (de Libéra, 2013, s. 105). Ayrıca Augustinus’a göre
insan üç temel günaha sahipti ve bu günahlar cennetten kovulan insanı Tanrı’dan ve dolayısı
ile kurtuluştan uzaklaştırıyordu; para ve kazanç arzusu, iktidar arzusu ve cinsel arzu
(Hirschman, 2008, s. 27). Bu arzuların ilk ikisi ise ilerleyen dönemde mevcut yapının
değişikliğine ve özne anlayışının değişimine neden olacaksa da Augustinus’un döneminde bu
Hristiyan dogmatizmi içerisinde yoğun kabul görecektir.
Kilise sadece uhrevi iktidarın değil aynı zamanda dünyevi iktidarın sahibi olmayı da
kendine görev bilmiştir. Çünkü öğretisi, özellikle Roma Hukuku gibi, insan eliyle
oluşturulmaktan ziyade doğrudan doğruya Tanrı tarafından oluşturulmuştur. Bu noktada iki
kılıç doktrini devreye sokulur. Kiliseye göre iki farklı iktidar tipi vardır; dini ve siyasi iktidar.
Kiliseye göre bu iki iktidar da yine Kiliseye ait olmalıdır çünkü doktrin kendisini İncil ile
temellendirmiştir. Her ne kadar kılıçlardan biri kralın elinde olsa da kralın kendisi de Kiliseye
tabiidir. Haliyle her iki kılıç da Kilisenin egemenliği altında kullanılacaktır (Ağaoğulları, 2015,
s. 249). Haliyle felsefede de özne bireyden Tanrı’ya doğru bir eğilim göstermiştir. Augustinus
Mantık diyaloğunda, Mantık ile konuşurken, Mantık O’na ne bilmek istediğini sorar.
Augustinus ise düşünmeden Tanrıyı ve ruhu bilmek istediğinden bahsederek başka hiçbir şeyin
olmadığı düşüncesini paylaşır (Kenny, 2018, s. 20). Augustinus, Platon ile özellikle ruh üzerine
hem fikirdir ve ötesinde bunu Hristiyan teolojinin içine de yedirmeye çalışmıştır. Platon’un
bedenin ruh için bir zindan olduğu, ruhun ezeli ve ebedi anlayışını kabul eder ve ölüm
sonrasında bedeninden azade kalan ruhun Tanrı karşısındaki çıplaklığı ile mutluluğa
ulaşılabileceğini söyler. Filozofların tartışmalarının temelinde yatan “iyi” olanı bulmanın
cevabı da yine teolojik olacaktır. Hristiyan bir düşünür için insan, doğasının ele alınış yönü fark
etmeksizin her zaman Tanrı’ya aittir ve mutlak bir şekilde O’na tabiidir. Çünkü Tevrat’ın
Tekvin (Yaratılış) bölümünde insanın Tanrı’nın kendi suretinde yaratılışı teması, insanı
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doğrudan doğruya Tanrı’ya bağlamaktadır (Gilson, 2003, s. 250). İnsanın aydınlanması yine
teolojik bir kavram olarak düşünülse de aydınlanma ancak uslamlama ile elde edilebilecek en
yüce mutluluk olacaktır. Karmaşanını ve kaosun şehri Babil’den kurtulup Tanrı’nın biricik
şehri Kudüs’e, Tanrı kelamının egemen olduğu ve kabul edildiği şehre ulaşıldığı takdirde
gerçek mutlak iyilik ve mutluluk gerçekleşebilecektir. Bunun için de yalnızca iman ve zarafet
gereklidir. Augustinus’un bu görüşünün temelinde elbette ki Hristiyan dogmasının en temel
düsturu yatıyor olabilir; İsa’ya dolayısı ile Tanrı’ya iman et ve sonsuz kurtuluşa ve mutluluğa
eriş!
Boethius’a göre birey, maddi dünyanın iyiliklerinden de faydalanabilir. Bu yolla elde
edilen mutluluk her ne kadar geçici olsa da aranabilir ancak gerçek mutluluğa kişi ancak kendisi
ile erişebilecektir. En üstün iyi ve mutluluk ise ancak Tanrı’dadır çünkü insanın kendinde ve
nesnel dünyada aradığı tüm iyi değerler Tanrı’da bulunabilir. Öte yandan Boethius O udi
Beretta (Kenny, 2018, s. 38) ilahisel şiirinde Tanrı’ya övgüler yaparken Neoplatoncu motifler
kullanır ve mutluluğa ulaşan her bireyin tanrılaşacağını belirtir. Tanrı, varlığı itibariyle tek olsa
da O’nun varlığını idrak ederek ve varlığına katılarak yeni tanrılar ortaya çıkabilir (Russell,
Batı Felsefesi Tarihi 2 (Ortaçağ), 1972, s. 142). Boethius’ta evren, tanrısal takdir ile şekillenmiş
olsa da yazgı zaman ve mekân içerisinde yayılmış olan nesnellerin devinimini açıklayan
karmaşık bir yapıdır. Yazgı bu özelliği sebebiyle tam anlamıyla katı bir durumda değildir.
Dolayısı ile insan, “iyi” olanı bulmak için çaba göstermelidir. Burada bahsedilen “iyi” yine
“kutsal olan” iyiden başkası değildir.
Ortaçağ düşünürleri içerisinde, özellikle Paris çevresinde “ben” kavramını önceleyen ve
akıl yolu ile kavramanın mümkün olduğunu belirten Abélard gibi düşünürler ortaya çıksa da,
baskın görüş bireyin özne olamayacağı çünkü bireyin ancak ruh yolu ile bilgiye erişebileceği
ve bu ruhun tanrısal kökende olduğu için bilginin kaynağının da Tanrının kendisi olacağı
fikridir. Öte yandan akıl yolu ile kavrama yetisi özellikle Kilise Babaları tarafından reddedilmiş
ve bunun imanı zedelemek üzere girişilen bir meşgale olduğu üzerinde durulmuştur. “Bütün
gerçek soyutlamalarda, De Trinitate’nin (Gilson) Augustinusçu geleneğin savunduğu
aydınlanma-yargıdan ayrı bir aydınlanma-kavram tarzı üzerinde aşkın bir varlıktan gelen bir
türüm gören İbn Sina modeli en geniş olarak yayılmış olanıdır”. (de Libéra, 2013, s. 110).
Aziz Sanctus Thomas (Thomas Aquinas), Platoncu bir felsefe öğretisinden ziyade
Aristotelesçi bir yaklaşıma sahiptir. Duyusal deneyimler ile uslamlamanın bir arada
kullanılması düşününde önemli yer edinmiştir. İbn Rüşt tarafından Avrupa ve Orta Doğu’ya
yeniden tanıtılan Aristoteles mantığından etkilenmiştir. İbn Rüşt tarafından ruhun zekâ ile
nitelendirilmesi ve ölümsüzlüğün bu yolla edinilmesi fikri skolastik düşüncenin ruhun
tanrısallığı ve vahiy kavramları ile ters düşmesi gibi ciddi bir sorunu gidermeye çalışmıştır.
Genel kabul “çifte doğruluk” şeklinde tezahür etmiştir; buna göre doğruluklardan biri akla,
diğeri ise vahye dayanır (Russell, Batı Felsefesi Tarihi 2 (Ortaçağ), 1972, s. 266).
Aziz Thomas için nesnel dünyanın zihnimizde düşünülebilir kılınmasını sağlayan şey
aracı zihnin hareketleridir. O’na göre zihin, insan ruhu içerisinde yer alan bir yapıdır ancak ruh
gibi, o da daha üstün (tanrısal) bir zekânın alt ürünüdür. Bu alt ürün, doğası gereği kavramaya
muktedirdir ancak sınırlıdır. Duyular vasıtasıyla elde edilen deneyimlerden gelen kavramları
şekillendirirken kendi ilkeleri ile harekete geçer. Salt gerçeğin anlaşılabilmesi içinse aracı zihin,
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ilahi ışığın yol göstericiliğine ihtiyaç duyacaktır. Fakat bu doğada var olan şeylerin anlaşılması
için geçerli bir koşul değildir. Gerekli olan ilahi bir yönlendirmedir (Kenny, 2018, s. 177). İnsan
zihni açık ilkeleri kıyaslama becerisine sahiptir. Ancak bu yolla edindiği bilgiye aynı zamanda
çıkarım yaparak da ulaşabilecektir. Böylece Thomas, rasyonun idrak metodunu da kendince
tanımlayacaktır.

Görüldüğü üzere Aziz Thomas, dönemin şartları da göz önünde bulundurularak, bireyin
zihin aracılığı/uslamlama ve deneyimlerinden yola çıkarak tikel olarak kendini
gerçekleştirebileceğinin ipuçlarını vermektedir ancak bunu sonunda ilahi bir temele oturtmakla
da kendini zorunlu hissetmektedir.
4. MODERN ÇAĞ
Ortaçağ sonrası 17. yüzyıl düşünürleri tarafından temellendirilen ve 18. Yüzyılda hayat
bulan Aydınlanma ile birlikte toplumsal yapının ve eşyanın doğasına uygun olarak egemenin
dönüşümü, beraberinde rasyonun / insan aklının çözmesi gereken yeni problemler ortaya
çıkarmıştır. Tanrı, artık yeryüzünün siyasasının, toplumunun ya da etiğinin hükümdarı
olmaktan çıkmış, daha yerinde bir söylemle çıkartılmıştır. Kendi gökyüzündeki tahtı ve
tapınakları dışında artık herhangi bir otorite alanı bulamayacaktır. Hatta tapınakları dahi
yeryüzü otoritesinin denetimi altına girmiştir. Egemenliğin tanrısal olandan toplumsal alana
geçişi, tarihsel olarak ilk kez olmasa da, kendi doğasına uygun olarak yeni yasalar ve etik
meseleleri beraberinde getirmiştir. Bu kez elinde taştan tabletler ya da kitaplar bulunan
peygamberlerin göksel kanunları değil yeryüzündeki aklın vahiyleri ve bunlara göre
düzenlenmesi gereken devasa bir yapı bulunmaktadır. Etik ve ahlak, artık tanrısal olan
düzlemden bireysel düzleme inerek yeryüzüne ait olacaktır. Ancak bu düzenleme işi, pek de
kolay olmayacaktır (Sarfati, Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?, 2010, s. 32).
Burjuva hareketleri içerisinde yükselen bir eğilim olan bireycilik, özellikle 17. yüzyıl
düşünürleri tarafından sıkça ele alınacaktır. Déscartes’ın ünlü cogito’su modern bireyin temel
argümanı olarak düşünme/kendi kendini düşünme yetisi ile değerlendirilmesine yol açacaktır.
Déscartes’ın bu düşünsel eylemi başlangıcında her şeyden şüphe duyulmasını gerektiren bir
eylem olarak ortaya çıkar. Gerçeği arayan birey, nesnel dünyadan gücü yettiği kadarıyla bir kez
dahi olsa şüphe duymalıdır (Déscartes, 2007, s. 50). Kuşku duyabilen, düşünebilen bir şeyin,
var olması da kaçınılmaz olacaktır. Bununla birlikte de düşünme yolu ile kesin bilgiye
ulaşılabilinecektir. Daha sonraları Fichte “ben” kavramını mutlak bir varoluş ifadesine
dönüştürür. Buna göre ben, kökenine inerek kendi varlığını tespit edecektir (Steiner, 2008, s.
63). Déscartes Ruhun İhtirasları adlı eserinde bireyin harekete geçebilmesinin tek nedeni
düşünme değil aynı zamanda altılı bir şekilde kategorize ettiği ihtiraslar / tutkular olduğunu
belirtmiştir. Spinoza’da ise akıl, bireyin en önemli özelliği olarak belirtilecek ve gerçek
mutluluğun kaynağı olarak belirtilirken, akıl yürütme üçlü bir tasnif halinde
konumlandırılacaktır. Bu tasnife ileride değinilecek olsa da kısaca hayal gücü, akıl yürütme ve
nihayet görü ötesinde özlerin ve Tanrı’da bulunan tanrısal doğanın zorunluluklarının
kavranması şeklinde sıralanabilir. Spinoza için rasyonun egemenliği hem bireysel olanın hem
de toplumsal olanın düzenlenmesi ve en iyi olana doğru evrilmesini getirecektir. İnsanların
aklın ilkelerine göre yaşamaları insanlar için en iyi olandır. Bu ilkeler çerçevesinde yaşayan
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insan kendisi için iyi olanı bilme erdemine sahip olmakla birlikte, bu erdem sayesinde başkaları
için de iyi olanı isteyecektir (Spinoza, Etika, 2011, s. 224).
Esasında bu tanımlamalar Ortaçağ’ın Tanrı – egemen yapısının bir reddi halidir.
Tanrı’nın her şeyin ölçüsü, öznesi ve hatta objesi olması, kitabî kurallarının hem dünyevî hem
de uhrevî hayatın tek düzenleyicisi olması fikri terk edilmiştir. Tanrı, sadece kendi alanına
itilecektir ki bireye yeryüzünde alan açılabilsin. Böylelikle yerin düzeni tanrısal kanunlar ile
değil, aksine insanın aklı ve ruhuna uygun kendisince yazılmış kuralları ile yönetilecektir.
İnsan, artık bir obje olmanın ötesinde her şeyin merkezinde yer alan, yeryüzünü kendi düşün
ve arzusuna göre şekillendirecek olan unsura yani özneye dönüşmüştür. İnsanın karakteri ve
onun mutluluğunun üzerine kurulu olduğu yasalar ile entelektüel sistem, asıl ilgilenilmesi
gereken konu olacaktır (Ferguson, 2020, s. 89). Tabii bir durum olarak birey merkezci bir
yapının inşası beraberinde kutsiyet de anlam değiştirecek ve tanrısaldan insan olana doğru
geçecektir. Tarihsel süreci içerisinde birey, ilk kez bu denli güçlü bir şekilde kendi kendini var
etme yoluna girecektir. “Dinselin yaratılmışı olmanın inancını reddeden ben, Montaigne’de
tekliği, bütünlüğü bulur” (Sarfati, Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?, 2010, s. 30). Bu gidişatta
kırılma noktalarından biri de Galileo ve Kopernikus’tan sonra Doğa Felsefesini neredeyse
matematik bir temele oturtan Sir Isaac Newton’un Principia’sıdır. Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1687) ile birlikte tanımlanan ve formülize edilen gezegen, yıldız ve
gök taşlarının hareketleri ile kütle çekimin yasalaşması, bireyin tanımlanması ve daha da ötesi
bir biçimde yer üzerindeki ekonomi – politik ve sosyolojik ilişkilerin sistematize edilmesinde
önemli bir rol oynamıştır.
İskoç Aydınlanmasının en önemli temsilcilerinden Ahlak Felsefesi alanında çalışan
Adam Smith tarafından geliştirilen Liberal sistem, bireyin tıpkı bir gezegenmişçesine ele alınıp,
kendince hareketleri olan ancak toplumsal bütünlüğe de uyan yapısını tanımlarken, bireyi
sistemin merkezine yerleştirir. Öncelikle belirtilmelidir ki Aydınlanma hareketlerinin
temelinde kurgusal fikir yürütmelerden ziyade gözlemi ve dinsel konular üzerine
gerçekleştirilen tartışmalardan ziyade bilimsel olguları önceleme ve ele alma durumu
mevcuttur. Böylelikle dini hurafeler ya da sadece aklın kurgulamaları terk edilmiş ve pozitivist
bir yaklaşım ön plana çıkmıştır. Az önce belirtildiği üzere Smith’in sistemi de gözlem,
çözümleme (analiz) ve birleştirme (sentez) sonucu ortaya çıkacaktır. Burada kullanılan
yöntembilim ise Newton tarafından geliştirilen yöntembilimden etkilenerek oluşmuştur.
Newton’un felsefesinin deney ve kanıta dayalı olması, bu felsefenin ilkelerinin aklın veya
şeylerin doğası değişmedikçe geçersiz kılınamayacağını göstermektedir (Maclaurin, 2020, s.
49). Benzer şekilde Smith de liberalizmi sistematize ederken piyasa aktörlerinin yani bireylerin
hareketlerini gözlemlemiş, formülize etmiş ve yasalaştırmıştır. Böylelikle birey, piyasa aktörü
olarak, sistemin en önemli unsuru haline dönüşürken aynı zamanda siyasi ve sosyolojik
disiplinler açısından da özne konumuna geçmiştir.
Modern bireyin, salt akıl yolu ile hareket eden bir insan türü olarak
kavramsallaştırılması zor olacaktır. Çünkü antikiteden beri kabul edilen ve skolastik dönemde
dahi reddedilmeyen – ancak günahın temel unsuru olarak kabul edilen – arzuları ile de hareket
edecektir ki bu onun doğasının bir sonucu olacaktır. Doğası itibariyle insan her zaman daha
fazlasını isteyecektir; birey olarak düşünüldüğünde, iyi olandan azami miktarda elde etmek
mutluluk getirecekse de, toplumsal olarak düşünüldüğünde paylaşmanın gerekliliği ortaya
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çıkacaktır. Bu gereklilik hali de Smith tarafından Ahlaki Duygular Kuramı (1759) ve Ulusların
Zenginliği (1776) kitaplarında ele alınmıştır. Bireyin bu zenginleşmeye yönelik arzusu bencil
bir arzudur ancak istese de istemese de toplumsal olana da fayda sağlayacaktır. Burada
belirtmek gerekir ki Smith, özellikle Ahlaki Duygular Kuramı adlı eserinde klasik iktisadi
yaklaşımdan ziyade iktisadı psikoloji ile birlikte düşünmüştür. Smith’in Davranışsal İktisat
alanında öncü olmasının esas kaynağı “sempati” kavramıdır. Toplumsal ilişkileri engelleyen
tutkular başlığı altında nefret ve öfke gibi yıkıcı duygusal varyantları ele alırken, toplumsal
ilişkilerin sempati ve dolayısı ile merhamet gibi tutkular eli ile gerçekleşebileceğini belirtmiştir
(Smith, Ahlaki Duygular Kuramı, 2020, s. 56-59). Zenginlik sahibi olma yolunda aç gözlülüğün
de olumsuz bir anlam taşıdığı kaçınılmazdır. Smith’in insani tutkuları tasnifinde birey,
toplumdan tamamen kopuk ya da bağımsız olarak nitelendirilmez; aksine toplumun bir parçası
olan birey, hem kendisinin hem de toplumun gelişimi için çalışmalı ve mümkün olduğunca
yıkıcı duygulardan uzak olmalıdır. Böylelikle hem bir piyasa aktörü olarak hem de bir vatandaş
olarak iktisadi ama aynı anda ahlaki gelişime katkı sağlayabilir. Her ne kadar klasik ya da neoliberal iktisadi yapılar bireyin “ben merkeziyetçiliği” üzerine kurgulansa ve bunu Smith’e
dayandırsa da, Smith’te durum ekonomi – politik ve sosyo-ekonomik düzeyde mevcudun tersi
konumundadır. Smith’e göre modern birey, elbette kendi menfaatini savunacaktır ancak bu onu
toplumun içinde ve onun bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Aslında bu durum,
bireyin özneleşmesinin hemen ardılı olarak çözülmesi gereken bir problem olarak belirmiştir.
Smith’in liberal tasarısı mikro ölçekte birey ve toplum ilişkilerini düzenleyen neredeyse
matematiksel bir sistem iken bunun makro ölçekte incelenmesi halinde gezegenlerin mekaniği
ile ilişkisi kaçınılmaz bir gerçeklik olacaktır. Smith’ten biraz önce yaşamış olan Sir Isaac
Newton gezegen ve yıldız hareketleri, kütle çekim ve asteroidler, Smith’te piyasanın unsurları
haline dönüşmüş ve benzer matematiksel ilkeler ve yasalar çerçevesinde kurumsallaşmıştır. 17.
Yüzyılda yaşanan bilim devrimi ile birlikte “doğal yasa” kavramı sekülerleşmeye başlamıştır.
Newton’un Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri eseri evrenin doğal yasalarını ve işleyişini
tanımlarken ve bunun insan aklı ile anlaşılabileceğini ispatlarken, aynı zamanda toplumsal ve
bireysel ilişkilerin farklı sosyal bilim disiplinlerinde ve her birinde kendine özgü olarak etki
yaratmıştır. Sosyal bilimler disiplinlerinin referans noktası haline gelen bu bilgiler ışığında yer
üstü düzenin düşünsel inşası başlatılabilmiş oldu (Kazgan, 2000, s. 57).
5. SONUÇ
Birey, felsefenin başlangıcından itibaren tartışma konularından biri olagelmiştir.
Tarihsel süreçte birey, ilk olarak Antik Yunan düşününde farklı filozoflarca ele alınmış, siyasal
ve ekonomik tasnifler çerçevesinde şekillenmiştir. Antikite Polisi’nde vatandaş kavramının
gelişimi ile birlikte bireyin bilgisi üzerine yürütülen fikri çalışmalarda bilginin kaynağı
sorunsalı ile birlikte bireyin tanımlanması yoluna gidilmiştir. Belirtilmelidir ki, Antik Yunan’da
dogmaların zayıf nitelikli oluşları, düşün dünyası içerisinde etkilerinin zayıflığını da
beraberinde getirmiştir. Yunan Tanrılarının antropomorfik doğaları ve düşkünlükleri sebebiyle,
özellikle monoteist dogmatizme nazaran düşün hayatını çok daha düşük seviyelerde
etkilemişlerdir. Antik Yunan’da Panteon’un yeri tragedya olmuştur. Bu bağlamda Protagoras,
insanı her şeyin ölçüsü kabul ederken, Herakleitos, insanın hayatın manasını
anlamlandırmasının temeline logos kavramını yerleştirecektir. Sokrates ise akıl ile özdeş olarak
psukhe kavramını hareketin rasyonelliğinin nedeni olarak vurgularken, bireyin arayışının
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temelinde mutluluğu (eudaimonia) bulma isteği olduğunu belirtecektir. Gelecekteki çağları
yoğun bir şekilde etkileyecek ve dönüştürülmesine katkı sağlayacak düşünürlerden Platon her
şeyi tümel töz Varlık ile ilişkilendirecek ve idelerin önemi üzerinde duracaktır. Protagoras’tan
ayrılarak düşününün merkezine Tanrı’yı yerleştirecektir. Aristoteles ise bedensel hareketin
kaynağını arzu ve pratik akıl ile tanımlayacak ve aklın ereğini iyiyi arama olarak belirtecektir.
Helenistik dönemde Stoacılar, dönemin şartlarına uyum gösterecek ve bütünleşik bir
düşün hayatını kavramsallaştıracaklardır. Stoacı görüş, evrensel dünya devletine dönüşen
imparatorluk içerisindeki bireylerin her birinin tümel töz ile bağlantılı oldukları, ondan bir parça
taşıdıkları fikrini öne sürerken, tümel yapı içerisinde rastlantısallığa yer olmadığını ve yazgısal
gerçekliğin kabulünün mutluluk getireceğine dair fikirleri savunmuşlardır. Epikuros ise bireyi
akıl yolu ile hazza ulaşmaya çalışan bir varlık tasnifi içerisinde ele alacaktır.
Ortaçağ Hristiyan dogması içerisinde, Tanrı’nın salt ve sarsılmaz egemenliğinin
toplumun her zerresine sirayeti, düşün hayatını da dönüştürmüştür. Philo-sophia (bilgelik
sevgisi) yerini Theo-sophia’ya (tanrı sevgisi) bırakacaktır. Tanrı her şeyin kaynağı ve nedeni
haline dönüşürken, felsefi hayatın öznesi konumuna gelmiştir. “Düşünen varlığın ne olduğu”
ile ilgili tartışmalar yapılmış ve her şeyin kaynağı olarak Tanrı düşüncenin tek sahibi olarak
kabul edilirken bireye Tanrı’ya itaat eden sadık kul görevi düşmüştür. Augustinus, felsefesinde
Tanrı’yı ve ruhu anlamak için sorular sorar Neoplatoncu bir yaklaşım ile her şeyin Tanrı’dan
kaynaklandığını ve yine O’na döneceğini belirtir. İlk Günah’ın da sebebi olarak gördüğü arzu
kavramını düşününde aşağılayacaktır. Boethius ise insanın maddi dünyadaki iyiliklerden
faydalanabileceğini ancak bu faydanın kısa süreli bir mutluluk getireceğini, gerçek mutluluk
için neoplatonist bir yaklaşımla Tanrı’ya ulaşılması gerekliliği tezini ortaya koyar. Thomas
Aquinas ise neoplatonist yaklaşımdan ziyade İbn Rüşt ve dolayısı ile Aristoteles’ten etkilenerek
aklın önemini vurgular. Zihnin iki ışığından bahsederken birinci ışık uslamlama ile nesnelerin
kavranmasına, ikinci ışık (ilahi ışık) ile de nesnelerin ve fenomenlerin nedenlerinin
anlaşılmasına yarayacaktır.
Ortaçağ’ın hemen sonrasında başlayan Rönesans ve Reform Hareketleri ile birlikte
Coğrafi Keşiflerin yapılması Avrupa’da Kilise öğretisinin derinden sarsılmalarına yol açmıştır.
Bu sarsıntılar, gelişen burjuvazinin düşün, siyasi ve ekonomik alandaki yeniliklere ön ayak
olması ile birlikte daha da derinleşmiş ve dönüşümlere neden olmuştur. Düşün dünyasında
dönüşüm öznelik konusu üzerinde gerçekleşirken Tanrı, yerini yavaş ama emin adımlar ile
bireye bırakmaya başlamıştır. Déscartes’ın cogito’su ile birlikte düşünen bir varlık olarak insan,
doğayı anlamaya ve anlamlandırmaya muktedir hale dönüşmeye başlarken ilk olarak kendi
kendisini yeniden tanımlayacaktır. Spinoza ile birlikte insan, doğa ile bütünleşik bir töz olarak
değerlendirilecek ve insanın doğadaki değişimlere karşı eylemliliği ya da eylemsizliği oranınca
bireylik hüviyeti taşıyacaktır. Déscartes ve Spinoza’nın apriori bilgi anlayışına karşın Hobbes
ve Locke aposteriori bilgi anlayışını savunacak ve ampirik bilginin önemini vurgulayacaklardır.
Gözlem ve deneyimsel bilgiler sayesinde algı ve bellek dünyasında birey bilgiyi oluşturacak ve
doğal yasalar çerçevesinde aklı ile iyiyi ve mutluluğu arayacaklardır.
Klasik Liberal yaklaşım da merkezine rasyonel bireyi alarak sistemini kurgulayacaktır.
Birey hem toplumun ve doğanın parçası hem de piyasanın aktörü olarak rasyonel tercihleri ile
bu alanları şekillendirecektir. Doğal yasa ya da faydacılık akımları ile bireyin hareket
özgürlüğünün alanı üzerine yoğun tartışmalar olsa da birey, her iki akımda da, devletin
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müdahalesinden bağımsız olarak iş görmelidir ki böylece kendi rasyonel tercihlerini
gerçekleştirebilecektir.
Galileo ve Kopernikus’un teorilerini çok daha ileri bir noktaya taşıyan Isaac Newton’un
bilim dünyasına kazandırdığı bilimsel bilgi ve metodolojisi ise Bilimsel Devrim’in ilanı
anlamını taşıyacaktır. Bu devrim neticesinde bilimsel bilgi, gözlem ve deney ile birlikte analiz
ve sentez metotlarının uygulanması sonucunda elde edilecektir. Öte yandan Newton’un gök
cisimlerinden atomlara kadar tüm cisimlerin hareketlerini tek bir evrensel yasa altında
toplaması da bilimsel bilginin basitlik ilkesini hayata geçirecek ve yasa kavramı fizik ve
matematik disiplinleri aşıp sosyal bilimleri de etkisi altına alacaktır. İskoç Aydınlanmacıları
Newton’dan fazlasıyla etkilenecek, tek tek bireylerin ve toplumun hareketlerini gözlemleyip
deneyimleyecek ve sentez oluşturacaklardır.
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ÖZET
Orhan Veli Kanık (1914-1950) Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı içerisinde gelişim gösteren
Garip şiir hareketinin (1941) en önemli temsilcisidir. Hareketin diğer üyeleri olan Melih Cevdet
Anday ve Oktay Rifat Horozcu ile birlikte Türk şiir geleneğine ve eskiye ait her şeye radikal
bir şekilde başkaldırarak günlük konuşma dilini ve günlük hayatı esas alan, başta teşbih ve
istiare olmak üzere edebî sanatlar ile şairâne söyleyişi reddeden, mısracı zihniyete karşı çıkarak
şiiri manadan ibaret gören, vezinle kafiyeye önem vermeyen ve şiirin resim, müzik gibi başka
sanatlarla temasına (tedahül) mesafeli duran veya soğuk bakan yeni bir şiir anlayışını
benimsemiştir. Bu bakımdan onu avangart (avant-garde)/öncü bir sanatçı olarak kabul etmek
yerinde olur.
Orhan Veli, şiirine hayatın sıradan işleyişini, sıradan olayları ve mütevazı yaşayışlarıyla öne
çıkan sıradan insanları konu ederken -onun otobiyografisini yansıtanlar da dâhil olmak üzereözel kişi ve mekân adlarına nitelik ve nicelik bakımından ayrı bir dikkat göstermiş, şiirinin
kompozisyonu içinde onlara yer yer çeşitli anlamlar yüklemiştir. Bunların belli başlıklar altında
sınıflandırılıp söz konusu edilmesi, Orhan Veli’nin şiirlerinin daha iyi anlaşılması noktasında
belli bir öneme sahiptir.
Bu çalışmada Orhan Veli’nin hem kitaplarındaki hem de kitaplarının dışında kalan şiirleri ele
alınarak özel kişi ve mekân adları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kişi adları; “Şairin
Kendisi”, “Orhan Veli’nin ‘Küçük Adam’ları”, “Sanatçılar”, “Tarihî Şahsiyetler ve Kutsal
Kitaplarda Adı Geçen Kişiler”, “Kurguya Dayalı Eserlerden Alınan Kahramanlar” ve
“Hayvanlar” başlıkları altında söz konusu edilmiştir. Mekân adları ise “İstanbul”, “Anadolu
Şehirleri”, “Dünya Şehirleri” ve “Masallarda Yer Alan Mekânlar” başlıkları çerçevesinde
ortaya konulmuştur. İncelemenin bütününde, bahsi geçen özel adların anlamsal değerleri
yorumlanmaya ve tespit/tahlil edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Orhan Veli, şiir, şiir tahlili
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THE SEMANTIC FRAMEWORK OF THE PERSON AND PLACE NAMES IN
ORHAN VELİ’S POEMS

ABSTRACT
Orhan Veli Kanık (1914–1950) is the most prominent representative of the Garip poetry
movement (1941), which evolved in the Republican Period Turkish Literature. Together with
the other members of the movement, Melih Cevdet Anday and Oktay Rifat Horozcu, he
radically rebelled against the traditional Turkish poetry and everything associated with the past,
and adopted a new understanding of poetry that was based on everyday speech and life, rejected
literary arts, particularly simile and metaphor, and poetic utterance, and considered meaning
the most important thing in poetry by opposing to verse mentality, that disregarded rhyme and
prosody, and remained distant to or frowned upon the interaction of the poetry with other arts
such as painting or music. In this sense, it would be appropriate to consider him as an avantgarde, pioneering artist.
Orhan Veli, while discussing the mundane functions of life, mundane events, and mundane
people who are prominent in his poetry for their modest lives, paid special attention to the
proper names and names of the places, both in terms of quality and quantity, including those
that reflected his autobiography, and ascribed various meanings to those in the composition of
his poems. Classifying and mentioning them by specific titles is of importance for
understanding of Orhan Veli’s poems better.
The proper names and names of the places were examined and analyzed in this study by
discussing Orhan Veli’s poetry both in his books and other sources. The proper names were
mentioned under the headings of “The Poet Himself”, “Orhan Veli’s ‘Little Men’…”, “Artists”,
“Historical Personalities and Persons Mentioned in the Holy Books”, “Characters Taken From
Fiction-Based Works” and “Animals.” The names of the places were presented under the
headings of “Istanbul”, “Anatolian Cities”, “World Cities” and “Places in Tales.” Throughout
the study, attempts were made to interpret and determine/analyze the semantic values of the
aforementioned proper names.
Keywords: Turkish Literature, Orhan Veli, poem, poem analysis

1. GİRİŞ
Orhan Veli Kanık, Garip şiir hareketinin öncülüğünü yaparak hem dönemini hem de
kendisinden sonraki Türk şiirini önemli ölçüde etkileyen bir şairdir. Bu etki, onun şiirde radikal
birtakım değişiklikleri benimsemesi ve kendisinden önceki Türk şiirine sert eleştirilerle
başkaldırması dolayısıyladır. Şiir hakkındaki görüşlerini ise 1941 yılında Oktay Rifat Horozcu
ve Melih Cevdet Anday ile birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabının ön sözünde bir bütün
hâlinde ortaya koymuştur.1
Buradaki görüşlere göre özetle; şiirde günlük konuşma dilinden ayrı bir dil olmamalı, ahenk;
vezin ve kafiye dışında aranmalı, edebî sanatlara başvurulmamalı, resim ve müzik gibi diğer
Garip ön sözünün, “Ahmet Haşim’in ‘Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’ başlıklı Piyale ön sözünün dışında Türk
edebiyatında bir öncüsü yoktur.” (Daşçıoğlu, 2004: 40).
1
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sanatlarla ilişki kurulmamalı, egemen sınıf veya seçkin azınlık değil toplumun geneli ele
alınmalı, şiirin manadan ibaret olduğu görüşü benimsenmeli, mısracı zihniyete karşı çıkılmalı
ve şiir birtakım ilkelerden kurtarılıp basit bir şekilde yazılmalıdır. Yine Garip ön sözüne göre
Sürrealizm, yani Gerçeküstücülük bu sanat anlayışı çerçevesinde benimsenebilecek en iyi yol
olarak belirmektedir.
Orhan Veli’nin ilk şiir kitabı, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın da şiirlerinin yer
aldığı; 1941 yılında yayımlanan Garip’tir. Şair, 1945 yılında Vazgeçemediğim isimli kitabını,
aynı yıl Garip kitabının sadece kendi şiirlerini içeren ikinci baskısını yayımlar. 1946’da Destan
Gibi, 1947’de Yenisi ve son olarak 1949’da Karşı yayımlanır.
Orhan Veli, sanat anlayışındaki birtakım küçük değişikliklerle birlikte Garip ön sözünde sahip
çıktığı ilkeleri kısa hayatı boyunca devam ettirir. Bu devamlılık, özellikle şiirde konu alınan
insan ve muhitte kendisini gösterir. Şair, şiirlerinde yer verdiği kişilerin ve mekânların
isimlerini de zikretmektedir. Bu isimlerin indeks mahiyetinde ortaya konulması ve anlamsal
çerçevesinin tespit edilmeye çalışılması ise onun edebî şahsiyetini daha iyi anlamak açısından
önem taşımaktadır.
2. KİŞİ ADLARI
Orhan Veli’nin şiirlerinin dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, kalabalık bir şahıs
kadrosuna sahip olmasıdır. Şair, bu kadro içerisinde zaman zaman kendisi de dâhil olmak üzere,
kurgusal veya gerçek bazı kimselerin isimlerini de söz konusu etmekte ve onları şiirin önemli
bir unsuru hâline getirmektedir. Bu isimler “Şairin Kendisi”, “Orhan Veli’nin ‘Küçük
Adam’ları”, “Sanatçılar”, “Tarihî Şahsiyetler ve Kutsal Kitaplarda Adı Geçen Kişiler”,
“Kurguya Dayalı Eserlerden Alınan Kahramanlar” ve “Hayvanlar” olmak üzere altı başlıkta
incelenebilir.
Orhan Veli’nin şiirlerinde yer verdiği isimlerden bazıları ise bu tasnife uymaz. Örnek verilecek
olursa “Efkârlanırım” şiirinde şair, “Kâzım’ım” türküsünü2 söylediklerinde efkârlandığını ifade
eder: “Kâzım’ım türküsünü söylerler, / Üsküdar’da; / Efkârlanırım.” (2021: 81). Buradaki
Kâzım, türküdeki şahsın adı olduğu için şiir açısından haricî bir unsur olarak kabul edilmelidir.
“Yol Türküleri”nde Arifiye’ye gelindiğinde Arifiye Köy Enstitüsü’nün kurucusu Süleyman
Edip Balkır’dan da bahsedilir: “Arifiye! / Şoför durdu, Enstitü Mektebi, dedi. / Süleyman Edip
Bey müdürün adı.” (2021: 99). Şairin, Necmi Özbingöl’e yazdığı bir mektupta bulunan
başlıksız bir dörtlük3 askerliği sırasında Binbaşı Alpatay’ın başka bir yere nakledilmesi üzerine
kaleme alınmıştır ve bu dörtlükte Binbaşının ismi de zikredilmektedir: “Unutulmaz adın elbette
büyük Alpatay.” (2021: 282).
2.1. Şairin Kendisi
Özel kişi adları bahsinde değerlendirilmesi gereken ilk isim şairin kendisidir. Bunun başlıca
sebebi, Orhan Veli’nin otobiyografik nitelik taşıyan bazı şiirlerinin bulunmasıdır. Bu şiirlerin
en bilineni hiç şüphesiz ki “Istanbul Türküsü”dür. Şair, “Istanbul Türküsü”nün ilk mısralarında
“Mezar arasında harman olur mu? / Kama yarasına derman olur mu? / Kamayı vuranda iman olur mu? / Aslanım
Kâzım’ım yerde yatıyor / Kaytan bıyıkları kana batıyor.” dizeleriyle başlayan Konya türküsü kast ediliyor.
3
“Kendisini Denizli’nin Sarayköy kazası askerlik şubesine göndermeden evvel veda makamında ve ailesi efradıyla
birlikte kendisinin de hazır bulunduğu içkili ziyafette ve dünyanın en gülünç hayretleri içinde şu kıtayı okudum.”
(Oral, 2019: 73).
2
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kendisini şöyle tanıtır: “Istanbul’da, Boğaziçi’nde, / Bir fakir Orhan Veli’yim; / Veli’nin
oğluyum, / Tarifsiz kederler içinde.” (2021: 89). İkinci mısrada sözü edilen, Orhan Veli’nin
babası Veli, Muzıka-yı Hümâyun’da klarnetçilik, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda
şeflik ve Ankara Radyosu’nda müdürlük gibi görevlerde bulunan Mehmet Veli Bey’dir.
(Daşcıoğlu, 2019: 15-16). Hemen hemen aynı mısralar şiirin sonunda da tekrarlanmaktadır.
“Ben Orhan Veli” şiirinde otobiyografik anlatım daha fazla ön plana çıkar. Şair burada ilk
olarak meşhur, “Yazık oldu Süleyman Efendi’ye” mısrasını meydana getiren kişi olduğunu
söyler ve dolayısıyla Orhan Veli’nin edebiyat dünyasında tanınmasını sağlayan “Kitabe-i Sengi Mezar” şiirini hatırlatır. Ardından sıradan bir insan olduğunu ve sıradan bir hayat yaşadığını
söz konusu eder. Şiir, bütünüyle bu sıradan ve samimi bakış açısı üzerine inşa edilmiştir:
“ (…) Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Bir evde otururum,
Bir işte çalışırım.
Bir anne ile babadan dünyaya geldim.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-i nübüvvet.
Ne İngiliz kıralı kadar
Mütevazıyım,
Ne de Celâl Bayar’ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat. (…)” (2021: 230-231).
“Sicilyalı Balıkçı” şiirinde ise şair bu kez müstear ismini -Mehmet Ali Sel- vurgulamaktadır.
Orhan Veli bu şiirde, hâlihazırdan yüz sene sonra Sicilya sahillerinde yaşayan bir balıkçının
şairi tanımadan ondan bir mısrayı mırıldanacağını hayal eder: “Benden bir mısra mırıldanacak
/ Şarkı hâlinde; / Bu dünyadan Mehmet Ali isminde bir şairin / Gelip geçtiğini bilmeksizin.”
(2021: 218).
2.2. Orhan Veli’nin “Küçük Adam”ları
Orhan Veli’nin şiirlerindeki özel kişi adları bahsinde en geniş yer “küçük adam”lara aittir.
Başka bir deyişle Orhan Veli’nin şiirlerinin aslî şahsı, mütevazı hayatlarıyla öne çıkan halktan
kimselerdir. Bu şiirlerin en meşhuru, nasırından başka büyük kaygısı olmayan Süleyman
Efendi’nin anlatıldığı “Kitabe-i Seng-i Mezar”dır.4 Mezar taşı kitabesi anlamına gelen ve üç
bölümden oluşan bu başlık altında Süleyman Efendi ismindeki sıradan kimsenin sıradan hayat
hikâyesi özetlenir.
Süleyman Efendi çirkin yaratıldığından bile üzüntü duymaz. Allah’ın adını ancak kundurası
vurduğu zamanlarda anacak kadar dindardır. Bununla birlikte günahkâr sayılmaz. Varlık veya

Bu şiir Orhan Veli’nin sanat hayatında bir dönüm noktasıdır. Zira hem Garip ön sözünde ortaya konulan poetik
görüşlerin meydana gelmesine kaynaklık etmiş hem de şairin edebiyat dünyasında şöhret kazanmasını sağlamıştır:
“…‘Kitabe-i Seng-i Mezar’ kısa zamanda, hem beğenenlerin hem de beğenmeyenlerin gayretleriyle meşhur olur.
Çoğu olumsuz ve alaycı olan birtakım tenkitlerle karşılaşır. Orhan Veli dergilerde gerek bu şiir, gerekse diğer
şiirleri hakkındaki tenkitlere cevap verir. Kendisiyle yapılan röportajlarda şiir üzerine düşüncelerini açıklar. Bütün
bu fikirlerinin esaslarını bir araya getirerek poetikasının taslağını oluşturur ve dört makale hâlinde yayımlar. Bu
yazılar da Varlık dergisinin Aralık 1939-Ocak 1940 arasındaki dört sayısında çıkmıştır. (…) Orhan Veli’nin
yazdığı mukaddime, meşhur Garip mukaddimesi, yukarıda bahsi geçen ve Varlık’ta çıkan dört yazının yeniden
gözden geçirilmiş şeklidir.” (Okay, 2005: 37-39).
4
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yokluk onun için bir mesele değildir. Bir akşam uyumuş ve uyanamamıştır. Yani ölümü de
hayatı gibi sıradan olmuştur. Cenaze merasimi aynı sıradanlıkta yapılır. Süleyman Efendi’yi
alıp götürürler, yıkarlar, namazını kılarlar ve gömerler. Ölümünü duyan alacaklıları haklarını
helal edeceklerdir. Kendisinin ise fakirliği sebebiyle alacağı falan yoktur. Cenaze merasimi
bittikten sonra tüfeğini depoya kaldırırlar, kıyafetlerini başkasına verirler. Bütün bu işlerden
sonra mütevazı hayatından geriye adı bile kalmaz:
“Tüfeğini deppoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matarasında dudaklarının izi;
Öyle bir rûzigâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısiyle:
‘Ölüm Allah’ın emri,
Ayrılık olmasaydı.’…” (2021: 61).
Hatem Türk’ün de belirttiği gibi, “Orhan Veli’nin şiirinde nesne olarak ele aldığı insanın adının
Süleyman olması tesadüfî değildir.” (2020: 27-28). Süleyman deyince akla Süleyman
peygamber ve Kanunî Sultan Süleyman gelmektedir. Her iki ismin de Türk ve İslâm kültüründe
gücü ve ihtişamı temsil ettiğini bilinir.5 Orhan Veli ise bu şiirde pasif protest bir tavırla yeni bir
Süleyman’ı ortaya çıkarır. Buradaki Süleyman, hiçbir olağanüstü özelliği olmayan ve hiçbir
büyük meseleyle ilgilenmeyen, yalnızca gündelik yaşantısını yoluna koymaya çalışan ve her
yerde karşılaşılabilecek Süleyman Efendi’dir.
Orhan Veli “Veda” başlıklı şiirde ise Süleyman Efendi’nin oğlu Niyazi’yi kahvede radyo
dinlerken okurun karşısına çıkarır. Gökçe Ulus’un ifadesiyle, “Orhan Veli için Süleyman
Efendi bir metafordur, onun sanatının meşhurudur. ‘İsmi bile kalmadı yadigâr’ denilen
Süleyman Efendi’nin oğlu Niyazi, yaşam savaşı içinde kendi canlılığının endişesini taşır.”
(2020: 153-154). Harp ihtimalinden, harbin sonuçlarından yani açlıktan korkar:
“Yalnız Niyazi oturuyor,
Rahmetli Süleyman Efendi’nin oğlu,
Kahvede.
Ajans dinliyor, düşünüyor:
‘Harp olur mu,
Kıtlık olur mu?’ diye.” (2021: 261).
“Dalgacı Mahmut” şirinde sözü edilen Dalgacı Mahmut’un her sabah gökyüzünü maviye
boyamak ve yırtılınca denizi dikmek gibi önemli görevleri vardır. Görevlerinden bir diğeri ise
dalga geçmektir: “Dalga geçerim kimi zaman da, / O da benim vazifem.” (2021: 138). Şair
dalga geçme meselesini gökyüzünü maviye boyamak ve yırtılınca denizi dikmek gibi
olağanüstü olaylarla eş tutmakta ve Dalgacı Mahmut’un şahsında hayata farklı bakan bir insan
tipini gözler önüne sermektedir.

5

Ayrıntılı bilgi için bk. (Türk, 2020: 27-38).
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Şair “Dedikodu” şiirinde dedikodular neticesinde adının çıktığı Süheyla, Eleni, Melahat ve
Mualla gibi kadınların isimlerini sayar. “Sakal” şirinde zikredilen Halime, benzer bir mahiyette
yer alır: “Bunca yılın Halime’sini / Hanginiz bilir, benim kadar, / Memnun etmesini?” (2021:
87). “Altındağ” başlıklı şiirde, Ankara’daki fakir mahallelerden biri olan Altındağ’da yaşayan
bir genç kızla bir lağımcının rüyası anlatılır. Genç kız bir memurla evlenmenin, şehre
taşınmanın, apartmanda yaşamanın ve elden düşme de olsa bir arabaya sahip olmanın hayalini
kurar. Bu modern hayata kavuştuktan sonra da dönemin modasına uygun olarak Yılmaz
isminde bir çocuğunun olmasını ister.
“Ahmetler” şiirinde toplumsal sınıf meselesine dikkat çekilir. Şiirde söz konusu edilen
Ahmetler, aynı adı taşımalarına rağmen aynı sosyal statüye sahip değillerdir: “Kimimiz Ahmet
Bey, / Kimimiz Ahmet Efendi; / Ya Ahmet Ağayla Ahmet Beyefendi?” (2021: 146). “Ali Rıza
ile Ahmed’in Hikâyesi” şiirinde ise toplumsal sınıf meselesi, köy ve şehir olmak üzere bu kez
yaşanan yer üzerinden ortaya konulur:
“Ne tuhaftır Ali Rıza ile
Ahmed’in hikâyesi!..
Birisi köyde oturur,
Birisi şehirde
Ve her sabah
Şehirdeki köye gider,
Köydeki şehire.” (2021: 220).
“Edith Almera” şiirindeki Edith Almera, “kafeşantanlarda muhabbet toplayan bir Çigan
orkestrasının birinci kemancısı”dır. “Montör Sabri” şiirinde anlatılan Montör Sabri ise kolunda
iki okka ekmekle her akşam eve sarhoş dönen bir kimsedir. “Mangal” başlıklı şiirde Orhan Veli
yakın çevresinden bir ismi, Oktay Rifat Horozcu’nun annesi Münevver Hanım’ı söz konusu
eder: “Şair arkadaşım Oktay Rifat’ın / Ve Münevver Hanım, validesi / Balık pişirirmiş
mangalda ve dumanını / Mukavvadan yelpazesiyle / Genzine doldururmuş arkadaşım.” (2021:
222). Son olarak “Aşk Resmigeçiti”nde, Münevver abla, Nurinnisa, Aliye ve Ayten gibi birlikte
olduğu kadınların ayırıcı özelliklerini vurgular.
2.3. Sanatçılar
Orhan Veli’nin şiirlerinde, başta yakın çevresinden olmak üzere bazı sanatçıların isimleri de
zikredilmektedir. “Oktay’a Mektuplar” başlıklı şiir, Oktay Rifat Horozcu’ya Ankara’dan
yazılmış “8.12.1937 Saat: 21”, “10.12.1937 Saat 14.30” ve “1.1.1938 Saat 10” tarihli üç
manzum mektuptan oluşur. İlk mektup Macar Lokantası’nda kaleme alınmıştır ve Oktay Rifat’a
bütün sarhoşlardan selam gönderilir. İkinci mektupta şair, Melih Cevdet Anday’la aynı kıza
âşık olduğundan bahseder. Üçüncü ve son mektupta ise parasızlıktan yakınır.
Otobiyografik bir şiir olan “Ben Orhan Veli”de yine Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet
Anday’dan söz edilmektedir. Şair burada en yakın arkadaşlarının Oktay Rifat Horozcu ile Melih
Cevdet Anday olduğunu söyler: “Oktay Rifat’la Melih Cevdet’tir / En Yakın arkadaşlarım.”
(2021: 231). “Hardalname” şiirinde, “Hardalsız yaşanmaz” sözünün sahibi olan Abidin, Orhan
Veli’nin yakınındaki isimlerden Abidin Dino’dur: “… ‘Hardalsız yaşanmaz’ / Bunu Abidin de
söylüyordu geçende.” (2021: 264). Son olarak “Efsâne” şiiri, klasik Türk şiirinin, hatta
doğrudan doğruya Yahya Kemal Beyatlı’nın taklit edildiği bir şiirdir. Bu çerçevede şairin adına
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da vurgu yapılmaktadır: “Ve o hâletle bütün kahkahalar nağmeleşir / Dilde Yahya Kemal’in
şarkısı şehnâmeleşir” (2021: 248).
2.4. Tarihî Şahsiyetler ve Kutsal Kitaplarda Adı Geçen Kişiler
Orhan Veli’nin şiirlerindeki özel kişi adları bahsinde değerlendirilebilecek bir başka kategori,
tarihî şahsiyetler ve kutsal kitaplarda adı geçen kişilerdir. Tarihî şahsiyetler yakın tarihe ve eski
çağlara ait olabildiği gibi kutsal kitaplarda adı geçen kişiler de hem Kitab-ı Mukaddes’te hem
de Kuran-ı Kerim’de yer alır. Her iki başlık da aslında Orhan Veli’nin yalnızca günlük hayattan
beslenmediğini, oldukça zengin bir kültür birikimine sahip olduğunu göstermektedir.
“Ave Maria” şiirinde Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Asur Kraliçesi ve Tanrıçası
Semiramis’in adı geçer. Şair yukarıda sözü edilen otobiyografik şiirlerden “Ben Orhan Veli”de
sıradan biri olduğunu anlatırken Celâl Bayar’ın önceki ahır uşağı gibi aristokrat olmadığını
söyler: “Ne de Celâl Bayar’ın / Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.” (2021: 230-231). 1939 yılında
kaleme alınan “Tereyağı” şiirinde ise II. Dünya Savaşı’nın etkisini görebilmek mümkündür.
Zira Orhan Veli, şiirin başında Savaş’ın başrolündeki isimlerden Adolf Hitler’e hitap
etmektedir. Çocuk gözünden yazılan şiirde ironik bir üslûp6 dikkati çeker:
“Hitler amca!
Bir gün de bize buyur.
Kâkülünle bıyıklarını
Anneme göstereyim.
Karşılık olarak ben de sana
Mutfaktaki dolaptan aşırıp
Tereyağı veririm.
Askerlerine yedirirsin.” (2021: 259).
“Odamda” şiiri on iki dörtlükten oluşur. Şair her iki dörtlüğün ardından, “Kardeşini öldürüyor
Kabil, / İçimde bir yalnızlık duygusu. / Ölüm kadar uzun yaz uykusu, / Sıkıntı ile geçilen sahil.”
(2021: 163) mısralarını, toplamda dört kez olmak üzere tekrarlar. Orhan Veli şiirin bütününde
sıkıntılı ruh hâlini ortaya koyarken kardeşi Habil’i öldüren Kabil’i söz konusu etmekte ve
dolayısıyla insanlık tarihindeki ilk cinayete telmihte bulunmaktadır.
“Buğday” başlıklı şiirin bir dörtlüğünde, Mısır’daki kıtlık sürecinde buğday dağıtan Yusuf
peygamberin adı geçer: “Undan bize de pay, bize de pay, / Koşun buğday dağıtıyor Yusuf. /
Undan bize de pay, bize de pay, / Çökmeden sonu gelmiyen küsuf.” (2021: 172). Aynı şiirin
bir başka dörtlüğünde ise İslâm halifelerinden Ömer bin Hattab’ın, yiyecek bulamaması
sebebiyle torunlarını oyalamak için boş bir tencerede taş kaynatan ihtiyar kadına, halife
olduğunu söylemeden yardım edişi hatırlatılır.7 Fakat bu kez beklenen yardım gelmeyecektir:
“Eriyecek tencerede kalay, / Çocuklar ağlaşmasınlar dağda. / Eriyecek tencerede kalay, /
Yetişmiyecek Ömer imdada.” (2021: 173).
Yine “Ave Maria” şiirinin başlığındaki “Maria” İsa peygamberin annesi Meryem Ana’dır.
Şiirin ikinci dörtlüğünün son mısrasında Hacer’in kollarındaki İbrahim’den bahsedilir:
İronik üslûp şairin diğer II. Dünya Savaşı konulu şiirleri için de geçerlidir. Hakan Sazyek bu durumdan kısaca
şöyle bahseder: “Garipçilerin, Hitler Almanya’sı ve onun başlattığı savaş karşısındaki tutumları, kendisini savaş
karşıtlığı, dolayısıyla tepki biçiminde gösterir. Ancak, bu tepki net ve politik bir nitelikte değildir. (…) Garip
şiirindeki ‘Hitler’ ve ‘İkinci Dünya Savaşı’ temalı örneklerin hemen hepsi ironik bir bakışın ürünü olarak ve kara
mizah tarzında yazılmıştır.” (2016: 202).
7
Aynı olay, Mehmed Akif Ersoy’un “Kocakarı ile Ömer” başlıklı şiirinde müstakil bir konu olarak işlenmektedir.
6
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“Düşünmez miydi akşam olunca / Hacer’in kollarında İbrahim.” (2021: 176). Şiirin devamında
“Seba ellerinin en güzeli?” mısrasıyla Seba Melikesi Belkıs kast edilmekteyse de onun adına
yer verilmez. (2021: 176). Yukarıda adı geçen Kleopatra ve Semiramis gibi isimlerden yola
çıkıldığında Orhan Veli’nin şiirin bütününde tarihte yer etmiş önemli kadınlara dikkat çektiği
anlaşılır.
2.5. Kurguya Dayalı Eserlerden Alınan Kahramanlar
Orhan Veli bazı şiirlerinde roman, hikâye, masal ve destan gibi kurguya dayalı eserlerde adı
geçen bazı kahramanların isimlerine de yer vermektedir. “Robenson” şiirinde çocukluk
günlerini anlatan şair, Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’unu hatırlar ve onu düştüğü ıssız
adadan kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte çareler aradıklarını söyler. Şair ve arkadaşları,
Jonathan Swift’in Güliver’inin devler adasında başına gelenlere de gözyaşı dökmüşlerdir. Her
iki eser de bir macera romanıdır ve çocukların ilgisini çekecek türdendir. Dolayısıyla çocuklar,
bu kitapların kahramanlarına içten bir yakınlık duydukları için onların yaşadıklarına
üzülmektedirler:
“Haminnemdir en sevgilisi
Çocukluk arkadaşlarımın
Zavallı Robenson’u ıssız adadan
Kurtarmak için çareler düşündüğümüz
Ve birlikte ağladığımız günden beri
Biçare Güliver’in
Devler memleketinde
Çektiklerine.” (2021: 47)
“Yol Türküleri”nde şair, peş peşe Bolu Beyi, İsa Balı, Hanoğlu Kocabey, Ayvaz ve Köroğlu
olmak üzere Köroğlu Destanı’nın önemli kahramanlarını sayar: “İsa Balı’nın ardından /
Hanoğlu Kocabey çıkar; / Ayvaz çıkar, Hoylu çıkar; / Bir yardan Köroğlu çıkar.” (2021: 102).
“Kurt” şiirinde Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı, Pers prensesi Şehrazad’ın adı geçer. Pers
Şehinşahı Şehriyar, karısı onu aldattıktan sonra bütün kadınlara güvenini kaybeder ve intikam
almak için her gece birlikte olduğu bir bakire kızı öldürtür. Vezir olan babasının itirazlarına
rağmen Şehriyar’la evlenen Şehrazad ise diğer kızlardan farklıdır. Şehrazad, Şehriyar’a her
gece bir masal anlatır ve gecenin sonunda masalı yarıda keserek geri kalanını ertesi gün
anlatacağını söyler. Böylece onu bin bir gece oyalar. Bu süreçte Şehriyar, Şehrazad’a güvenir
ve ona âşık olduğunu anlar. Orhan Veli, şiirde yaşama aşkını kaybettiğini ifade ederken
Şehrazad’ın masallarının da onu hiçbir kıyıya ulaştırmadığını vurgular: “Ah! Artık benim de
benzim sarı, / Damar kanımı dolaştırmıyor. / Hiçbir kıyıya ulaştırmıyor, / Beni Şehrazad’ın
masalları.” (2021: 168).
2.6. Hayvanlar
Bu kategoride ele alınabilecek son başlık özel hayvan adlarıdır. “Hayat Böyle Zaten” şiirinde
çocukluk günlerinden hatırlanan bir evde, bir yıl içinde gerçekleşen bazı önemli hadiseler söz
konusu edilmektedir. Bu süreçte evin kızı gelin olmuş, küçük çocukları sınıfı geçmiş, Çinçon
adındaki köpekleri ölmüş ve Maviş adlı kedileri kaybolmuştur. Şiirde Çinçon ve Maviş’ten
ailenin bir ferdi gibi bahsedilmektedir:
“Bu evin bir köpeği vardı;
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Kıvır kıvırdı,
Adı Çinçon’du, öldü.
Bir de kedisi vardı: Maviş,
Kayboldu.
Evin kızı gelin oldu,
Küçük bey sınıfı geçti.
Daha böyle acı tatlı
Neler oldu bir yıl içinde!
Oldu ya, olanların hepsi böyle…
Hayat böyle zaten!..” (2021: 257).
“Yol Türküleri”nde ise Köroğlu Destanı’ndaki diğer kahramanlarla birlikte efsanevî bir hayvan
olan Kır At’ın adı zikredilir: “Kır At’a nal mı dayanır? / Dağlar uykudan uyanır, / Yer gök kızıla
boyanır.” (2021: 102).
3. MEKÂN ADLARI
Orhan Veli’nin şiirlerinde kalabalık bir şahıs kadrosunun yanında dikkat çeken bir mekân
çeşitliliğinden de söz etmek mümkündür. Şair, kişi adlarında olduğu gibi şiirlerinde ele aldığı
mekânların isimlerine de sık sık yer vermektedir. Bu mekânlar “İstanbul”, “Anadolu Şehirleri”,
“Dünya Şehirleri” ve “Masallarda Yer Alan Mekânlar” olmak üzere dört başlıkta incelenebilir.
3.1. İstanbul
Orhan Veli’nin şiirlerindeki esas mekân İstanbul’dur. “İstanbul İçin”, “Istanbul Türküsü”,
“İstanbul’u Dinliyorum”, “Kapalı Çarşı” ve “Galata Köprüsü” doğrudan doğruya İstanbul’u
konu alan şiirlerdir. Birçok şiirinde ise İstanbul ve semtleri metnin önemli bir unsuru veya
dekoratif bir mekân olarak okurun karşısına çıkar. Yalnızca nicelik noktasında bakıldığında
dahi şiirlerde İstanbul’la ilgili çok fazla ifade ve anlatımın olduğu görülür.
“İstanbul İçin” şiirinde “Nisan”, “Arzular ve Hâtıralar”, “Böcekler” ve “Davet” olmak üzere
dört bölüm vardır. Burada İstanbul’a dair herhangi bir vurgu bulunmasa da başlığın İstanbul’a
ithaf mahiyetinde olması önemlidir. “Istanbul Türküsü”nde şiire, aşk acısından doğan kederli
bir atmosfer hâkimdir. Şair, şiirin başında İstanbul’da, Boğaziçi’nde “Bir fakir Orhan Veli”
olduğunu ifade eder. Rumelihisarı’nda oturmuştur ve ruh hâline uygun olarak acıklı bir İstanbul
türküsü söylemektedir:
“Istanbul’da, Boğaziçi’nde,
Bir fakir Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Târifsiz kederler içinde.
Urumelihisarı’na oturmuşum;
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
‘Istanbul’un mermer taşları:
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;
Gözlerimden boşanır hicran yaşları:
Edalı’m,
Senin yüzünden bu hâlım.’ (…)” (2021: 89).
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Altı bölümden oluşan “İstanbul’u Dinliyorum” bütünüyle İstanbul’un mekânsal çağrışımlarının
ortaya konulduğu bir şiirdir. Bütün bölümlerde şair gözlerini kapatarak şehrin seslerini dinler.
Bu seslere yine şehirle ilgili bazı hayallerin eşlik ettiği görülür. Birinci kısımda önce hafiften
bir rüzgâr eser, ağaçlardaki yapraklar yavaş yavaş sallanır, çok uzaklardan sucuların hiç
durmayan çıngırakları duyulur. İkinci kısımda yükseklerden çığlık çığlık kuşlar geçer,
dalyanlarda ağlar çekilir ve bir kadının ayakları suya değer. Üçüncü kısımda Kapalıçarşı’nın
serinliği ve Mahmutpaşa’nın hareketliliği vurgulanır. Avlular güvercin doludur, doklardan
çekiç sesleri gelir, mevsimlerden bahardır ve bahar rüzgârında ter kokuları duyulur. Dördüncü
kısımda loş kayıkhaneleri olan bir yalının başında eski âlemlerin sarhoşluğu olduğu ifade edilir.
Şair, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul’u dinlemeye devam eder. Beşinci kısımda
kaldırımdan bir yosma geçer. Bu geçişe küfürler, şarkılar, türküler ve laf atmalar eşlik
etmektedir. Kadın, elinden muhtemelen hayal kırıklıklarını ifade eden bir gül düşürür. Altıncı
ve son kısımda sevgili söz konusudur. Şair onun alnının sıcak olup olmadığını, dudaklarının
ıslak olup olmadığını bilir. Fıstıkların arkasından bir ay doğar ve şair bunu sevgilinin kalbinin
vuruşlarından anlar.
Orhan Veli, şiirin her bir bölümünün başında ve sonunda “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim
kapalı” mısrasını tekrar eder. Son mısrada ise yalnızca “İstanbul’u dinliyorum.” ifadesine yer
verir. Şiir bir bütün olarak ele alınırsa Orhan Veli’nin seslerden yola çıkarak panoramik bir
İstanbul manzarasını okura sunduğu görülecektir. Bu geniş manzarada ise güzellik unsurlarıyla
birlikte gündelik hayatın işleyişi öne çıkarılmaktadır.
“Kapalı Çarşı” şiirinde Kapalıçarşı’nın şair için taşıdığı anlam gözler önüne serilir. Orhan Veli,
buradaki her bir eşyanın bir hikâyesi olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple Kapalıçarşı, âdeta
sırlarını dışarı vermeyen ve duygularını kimseye belli etmeyen bir “kapalı kutu”dur: “Kapalı
Çarşı diyip de geçme; / Kapalı Çarşı, Kapalı kutu.” (2021: 118). “Galata Köprüsü”nde şair bir
seyirci olarak Galata Köprüsü üzerinden gördüklerini söz konusu eder. Kürekçiler, midyeciler,
dümenciler, çımacılar, kuşlar, balıklar, vapurlar, şamandıralar, bulutlar, çatanalar, düdükler ve
dumanlar bu manzarada görülen birtakım unsurlardır. Orhan Veli canlı veya cansız bu
unsurların hepsinin geçim derdinde olduğunu düşünür ve kendisini “keyif ehli” olarak görür.
Fakat o da saydığı şeylerle ilgili bir şiir yazıp para kazanmayı ve karnını doyurmayı umar:
“Bir ben miyim keyif ehli, içinizde?
Bakmayın, gün olur, ben de
Bir şiir söylerim belki sizlere dair;
Elime üç beş kuruş geçer;
Karnım doyar benim de.” (2021: 136).
İstanbul’un dekoratif mahiyette yer aldığı şiirlere bakılacak olursa -örneklerini artırabilmekle
birlikte- “Dedikodu” şiirinde Yüksek Kaldırım, Alemdar ve Galata’dan bir eğlence mekânı
olarak söz edilmektedir. “Gemilerim”de Kız Kulesi’nin “Efkârlanırım”da ise Üsküdar’ın adı
geçer. “Yolculuk” şiirinde Bebek tramvayından, “Hay Kay”da Sandıkburnu’ndan ve
“Cânân”da Balıkpazarı’ndan bahsedilir. “Yaşamak”ta hem Çamlıca Tepesi hem de Boğaz,
güzellikleriyle ön plana çıkarılır. “Beyaz Maşlahlı Hanım”da ise Kalender ve Göksu birer
mesire yeri olarak zikredilmektedir.
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3.2. Anadolu Şehirleri
Orhan Veli’nin şiirlerinde sık sık bazı Anadolu şehirlerinin de isimleri geçmektedir. Bunlardan
ilki Gemlik’tir. Şair bu başlıksız şiirde okura seslenir ve Gemlik’e doğru denizi göreceğini,
şaşırmaması gerektiğini söyler: “Gemlik’e doğru / Denizi göreceksin; / Sakın şaşırma.” (2021:
46) Orhan Veli burada gayet sade bir üslûpla okuru karşılaşacağı güzel manzara hususunda
haberdar etmektedir. Başka bir deyişle bu şiir, “şaşkınlık verici bir anın betimlemesi”dir.
(Akbayır, 2021: 65). Şiirde coğrafî bir hakikate de vurgu yapılır. Şair, Gemlik’te yokuşun
ardından denizin aniden belirivermesi ve bunu gören kimsenin karşısındaki manzaraya hayran
olmasına dikkat çekmektedir. “Kaside” şiirinde mekânla ilgili öne çıkan bir ifade olmasa da
meşhur Bursa çakısından bahsedilir: “Elinde Bursa çakısı, / Boynunda kırmızı yazma; / Değnek
soyarsın akşamlara kadar, / Fulya tarlasında.” (2021: 80).
“Keşan” şiiri başlıktan da anlaşılacağı üzere, Edirne’nin bir ilçesi olan Keşan’a dairdir. Şiirde
21.8.1942 tarihinde Cumhuriyet Hanı’ndaki bir gece anlatılır. Sabaha karşı yağmur yağar,
ardından güneş doğar ve ufuk kızıl bir renk alır. Sıcak çorba gelir, kapılarına bir kamyon
yanaşır. Şair, hali vakti yerinde olduğu için çok mutludur. Şiirin sonunda bu mutlulukla “ver
elini” diyerek Edirne’ye seslenir: “Karnım tok, / Sırtım pek; / Ver elini Edirne şehri.” (2021:
93).
Orhan Veli “Altındağ” şiirinin başında Altındağ’ın “Ankara’nın arka tarafında kurulmuş büyük
bir fakir fukara mahallesi” olduğu açıklamasını yapar. (2021: 125). Şiir, şairin hayatının önemli
bir bölümünün geçtiği Ankara’yı konu alması bakımından ayrıca önemlidir. Burada
Altındağ’da yaşayan bir genç kız ile bir lâğımcının rüyası anlatılır. Genç kız, orta halli bir
memurla evlenip modern bir hayatın, lâğımcı ise hamama gitmenin hayalini kurar. Hem genç
kız hem de lâğımcı sıradan insanlardır. Şair onların iç dünyalarını ortaya koymaya çalışırken
hayallerinin de son derece mütevazı olduğuna dikkat çekmeye çalışır.
Orhan Veli’nin, birçok Anadolu şehrini söz konusu ettiği asıl şiiri ise “Yol Türküleri”dir. Şair
Hereke’den yola çıkar, sırasıyla İzmit, Arifiye, Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu, Gerede,
Ibrıcık Köyü’nden geçerek Zonguldak’a ulaşır ve bu yerlerle ilgili izlenimlerini dile getirir.
İzmit sokakları yaprak içindedir. Arifiye’de Arifiye Köy Enstitüsü hayranlıkla seyredilir.
Adapazarı’nda Çark’ta içki içilir. Düzce’de Yeşil Yurt otelinde konaklanır, otelin önünde
salepçiler vardır. Bolu dağlarının heybeti şairi etkiler. Gerede’nin yolu ve Reşadiye’nin gölü
ise hayran bırakır. Ibrıcık Köyü’nde bir kahveye uğranır ve en sonunda Zonguldak’a gelinir.
Buradaki yolculuk hikâyesi ise şairin şahsî tecrübelerine dayanmaktadır. Yazar bu tecrübeyi 6
Ekim 1948’de Ulus gazetesinde çıkan “Bolu Üzerinden İstanbul’a Yolcu Notları I” ve 15 Ekim
1948’de yine aynı gazetede yayımlanan “Bolu Dağı’ndan İstanbul’a Yolcu Notları 2” başlıklı
yazılarında8 hatıra tarzında dile getirir:
“…‘Siyah akar Zonguldak’ın deresi;
Yüz karası değil, kömür karası;
Böyle kazanılır ekmek parası.’
Gemiler vardı limanda gemiler
Her biri yeni bir ufka gider.” (2021: 105)

8

Yazıların tam hâli için bk. (Kanık, 2021: 266-273).
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Bu şiirde dikkat çeken asıl husus, şairin devamlı olarak İstanbul’u özlediğini ifade etmesidir.
Hatta İstanbul ile ilgili mısralar şiirde âdeta bir leitmotif gibi tekrarlanmaktadır: “Başımda,
unutamadığım şehrin havası; / Dilimde hep oraların şarkıları.”, “Galata Köprüsü açılmak
üzeredir; / Kül rengi sulara / Kirli bir gün ışığı dökülecektir.”, “İçimde yine İstanbul hasreti, /
Dalmış düşünmüştüm.”, “Hele şu Haliç vapuru / İskeleye yanaşsın, / Yolcular çıksın hele; / En
güzel saati şimdi Eyüp’ün.” (2021: 99-105). Bu durum Orhan Veli’nin, şiirlerinde zaman zaman
Anadolu şehirlerine yer vermekle birlikte aslında tam anlamıyla bir İstanbul şairi olmasıyla
açıklanabilir ve bir önceki başlıkta ortaya konulan, şiirlerinin esas mekânının İstanbul olduğu
tezini ispat eder.
3.3. Dünya Şehirleri
Bu kategorideki bir başka başlık “Dünya Şehirleri”dir. İstanbul ve Anadolu şehirleri kadar
olmasa da Orhan Veli şiirlerinde bazı dünya şehirlerinin de isimlerini anmaktadır. Örnek
verilecek olursa “Hoy Lu-Lu” şiirinde Madagaskar, Çin ve Paris bahis konusudur. Şair bu
burada acayip isimleri hiç duyulmamış zenci arkadaşlarının olmasını, onlarla Madagaskar
limanlarından Çin’e kadar yolculuk yapmayı, daha sonra arkadaşlarından birinin vapurun
güvertesinde, yıldızlara karşı her gece “Hoy Lu-Lu” şarkısını söylemesini ve bir gün onlardan
bir tanesine ansızın Paris’te rastlamayı ister. Şiirde âdeta evrensel bir sevginin ve dostluğun
hayalleri kurulmaktadır. Madagaskar, Afrika kıtasında; Çin, Asya’da; Paris ise Avrupa’da yer
alır. Dolayısıyla Orhan Veli, şiirin kompozisyonu içerisinde coğrafya aracılığıyla bu
evrenselliği vurgular gibidir:
“İsterim benim de acaip isimleri
Hiç duyulmamış zenci arkadaşlarım olsun.
Onlarla Madagaskar limanlarından
Çin’e kadar yolculuk yapmak isterim.
İsterim içlerinden bir tanesi
Vapurun güvertesinde, yıldızlara karşı
“Hoy Lu-Lu” şarkısını söylesin her gece.
Ve bir gün ansızın bir tanesine
Rast gelmek isterim
Paris’te..” (2021: 196)
Fransız yazar ve şair René Bizet’den ilham alınarak yazılan “Seyahat” şiirinde kuşların
yolcuğunu anlatılır. Kuşlar bir vapurun izinde giderlerken karşılarında Yafa’nın ve Singapur’un
manzaraları belirecektir: “Birden belirecek hepsinin gözünde / Manzarası Yafa’nın ve
Singapur’un.” (2021: 166). “Edith Almera”da, “o” diye bahsedilen kişi, Brüksel’e yakın bir
gölün kenarında, “Orhan Veli’nin ‘Küçük Adam’ları” başlığında da belirtildiği gibi, bir Çigan
orkestrasının birinci kemancısı olan Edith Almera’yı düşünür. “Sicilyalı Balıkçı” şiirinde ise
Sicilya sahillerinde yaşayan bir balıkçının yüz yıl sonra şairin mısralarından birini mırıldandığı
hayal edilmektedir.
Orhan Veli, “Karanfil” şiirinde Ahmet Haşim’in, “aynı adlı şiirinin ilk dizesini iktibas
yöntemiyle alarak savaş eleştirisi ile bireysel ve saf şiir anlayışının eleştirisini aynı bağlamda
birleştirmektedir.” (Daşcıoğlu, 2004: 57). Başka bir deyişle bu şiir Ahmet Haşim’in şiirine
yazılmış bir tehzil veya onun şiirinin bir parodisi gibidir. Şair burada Ahmet Haşim’in yalnızca
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ferdî meseleleri ele almasını eleştirerek Varşova’da on bin kişinin ölmesinden söz eder ve
dolayısıyla II. Dünya Savaşı’ndaki toplu ölümlere dikkat çeker:
“Hakkınız var, güzel değildir ihtimal
Mübalağa sanatı kadar
Varşova’da ölmesi on bin kişinin
Ve benzememesi
Bir motörlü kıtanın bir karanfile,
‘Yârin dudağından getirilmiş.’…” (2021: 226).
Orhan Veli’nin savaş konulu şiirlerinden biri de “Bayrak”tır. Bu şiirde Hamburg, Maginot
Hattı, Atina, Singapur ve Harkov gibi II. Dünya Savaşı’ndan doğrudan veya dolaylı olarak
etkilenen bölgelerin isimleri zikredilir. Şair burada bu bölgelerde yaşayan insanların acılarına
ortak olur ve hatta kendini onlardan biri sayar. Ayrıca farklı milletlerden olan insanlara “İnsan
kardeşim” diye hitap ederek herkese eşit bir şekilde sevgiyle baktığını vurgulamak ister:
“Ben İstanbul’da şarkı söyleyen
Tayyareyle Hamburg’a düşen,
Majino’da yaralanan,
Atina’da açlıktan ölen,
Singapur’da esir edilenim.
(…)
Yirmi yıllık çalışmanın
Bir kurşunluk hükmü varmış,
Hayata
Harkof bölgesinde atılmakmış nasip;
Aldırma.” (2021: 269-270).
3.4. Masallarda Yer Alan Mekânlar
Orhan Veli, şiirlerinde az da olsa bazı masal ülkelerinin adlarını da söz konusu eder. Bunların
başında Hint gelmektedir. Hint, Orhan Veli’nin şiirlerinde gerçek coğrafî konumuyla değil bir
masal mekânı olarak yer alır. Sıkıntılı bir ruh hâlinin anlatıldığı “Odamda” şiirinde şair,
dünyaya tek gelen insan gibi bir Hint dağına atıldığını söyler: “Dünyaya tek gelen insan gibi /
Atılıyorum bir Hint dağına, / Giriyor kafamın darlığına / Kimsesiz dünyaların sahibi.” (2021:
164). “Uyku” şiirinde, uyku ve rüya âlemine geçiş, “Hind’e doğru yelken açmak” olarak
adlandırılır. Dolayısıyla Hind, burada soyut bir dünya olarak kabul edilmektedir: “Üzerinde
beni uyutan minder / Yavaş yavaş girer ılık bir suya, / Hind’e doğru yelken açar gemiler, / Bir
uyku âlemine doğar dünya.” (2021: 190). “Tûbâ” başlıklı şiirde “Sihirli Hind” terkibiyle verilen
Hind, yine masalsı bir dünyaya karşılık gelir: “Beyaz kuşlarla ve günlerce yolculuk, / Sihirli
Hind’e doğru açılan diba; / En sonunda bereket akıtan oluk; / Olgun yemişleri yere değen
Tûbâ.” (2021: 192). Son olarak yalnızca “Masal” şiirinde Kaf Dağı’nın adı geçmektedir. Şiirde
annesinin dizine başını yaslayan ve masal havasını soluyan bir çocuk bulunur: “Şakağımda
annemin sıcak dizi, / Kulağımda falcı kadının sözü, / Göl başında padişahın üç kızı, / Alaylarla
Kaf dağına hareket.” (2021: 189).
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İncelemenin bütününde tespit edilen özel kişi ve yer adlarının çokluğu, bu konunun ayrı bir
başlık altında kategorize edilip değerlendirilmesinin isabetli olduğunu göstermektedir. Özel kişi
ve yer adlarının şiirlerin anlamsal bütünlüğünde dikkat çekecek şekilde yer alması ise bu önemi
daha da artırır. Başka bir deyişle bunlar, hiç şüphesiz ki Orhan Veli’nin şiirlerinin
kompozisyonunda -hangi dönem olursa olsun- esas unsur olarak bulunmaktadır. Söz konusu
durum ise şiirlerin çoğunun konusunu doğrudan doğruya yaşanan hayattan almasıyla ilgilidir.
Orhan Veli, Garip ön sözünde sürrealizmin peşinde olduğunu ifade etse de buna genellikle ilk
şiirlerinde sadık kalmış, fakat gündelik hayatın izlenimlerini edebî şahsiyetinin ayrılmaz bir
parçası hâline getirmiştir.
Özel kişi ve yer adlarının şiirlerde, tasniflerden de anlaşılacağı üzere, farklı anlam
çerçevelerinde kullanılması ise anlatım açısından bir zenginliğin bulunduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte bütün başlıklarda Orhan Veli’nin şahsî hayat tecrübesinin hâkim olduğunu
ifade etmek yanlış değildir. Şair bazen çocukluk hatıralarını, bazen tanık olduğu olayları, bazen
çevresindeki kimseleri, bazen de gündelik hayatını genellikle şiirinin hareket noktası durumuna
getirmekte, kişi ve yer adları da dâhil olmak üzere şiirin neredeyse bütün malzemesini buradan
almaktadır.
Son olarak özel kişi ve yer adlarının şiirde sıklıkla zikredilmesinin Orhan Veli’nin şairliğinin
ayırıcı bir yönü olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu adlara Orhan Veli’den önceki şairler
de belli ölçüde önem vermişlerdir. Nitekim aynı durumun Orhan Veli’den sonra da devam
ettiğini söylemek mümkündür. Fakat bu noktada bir genelleme yapılarak Orhan Veli’nin bu
adları daha yoğun bir şekilde kullandığını belirtmek yerinde olur.
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ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinde (1) mutluluk ve bütünlük duygusu
arasındaki ilişkileri ve (2) mutluluğun bütünlük duygusu ve ayrıca alt boyutları olan
anlaşılabilirlik, yönetebilirlik ve anlamlılık değişkenleri tarafından ne oranda yordandığını
belirlemektir. Araştırma farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 264’ü kadın (% 65.7) ve
138’i erkek (% 34.3) olmak üzere toplam 402 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubunda yer alan öğrenciler 18-25 yaş arasında olup yaş ortalamaları 20.24’dür
(Ss=1.44). Araştırmada, üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerini ölçmek üzere “Oxford
Mutluluk Ölçeği” (Hills ve Argyle, 2002), bütünlük duygusunu belirlemek üzere “Bütünlük
Duygusu Ölçeği” (Antonovsky, 1987) kullanılmıştır. Veriler Pearson Momentler Çarpımı
Korelasyon Katsayısı analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma
sonucunda üniversite öğrencilerinin mutluluk puanları ile bütünlük duygusunun anlamlılık,
anlaşılabilirlik ve yönetilebilirlik puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.
Regresyon analizi sonucunda bütünlük duygusunun anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik ve
anlamlılık boyutlarının üniversite öğrencilerinin mutluluk puanlarını anlamlı düzeyde
yordadığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bu bulgular, ilgili alanyazın ışığında
tartışılmış ve alandaki uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mutluluk, bütünlük duygusu, anlaşılabilirlik, yönetebilirlik, anlamlılık,
üniversite öğrencileri

SENSE OF COHERENCE AS A PREDICTOR OF HAPPINESS AMONG
UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the relationships between happiness and sense of
coherence and also the subscales of sense of coherence namely; meaningfulness,
comprehensibility, and manageability and also to reveal the predictive power of
meaningfulness, comprehensibility, and management on happiness. This research was
conducted on 402 university students (264 females, 65.7 %; 138 males, 34. 3%) from different
faculties at a state funded university in Turkey. Participants ranged in age between 18 and 25
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years and mean age of the participants was 20. 24. (sd=.1.44). In this research, “The Oxford
Happiness Scale” (Hills and Argyle, 2002), and “the Sense of Coherence Scale” (Antonovsky,
1987) were used. Pearson correlational analysis and multiple linear regression were conducted
to reveal the relationships between study variables. According to research results, it was
concluded that happiness was positively correlated with sense of coherence and also with
meaningfulness, comprehensibility, and manageability. In addition to this, subscales of sense
of coherence such as meaningfulness, comprehensibility and manageability were found to be
significant predictors of happiness among university students in present study. Results were
discussed and suggestions were made to researchers and professionals according to literature.
Key Words: Happiness, sense
meaningfulness, university students

of

coherence,

comprehensibility,

manageability,

1. GİRİŞ
Yaşamın doğrusal olmayan doğası gereği getirdiği zorluklar ile mücadele etmesi ve
uyum sağlaması gerekebilen bireylerin sahip olduğu kaynaklar veya potansiyel sahip
olabileceği kaynaklar bireye bu süreçte yardımcı olabilmektedir. Yaşamda bireylerin zorluklar
ile mücadelesinde destek olan içsel koruyucu kaynaklardan birisi olumlu duygulanımlarından
birisi olarak da ifade edilebilen mutluluk kavramıdır (Peterson, Park ve Seligman, 2005;
Seligman, 2002). İnsan davranışlarının nihai amacı olarak değerlendirilen mutluluk, neşe ve
tatmin ya da refahın eşlik ettiği yaşama duyulan memnuniyetin birleşimi olarak
değerlendirilmektedir (Lyubomirsky, 2007). Bir diğer tanıma göre ise mutluluk, olumlu
duyguların sıklığı, olumsuz duyguların az deneyimlenmesi ile yaşamdan alınan yüksek doyum
olarak ifade edilmiştir. Mutluluğun da kapsamında yer alan olumlu duygular, başa çıkmada
olumlu uyum işlevi ile ön plana çıkmaktadır (Tugade ve Fredrickson, 2004). Mutluluğun,
yaşam için kritik önem taşıyan sağlık ve sağlığa ilişkin çıktılar ile önemli ilişkiler içinde olduğu
ve kaliteli işlevsel yaşam sürmek için destek sağladığı ifade edilmektedir (Lyubomirky, King
ve Diener, 2005). Yetişkinler ile gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcıların mutluluk düzeyi
artıkça psikolojik sağlamlıklarının da arttığı ortaya konmuştur (Doğan ve Yavuz, 2020).
Bütünlük duygusu, sağlığın ortaya çıkışı ya da sağlığın kökeni olarak ifade edilen
“salutojenik model”e dayanmaktadır. Salutojenik yaklaşım, bazı bireylerin aynı stres
kaynaklarına sağlıklı, bazılarınınsa sağlıksız tepkiler vermesi üzerinden insanların sahip
oldukları kaynaklarına ve kapasite oluşturmalarına odaklanan bir yaklaşımdır (Antonovsky,
1996). Psikoloji alanındaki daha önce çalışmalar patolojik yönelimli, daha çok stresli yaşam
olayları ve çeşitli olumsuz sağlık çıktılarına odaklanırken, günümüzde artık daha fazla
araştırmacı ve uygulayıcı bireylerin stres ile karşı karşıya kaldıklarında psikolojik ve fizyolojik
iyi oluşlarını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan faktörleri araştıran salutojenik
modeli ön plana çıkaran çalışmalar yapmaktadır.
Salutojenik modelin önemli temsilcisi Antonovsky (1979, 1987) tarafından önerilen
yapı ise bütünlük duygusudur. Bütünlük duygusu (tutarlılık duygusu), kişinin karşılaştığı
yaşam olaylarının anlaşılabilir olduğu, bu olayların talepleriyle başa çıkmak için kaynaklara
sahip olduğu ve bu taleplerin anlamlı ve bütünleşmeye değer güven duygusu oluşturduğunu
hissetmesidir. Antonovsky’nin modelinde bireylerin sağlıklı ya da sağlıksız olarak
değerlendirilmesinden çok sağlıklığın ve sağlıksızlığın bir derece sorunu olduğu
tartışılmaktadır (Antonovsky, 1987). Bütünlük duygusu, temelde bireyin dünyayı anlaşılabilir,
yönetilebilir ve anlamlı algılamasına yönelik kuramsal bir yapı olarak değerlendirilmektedir.
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Bu kavramları genel bir bakış açısı ile ele aldığımızda, bütünlük duygusunun bilişsel öğesini
temsil eden anlaşılabilirlik; bireylerin içsel ve dışsal uyaranları anlaşılabilir, tahmin edilebilir
ve bir düzen içerisinde algılamasını tanımlarken, yönetebilirlik kavramı, bireylerin içsel veya
dışsal stres durumları ile yüz yüze geldiğinde bu durumda başa çıkabilmek için sahip olduğu
veya da sahip olduğuna inandığı kaynakları ifade etmektedir. Son olarak, bütünlük duygusunun
motivasyon kısmını temsil etmekte olan anlamlılık ise bireylerin karşılaştıkları yaşam olayları
ya da olumsuz durumlarına meydan okumak ya da okumamaya yönelik ne derece anlamlı
gördüğüne ilişkin algıya işaret etmektedir (Antonovsky, 1987). Bütünlük duygusunun güçlü
olması bireylerin, engellenmeler ve güçlükler karşısında başa çıkabilecekleri ve
çözebileceklerine dair kendilerine güvenme işlevine sahip olmasının (Antonovsky, 1979)
yanısıra bilişsel ve duygusal olarak problemlerin doğasını düzenleme ve problemler ile
yüzleşmeye isteklilik sağlamaktadır. Ayrıca, daha düşük bütünlük duygusu yaşayan bireylere
kıyasla güçlü bütünlük duygusuna sahip bireyler, özel durumların ihtiyaçlarına uygun olarak
daha esnek bir şekilde uyum stratejileri sergileyebilmektedir (Antonovsky, 1992).
Alanyazın incelendiğinde mutluluk ve bütünlük duygusu ile ilgili doğrudan
gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı sayıda ve genellikle yetişkin ve yaşlılar üzerinde (Chiang
ve Lee, 2017; Von Humboldt, Leal
ve Pimenta, 2015; Silarova,
Nagyova, Rosenberger, Studencan, Ondusova, Reijneveld,
ve van Dijk, 2012)
gerçekleştirilmiş olduğu, üniversite öğrencilerinde ise daha çok iyi oluş ve yaşam doyumu
(Çeçen, 2008; Feldt, 2007; Gana, 2001; Moksnes, Løhre ve Espnes, 2012; Ryland ve Greenfeld
1991; Togari, Yamazaki, Takayama, Yamaki ve Nakayama, 2008) ile çalışıldığı göze
çarpmaktadır. Diğer yandan, bazı sosyo-ekonomik değişkenler kontrol altına alınarak yapılan
bir çalışmada mutluluğun algılanan sağlık ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Sabatini, 2014).
Bütünlük duygusunun, mutluluğa ulaşmada önemli bir role sahip olduğu düşünülerek yetişkin
bireyler ile gerçekleştirilen bir çalışmada bütünlük duygusunun mutluluğu yordayan bir
değişken olduğu ortaya konmuştur (Von Humboldt, Leal ve Pimenta, 2015). Buna ek olarak,
bütünlük duygusunun çocukluk ve ergenlik döneminde oluştuğu ve otuzlu yaşlarda kalıcı hale
geldiği (Antonovsky, 1987) düşünüldüğünde genel olarak üniversite öğrenciliği yıllarını
kapsayan üniversite öğrencilerinde bütünlük duygusu ve mutluluk ilişkilerini ortaya koymanın
önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında mevcut araştırmanın temel amacı, üniversite
öğrencilerinde (1) mutluluk ve bütünlük duygusu arasındaki ilişkileri ve (2) mutluluğun
bütünlük duygusu ve ayrıca alt boyutları olan anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik ve anlamlılık
değişkenleri tarafından ne oranda yordandığını belirlemektir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin mutluluğun bütünlük duygusu ve ayrıca alt
boyutları olan anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik ve anlamlılık açısından incelenmesi amaçlandığı
için betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
2.2.Çalışma Grubu
Çalışma grubunda yer alan öğrenciler Akdeniz bölgesinde yer alan bir devlet
üniversitesinden farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan 18-25 yaş arasında olup yaş
ortalamaları 20.24 (Ss=1.44) ve 264’ü kadın (% 65.7), 138’i erkek (% 34.3) toplam 402
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üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerim 151’i (%37.6) eğitim, 89’u
(%22.1) fen-edebiyat, 76’sı (% 18.9) iktisadi ve idari bilimler, 42’si (10.4) mühendislik, 6’sı
(%6.5) iletişim ve 18’i (% 4.5) güzel sanatlar fakültesine devam etmektedirler.
2.3.Veri Toplama Araçları
2.3.1. Oxford Mutluluk Ölçeği: Oxford Mutluluk Ölçeği, Hills ve Argyle
(2002) tarafından katılımcıların mutluluk düzeyini değerlendirebilmek amacıyla
geliştirilmiş ölçektir. Ölçekten alınan puan arttıkça katılımcıların mutluluk düzeyinin
arttığı şeklinde katılımcıların öz bildirimlerine dayalı olarak beşli likert tipinde
değerlendirilmektedir. Ölçeğin, Türkçeye uyarlama çalışmasını Doğan ve Akıncı-Çötak
(2011) gerçekleştirmiştir. Toplam puan üzerinden değerlendirilen ölçeğin 7 maddeden
oluşmaktadır ve iç tutarlılık katsayısı .74 ve test tekrar test güvenirlik katsayısı .88
olarak hesaplanmıştır.
2.3.2. Bütünlük Duygusu Ölçeği: Antonovsky (1987) tarafından geliştirilen
ölçek toplam 13 maddeden oluşmakta olup, ölçekten alınan puanların artması
katılımcının bütünlük duygusunun yükseldiğine işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe
uyarlama çalışması Scherler ve Lajunen (1997) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen uyarlama çalışmasına ait doğrulayıcı
faktör analizi sonucuna göre ölçeğin üç faktörlü; a) anlaşılabilirlik, b) yönetilebilirlik,
c) anlamlılık şeklinde bir yapıya sahip olduğu ortaya konmuştur. Ölçeğe ait iç tutarlılık
katsayıları ise anlaşılabilirlik .57, yönetilebilirlik .54, anlamlılık .62 ve tüm ölçek için
.69 şeklinde hesaplanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada öncelikle betimsel istatistikler yapılmıştır ve araştırmadaki değişkenler
arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Ayrıca
bütünlük duygusunun anlamlılık, anlaşılabilirlik ve yönetilebilirlik boyutlarının üniversite
öğrencilerinin mutluluk puanlarını yordamadaki katkılarını belirlemek için çoklu doğrusal
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulguların anlamlı olup olmadığının yorumlanmasında
toplanan veriler, SPSS-WİNDOWS 22 paket programıyla çözümlenmiş ve bulguların anlamlı olup
olmadığının yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak alınmıştır.

3. BULGULAR
Üniversite öğrencilerinin mutluluk puanları ile bütünlük duygularının anlaşılabilirlik,
yönetebilirlik ve anlamlılık alt boyut puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için öncelikle Pearson
Çarpım Momentler Korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra, bütünlük duygularının anlaşılabilirlik,
yönetebilirlik ve anlamlılık alt boyut puanlarının mutluluk puanlarını yordamadaki katkılarını
belirlemek için verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.

3.1. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Bütünlük Duygusu Puanları
Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulgular
Üniversite öğrencilerinin mutluluk puanları ile bütünlük duygusu puanları arasındaki
ilişkileri belirlemek için Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi katsayıları
hesaplanmıştır. Tablo 1’de değişkenlerin aritmetik ortalamaları, standart sapma değerleri ve
değişkenler arasındaki korelasyon değerleri yer almaktadır.
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Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Puanları İle Bütünlük Duygularının
Anlaşılabilirlik, Yönetebilirlik ve Anlamlılık Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişkilere İlişkin
Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
1. Mutluluk

1

2

3

4

5

1

2. Anlaşılabilirlik
3. Yönetebilirlik
4. Anlamlılık
5. Bütünlük Duy. (Toplam)
* p<.05

.31*
.24*
.40*
.43*

1
.26*
.46*
.85*

1
.17*
.59*

1
.73*

1

X

S

23.75

4.76

19.31
16.87
16.25
23.75

5.33
3.58
3.81
4.76

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların sırasıyla Mutluluk için 23.75 (Ss=4.76),
Anlamlılık için 16.24 (Ss=3.81), Anlaşılabilirlik için 19.30 (Ss=5.32), Yönetilebilirlik için
16.87 (Ss=3.57) ve bütünlük duygusu toplam puanı için ise 23.75 (4.76) puan ortalamalarına
sahip oldukları belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin mutluluk puanları ile bütünlük
duygularının anlaşılabilirlik (r= .31; p<.05), yönetebilirlik (r= .24; p<.05), anlamlılık (r= .40;
p<.05) alt boyut puanları ve bütünlük duygusu toplam puanları (r=.43, p<.05) arasında pozitif
yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.
3.2. Üniversite Öğrencilerinde Mutluluk Puanlarının Yordayıscısı Olarak
Bütünlük Duygusuna İlişkin Bulgular
Üniversite öğrencilerinin bütünlük duygularının anlaşılabilirlik, yönetebilirlik ve
anlamlılık alt boyut puanlarının mutluluk puanlarını yordamadaki katkılarını incelemek üzere
çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Bütünlük Duygularının Anlaşılabilirlik, Yönetebilirlik ve
Anlamlılık Alt Boyut Puanlarının Mutluluk Puanlarını Yordayıp Yordamadığına İlişkin Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
Sabit
Anlaşılabilirlik
Yönetebilirlik
Anlamlılık

Mutluluk
B
11.737
.108
.202
.401

SH
β
1.292
.046
.121
.062
.152
.063
.321
R= .450,
R2= .203
F(3-398)= 33.691,
p=.000

t
9.083
2.354
3.273
6.372

p
.000
.019
.001
.000

p<.05
Tablo 2’ye bakıldığında, üniversite öğrencilerinin bütünlük duygularının
anlaşılabilirlik, yönetebilirlik ve anlamlılık alt boyut puanlarının her üçünün de mutluluk
puanları üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduğu (R= .450, R2= .203, p<.05) ve bütünlük
duygularının anlaşılabilirlik, yönetebilirlik ve anlamlılık alt boyut puanlarının birlikte, mutluluk
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puanlarına ilişkin varyansın % 20.3'ünü açıkladığı görülmüştür. Son olarak standardize edilmiş
regresyon katsayılarına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin üniversite öğrencilerinin mutluluk
puanları üzerindeki önem sırası anlamlılık (.321), yönetebilirlik (.152) ve anlaşılabilirlik (.121)
olarak belirlenmiştir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Üniversite öğrencilerinde mutluluk ve bütünlük duygusu arasındaki ilişkileri ve
mutluluğun bütünlük duygusu ve ayrıca alt boyutları olan anlaşılabilirlik, yönetebilirlik ve
anlamlılık değişkenleri tarafından ne oranda yordandığının incelendiği bu çalışmada üniversite
öğrencilerinin mutluluk puanları ile bütünlük duygusunun anlamlılık, anlaşılabilirlik ve
yönetebilirlik puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca,
araştırmada uygulanan regresyon analizi sonuçlara göre bütünlük duygusunun anlamlılık,
anlaşılabilirlik ve yönetebilirlik boyutlarının üniversite öğrencilerinin mutluluk puanlarını
anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak
düşünüldüğünde üniversite öğrencilerinin bütünlük duyguları arttıkça mutluluk düzeylerinin
artacağı söylenebilir.
Alanyazında bütünlük duygusu ve mutlulukla doğrudan ilişkili sınırlı sayıda
gerçekleştirilen çalışmaların genel olarak yetişkin ve yaşlılar üzerinde (Chiang ve Lee, 2017;
Von Humboldt, Leal ve Pimenta, 2015; Silarova, Nagyova, Rosenberger, Studencan,
Ondusova, Reijneveld ve van Dijk, 2012) yapıldığı ve bütünlük duygusunun mutluluk ile
anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmüştür. Öte yandan, alanyazında mutluluk ile benzer
özellikler taşıyan iyi oluş kavramı (Feldt, 2007; Gana, 2001; Ryland ve Greenfeld, 1991;
Togari, Yamazaki, Takayama, Yamaki ve Nakayama, 2008) ve iyi oluşun bilişsel boyutunu
temsil eden yaşam doyumu (Çeçen, 2008; Moksnes, Løhre ve Espnes, 2012) ile de bütünlük
duygusunun anlamlı ilişkilerinin olduğu göze çarpmaktadır. Buradan hareketle mevcut
araştırmadan elde edilen sonuçlarla bu çalışmaların sonuçlarının benzerlik gösterdiği
söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu beliren yetişkinlik döneminin ve üniversite
yaşamında karşılaştıkları ders görevlerine yönelik stres, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar,
yakın ilişkiler kurma ve sürdürme vb. gibi faktörler bütünlük duygusunun gelişimi üzerinde
çeşitli zorluklar oluşturabileceği düşünülebilir. Bu noktada, Antonovsky’e (1992) göre
bütünlük duygusu güçlü bireyler, engellenmeler karşısında başa çıkabileceğini ve
çözebileceğine inanma eğiliminde olduklarında problemler ile yüzleşmeye istekli olup
zorlukların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda esnek bir şekilde uyum stratejileri
geliştirebileceği ifade edilmektedir. Bu durumda üniversite öğrencileri ile bütünlük duygusunu
geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek çeşitli müdahale çalışmalarının yapılmasının hem
üniversite yaşamının ve içinde bulundukları gelişim döneminin getirdiği zorluklarla başa
edebilmesine yardımcı olabileceği hem de bütünlük duygularını güçlendirerek aynı zamanda
mutluluk ve iyi oluşlarını da artırabileceği söylenebileceği düşünülebilir. Ayrıca, Antonovsky’e
(1987) göre bütünlük duygusu çocukluk ve ergenlik döneminde oluşup otuzlu yaşlarda kalıcı
hale gelmektedir. Bu durumda özellikle yaş aralığı açısından üniversite öğrenciliği dönemi
bütünlük duygusunun kalıcı hale gelmesinden önceki kritik bir dönem olarak düşünüldüğünde
üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Merkezlerinin gerçekleştirecekleri
çalışmalara dahil etmeleri önemli görülmektedir.
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Benzer biçimde, mevcut araştırmada bütünlük duygusunun mutluluğun anlamlı bir
yordayıcısı olduğu yönündeki bulgusu ile Lyubomirsky’nin (2001) mutlu bireylerin daha az
mutlu bireylere kıyasla yaşam olaylarını yorumlama, değerlendirme ve tepkide bulunma
biçimlerini daha başarılı olduğuna ilişkin düşüncesi ışığında mutluluk ve iyi oluşu artırmaya
yönelik yeni yapılacak betimsel ve deneysel çalışmalarda bütünlük duygusunun da dahil
edilmesinin bu iki değişken arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı bir biçimde açıklanabilmesine
önemli katkılar sağlayabileceği söylenebilir.
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ÖZET
Etkinlikler, belirli bir zaman aralığında tek seferde veya tekrarlanarak gerçekleştirilen ve bir
konu hakkında farkındalık, bilinirlik veya ekonomik gelir sağlamak amacıyla yapılan
faaliyetlerdir. Etkinlikler, sanatsal, kültürel, bilimsel ve ekonomik birçok konu hakkında
yapılabilmektedir. Etkinliklerde, katılımcılar, fikir, ürün ve eserlerini paylaşarak
değerlendirirken, ziyaretçiler de bu fikir, ürün ve eserlerden haberdar olmakta ve aynı zamanda
satın alma imkânı bulmaktadırlar. Günümüzde, teknolojideki gelişmelerle birlikte internet
kullanımının yaygınlaşması ve pandemi vb. gibi sebeplerle etkinlikler dijital ortama kaymaya
başlamış ve birçok etkinlik dijital ortamda yapılmaya başlamıştır. Dijitalleşme sayesinde
etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulaması da kökten değişmeye başlamış, dijitalleşme birçok
açıdan düzenleyici, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylıklar sağlamıştır. Bu kolaylıklardan en
dikkat çekeni ise, düzenlenen etkinliğin hitap ettiği hedef kitleye coğrafi herhangi bir kısıt
olmadan dijital ortamda ulaşmanın çok daha kolay hale gelmesidir. Bienaller ise, iki senede bir
düzenlenen dikkat çekici sanatsal etkinliklerdir. Bu çalışma ile de sanal etkinliklerin sistem
etkinliğinin değer üzerindeki etkisi ve sanal etkinlik değeri, memnuniyeti ve sadakati arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Bu kapsamda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 17-24 Nisan
2021 tarihleri arasında ilk defa çevrimiçi gerçekleştirilen 1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali
katılımcılarının etkinlik deneyimleri incelenmiştir. Bu bienal çalışması, görsel sanat alanında
Türkiye’de düzenlenen ilk dijital bienal olması açısından önemlidir. Toplam196 çevrimiçi
katılımcıya çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi
uygulanmış, araştırma hipotezleri Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir. Araştırmanın
sonuçları, sanal etkinliklerin sistem etkinliğinin değer üzerinde, sanal etkinlik değerinin tatmin
ve tatminin de sanal etkinlik sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir.
Sanal sistem etkinliğinin tatmin üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı fakat değer
değişkeninin; sistem etkinliğinin tatmin üzerindeki etkisinde tam aracı değişken rolüne sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal etkinlikler, sistem etkinliği, etkinlik değer algısı, etkinlik tatmini,
etkinlik sadakati
1. GİRİŞ
Etkinlikler, belirli yer ve destinasyonlara yönelik olarak cazibe üreterek turist, ziyaretçi
veya kullanıcı çekmek için belirli yer, zaman, konu ve ortamlarda yapılan faaliyetlerdir.
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Etkinlikler, her zaman ve her yerde ve her konuda yapılabilmektedir. Etkinliklerin genel olarak
hedeflerinin, fuar ve sergiler gibi satış yapmak veya çeşitli gösterimler gibi satış dışı
faaliyetlerde bulunmak olduğu ifade edilmektedir. Etkinlikler sayesinde katılımcılar, hedef
kitlelerine yönelik doğrudan satış, temas kurma, imaj oluşturma gibi doğrudan veya dolaylı
hedefler gözetebilmektedirler. Fiziksel etkinlikler, yüz yüze etkileşimlere izin vermekle
beraber, seyahat maliyetleri (Hansen, 1996), sınırlı coğrafi erişim, sınırlı açık kalma saatleri,
giriş ücretleri ve sergi stantlarının stratejik konumu gibi çeşitli dezavantajlara maruz
kalmaktadırlar (Lee-Kelly vd., 2004).
Dijital ortamlar, simülatörler, bilgisayar oyunları ve başa takılan ekranlar gibi çeşitli
biçimlerde uzun süredir var olmuştur. Dijital ortam terimi, bilgisayar tarafından üretilen bir
yapay nesneye atıfta bulunan geniş bir kavramdır (Chaturvedi vd., 2011). Dijital ortamlar,
bilgisayar sistemleri tarafından yaratılan ve kullanıcının içine dalmış izlenimi veren yapay
ortamlardır. Bu ortamın amacı, kullanıcıda bir tele-varlık olma hissi ve katılım duygusu
sağlamaktır. Günümüzde, dijital ortamlardan ziyade teknolojik bir bakış açısıyla sosyal ve
kullanıma dönük, doğanın ve dünyanın üç boyutlu simülasyonlarla elde edilmiş haline
dönüşmektedir (Jäkälä ve Pekkola, 2007). Kullanıcılar, bu simülasyon ortamında normal
hayatlarında yaptıkları gibi çeşitli etkileşimler kurmakta, müzeleri ve fuarları gezmekte,
uzaktaki kişilerle konuşmakta ve avatarları aracılığıyla dijital kimlikler oluşturarak sanal
karakterler geliştirmektedirler (Bray ve Konsynski, 2007). Tüketiciler, dijitalleşmeyle birlikte
sanal ortamda zaman geçirmeye ve tüketimlerini de sanal ortama taşımaya başlamışlardır.
İşletmeler de bu sebeple pazarlama çalışmalarında girişimlerinin bir parçası olarak dijital
ortamlara giderek daha fazla dahil olmaktadır. Günümüzdeki gelişmelerle birlikte, dijital
ortamlar, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmanın ve onlarla etkileşim kurmak için önemli
bir kanal haline gelmektedir (Goel ve Mousavidin, 2007). Dijital ortamlar, sürükleyici veya
soğurucu, aktif veya pasif olabilen gelişmiş reklamlar sağlar. Bu reklam üç boyutlu formata
sahip olabilirken, metin, ses ve video içerikleriyle tüketicileri cezbeder (Barnes, 2007) ve bu
sebeple müşterilerin ürün bilgisi, tutum ve satın alma niyetini etkileyebilir. Dijital ortamlar
pazarlama açısından kullanılabilmekle birlikte, tat ve dokunma duyularına hitap edebilecek
teknolojilerin sınırlı olması hali hazırdaki çalışmaların eksik kaldığını göstermektedir (Tsz-Wai
vd., 2007). Günümüzde, sanal etkinlikler, siber uzayda düzenlenmekte ve genellikle fiziksel
etkinliklerin bir uzantısı olarak görülmektedirler Sanal etkinliklerde kullanıcılar, tıpkı etkinlik
ziyaretçileri gibi dijital bir kongre merkezinde, bir ticaret fuarı veya sanat sergisinde olduğu
gibi, sanal gösterimlere katılmak ve sanal stantlar gezerek bilgiler almak ve hatta alışverişler
yaparak salonları gezinmek gibi faaliyetler yapmaktadırlar (Lee-Kelly vd., 2004). Bienaller ise,
iki senede bir düzenlenen dikkat çekici sanatsal etkinliklerdir. Bienaller, düzenli aralıklarla
yinelenen ancak iki yılda bir olmak zorunda olmayan geniş ölçekli uluslararası çağdaş sanat
araştırmalarıdır (Niemojewski, 2010). Modern sanattaki eğilimleri inceleyen, periyodik,
bağımsız ve uluslararası büyük sergilerdir. Bienaller, çağdaş sanatın anlamlarının inşa edildiği,
sürdürüldüğü ve değiştirildiği bir etkinlik ve sergilerden oluşmaktadırlar (Sassatelli, 2017).
Bienaller, sadece bir sanatsal sergilerin ötesinde bir “mega-sergi” veya “meta-sergi”lerdir.
Ayrıca kendilerine has yapılarıyla, bir form, format veya platform olarak da
değerlendirilmektedirler (Kompatsiaris, 2017).
Bu çalışma ile dijital ortamda gerçekleştirilen etkinliklerin katılımcılar bakımından nasıl
değerlendirildiğinin, sistem etkinliği, değer, memnuniyet ve sadakat ilişkisinin sanal
etkinliklerde nasıl şekillendiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmada dijital ortamda yapılan etkinlikler açısından sistem etkinliği, değer,
memnuniyet ve sadakat kavramları incelenmektedir. Bu açıdan bu kavramların literatürdeki
yerlerini incelemek ve bu kavramların birbiriyle ilişkisini ortay koymak önemlidir.
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Sistem etkinliği, dijital ortamda kullanıcıların etkinliğe katılım deneyimlerini sistem
performansının en iyi şekilde karşılaması ve yaşanan deneyimin kullanıcı dostu bir sistem
aracılığıyla yapılmasını ifade etmektedir. Kullanıcılar/ziyaretçiler katılımlarının konforlu ve
sıkıntısız bir sistem performansı göstermesini beklemektedirler. Yaşanan deneyimde ortaya
çıkan bekleme, kesinti veya arızalar sanal etkinlik düzenleyicilerin hanesine olumsuz olarak
yansıyabilmektedir. Uygulamada, genellikle bireysel kullanıcı deneyimine ve kullanıcının
öznel değerlendirmesine göre ele alınmaktadır. Sistem etkinliği, kullanılan ara yüzün ve ilgili
hizmetlerin kalitesini değerlendirerek sistemin başarısını kullanıcılar üzerinden dolaylı olarak
ölçmektedir. Sistem etkinliği, organize edilen etkinlik üzerindeki etkisini içeren kapsamlı bir
şekilde bilişim sistemleri yatırımlarının sorumlu yöneticilerle ilgili geleneksel bir maliyet-fayda
analizi fikrine daha iyi uyan bilgi sistemleri geliştirme projelerinin doğrudan değerlendirilmesi
olarak görülebilir (Saarinen, 1996). Sistem etkinliği, kullanıcı ara yüzü ve tamamlayıcı unsurlar
üzerinden ziyaretçi/kullanıcıların gerçek hayattaki benzer uygulamaları ve karşılaşabilecekleri
sorunları bertaraf ederek, kullanıcı/ziyaretçilerin en rahat bir şekilde deneyim yaşamalarını
sağlamak ve başından sonuna kadar yapılan etkinlik ziyaretini başarılı kılmak için yapılan
çalışmalardır. Burada kullanıcının algıladığı sistem performansı ve sistemin algılanan başarısı
önemlidir (Sharda vd., 2012). Dijital ortamların yazılım ve uygulamalar üzerinden başarılı
çalışması ve etkinliğin ön değerlendirmesinin yapılması, kullanıcı deneyimlerinin daha
önceden belirlenebilmesi, uygulayıcılar için potansiyel fırsatlar sağlar. Bu açıdan dijital ortam,
çevrimiçi pazarlamada yakından izlenmesi gereken önemli bir teknoloji olarak görülmelidir
(Albert vd., 2004). Dijital etkinlikler, dijital ortamlarda organizasyonlar tarafından mevcut
pazarda rekabet etmek için kullanılan dijital pazarlama faaliyetlerinin bir uzantısı olarak
çevrimiçi bir platform üzerine kurulmuşlardır (Talukder ve Yeow, 2006). Gelişen teknolojiler,
sistemler üzerinden e-posta uygulaması, çevrimiçi kayıt ve canlı dijital müşteri hizmetleri
desteği ile geleneksel etkinlikleri destekleyerek mevcut pazarlama faaliyetlerini etkilemeye
devam etmektedir. Ayrıca, bilişim sistemlerinin etkin çalışması etkinlikleri daha erişilebilir,
ekonomik ve interaktif hale getirmekte, kullanıcı deneyimlerini daha fazla etkilemek ve
geliştirmek için daha fazla özellik ve işlevsellik sunmaktadırlar (Klaus ve Maklan, 2013).
Değer, tüketicinin vazgeçtikleri ve buna karşın elde ettiği şeylere ilişkin yaptığı genel
değerlendirmedir. Bu tanıma göre, tüketicide bir ürün veya hizmet hakkında oluşan değer algısı,
bunların elde edilmesinde katlandıkları maliyet ve elde edilen faydaların bir kombinasyonu
olarak görülebilir (Zeithaml, 1988: 14). Tüketici değeri, algılanan kalite veya elde edilen fayda
ile algılanan parasal fedakârlık arasında zihinsel olarak değiş tokuş yapılarak oluşmaktadır.
Kalitenin değeri artırdığını, buna karşın parasal (örneğin fiyat, seyahat maliyeti) ve parasal
olmayan fedakarlıkların (örneğin zaman, çaba, arama maliyeti) değeri azalttığını göstermiştir.
Müşteriler yaptıkları fedakarlıktan daha fazla kalite algıladıkça, daha yüksek değeri
değerlendirmeleri muhtemeldir. Kalite, yaygın olarak göze çarpan ve faydaları olan özellikler
olarak tanımlanmıştır (Heskett vd., 1990). Bilgilendirme hizmeti, program, hediyelik eşya,
yemek ve tesisler (uygun otopark, dinlenme alanı ve temiz tuvalet) gibi etkinlik boyutları
bağlamında, etkinliğe katılanlar fedakârlık karşılığında boyutlarından daha fazla kazanç
algıladıkları için öderlerse, etkinliğin değeri daha olumlu kabul edilebilir. Değerin önemi,
pazarlama ve turizm literatüründe, değerin müşteri memnuniyetinin, satın alma istekliliğinin,
tekrar satın almanın ve marka sadakatinin bir öncülü olduğu gerçeğini yansıtarak sıklıkla ortaya
çıkmıştır (Lee vd., 2007; Petrick vd., 2001). Değerin tatmin üzerindeki olumlu etkisi, değerin
tatmini tetiklediği mantığından yorumlanabilir. Değer, beklentiler ve algılanan performans
arasındaki farklılıklar için onaylamamanın yaptığına çok benzer şekilde, herhangi bir faydadan
fedakârlık tutarsızlığını yakalayan bilişsel temelli bir yapıdır (Patterson ve Spreng, 1997).
Bilişsel odaklı değer yapısının aksine doyum, duyuşsal temelli bir yapı olarak tanımlanmıştır
(Oliver, 2014).
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Memnuniyet, tüketicinin tüketim deneyimiyle ilgili önceki duygularıyla birleştiğinde
ortaya çıkan özet psikolojik durumdur. Memnuniyet, zaman içinde bir ürün veya hizmetle ilgili
satın alma ve tüketim deneyimine dayalı genel bir değerlendirmedir (Oliver, 2014).
Memnuniyet bir tatmin olma duygusundan oluşmakta olup, nitelik memnuniyeti ve bilgi
memnuniyeti olmak üzere iki öncülü olduğu belirtilmektedir. Nitelik memnuniyeti, tüketicinin
nitelik performansına ilişkin gözlemlerden kaynaklanan öznel tatmin yargısıdır. Bilgi
memnuniyeti ise, bir ürün seçiminde kullanılan bilgilerin öznel tatmin yargısıdır (Spreng vd.,
1996). Etkinliklerin ve etkinliklerin ev sahibi destinasyon üzerindeki ekonomik etkisi, yalnızca
planlama ve yürütmenin her aşamasında başarılı yönetim yoluyla faydalıdır. Böylece, etkinlik
ve etkinliklerin ekonomik öneminin artması, ev sahibi siteler arasındaki rekabetin artmasına
neden olmuş ve tüketici memnuniyeti ve sadakati analizi ihtiyacını büyütmüştür (Pivac vd.,
2011). Ziyaretçi memnuniyeti genellikle tekrarlanan ziyaret niyet veya davranışlarıyla ölçülür.
Ziyaretçi davranışını tahmin etmek isteyen herhangi bir organizatör, ziyaretçinin tekrar ziyaret
etme niyetini ölçmelidir Tekrar ziyaret etme niyetinin önemli bir belirleyicisi ziyaretçi
memnuniyetidir. Memnuniyet, ziyaretçinin bir etkinliği tekrar ziyaret edip etmeyeceğini veya
bir satın alma işlemini tekrar edip etmeyeceğini belirlemede önemlidir (Kim vd., 2011: 1161).
Memnuniyet, bir müşterinin yaşadığı deneyimin ne kadar olumlu olduğu ve satın alma
deneyiminin ne ölçüde olumlu duygular uyandırdığı olarak da belirtilebilir. Memnuniyet,
ziyaret öncesi beklenti ile ziyaret sonrası ziyaretçi tarafından algılanan performans arasındaki
algılanan farklılık olarak tanımlanabilir (Pivac vd., 2011: 13241).
Sadakat, pazarlama alanında çalışanların ve işletmeler için önemli bir hedefi olmuştur
(Zeithaml vd., 1988). Sadakat, olumlu ağızdan ağıza iletişim, başkalarına tavsiye, yeniden satın
alma niyeti ve fiyat primine karşı yüksek tolerans ile ölçülmüştür (Cronin ve Taylor, 1992;
Zeithaml vd., 1988). Memnuniyet, sadakatin olumlu bir öncülü olarak hareket eder (Baker ve
Crompton, 2000; Lee vd., 2007). Müşteri memnuniyetinin tutumu olumlu bir şekilde revize
ettiğini ve satın alma niyetinin müşterinin ürün/hizmetten beklenen benzerliğinin bir sonucu
olduğunu belirterek, memnuniyetten sadakate giden pozitif yolu detaylandırmıştır (Oliver,
2014). Gözden geçirilmiş tutum, beklenen memnuniyet ile hemen satın alma sonrası
memnuniyet arasındaki bilişsel karşılaştırmanın ürünüdür. Olumlu olarak gözden geçirilmiş
tutumun, olumlu inanç düzeyini (yani inanç güvenini) artırdığı (Albarracin ve Wyer, 2000),
olumlu duygu düzeyini pekiştirdiği ve yeniden satın alma niyetlerini geliştirdiği (Oliver, 2014)
bulunmuştur. Memnuniyet ve sadakat ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu ilişki asimetriktir.
Sadık müşteriler tipik olarak memnun olsalar da memnuniyet evrensel olarak sadakate
dönüşmez (Oliver, 2014; Roy ve Butaneym,2014). Başka bir deyişle, memnuniyet sadakatin
tamamlanmamış bir öncüsüdür. Ayrıca, memnuniyet sadakat oluşumunda gerekli bir adımdır,
ancak sadakat diğer mekanizmalar yoluyla yerleşmeye başladıkça daha az önemli hale gelir. Bu
mekanizmalardan biri, pişmanlık gibi diğer duygusal tepki yapılarını içerir. Memnuniyet, belirli
bir ürün veya hizmetin tüketim sonrası değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Westbrook
ve Oliver, 1991). Etkinlik katılımcılarının memnuniyet düzeylerinin belirli bir etkinliğe olan
bağlılıkları ile doğrudan ilişkili olduğu önceki çalışmalarla kanıtlanmıştır (Baker ve Crompton,
2000; Yuan ve Jang, 2008). Kavramlara ilişkin bilgilerden hareketle hipotezler şu şekilde
geliştirilmiştir;
H1: Sanal etkinliklerin sistem etkinliği değer üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H2: Sanal etkinliklerin sistem etkinliği memnuniyet üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H3: Sanal etkinlik değeri memnuniyet üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H4: Sanal etkinlik memnuniyeti sadakat üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
Araştırma modeli ise Görsel 1’de görülmektedir.
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Görsel 1: Araştırma Modeli

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
3.1. Veri Toplama Süreci
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 17-24 Nisan 2021
tarihleri arasında ilk defa çevrimiçi “1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali”ni
gerçekleştirmiştir. 750 kişilik etkinlik davetli listesi temin edilmiş ve tamamına anket formu
mail olarak gönderilmiştir. İki haftalık süreçte 50’si yabancı, 146’sı yerli olmak üzere toplam
196 çevrimiçi katılımcıya çevrimiçi anket uygulanmıştır.
3.2. Ölçekler
Araştırma kapsamında katılımcıların demografik özelliklerini tanımlayabilmek
amacıyla cinsiyet ve yaşa ilişkin sorular ile sanal bienallere yönelik eğilimlerini ortaya
koyabilmek amacıyla 2 soru yer almıştır. Anket formunda yer alan ölçeklerden değer, tatmin
ve sadakat değişkenleri için Yoon, Lee ve Lee (2010) tarafından geliştirilen ve her bir değişken
için 3 ifade toplamda 9 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Sistem etkinliğini ölçebilmek
amacıyla Sharda ve diğerlerinin (2012) geliştirdiği ölçekten faydalanılmıştır. Bu kapsamda
sistem etkinliğine dair 4 soru yer almıştır. Tüm ölçeklerde yer alan ifadelere katılım düzeyleri
5’li Likert ile sağlanmıştır (1: Hiç Katılmıyorum……5: Tamamen Katılıyorum).
3.3. Verilerin Analiz Edilmesi
Veriler analiz edilmeden önce çarpıklık ve basıklık değerleri incelenerek verilerin
normal dağılıma sahip olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin
çarpıklık değerleri -0.894 ile -1.977 (< 2) arasında, basıklık değerleri ise 0.196 ile 2.932 (< 7)
arasında değişmekte olup verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür (West vd., 1995).
Verilerin analizi kapsamında öncelikle olarak verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak
değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri incelenmiştir. İkinci aşamada ise, araştırma
modelinde yer alan değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve etki durumları yapısal eşitlik
modellemesi ile incelenerek hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verileri analiz
edilmesinde SPSS 22 ve AMOS 22 paket programlarından faydalanılmıştır.
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
4.1. Katılımcıların Özellikleri
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Araştırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde, %54.6’sı kadın %45.4’ü
ise erkek olup cinsiyet dağılımının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş
dağılımına baktığımızda %72.4’ü 35 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Böyle bir sonucun
ortaya çıkmasında anket çalışmasının yapıldığı örneklem grubunun akademik camiadan
olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların yarıdan biraz fazlası ise daha önce
sanal bienale katıldığını ve yaklaşık %80’i sanal bienalleri geleneksel bienallere kıyasla zaman
açısından daha avantajlı görmektedir.
Çizelge 1. Katılımcıların Özellikleri
Cinsiyet
f
%
Yaş
Kadın
107
54.6
18-24 yaş arası
Erkek
89
45.4
25-34 yaş arası
Toplam
196
100.0 35-44 yaş arası
Uyruk
f
%
45-54 yaş arası
Yerli
146
74.5
55 yaş ve üzeri
Yabancı
50
25.5
Toplam
Toplam
196
100.0
Daha önce sanal bienallere katıldınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Sanal bienaller geleneksel bienallere kıyasla bana
zaman kazandırdı.
Hiç katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim yok
Katılıyorum
Tamamen katılıyorum
Toplam

f
20
34
72
38
32
196

%
10.2
17.3
36.7
19.4
16.3
100.0

f
91
105
196

%
46.4
53.6
100.0

f

%

10
3
27
41
115
196

5.1
1.5
13.8
20.9
58.7
100.0

4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Sanal etkinliklerin; sistem etkinliği, değer, memnuniyet ve sadakat değişkenleri
bakımından ele alındığı ve değişkenler arasındaki etki durumlarının incelendiği bu çalışmada,
öncelikli olarak verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak geçerlilik ve güvenilirlik test
edilmiştir. Verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, sistem etkinliği
değişkenine ait bir ifadenin (SE2 = -0.330) standartlaştırılmış regresyon katsayısının düşük
olması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Analiz tekrarlandığında araştırma modelinin uyum
indeksleri incelenerek (Byrne, 2010; Schermelleh-Engel vd., 2003; Schumacker ve Lomax,
2004; Yılmaz ve Çelik, 2005 akt. Bayram, 2013: 78) modelin iyi uyum geliştirdiği görülmüştür
(χ2 = 84.011, df = 45, p = 0.000, χ2/df = 1.867, GFI = 0.938, AGFI = 0.892, TLI = 0.978, CFI
= 0.985, RMSEA = 0.067).
Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin benzeşim ve ayrışım geçerliliği ile
değişkenlerin iç tutarlılık güvenilirliği incelenmiştir (bakınız Çizelge 2). Yapı geçerliliği
kapsamında faktör yapıları incelendiğinde, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda değişkenlere
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ait ifadelerin standartlaştırılmış regresyon katsayılarının 0.70’in üzerinde olduğu görülmüştür.
Araştırma modelindeki değişkenlerin Cronbach’s Alpha değerleri 0.80 ile 0.96; birleşik
güvenilirlik (AVE) değerleri 0.83 ile 0.96; açıklanan ortalama varyans (AVE) değerleri ise 0.62
ile 0.88 arasında değişmektedir. Faktör yüklerinin 0.50’nin üzerinde olması, Cronbach’s Alpha
ve CR değerlerinin kritik değer olan 0.70’in AVE değerinin de 0.50’nin üzerinde olması iç
tutarlık güvenilirliğinin sağlandığı göstermektedir (Fornell ve Larcker, 1981; Hair vd., 2010).
Araştırma modelindeki değişkenlerin benzeşim geçerliliği kapsamında CR ve AVE değerleri
ele alınıştır. CR değerlerinin 0.70’den AVE değerlerinin 0.50’den büyük olması ve CR
değerlerinin AVE değerlerinden büyük olması sonucunda benzeşim geçerliliği sağlanmıştır
(Hair vd., 2010).
Çizelge 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları, Cronbach’s Alpha, CR ve AVE Değerleri
Açıklanan
Stand.
Birleşik
Cronbach’s
Ortalama
Regresyon
Değişkenler
İfadeler
Güvenilirlik
Alpha
Varyans
(CR)*
Katsayıları ()
(AVE)**
Değer

Sistem
Etkinliği

Memnuniyet

Sadakat

D1
D2
D3
SE1
SE3
SE4
T1
T2
T3
SAD1
SAD2
SAD3

0.872
0.898
0.803
0.839
0.807
0.712
0.850
0.903
0.938
0.981
0.882
0.950

0.89

0.89

0.74

0.80

0.83

0.62

0.91

0.93

0.81

0.96

0.96

0.88

*CR (Composite Reliability): (Σλ)2 /(Σλ)2+ Σe
**AVE (Average Variance Extracted): Σλ2 / Σλ2+Σe; e=1- λ2

Araştırma modelindeki değişkenlerin ayrışım geçerliliği kapsamında Fornell ve Larcker
(1981) tarafından önerilen kriter değerlendirilmiştir. Buna göre değişkenlere ait AVE
değerlerinin karekökü, bu değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarından büyük olmalıdır.
Çizelge 3 incelendiğinde bu kriterin sağlandığı görülmekte olup ve ayrışım geçerliliğinin
gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca Çizelge 3’de değişkenlerin ait ortalama ve standart sapmalara
yer verilmiştir. En fazla ortalamaya sadakat değişkeni sahip iken bunu memnuniyet ve değer
değişkenleri izlemiştir. Sistem etkinliği ise değişkenler arasında en düşük ortalamaya sahiptir.
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Çizelge 3. Değişkenler Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları
Standart
Sistem
Değişkenler
Ortalama
Değer
Memnuniyet
Sapma
Etkinliği
Değer
3.969
1.111
0.860*
Sistem Etkinliği
3.824
1.037
0.717
0.787*
Memnuniyet
4.171
1.129
0.843
0.697
0.900*
Sadakat
4.384
1.116
0.804
0.691
0.807

Sadakat

0.938*

*AVE’ nin karekök değerleri

4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırma modelinde yer alan hipotezlerin test edilmesi amacıyla verilere yapısal eşitlik
modellemesi uygulanmış ve modelin uyum indekslerinin iyi sonuçlar verdiği görülmüştür (χ2
= 89.607, df = 47, p = 0.000, χ2/df = 1.907, GFI = 0.934, AGFI = 0.890, TLI = 0.977, CFI =
0.983, RMSEA = 0.068). Çizelge 4 incelendiğinde, sistem etkinliğinin değer üzerinde; değerin
memnuniyet üzerinde ve memnuniyetin de sadakat üzerinde istatistiksel olarak pozitif ve
anlamlı etkiye sahip oldukları görülmüş, dolayısıyla H1, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir.
Memnuniyetin sadakat üzerinde β = 0.939’luk en yüksek etkiye sahiptir. Sistem etkinliği
değerin %68’ini, memnuniyet sadakatin %88’ini açıklarken, sistem etkinliği ve değer ise
memnuniyetin %95’ini açıklamaktadır.
Çizelge 4. Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçları 1
Stand. Stand. Açıklanan
Hipotezler
Beta
Hata
Varyans
(β)
(R2)
Sistem Etkinliği
Değer
0.826
0.071
0.683
Sistem Etkinliği
Memnuniyet
0.065
0.075
0.950
Değer
Memnuniyet
0.920
0.094
Memnuniyet
Sadakat
0.939
0.061
0.882

t
değeri

Anlamlılık
(p)

Sonuç

12.131
0.903
10.291
16.638

***
0.366
***
***

Kabul
Ret
Kabul
Kabul

H2 hipotezini oluşturan sistem etkinliğinin memnuniyet üzerinde ise istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olmadığı görülerek söz konusu hipotez kabul edilmemiştir. Böyle bir
sonucun ortaya çıkmasında değer değişkeninin aracı rolü olup olmadığının ortaya konabilmesi
amacıyla değer değişkeninin yer almadığı araştırma modeli test edilmiştir. Baron ve Kenny’e
(1986; akt. Meydan ve Şeşen, 2011: 130) göre aracılık ilişkisinden bahsedebilmek için; (1)
bağımsız değişkenin (sistem etkinliği) bağımlı değişken (memnuniyet) üzerinde etkisi, (2)
bağımsız değişkenin (sistem etkinliği) aracı değişken (değer) üzerinde, (3) aracı değişkenin
(değer) bağımlı değişken (memnuniyet) üzerindeki etkisine bakılır. Son olarak da (4) tüm
koşulların sağlandığı analizde bağımsız değişkenin (sistem etkinliği) bağımlı değişken
(memnuniyet) üzerindeki etkisi düşerken ya da ortadan kalkarken, aracı değişkenin (değer)
bağımlı değişken (memnuniyet) üzerinde anlamlı etkisi olmaktadır. Çizelge 4’ten de görüleceği
üzere, koşul (2), (3) ve (4) sağlanmış olup, aracı etkiyi gözlemleyebilmek amacıyla koşul (1)
değerlendirmeye alınmış ve değer değişkeni modele dahil edilmemiştir. Söz konusu araştırma
modeli iyi uyum gerçekleştirmiş olup, sonuçlar Çizelge 5’te verilmiştir (χ2 = 38.501, df = 23,
p = 0.022, χ2/df = 1.674, GFI = 0.959, AGFI = 0.920, TLI = 0.987, CFI = 0.992, RMSEA =
0.059).
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Çizelge 5. Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçları 2
Stand.
Stand.
Hipotezler
Beta (β)
Hata
Sistem Etkinliği
Memnuniyet
0.814
0.072
Memnuniyet
Sadakat
0.935
0.061

Açıklanan
Varyans (R2)
0.663
0.875

t
değeri
11.696
16.528

Anlamlılık
(p)
***
***

Çizelge 5’e göre, sistem etkinliği memnuniyet üzerinde, memnuniyet ise sadakat
üzerinde olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu sonuçtan hareketle değer
değişkeninin; sistem etkinliğinin memnuniyet üzerindeki etkisinde tam aracı değişken rolüne
sahip olduğu görülmüştür. Bu etkinin anlamlılığı ise Sobel testi aracılığıyla gerçekleştirilmiş
olup aracı değişkenin (değer) anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Test istatistiği; 7.624;
Standart hata; 0.103; p < 0.05).
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Araştırma sonuçlarına göre sistem etkinliği değer algısını artırarak etkinlikten elde
edilen memnuniyet duygusunu artırdığı, memnuniyetin de sadakat düzeyini artırdığı tespit
edilmiştir. Bu bilgiler ışığında sanal etkinlik düzenlemek isteyen organizatörlerin sistem ara
yüzünün kullanım kolaylığı, sistem hızı, kullanım esnasında teknik sorun yaşanmaması, sistemi
kullanmak için çok fazla eğitime ihtiyaç duyulmaması gibi konulara dikkat etmesi gerektiğini
söyleyebiliriz. Bir diğer nokta ise sistem etkinliğinin memnuniyet üzerinde doğrudan etkisinin
olmadığı, değer algısı üzerinden memnuniyet üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Değer
algısı katlanılan maliyetin azalması ile artmaktadır. Buradan yola çıkarak sistem etkinliğinin
artırılması katılımcıların yükünü azalttığı için değer algısını artırdığını söyleyebiliriz. Son
olarak memnuniyet duygusunun da sadakat üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara göre sergi içerikleri her ne kadar önemli olsa da, sistemin etkinliğinin
(ara yüz, kullanım kolaylığı vs.) serginin devamlılığı için önemli bir etkiye sahip olduğunu
söyleyebiliriz.
Gelecek araştırmalarda sergi içeriği de çalışmaya dahil edilebilir. Böylece sergi içeriği
ile ilgili katılımcıların algısı ile sistem etkinliğinin memnuniyet ve sadakat üzerindeki etkileri
kıyaslanabilir. Ayrıca gelecek çalışmalarda yerli ve yabancı katılımcılar modelde
kıyaslanabilir. Böylece hedef kitlesi yerli veya yabancı olan organizatörlere bir öneri de
bulunulabilir.
.
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