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Beyaz Yeşimin İzinde Sibirya’nın Tunç Çağı “Asker Elitleri” 

Bronze Age “Military Elites” Of Siberia On The Trace Of The White Jade 

 

Ayça AVCI1  

 

 

 

Abstract  

 

Many warrior graves with bronze weapons and 

bone armors have been found in the burial 

grounds in the region between the Volga Basin 

and the Ural Mountains in Western Siberia. The 

name of these people comes from the Seima and 

Turbino burial complexes located in the Volga 

Basin. Defined as a transcultural community, 

this people is mentioned as a “phenomenon” in 

the archaeology literature. Today, it is known 

that the origin of these people is Altai region, 

thanks to spectrum analysis of bronze artifacts. 

These people came from the Altai region in the 

end of the 3th millennium BC and spread over 

in the all Eurasia. Their characteristic bronze 

weapons are found from the Baltic Sea to the 

Minusinsk Basin in the Southern Siberia. There 

is still no clear definition of who the Seima-

Turbino warriors were and the origin of their 

culture. In our study, the white jade ring and disc 

shaped artifacts from the burials of the 

prominent people of this warriors were 

examined and a new idea was tried to be put 

Özet 

 

Batı Sibirya’da İdil Nehri Havzası ile Ural Dağları 

arasında bulunan bölgedeki mezar 

komplekslerinde tunç silahları ve kemik 

zırhlarıyla pek çok savaşçı mezarı bulunmuştur. 

Bu halkın adı İdil Havzasındaki Seima ve 

Turbino mezar komplekslerinden gelmektedir. 

Kültürler üstü bir topluluk olarak tanımlanan bu 

halk arkeoloji literatüründe bir “fenomen” 

olarak geçmektedir. Günümüzde tunç eserlerin 

spektrum analizi sayesinde bu halkın kökeninin 

Altay bölgesi olduğu bilinmektedir. Bu insanlar 

MÖ. 3. bin sonlarında Altaylardan gelerek tüm 

Avrasya’ya yayılmışlardır. Karakteristik tunç 

silahlarına Baltık Denizinden Güney Sibirya’daki 

Minusinsk Havzasına kadar rastlanılmaktadır. 

Seima-Turbino savaşçılarının kim oldukları ve 

kültürlerinin kökeni hakkında net bir tanımlama 

hala yapılamamıştır. Çalışmamızda bu savaşçı 

halkın önde gelenlerine ait olduğu düşünülen 

mezarlardan ele geçen beyaz yeşimden halka ve 

disk formlu eserler incelenmiş ve bu halkın 

kökeni konusunda yeni bir fikir ortaya 

 
1 Ayça AVCI, Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, aycavci35@gmail.com    

mailto:aycavci35@gmail.com
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forward about the origin of this people. The 

aforementioned artifacts of white jade have been 

handled in a wide geography covering West, 

South and East Siberia, Transbaikal and the 

Northeast China. As a result of these 

considerations, the cultural and ethnic identities 

of this people, who are de considered to be a 

“military elites”, were tried to be clarified in the 

context of the Southern Siberian Neolithic 

cultures. The only known source of white jade in 

the ancient period is the Middle Vitim Plateau in 

the Transbaikal region. This stone, which is quite 

rare in the mentioned period, serves as a guide 

for us in our work by its source and symbolic 

meaning it represents. 

Keywords: Southern Siberia, Seima-Turbino, 

Jade 

 

koyulmaya çalışılmıştır. Beyaz yeşimden söz 

konusu eserler Batı, Güney ve Doğu Sibirya’yı, 

Transbaykal’ı ve Kuzeydoğu Çin’i kapsayan 

geniş bir coğrafya içinde ele alınmıştır. Bu 

değerlendirmeler sonucunda askeri bir zümre 

olduğu düşünülen bu halkın kültürel ve etnik 

kimliklerine Güney Sibirya Neolitik kültürleri 

bağlamında açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın temelinde yer alan beyaz yeşimin 

antik dönemde bilinen tek kaynağı Transbaykal 

bölgesindeki Orta Vitim Platosudur. Söz konusu 

dönemde oldukça nadir bulunan bu taş hem 

kaynağı hem de temsil ettiği sembolik anlam 

sayesinde çalışmamızda bizim için bir kılavuz 

görevi görmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güney Sibirya, Seima-

Turbino, Yeşim 

  

Giriş  

Yeşim adı jadeit ve nefrit olarak adlandırılan iki alt türü kapsar. Jadeit ve nefritin birbirinden 

görünürde bir farkı yoktur, kimyasal bileşenleri ve onun sonucu olarak mohs sertlik değerleri gibi 

özellikler bakımından ayrılırlar. Biz bu çalışmamızda eserleri genel adlarıyla yeşim olarak anacağız. 

Yeşimin en bilinen rengi olan yeşil ve tonları dışında süt beyazdan grimsi siyaha kadar değişen renkleri 

bulunur (Harlow ve Sorensen, 2005).  

Çalışmamızda yeşimin süt beyaz veya su yeşili ve bej gibi açık renkli ve yarısaydam olanlarından 

üretilmiş yassı halkalar ve ortası delikli diskler konu edilmiştir (Fig.1). Baykal Sibirya’sında yeşim 

yatakları iki bölgede bulunur bu bölgeler Doğu Sayanlar ve Orta Vitim Platosudur. Yeşil ve tonları 

renkte yeşimler Doğu Sayan yataklarından2 elde edilirken beyaz ve açık renklerde yarısaydam türleri 

Orta Vitim’deki3 yataklardan elde edilmektedir (Hrt.1) (Alkin vd., 2017). 

Söz konusu olan yeşimden halka ve diskler Baykal Sibirya’sında özellikle de Baykal Gölünün 

Batısını kapsayan Cis-Baykal bölgesinde Eneolitik-Erken Tunç Çağı (ETÇ) Glazkovo Kültürüne ait 

mezarlardan sıkça ele geçen buluntular arasındadır. Beyaz veya açık renkli yeşimden üretilen bu eserler 

düz bir yeşim levhadan aşındırılarak elde edilirler (Fig.2). Bu eserlerin tamamının ham madde kaynağı 

Orta Vitim’dir. Doğu Sayan yataklarından ise çoğunlukla kayın ağacı kabuğu işlemede kullanıldığı 

 
2 Doğu Sayan ve Cidinskaya yeşim yatakları (Burtseva vd., 2015). 
3 Vitim ve Paramskiy masifi yeşim yatakları (Burtseva vd., 2015). 
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bilinen bıçak, keser ve baltaların yapımında kullanılan koyu yeşil renkli yeşim çıkartılır (Fig.3) 

(Kungurova vd., 2005).  

Bu objeleri üretebilmek için Erken Neolitik Dönemden (END) itibaren insanların Orta Vitim’e 

gittikleri ve bu taşları bazen 600 km’ye varan mesafelerden Cis-Baykal’a getirdiklerini görürüz. Neolitik 

Dönemde Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) topraklarında bu taş için daha uzak mesafelerin kat edildiğini 

de biliyoruz. Bu eserlerin dağıldığı bölgelere baktığımızda en fazla bulunduğu alan Cis-Baykal 

bölgesidir. Cis-Baykal’ın Batı komşusu Sayan-Altay bölgesi ile Doğu komşusu Yakutistan topraklarında 

da yine çoğunlukla mezar içi buluntular olarak çok daha az sayıda ele geçerler. Cis-Baykal’ın Doğu-

Güneydoğu komşusu Transbaykal bölgesinde bulunan mezarlarda ise diğer komşularına nispeten daha 

fazla bulunurlar. Daha uzak yayılım alanları arasında en çok göze çarpan iki bölge vardır. İlki 

Kuzeydoğu Çin topraklarıdır burası hem ham madde olarak beyaz yeşim ticaretinin yapıldığı bir 

bölgedir hem de söz konusu eserlerin mamûl hallerinin de ele geçtiği bilinmektedir. Diğer bölge ise 

Batı Sibirya’da İdil Nehri havzasıdır burada da mezar içi envanterde beyaz yeşim halka ve disklere 

rastlanır (Hrt.2) (Derevyanko vd., 2019; Goryunova ve Novikov, 2018). 

Beyaz yeşim halka ve disklerin Neolitik Dönem örneklerine Cis-Baykal’ın Güney ve Doğu 

komşularında rastlanırken kural olarak Batı’ya gidildikçe daha geç dönemlere ait örnekleriyle karşılaşılır. 

İdil Havzasında gördüğümüz örneklerin tamamı Seima-Turbino olarak adlandırılan ETÇ mezarlarına 

ait buluntulardır. En erken örnekleri Cis-Baykal bölgesindeki END Kitoy Kültürüne ait bir mezardan 

ele geçmiştir. Kuzeydoğu Çin bölgesinde ise bölgenin yerli yeşimi ile beraber ele geçen beyaz yeşim 

eserlerin buraya ETÇ’da geldiği ileri sürülür (Fig.4) (Derevyanko vd., 2019; Şalahov 2015).  

Çalışmanın amacı bu taşların yayılımı ile Cis-Baykal bölgesi kültürlerinin Avrasya coğrafyasına 

Tunç Çağında kültürel bir etkisinin olup olmadığını anlamaktır. Cis-Baykal’da Eneolitik-ETÇ Kültürü 

olan Glazkovo 1990’ların ikinci yarısından itibaren Kanadalı araştırmacılar başta olmak üzere Güney 

Sibirya’nın yabancısı olan Afanas’yev Kültürü gibi bölgenin yerlisi olmayan bir grup olarak ele alınmıştı. 

Ancak özellikle son yıllarda yapılan genetik çalışmalar bunun tersini göstermiş Glazkovo insanlarının 

bölgenin END Kitoy insanıyla akraba olduklarını ortaya koymuş ve bazı genetik çalışmalar Sayan-

Altay bölgesindeki Minusinsk Havzası ETÇ kültürü olan Okunyev Kültürünü de Cis-Baykal’ın 

END’ne bağlamıştır. Aynı çalışma Okunyev Kültürünü Minusinsk Havzasının bugün yaşayan sakinleri 

olan Sagaylarla genetik ilişkisini de ortaya çıkarmıştır (Berdnikova, 2012; Kozintsev, 2020; Weber, 

1995).  

Toparlamak gerekirse Cis-Baykal’da Geç Mezolitik Dönemden (GMD) ETÇ’na kadar yaşamış 

olan grupların birbirleri ile genetik ve biyolojik bağlara sahip olduklarını son on yıla ait çalışmalardan 

biliyoruz. Aynı bağları Minusinsk Havzasının günümüzün Türkçe konuşan halklarından olan Sagaylarla 

da kurabilmekteyiz. Genetik verilerin dışında biyolojik veriler üzerinden de aynı devamlılığı bu kez 

Güney Sibirya’nın diğer Türkçe konuşan halklarında da görebilmekteyiz (Fig.5). Bu bağlantılar Cis-

Baykal’ın antik dönem kültürlerinin ve o kültürlere ait sembollerin niçin bizim ilgimizi hak ettiğini 

göstermektedir (Movessiyan, 2012; Movessiyan vd., 2014). 

Bu gün literatürde bir “fenomen” olarak anılmakta olan Seima-Turbino, Seima ve Turbino 

mezar komplekslerinden adını almaktadır. Bu topluluk kültürler arası bir olgu olarak yorumlanmış ve 

ondan belirli bir kültür olarak bahsedilmemiştir. Özellikle mezar komplekslerinden elde edilen veriler 
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ışığında savaşçı bir grup olduğunu anladığımız ve son derece gelişkin bir metalürji bilgisine sahip olan 

bu insanların Altay Bölgesinden çıkarak Avrasya’ya yayıldıklarına dair izleri, bulunan metal eserler 

üzerinden görebilmekteyiz. Çalışmamızda Seima-Turbino insanlarının Güney Sibirya ile olan bağının 

ETÇ’dan öncesine ait olduğunu ve Altaylar kadar Cis-Baykal bölgesine de ait köklerinin bulunduğunu 

ortaya koymaya çalıştık.  

 

Beyaz Yeşim ve Diğer Malzemelerden Halka ve Disklerin Bulunduğu Alanlar  

Cis-Baykal-Merkez Bölge 

 Güney Sibirya’yı Doğuda Cis-Baykal Batıda Sayan-Altay olarak iki alt bölgeye ayırabiliriz. Bu 

iki bölge Güney Sibirya’da ortaya çıkan tüm önemli kültürlerin beşiğidir. Kendi aralarında da Son Üst 

Paleolitik Dönemden itibaren etkileşim içinde oldukları bilinmektedir. Angara Nehrinin sol kıyısında 

yer alan Mal’ta Üst Paleolitik Döneme tarihlenen bir arkeolojik alandır. Buradan ele geçen yeşim eserler 

bölgenin en erken örneklerini oluşturur (Güneri, 2018; Derevyanko vd., 2019).  

 Cis-Baykal bölgesi Baykal Gölünün Batı ve Güneybatısındaki İrkutsk Oblastı içerisinde kalan 

toprakları kapsar. Bu bölgede Mezolitik Dönemden itibaren kültürler ölü gömme gelenekleri üzerinden 

tanımlanırlar. Bölgede GMD’den Tunç Çağlarına kadar kullanılan mezarlık alanlar birbirlerine yakın 

veya aynı alanlarda bulunurlar. END Kitoy (GÖ. kal. 8.500-6.900), GND İsakovo-Serovo (GÖ. kal. 

6.300-4.500) ve Eneolitik-ETÇ Glazkovo (GÖ. 4.500) Kültürleri birbirlerinden mezar yapıları, iskelet 

yönlendirmeleri ve ölü hediyeleri bakımından farklılaşırlar. Glazkovo Kültürü bakır ve tunç eserlerin 

ilk ortaya çıktığı kültürdür. Mezarların temel yapısal özellikleri GND Serovo Kültürüne oldukça 

benzerdir ve çoğunlukla yönlendirme4 ve mezar içi eserler bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bu 

buluntular bakır ve tunç eserlerin yanında açık renkli yeşimden halkalar, disklerdir ve süslerdir. Ancak 

bu eserlerin benzerlerine bölgedeki çok dönemli bir mezar alanı olan Şumiliha mezar kompleksinde 

bir END Kitoy mezarında da rastlanmıştır. 1999’da kazılan mezar tipik bir Kitoy mezarıdır. Ele geçen 

iskelet bol miktarda okra ile boyalıdır ve mezar içinde kayın kabuğu kalıntıları bulunmuştur. Cenazede 

kayın kabuğu kullanımı GND ve Eneolitik-ETÇ’da daha yaygın iken Kitoy Kültüründe nadir görülür 

ancak benzer bir mezara Baykal Gölündeki Ol’hon Adasında bulunan Şamanskiy Mıs I mezar 

kompleksinde de rastlanmıştır buradaki mezarın (mezar-3/1972) radyokarbon tarihi GÖ. kal. 7.560-

7.420’dir. Şumiliha mezar-1(1999)’dan beyaz yeşimden silindir formlu bir boncuk ve yine beyaz 

yeşimden bir yarık halka5 ele geçmiştir (Fig.6,7). Bu iki eser bölgenin Tunç Çağı mezarları için tipiktir 

ve mezar-1(1999) bu buluntulara sahip kendi döneminde bilinen tek örnektir (Goryunova, 2002; 

Goryunova ve Novikov, 2018).  

Cis-Baykal’da Kitoy Kültürü mezarlarında halka ve disklerin kalsitten, mermerden ve kemikten 

örneklerine de sıkça rastlanır ve kültürün tanımlayıcı buluntularından kabul edilirler (Fig.8). Her 

mezardan ele geçmeyen bu objelerin mezar içindeki konumları bakımından yeşim örnekleriyle benzer 

bir işlev taşıdıkları düşünülür. Hemen hepsi iskeletlerin kafatası ve civarında veya göğüs bölgelerinde 

 
4 Hin’, Kitoy, İsakovo ve Glazkovo Kültürlerinde mezar kompleksleri her zaman nehir veya göl kıyısında bulunurlar ve 
iskeletler bu su kütlelerine paralel şekilde konumlanırlarken Serovo Kültüründe iskeletler ayakları suya dönük olacak şekilde 
dik olarak konumlanırlar.  
5 Halka çift taraftan aşındırılarak bilinçli bir şekilde kesilmiş ve yaklaşık 1 mm genişliğinde ayrılmıştır.  



Avcı, Ayça; Beyaz Yeşimin İzinde Sibirya’nın Tunç Çağı “Asker Elitleri” 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 18 

bulunmuştur. Bunların kıyafetlerin göğüs bölgelerine ve başlıklara dikildikleri düşünülmektedir 

(Berdnikov, 2018; Goryunova ve Novikov, 2018; Lbova vd., 2008). 

 Bu eserler Glazkovo Kültürüne ait mezar ve bazı kamp alanlarından ele geçerler ve Tunç 

Çağında Cis-Baykal’da geniş bir yayılım gösterirler. Glazkovo’nun en çok ve nitelikli mezarına Baykal 

Gölü kıyılarında özellikle Ol’hon Bölgesinde6 rastlanır (Hrt.3.1). Burası İrkutsk Devlet Üniversitesi 

arkeologlarınca en iyi çalışılmış mezar komplekslerine sahiptir. Burada bulunan 10 mezar 

kompleksinden toplam 79 yeşim halka ve disk ele geçmiştir7. Hepsi göğüs üzerinde veya kafatası 

üzerinde ya da çevresindedir (Fig.1, 9, 10, 11). Hemen hepsi beyaz ya da açık yeşil yeşimden 

yapılmışlardır. Disklerin hepsinin ortasında küçük bi-konik delikler bulunur. Boyutları 1.2-8.8 cm 

arasında değişir kalınlıkları ise 0.2-0.5 cm’dir. Sarminskiy Mıs ve Hujir-Nuge XIV mezar 

komplekslerinde bulunan 5 büyük diskin üzerinde her iki yüzünde kenarları boyunca oluklar bulunur. 

Bu örnekler henüz yapımı tamamlanmamış halka ve diskler olarak kabul edilir ve yapım tekniği 

hakkında fikirler verir (Fig.2.2). Halkalar kural olarak yassıdırlar bulunan örneklerin çapları 1.6-7 cm 

arasındadır kalınlıkları ise 0.2-0.5 cm’dir. Bazı halkalar bilinçli bir şekilde ikiye ayrılmışlardır ve 

üzerlerinde testere izleri görülür (Goryunova ve Novikov, 2018).   

  Cis-Baykal’da Tunç Çağına tarihlenen ve Şumiliha mezar kompleksinden adını alan Şumiliha 

Mezar Grubu bölgede bir kültür olarak tanımlanmamaktadır (Hrt.3.3). Glazkovo Kültürü ile beraber 

yaşamış ve onlara özgü olan tüm arkeolojik eserlere sahip olan bu mezarlardaki insanlar farklı olarak 

Rus arkeologların “oturur” pozisyon dedikleri bir yanlarına sıkıca kıvrılmış bir pozisyonda bulunurlar. 

Glazkovo mezarları ile aralarındaki tek fark bu iskelet pozisyonları ve yuvarlak formlu mezar 

çukurlarıdır. Şumiliha mezar kompleksindeki 28 Şumiliha mezarından 7’sinde 5 disk ve biri yarım 7 

halka bulunmuştur. Beyaz ve açık yeşil yeşimin yanı sıra mezar-32’den ele geçen 2 disk ve 1 halkanın 

mermerden yapıldığı görülür. Mermerden yapılan halka ve disklere Sayan-Altay’da da rastlanmaktadır. 

Mezar-37’de ise beyaz yeşim bir halkayla birlikte Karasuk8 tipi bir balta da ele geçmiştir bu bize mezarın 

en erken GÖ. 3.400’e (Orta Tunç Çağı) tarihlenebileceğini gösterir (Fig.12) (Goryunova, 1989; 

Goryunova, 2002; Güneri, 2018). 

 

Sayan-Altay Bölgesi 

Sayan-Altay bölgesi Güney-Güneybatı yönlerinden Doğu ve Batı Sayanlar ile Altayları 

kapsayan dağlık alan ile sınırlanan ve Batısındaki tayga bölgesi ve Kuzeyindeki Minusinsk ve Kuznetsk 

Havzalarını kapsayan ve Yenisey’in orta akımlarına kadar uzanan bölgedir. Minusinsk ve Kuznetsk 

çöküntü havzaları ile Yenisey Nehri havzası pek çok arkeolojik alana ev sahipliği yaparlar. Bölgede iyi 

bilinen en erken kültürler Tunç Çağlarına aittir.  Bu bölgede bulunan halka ve diskler de ETÇ ve 

sonrasına tarihlenmektedir ve yeşim örnekleri oldukça azdır fakat mezar içi envanter arasında bulunan 

 
6 Baykal Gölündeki Ol’hon Adası ve onun Batı-Kuzeybatı yönündeki Baykal kıyılarını kapsayan bölgedir.  
7 Bu eserlerin mezar komplekslerindeki dağılımı: Şamanskiy Mıs’tan 6 disk, 3 halka; Kharansin I’den 1 disk; Kurma XI’den 13 
disk, 5 halka, 4 yarım halka; Sarminskiy Mıs’tan 5 disk, 2 halka; Hujir-Nuge XIV’ten 15 disk, 3 halka; Ulyarba’dan 9 disk, 4 
halka; Ulan-Hada II’den 1 disk; Ulan-Hada IV’ten 1 halka ve Ust’-Anga’dan 2 disk (Goryunova ve Novikov, 2018). 
8 MÖ. 1.400-1.000 aralığında Sayan-Altay, Baykal Gölü çevresi, Aral Gölü çevresi, Tien-Şan, Merkezi Kazakistan, Çin’in Kuzey 
kesimi ve Merkezi Ovalarında yayılım göstermiş bir kültürdür (Güneri, 2018). Tipik buluntusu olan tunç bıçaklar Seima-
Turbino ile benzerlik gösterirler.  
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örneklerin konumları bunların yeşim örnekleriyle benzer bir kullanımı olduğunu gösterir (Güneri, 

2018).  

Samus Kültürüne9 ait bir arkeolojik alan olan Samus-4 kamp alanından ele geçen 3 diskin 

ortaları bi-konik deliklidir (Fig.13). Biri kahve-gri arduvazdan diğerleri yeşilimsi-gri şeylden 

yapılmışlardır ve çizi bezemelere sahiplerdir. Ayrıca açık bej yeşimden 1 halka da ele geçmiştir (Hrt.3.6). 

Bir başka yeşim halka Okunyev Kültürünün10 son safhası olan Razlivskiy’e (MÖ. 19-18. yy) ait 

Çernovaya XI mezar-3’ten ele geçmiştir. Disk formundaki eserler Okunyev’in Çernov safhasına (MÖ. 

14-13. yy) ait Uybat V mezar kompleksindeki kurgan-4 mezar-4’ten ve Verhniy Askiz mezar 

kompleksindeki kurgan-1 mezar-8’den ele geçmiştir (Hrt.3.5) (Fig.14). Yukarı Yenisey bölgesinde 

Okunyev örneklerine çok benzer diskler Aymırlıg mezar kompleksi mezar-XIII-2 ve mezar-1’de 

bulunmuştur. Mezar-1’den ele geçen envanter Okunyev Kültürünün Uybat safhası (MÖ. 3. bin sonları) 

ile uyumludur. Ayrıca kemik ve boynuz halkalar da Uybat safhası için tipik buluntulardır (Lazaretov, 

2018; Polyakov, 2018; Yesin, 2009). 

Yeşim diskin oldukça geç bir örneğine bölgede Yenisey Nehrinin yukarı akımlarında Abakan 

şehrinin Kuzeyinde Tuba Nehrinin Yenisey ile birleştiği yerdeki Tepesey mezar kompleksindeki 

Tepesey III alanında Taştık Kültürüne11 (MS. 150-650) ait mezar-2’de rastlanır (Hrt.3.4) (Fig.15) 

(Gryaznov vd., 1979). 

 

Batı Sibirya 

Sayan-Altay bölgesinin batısında Baraba orman-bozkır kuşağında yer alan Sopka-2 mezar 

kompleksi Omi ve Tartas Nehirlerinin birleştiği bölgede bulunur. Burası Novosibirsk’in Vengorovskiy 

bölgesinde kalır (Hrt.4.1). Çoğunlukla Tunç Çağı Krotovo Kültürü12 (MÖ 20.-13. yüzyıl) mezarlarına 

sahip olan kompleks Orta Çağa kadar mezarlık olarak kullanım görmüştür. Sopka-2 nin 4B ve V olarak 

adlandırılan alanlarındaki Krotovo Kültürüne ait mezar-65 ve 377’den Okunyev mezarlarında 

bulunanlara benzer taş diskler ele geçmiştir (Fig.16). Aynı alandaki mezar-230’da ise taş bir halka 

bulunmuştur. Ayrıca kurgan-6 mezar-13’ten 1 kemik halka ve pembe mermerden 1 disk de ele 

geçmiştir. V.İ. Molodin özellikle taş ve kemikten disklerin Krotovo Kültürü içinde yaygın olduklarını 

dile getirir (Polyakov, 2018; Molodin ve Çikişeva, 1990; Molodin ve Durakov,  2013).  

Sopka-2’de 1989’da yürütülen kazılar sırasında açılan mezar-688 MS. 4.-5. yüzyıla ait bir Hun 

savaşçısına aittir. Bulunan iskeletin antropolojik incelemesi yapılmış ve 35-40 yaşlarında Mongoloid bir 

erkek olduğu raporlanmıştır. Atı, kılıcı, kemeri ve çeşitli süs eşyalarıyla birlikte bulunan iskeletin baş 

 
9 Samus Kültürü GÖ. 4. binde Kuzentsk-Salair dağlık bölgesi ve Novosibirsk içinde kalan Ob Nehri havzasında varlık gösteren 
bir Tunç Çağı kültürüdür. 
10 Okunyev Kültürü Minusinsk havzasının güneyi ve Tuva bölgesinde GÖ. 5. binden 4. binin ortalarına kadar kesintisiz varlık 
gösterir. Samus ve Krotovo Kültürleriyle olan ilişkisi uzun zamandır bilinmekle beraber Cis-Baykal’daki Ust’-Byelaya Neolitik 
Dönem yerleşiminden ele geçen seramik kaplarla tipolojik bağlantıları da vardır. Cis-Baykal bölgesinin kalıp-tokaç tekniğiyle 
yapılan yumurta dipli kaplarına Erken Okunyev döneminde sıkça rastlanmaktadır (Güneri, 2018). 
11 Son Demir – Erken Orta Çağa ait bir kültürdür. Güney Sibirya’da Türk etnik kimliğine sahip olduğunu Çin kaynakları 
üzerinden kesin olarak bildiğimiz Taştık Kültürü ahşaptan yapılma mezar odalarına sahip kurganlarla temsil edilir. En önemli 
buluntu alanları ise Yenisey Havzasındaki kurgan kompleksleridir (Güneri, 2018).  
12 Krotovo Kültürü GÖ. 4. binde Altay dağlık bölgesinde Yukarı İrtiş havzasında yer alan bir Tunç Çağı kültürüdür. 
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hizasında beyaz yeşimden bir disk ele geçmiştir. Ayrıca kılıç kınına ait klips de süt beyaz yeşimdendir 

(Fig.17). V.İ. Molodin ele geçen beyaz yeşim diskin Transbaykal’daki Hun mezarlarında da yaygın 

bulunduğunu belirtir (Molodin ve Çikişeva, 1990).  

Batı Sibirya bölgesi Ob Nehrinden Ural Bölgesine kadar olan coğrafyayı kapsar Yukarıda 

değindiğimiz Sopka-2 mezar kompleksi bu alandaki beyaz yeşimden ve farklı taşlardan halka ve 

disklerin ele geçtiği yerlerin Güney Sibirya’ya en yakın olanıdır. Tunç ve Son Demir Çağına ait olan bu 

eserler Cis-Baykal’daki Tunç Çağı örneklerinden farklılık göstermezler ancak görece azdırlar. ETÇ’da 

Ural Dağlarının Batısına kadar yayılım gösteren Seima-Turbino mezarlarında ise yeşim halka ve diskler 

bazı komplekslerde oldukça fazla sayıda bulunmuştur. 

Seima-Turbino, ETÇ’da Minusinsk Havzasından Baltık Denizine kadar uzanan geniş alanda 

yayılmıştır. Başlıca eserleri tunçtan mızrak uçları, baltalar ve bıçaklardır. Bunların dışında mezarlardan 

kemik ve boynuz zırh parçaları da ele geçmiştir. Askeri bir topluluk oldukları bilinen ve tunç eserlerinde 

at figürünü sık kullanan bu halk için atın önemi geniş yayılım alanı da göz önüne alındığında çok açıktır. 

Seima-Turbino’nun tunç eserlerinin spektral analizi kullanılan ham maddenin Altay bölgesi kökenli 

olduğunu göstermiştir (Marchenko vd., 2016).  

Sayan-Altay bölgesinde nadiren ele geçen yeşim halkalar Seima-Turbino mezarlarında 

Glazkovo mezarlarındaki örnekleriyle benzer şekilde bulunur. Bu halkaların ele geçtiği mezar 

kompleksleri İdil-Ural bölgesinde Seima Kumulu (11 adet), Reshenskiy (2 adet) ve Ust’-Vetlujskiy (3 

adet);  Cis-Ural’da Shustovaya Gora (Turbino I) (36 adet) ve Turbino II’dir (1 adet). Bu mezar 

kompleksleri yayınlardan ulaşabildiğimiz kadarıdır (Hrt.4.2-6). Yakın bölgelerinde başka mezarlarda da 

beyaz yeşim halkaların olabileceğini düşünüyoruz. (Derevyano vd., 2019; Şalahov, 2015) 

 

Doğu Sibirya-Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) 

 Bu bölgede beyaz yeşim halka ve disklere ait örnekler Orta ve Geç Neolitik kamp ve mezar 

alanlarında bulunur. En erken örneği Orta Neolitik Dönem (OND) Bel’kaçi Kültürüne ait Olyokma 

Nehri kıyısındaki Cikimdinskiy mezarında bulunan 2 disktir. Mezar Olyokma Nehrinin sol kıyısında 

nehir ağzına 273 km mesafede yaklaşık 40 m’lik bir seki üzerindedir. Disklerden biri kafatasının sol 

yanında diğeri ise içinde bulunmuştur (Fig.19) (Alekseev vd., 2006). 

OND Yakutistan topraklarında Bel’kaçi Kültürüyle temsil edilir. Bu kültürün mezarlarında 

dikkat çeken bir özellik mezar yönlendirmelerinin Cis-Baykal’daki GND Serovo Kültürü ile aynı 

olmasıdır. Az sayıda tespit edilen OND gömmelerinin hepsi yakınlarındaki nehre dik ayaklar nehre 

doğru olacak şekilde konumlanmıştır. Ancak bunun Bel’kaçi Kültürünün ayrıt edici bir özelliği olduğu 

söylenemez GND Imıyahtah Kültürü gömmelerinde de benzer yönlendirmeler vardır (Zubova vd., 

2017). 

Bir başka beyaz yeşim eser GND Imıyahtah Kültürüne ait Orta Lena bölgesindeki Vilyuy 

Otoyolu kamp alanından ele geçen bir halka parçasıdır. Yakutistan’daki beyaz yeşim halkalara ait ilk 

kayıtlara ise M.P. Ovçinnikov’un raporlarında rastlarız. Raporunda Kullatı bölgesinden ele geçen yarı 

saydam yeşim halka parçalarından bahseder. Bu üç örneğin dışında bölgede beyaz yeşimin alet 
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yapımında da kullanıldığını gösteren bir keser ağız parçası Vladimirovka III kamp alanındaki karışık 

malzeme içinden ele geçmiştir (Hrt.5) (Fig.18) (Alekseev vd., 2006). 

  

Transbaykal  

 Transbaykal Baykal Gölünün Doğu kıyılarından başlayıp Buryatya ve Zabaykal Krayı 

topraklarını kapsayan bölgedir. Orta Vitim Platosu da bu bölgede bulunur. Vitim Nehri ile Karenga 

Nehrinin birleştiği ağızda beyaz yeşim yataklarına yakın bir bölgede bulunan Ust’-Karenga 12 kamp 

alanı beyaz yeşimden pek çok perdahlı alet parçası ve yongaların bulunduğu bir arkeolojik alandır. 

Bulunan beyaz yeşim eserlerin hepsinin Atlantik İklim Dönemine13 ait tabakalardan geldiği görülür 

buna göre verilen tarih aralığı da yaklaşık GÖ. 8.-6. bindir (Alekseev vd., 2006).  

 Transbaykal sınırları içinde kalan mezar komplekslerinden olan Fofanovsky Kitoy Kültürünü 

yansıtan çoğunlukla END mezarlarının bulunduğu büyük bir komplekstir. Selenga Nehrinin Baykal 

Gölüne döküldüğü bölgede Fofanovo Dağı eteklerinde bulunur (Hrt.3.7). Buradaki mezarlarda 

rastlanan kalsitten ve mermerden halkalar Cis-Baykal’ın END örnekleriyle son derece uyumludur 

(Fig.20) (Lbova vd., 2008).  

 Hem beyaz yeşim yataklarına yakınlığı hem de Cis-Baykal’ın Kitoy kültürüyle uyumu 

bakımından önem arz eden bu iki alan dışında bölgede beyaz yeşim ve kalsitten halka ve disklerin ele 

geçtiği başka mezar kompleksleri de bulunur. Bunlardan Neolitik Döneme tarihlendiği düşünülenleri 

Buhusan, Arın-Jalga ve Molodovskiy’dir. Buralarda hem beyaz yeşimden hem de kalsit, kayrak taşı ve 

sedeften halkalar bulunmuştur. Tunç Çağına ait olduğu düşünülen Duroyskiy mezar kompleksi ve 

Şilinskiy Mağarasında ise toplam 3 adet beyaz yeşim halka bulunmuştur (Fig.21) (Lbova vd., 2008). 

 

Kuzey Doğu Çin-İç Moğolistan  

Yeşimin tarihi Çin topraklarında oldukça geriye gitmektedir. Dongbei bölgesinde bulunan ilk 

yeşim eserlerin tarihi GÖ. 10.000 olarak belirlenmiştir. Ancak yeşimin sistematik üretimine Kuzeydoğu 

Çin’de en erken Xinglongwa Kültüründe (GÖ. 8.200-7.200) rastlanır ondan yaklaşık 600 yıl sonra da 

Hongshan Kültürü (GÖ. kal. 6.600-4.900) bol miktarda üretilen yeşim eserleriyle tanınır. Her iki kültür 

de Dongbei bölgesinde bulunurlar. Bu bölgede bilenen pek çok yeşim yatağı olsa da antik dönemde 

bilinen ve kullanılan yataklar arasında beyaz yeşim yoktur (Chung ve Komissarov, 2016; Derevyanko 

vd., 2019).  

İç Moğolistan’ın Güneydoğusunda ise Ligaotu mezar kompleksindeki GÖ. 5.000-4.000 arasına 

tarihlenen mezarlardan yeşim halkalar ele geçmiştir. Burası Kuzeydoğu Çin’e yakın olsa da ele geçen 

yeşimlerin çoğu bölgede o dönem var olduğu bilinmeyen beyaz renkli yarısaydam taşlardır. İç 

Moğolistan’daki Hamin yerleşimi ise GÖ. 5.500-5.100 arasına tarihlenir. Buradaki konutların içinde 

öldürüldükten sonra bırakılmış olan ve hepsi kadın ve çocuklardan oluşan toplam 205 iskelete 

 
13 GÖ. 8.000-5.000 arasında yaşanan ılımanlaşma dönemidir. 
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ulaşılmıştır. Bu iskeletlerin üzerinde 30 adet yeşim halka bulunur. Bu taşlar hem beyaz yeşimden hem 

de Xiuyan tipi olarak anılan sarı-yeşil renkli yerli yeşimdendir (Fig.22) (Derevyanko vd., 2019).  

A.P. Okladnikov Neolitik Dönemde Cis-Baykal’dan Kuzeydoğu Çin’e kadar uzanan bir ticaret 

rotasından bahsetmiştir. Çinli araştırmacıların fikirleri de ETÇ’da Baykal Sibirya’sından Amur Nehri 

takip edilerek bu bölgeye ulaşılmış olduğu yönündedir (Chung ve Komissarov, 2016; Derevyanko vd., 

2019).  

 

Değerlendirme  

Halka ve disk formlu bu eserler hakkında kesin olarak bildiğimiz verilere bakarsak öncelikle 

Cis-Baykal bölgesi için END mezarlarında sıkça ele geçen bir buluntu grubu olduğunu 

söyleyebiliyoruz. Bu dönemde daha çok kalsit ve mermer gibi taşlardan üretilen bu eserlerin aynı 

dönemde beyaz yeşimden bir örneğinin de olduğunu gördük. Bu bize Orta Vitim’deki yeşim 

yataklarının END Cis-Baykal insanları tarafından bilindiğini göstermektedir. Ayrıca Cis-Baykal’da 

halka ve disk formlu bu objelerin mezar içinden ele geçenlerinin hepsinin iskeletlerin baş ve göğüs 

bölgelerinde veya yakınlarında bulunduğunu da biliyoruz.  

Bir diğer veri beyaz yeşimden halka ve disklerin en erken örneklerine Cis-Baykal’da rastlanırken 

komşu bölgelerinde Neolitik Döneme tarihlenen örneklerin sadece Transbaykal ve Yakutistan 

topraklarında bulunmuş olmasıdır. Sayan-Altay’da ise Tunç Çağları ve sonrasına ait mezar ve 

yerleşimlerden ele geçmişlerdir. Cis-Baykal’a komşu olmayan bölgelerde ise Batı Sibirya ve Kuzeydoğu 

Çin’de Tunç Çağlarından önceye ait bir örnek ele geçmemiştir. Bunların dışında beyaz yeşimin Cis-

Baykal, Transbaykal ve Yakutistan’da farklı süs eşyaları ve çeşitli aletlerin de ham maddesi olarak 

kullanıldığı görülürken Batı Sibirya ve Kuzeydoğu Çin’de sadece halka ve disk formlu eserlere ait 

örneklerin yayınlarıyla karşılarız. Son olarak Cis-Baykal dışındaki diğer bölgelerde bulunan bu eserlerin 

mezarlardan ele geçen örneklerinin Kitoy ve Glazkovo mezarlarında gördüğümüz gibi baş ve göğüs 

üzerinde veya civarında bulunduğunu çizim ve raporlardan görebilmekteyiz.  

Tüm bu veriler ışığında halka ve disk formlu objeleri, kullanımı bin yıllara yayılmış bir süs objesi 

olmaktan çok, manevi bir anlam taşıyan eserler olarak yorumlamak mantıklı olacaktır. Güney Sibirya’da 

araştırmalar yapan Rus arkeologlardan bazıları da bu halka ve diskleri güneş ya da ay kültü ile 

ilişkilendirmişlerdir (Goryunova ve Novikov, 2018; Kovtun, 2019). 

 Objelerin özellikle ETÇ’na girilmesiyle birlikte beyaz yeşimden örneklerine daha çok rastlanır 

olması bize Cis-Baykal-Orta Vitim arasındaki hareketliliğin arttığını gösterir. Ayrıca Kuzeydoğu Çin’de 

bulunan ve ETÇ’na ait beyaz yeşim halkalar antik dönem insanının kat ettiği mesafelerin uzaklığını 

gösterir. Atın evcilleşmesi ve toplumların hareketlenmesiyle ortaya çıkmaya başlayan savaşçı 

mezarlarında beyaz yeşimden bu eserlerin ele geçmesi yukarıda bahsettiğimiz manevi bir anlama sahip 

olmaları ihtimalini de kuvvetlendirmektedir. Göğüs ve baş gibi hayati organların bulunduğu bölgelere 

tahminen kıyafetlere ve başlıklara dikilerek yerleştirilmeleri bunların birer muska görevi görüyor 

olabileceklerini düşündürür. Ancak aynı kullanım şeklini görsek de bu yorumu END örnekleri için 

yapmak doğru olmayabilir. Eserlerin maddi devamlılığı anlamsal devamlılığını da beraberinde 

getireceğinden bu objelerin bir muskadan daha fazlası olduğunu düşünebiliriz.  
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Seima-Turbino Savaşçıları 

 Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Avrasya coğrafyasında farklı kültürden toplulukların bir araya 

gelerek oluşturdukları bu savaşçı grubun varlığı yaklaşık GÖ. 4.200-3.700 aralığına tarihlenmektedir. 

Son derece geniş bir coğrafyada yapılan kazı çalışmalarının sonuçlarının yavaş yavaş birleşmesiyle 

Seima-Turbino hakkında bazı kesin sonuçlara varılabilmiştir. Bunlardan ilki ürettikleri tunç eserlerin 

son derece gelişkin olması ve alaşımında kullanılan ham maddelerin Altay Bölgesinden elde edilmiş 

olmasıdır. Seima-Turbino’nun karakteristik metal eserleri olan soketli baltalar, mahmuzlu mızrak 

uçları, yaprak biçimli bıçaklar ve kavisli bıçaklar (Fig.23, 24, 25) Baltık Denizinden Kuzeydoğu Çin 

topraklarına kadar yayılmıştır. Seima-Turbino’nun Kuzey Karadeniz topraklarında Abaşevo-Sintaşta-

Petrovka topluluklarının Kuzeyinde güney tayga bölgesinde yayıldıkları görülür. Çalışmalar bu halkın 

yoğun göç yönünün Batı olduğunu gösterir ve bu bölgedeki halklarla savaşların yaşandığı açıktır (Hrt.6) 

(Chernykh, 2012; Wen, 2018) .  

Seima-Turbino metal eserlerinden özellikle kavisli bıçaklar ilginçtir çünkü etnografik veriler 

üzerinden bu bıçakların deri işlemede kullanıldıkları düşünülmektedir (Fig.26.1, 26.2). Benzer 

analojileri biz modern Doğu Sibiryalılara ait veriler üzerinden  (Yakutlar) bu bıçakların yine deri gibi 

yumuşak bir malzeme olan kayın ağacı kabuğu işlemede de kullanılmış olabileceklerini düşünmekteyiz 

(Wen, 2018).  

Bir diğer kesin bilgi atçılığın Seima-Turbino halkı için son derece önemli olduğudur. Tunç 

bıçakların kabzalarında gördüğümüz at figürinleri ve at süren insan figürinleri bize hem atçılık 

faaliyetinin önemini hem de nasıl yapıldığını göstermektedir. Bir bıçak kabzasında gördüğümüz 

üzerinde zırhıyla at tarafından çekilen kayaklı bir asker bu halkın hızlı ilerleyişi hakkında en net bilgiyi 

vermektedir (Fig.27) (Chernykh, 1989).  

Seima-Turbino hakkında bir diğer kesin bilgi ise Cis-Baykal bölgesi ile köklü bağları olduğudur. 

Bu sonuca biz söz konusu beyaz yeşimden halka ve diskler üzerinden varıyoruz (Fig.28). E.G. Şalahov 

bu yeşim halka ve diskleri Seima-Turbino’nun “asker elitleri”ne ait bir prestij objesi olarak 

yorumlamıştır. Ancak Cis-Baykal’ın ETÇ Glazkovo Kültürü ile özdeşleşen bu eserlerin END’e kadar 

giden manevi bir değere sahip olduğunu yukarıdaki bilgiler ışında gördük (Şalahov, 2015).  

Seima-Turbino mezarlarından ele geçen çok sayıda çakmaktaşı ok ucu da Cis-Baykal’daki 

Neolitik ve ETÇ örnekleriyle ciddi benzerlikler gösterir. Aynı benzerlikleri Seima-Turbino’ya ait diğer 

taş aletlerde de görmekteyiz. Araştırmacılar sadece bu taş aletler üzerinden dahi bu topluluğun bölgenin 

orman avcılarıyla olan ilişkisini kabul ederler. Bu benzerliklerle beraber hem ham madde hem de 

kullanım şekli üzerinden kesin olarak çağdaşı Glazkovo Kültürü ile ilişkilendirilen yeşim halka ve 

disklerin varlığı Seima-Turbino’yu Cis-Baykal’a sıkı bir şekilde bağlamaktadır (Chernykh, 2012). 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Seima-Turbino insanlarının Altay madenlerini kullanmış olmaları onların Altay Bölgesi ile olan 

ilişkisini nasıl doğruluyorsa yeşim halka ve diskler de onların Baykal Bölgesi ile olan ilişkisini 

doğrulamaktadır. Seima Turbino’nun bu iki bölgeyle olan ilişkisi arasında önemli bir fark vardır. Maden 
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yataklarının kullanılması teknolojik bir gelişimin doğurduğu bir ihtiyaçtır. Bölgede az bulunan kalayı 

elde etmek için bu bölgeye gelmek zorunludur. Ancak beyaz yeşim için böyle bir ihtiyaçtan 

bahsedilemez. Bir süs eşyasından fazlası olan ve kökleri GÖ. 9. bine kadar giden halka ve disklerin en 

makbul olanlarının beyaz veya açık renkli yeşimden yapılanları olduğunu anlıyoruz. Seima-Turbino 

insanlarının hem bu objeleri kuralına uygun olarak baş ve göğüslerine takmaları hem de makbul olan 

yeşimden üretmiş olmaları onların Cis-Baykal ile olan bağlarının derin bir manevi anlamı olduğunu 

gösterir.  

İster beyaz veya farklı renkte yeşimlerden isterse farklı taş veya malzemelerden yapılmış olsun 

Cis-Baykal bölgesi bu halka ve disk formlu eserlerin hem maddi hem de manevi varlığına kavuştuğu 

bölgedir. Beyaz yeşimden yapılmış örneklerini bulduğumuz her bölge nasıl antik dönemde bu taşın 

elde edilebileceği tek kaynak olan Orta Vitim’e bağlanıyorsa, sembolik kaynağı olarak da Cis-Baykal’a 

bağlanmaktadır. Cis-Baykal’dan çıkmış, Sibirya ve Avrasya coğrafyalarında Seima-Turbino, Taştık ve 

Hun savaşçı mezarlarına kadar yayılmış olan bu halka ve diskler bize göre Güney Sibirya menşeli ortak 

bir inancın kimliği olarak değerlendirilebilir.  
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Hrt.1 Yeşil ve beyaz renkli yeşimlerin bölgedeki yatakları. 
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Hrt.2 Beyaz yeşimden halka ve disklerin yayılım coğrafyası 



Avcı, Ayça; Beyaz Yeşimin İzinde Sibirya’nın Tunç Çağı “Asker Elitleri” 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 29 

 

Hrt.3 1- Ol’hon Bölgesi, 2- Lokomotv, 3- Şumiliha, 4- Tepesey, 5- Verhniy-Askiz, 6-Samus, 7- 

Fofanovskiy 
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Hrt.4 1- Sopka-2, 2- Turbino I, 3-Turbino II, 4- Seima, 5- Reşenskiy, 6- Ust’-Vetlujskiy 

  

Hrt.5 1- Vilyuy Otoyolu, 2- Vladimirovka II, 3- Cikimdinsky 
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Hrt.6 Seima-Turbino’nun Avrasya’daki yayılım alanı 

 

Fig.1 Ol’hon bölgesinde bulunan Glazkovo Kültürüne ait beyaz ve açık renkli yeşimden yassı halka 

ve diskler (Goryunova ve Novikov, 2018) 
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Fig.2 Yassı halka ve disklerin üretim şekli (Goryunova ve Novikov, 2018) 

 

Fig.3 Ol’hon Bölgesindeki Glazkovo Kültürü mezarlarından ele geçen yeşil yeşimden baltalar (a), 

keserler (b) ve bıçaklar (c). (Goryunova ve Novikov, 2018) 

 



Avcı, Ayça; Beyaz Yeşimin İzinde Sibirya’nın Tunç Çağı “Asker Elitleri” 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 33 

 

Fig.4 İç Moğolistan Hake’de bulunan beyaz yeşim halkalar. (Derevyanko vd., 2019)  

 

 

Fig.5 Metrik olmayan kraniyal analizler üzerinden ikili farklara dayalı modern ve antik Sibirya 

popülasyonlarının ilişkilerini gösteren diyagram. (Movessiyan, 2012) 
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Fig.6 Şumiliha mezar kompleksi Kitoy Kültürüne ait mezar 1(1999)’da bulunan beyaz yeşimden yarık 

halka 

 

Fig.7 Şumiliha mezar kompleksi Kitoy Kültürüne ait mezar 1(1999)’da bulunan beyaz yeşimden 

silindir boncuk 
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Fig.8 Kitoy Kültürüne ait kemikten bir disk (Galaşiha mezar kompleksi) ve mermer bir yassı halka 

(Lokomotiv mezar kompleksi) (Berdnikov, 2018) 

 

Fig.9 Ol’hon Bölgesi Kurma XI mezar kompleksi mezar-10 Glazkovo Kültürü (Weber vd., 2012 ) 
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Fig.10 Ol’hon Bölgesi Kurma XI mezar kompleksi mezar-1 beyaz yeşimden disk Glazkovo Kültürü 

(Weber vd., 2012 ) 

 

 

Fig.11 Ol’hon Bölgesi Chernorud köyü yakını Glazkovo mezarı beyaz yeşim yassı halkaların göğüs 

üzerindeki konumu (https://world-jewellery.livejournal.com/63963.html) 

https://world-jewellery.livejournal.com/63963.html
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Fig.12 Şumiliha mezar kompleksi ETÇ’na ait mezar-37 kafatası üzerinde beyaz yeşimden bir halka ve 

Karasuk Kültürüne ait tunç balta (Goryunova, 1981) 

 

 

Fig.13 Samus 4 alanından ETÇ Samus Kültürüne ait bi-konik delikli diskler (Kovtun, 2019)  
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Fig.14 Verhniy-Askiz kurgan kompleksi kurgan-1 mezar-8 ETÇ Okunyev Kültürü mermer diskler 

(Polyakov, 2018) 

 

Fig.15 Tepesey kurgan kompleksi Tepesey III alanı mezar-2 SDÇ-EOÇ Taştık Kültürü beyaz 

yeşimden disk (Gryaznov vd., 1979) 

 

Fig.16 Sopka-2 mezar kompleksi mezar-65 ve mezar-377 ETÇ Krotovo Kültürüne ait kemik ve 

mermerden diskler (Polyakov, 2018) 
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Fig.17 Sopka-2 mezar kompleksi mezar-688 MS. 4.-5. yüzyıl kafatasının yakınında bulunan beyaz 

yeşim disk (Molodin ve Çikişeva, 1990) 

 

Fig.18 Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) açık renkli yeşim eserler a-Vilyuy Otoyolu GND halka parçası, 

b-Vladimirovka III bir kesere ait ağız parçası, c-Cikimdinskiy mezarı OND yeşim disk (Alekseev vd., 

2006) 
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Fig.19 Cikimdinsky mezarından ele geçen 2 yeşim disk ve mezar planı, no.8 kafatasının dışında 

bulunan yeşim disk (Alekseev, 1996) 

 

 

Fig.20 Fofanovskiy mezar kompleksinde bulunan mermer halkalar (Lbova, 2008) 
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Fig.21 Şilinskiy Mağarası beyaz yeşimden halkalar (Lbova, 2008) 

 

Fig.22 İç Moğolistan Hamin yerleşimindeki bir konutun içindeki iskeletlerin arasında bulunan beyaz 

yeşimden bir halka (Derevyanko vd., 2019) 
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Fig.23 Seima-Turbino mızrak, bıçak ve baltaları (Lin, 2016) 

 

Fig.24 Kuzey Altay Dağı etekleri Seima-Turbino mızrak uçları (Lin, 2016) 

 

Fig.25 Çin’de bulunan Seima-Turbino mızrak uçları (Wen, 2018) 
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Fig.26 1- Rostovka (mezar-27), 2-3- Tsıgankova Sopka (mezar-29-30), 4- İrtiş (mezar-32) (Chernykh 

ve Kuzminykh, 1989) 

 

Fig.27 1-Seima (mezar-20), 2-Rostovka (mezar-23), 3- Turbino II (mezar-22), 4- Kanniskaya 

Mağarası (mezarı-21) (Chernykh ve Kuzminykh, 1989) 
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Fig.28 Turbino I mezark kompleksi (Chernykh ve Kuzminykh, 1989) 

 

Fig.29 Ust’-Vestlujskiy mezar kompleksi (Shalahov, 2015) 

 



 

3
rd
International 

Congress on Multidisciplinary Social Sciences 

3.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi  

ISBN: 978-605-06728-6-2 

 

3rdInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  
   Ankara / TURKEY | 45 

 

 

Kültür Varlığı Kaçakçılığı Suçlarında Olay Yerinin İncelenmesi ve Delillerin 
Değerlendirilmesi  

Investigation of the Crime Scene and Evaluation of Evidence in Cultural Property 

Smuggling Crimes 

 

Büşra DÖLCÜ1 

Ebru GÖKMEŞE2 
 

 

 

Abstract  

 

Turkey, where many different cultures and 

groups of people, is mixed with another group 

of people and was built on land she left tangible 

traces. With the richness of Anatolian natural 

resources, it has attracted the attention of many 

societies throughout the ages. In particular, the 

richness of water resources, living spaces with 

different characteristics offered by its geography 

and climatic have caused a great cultural 

diversity. Anatolia is not only a transit country 

between East and West. It is in a position that 

affects geographical regions such as Central 

Asia, Black Sea Basin, Mediterranean Basin, 

Near East, and Europe. One of the most 

important reasons for our cultural diversity and 

rich cultural heritage is the geographical 

conditions of our country. Our country, which is 

rich in cultural assets and most of its lands are 

Özet 

 

Türkiye, çok sayıda farklı kültürün ve insan 

grubunun yaşadığı, bu insan gruplarının birbiri 

ile karıştığı ve maddi izlerini bıraktığı topraklar 

üzerinde kurulmuştur. Anadolu doğal 

kaynaklarının zenginliği ile birçok toplumun 

çağlar boyunca dikkatini çekmiştir. Özellikle de 

su kaynaklarının zenginliği, coğrafyasının 

sunduğu farklı özelliklerdeki yaşam alanları ve 

iklim şartları büyük bir kültürel çeşitliliğe neden 

olmuştur. Anadolu yalnızca Doğu ile Batı 

arasında bir geçiş ülkesi değildir. Orta Asya, 

Karadeniz Havzası, Akdeniz Havzası, Yakın 

Doğu ve Avrupa gibi coğrafi bölgeleri etkileyen 

bir konumdadır. Sahip olduğumuz kültürel 

çeşitliliğin ve çok zengin kültür varlığı 

birikiminin en önemli nedenlerinden biri 

ülkemizin coğrafi koşullarıdır. Bu çalışmada, 

kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçlarında olay 
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open-air museums, is among the countries that 

attract the most attention in cultural property 

smuggling crimes. As with any crime, crime 

scene investigation plays an important role in 

enlightening the crime in cultural property 

smuggling crimes. In this study, the investigation 

of the crime scene in the crimes of culture and 

natural property smuggling has been discussed, 

and the scene is viewed from the perspective of 

archaeologists. It is aimed to give an idea about 

the number of our cultural assets destroyed in 

our country by creating graphs showing the data 

of cultural and natural property smuggling for 

the last two years. Also, crime scene sketches and 

expert reports created during the interventions 

to such incidents were included.  

 

Keywords: Forensic Archaeology, Crime 

Scene, Cultural Property Smuggling, 

Archaeological Excavations, Archaeological 

Findings 

yerinin incelenmesi ele alınmış, olay yerine 

arkeologların perspektifinden bakılmıştır. Son iki 

yıla ait kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı 

suçlarının verilerini gösteren grafikler 

oluşturularak, ülkemizde tahrip olan kültür 

varlıklarımızın sayısıyla ilgili fikir vermek 

amaçlanmıştır. Ayrıca bu tür olaylara 

müdahaleler sırasında oluşturulan olay yeri 

krokileri ve bilirkişi raporlarına yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adli Arkeoloji, Olay Yeri, 

Kültür Varlığı Kaçakçılığı, Arkeolojik Kazılar, 

Arkeolojik Bulgular 

  

 

Giriş 

 İnsanların ürettiği tüm yapılar, teknolojiler, araç ve gereçler somut kültür elemanlarıdır (Gülcan, 

2010, s. 99). İnsanoğlu, çevreye karşı algısına ve bakışına somut bir anlam kazandırmak için gelecek 

nesillere gündelik yaşantısını ve yaşadığı toplumun değerlerini yansıtan eserler bırakmıştır. Kültür 

varlığı kaçakçılığını anlamak için öncelikle somut kültür varlığı kavramının çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir (Akkuş ve Efe, 2015, ss. 407-428). 

 

2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde ‘‘Kültür varlıkları; tarih 

öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da 

tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, 

yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 

6. maddesinde kültür varlıkları olarak: ‘‘Yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, kaya mezarlıkları, resimli 

mağaralar, ören yerleri, höyükler, tümülüsler, akropol ve nekropoller; kale, burç, sur, hisar, tarihi kışla, 

tabya ve istihkamlar ile buralarda bulunan silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve 
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medreseler; türbe ve kitabeler, köprüler, su yolları, su kemerleri, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, 

mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi 

saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve 

sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; arastalar, 

bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoglar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, 

eski anıt ve duvar kalıntıları; kabartmalar, freskler, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar’’ dan 

bahsedilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 23.07.1983, sayı:18113). 

 

Bir ülkenin uygarlığının oluşumu, ören yerleri, heykeller, değerli madenlerden yapılmış nesneler 

gibi kültür varlıkları ile ilişkilidir. Toplumlar alet yapmaya başladığı günden beri düşüncelerini, 

becerilerini, teknolojilerini ve toplumsal örgütlenmelerin sürekli olarak değiştirmişlerdir. Bu nedenle 

kültür varlıkları tanımının da ötesinde geçmişteki uygarlıkların gelişim sürecini ve düşünce sistemini 

anlamamıza yardımcı olmaktadır (Özdoğan, 2015, ss. 19-94). 

 

Kültür varlığı kaçakçılığı, bir toplumun kültür ve tabiat varlıklarının kaçak kazılar yoluyla, 

bilimsel amaçlardan uzak olarak, yalnızca kişisel çıkarlar sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında 

pazarlanmasıdır. Kültür varlığı kaçakçılığı, kültürel miras bakımından zengin olan ancak sosyo-

ekonomik durumları daha az gelişmiş ülkelerden ekonomik, kültürel ve sosyal olarak daha gelişmiş olan 

ülkelere kültür ve tabiat varlıklarının taşınması olarak da tanımlanabilir (Akkuş ve Efe, 2015, ss. 407-

428). 

İnsanoğlu tarih boyunca az bulunan eşyalara karşı büyük bir ilgi duymuş ve bu ilginin sonucu 

olarak nadir bulunan kültür varlıklarına sahip olma arzusu doğmuştur. Eski ve değerli kültür varlıklarına 

sahip olma arzusu kültür varlığı koleksiyonculuğunu doğurmuştur (Şimşek, 1990). 

Kültür Varlığı Kaçakçılığı Suçlarının Tarihsel Gelişimi 

Kültür varlığı kaçakçılığının başlangıç tarihini belirlemek mümkün değildir çünkü hırsızlık 

olarak algılandığında insanlık tarihi kadar eskidir. Ganimet olarak algılanırsa savaşlardan sonra kültür 

varlıklarının ganimet hakkı olarak yağmalandığı bilinmektedir (Karaduman, 2008, ss. 20-21).  

Kültür varlığı kaçakçılığının bilinen ilk tarihi Neolitik dönemi işaret etmektedir. Bu dönemde 

insanlar mağaralardan çıkıp sazdan ve kerpiçten evler inşa ederek şehir hayatına geçmişlerdir. Kültür 

varlıklarının oluşturulması da bu dönemlerde başlamıştır. Neolitik dönemde yaşayan insanlar farklı 

bölgelerde yaşayan kabilelere baskın düzenlemiş onların ellerindeki hayvan postları, topraktan yapılmış 

çanak çömlek ve dokuma eşyaları gibi malzemeleri kendilerine mal etmişlerdir (Şimşek, 1990).  

Kültür varlığı kaçakçılığı dünyada ve bizde yeni başlamış bir olay değildir. 18. yüzyıl sonu ve 

19. yüzyıl başlarında batı ülkelerinin antika toplama hevesleri artmış, kültür varlıg ̆ı bakımından zengin 

olan ülkeler bu konuda dikkatleri üzerine çekmiştir (Berkok, 1990, ss. 326-339).  
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Anadolu uygarlıklarının yağmalanması ve kültür varlıklarının kaçırılması 19. yüzyılda 

başlamıştır. Anadolu’ya batıdan gelen gezginler ve diplomatlar izinli ya da izinsiz kazılar yapmış ve 

ortaya çıkardıkları eserleri ülkelerine götürerek koleksiyonlarına ve müzelerine katmışlardır. Osmanlı 

devletinin çöküş do ̈neminde bazı padişahların ilgisizlig ̆i nedeniyle izinli yürütülen bu yağmalar, batılılar 

tarafından kültür varlıklarımızın Anadolu’dan koparılıp götürülmesine olanak sağlamıştır. Cumhuriyet 

döneminde ise Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleri ile Türk bilim kurumlarınca arkeolojik 

kazılara başlanmış ve Anadolu uygarlıklarının araştırılmasına büyük önem verilmiştir. Ancak ekonomik 

koşullarımızın yetersiz olması ve kültür zenginliğimiz sebebiyle kültür varlıklarımızın yurt dışına 

kaçırılması günümüzde hala devam etmektedir (Ergil, 1994, ss. 169-186).  

Kültürel değerler bakımından zengin ve topraklarının çoğu açık hava müzesi niteliğinde olan 

ülkemiz kültür varlığı kaçakçılıg ̆ı konusunda en çok dikkatleri üzerine çeken ülkelerin arasında hatta 

belki de başında gelmektedir. Bu nedenle de kültür varlıklarımızın yurt dışına çıkarılması çok eski 

tarihlere dayanmaktadır. Özellikle Osmanlı devletinin çöküş dönemlerinde başlamış, günümüze kadar 

devam etmiştir. İzinsiz birc ̧ok kazı yapılarak bulunan kültür varlıklarımızın büyük bir çoğunluğu yurt 

dışına götürülmüştür. Bu nedenle, ne yazık ki Avrupa’da ve Amerika’da birçok müzede Anadolu 

kökenli çok sayıda kültür varlığımız sergilenmektedir (Berkok, 1990, ss. 326-339).  

Kültür Varlığı Kaçakçılığının Nedenleri 

19. yüzyılın ortalarına doğru, Avrupa’nın birçok ülkelerinde giderek artan antika ve kültür 

varlığı koleksiyonu merakı, bu ülkeleri eski medeniyetlerin beşiği olan Doğu ülkelerine, özellikle Yakın 

Doğu’ya çekmeye başlamıştır (Önder, 1990, s. 481). Günümüzde ise yabancı müzelerin yüksek satın 

alma gücü, yabancıların tarihsel köklere sahip olma isteği, uluslararası sanatsal ortam oluşturması, 

turizmde büyük bir çekiciliğe yol açması, koleksiyonculuk tutkusu, yabancı devletlerin yasal 

düzenlemelerinin kültür varlığı girişine uygunluğu, sorunu paylaşan ülkeler arasında iş birliği 

sağlanamaması gibi nedenler kültür varlığı kaçakçılığına zemin hazırlamaktadır (Berkok, 1990, ss. 326-

339).  

Eğitim müfredatımızda kültür varlığı kavramının yeteri kadar değerlendirilmemesi, kültür 

varlığı kavramına vatandaşlarımızın yabancılığı, kültür varlığı kavramının tüm içeriğinin 

aktarılamaması, bilinçlendirmedeki yetersizliklerimiz, kitle iletişim araçlarını etkili kullanamamamız, 

ödenek yetersizliği, yetişmiş eleman azlığı, teknik donanım olarak yetersiz oluşumuz, kültür varlığı 

satışının karlılığı ve üretilemeyen meta oluşu gibi sebepler ülkemizde kültür varlığı kaçakçılığının 

artmasına sebep olmaktadır. Müzelerimizin satın alma gücünün düşüklüğü, güvenlik personeli eksikliği, 

ceza yasalarının yaptırımının yetersizliği de bu sebeplere eklenebilir (Berkok, 1990, ss. 326-339).  

Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele 
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Kurtarma ve korumaya yönelik çıkan yasalar olmasına rağmen, öncesinde olduğu gibi sonra da 

taşınabilir, küçük boyutlu eserlerimizin yurtdışına kaçırılma olayları devam etmiştir (Ergil, 1994, ss. 

169-186). 

Ülkemizde tarihi eser kaçakçılığı ile ilk mücadele eden müzeciliğimizin de kurucusu Osman 

Hamdi Bey’dir. Osman Hamdi Bey’in ilk çalışmalarından biri yabancıların kazılarda ortaya çıkardıkları 

eserleri yurt dışına kaçırmalarının önüne geçmek olmuştur ve bir nizamname hazırlamıştır. ‘‘Asar-ı 

Atika Nizamnamesi’’ Osmanlı topraklarından çıkan eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engellemeye 

yönelik hükümler içermektedir. Osman Hamdi Bey tarafından oluşturulan bu nizamname ile Osmanlı 

ülkesinde mevcut olan keşfedilmiş olsun olmasın her çeşit eski eserin devlete ait olduğu vurgulanmış, 

kazıda ortaya çıkan eski eserlerden arazi sahibine ve hafire verilen pay kaldırılmış ve eserlerin yurt 

dışına çıkarılması yasaklanmıştır. 

1869 yılında hazırlanan Asar-ı Atika (Eski Eserler Tüzüğü) Nizamnamesinin ilk düzenlemeleri 

taşınır eski eserler üzerine olmuştur. 1884 tarihli üçüncü Asar-ı Atika Nizamnamesi eski eserlerin devlet 

malı olduğu ve yurt dışına çıkartılmayacağı esasına dayanmaktadır. 1906 tarihli Asar-ı Atika 

Nizamnamesi bir önceki tüzüğün detaylandırılmış ve geliştirilmiş şeklidir. 1912 tarihinde ise anıt 

niteliğindeki eski binaların korunması ile ilgili olarak Muhafaza-î Abidat (Anıtların Korunması) 

Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu yasalar Cumhuriyet döneminde 1973 yılına kadar yürürlükte 

kalmıştır. 1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu iki yasayı birleştirecek biçimde geçerli olan 

kavramlara göre yeniden düzenlenmiştir (Koç Üniversitesi, proje eğitimi). 

Yeni kavramlarla geliştirilen 2863 sayılı kanun 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun bazı 

eklemelerle birlikte günümüzde de geçerlidir ve kültür varlıkları mevzuatının temelini teşkil etmektedir. 

Kanunda kültür varlığı tanımları belirlenmiş, yapılacak işlem ve faaliyetler düzenlenmiş ve bunları 

yürütecek gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Bu kanunda eski eser 

ve anıt kavramlarının yerini daha geniş kapsamlı olan taşınır ve taşınmaz kültürel varlıklar ifadesi 

almıştır. Korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları da bu kanun kapsamına alınmıştır. Taşınır ve 

taşınmaz tüm arkeolojik varlıklar korunması gerekli kültürel varlık kapsamına girmektedir (Çal, 2005, 

ss. 234-270). 

1951 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu, taşınmaz kültür mirası ile ilgili ilkeleri oluşturmak ve denetlemekle görevlendirilmiştir. 1973 

yılında yürürlüğe giren 1710 sayılı kanun anıt eserlerin yanı sıra sivil binaları da içine almaktadır. Bu 

kanunla ayrıca sit, arkeolojik sit, tarihi sit veya ören yeri kavramları getirilmiştir. 1983 yılından beri 

yürürlükte olan 2863 sayılı kanun uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

oluşturulmuştur. 2004 yılında yürürlüğe giren 5226 sayılı kanunla kültür mirası yönetiminde alan 

yönetimi benimsenmiştir. 2005 yılında ise 5336 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Kullanılması ve Yaşatılarak Kullanılması hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir (Koç 

Üniversitesi, proje eğitimi). 
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Kültür Varlığı Kaçakçılığı Suçlarında Olay Yerinin İncelenmesi ve Delillerin 

Değerlendirilmesi 

Kültür varlıklarımızı tahrip eden ve yurt dışına kaçırılmasına yardım eden kaçakçılar, 

defineciler, kaçak kazıcılar, soyguncular, toplayıcılar ve pazarlayıcılar olarak birbirleri ile ilişki içinde olan 

örgütlerdir. Definecilik, eskiçağlardan günümüze kadar saklanmış değerli eşyalardan oluşan hazineleri 

aramak olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde halk kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Medeni 

kanunumuzda definecilik tüzüklerle belirlenmiş vatandaşlara bir hak olarak tanınmıştır. Kaçak kazıcılar, 

höyük, Tümülüs, ören yerleri ve nekropol alanlarını kazarak eser aramaktadırlar. 1984 yılında Elmalı 

sikkelerinin dedektörle bulunmuş olması dedektör kullanımını arttırmış ve arkeolojik alanlara büyük 

tahribat verilmesine neden olmuştur. Soyguncular, bilimsel kazılarla ortaya çıkarılarak müzelerde 

sergilenen eserleri çalan ve pazarlayan kişilerdir. Toplayıcılar, kaçak kazıları teşvik eden ve yönlendiren 

kişilerdir. Soygunculardan aldıkları eserleri pazarlamacıya ulaştırırlar. Pazarlayıcılar, ekonomik güçleri 

ile kültür varlıklarını satın alan ve yurt dışına aracılarla veya doğrudan satan kişilerdir (Koç Üniversitesi, 

proje eğitimi). 

Ülkemizdeki kültür varlığı kaçakçılığı olayları incelendiğinde, olayların genellikle kırsal 

kesimlerde meydana geldiği görülmektedir. Kaçak kazılar sonucu ya da tesadüfen bulunan kültür 

varlıklarının yurt dışı bağlantılı şahıslara pazarlandığı bilinmektedir. Ören yeri, sit alanı ve müze 

soygunları ile ele geçirilen kültür varlıkları, Anadolu kökenli eserlerin alım satımının yapıldığı 

merkezlere ulaştırılmaktadır (Akkuş ve Efe, 2015, ss. 407-428). 

Bir kaçak kazı bölgesine gidildiğinde ilk olarak kazılmış alanının mahiyetini anlamaya yönelik bir 

inceleme gerçekleştirilmektedir. Öncelikle kazı çukurları ve sonrasında da çevresindeki yapısal 

kalıntılarla bağlantısı incelenir. Açılan çukurun genişliği ve derinliği hesaplanarak çukurun çevresinde 

yapılan incelemede çevrenin sit alanı olup olmadığı tespit edilmektedir. Daha sonra yapılan detaylı 

gözlemlerle kazının yapıldığı alanın içinde veya çevresinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu tanımı kapsamına giren herhangi bir kalıntı tespit edilirse bilirkişi raporunda 

belirtilmektedir. Tespit edilen kalıntılar müze müdürlüğüne gönderilerek müzede çalışan uzmanlar 

tarafından bir inceleme raporu hazırlanması istenmektedir. Eğer olay yerinde herhangi bir suç aleti 

(kazma, kürek, vs.) tespit edilirse üzerinde bulunan izlerden örnek alınarak incelemeye gönderilir. 

Kaçak kazı alanında tespit edilen kalıntıların ise öncelikle antik dönemden kalma olup olmadığı 

belirlenmektedir. Ait oldukları dönemin teknolojik, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgi 

veriyorsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre işlem yapılmaktadır. 

Eserler müze müdürlüklerindeki uzmanlar tarafından incelenir. Eserlerin ölçüleri, rengi, yapısı ve 

üzerinde bulunan tasvirleri değerlendirme raporunda belirtilir. Tarihi eser niteliğinde olan objeler 

müzeye teslim edilir. 

Kaçak kazılar ülkemizin en sorunlu konularından birisidir. Genellikle ülkemizde daha çok, köy 

ve mezra denilen kırsal bölgelerde yapılan eylemlerdir. Bu alanlardaki kültür varlıklarına verilen 



Dölcü, Büşra & Gökmeşe, Ebru; Kültür Varlığı Kaçakçılığı Suçlarında Olay Yerinin İncelenmesi 

ve Delillerin Değerlendirilmesi 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 51 

zararlarla Kültür Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı ve şehir bölgelerinde gerçekleşmişse Emniyet 

Genel Müdürlüğü mücadele etmektedir. Bilirkişiler alan ile ilgili çalışmalarını kolluk kuvvetleri ile iş 

birliği içinde yapmaktadır. Kaçak kazı alanına gidildiğinde öncelikle alan ile ilgili tahribatlar tespit 

edilmektedir. Daha sonra olay yeri tutanağı incelenmektedir. Olay savcıya intikal etmiş ise ve gözaltına 

alınan kişiler varsa kişiler ile ilgili bilgiler alınmaktadır. Olay yerinde 2863 sayılı kanuna tabii herhangi bir 

arkeolojik obje olup olmadığı tespit edilmektedir. Tespit edilen arkeolojik objeler ile ilgili tutanak 

tutularak uzman raporu ilgili cumhuriyet savcısına gönderilmektedir. Arkeologlar uzmanlık alanlarına 

göre arkeolojik objeleri incelemektedir. Örneğin, taş bir eser bulunmuş ise taş eserler uzmanlarının, 

sikke bulunmuş ise nümismatların incelemesi gerekmektedir. Bir arkeolojik objenin incelenmesi ile 

ilgili en az üç uzman ve bir idareci olmak üzere dört kişiden oluşan bir komisyon kurulmakta ve bu 

komisyon objelerin 2863 sayılı kanuna tabii olup olmadığı ile ilgili rapor yazmaktadır. Yazılan uzman 

raporu ilgili kurumlara gönderilmektedir. Türkiye’nin tüm kültür varlığı kaçakçılığı bilgileri Kaçakçılık 

Dairesi Başkanlığı’nda toplanmaktadır. 

Kültür varlığı kaçakçılığı suçlarında kaçak kazı alan incelemesine öncelikle alanın konumuyla 

ilgili bilgi alınarak başlanmaktadır. Alanda ilk olarak insan eliyle açılmış çukur veya oyukların olup 

olmadığı tespit edilmektedir. Kaçak kazı çukurları genellikle iş aletleri kullanılarak veya dinamit 

patlatılarak oluşturulmaktadır. Daha sonra kaçak kazı alanının arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiş 

bir bölge olup olmadığı tespit edilmektedir. Kaçak kazı bölgesi sit alanı dışında kalsa bile bölgedeki 

yapılar sosyal yaşama konu olmuş, arkeolojik potansiyel taşıyan, ibadet, inziva, sığınma, barınma veya 

gözetleme amacıyla kullanılmış yapılar ise inceleme bu yapılar göz önünde bulundurularak devam 

etmektedir. Ayrıca alanda etütlük eser ele geçerse bunlar da raporda belirtilmektedir. Sonuç olarak bir 

kaçak kazı bölgesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan 

taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarının tahrip edildiği görülmüş ise izinsiz arama, kazı ve sondaj 

yapanlara ilgili kanun maddesinin gereğince işlem yapılmaktadır. Açılan kaçak kazı çukurları can ve mal 

güvenliği için tehlike arz ediyorsa çukurların kapatılması gerekmektedir.  

Olay Yeri Krokileri 

Olay yerinin doğru yorumlanması ve sağlıklı sonuçlar verebilmesi için belgeleme işlemi çok 

önemlidir. Bir olay yeri, suç ve suçlu arasındaki ilişki, cesedin konumu, olayın nedenleri ve şüpheli 

hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle kazı işleminden sonra olay yeri bir daha asla eski 

haline döndürülemeyeceği ic ̧in her aşamada belgeleme yapmak gerekmektedir (Bulut ve ark., 2013).  

Olay yerleri konumlarına ve büyüklüklerine göre farklı şekillerde araştırılmaktadır. Genellikle 

odak noktasından dışa doğru inceleme yapılmaktadır. Olay yeri enine ve boyuna olmak üzere şeritler 

ile bölümlere ayrılmaktadır. Daha dar ve küçük olay yeri alanları ise alana erişim noktasından başlayarak 

sistematik olarak incelenmektedir. Bulunan bulguların öncelikle en kırılgan olanları toplanmaktadır. 

Sonra yok olma tehlikesine karşı parmak izleri toplanmakta ve en son küçük hatta mikroskobik 

bulgular toplanmaktadır. (Fisher ve ark., 2009).  
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Olay yeri krokileri taslak kroki ve esas kroki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Taslak kroki, bir 

araştırmacı tarafından olay yerinde çizilen kroki olup ölçülü olması zorunlu değildir. Taslak kroki, esas 

krokinin çizilmesine yardımcı olmaktadır. Esas kroki ise, ilgili makamlara sunulmak için çizilen krokidir 

ve araştırmacı tarafından taslak krokiye dayanarak belirli bir ölçeğe göre çizilmektedir. Olay yerine 

yeterince hâkim oluncaya kadar kroki çizimine başlanmamalıdır. Kroki üzerinde olay yerinin mutlaka 

yönü belirtilmelidir. Kroki çizilirken ölçüler araştırmacı tarafından bizzat ölçülmelidir. Olayla ilgisi 

olamayan objeler çizilmemelidir. Kullanılan ölçek krokide belirtilerek objelerin yeri ve pozisyonları 

kroki üzerinde işaretlenmelidir. Krokide mutlaka bulunması gereken temel unsurlar: Ölçüler, kroki 

yönü, ölçek, açıklama bölümü, semboller ve anlamlarıdır (Durmuş, 2010, ss. 11-12). 

Resim 1. Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Suçlarında iş makineleri ile kazılmış çukurları gösteren 

olay yeri krokisi 

 

Resim 2. Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Suçlarında örnek bir bilirkişi raporu 
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Resim 3. Kaçak kazı bildirim formu 
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Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Verileri 
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Çizelge 1. Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Yılı Kültür ve Tabiat Varlığı 

Kaçakçılığı Verileri 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 2. Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Verileri 
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artmaktadır. Kırsal bölgelerde yaz aylarında mevsimlik işçiye olan ihtiyaç o bölgelerde yaşayan 

insanların iş imkânı bulmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle yaz aylarında kaçakçılık suçları oranı 

daha düşüktür. Kış mevsiminde tarım ve turizm sezonlarının da kapanması nedeniyle insanlar 

kendilerine kolay kazanç yolları aramakta ve kültür varlığı kaçakçılığı eylemleri 

gerçekleştirmektedir. Kış mevsiminde ören yerlerinin ve arkeolojik alanların boş olması da 

kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçlarını arttırmaktadır. 

 

Sonuç 

Kültür varlıkları, insan uygarlığının nasıl biçimlendiğini anlamamız için kullanılan birincil 

kaynaklardır. Arkeolojik kazılar ile ortaya çıkan her türlü malzeme bilimsel ve teknolojik 

yöntemlerle incelendiğinde oradaki yaşantı ve kültür hakkında önemli bilgiler elde 

edilebilmektedir. Kültür varlıkları yenilenemez. Bu nedenle tahrip olmaları sonsuza kadar yok 

olmaları anlamına gelmektedir. Kültür varlıkları yok olursa insanlık tarihinin bir kısmı da yok 

olur. Kültür varlıkları yalnızca bulunduğu bölgenin değil tüm dünyanın tarihine ışık tutmaktadır. 

Geçerli mevzuata göre kültür varlıkları devlet malı sayılmaktadır. Kültür varlıklarının 

müzelerde bulundurulmaları ve korunup değerlendirilmeleri devletin sorumluluğundadır. 

Gerçek ya da tüzel kişilerce kurulacak müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle kültür 

varlıklarını bulundurabilir ve teşhir edebilirler. Bu müzeler de taşınır kültür varlıklarının 

korunması konusunda devlet müzeleri statüsündedir. Gerçek ve tüzel kişiler bakanlıkça verilen 

izin belgeleriyle kültür varlıklarından oluşan koleksiyon oluşturabilirler. Koleksiyonlarını 

bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bilimsel ve mali yeterliliği bakanlıkça onaylanmış heyetlere 

araştırma izni bakanlık tarafından, sondaj ve kazı izinleri ise Cumhurbaşkanı kararı ile 

verilmektedir. Kültür varlıklarını bulanların yetkililere haber vermesi gerekmektedir. Define 

aramak isteyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ruhsat ile kültür ve tabiat varlığı 

olarak belirlenen yerler, sit alanları ve mezarlıklar hariç diğer bölgelerde arama yapabilmektedir. 

Çalışmamızın kavramsal çerçevesini olay yeri incelemeleri oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda olay yeri incelemeleri arkeolojik kaynaklar yardımıyla irdelenmiştir. Olay yeri 

incelemelerinde kolluk kuvvetlerinin yanında görev alması gereken adli arkeologların sahip 

oldukları bilgilerle olay yeri incelemelerinin çözümüne etkileri gözlemlenmiştir. Konumuz, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın kaynakları ışığında 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçlarında delillerin 

değerlendirilmesi üzerine görüşler beyan edilmiştir. Son iki yılın verileri değerlendirilerek kış 

aylarında yaz aylarına göre daha fazla kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının 

gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 
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Round Pits Carved on Rock Surfaces in Hatay, Osmaniye and Adana  
Hatay, Osmaniye ve Adana Kaya Zeminlerine Oyulu Yuvarlak Çukurlar 

 

Bakiye YÜKMEN EDENS1 
 

 

 

Abstract  

 

Within the framework of the “Early Prehistory 

and Cilicia Basalt Areas Project”, which I carried 

out between the years 2016-2020 with the 

permission of the Ministry of Culture and 

Tourism, much new archaeological evidence has 

been identified in Hatay, Osmaniye and Adana, 

starting from the Lower Paleolithic, which can 

make important contributions to human history.  

One kind of evidence is pits carved into the 

bedrock.  It is well known in the world of 

archeology that pits carved into bedrock can 

point to a variety of human activities such as 

food production and ritual, starting from very 

early human life.  The pits, which are the subject 

of my article, also manifested themselves in 

various forms during my surveys in the late 

1990s and early 2000s of “megalith 

monuments,” which are wide-spread across 

Anatolia.  In this paper, Hatay, Osmaniye and 

Adana Rock Grounds Carved Round Pits are 

discussed together with those identified in 

previous years’ studies, and their meanings are 

questioned in terms of practices. 

Özet 

 

Yılları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının 

izinleri ile sürdürmüş olduğum “Erken 

Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları Projesi” 

çerçevesinde, Alt Paleolitik’ten başlayarak, 

Hatay, Osmaniye ve Adana’da, İnsanın 

geçmişine yönelik açıklamalara önemli katkılar 

sunabilecek birçok yeni arkeolojik kanıt tespit 

edilmiştir.  Bu kanıtlardan biri ana kayalara 

oyulmuş olan çukurlardır. Ana kayalara oyulmuş 

çukurların besin üretimi ve ritüel gibi, insanın 

çok erken dönemlerinden başlayarak, çeşitli 

aktivitelerini işaret edebileceği arkeoloji 

dünyasında iyi bilinmektedir.  Makalemin 

konusu olan çukurlar, 1990’lı yılların sonlarında 

ve 2000’li yılların başlarında, Anadolu geneline 

yayılan, “megalit anıtlar” içerikli yüzey 

araştırmalarım sırasında da çeşitli biçimlerde 

kendini göstermişti.  Bildiride, Hatay, Osmaniye 

ve Adana Kaya Zeminlerine Oyulu Yuvarlak 

Çukurlar, daha önceki yılların çalışmalarında da 

tespit edilmiş olanlar beraberliğinde ele 

alınmaktadır ve anlamları pratikler açısından 

sorgulanmaktadır. 

 
1 Bakiye Yükmen Edens, Dr. Öğr. Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 
byedens@cu.edu.tr    
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Giriş 

Arkeolojik yüzey araştırmalarım sırasında, yurdumuzun çeşitli yerlerinde, kaya yüzeylerine 

oyulmuş çukurlar tespit etmiştim. Bu makalede sunacağım konu, küçük, yuvarlak veya oval biçimde 

olan bu çukurları içermektedir.  Söz konusu olan çukurları içeren lokasyonların çoğu, Türkiye’nin 

güneydoğusunda, Hatay, Osmaniye ve Adana’da, 2016-2020 yılları arasında, beş sezonluk, “Erken 

Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları Projesi” araştırmalarım sırasında tespit edilmiştir. Bu nedenle 

makalede öncelikli olarak Kilikya’dan örneklere odaklanılmakta, ancak EPKİBAP projesinden önce 

yapmış olduğum yüzey araştırmaları sırasında tespit etmiş olduğum diğer alanlardan örneklere de 

değinilmektedir. Son zaman saha çalışmalarımı destekledikleri için Çukurova Üniversitesine ve önceki 

yıllarda yaptığım çalışmaları destekledikleri için Mustafa Kemal Üniversitesi’ne, her iki dönemdeki saha 

çalışmalarımı yürütebilmeme yönelik izinleri için Kültür Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. 

Kaya yüzeylerine oyulmuş çukurlar, dünyanın birçok yerinde arkeolojik mirasın ortak bir parçası 

olan çukurların çap ve derinlikleri farklılıklar göstermektedir. Ayrıca çukurların, bazen belirgin bir 

düzene sahip olan, bazen de düzen göstermeyen gruplar halinde olduğu da dikkatleri çeken önemli bir 

özelliktir. Çoğunlukla ana kaya yüzeylerindedirler, ancak batı Avrupa’daki menhirler gibi taşlar 

üzerinde de olabilirler. Çoğunlukla yatay yüzeylerde bulunsalar da, dikey kaya yüzeylerinde de 

kendilerini göstermektedirler.  

Bu biçim, boyut, düzen ve konum çeşitliliği, çukurların muhtemelen birden fazla işlevi veya 

anlamı olduğunu ima etmektedir. Amaçları hakkındaki fikirleri ele alan yakın zaman çalışmaları, 71 

farklı kullanım alanı olabilecek çukurları, ekonomik ve diğer pratik işlevleri, oyunları, ritüelleri ve sihri 

içeren 11 genel grupta toplamaktadırlar (Bednarik, 2010; ayrıca bkz. Bednarik, 2008).  Yüzey 

araştırmalarım sırasında benim kaydettiğim ve bu yazıda yer alan çukurların da birden fazla amacı var 

gibi görünmektedir (bkz. Yükmen, 2003; Yükmen Edens, 2018a, 2018b, 2019, 2020). 

 

Erken Kilikya ve Bazalt Alanları Projesi 

Son zamanlarda gerçekleştirdiğim yüzey araştırmalarının alanı, Amanos dağlarının her iki 

yakasını, dağların batısındaki Osmaniye ve Adana’daki Ceyhan Nehri bölgesini ve dağların 

doğusundaki Hatay’ın Hassa bölgesini içermektedir. Bu çalışmalarda tespit edilmiş olan yuvarlak 

çukurların yerleri, GoogleEarth görüntüsünde işaretlenmiştir (Resim 1). Araştırma, Amanos dağlarının 

batısındaki 20 yerde tespit ettiği çukurların çoğunun kireçtaşı, bazılarının ise bazalt içeriklerde 

olduğunu gözlemlemiştir. Bunlardan, Amanosların doğusunda 8 yerde tespit edilmiş olan yuvarlak 
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çukurların çoğu bazalt, sadece birkaçı kireçtaşı jeolojik yapılarda yer almaktadır. Bu jeolojik farklılığa 

rağmen, araştırmalarımızda tespit edilmiş olan çukurların çoğu boyut ve şekil olarak benzerdir.  

Daha önceki yılların araştırmalarında da  Gaziantep, Adıyaman ve Kars’ta birkaç yerde yuvarlak 

çukurlar kaydedilmiştir. Fakat burada belirtmeliyim ki, o yıllardaki arazi çalışmalarım, ağırlıklı olarak 

dolmenler olmak üzere megalitik sorulara yönelikti. Sadece yuvarlak çukurlara yönelik yapılacak 

çalışmalar, buralarda da bizlere çok farklı bilgileri sunabilir. 

 

Basit Zeytin Yağı Presleri 

Amanos’un batısındaki kireçtaşı jeolojisindeki çukurların bazıları açıkça zeytinyağı veya şarap 

yapım işlikleri ile ilişkili görünmektedir. Bu tür ilişkiyi işaret eden çukurların çapları 100 cm’ye kadardır 

ve dar kanallarla diğer yuvarlak veya doğrusal çukurlara bağlanmışlardır.  Bu türden olanlar, Türkiye’de 

genel olarak Akdeniz çevresinden yoğun olarak bildirilmekte ve genelde yaklaşık olarak “Klasik” veya 

daha sonraki tarihlere götürülmektedirler.   

Son zaman araştırmalarımızda Amanosların doğusundaki bu preslere benzer olanlara 

rastlamadık. Ancak tespit etmiş olduğumuz, Resim 2’de gördüğümüz bu yuvarlak çukurlar 

muhtemelen bazalt jeolojide yağ presi olarak işleve sahip olmalılar. Hassa 3 arkeolojik yerindeki yüzey 

araştırmalarımızda, ortalama 25 cm çapında ve 13 cm derinliğinde 14 çukur kaydedilmiştir. Her üçünde 

de (Hassa 3d, 3g, 3h) yuvarlak çukurun etrafındaki taş zemin, 70-100 cm genişliğinde sığ bir çanak 

halinde düzleştirilmiştir. İlaveten, çukurun çevresinde dairesel bir yiv açılmış olan (Hassa 3i) diğer bir 

örnek te tespit edilmiştir. Farklı bir lokasyonda da (Hassa 11), gene bazalt yüzeye oyulmuş büyük bir 

sığ çanak ta mevcuttur.  

Hassa 3’teki sığ bir çanağın ortasındaki çukurların, Güney Levant’ın Erken Tunç Çağı zeytinyağı 

üretim sistemi kanıtının bir bir çeşidi olabileceğini söyleyebiliriz. Bu lokalitedekiler, pres yatağı ve 

toplama çukuru yan yana olduğundan, pres yatağında toplanan yağ, çukura akıyordu (Sabatini, 2019). 

Bu sistemde, yağı pres yatağından toplama çukuruna yönlendirmek için bir halka ve kanal kullanmış 

olabileceği gibi, pres yatağı halkasız da olabilir, pres yatağı, yağın toplama çukuruna akması için hafif 

eğimlidir. Hassa 3 örnekleri de, yağın doğrudan presin altında toplanabilmesi için, toplama çukurunun 

pres yatağının merkezinde olduğu, bir pres çeşidi olabilir.  

Burada tartışılan güney Levant sistemi, Erken Bronz Çağına tarihlenmektedir, fakat düşük ölçekli 

kırsal yağ üretimlerinin herhangi bir döneminde de uygulanabilecek kolay bir sistemdir. Bu yüzden bu 

makalede, güney Levant analojisini, Hassa 3 çukurlarının tarihlerini değil işlevini yorumlamak için 

gündeme getirdiğimi özellikle vurgulamak istiyorum. 

 

Olası Ana Kaya Havanları 

Gerek Hassa 3’teki çukurların birçoğu ve gerek se bazalta oyulmuş çukurların olduğu diğer 

yerlerde, çukurların etraflarındaki taş zemin ne düzleştirilmiş ne de herhangi bir şekilde 

biçimlendirilmişlerdir. Hatta çoğunda, çukurun etrafındaki kaya yüzeyi, yağ veya herhangi sıvı 
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malzemelerin toplanmasını engelleyecek durumdadır. Bu nedenle, bu çukurlar olasılıkla yağı çıkarmak 

için kullanılmamıştır. 

Bu durumda, düzleştirilmiş bir yüzeyi olmayan Hassa 3 yuvarlak çukurları, presleme aşamasından 

önce, çekirdekleri kırmak için kullanılmış olabilirler. Ancak Hassa 3’teki pres çukurları ile tamamen 

aynı boyut ve şekilde olan diğer bir grup çukur vardır, ki bunların çapları 22-30 cm, derinlikleri 11-16 

cm arasında değişmektedir ve çan şeklinde dikey profil göstermektedirler (Resim 3). Dolayısıyla, Hassa 

3’teki bu yuvarlak çukurlar belki de başlangıçta yağ preslemek için değil de başka amaçlar için yapılmış 

ve daha sonra bazıları yağ preslerinin bir elemanı olarak yeniden kullanılmıştır.  Bazalt jeolojilerdeki 

diğer yerlerde bulunan yuvarlak çukurlar Hassa 3’tekilerle benzer boyut ve biçime sahiptir. Fakat bunlar 

nadiren gruplar halindedir ve genellikle her bir yerde, ya tek başlarınadırlar veya sadece birkaçı bir 

aradadır.  

Çok benzer biçim ve büyüklükteki yuvarlak çukurlar kireçtaşı jeolojilerde de görülmektedir 

(Resim 3). Fakat kireçtaşı jeolojilerde olanlar da birer veya ikişer durumda görünmekte olup grup 

yapmamaktadırlar. Gerek kireçtaşı ve gerek se bazalt ortamlarda olsun, çukurların çoğu, belirgin bir 

mimari veya evsel atık olmayan alanlarda yer almaktadırlar. Öyle görünüyor ki, çukurlar, yerleşim 

alanlarından uzakta kullanılmak üzere yapılmışlardır.   

Bu yuvarlak çukurların olası kullanımlarından biri de, içlerinde çeşitli malzemelerin ezilebileceği 

ana kaya havanları olabilecekleridir.  Bu amaçla kullanımları, Yakın Doğu’nun tarihöncesinden ve 

dünyanın diğer bölgelerinden iyi bilinmektedir. Yakın Doğu’daki en iyi bilinen örnekler, güney 

Levant’ın Natufiyen ve PPNA havanlarıdır. Tekrar tekrar kullanımın bir sonucu olarak, Natufiyen 

havanları bazen 50 cm veya daha derindir (Rosenberg ve Nadel, 2017). Aynı tekrarlı kullanım 

prehistorik Teksas gibi başka yerlerde de mevcuttur (Castañeda, 2017). İlaveten, Hassa, Osmaniye ve 

Adana’daki oldukça sığ diğer ana kaya havanlarının benzerleri de başka yerlerde mevcuttur.  

Havanlardaki artıklara yapılan analizler ve deneysel çalışmalar, Natufian havanlarının, bitkisel 

besinleri işlemek için kullanıldığını göstermektedir (Eitam, Kislev, Karty & Bar-Yosef., 2015; Liu vd., 

2018; ama bkz. Power, Rosen & Nadel, 2014). Havanların meşe palamudu unu üretmek için 

kullanıldığı Kaliforniya gibi yerlerde (Robinson 2010), ana kaya havanlarının benzer kullanımı 

etnoğrafiden de bilinmektedir. Bu anlamda da, yapılmış olan artık analizleri, havanların yiyecek 

hazırlamak için kullanıldığını doğrulamaktadır (örn. Buonasera, 2016, Tsartsidou ve Kotsakis, 2020). 

Ayrıca ana kaya havanları, Faynan’daki cevherler gibi, gıda dışındaki malzemeleri ezmek için de 

kullanılmışlardır (Liss vd., 2020).  

EPKİBAP yüzey araştırmaları sırasında, Hassa ve Osmaniye’nin bazalt arazilerinde birkaç yerde, 

yuvarlaktan ziyade oval biçimde çukurlar tespit edildi.  Bunlar, yuvarlak olanlardan genişlikte daha 

büyükçe ama derinlikte benzerdirler (Resim 4).  Fakat ovalimsi biçimleri, bunların yukarı aşağı dikey 

darbelemeden çok, öne arkaya veya sağa sola yatay hareketlerle öğütme için daha kullanışlı 

olabileceklerini düşündürtmektedir. Yuvarlak çukurlar gibi, bu oval çukurlar da mimari ya da evsel atık 

alanları (çöplükler) ile ilişkilendirilememişlerdir. Benzer, ana kayada öğütme yüzeylerini Güney 

Levant’tan biliyoruz ki Kalkolitik döneme tarihlendirilmişlerdir (van den Brink, 2008).  Osmaniye ve 
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Hassa’daki oval çukurları da olasılıkla benzer tarih ve işlev için düşünebiliriz, fakat burada belirtmeliyim 

ki, bu çıkarım henüz son derece spekülatiftir. 

 

Ritüel Çukurlar 

Şu ana kadar ele aldığım çukurların hepsi açık havada idi.  Ama bir durum var ki, EPKİBAP 

yüzey çalışmaları, Osmaniye Cin mağarasının girişine yakın, olasılıkla mağaranın tavanından düşmüş 

büyük levha taşlara oyulmuş çukurlar tespit ettimiştir (Resim 5). Bu çukurlar, güney Levant’ın birçok 

mağarasının döşemelerinde tespit edilmiş olan, biraz önce tanımladığım Natufiyen havanlarına hem 

ölçü hem de yuvarlak biçimleri ile benzemektedirler. O halde Cin mağarası levha taşlarındaki bu 

çukurlar, pratik davranışlara hizmet etmiş olmalılar.  Mağara çok dik bir vadinin iyice yukarılarında, 

erişilmesi çok zor bir noktaya konuçlanmıştır ve çevresinde de tarım imkanı yoktur. Bu bağlamda, bu 

yuvarlak çukurların amacı, ekonomi dışında bir şeyler olmalıdır.   

Yaptığım son zaman yüzey araştırmalarında, muhtemelen Klasik tarihlere ait birçok kaya mezar 

alanına rastlandı. Yuvarlak çukurlar, bu alanların bazen, Ceyhan 22’de ve Belören Çeşme 2’de olduğu 

gibi, direk olarak mezar odasının üzerinde, bazen de Ceyhan 14 ve 30’da olduğu gibi, mezarın hafifçe 

bir kenarında konuçlandırılmışlardır (Resim 6).  Bu çukurlar, çok iyi bilinen, ölü bireyin ruhu için sunu 

libasyonu pratiği çukurlarının, bildiğimiz klasik örnekleridir.  İlginç olan, bu libasyon çukurlarının, bu 

yazıda sunmuş olduğum, ekonomik işlevli yuvarlak çukurlar ile kabaca ayni ölçülerde olduğudur.   

Akademik arazi çalışmalarımın erken dönemlerinde yapmış olduğum yüzey araştırmaları 

sırasında, Gaziantep dolmenlerinin birkaçının kapak taşında ve dolmenlere yakın yerlerdeki ana kaya 

yüzeylerinde de, küçük yuvarlak çukurlar (cupules) kaydetmiştim (Yükmen, 2003). Bu dolmenler için 

direk tarihleme kanıtları mevcut değil, ama Levant’taki benzer anıtsal yapılar, MÖ 4. ve 3. bine 

tarihlenmiştir.  Olasılıkla Gaziantep dolmen örnekleri de ayni zaman aralığına denktir.  Benzer çukurlar 

(cupules) dünyanın diğer yerlerindeki megalitik anıtlarda oldukça iyi tanımlanmıştır (örn. Das, 2016, 

Huisheng, 2012, Iversen, 2019).  Bu küçük çukurların amaçları açık olmasa da, inandırıcı ekonomik 

fonksiyonları da yok ve daha çok, dolmenlerde uygulanmış olabilecek ölü gömme ritüelleri sırasındaki 

pratiklerle ilişkili olma olasılıkları daha fazla gibi görünmektedir. Diğer bir deyişle, bu bağlamdaki 

yuvarlak çukurlar, olasılıkla, Klasik libasyon çukurlarının prehistorik analoglarıdır.   

Adana’daki yüzey araştırmalarımız sırasında, dolmen olmayan bir alanda, kireçtaşı ana kaya 

yüzeyinde, benzer küçük yuvarlakları (cupules) içeren bir grup tespit edildi (Resim 7).  Görmeye alışmış 

olduğumuz yuvarlak bir çukura ilaveten, bu grup 3-11cm çaplarında ve 4mm-4cm derinliğinde 19 

küçük ve sığ yuvarlak oyuğu içermektedir.  Küçük sığ çukurların çoğu iki sıra halinde düzenlenmişlerse 

de, diğerleri bu örüntüye uymamaktadır.  Bu çukurların olduğu yerin civarında hiç megalitik yapı yoktur 

ve tarihleri kesin olmayan kayaya oyma mezarlar grubuna 150m kadar uzaklıktaki bir ana kayanın 

yüzeyindedirler. Bu küçük sığ çukurların, 150m kadar uzaklıktaki kayaya oyma mezarlar ile 

bağlantılarının olup olmadığı kesin değildir, dahası amaçlarının ya da fonksiyonlarının ne olduğu da 

açık değildir.   



Yükmen Edens; Hatay, Osmaniye ve Adana Kaya Zeminlerine Oyulu Yuvarlak Çukurlar 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 64 

Sıra ve daire düzeninde küçük sığ yuvarlak çukurlu (cupules) levha taşlar, doğu Akdeniz’den, ve 

dünyanın diğer kesimlerindeki bir çok yerden bilinmektedir. Bu taşlar üzerine uzun zamandır tartışan 

bazı araştırmacılara göre (örn. Crist, 2016) bunlar oyun zeminleridir, bazılarına göre ise (örn. Cucuzza, 

2010) ritüel amaçlıdırlar.  Son zamanların fikirleri, oyun zemini öne sürümlerini desteklemektedir.  

Fakat kuzey Suriye’deki Tell al-Nasriyah gibi mezarlık bağlamlarından (Tenu, 2012) ve Kıbrıs’taki 

Amathus gibi tapınak bağlamlarından (Fourrier, 2003) olan taşların raporları da, ritüel yorumları 

kuvvetle desteklemektedir. O halde, ana kaya üzerindeki Adana örneği de olasılıkla mezarlık 

bağlamındadır.  

Ana kayaya oyulmuş çukurların ritüel rolü, aslında Anadolu’nun Geç Tunç Çağı ve Erken Demir 

Çağı’nda, özellikle su ve hava ile ilgili ritüellerde arınma yerleri olarak çok iyi bilinmektedir.  Bu amaca 

yönelik çukurlar, Adana’da Sirkeli’de ve Kayseri’de Fraktin’de olduğu gibi önemli Hitit kaya 

kabartmalarının üzerinde bulunmaktadır (Ussishkin, 1975, Ökşe, 2011). Ayrıca Yeni Hitit heykellerinin 

kaidelerinde de görülüyorlar (Ussishin, 1975) ve Konya’nın güneyindeki Ambardere Mağarası’nda, 

kırık bir Luvi yazıtının yakınlarından da bir örnek son zamanda yayınlanmıştır (Maner, 2017).   

Gediz vadisindeki uzun soluklu bir araştırma projesi, birkaç Geç Tunç Çağı merkezinin 

yakınında, ana kayaya oyulmuş çok sayıda yuvarlak çukur kaydetmiştir.  Bu çalışmada, kaydetmiş 

oldukları 100 den fazla yuvarlak çukur grubu için, tarih olarak Geç Bronz Çağı ve suya dayalı inançlarla 

ilgili ritüel bir arazi peyzajı oluşturulduğu fikrini önerilmektedir (Luke ve Roosevelt, 2017).  Öne 

sürülen bu yoruma göre, Gediz vadisindeki çukurların pratik bir ekonomik işlevi yoktur. 

 

Sonuç 

Gediz vadisindeki çukurların tamamının bir ritüel amaç için olduğu yorumu belki doğru olabilir, 

fakat bana göre bu görüşün daha fazla desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.  Amanosların her iki tarafında 

kayaya oyulmuş çukurları ele alan bu yazının da açıkça dile getirdiği gibi, hem Anadolu’da hem de 

dünyanın başka yerlerinde birçok farklı nedenden dolayı birçok farklı zamanda benzer çukurlar 

yapılmıştır.  

Benim yüzey araştırmamda kaydedilmiş olan çukurların bazıları ekonomik amaçlı gibi 

görünmektedir, bazıları da ritüel amaçlı. Bu farklı amaçlar, çukurların kendilerinin, arkeolojik 

bağlamlarının, arazi peyzajındaki organizasyonlarının dikkatli olarak irdelenmesi ile kabaca tahmin 

edilebilir. Maalesef ki çukurların tarihi, cevaplanması nerede ise imkansız olan, son derece kritik bir 

sorudur.  
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Resim 1: EPKİBAP yerlerinde ana kaya çukurları.  
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Resim 2:  Bazaltta basit zeytinyağı presleri (üstte Hassa 3i, altta Hassa 3g). 

 

 
Resim 3:  Bazaltta (üstte Hassa 3c) ve kireçtaşında (altta Ceyhan 23) olası ana kaya havanları. 
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Resim 4:  Bazaltta oval çukurlar (üstte Ceyhan 16B, altta Osmaniye 26A) 

 

 
Resim 5: Cin Mağarasında çukurlar. 
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Resim 6:  Libasyon çukurları ile ana kayaya oyulmuş mezar örneği (Ceyhan 22). 
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Resim 7:  Ceyhan 34’te ana kayada küçük çukurlar (cupules) 
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Women Entrepreneurship and Micro Credit 
Kadın Girişimciliği ve Mikro Kredi 

 

 

Esat İPEK1 
 

 

Abstract  

 

With the increasing opportunities for women's 

entrepreneurship, women's poverty and well-

being around the world have been positively 

affected. Bureaucratic difficulties, social 

pressures and problems in accessing finance 

create various difficulties for women who want 

to implement the idea of entrepreneurship. 

Problems such as the dependency of 

entrepreneur women on the family at the point 

of financing and the lack of assets to be shown 

as collateral are the main problems that prevent 

women from starting up. Micro loan 

applications, which were first brought to the 

agenda in the 1970s, have become the most 

important financing tool that encourages 

women entrepreneurship. 

 

The idea of micro-credit, which was put forward 

by Bangladeshi economist Muhammed Yunus, 

spread rapidly in Asia, Africa, America and 

Australia since the 1980s and enabled women to 

gain economic, social and psychological 

Özet 

 

Kadınların girişim imkanlarının artmasıyla 

birlikte dünyadaki kadın yoksulluğu ve refahı 

olumlu yönde etkilenmiştir. Kadınların iş 

hayatına atılmaları noktasında karşılaştıkları 

bürokratik zorluklar, sosyal baskılar ve 

finansmana ulaşmadaki sorunlar, girişim fikrini 

hayata geçirmek isteyen kadınlar için çeşitli 

zorluklar doğurmaktadır. Özellikle girişimci 

kadınların finansman noktasında aileye bağımlı 

olmaları, teminat olarak gösterilecek varlıklarının 

bulunmaması gibi sorunlar kadınların faaliyete 

geçmesinin önündeki başlıca sorunlardır. İlk 

defa 1970’lerde gündeme gelen mikro kredi 

uygulamaları kadın girişimciliğini teşvik eden en 

önemli finansman aracı haline gelmiştir.  

 

Bangladeşli ekonomist Muhammed Yunus 

tarafından ortaya atılan mikro kredi fikri 

1980’lerden itibaren Asya, Afrika Amerika ve 

Avusturalya’da hızla yaygınlaşmış ve kadınların 

ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan 

güçlenmelerine imkân tanımıştır. Günümüzde 
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strength. Grameen System is the most common 

method within the scope of micro loan 

applications, which are widely used today. 

Thanks to this system, which is free from many 

procedures, women were able to easily access the 

financing source and turn their entrepreneurial 

ideas into reality. This system based on personal 

trust has been supported by many international 

organizations over the years. Organizations such 

as the World Bank, the International Finance 

Cooperation, and the International 

Development Association have created various 

lending opportunities through governments to 

support small businesses. many other financing 

institution Grameen Bank, including public 

banks, particularly in Turkey, Women's Work 

Foundation and accordingly Maya 

Microeconomic Support Enterprise are 

implemented micro-credit applications by civil 

society-based institutions like. 

 

Micro-credit practices, which were first taken in 

the 1970s, provided millions of women 

worldwide with access to finance and 

contributed significantly to both the global 

economy and women's welfare. Within the 

scope of this study, existing problems for 

women entrepreneurs and solutions to these 

problems were discussed. In this context, micro-

credit programs with examples from the world 

and Turkey were examined in detail. 

 

Keywords: Woman, Entrepreneurship, Micro 

credit, Poverty, Welfare 

 

de yaygın olarak kullanılan mikro kredi 

uygulamaları kapsamında en yaygın yöntem 

Grameen Sistemidir. Birçok prosedürden 

arındırılmış olan bu sistem sayesinde kadınlar 

kolay bir şekilde finansman kaynağına ulaşarak 

girişimcilik fikirlerini gerçeğe 

dönüştürebilmişlerdir. Kişisel güvene dayanan 

bu sistem yıllar içerisinde uluslararası birçok 

kuruluş tarafından desteklenmiştir. Dünya 

Bankası (WB), Uluslararası Finansman Birliği 

(IFC) ve Uluslararsı Kalkınma Birliği (IDA) gibi 

kuruluşlar küçük işletmeleri desteklemek 

amacıyla hükümetler üzerinden çeşitli kredi 

imkanları oluşturmuşlardır. Türkiye’de de başta 

kamu bankaları olmak üzere diğer birçok 

finansman kuruluşu Grameen Bankası, Kadın 

Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve buna 

bağlı Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi 

gibi sivil toplum tabanlı kurumlar vasıtasıyla 

mikro kredi uygulamalarını hayata 

geçirilmektedirler.  

 

1970’lerde ilk adımları atılan mikro kredi 

uygulamaları dünya genelinde milyonlarca 

kadının finansmana erişimini sağlamış ve hem 

küresel ekonomiye hem de kadınların refahına 

önemli oranda katkıda bulunmuştur. Bu çalışma 

kapsamında hali hazırda kadın girişimciler için 

var olan sorunlar ve bu sorunlara yönelik 

çözümler üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda 

mikro kredi uygulaması dünyadan ve 

Türkiye’den örneklerle detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Girişimcilik, Mikro 

kredi, Yoksulluk, Refah  
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Giriş 

 1980’li yıllara kadar iş hayatına katılma noktasında geri planda kalan kadınların mikro kredi 

uygulaması sayesinde desteklenerek iş hayatında yer bulmalarının önü açılmıştır. Kadın girişimcilerin 

görece az olmalarının birçok sebebi bulunmakla birlikte en çok öne çıkan nedenler; iş kurma 

aşamasında karşılaşılan bürokratik zorluklar ve finansal kaynak yetersizliğidir. Bürokratik zorlukların 

bir şekilde aşılmasından sonra dahi yeterli kaynak bulamayan kadınların girişimcilik arzuları, 

gerçekleşemeden yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada, yaklaşık 40 yıldır kadınların 

en büyük dayanağı olan mikro kredi uygulamasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.  

 

Özellikle kadın yoksulluğu problemine karşı mücadele etmek için yeterli imkana sahip olmayan 

gelişmekte olan ülkelerin en önemli yardımcılarından bir tanesi olan mikro kredi uygulaması, bir 

tarafıyla kayda değer bir finansal araç iken bir tarafıyla da yoksullukla mücadele aracı olarak 

kullanılmaktadır. Başta Dünya Bankası olmak üzere, birçok uluslararası kuruluş tarafından desteklenen 

mikro kredi uygulaması, kadınların ve toplumdaki diğer dezavantajlı grupların kendi ayakları üzerinde 

durabilmeleri için kayda değer fırsatlar oluşturmaktadır. 1970’lerde Bangladeş’li bir ekonomistin ilk 

uygulama örneğini hayata geçirdiği mikro kredi uygulaması, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan 

dünyanın pek çok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

Bu çalışma kapsamında; öncelikle girişimcilik kavramı üzerinde durulmuş, buna bağlı olarak 

kadın girişimciliğinin önündeki engeller ve bu engellerin sebepleri üzerinde durulmuştur. Mikro kredi 

uygulaması da söz konusu engellerin aşılmasında kullanılan popüler bir araç olarak ele alınmıştır. Diğer 

taraftan, mikro kredi uygulamasının sosyal problemlere dair nasıl bir çözüm oluşturabileceğine de 

değinilmiştir. Bu doğrultuda, dünyadaki mikro kredi uygulamaları ve Türkiye’deki mikro kredi 

uygulamaları somut örnekler üzerinden çalışmaya dahil edilmiştir. 

 

1. Girişimcilik Kavramı 

 Günümüze değin her geçen gün önemini artıran girişimcilik kavramı, ortaya çıkardığı istihdam 

fırsatları sayesinde, işsizlik probleminin çözümüne dair kayda değer bir katkı sağlamaktadır. 

Üretkenliğin arttırılmasıyla ekonomiye getirdiği canlılık ve sosyal refaha yaptığı katkı dolayısıyla, 

girişimcilik kavramı ön plana çıkmaktadır. 19’uncu yüzyılın başında Adam Smith’in girişimcilik ile 

kapitalizmi özdeşleştirmesiyle birlikte neo-klasik anlayış, girişimcileri işyeri yöneticileri olarak 

tanımlamaktayken, 20’nci yüzyılın başında Joseph Schumpeter girişimciliğin teorisi üzerine çalışmış ve 

günümüzde kullanılan girişimcilik kavramına bir temel oluşturmuştur. Schumpeter’a göre girişimcilik 

kavramının dayandığı temel faktör yeniliktir. Yeni bir malın veya hizmetin üretilmesi, yeni üretim 

mekanizmalarının oluşturulması, yeni bir hammadde kaynağının veya pazarın bulunması ve 

yapılandırılmış bir endüstrinin varlığı girişimciliğin temel argümanlarıdır (Çetindamar, 2002, s.35). 

 

Girişimcilik kavramı, farklı yazarlar tarafından, çeşitli yönleri ön plana çıkartılarak, değişik 

şekillerde tanımlanmaktadır. Hisrich ve Peters’e (1998, s.47) göre girişimcilik, ekonomik ve sosyal 
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risklerin göze alınmasıyla, zaman ve emek harcanarak ortaya bir mal ve/veya hizmet çıkarılması 

sürecidir. Emek ve hammaddenin birleşmesiyle ürün veya hizmete yeni bir değer katan ve yeni bir 

düzen oluşturan kişiler ise girişimci olarak tanımlanmaktadır (Erol ve Çiçek, 2020, s. 76; Aytaç ve İlhan, 

2007, s. 103). Başka bir görüşe göre ise girişimcilik, mal ve hizmet üretmeyi amaçlayarak bir işletme 

kurmak, bu işletmenin devamlılığını sağlamak ve bu doğrultuda üretim organizasyonu geliştirerek, 

ekonomik hayatı devam ettirecek maddi kazancın elde edilmesidir (Akdemir, 1999, s. 20). 

 

Bridge vd. (1998, s.35) göre ise girişimcilik kavramı; yeni bir işe başlamayı, işin sahibi olmayı, 

sürdürülebilirliği ve büyümeyi içermektedir (Aytaç ve İlhan, 2007, s. 103). Türk Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) Türkiye’de Girişimcilik raporunda, girişimci kavramı; risk alan ve 

yenilik yapan kişi olarak tanımlanırken, girişimcilik ise girişimci bireyin risk alarak ve fırsatları 

gözeterek, yenilikleri hayata geçirme süreci olarak tanımlanmaktadır (TÜSİAD, 2002, s.17). 

 

2. Kadın Girişimciliği 

 1980’lere kadar ekonomik büyüme ve refaha katkı bağlamında kadınların iş gücüne katılımı göz 

ardı edilmesine karşın, küçük işletme girişimlerinin desteklenmesi fikri ile birlikte kadın girişimciliğinin 

artırılmasına yönelik uygulamalar gündeme gelmeye başlamıştır (Yelkikalan, 2006, s. 49-50). Böylece 

işlerini başarıyla yöneten kadın girişimciler, kariyerlerinde ve gelir düzeylerinde sağladıkları kazancın 

yanı sıra, ülke ekonomisine ve toplumsal refaha doğrudan katkı sunan bir konuma geçmişlerdir 

(Güney, 2006, s. 26). 

 

Kadın girişimci kavramını -dar anlamda- bir işletmeyi kurup işleten kadın olarak tanımlamak 

mümkün iken geniş anlamda ise bireysel veya başkaları ile çalışan, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş 

olan ve başkaları için yeni istihdam fırsatları oluşturan kadınlar olarak tanımlamak da mümkündür 

(Keskin, 2014, s. 73). Ayrıca; idari ve hukuki sorumluluk üstlenen ve kendi kurduğu iş yerinde çalışan 

kadınlarda girişimci olarak tanımlanmaktadır (Bedük, 2005, s. 111). Literatürde farklı perspektifler 

çerçevesinde tanımlanan kadın girişimciliği, dar bir bakış açısıyla, bazı araştırmacılar tarafından küçük 

işletmecilikle sınırlandırılmaktadır (Gökakın, 2000, s.109). 

 

3. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

 Ülke ekonomisine katkı sağlayan ve kendileri ve başkaları için istihdam olanağı yaratan kadın 

girişimciler, bazı temel sorunlarla başa çıkmak durumunda kalmaktadırlar. Türkiye’de kadın 

girişimcilerin karşılaştığı problemler, işin kuruluş aşamasında başlayıp, bütün süreç boyunca devam 

edebilmektedir.  Erol ve Çiçek (2020, s. 90) tarafından yapılan çalışma da bu argümanı destekler 

niteliktedir. Söz konusu çalışmaya göre iş kurma sürecinin başında karşılaşılan bürokratik zorlukları, 

sürecin devamında iş için uygun bir yer bulma, doğru elemanı istihdam etme ve üretim için hammadde 

ve materyal temini problemleri izlemektedir.  
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Kurulan işin sürdürülebilirliğini sağlamak için de kadın girişimciler pek çok farklı sorunla 

karşılaşabilmekte ve bundan dolayı ağır bir yıpranmaya maruz kalabilmektedirler. Girişimcilik eğitimi 

bağlamında yeterli birikime sahip olunmaması, müşteri ile iletişimde yaşanılan problemler, finansman 

ve sermaye eksikliği gibi nedenler dolayısıyla kadınların girişimci olma arzuları yarım kalabilmektedir 

(Güney, 2006, s.40). Yeterli kararlılığa ve risk alma cesaretine sahip olsalar dahi finansman desteği 

bulamayan kadınların girişimcilik faaliyetleri sekteye uğramaktadır.  

 

Türkiye’de kadın girişimcilerin erkek girişimcilere kıyasla, teminat gösterecekleri mal 

varlıklarının görece az olması ya da hiç bulunmaması nedeniyle, finans kuruluşlarından yararlanma 

noktasında zorluk çekmektedirler (Özar, 2005, s.8). Bu doğrultuda, kadın girişimcilerin 

yararlanabileceği finansal araçlardan bir tanesi olan mikro kredi uygulamaları bir taraftan toplumsal 

refaha ve gelir adaletsizliğinin minimize edilmesine katkı sağlarken diğer taraftan da kadın yoksulluğu 

ile mücadele bağlamında önemli bir rol oynamaktadır. 

 

4. Mikro Kredi Kavramı ve Uygulamaları 

 Mikro kredi uygulamalarının başlıca yaralanıcıları, kendi işini kurmak isteyen fakat, içinde 

bulundukları yoksulluk nedeniyle, finansal kuruluşlardan kredi imkanı sağlayamayan kişilerdir. Kefil ve 

teminat zorunluluğu bulunmadan finansal destek sunan mikro kredi uygulamaları, dezavantajlı ve 

yoksul kişilere yönelik bir çeşit borç verme aracıdır (Güneş, 2009, s.43). Bu bağlamda, mikro kredi 

uygulamalarının yoksullukla mücadelede kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etmek de yanlış 

olmayacaktır. 

 

Mikro kredi kavramı ilk olarak 1976 yılında, Chittagong Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 

başkanı olan Prof. Muhammed Yunus tarafından istihdam yaratma ve yoksulluğu azaltma hedefleri 

gözetilerek oluşturulmuştur. Muhammed Yunus’un Bangladeş’te yaptığı çalışma doğrultusunda, 

köylerde yaşayan yoksul bireylerin dahil edildiği bir araştırma yapılmış ve birçok kişinin eğitimsizlik 

veya cahillik dolayısıyla değil, sermaye yetersizliği dolayısıyla iş kurma imkanına sahip olmadığı tespit 

edilmiştir (Özmen, 2012, s. 113-114). Muhammed Yunus yaptığı çalışma sonucunda, ilk mikro kredi 

uygulamasını 42 aileye 27’şer dolarlık kredi (borç) vererek hayata geçirmiştir (Şahpaz ve Savaşan, 2020, 

s. 220). Mikro kredi uygulaması sayesinde, yoksulluk sorunu yaşayan düşük gelirli bireylerin ekonomiye 

katılmalarının ve geleneksel finans kuruluşlarından sermaye temin edemeyen kadınların, girişimci 

olmalarının önü açılmıştır.  

 

1970’li yıllarda temeli atılan mikro kredi uygulamaları, 1980’li yıllarda Asya, Afrika, Amerika ve 

Avusturalya’da özellikle yoksul kadınların faydalandığı bir uygulama olarak finans sektöründeki yerini 

almıştır (Çiftçi vd., 2020, s. 125). Mikro kredilerin daha çok kadınlara yönelik olmasının temel nedeni, 

kadınların finansmana erişim noktasında yaşadıkları problemler iken sorumluluk alma ve düzenli 

ödeme yapma bağlamında kadınların toplumdaki olumlu algısı, mikro kredi uygulamaları açısından 

erkeklere göre kadınları daha avantajlı bir konuma getirmektedir (Dişbudak ve İnci, 2020, s. 74). Kredi 

veren kuruluşlar, verilen kredinin hemen ardından, çoğunlukla haftalık veya aylık olarak geri ödemeleri 
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almaya başlamakta ve alınan kredilerin düzenli olarak geri ödenmesi halinde, daha sonra alınacak 

kredilerde meblağ artışı sağlamaktadırlar (Özmen, 2012, s. 115). 

 

Türkiye’de mikro krediler kadınlar tarafından kırsal ve kentsel alanlarda farklı boyutlarda 

kullanılmaktadır. Kırsal alanlarda tarıma dayalı iş kollarında kadınların iş girişimlerini artırmak ve yerel 

kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan mikro krediler, kentlerde ise daha ziyade 

küçük işletme sahibi olmak isteyen kadınlar tarafından değerlendirilmektedir (Keskin, 2014, s. 9). 

Mikro kredi uygulamaları kadınların; ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmelerine olanak 

sağlamaktadır. 

 

4.1. Dünyada Mikro Kredi Uygulamaları 

 1974 yılında, ilk defa Bangladeş’te, Muhammed Yunus tarafından hayata geçirilen mikro kredi, 

Grameen Bankası tarafından desteklenerek uygulamaya konulmuştur. 1980’lerden itibaren dünyada 

yaygın şekilde uygulanmaya başlanan mikro kredi; Pakistan, Endonezya, Çin, Hindistan, ABD ve bazı 

Afrika ülkelerinde önde gelen finansal araçlardan bir tanesi olmuştur (Altay, 2007, s. 13). En yaygın 

uygulanış biçimi olan Grameen sistemini, geleneksel kredi sisteminden ayıran temel özellik, mikro 

krediye başvuran kişinin oluşturduğu şahsi güven algısının önemidir. Daha önce de ifade edildiği gibi 

mikro kredi uygulamasında kredi talep eden kişiden maddi bir teminat istenmemektedir. Bu da şahsi 

güven faktörünü ön plana çıkarmaktadır (Güzel, 2011, s. 85) 

 

1997 yılında, 137 ülkeden, yaklaşık 3 bin delegenin katılımıyla, ABD’de gerçekleştirilen Mikro 

Kredi Zirvesi’nde, Bangladeş’te ilk defa hayata geçirilen uygulama, örnek uygulama ilan edilmiştir. 

Küresel ölçekte 13 milyon mikro kredi müşterisi olduğu belirlenen zirvede, 2005 yılına kadar dünyanın 

en fakir 100 milyon ailesine ulaşmak için bir kampanyanın başlatılması kararlaştırılmıştır.  Bu 

kampanyanın temel hedefi, Muhammed Yunus’un vurguladığı şekilde, başta kadınlar olmak üzere, 

finansmana erişim sağlayamayan yoksul bireylerin küçük desteklerle ekonomiye kazandırılmalarıdır 

(Cull ve Morduch, 2017, s. 6). 2006 yılında Kanada’da gerçekleştirilen Mikro Kredi Zirvesi’nde ise iki 

önemli hedef gündeme gelmiştir. Bu hedeflerden ilki, dünya genelinde kadınlardan oluşan ve iş kurmak 

isteyen en yoksul 175 milyon kişiye ulaşmaktır. İkinci hedef ise -bu sayede- 100 milyon ailenin günlük 

gelirinin -fert başına- 1 doların üzerine çıkarılmasıdır (Gökyay, 2008, s. 55).  

 

Mikro kredi uygulamasını bir çeşit yoksullukla mücadele aracı olarak gören Dünya Bankası, 

1980’li yıllardan itibaren yoksul bireylerin kredi ihtiyacını karşılayabilmek için söz konusu uygulamayı 

gündemine almıştır. Bu doğrultuda aktif olarak çalışmalarına başlayan Dünya Bankası, 1995 yılında 

“Yoksullara Yardım için Dayanışma Grubu”nu kurmuştur. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin mikro kredi uygulamasından yararlanabilmesi için Dünya Bankası bünyesinde yer alan 

Uluslararası Finansman Birliği (IFC), ülkelerin ihtiyaç durumuna göre bir önceliklendirme yaparak, 

mikro kredi için ayrılan kaynağın dağıtımından sorumlu kılınmıştır. Yine Dünya Bankası grubunda yer 

alan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) de mikro kredi uygulamalarının yürütülmesi ve küçük 
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işletmelerin desteklenmesi amacıyla, hükümetler için kredi imkanları oluşturmuştur (Özden, 2019, s. 

90- 91). 

 

4.2. Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları 

 Dünyadaki uygulamalarla tam olarak örtüşmese de Türkiye’de de mikro kredi uygulaması 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla başta 

çiftçilere ve KOBİ’lere finansman imkanı sağlayan devlet kuruluşları, mikro krediyi yaygın bir 

finansman aracı olarak kullanmaktadırlar (Ateş ve Öğütoğulları, 2012, s. 43). 1980’lerden bu yana dar 

gelirli kişilere, sübvanse edilmiş krediler sunan bu kuruluşlar; küçük esnafa, sanatkarlara, kadın ve genç 

girişimcilere ve dar gelirli çiftçilere mikro kredi uygulaması kapsamında değerlendirilebilecek çeşitli 

destekler sağlamaktadırlar (Sakarya, 2008, s. 104). Bankaların yanı sıra mikro finans kapsamında faaliyet 

gösteren sivil toplum kuruluşlarının en önemli örnekleri; Grameen Bankası Mikrofinans Programı 

(TGMP), Mikro Kredi Projesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Maya Mikro 

Ekonomik Destek İşletmesi’dir (Gür, 2012, s. 94). 

 

KEDV ve MAYA 

1986 yılında kadınları ekonomik olarak desteklemek amacıyla kurulan Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı (KEDV), öncelikle kadınların bireysel refahı için sonra da toplumsal hayatın 

daha nitelikli bir hale getirilebilmesi için kadınların kendilerini geliştirebilecekleri platformlar 

oluşturmak ve küçük yaştaki çocuklar için eğitim imkanı sağlamak amacıyla faaliyet yürütmektedir. Bu 

kapsamda, her yıl yaklaşık 3 bin kadın ve çocuğa destek veren KEDV, çeşitli eğitim ve kişisel gelişim 

programları hayata geçirmektedir (Fidan ve Yeşil, 2014, s. 259). 

 

Türkiye’de mikro kredi bağlamında hayata geçirilen ilk uygulamalardan birisi, KEDV 

bünyesinde kurulan MAYA mikro kredi destek programıdır. 1999 yılında faaliyetlerine başlayan 

MAYA, 2002 yılında fiili olarak mikro kredi desteği sunmaya başlamıştır (Güzel, 2011, s. 90). Dar 

gelirli, küçük işletme sahibi kadınlara işlerini geliştirebilmeleri ve ekonomik hayatlarına devam 

edebilmeleri için küçük miktarlarda kredi veren MAYA, bugüne kadar 8 bin 497 kişiye, toplam değeri 

7 milyon TL’yi aşan kredi desteği vermiştir (Sabancı Vakfı, 2010). 

 

Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı (TGMP) 

Dünyadaki en yaygın ve geniş kapsamlı mikro kredi uygulaması olan Grameen sisteminin 

Türkiye’deki örneği olan, Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı (TGMP), Türkiye İsrafı Önleme 

Vakfı (TİSVA) ve Diyarbakır Valiliği ortaklığında, Bangladeş merkezli Grameen Bankasının desteğiyle, 

11 Haziran 2003’te başlatılmıştır. Program kapsamında Diyarbakır pilot bölge olarak tespit edilmiştir 

(Şahpaz ve Savaşan, 2020, s. 220). 

 

TGMP tarafından yayınlanan 2019 raporuna göre bugüne kadarki toplam mikro girişimci sayısı 

178 bin 717 iken aktif mikro girişimci sayısı ise 37 bin 182’dir.  Bugüne kadarki toplam dağıtılan mikro 

kredi miktarı 928 milyon 21 bin 190 TL’dir. TGMP programı hali hazırda 64 ilde aktif olarak 
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uygulanmaktadır. Söz konusu raporda kredi kullananların elde ettikleri finansmanı tarım, hayvancılık 

ve küçük çaplı ticari faaliyetlerde kullandıkları belirtilmektedir.   

 

TGMP kapsamında verilen kredi türleri; temel kredi, girişimcilik kredisi, hayvancılık kredisi, 

sosyal kalkınma kredisi ve iletişim kredisi şeklindedir. Temel kredi 1.500 TL-5000 TL arasında bir 

kaynak tahsisi sağlamakta ve kredi kullanana 48 haftalık geri ödeme süresi vermektedir. Temel kredi 

alarak bir senesini tamamlayan girişimcilere ek olarak en az 1.500 TL en fazla 5000 TL ilave kredi 

imkanı sunulmaktadır. Hayvancılık kredisi ise kırsal alanda yaşayan ve besicilik ya da hayvan 

yetiştiriciliği yapan kişilere verilen 5000 TL limitli bir kredi seçeneğidir (TGMP Faaliyet Raporu, 2019, 

s. 3-4).  

 

TGMP kapsamında, sosyal faydanın ön plana çıkarıldığı, ilave gelir getirici faaliyette bulunmak 

isteyen bireylere sosyal kalkınma kredisi de verilmektedir. Ayrıca, dar gelirli kadınların iletişim 

imkanlarını artırmak için iletişim kredisi seçeneği de TGMP programı kapsamında yer almaktadır. 

TGMP aracılığıyla mikro kredi kullanarak iş sahibi olan ve girişimci sıfatı kazanan kadınlara dair dikkat 

çeken örneklerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır (TGMP Faaliyet Raporu, 2019, s. 3-4). 

 

• Artvin’de yaşayan ve altı çocuk annesi olan bir kadın girişimci, uzun yıllardır herhangi bir ekonomik 

gelir elde etmeden yaptığı tarımsal faaliyetini, mikro kredi imkanı sayesinde ticari bir girişime 

dönüştürerek, organik tohumlardan ürettiği ürünleri satmaya ve buradan kendisi ve çocukları için 

ekonomik bir fayda elde etmeye başlamıştır. Neredeyse hayatı boyunca uğraştığı tarım ve 

hayvancılık ile mikro kredi imkanını bir araya getirerek, kendi emekleriyle yetiştirdiği organik ve 

yerli tohumlardan ürettiği ürünleri yerel pazarlarda satarak hem kendi hem de çocuklarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 

 

• Mersin’de yaşayan bir diğer kadın girişimci ise eşinin sahip olduğu demir doğrama işine yardım 

ederken kazandığı becerileri, 2013 yılında kullandığı mikro kredi sayesinde ticari bir faaliyete 

dönüştürmeyi başarmıştır. Bu şekilde, 2013-2019 yılları arasında toplamda yaklaşık 200 bin TL’lik 

bir gelir elde etmiştir. Söz konusu ticari faaliyetin hayata geçirilmesi için ise yedi yıl süresince sadece 

10 bin 800 TL’lik kredi kullanmıştır.   

 

• Aydın’da bir kadın girişimci, mikro kredi sayesinde devraldığı bakkal dükkanını işleterek girişimcilik 

yolculuğuna başlamış ve zamanla kullandığı diğer mikro krediler ile bakkalını küçük bir markete 

çevirmiştir. Ayrıca, baba mesleği olan kasaplık konusunda da bilgili ve yetenekli olan girişimci, 

küçük marketine şarküteri bölümü de ekleyerek ürün çeşitliliğini arttırmıştır. 2010-2019 yılları 

arasında 22.000 TL mikro kredi kullanan kadın girişimcinin 2010 yılında ilk mikro kredi kullandığı 

zaman aylık geliri 300 TL iken 2019 yılında aylık geliri 4.500 TL ye ulaşmıştır.  

 

Gaziantep’te yaşayan bir kadın girişimci amatör olarak uğraştığı dikiş nakış işini ve babasından 

öğrendiği ayakkabı tamiratını bir iş planına dönüştürerek, ailesinin hali hazırda sahip olduğu ticari 
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işletmeyi (ayakkabıcıyı) büyütüp geliştirme imkanına kavuşmuştur. Kullandığı kredilerle sahip olduğu 

dükkanı büyüterek daha önce amatör olarak uğraştığı dikiş nakış işleri için de bir üretim atölyesi 

kurmuştur. 

 

Sonuç 

 Mikro kredi uygulamaları çoğunlukla dar gelirli ve ticari bankalardan kefilsiz ve teminatsız kredi 

alamayan ve iş fikrini hayata geçirecek sermayeye sahip olmayan kişilere verilen düşük miktarlı kredileri 

içermektedir. Özellikle kadınların bu kredi türüne erişimi ile birlikte, kadın yoksulluğu ile mücadele 

etmek adına önemli başarılar elde edilmiştir. Mikro kredi sayesinde hem kadınların ekonomik 

durumunda iyileşme yaşanmış hem de kadınların ülke ekonomisine katkıları artmıştır. Özden (2019) 

göre mikro kredi kullanan kişilerin gelirlerinde ve yaşam kalitelerinde önemli bir artış olduğu, kadınların 

sosyal psikolojik ve ekonomik olarak iyileşme yaşadığı tespit edilmiştir. 

 

Kadın girişimciler hayata geçirmek istedikleri iş fikri için erkeklere kıyasla ilave birçok zorluk 

yaşamaktadırlar. Özellikle finansal kuruluşlardan kaynak bulamayan kadınlar, mikro kredi uygulaması 

sayesinde herhangi bir teminat gösterme zorunluluğu olmadan hayallerindeki iş fikrini gerçeğe 

dönüştürme imkanı yakalamaktadırlar. Bu şekilde, toplumsal hayatta kendilerini daha özgüvenli 

hissetmeye başlayan kadınlar hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindeki diğer kadınların hayatlarını 

olumlu yönde değiştirmektedirler. Bu noktada mikro kredi uygulamasının bir yönüyle ekonomik bir 

diğer yönüyle de sosyal faydası ön plana çıkmaktadır. 

 

Bahse konu etkileri göz önünde bulundurularak, başta Dünya Bankası olmak üzere birçok 

uluslararası kuruluş tarafından da popüler olarak kullanılan mikro kredi, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin yaşadığı kadın yoksulluğu problemi ile mücadelede kullanılarak, söz konusu ülkelerin sosyal 

ve ekonomik kapasitelerine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu şekilde ekonomik anlamda pasif 

konumda olan nüfusun aktif hale getirilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca ortaya çıkan yeni istihdam 

imkanları, ülkedeki işsizlik probleminin çözümüne de önemli oranda katkı sağlamaktadır. Diğer 

taraftan, gelişmiş ülkelerde de popüler bir finansman aracı olarak kullanılan mikro kredi uygulaması, 

yeni kurulan ticari girişimlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için imkan sunmaktadır. 
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Reklamcılıkta Yerelleşme Stratejisi: Göstergebilimsel Analiz 
Localization Strategy Implementation in Advertising: A Semiotic Analyze 

 

 

Aydan VAROL ŞENTÜRK1 
 

 

Abstract  

 

As the number of international brands increase, 

companies have had to vary their advertisement 

media in order to compete with their rivals. New 

media tools and social media networks provided 

by the internet have made reaching not only 

target audiences, but, a broader range of society 

cheaper.   

International brands that are intent on marketing 

themselves and their products in different 

countries through social networks pay attention 

to plan the messages so that the content of the 

messages are producible and shareable.  By 

including the consumer, they both create 

voluntary brand ambassadors and have a means 

of easily expressing themselves in a newly 

entered market. Oreo cookies conducted such a 

strategy when entering the Turkish market and 

succeeded. The visuals used in their advertising, 

by the localization strategy of their social media 

content, were of local and cultural elements.  

By using advertising messages in what can be 

considered a “hello” campaign in marketing 

Özet 

 

Uluslararası markaların sayısının artmasıyla 

birlikte, işletmeler rakipleriyle rekabet etmek 

adına reklam mecralarını çeşitlendirmek 

durumunda kalmıştır. İnternetin sağladığı yeni 

medya araçlarıyla sosyal medya ağları, hem ucuz, 

hem de hedef kitlenin haricinde toplumun 

birçok kesimine, ulaşmayı mümkün hale 

getirmiştir.  

Sosyal ağları aracılığıyla farklı ülkelere kendini ve 

ürünlerini tanıtma çabasında olan uluslararası 

markalar, mesajları planlarken, mesajların, 

üretilebilir ve paylaşılabilir içeriklerden 

oluşmasına dikkat etmektedirler. Böylece 

tüketiciyi de işin içine katarak hem gönüllü 

marka elçileri oluşturmuş olurlar, hem de yeni 

girdikleri pazarlarda kendilerini kolaylıkla 

istedikleri gibi ifade edebilirler. Oreo bisküvi de 

Türkiye pazarına girerken böyle bir strateji 

izlemiş ve başarılı olmuştur. Kullandığı reklam 

görselleri ile marka, sosyal medya içeriklerinde 

yerelleşme stratejisi gereği yerel ve kültürel 

unsurlara yer vermiştir. 
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mailto:aydan.senturk@yeniyuzyil.edu.tr


Varol Şentürk, Aydan; Reklamcılıkta Yerelleşme Stratejisi: Göstergebilimsel Analiz 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 84 

alongside the phrase “homeboy, where are you 

from?” – a colloquial used in the country after 

first greeting – they intended to increase 

attractiveness of the advertisement through 

humor; and many users shared this content by 

adding something of their own. Because the use 

of humor in advertisement attractiveness causes 

the advertisement to be noticed and gain 

sympathy.  

The purpose of this paper is to study the 

rendition of local and cultural elements used as a 

part of localization (adaptation) strategy, which 

is one of the innovative strategies on 

international marketing. 

In this article, the Oreo cookie company’s 

social media advertisements that include 

localization work that began with the use of 

cultural elements have been analyzed using 

Roland Barthes’ semiotic analysis and the 

meaning of elements represented in the 

advertisements explained. 

 

Keywords: International brand, semiotics, 

advertisement attractiveness, adaptation, glocal 

advertisement, representation in advertisement 

 

Pazarlamada “merhaba” kampanyası olarak 

niteleyeceğimiz reklam mesajları ile ülkemize 

özgü, insanların ilk selamlaşmadan sonra 

birbirlerine sordukları “hemşerim memleket 

nere? sorusu ile mizah kullanılarak reklam 

çekiciliğini arttırmak planlanmış ve birçok 

kullanıcı da bu içerikleri kendilerinden de bir 

şeyler katarak paylaşmıştır. Zira reklam 

çekiciliğinde mizah kullanımı reklama dikkat 

çekilmesini ve sempati duyulmasını 

sağlamaktadır.  

Çalışmamızın amacı, uluslararası reklamcılıkta 

yaratıcı stratejilerden biri olan yerelleşme 

(adaptasyon) stratejisi dahilinde yapılan 

reklamlarda kullanılan yerel ve kültürel öğelerin 

reklamlarda temsilini incelemektir. 

Bu makalede, Oreo bisküvi firmasının, kültürel 

unsurları kullanarak başlattığı yerelleşme 

çalışmalarını içeren sosyal medya reklamlarını, 

Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz 

yöntemiyle çözümlenmiş ve reklamda temsil 

edilen unsurların anlamlarını açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası marka, 

göstergebilim, reklamda çekicilik, yerelleşme, 

glokal reklamlar, reklamda temsil 

 

 

 

Giriş 

 Uluslararası markalar dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterdikleri sektörle ilgili olarak ürün 

pazarladıkları ülkelerde pazardan pay almak için çeşitli reklam stratejileri izlerler. Strateji en genel 

anlamıyla “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yol” olarak tanımlanmaktadır 

(TürkçeSözlük, t.y., s. 1086). Reklam stratejisi ise, pazarlama stratejisi doğrultusunda yapılandırılır ve 

reklamverenin iletmek istediği mesajlar, hedef tüketiciye iletmek istediği düşünce ve hedef kitleye 

ulaşmak için kullanılacak iletişim araçları belirlenerek saptanır. Günümüzde sosyal medya araçları 

reklam verenler için önemli bir mecra haline gelmiştir. Özellikle diğer kitle iletişim araçlarına veya açık 

hava mecralarına kıyasla daha da ekonomiktir.  
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Reklamverenin amacı sadece adını duyurmaksa sosyal medyanın hedef kitlenin dışında 

toplumun diğer kesimlerine de reklam mesajının ulaşmasını sağlaması özelliğini kullanabilir.  Çünkü 

zaman içinde sosyal medya program algoritmalarının yazılımı gelişmiş ve hedef kitlenin paylaştığı içerik 

eğer herkese açık olarak paylaşılmışsa, paylaşan kişiyi tanıyan ama o ürünün hedef kitlesi olmayan kişiler 

de haberdar olmaktadır. Hatta bu içeriği kendi reklamını yapmak amacıyla bile kullanabilir.  

Nitekim araştırmamıza konu Oreo bisküvilerinin reklam içerikleri mizah kullanılarak 

hazırlandığı için, mizah çekiciliğinin de etkisiyle hedef kitle dışındaki kişilere de ulaşmıştır. Mesela 

@hospitadent hesabı uluslararası hastası olan bir diş hastanesine aittir ve “Yurtdışından gelen on 

binlerce hastamız gibi Oreo’da bizi tercih etti” mesajıyla, Oreo görselini kendine uyarlayarak kendi 

reklamı için kullanmıştır (Dental Group Hospitadent. Twitter, @hospitadent, Paylaşım tarihi: 5 Şubat 

2015. Aktaran: https://www.slideshare.net/yaseminbig/oreo-sosyal-medya-kullanm). Sosyal 

medyada üretilen içerik hedef kitleye hitap etmesi gerektiği gibi, paylaşılabilir bir özellik de taşımalıdır.   

Küresel markalar dünya genelinde oldukça büyük bir pazarda yer alma yarışındadırlar. Bu yarışı 

kazanmak ve yerel pazarlarda yer almak için küresel reklam stratejileri oluşturmak zorundadırlar. Bu 

stratejiler; ülkelerin farklı özelliklerini dikkate alan yerelleşme (adaptasyon) stratejisi, faaliyet gösterilen 

bütün ülkeler tek bir pazarmış gibi düşünülen standartlaştırma stratejisi ve iki yaklaşımın birden 

uygulandığı birleşik (olasılık) stratejisi olarak çeşitlendirilebilir (Çelik, 2005, s. 113). 

Bu bağlamda markalar, kampanyalarını yapılandırırken yerel rakiplerini de göz önünde 

bulundurarak fark yaratmak ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmek üzerine yaratıcı stratejiler 

uygulamak zorundadırlar. Türkiye nüfus sayısı, jeo-politik konumu ve uygulanan ekonomik program 

gereği uluslararası markaların çekim merkezi durumundadır. Mesela kahve sektörü; Türkiye’nin ilk ve 

tek ulusal kahve Dergisi Mag’da yayınlanan, dünyadaki en iyi franchise veren markalar listesindeki 

markaların çoğu ülkemizde faaliyet göstermektedir. Starbucks, Lavazza, Caribou Coffee, Dunkın 

Donuts gibi markalar listede yer almaktadır. (Hidayetoğlu, 2017).  

Dünyanın çeşitli ülkelerinin markaları ülkemizde var olma mücadelesi vermektedir. Bunu da 

reklamlarla seslerini duyurarak yaparlar. Reklamlar aracılığıyla iletilmek istenen mesaj, kültürel imgeler, 

yerel unsurlar kullanılarak verilir ki yerel tüketicinin zihninde yer etsin ve yerel rakipleri ile yarışabilsin. 

Gerçek yaşamdaki değerlerin reklamlardaki yansıması, nasıl kullanıldığı reklamda çekicilik özelliğini 

arttırıcı unsurlardır.  

Oreo Türkiye’de Twitter kampanyası da paylaşılabilir ve üretilebilir içerikler oluşturduğu için 

çok başarılı olmuştur. Kampanya sonucunda birçok firma kendi ürünlerini bu içerikleri kullanarak 

Twitter’dan paylaşmış, kendi mesajlarını yayınlamıştır. Böylece kampanya Word of Mouth (WOM) ile 

Aralık 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında ses getirmiştir. Bu kampanya ile 2016 yılında International 

Advertising Bureau (IAB Turkey) ‘nun başarılı reklam kampanyalarına verdiği MIXX Awards’ta gümüş 

MIXX alarak lansman çalışmaları kategorisinde ödül almıştır. Ayrıca, 2015 Fellis Ödüllerinde dijital 

sosyal medya kampanyası kategorisinde başarı sertifikası ile cesaretlendirilmiştir 

(https://iabtr.org/oreo-turkiyede, erişim tarihi: 22.12.2018). 

Bu başarılı kampanyayı incelerken Göstergebilim yönteminden faydalanılmıştır. Her toplum, 

toplumsal ve tarihsel yaşam süreçleri içinde kendine özgü bir kültür oluşturur.  Kültür, aynı zamanda 

toplum tarafından yıllar içinde üretilmiş göstergeler aracılığıyla ifade edilir. İnsanlar, belirli bir toplum, 
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kültür ve göstergeler dünyası içine doğar. Bu kültürü ve göstergeleri öğrenir ve toplumun bir üyesi 

haline gelir (Sayın, 2014: 12). Bu ortak kültürel göstergelerin anlamları da göstergebilim yöntemiyle 

analiz edilir. Göstergebilimsel çözümleme edebiyat, müzik ve resim alanlarında Ferdinand de Saussure, 

Charles Sanders Peirce ile başlamış, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının genişlemesiyle birlikte, 

mimarlık, reklam gibi alanlardaki eserlerin çözümlenmesiyle gelişmiştir. Böylece kullanım alanı 

genişleyen göstergebilim önemli bir araştırma yöntemi haline gelmiştir.  

Araştırmada, Barthes’ın uyguladığı gibi bir çözümleme ile, Oreo Bisküvi markasının sosyal 

medya mecralarında yayınlanan reklamları analiz edilerek, markanın yerelleşme çalışması yaparken 

vermek istediği mesajlar, kullandığı imgeler, markanın kendisiyle ilgili vermek istediği bilgilere 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

1. Uluslararası Reklamcılık  

Uluslararası reklamcılık, küreselleşme sürecinin görünen yüzü olarak, uluslararası pazarlamada 

tutundurma kavramlarından biridir. Kullanılan dili, yasaları, ekonomik düzeni farklı olan tüketicileri 

etkilemek, onları reklam aracılığıyla bir markayı satın almaya ikna etmek demektir. 

Kendi ülkesinin dışında yapılan her reklam, uluslararası reklamcılık sınıflamasının içine girmektedir. 

Markaların dışa açılması, doğal olarak onların dış pazarda tutundurulması ihtiyacını doğurmuş, böylece 

uluslararası reklamcılık da paralel olarak gelişmiştir. 

Küreselleşmenin ekonomik, siyasal, kültürel etkileri, reklam çalışmalarını yakından 

etkilemektedir. En sade haliyle uluslararası reklamı Muazzez Babacan, çok uluslu şirketlerin, belirli 

stratejiler izleyerek, birden çok ülkede yürüttüğü reklam kampanyalarıdır şeklinde tanımlamıştır. 

Faaliyet gösterilecek toplumun yaşam tarzı, kültürel değerleri ve dili uluslararası reklamların en önemli 

faktörleridir (Babacan, 2015, s. 64). 

Uluslararası reklamcılığın gelişim kökenleri, kültürler arası iletişim çalışmalarının başlangıcına 

gitmektedir. Zira uluslararası pazarlamanı olması için en az iki farklı kültürün varlığı gerektiğinden 

kültürler arası iletişim ile çok yakın ilişki içindedir (Çelik, 2005, s. 102). 

 

1.1. Uluslararası Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler 

Reklam stratejisi denilince, yaratıcı strateji ve medya stratejisinden oluşan reklam kampanyasının 

genel planı anlaşılmaktadır. Reklam stratejisi, pazarlama stratejisi doğrultusunda yapılandırılır ve reklam 

verenin iletmek istediği ana fikir, bu fikri destekleyen nedenler, reklamın genel yaklaşımı, hedef 

tüketiciye iletmek istediği düşünce, kullanılacak iletişim araçları belirlenerek gerçekleştirilir. 

Uluslararası reklamcılıkta yaratıcı stratejiler belirlenirken, ulusal reklamcılıktan daha karmaşık bir 

süreç izlenir. Uluslararası çerçevede reklam ele alındığında reklam stratejilerinde üç çeşit yol izlenir. 

Bunlar; Standartlaştırılmış reklam stratejisi, uyumlaştırılmış reklam stratejisi ve olasılık reklam 

stratejisidir. 

Standartlaştırma Stratejisi: Bu yaklaşımın temel mantığı markanın sesini duyurmak istediği her ülkede 

aynı reklam kampanyası ile var olmak istemesidir. Küreselleşme ile sınırların belirsizleşmesi, kültürler 

arası farklılıkların azalması etkili olsa da, marka tüm dünyadaki müşteriler arasındaki benzerlikleri ön 
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plana çıkarmaktadır. Böylece maliyet tasarrufu sağlandığı, firmanın hedef pazarlarında isim ve imaj 

oluşumuna katkıda bulunduğu savunulmaktadır. 

Uyumlaştırma (Adaptasyon) Stratejisi: Uluslararası marka için her bir farklı pazarda, farkı reklam 

kampanyalarının geliştirilmesidir. Bu kampanyalar geliştirilirken ülkeler arası kültür, ekonomik ve 

endüstriyel gelişmişlik düzeyi, ürünün hayat seyri, medyanın durumu, hukuki sınırlar, değerler gibi 

faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu strateji uygulanırken yerel reklam ajanslarıyla ortak hareket edilir. 

Amaç, yerel ajansın faaliyette bulunulan ülkenin kültürel farklılıklarından kaynaklanacak olumsuz 

tepkilerin önüne geçmektir. Standartlaştırma stratejisine göre daha maliyetlidir. Uyumlaştırma 

stratejisinin önemi son yıllarda artış göstermiştir. 

Global şirketlerin, yerel (lokal) ile ürün konumlandırma politikaları şeklinde açıklanan 

glokal reklamlar da bu çerçevede ele alınabilir. Mc Donald’s’ın menülerinde köfte eklemesi, Knorr 

marka hazır çorbaların ürün çeşitlerini yerel yemeklerimizle genişletmesi glokal reklamlara örnek 

verilebilir. 

Olasılık Reklam Stratejisi: Her iki uygulamanın da kullanıldığı, yani reklam kampanyasının bazı 

bölümlerinin aynı kaldığı, ancak gerekli yerlerinde uyumlaştırmaya gidildiği bir reklam stratejisidir. 

Birleşik yaklaşım uygulamaları, küresel markanın merkez reklâm ajansı ile yerel ajansların eşgüdüm 

içerisinde, çift yönlü iletişim halinde yönlendirilmesini öngörmektedir (Aktuğlu ve Eğinli, 2010). 

 

2. Reklamda Çekicilik 

Reklam çekiciliği, yaratıcı süreçte tüketicilerin ilgisini çekmek için kullanılan bir kavramdır. 

Tüketiciler kendilerinden ve kendi yaşantılarından ne kadar çok unsuru reklamda görürse (bilindik 

ifadeler, görseller) reklamı algılama ve hatırlama oranları artmaktadır. Reklamda hedef kitleye doğru 

reklam çekicilikleri ile seslenildiğinde, tüketicilerin reklama gösterdikleri tepki de olumlu olmaktadır. 

Aksi takdirde reklamların hatırlanma ve paylaşılma oranları, tüketiciyi kazanma konusunda başarıyı 

yakalayamamaktadır. 

Kotler ve Armstrong Principles of Marketing kitabında reklam çekiciliklerini üç ayrı kategoride 

anlatmışlardır: (Tüketiciyi satın alma konusunda harekete geçirici üç özellik): 

Duygusal reklam çekicilikleri: Markayla duygusal bir bağ kurmak amacıyla duyguları harekete geçirici 

özelliklerin kullanılmasını içerir. Bu özellikler üç grupta toplanır. 

• Mizah Çekiciliği: Mizah mesaja dikkatin çekilmesi, hoşlanma hissi yaratması, ilgi çekmesi 

bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

• Cinsellik: Cinsel çağrışımlar mesaja dikkat çekmesini sağlar. Burada önemli olan cinsellik 

çekiciliğini dozunda kullanmaktır. Zira mesajı basitleştirip, markanın imajına zarar da verme riski 

vardır.  

• Korku: Bu duygu da etkili olması için reklamlarda ne fazla ne az kullanılmalıdır. Özellikle sağlık 

ürünleri ve kozmetik ürün reklamlarında kullanılarak mesajın hedef kitle üstündeki etkisini arttırmak 

amaçlanır. 

Ussal (rasyonel) reklam çekicilikleri: Bireyin kişisel ilgi alanlarını, ürünün özelliklerini veya fiyatlandırmayı 

ön plana çıkartılması ile oluşturulur. Rasyonel çekicilikler tüketicinin pratik, işlevsel ya da faydacı 
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gereksinimlerine odaklanır ve ürün/marka özelliklerine/yararına seslenir. Mesela emlak reklamlarında 

banka faizlerinin düştüğü rakamlarla verildiğinde tüketici sunulan teklifi mantıki bulacaktır. 

Ahlâkî reklam çekiciliği: Sosyal olgularla ilgili dürüst ve doğru değerlerin kullanılması ile oluşturulur. Bu 

çekicilik türü, genelde insanları sosyal amaçları desteklemeye teşvik etmektedir. Mesela, kürtaj karşıtı 

reklamlar genellikle ahlak çekiciliğini kullanmaktadır (Churchill ve Peter, 1998: 477). 

Günümüzde marka ile duygusal bağ kurulması, esas itibarıyla hedef aldığı tüketici kitlesi 

üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin davranış alışkanlıklarını etkilemek için en çok 

başvurulan yöntemdir (Drewniany & Jewler, 2013: 6). Çalışmamızın konusu olan Oreo bisküvileri de 

ülkemizde gerçekleştirdiği uyumlaştırma çalışmaları kapsamında mizahı kullanmışlardır. 

 

3. Göstergebilim 

Yaşamda iletişimi sağlayan, iletişim amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışlar, inanışlar, 

geleneksel törenler, reklam dünyası, yazılı ve sözlü basın, mimarlık, moda, resim, fotoğrafçılık, sinema, 

edebiyat..vb. gibi anlamlı birimler vardır. Bunlar göstergelerden oluşan dizgelerin (sistemlerin) 

bazılarıdır. Göstergebilimin amacı da işte bütün bu anlamlı sistemleri kavrayabilecek, yorumlanmasını 

sağlayacak bir çözümleme ve yeniden yapılandırma modeli sunmaktır (Rifat, 2014: 7). 

Amaçtan yola çıkarak göstergebilimi “göstergelerin bilimsel incelemesi” ya da “göstergeleri 

inceleyen bilim” dalı olarak tanımlanır. Burada gösterge kavramı, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve 

dolayısıyla temsil ettiği bu şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, fotoğraf, reklam afişi, 

sözcükler, işaretleri kapsar. Dilbilimciler sesi ya da sesler bütününü gösteren, kavramı da gösterilen olarak 

adlandırırlar. 

Göstergebilimin bilimsel mahiyet kazanarak araştırma yöntemleri içerisinde yerini almasına zemin 

hazırlayanlar, İsviçreli Ferdinand de Saussure ve ABD'li Charles Sanders Peirce olmuştur 

(Sığırcı 2016: 29). Saussure ve Sanders aynı dönem içerisinde birbirlerinden habersiz olarak 

gerçekleştirdikleri çalışmalar ile göstergebilimin bir bilim olarak ortaya çıkmasını sağlamışlardır. O 

yıllarda dilbilim ve edebiyat araştırmacıları sıklıkla kullanmışlardır. Ama 1950’lerden sonra medya 

araçlarının çeşitlenmesi, teknolojinin, iletişimin ve ulaşımın gelişmesiyle yaşam alanları çeşitlenmiştir. 

1960’lardan sonra ise tüm yaşam alanlarına (mimari, moda, endüstriyel tasarım, reklam, sinema…gibi) 

göstergebilim üzerinden bakılabileceğini Umberto Eco ve Roland Barthes gösterdi. (Sayın, 2014: 12) 

İlerleyen süreçte Saussure ve Peirce'ın ardından gelen Fransız Roland Barthes göstergebilimin daha 

da gelişmesinin önünü açar (Rifat, 2014: 40-42). Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Barthes'ın yapmış 

olduğu çalışmalar göstergebilimin dar kalıplarından sıyrılıp, daha anlaşılır bir hale gelmesini sağlamış 

ve bilimsel çalışmalarda göstergebilimin bir araştırma metodu olarak ön plana çıkmasını sağlamıştır 

(Rifat, 2014). 

Roland Barthes göstergebilimi bilim olarak kabul edilmesi için çaba harcamıştır. Yazıların, 

görüntülerin arkasında anlatılmak isteneni, mesajı anlamak, yorumlamak için yeni bakış açıları 

geliştirmiştir. Gösteren olarak da nitelendirilebilecek düzanlam ve gösterilen olarak nitelendirilebilecek 

yananlam. Ayrıca mit kavramı ile de göstergelerin anlamını açıklamıştır. Düzanlam, göstergeyle ilgili 

zihnimizde canlanan ilk kavramdır. Mesela “kapı” sözcüğüyle zihnimizde açma yeri olan genel bir 

kavram canlanacaktır. Ama bu sözcük bir edebiyat eserinde şair sevgilisine “gönlünün kapısını açtığını” 
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söylüyorsa, bu kapı artık dolap kapısı değildir, açma eylemi de bildiğimiz “dolap kapısı açma” eylemi 

değildir. Birisine “kalbinin kapısını açmak” onun sevgisini kabuk etmek, “onu sevmek” olarak 

yorumlanabilir. İşte göstergelerin bu ikinci anlamları “yananlam”ı oluşturur (Akerson, 2016:111). 

Barthes’ın mit kavramında, günlük hayat içerisinde her metanın ve olgunun bir anlam kazanabilmesi 

mümkündür. Nitekim, kimi zaman olgular gerçek anlamların içerisinden sıyrılarak kendi içinde farklı 

anlamlar kazanabilmektedir (Ünal 2016: 395). Diğer bir deyişle, mitler toplum içerisinde kültürel 

değerlerin temelinde oluşan kalıp yargılardır. Örneğin, erkeklerin ailenin geçimini sağlamak zorunda 

olması, kız çocuklarının bebeklerle oynaması toplumda var olan temel mitlere örnektir.  

 

4. Araştırma ve Yöntem 

Çalışmada, Oreo bisküvilerinin uyumlaştırma çalışması için yapılan sosyal medya reklamlarında 

kullanılan kişiselleştirilmiş Oreo bisküvi tanesinin davranışlarının Türkiye’nin kültürel özelliklerinden 

hangilerini nitelediği açıklanmaya çalışılmıştır. Oreo reklamları bir dizi bağlantısız nesnenin bir araya 

getirildiği tutarsız bir anlatı değildir. Dikkatle yapılandırılmış imgeler kullanılmıştır. 

Oreo reklamlarının hiç yazı kullanılmadan yayınlanan ve reklamlarında temsil ettiği kültürel 

öğelerimizi anlamlandırmak için, nitel araştırma yöntemlerinden Roland Barthes’ın göstergebilimsel 

analiz yöntemi uygulanmıştır. Buna göre birincil ve ikincil anlam düzlemleri incelenmiştir. 

Araştırmamızın evrenini, 27 Ocak 2015-13 Nisan 2015 tarihleri arasında Twitter üzerinden paylaşılan 

reklam resimleri oluşturmaktadır. Araştırmamız, Vivaki Creative’in ürettiği bu reklamlardan en fazla 

paylaşılan üç tanesi ile sınırlandırılmıştır. 

Oreo bisküvileri 103 yıllık bir geçmişe sahip köklü global bir markadır. Adaptasyon 

çalışmalarını da her zaman çalıştığı 360i uluslararası reklam ajansı yerine, ülkemizde faaliyet gösteren 

yerel bir ajansla çalışmış ve bu sosyal medya içerikleri Vivaki Creative tarafından üretilmiştir. 

Kampanyada ülkemizin birçok şehrinin kültürel özellikleri reklam çekiciliklerinden mizah çekiciliği 

kullanılarak vurgulanmıştır. Bu içerikler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmiş ve daha da 

çeşitlendirilerek, farklı şekillerde içerik üreterek kendi hesaplarından 

paylaşılmıştır(https://twitter.com/Oreo). 

 

4.1. Twitter Paylaşımı: SİVAS 

Birinci reklam görseli arka arkaya dizilmiş Oreo bisküvileri. 30 Ocak 2015 tarihi itibariyle 1911 kişi 

tarafından beğenilmiş ve 654 kişi bu içerik hakkında konuşmuştur. 

Resimde, en baştaki bisküvinin elinde siyah bir mendil var ve arka arkaya dizilip halay 

çekiyorlar. Sağ alt köşede ise beyaz bir yazıyla “Sivas” yazısı ve oreo bisküvisi var. 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Oreo
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Görsel 1 Oreo Bisküvi “Sivas” temalı reklamı  

(http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-

basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018) 

 
 

Tablo 1 “Sivas” konulu göstergenin çözümlenmesi 

                           GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE 

Gösterge Düz Anlamlar Yan Anlamlar 

Mavi  Renk Güvenilir, güvenli, özgür 

ve büyük bir marka algısı  

Kahverengi Renk Çikolatanın bisküviye 

verdiği lezzet 

Halay mendili Nesne Geleneksellik 

Arka arkaya dizilmiş bisküviler Nesne Birliktelik, beraberlik, 

eğlence, 

Reklamın alt sağ köşesinde yer 

alan yazı 

Yazı Yerellik.  

Siyah Renk Güç, liderlik. 

Beyaz Renk Bisküvinin lezzetli 

kreması 

 

Tablo 1’e göre, görüntü bir dizi gösterge sunar. Bu göstergelerin ilk anda sunduğu düşünce 

Oreo bisküvilerin Sivas’lı gençler gibi halay çekebildiğidir. Göstereni ise, arka arkaya dizilmiş Oreo 

bisküvileridir. Bu bisküvilerin zihnimizde canlandırdığı halay çeken bisküviler ise gösterilendir. Halay, 

ülkemizin yerel kültürlerindendir. Gösteren (bisküviler) ile gösterilen (halay)arasında bir ilişki vardır ki 

http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018
http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018
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bu durum Oreo bisküvilerinin kültürel değerlere önem verdiğini belirtir. Mesela, halay mendili: 

Kültürümüzde, halkoyunlarında gelenekselliği temsil eder. Halay başı yani ekip lideri kullanır. Siyah 

renkli olması gücü ve liderliği temsil etmektedir.  

Bir diğer gösteren ise renk kullanımıyla ilgilidir. Zeminde mavi renk kullanılmıştır. Mavi 

Oreo’nun marka rengi olmakla birlikte reklamın paylaşıldığı Twitter’ın da rengidir. Aktardığı düşünce 

ise özgür, güvenli ve gökyüzünün büyüklüğü kadar büyük bir marka olduğudur. Bir diğer renk olan 

beyaz ise yazıda kullanılmıştır. Bisküvinin beyaz kremasını simgelemektedir. Bu renkler 

inceleyeceğimiz ve kampanyaya dahil bütün resimlerde aynı şekilde kullanılmıştır. Bu sebeple tekrar 

olmaması için diğer analizlerde yer vermeyeceğiz. 

Barthes’a göre göstergeler (işaretler) sistemler içinde işler. Ama bu sistemler farklı anlam 

düzlemleri oluşturur. İkincil anlam düzlemini yani yananlamı keşfetmek için Barthes «çağrışım» ve 

«belirtme» kavramlarını kullanmıştır (Hall, 2017: 204). 

Çağrışım: Görselin (nesnenin) daha geniş, ilişkilendirici bir anlamda anlaşıldığı bir bakış açısına 

yönlendiren bir anlam düzenini anlatır. 

Belirtme: Gösteren ve gösterilen arasındaki tanımlayıcı ilişkiden türeyen anlam düzenini anlatır. Yani 

nesneler bir anlam taşır ve bu anlam açıktır. 

İkincil anlam düzleminde anlatılmak istenen düşünceyi bulmak üzere çağrışım ve belirtme 

kavramlarından faydalanılmıştır. Buna göre, Oreo kakaolu bir bisküvidir. İçinde sütlü kreması olan 

lezzetli bir bisküvidir. Bu bisküviler arka arkaya dizilerek eğlenceli bir olayı, Oreo’ların ne kadar 

eğlenmeyi ve eğlendirmeyi sevdiklerini çağrıştırır. Bu çağrışım bizi Oreo’nun mutluluk verdiğini 

belirtir. 

 

4.2. Twitter Paylaşımı: İSTANBUL       

İkinci reklam görseli İstanbul ise, 23 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 3197 defa beğenilmiş ve 745 

kişi bu içerik hakkında konuşmuş ve 853 kere retweet yapılmıştır. https://www.medyaloji.net/son-

haber/caykur-muhabbeti-ilerletti_23633870.html, Erişim Tarihi 27.12.2018) 

Resimde, elinde bavulu ile fondaki silüetin bize işaret ettiği gibi İstanbul’a gelmiş bir Oreo bisküvisi 

bulunmakta. Bu bisküvi iskele babalarından da anlaşılacağı üzere iskelede vapur bekliyor.  

Göstergede “İstanbul” yazısından başka herhangi bir yazı yok. Yine mavi zemin kullanılmış ve 

yazının kenarında bisküvi resmi bulunmaktadır. 
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Görsel 2, Oreo bisküvisi “İstanbul” temalı reklam  (http://www.dijitalajanslar.com/oreo-

turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018) 

 

 
Tablo 2, “İstanbul” konulu göstergenin çözümlemesi 

                           GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE 

Gösterge Düz Anlamlar Yan Anlamlar 

Bavul Nesne  Bavulun içindekiler, bilgi 

birikimi, mal varlığı ile 

ülkemize var olmaya 

gelmiş. Bavulun yere 

bırakılması ile kararlılık 

yan anlamı da var. 

Bisküvi Nesne Çikolatanın bisküviye 

verdiği lezzet, 

İskele Babaları Nesne  İskele babalarının beyaz 

olması Bisküvinin 

kremasını simgeler 

Reklamın alt sağ köşesinde yer alan 

beyaz yazı 

Yazı Yerellik. Yazının beyaz 

olması ile bisküvinin 

kreması simgelenmiş. 

Fonda Koyu gri gölgeler  Şekil Haydarpaşa tren 

istasyonu İstanbul’a 

http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018
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gelen yerel halkın ilk 

durağıdır.  

Mavi Renk Güvenilir, güvenli, özgür 

ve büyük bir marka algısı 

Beyaz Renk Bisküvinin lezzetli 

kreması 

Sarı Renk Eski tahta bavul, yerellik 

 

İkinci reklam görselimiz Camiler ve kuleleriyle İstanbul şehri. Göstergede, Sultanahmet Cami, 

Ayasofya, Beyazıt Kulesi’nin de bulunduğu Sarayburnu görünmekte. Buradan Haydarpaşa tren 

istasyonu olduğunu anlıyoruz. “İstanbul” için hazırlanan reklamda, “Elinde bavuluyla İstanbul’a gelen 

bir yabancı” görüntüsüyle çok bildik bir sahne canlandırılmış. Bavul göstereni yerde durmaktadır. 

Bavul çok ağır olduğu için yere bırakmıştır. Bavulun içindekiler bilgi, birikim, deneyimdir. Bavul 

markanın bilgi birikimini simgelemektedir. Aktardığı yananlam ise deneyimli, bilgi birikimine sahip, 

kararlı bir marka olduğudur.  

 Öncelikle neden, amaç ve gerekçeleri belirleyelim. Oreo reklamları diğer ürün reklamları gibi 

açıkça bir dizi kasıtlı eylemin sonucudur. İçerik, paylaşılıp, çoğaltılabilecek şekilde üretilmiştir. Sosyal 

medya mecralarının seçilmesi, hedef kitleye daha çabuk ulaşması nedeniyle planlanmıştır.  

 Reklamın esas amacı, Türk kültürünün tanışırken kullandığı «memleket nere hemşerim?» metni 

ile temsil edilen samimiyeti hedef kitlesiyle kurmaktır. Böylece marka, Türk kültür özelliklerini mizahi, 

sempatik duruma dönüştürmüştür. Reklam temsil edici nesnelerin çizgilerle canlandırılmasıyla mesajı 

doğallaştırmıştır. 

Barthes, mitlerin ana işlevinin tarihi doğallaştırmak olduğunu ileri sürer. Bu işlev, mitlerin 

aslında belirli tarihsel dönemde egemen olmayı başarmış toplumsal sınıfın ürünü olduğu gerçeğine 

işaret etmektedir. Köyden kente göç, küçük şehirden büyük şehre çalışmak, var olmak için gelen 

insanlar, Avrupa’ya işçi olarak giden insanlarımız miti, eski Türk sinema filmlerinde en sık yer alan 

sahnedir ve bir dönem çok kullanılmıştır. 

“İstanbul” konulu bu göstergede ayrıca bir metafor (eğretileme) olduğunu da görürüz. Elindeki 

küçük sarı bavul ile bir metafor yapılmıştır. Bavul seyahatlerde içine eşyalarımız koyduğumuz büyük 

çanta olarak tanımlanır. Buradaki eşyalar Oreo’nun uluslararası ve büyük bir marka olarak, tüm 

birikimini simgelemektedir. Avrupa’dan ülkemize gelmiş yabancı. Ama kullandığı bavul bizim 

kültürümüzün simgesidir. Hedef kitleye “yabancı değil bizden biri” mesajı vermek için bavul göstereni 

ile aktardığı düşünce yerelliktir. 

 

4.3. Twitter Paylaşımı: İZMİR 

Üçüncü resmimiz İzmir içeriği, 30 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 1597 kişi tarafından beğenilmiş ve 440 

kişi aynı anda bu resim hakkında konuşmuş ve 519 retweet yapılmıştır. 
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https://www.medyaloji.net/son-haber/caykur-muhabbeti-ilerletti_23633870.html, Erişim Tarihi 

27.12.2018)  

İzmir şehri insanları yiyeceklere kendi farklı isimlerini koymaları yerel bir kültür öğesidir. 

Mesela çekirdek birçok yöreden farklı olarak “çiğdem” olarak ifade edilir. Aynı şekilde “simit’i de 

“gevrek” olarak ifade ederler. Gevrek ve çiğdem denilince ilk İzmir akla gelir zira. Oreo bisküvi’de 

İzmir’li olacağına göre,  Oreo bisküvi’ye ne ad verileceğini sordukları bir içerik gösteriyor.  

Göstergebilim sadece resimler değil, kullanılan dil üstünden de anlamlandırma yapmamızı sağlayan bir 

nitel araştırma türüdür. 1960’lardan sonra anlamsal açılımı gelişmiş, yazınbilim, sözbilim, metin 

çözümleme, metin dilbilimi gibi çalışmalarla zenginleşmiştir (Rifat, 2014: 41). 

 

Görsel 3, Oreo bisküvisi “İzmir” temalı reklam  

 (http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-

basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018) 

 

 
 

Tablo 3, “İzmir” konulu göstergenin çözümlemesi 

                           GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE 

Gösterge Düz Anlamlar Yan Anlamlar 

Mavi zemin Renk Güvenilir, güvenli, özgür 

ve büyük bir marka algısı 

Siyah bisküvi Renk Çikolatanın bisküviye 

verdiği lezzet, 

Beyaz yazı Renk Bisküvinin kreması 

“İstanbul”, “çiğdem” ve 

“gevrek” yazılarını yazmak 

http://www.dijitalajanslar.com/oreo-turkiyede-sosyal-medya-iletisimine-basladi/,ErişimTarihi:27.12.2018
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için kullanılmış. Lezizliğe 

vurgu yapılmış. 

Çekirdek Nesne Türk kültürünün ve 

İzmir’in vazgeçilmez ve 

çok sevilen çerezi 

yerelleşme imgesi olarak 

kullanılmış. 

Simit Nesne Türk kültürünün yerel 

yiyeceği 

Bisküvi Nesne Oreo’nun lezzetli bisküvisi 

Reklam sağ alt köşesinde ve 

nesnelerin altında “İzmir”, “Çiğdem”  

ve “Gevrek” yazıları 

Yazı Yerel kültüre ait bir 

söylem olarak lezzetli 

beyaz krema ile 

bütünleşen yerel tatlar. 

Soru işareti Noktalama işareti İzmir’li olacağına göre 

ismi ne olabilir? diye 

paylaşanlara soruyor. 

 

Üçüncü göstergemizde yerel dil öğeleri temsil olarak gösterilmiştir. Temsil, dil yoluyla kavramlar için 

anlam üretmektir. Dil bilimcilerin söylemeyi çok sevdiği gibi, “köpekler havlar, ama “köpek” kavramı 

havlayamaz ya da ısıramaz (Hall, 2017: 25). Reklamda da gerçek anlamda dilsel işaret olan şekillerle 

Türkiye’de genel olarak kullanılan “çekirdek” ve “simit” resimleri kullanılmış ve yerel dil kullanılarak 

“çiğdem” ve “gevrek” olarak gösterilmiştir.  

Son gösterge Oreo bisküvi göstereni ve siyah renkli gösterileni ile bitter olduğunu 

düşündüğümüz bisküvi resmi. Soru işareti ile hangi dilsel işaret kullanılacağını resmi paylaşanlara 

sormakta. Gösteren olarak “çiğdem ve “gevrek” yazısından sonra, Oreo bisküvi resmi kullanılması ve 

altının boş bırakılması ile ortaya çıkan yananlam ise, Oreo bisküvinin de yerel dil ile bilinmek istediğidir. 

Böylece İzmirli sosyal medya kullanıcıları boş bırakılan yere akıllarına gelen Oreo’yu tanımlayıcı 

sözcüğü ekleyerek reklam görselini paylaşmaya teşvik edilmektedir. 

 

Sonuç 

Oreo bisküvilerinin sosyal medya paylaşımlarının incelendiği makalede, global bir markanın “merhaba” 

kampanyasında kullanılan görseller incelenmiştir. Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz yöntemiyle 

incelediğimiz sosyal medya reklamlarının ortak özelliği global bir marka olan Oreo bisküvilerinin 

ülkemizde gerçekleştirdiği yerelleşme stratejisinin sosyal medyada uygulanmasıdır. Yerel kültür 

özelliklerini kullanarak, “bizdenmiş” algısı yaratmak ve reklamın çekiciliğini arttırmak amaçlanmıştır.  

Bu görseller, Türkiye’nin birçok şehrini kapsayan yaklaşık 54 reklam görseli ile Facebook, Youtube ve 

Twitter’da kullanıcıların paylaşımına sunulmuştur. Dahası yabancı bir marka, hiç açıklayıcı bir metin 

kullanmadan yerel kültür ögelerini kullanarak, resimler ve simgeler aracılığıyla reklamlarında istediği 

mesajı vermiştir ve Türk tüketicisinin sempatisini kazanmaya çalışmıştır.  
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Oreo bisküvilerinin reklam çekiciliklerinden mizahı kullandığı twitter içerikleri kampanya 

süresince tüm ülkede paylaşılmış, kullanıcılar içerikleri özelleştirip, kendi reklamlarını yapmak için de 

kullanmışlardır. Mesela Çaykur, Lipton Türkiye, Ünal kuruyemiş, BİM gibi firmalar bunlardan 

bazılarıdır (Paylaşımları görmek için: https://vimeo.com/146390907). 

Bu kampanyada resimlerle mesajlar verilmeye çalışılmış, bu özelliği ile göstergebilim 

yöntemiyle ile incelenmiştir. Tablolarda yapılan çözümlemelerin daha kolay anlaşılması için şekillerden 

yararlanılmıştır. Görsellerde bisküviler kişileştirilmiştir. Bütün görsellerin ortak özelliği zeminde 

kullanılan renk ve göstergelerin sağ alt köşesindeki yazı rengidir.  Renk gösterileni ile markanın ve 

bisküvi kremasının özellikleriyle ilgili zihnimizde aynı ikincil anlamlar oluşmaktadır. Mavi zemin 

göstereni ile sonsuzluk kadar büyük, özgür ve güvenilir bir marka yananlamı oluşturulmuştur. Yazıda 

kullanılan beyaz göstereni ise zihnimizde bisküvinin kremasını çağrıştırmaktadır. 

Birinci görüntüsel göstergede yaslama halayı çeken bisküviler gösteren olarak kullanılmış ve bu 

bisküviler Sivaslı halay çeken ve eğlenen gençleri çağrıştırmaktadır. Yerelliğe vurgu yapılmıştır. Reklam 

temsil öğelerinden çıkarttığımız bir başka sonuç, Oreo bisküvilerinin eğlenceli atıştırmalıklar 

olduğudur.  

İkinci görüntüsel göstergede İstanbul simgelenmiş ve elinde bavulu ile Oreo bisküvilerinin 

bizden biri olmaya geldiği, bilgisinin deneyiminin fazlalığı ve ülkemizde kalmaya kararlı olduğu mesajı 

iletilmek istenmiştir. Bu reklamda da Oreo bisküvisi kişileştirilmiştir. Roland Barthes’ın metafor ve mit 

analizine göre incelediğimiz reklamda birincil anlam ve ikincil anlam çıkarımları yapılmıştır. İkincil 

anlam ögelerinden biri olan mit olarak çalışmak ve yaşamak için başka yere göç kavramı kullanılmıştır.  

Barthes’ın göstergebilimsel analiz yönteminde ikincil anlam düzeyini yananlam ve mit 

oluştururken, John Fiske’nin İletişime Giriş kitabında, Barthes’ın bu düzeydeki anlamlandırmanın bir 

üçüncü yoluna daha göndermede bulunduğunu belirtir (Fiske, 2013: 190). Barthes’ın ikincil düzeyinde 

yer alan simge bu göstergede bavul ile gösterilmiştir. Bu bağlamda, Oreo bisküvi’nin tren yoluyla gelen 

yabancı olduğunu çok net belirtilmiştir. Ülkemizde aynı istasyondan İstanbul’a elinde sarı renkli tahta 

bavuluyla, kalıcı olarak gelen yerel halkımıza da gönderme yapılmıştır. 

Üçüncü göstergemiz İzmir ilimizi gösteren reklam. Burada İzmir’in yerel dil öğeleri zekice 

kullanılarak, İstanbul’un aksine “sizden bir olmak istiyorum, bana isim verin” mesajı iletilerek yabancı 

olmak istemediği mesajı vurgulanmıştır. Böylece reklamı görenlerin de kendi fikirlerini ekleyerek kendi 

hesaplarından paylaşmaları sağlanmıştır.  

Sonuç olarak incelenen üç görselde de vurgulanan ortak mesaj, kararlı, güvenilir, büyük ve 

yerele uyumlu bir marka olduklarıdır. Ayrıca yayınlanan bu sosyal medya reklamlarıyla eğlenceli, 

eğlendiren, lezzetli, bol kremalı ve bol kakaolu bisküviler oldukları mesajını da iletmişlerdir.  

Markanın basit, anlaşılır bir yöntemle uyguladığı kampanya analizinde kullanılan göstergebilim, daha 

geniş bir anlatımla, insanın içinde yaşadığı dünyayı, çevresinde süregelen gelişmeleri anlamasını 

sağlayacak bir model geliştirir. Daha fazla çabayla bu anlama süreci yöntemli bir biçime 

dönüştürülebilir. Bu yöntemi sağlayacak olan da göstergebilimdir (Rifat, 2014: 23). Bu çıkarımdan 

hareketle, analizini sadece üç reklamla sınırlandırdığımız araştırmamız, markanın diğer reklamlarını da 

kapsayacak şekilde geliştirilebilir. 
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İnsan Kaynaklari Yönetimi Alanında Bilgi İletişim Teknolojileri Yenilikleri 
Innovations of Information Communication Technologies in the Field of Human Resources 

Management 
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Abstract  

 

Communication technologies and human 

resources management have penetrated all areas 

of our life and business and have become an 

integral part of them. Regardless of their size and 

activity, the success of modern organizations is 

increasingly shaped by communication 

technologies and human resources management. 

Thus, numerous studies have tried to reveal what 

determines the success of using communication 

technologies. The result is the result of the 

human resources, skills, potentials and abilities 

of employees, which are the most important 

sources of each institution, as well as one of the 

important factors that determine the success of 

the application of communication technologies. 

The subject of this study is to examine the 

organizational innovations of communication 

technologies and human resources management. 

The article aims to address the organizational 

innovations of organizations, communication 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı iletişim teknolojileri ve 

insan kaynakları yönetiminin bu yöndeki örgütsel 

yeniliklerini analiz etmektir. İletişim teknolojileri 

ve insan kaynakları yönetimi hayatımızın ve 

işimizin tüm alanlarına nüfuz etmiş ve bunların 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Büyüklükleri 

ve faaliyetlerine bakılmaksızın modern 

kuruluşların başarısı, iletişim teknolojileri ve 

insan kaynakları yönetimi tarafından giderek 

daha fazla şekillenmektedir. Böylece, çok sayıda 

araştırma, iletişim teknolojilerini kullanmanın 

başarısını neyin belirlediğini ortaya koymaya 

çalışmıştır. Sonuç, her kurumun en önemli 

kaynağı olan çalışanların insan bilgisi, becerileri, 

potansiyelleri ve yetenekleri ile birlikte iletişim 

teknolojileri uygulamasının başarısını belirleyen 

önemli faktörlerden biri olduğu sonucudur. Bu 

çalışmanın konusu, iletişim teknolojileri ve insan 

kaynakları yönetiminin örgütsel yeniliklerini 

incelemek üzerinedir. Makale örgütlerin, iletişim 
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technology and human resources management in 

related fields. The findings contribute to a better 

understanding of organizational conditions to 

achieve the use of BİT (Information 

Communication Technologies) -based tools in 

innovation studies, and emphasize that 

perspectives of information management, 

technology management and human resources 

management should be combined in 

organizations to understand how to use 

EDI(Electronic Data Exchange). The 

contribution of this study to the literature is 

theoretical. On the one hand, the article aims to 

improve the continuous innovation research 

flow in Human Resources Management. On the 

other hand, the study offers HR (Human 

Resources) managers some thoughts about their 

behavior on ICT (Information Communication 

Technologies). 

 

Keywords: Communication Technologies, 

Human Resources Management, Organization, 

Innovation. 

 

teknoloji ve insan kaynakları yönetiminin ilgili 

alanlardaki örgütsel yeniliklerini ele almayı 

kendisine amaç edinmektedir. Bulgular, 

inovasyon çalışmalarında BİT (Bilişim İletişim 

Teknolojileri) tabanlı araçların kullanılmasını 

başarmak için organizasyonel koşulların daha iyi 

anlaşılmasına katkıda bulunuyor ve EDI'nın 

(Elektronik Veri Değişimi) nasıl kullanılacağını 

anlamak için örgütlerde bilgi yönetimi, teknoloji 

yönetimi ve insan kaynakları yönetimi 

perspektiflerinin birleştirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır.  Bu çalışmanın alan yazına 

katkısı teoriktir. Bir yandan makale, İnsan 

Kaynakları Yönetiminde sürekli inovasyon 

araştırma akışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öte yandan, çalışma İK (İnsan Kaynakları) 

yöneticilerine BİT (Bilişim İletişim Teknolojileri) 

konusundaki davranışları hakkında bazı 

düşünceler sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Örgüt, İnovasyon 

 

  

 

Giriş 

Günümüzde hem kamu hem de özel kuruluşlarda inovasyon, oldukça rekabetçi bir ortamda 

macera ve büyüme için itici bir motor olarak ön plana çıkmaktadır (Hoyrup,  Bonnafous-Boucher, 

Hasse, Lotz & Moller, 2012). İnovasyonu teşvik eden girişimler, kuruluşlar potansiyel yeni bilgi 

kaynaklarını bulmaya ve bunlardan faydalanmaya her zaman daha fazla yön vermektedir. Bu girişimler, 

inovasyon çalışmalarında yeni bakış açılarını ve örnekleri beraberinde getirmiştir.  Kullanıcı/ müşteri 

tabanlı inovasyon, açık inovasyon, tasarım odaklı çalışma ve çalışan güdümlü inovasyon farklılaşmaları 

örnek olarak gösterilebilir  (Teglborg,  Redien-Callot, Bonnafous-Boucher & Viala,  2012). Bunlar, 

münhasır olmayan özel kategorilerdir. Daha ziyade, birkaç kaynağın kullanılması ile yapılabilmektedir. 

Bunu yapmak için, açık bir inovasyon bağlamında iç bilgi üretmenin yanı sıra, şirket içi dış bilgiyi 
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edinme ve kullanma ile ilgili beceriler de gereklidir (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009:1315; Plessis, 

2007:20).  

İnsan kaynakları yönetimi, işletmeler ve örgütlerde sürekli yeniliği destekleme konusunda 

önemli bir rol oynamaktadır.  Yeni iletişim teknolojileri bu süreci etkinleştirebilir. Sürecin etkinleştirici 

olabilmesi için, BİT (Bilişim İletişim Teknolojileri) tabanlı araçların kullanımının, organizasyonel 

yapılarla uyumlu olması ve etkin olabilmesi için profesyonel rol davranışları ile uyumlu olması 

gerekmektedir. Bilginin elde edilmesi, paylaşılması ve uygulanması arasındaki karşılıklı ilişki, iletişim 

teknolojileri ve insan kaynakları yönetiminin kuruluşlarda önemliliğini korur. Böylece iyi işleyen iç 

süreçleri, inovasyona değer daha açık yaklaşımların kullanılması için bir ön koşul olabilir. 

İnsan kaynakları yönetimi, “çalışanların genellikle sahip olmadığı özel, derinlemesine ve yüksek 

oranda içeriğe bağımlı bilgi edinme” anlayışına dayanmaktadır (Kesting & Ulhøi, 2010:71). Bu bilgi 

kaynaklarından yararlanabilmek, kuruluşların inovasyon yetenekleri için esastır. Bu bakımdan, 

İşletmelerin içinde ve birimler arasında bilgi akışlarının etkin yönetimi için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (BİT) önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda BİT, bilgisayar ve ağları kullanarak bilgi 

toplamak, paylaşmak ve dağıtmak ve iletişim kurmak için uygulanan teknolojileri ifade etmektedir 

(Antonelli, Geuna & Steinmueller 2000:72). Bu tür BİT tabanlı araçlara örnek olarak inovasyon 

portalları/fikir gönderme sistemleri, inovasyon yönetimi yazılımı, işbirliği yazılımı ve sosyal medya 

gösterilebilir (Haves, 2011).  

Bununla birlikte, iletişim teknolojileri tabanlı araçların tanıtımı kendi başına inovasyon ile 

başarılı olması için yetersizdir. Zack (1999), bilgi yönetimi girişimlerinde tek taraflı bir teknoloji odağı, 

güveni, işbirliğini ve yeniliği değerlendiren ve teşvik eden bir organizasyonel iklim oluşturmanın 

önündeki en büyük engel olduğunu belirtmektedir. Thomke (2003) de benzer görüşü ileri sürmektedir. 

İnsanların, süreçlerin ve araçların kuruluşlarda inovasyon ve geliştirmeden birlikte sorumlu olduğunu 

ve başarılı inovasyon için bu unsurların iyi işleyen bir entegrasyonunu gerekmektedir. Teknolojik 

araçlar aslında performansı engelleyebilir ve bir kuruluşa yanlış entegre edilmişlerse yeniliğe neden 

olabilir. Diğer bir deyişle, araçlar yalnızca onları kullanan kişi ve kuruluşlar kadar etkilidir (Thomke, 

2006). Böylece, BİT tabanlı araçların kullanımı, organizasyonel süreçlerin ve yapıların en etkili olacak 

şekilde uyarlanması ile birleştirilmesi gerektiğinden, bu tür araçların kullanımının kuruluşlarda çalışan 

odaklı yeniliği nasıl destekleyebileceğine ilişkin daha iyi bir anlayış kazanmak önemlidir.  

Son birkaç yılda örgütlerdeki temel değişikliklerden biri, bilgi ve iletişim teknolojisinin artan 

kullanımıdır (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2005). Bunu doğrulamak, yakın zamana kadar 

yöneticilerin BİT uygulamalarını tanıtmak ve uygulamak konusunda hiçbir karar almadıkları gerçeğidir, 

ancak bugün bu geçerli değildir (Grembergen & De Haes, 2009). 1980'lere kadar teknolojinin birincil 

rolü, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve uygulama sürelerinin azaltılmasında yansıtıldı. 20. yüzyılın 

son on yılında ve 21. yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca, bir organizasyonun tasarımında önemli bir faktör 

olarak BİT'in etkisi, hem yönetsel hem de BİT (Bilişim İletişim Teknolojileri)  literatüründe temel konu 

haline gelmiştir (Daft, 2015; Galbraith, 2014). 
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Araştırmalar, BİT'in (Bilişim İletişim Teknolojileri) yeni yetkinlikler, pozisyonlar ve yeni bir pozisyon 

isimlendirmesi oluşturduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, organizasyonlar çağdaş BİT (Bilişim İletişim 

Teknolojileri) uygulama yöntemiyle ilgili çeşitli zorluklarla ve sorunlarla karşı karşıya kalırken, en büyük 

değişiklikler insan kaynakları yönetimi (bundan sonra İKY olarak anılacaktır) alanında, yani yeni 

teknolojilerle çalışanlar tarafından ele alınacaktır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı İKY alanında BİT 

temelli yenilikleri değerlendirmek ve sentezlemektir. Sektörel bir araştırmada, işletmelerin teknolojiye 

yatırım yapmalarında öne çıkan gerekçelerden insan kaynakları ile doğrudan ilişkili olanlar arasında 

yetenek ve iş gücü kısıtlılığının üstesinden gelme ile iş görenlerin çalışma veya iş güvenliği koşullarını 

geliştirme olduğu tespit edilmiştir (CIPD, 2019).  

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yaptırılan ‘işlerin Geleceği’ başlıklı raporda, işletmeleri, 

işverenleri ve de çalışanları etkileyen teknolojik faktörler tespit edilmiştir (WEF, 2016). Bu araştırmada, 

öncelik sırasına göre mobil internet ve bulut teknolojisi (%34), bilgi işlem gücü ve büyük veri alanında 

ilerlemeler (% 26), yeni enerji kaynakları ve teknolojileri (%22), nesnelerin interneti (% 14), işgücü 

tedariği, paylaşım ekonomisi ve kişiler arası finansal paylaşım platformları (% 9), yapay zekâ ve makine 

öğrenmesi (% 7), gelişmiş üretim ve üç boyutlu yazıcılar (% 6) ve gelişmiş materyaller, biyoteknoloji 

ve moleküler biyoloji faktörlerin işlerin geleceğini belirleyeceği saptanmıştır. 

KMPG tarafından yapılan 2018 yılı küresel İK üst yöneticileri anketinde BİT yenilikleri ile işler 

ve mesleklerin dönüşümünün İKY fonksiyonuna etkisi de araştırılmıştır (KMPG, 2018). Bu gelecek 

öngörüsü araştırmasında, İK fonksiyonu için kritik olan yeni roller ve beceri alanları tespit edilmiştir. 

Bu rol ve yetenekler aşağıda listelenmiştir; 

▪ İK BİT uygulamaları yöneticisi, 

▪ Çalışan performans mimarı, 

▪ Çalışan deneyim uzmanı, 

▪ İş gücü tasarımcısı, 

▪ Veri uzmanı, 

▪ İşletme ve iş kültürü sağlayıcısı. 

Deloitte (2018) tarafından yapılan beşeri sermaye eğilimleri küresel araştırmasında İK alanında 

BİT temelli yeniliklerin benimsenmesi bir dizi gerekçeler tespit edilmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgular 

arasında, yüksek performanslı işletmeler, iş kültürü, bilgi sistemleri ve mobilize olmuş İK aracılığıyla 

koordine edilen güçlendirilmiş ağlar sistemi olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğu; işletmelerin 

çoğunun yeni organizasyonlarını hem tasarladığı hem de inşa ettikleri; ağ sistemleri ve ekosistemlerin 

örgütsel hiyerarşilerin yerini aldığı; “kimin için çalışıyorsun” geleneksel sorudan “kiminle 

çalışıyorsunuz?” sorusuna geçiş olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmada ulaşılan bir başka bulgu ise 

geçmişte işletmelerin örgütsel yapıları daha çok etkinlik ve etkililik üzerine kurulu olduğu; gelinen 

noktada ise salt etkinliğe odaklanmaktan ziyade işletmelerin örgütsel yapılarını hız, çeviklik ve adapte 

olabilme odaklı tasarladıkları; böyle bir dönüşüm, işletmelerin küresel iş ortamında kazanma ve rekabet 

edebilmelerini olanak sağladığı görülmüştür.  
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Keşfedici nitelikli bir araştırma desenine bağlı olarak derleme çalışması yöntemi belirlenmiştir. 

Yılmaz (2006) ve Herdman (2006) derleme çalışmalarını, bilimsel dergilerde yayınlanmış makale, rapor 

ve diğer yazıların veya güncel gelişmelerin araştırma konusu özelinde incelenmesi ve değerlendirilmesi 

olarak açıklamaktadır. Durum derlemesi, bir konuda oluşmuş yenilikleri veya gelişmeleri bulunulan 

konum ve durum içinde değerlendiren ve sentezleyen çalışmalardır (Yılmaz, 2006). Durum derlemesi 

odaklı bu literatür taraması çalışmasında, İKY alanında BİT temelli yeniliklerin değerlendirilmesi ve 

sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu yöntemin uygulanması sonucunda ulaşılan bulgular,  uygulayıcıların 

ve araştırmacıların araştırma konusu üzerinde biriken kanıtları takip etmelerini; kanıta dayalı uygulama 

ve araştırma yapmalarını sağlayacağı varsayılmaktadır. 

İnsan kaynakları alanında BİT yeniliklerini inceleyen ve değerlendiren bu durum derlemesi 

çalışmasında öncelikle yenilik ve bilgi süreçlerine yönelik kavramsal olgular ve uygulamaya dönük 

pratikler tespit edilip değerlendirilmektedir. Ardından işletmeler için BİT ve İKY yeniliklerinin önemi 

ortaya koyulmaktadır. İKY alanında BİT temelli yeniliklere yer verilmektedir. Son aşamada ise literatür 

taraması bulguları bağlamında, İKY alanındaki BİT yeniliklerinin olumlu ve olumsuz yönleri 

tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.  

 

Yenilik ve Bilgi Süreçleri 

Birçok disiplinde inovasyon üzerine teorik ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve bu nedenle 

farklı şekillerde kavramsal açıklamalar ortaya çıkabilmektedir (Read, 2000). Geniş bir perspektifte 

inovasyon, bir fikri yaratma veya değiştirme ve onu bir organizasyonda geliştirme ve uygulama süreci 

olarak anlaşılabilir (Zhuang, 1995; Nohria & Gulati, 1996). İnovasyon sürecinin çıktısı, yeni ürünler 

veya hizmetlerin yanı sıra yeni iş modelleri, stratejiler, örgütsel süreçler veya yönetim uygulamaları da 

bulunmaktadır (Birkinshaw ve diğerleri, 2011). Bu tür yenilikçi sonuçlar genellikle mevcut kaynakların 

ve bilgi unsurlarının yeniden birleşmesinin sonucudur (Yang, Phelps & Steensma, 2010; Hargadon, 

2002; Fleming, 2001) veya bilgi unsurlarının birbirine bağlanma yollarının yeniden yapılandırılmasıdır 

(Henderson & Clark, 1990) ve tüm inovasyon süreçleri için ortak olan, bilgili erişim ve kullanımın 

temel rolüdür (Gressgard, 2011). 

Son yıllarda, firmaların kurumsal sınırları dışındaki bilgi kaynaklarından yeni gelişmeleri ve 

yenilikleri nasıl öğrenebilecekleri üzerinde güçlü bir odaklanma olmuştur (Lane, Koka & Pathak, 2006).  

Yeniliğin, farklı aktörler arasında bilgi alışverişinin bir sonucu olduğu kabulü üzerine fikir birliği 

oluşmaktadır (Caloghirou, Kastelli &Tsakanikas,  2004; Hargadon, 2003; Powell, 1998). Çeşitli bilgi 

kaynaklarına erişim, başka bir deyişle, kuruluşların inovasyon yeteneklerinin önemli bir yönüdür 

(Hagedoorn & Duysters, 2002; Cohen ve Levinthal, 1989).  Ayrıca açık inovasyon süreçleri için temel 

öncülleri temsil etmektedir (Chesbrough, 2003). Bu bağlamda inovasyonun bir şirketteki iç süreçlerden 

şirketin içinde bulunduğu ağlara veya ekosistemlere taşındığı söylenebilir. 

Dış kaynaklardan bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma becerileri, başlangıçta bilgiyi çevreden 

tanımlama, benimseme ve kullanma yeteneği olarak tanımlanan nüfuz etme kapasitesi kavramının da 
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temelidir (Cohen ve Levinthal, 1989). Pek çok araştırmacı bu kavramı,  tanıtılmasından bu yana 

kullandığı ve geliştirdiği gibi, firmaların bilgi edinme, benimseme, dönüştürme ve istismar etme gibi bir 

dizi örgütsel rutin ve süreç olarak tanımlayıcı kapasitesi üzerine önemli katkılar sağlanmıştır (Zahra & 

George, 2002).  

Literatürde, potansiyel ve gerçekleşen durumlar arasında bir ayrıma gidilmiştir. İşletmelerin 

bilgiyi (potansiyel benimseme) edinip özümseyebilir, ancak kârı artıran bilgiyi (gerçekleşen benimseme 

kapasitesi) dönüştürebilme ve kullanma yeteneğinden yoksun da olabilir. Bununla birlikte, bu yeniden 

kavramsallaştırma, orijinal modelden önemli unsurları dışarıda bıraktığı için eleştiriler almıştır 

(Volberda, Foss & Lyles,  2010). Eleştirenler, Dodorova & Durisin (2007) ile Cohen & Levinthal 

(1989) tarafından geliştirilen geleneksel kavramsallaştırmaya dönülmesini önermektedir. Aralarındaki 

farklılıklarına rağmen, çeşitli kavramsallaştırmalar, benimseme kapasitesini, ortamları ele alma yeteneği 

olarak algılamakta; bilginin girdi/erişim ve içsel olarak işlenmesinin, mevcut kaynakların ve bilginin 

başarılı bir şekilde yeniden birleştirilmesi için gerekli temel ve karşılıklı unsurların altını çizmektedir. 

Böyle bir sentezci yaklaşımdan hareketle, Vanhaverbeke, Cloodt & Vrande (2008), kuruluşların 

inovasyon kapasitelerini artırmak için benimseme kapasitelerini geliştirmeye ihtiyaçları olduğuna dikkat 

çekmektedir. 

Açık inovasyon konusundaki artan literatür, şirketlerin dış bilgi ve teknoloji kaynaklarından 

faydalanmak için yapıları ve süreçleri nasıl kurabileceklerine ışık tutmuştur (Chesbrough, 2006; 

Chesbrough & Crowther, 2006; Christensen, Olesen & Kjaer, 2005; Chesbrough, 2003). Bununla 

birlikte, dış bilgi kaynaklarına güçlü bir odaklanma, kurumlarda iç bilginin öneminin azaldığı anlamına 

gelmez. Aksine, değerli bilgi yoğun değildir, ancak farklı iç ve dış kaynak türlerine dağıtılabilir 

(Robertson, Casali & Jacobson, 2012; Robertson & Smith, 2008) ve aynı kuruluş biriminde çalışan 

veya başka birimlerden aktarılan çalışanlar tarafından geliştirilebilir (Schmidt, 2010; Sammarra ve 

Biggiero, 2008; Howells, 2006). Birçok araştırmacı, bu bağlamda, inovasyon süreçlerinde iç ve dış 

bilgileri birleştirmenin kritik rolünün altını çizmektedir (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009; Andersen 

&  Drejer, 2008; Hargadon & Sutton, 1997; Von Hippel, 1988). 

Bu birleştirmede, mevcut organizasyonel yapıların dışında yer alan bilginin başarılı bir şekilde 

kullanılması, kurum içinde bilginin yayılmasını ve iletilmesini kolaylaştıran dahili süreçlerin yürütülmesi 

(Foss, Laursen & Pedersen, 2011) ve ayrıca dış bilginin yenilikçi sonuçlara çevrilmesi veya 

dönüştürülmesi gerekmektedir (Whelan, Golden & Donnellan,  2013). Ayrıca, dış kaynaklardan 

edinilen bilginin benimsenmesi ve kuruluş için değerli olabilmesi için ek uluslararası bilgi ve diğer 

kaynak türleri ile güçlendirilmesi gerekmektedir (Robertson ve ark., 2012; Morone & Taylor, 2010 

Zollo & Winter, 2002). 

 

Çağdaş Organizasyonlar için İletişim Teknolojileri ve İnsan Kaynaklari Yönetiminin Önemi 

Son birkaç on yılda bilgi ve iletişim teknolojisinin organizasyonlar tarafından öneminin kitlesel 

olarak tanınmasıyla birlikte, BİT'in (Bilişim İletişim Teknolojileri) gerçekte örgütleri dönüştürüp 

dönüştürmediği sorusu giderek daha fazla ortaya çıkmaktadır (O’Callaghan, 2006). Bazı durumlarda, 
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BİT adaptasyonu ve uygulamalarını, başarının anahtarı olarak toplam örgütsel değişimde olduğu 

gerçeğini göz ardı ederek bir organizasyonun tüm problemlerini çözebilecek bir “sihirli değnek” 

görmektedir (Baets, 2005). Çok sayıda araştırma, örgütün tasarımının, bir başka ifadeyle, örgüt 

stratejisinin, yapısının, süreçlerinin, kültürünün ve İKY yapılanmasının, teknolojinin başarılı bir şekilde 

uygulanması için teknolojik yeniliklere uyarlanması gerektiğini doğrulamıştır (Daft, 2015).   

İşletmelerde BİT yeniliklerini yerleştirmek için kurumun iş ve bilgi süreçlerini (iş akışı 

yönetimi) yeniden tasarlamak için iyi bir teknolojik desteği temsil eden gelişmiş ve bilgili bir çalışma 

ortamına sahip olması gerektiği önerilmektedir (Petkovic ve Lazarevic, 2012). Zaman içinde BİT 

uygulamasının başarısını belirleyen anahtar faktörlerden birinin insan kaynakları, yani çalışanların bilgi, 

beceri ve yetenekleri olduğu ortaya çıkmıştır (De Kok, 2016; Lee, 2016). 

İletişim teknolojileri (IT), yeni olasılık durumlarında somutlaşan çok sayıda dolaylı etki 

nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Bu olasılıkların farkında olan ve diğerlerinden önce uyum 

sağlayan ve benimseyen önemli bir avantaj elde edebilir. Bunu başarmak için kuruluşların iş 

uygulamalarındaki yenilikleri yerine getirmeleri ya da mevcut uygulama ve süreçlerde değişiklik 

yapmadan teknolojiyi mekanik olarak uygulamaları durumunda yatırımlar etkisiz kalabilir (Brown ve 

Hagel, 2003). 

IT’nin bir kuruluş üzerindeki etkileri somut olabilir; operasyonel düzeyde, kuruluşun 

kendisinde ve iş stratejilerinde görülebilir. İletişim teknolojilerinin operasyonel düzeye etkisi, artan bir 

şekilde bilgi unsuru elde eden ürün ve hizmetlere, akıcı kategoriler haline gelen piyasalara ve planlanan 

maliyet yapısındaki değişikliklerle karakterize edilen üretim ekonomisine yansıtılmaktadır. İT, 

organizasyon düzeyinde, alıcılar üzerinde etki oluşturabilir (maliyetlerin ve tüketici bilgilerinin 

aktarılması). Bu yansımalar etkisini, tedarikçilerin güçlerini azaltarak (zayıflatarak veya bölüşerek), 

ürün/hizmetlerin çok sayıda yenilikle değiştirilmesi (yeni ürünler ve katma değer) ya da pazara giriş için 

engeller yaratarak veya yok ederek yeni rekabetin ortaya çıkmasını sağlamak suretiyle gösterebilir. 

BİT'in (Bilişim İletişim Teknolojileri) iş stratejisi seviyesi üzerindeki etkisi ise maliyet verimliliği, ürün 

ve odak farklılaşması ile yansıtılmaktadır (Parsons, 1983).  

Bir iş stratejisini formüle etme süreci, farklı kaynaklardan gelen bol miktarda bilgiyi dikkate 

alarak yeniden kullanılabilir hale getirmekle ilgilidir. Dikkate alınması gereken veriler; kullanıcıların 

verileri, yönetmelikler, rakipler hakkındaki veriler, girdiler, paydaşların ihtiyaçları, kaynak sınırları ve 

verilen branşlardaki eğilimlerdir. Kuruluşlar, toplanan tüm verilerin birbiriyle ilişkili olduğunu ve 

işlemlerini bu verilerle birlikte programlamaları gerektiğini bilmelidir (Ulwick, 1999).  

BİT'in örgütün rekabetçi pozisyonu üzerindeki etkisinin araştırılması 1980'lerde başlamıştır 

(Feeny, Ives & Piccoli, 2003). Yaygın olarak kabul gören yaklaşım, BİT uygulamasının maliyetlerin 

azaltılmasına, zamandan tasarruf edilmesine, yeni dağıtım kanallarının ortaya çıkmasına, ürün ve 

hizmetlerin farklılaştırılmasına ve ayrıca kullanıcıların ihtiyaç ve arzularının daha iyi anlaşılmasına yol 

açabileceği düşüncesi üzerine kuruludur (Broadbent, McDonald &  Hunter, 2003). Bunun yanı sıra, 

işletmeler BİT sayesinde başka çok sayıda avantaj elde edebilir. Örneğin, geçmişten önemli ölçüde daha 

yüksek bir hızda bilgi toplama ve işleme; bilginin tüm çalışanlar tarafından erişilebilir hale getirilmesi; 

bilgiye daha hızlı erişim sağlama; personelin bilgi paylaşımına ve uygulamasına katılımını teşvik etme 
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ve bilgiyi çevreye uygun şekilde adapte etmek için kullanma, öne çıkan diğer avantajlardır 

(Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2005). 

Kuruluşun BİT ve işletme yönetimi birimleri tarafından ortaklaşa alınan bir dizi kararı temsil 

eden ve iş stratejilerinin gerçekleştirilmesini destekleyen ve mümkün kılan bir BİT stratejisi oluşturması 

çok önemlidir (Boar, 2000). Bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisi, teknolojinin tanımı ile birlikte, 

kurumun teknoloji ve iş faaliyetleri arasındaki bağlantıları ve ilişkileri de içermelidir (Luftmann, 2003). 

Bu nedenle, formüle edilmiş BİT stratejisinin iş stratejisi ile uyumlu hale getirilmesi; uygulanan BİT 

uygulamaları ve altyapısının, örgütün stratejik amaçlarını desteklemesi gerekmektedir (Ekman & 

Dahlin, 2011). 

 

İnsan Kaynaklari Yönetimi Alaninda İletişim Teknolojisi Yenilikleri 

BİT yeniliklerini kullanan işletmeler, karşılarına çıkan her şey için daha çevik ve esnek olmaya 

daha yatkın olduğu. Bu bağlamda işte işletmelerin İK teknolojilerine geçmesinin ve yenilemesinin en 

önemli gerekçelerinden bazıları şöyle sıralanabilir (Leaser, 2016);  

▪ İş büyüdükçe uyum sağlayabilen ve büyüyebilen ve gelecekte İK sistemlerini değiştirme 

ihtiyacını ortadan kaldıran bulut tabanlı yazılımlara olan ihtiyaç artmaktadır. 

▪ Uzaktan çalışma, tek bir yerde depolanan verilerin bulunduğu yere, her yerden, mobil 

uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan erişebilir teknolojilere olan ihtiyaç 

artmaktadır.  

▪ Yasal uyumluluğu, en iyi uygulamaları ve yeniliği sağlamak için kullanımı kolay güncellemeler 

sağlayan İK teknolojisine olan ihtiyaç artmaktadır.  

Başarılı işletmeler ve kuruluşlar, iş başarılarını ve rekabet avantajlarını insan kaynaklarının 

stratejik yönetimine dayandırmaktadır. Bu anlamda, BİT’in insan kaynakları yönetiminin stratejik bir 

ortağı olduğu; kabul ve uygulama düzeyini ise dijital insan kaynakları yönetim (e-İKY, e-HRM) sistemi 

yapısının belirlediğine dikkat çekilmektedir. E-İKY uygulanması, İKY faaliyetlerinde değişiklik 

anlamına gelir. Bir başka ifadeyle, kuruluşta yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla, İKY 

merkezli politikalar ve kuruluşta uygulama üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkiler yapabilmektedir 

(Lin, 2011). 

Kanıta dayalı yöntemler ve bilgi sistemleri uygulayarak insan kaynakları planlaması (arz ve talep 

planlaması yoluyla), internet, sosyal ağlar, intranet ve diğer İKY faaliyetleri (e-işe alım ve e-seçim 

yoluyla potansiyel adayların işe alınması ve seçilmesi gibi),  işin doğasının değişmesi - yeni işlerin daha 

kapsamlı bir şekilde tasarlanması ve mevcut işlerin yeniden tasarlanması, yeni işlerin tanıtılması, e-

öğrenme ve bilgisayar simülasyonları uygulayarak mesleki eğitim yoluyla yeni bilgi ve becerilerin 

kazanılması - bunlar sadece BİT uygulayarak dönüşüm geçiren İKY faaliyet türleridir. Araştırmacılar 

ve uzmanlar, teknolojinin hiçbir zaman kıt bir kaynak olmadığını, bunun yerine bu teknolojiyi 

uygulayarak yeni bir değer yaratmak için gerekli olan yönetimsel yeteneklerin bir koleksiyonu olduğuna 
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vurgu yapmaktadır (Gurbaxani, 2003). Bu tespitten hareketle, yeni teknolojileri ve yeni iş süreçlerini 

uygulayan her organizasyon da, bunları kullanabilen çalışanlar olmalıdır (Harreld, 1998:60).  

Öte yandan, modern BİT uygulamalarının gelecekte radikal bir iş dönüşümüne yol açacağına 

dair öngörüler yapılmaktadır. BİT'in etkisiyle, emek büyük ölçüde ekip çalışmasına, mal ve hizmet 

kalitesinin artmasına, belirlenen son teslim tarihlerine, personelin bağımsızlığına ve daha yüksek 

düzeyde bireysel ve ekip sorumluluğuna yöneleceği, bu öngörülerden bazılarıdır. Teknolojinin 

çalışanlar üzerindeki etkisinin araştırılması, tüm organizasyon, çalışma grupları ve bireylerin 

seviyesinden başlayarak çeşitli seviyelerde gerçekleştirilebilir. Makro düzeyde, temel değişiklik, üst 

yönetimin teknik formasyon geçmişlerinden gelmesi ya da önemli düzeyde BİT becerilerine sahip 

olmasıdır (Gouillart & Kelly, 1995). 

BİT'in bir kuruluş içinde doğru bir şekilde uygulanmasının göstergelerinden birisi ise 

işletmelerde BİT fonksiyonundan sorumlu üst yönetici pozisyonunun oluşturulmasıdır (Ekman & 

Dahlin, 2011). BİT, bazı rutin ve basit kararları otomatik şekilde yaparak, orta ve alt düzey yönetime 

sorumluluk ve yetkilerin devredilmesini sağlayarak yöneticilerin mesleki yükümlülükleri üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. Bu etkiye bağlı olarak, karar verme aynı zamanda yönetim pozisyonunda 

olmayan personel tarafından da yapılmasına olanak sağlamaktadır. Birçok yönetici, BİT uygulamaları 

sayesinde, kendilerinin ofiste daha az zaman geçirmelerini ve saha çalışması yapmalarını ve etkinlik 

planlaması için daha fazla zaman ayırmalarını sağladığını belirtmektedir (Turban, McLean & Wetherbe, 

2003). Bununla birlikte, BİT uygulamaları, tüm hiyerarşik düzeylerdeki çalışanların daha verimli bir 

planlama süreci, karar verme, koordinasyon ve kontrol için gerekli bilgilere erişmesini sağlamaktadır 

(Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2005). 

BİT, aynı zamanda çalışanlar için önemli bir sorundur (Morley & Garavan, 1995). Bir işletmede 

BİT uygulamalarını sorun olarak görenler, BİT'in kaderini o işletmede büyük ölçüde belirleyenlerdir 

(Benjamin & Levinson, 1993). Öncelikle, BİT uygulamalarını sorun olarak görenlerden beklenen, 

teknik becerilerin yanı sıra iş bilgilerini edinmeye yardımcı olacak yüksek bir eğitim seviyesine sahip 

olmalarıdır. Ayrıca, çalışanlar, sürekli öğrenme ve bilgi edinme becerilerinin ve motivasyonunun yanı 

sıra yüksek derecede öz kontrol, çeşitli kişilerarası bilgi ve beceriler ile problem çözme için analitik 

yaklaşıma sahip olmalıdır. Çalışanlara yönelik beklentileri etkileyen faktörler ve yüzleşilmesi gereken 

gerçekler şu şekilde ortaya çıkmaktadır (McLean & Schneberger, 2003:365):  

▪ Yeni BİT olasılıkları katlanarak büyüyor, insan yeteneklerinin takip edemeyeceği bir durumdur, 

▪ İnsan sermayesi ve işgücü piyasası, beklentileri, ihtiyaçları ve arzuları olan bireylerden oluştuğu 

için spesifik olgudur, 

▪ BİT uzmanlarının diğer uzmanlara kıyasla farklı motivasyon faktörleri ve ihtiyaçları vardır. 

BİT alt yapısı, herhangi bir organizasyonun yürüttüğü faaliyetler için gereklidir. Bunun yanı 

sıra, araştırmalar uygulamada BİT'in çalışanların üretkenliği ile memnuniyet, verimlilik, özerklik ve 

esneklikleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir (Martin, 2015).  En önemli 

değişikliklerden biri, BİT'in, sanal organizasyonlar ve sınırları olmayan kendine özgü organizasyonların 

ortaya çıkmasını sağladığı için çalışanları belirli bir yere ve zamana bağlı bırakmamasıdır. İşgörenleri, 

telefon, faks makinesi, e-posta ve internet erişiminin olduğu her yerden çalışma olanağı sağlar. 



Tiftik, Canan & Turhan, Özge; İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Bilgi İletişim Teknolojileri 

Yenilikleri 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 107 

Çalışanlar için en önemli olumlu etkisi ise zaman aşımını ortadan kaldırmasıdır. Ancak çalışanların, 

çalışma süresi ile özel hayatları ve iş kariyerleri arasında bir denge kurmaları gerekmektedir (Lee & 

Park, 2016). 

Bu bölümün genel değerlendirmesi bağlamında, 1957 yılında öne sürülen bilgi işçisi 

(infoworker) ifadesi, gelecekte bilgiye dayalı bir organizasyon için yeni değerler yaratabilen çalışanların 

başarılı olacağını ortaya koymuştur (Petkovic & Lazarevic, 2014) ve bugün gerçek bir Rönesans devrini 

yaşamaktadır (Zuboff, 1988; Kreutzer & Land, 2013).  1988 yılında çalışanların yeni teknolojilerle 

çalışmak için yeni beceriler ve bilgiler geliştirmek zorunda kalacağı hipotezleri bugün tamamen 

doğrulanmıştır. Teknolojik başarılara giderek daha fazla nüfuz eden bilgi, ekonomik emeğin ekonomik 

kalkınmanın kilit bir bileşeni olduğu tezini değiştirirken; insan kaynaklarına, insan bilgisine, becerilerine 

ve yeterliliklerine yatırım yapmanın, başarının anahtar belirleyicisi olduğunu kabul ettirmiş ve rekabet 

avantajı kazandırmıştır (Castells, 2000). 

 

Sonuç ve Değerlendirme  

BİT temelli yeniliklerin İKY alanında hem olumlu hem de olumsuz uygulama sonuçlarının 

literatürde raporlandığı gözlenmiştir. Literatür bulguları, bu bölümde olumlu ve olumsuz etkiler olmak 

üzere iki başlık altında tartışılmış, değerlendirilmiş ve sentezlenmiştir.  

 

BİT Uygulamalarının İKY Yenilikleri Alanındaki Olumlu Etkileri  

Özel sektörde çalışan İKY yöneticilerinin görüşlerini araştıran bir çalışmada İKY temelli BİT 

kullanımı ile ulaşılan sonuçlar arasında işletmelerde İK fonksiyonun birçok işlevinde BİT kullanımında 

yararlanıldığı yer almıştır (Seçer ve Özgür, 2017). Özellikle, örgütsel iletişim, işe alma ve yerleştirme, iş 

gücünün eğitimi, ücretlendirme, kariyer planlama ve performans ölçümü alanlarında yoğun kullanıldığı 

tespit edilmiştir.  

BİT, işletmeler için verimlilik, esneklik, kalite, süreklilik ve işbirlikçilik konularında 

iyileştirmeler sağlayabilmektedir. İşletmelerdeki çalışanların yönlendirmekten ve yetenek 

stratejilerinden yenilikleri desteklemeye, yetenek eksiklerini ve eğitim fırsatlarını belirlemeye kadar, İK 

profesyonellerinin kuruluşlarda bir yenilik kültürünün geliştirilmesine destek verebilmektedir. Bunun 

yanı sıra, İK fonksiyonunun da yeniliklerden öğrenebileceği çok şey olduğu gerçeğinin göz ardı 

edilmemesi gerekir. İK üst yöneticilerinin dikkate alması gereken beş yenilikçi davranış alanı aşağıda 

listelenmiştir: (1) çevik ve değişime ayak uyduran yönetim, (2) dijital iletişim, (3) kullanıcı odaklılık, (4) 

sürekli deneyim ve başarısızlık karşısında yılmamak, (5)teknoloji (Harrison-Mirauer, 2020).  

BİT teknolojileri ve araçları, çalışanlara evden veya diğer uygun yer ve zamanlarda iş yapma 

esnekliği sağlayabilmektedir (Morgan, Morgan & Hall, 2000).  Fiziki ve geleneksel iş yeri kısıtlamaları 

olmadan, bilgiyi erişim artması nedeniyle, çalışanlar bilgiye erişmekten faydalanmakta; böylece işlerin 

tamamlanması ve sorunların çözülmesinde BİT yardımcı olmaktadır. Benzer, şekilde, BİT, çalışanlara 
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işteyken ev işlerini halletme ve çalışma saatleri içinde kişisel iletişimlerini veya acil durumlar için 

erişilebilir kalma esnekliği sağlamaktadır (Day, Barber, Tonet & Landers, 2019 ). Bu tür pratik, birden 

fazla rolü dengeli şekilde yerine getiren çalışanlar için yararlı olabilmektedir. Erişilebilir olmaya yönelik 

BİT’in kontrol odaklı faydaları, çalışanların iş katılımını (Ter Hoeven, Van Zoonen & Fonner, 2016) 

ve iş memnuniyetlerini (Diaz, Chiaburu, Zimmerman  & Boswell, 2012) arttırabilmektedir. 

  Önümüzdeki yıllarda, işletmeleri ve çalışanları etkileyecek İKY alanındaki BİT yeniliklerine 

yönelik araştırmada, sekiz farklı yeniliğin olumlu gösterge olduğu tespit edilmiştir (Kurcwald, 2020). 

Bunlar sırasıyla; uzaktan ve esnek çalışma ekipleri, bulut temelli İK platformları, çalışanların iyi 

olmasının ancak zihin sağlığına odaklanma, iş bulmada işletme markasının öne çıkarma, işe alma 

deneyimlerinin arttırılması, eğitim ve geliştirme, yapay zekâya bağlı analitik istatistikleme, arttırılmış 

veri güvenliğidir. Bu sekiz alandaki BİT uygulamaları, İKY alanında olumlu yenilikler sağlamakta ve 

böylece İK fonksiyonun, işletmenin vizyonuna, amaçlarına ve rekabet etme gücü ile verimliliğine daha 

fazla katkı sağlayabilmektedir.  

Teknoloji çağında, işletmelerin belirli ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle İK, daha fazla 

teknolojiye dayalı bir mesleğe ya da iş alanına dönüşmektedir ve böylece işletmelere olumlu katkılar 

sunabilmektedir (Johnson & Gueutal, 2011). BİT yenilikleri ve dijital İK fonksiyonun öne çıkan 

katkıları aşağıda sıralanmıştır;   

▪ İK süreçleri kolaylaşmakta ve yönetsek yükler azaltılmaktadır.  

▪ İK yönetimi ve değişikliklere adapte olma maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.  

▪ Küresel, ulusal veya yerel yetenekler için daha etkili rekabet etme imkânı vermektedir.  

▪ Çalışanlar ve yöneticiler için gerekli olan bilgiye erişim ve hizmetleri geliştirmektedir.  

▪ Karar vericilerin, eğilimleri tespit etmesine ve iş gücünü daha etkili şekilde yönetmesi 

için gerçek zamanlı ölçümler ve işlenmiş verileri sağlayabilmektedir.  

▪ BİT, İK fonksiyonunu dönüştürerek İK’nın işletmenin faaliyetlerinde daha fazla 

stratejik rol alabilmesinde yardımcı olabilmektedir.  

Konya ilindeki turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinin BİT’in İKY 

uygulamalarında kullanımı hakkında İKY yöneticilerine yönelik bir araştırma yapılmıştır (Sağır ve 

Türkeri, 2015). Araştırmada, BİT’in kurumsallaşmada, yönetim faaliyetlerinde, zamanı etkin 

kullanmada, işletme performansını arttırmada, veri arşivinin oluşturulmasında, verimliliğin 

arttırılmasında ve karar alma süreçlerinde oldukça etkili ve işlevsel olduğu bulunmuştur. Bu 

bulgulardan hareketle, İKY uygulamalarında BİT kullanımı sayesinde en uygun veri akışının 

sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, zamandan tasarruf edilmesi ve benzeri amaçlara 

ulaşılabilmesi sağlanabilmektedir.  

Gelişmiş BİT temelli veri analiz algoritmaları, beşeri sermaye ve insan kaynakları 

profesyonellerine kendilerini işletme sahiplerinin gerçeklere dayalı stratejik ortakları olarak 

konumlandırmaları için eşsiz bir fırsat sağlamaktadır. Bu fırsat sayesinde, İKY alanında BİT yenilikleri 

kullanma, işletmeye değer katan yetenekli çalışan ve yöneticileri işe almak ve onları işletmede 

tutulabilmektedir. McKinsey Danışmanlığın yaptığı bazı araştırmalarda, belirli yetenek yönetimi 
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alanlarında BİT temelli gelişmiş İK analiz tekniklerinin başarıyla kullanıldığı tespit edilmiştir (Fecheyr-

Lippens, Schaninger & Tanner, 2015). Önde gelen bir sağlık kuruluşunun bu teknikleri kullanarak 100 

milyon dolardan fazla tasarruf ederken aynı zamanda işgücü katılımını da iyileştirdiği görülmüştür.  

 

BİT Uygulamalarının İKY Yenilikleri Alanındaki Olumsuz Etkileri  

BİT'in olumsuz etkileri ancak uygulanmasından sonra algılanmaktadır ve bunları öngörmek ise 

çok zor olabilmektedir. Yapılan araştırmalar, BİT teknolojileri ve araçlarının, çalışanlar üzerindeki 

olumsuz etkisi ve dezavantajlarının olduğunu göstermektedir (Palvia, Palvia & Roche, 1996). Bununla 

birlikte, uygulamada, yönetimin dikkati sadece BİT'in avantajlarına yöneltildiği için, olumsuz etkilere 

genellikle tamamen dikkat edilmemektedir (Mintzberg, 2015). İletişim teknolojilerinin kullanımındaki 

bazı zayıflıklar, zaman içinde birçok avantajla birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu zayıflıklar 

teknoloji, bilgi güvenliği ve çalışma koşulları açısından görülebilir. Çalışanlar için önemli olumsuz 

sonuçlar, iletişim teknolojilerinin bir çalışma ortamı üzerindeki etkisi ile yansıtılmaktadır. BİT ile ilişkili 

çalışma ortamı, çalışanların yabancılaşmasına ve hayal kırıklığına, kaygı, stres, iş kaybı korkusu ve 

benzerine neden olabilir (Pesic ve Lukic, 2014:435).   

BİT'i işyerlerinde büyük ölçüde kullanan birçok çalışan, BİT'in belirli bir özelliği nedeniyle 

fiziksel bir temas eksikliği nedeniyle kimlik kaybına ve yabancılaşma etkisine maruz kalabilir. İletişim, 

fiziksel mevcudiyet olmadan e-posta yoluyla gerçekleştirilir ve sözel olmayan iletişim veya ses tonunu 

algılayan tüm unsurları görme imkânı vermez (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2005).  Muhatabın 

yeniden eylemi, mesaj cevaplanana kadar belirtilmemiştir ve o zaman bile kelimelerin dikkatlice 

seçildiğinden ve mesajın özü kopyaladığına dair bir güvence yoktur (Mintzberg, 2015). 

Bilgi teknolojisi ve internet, çalışanların mobil olmalarını, uzaktan ve bütün zaman dilimlerinde 

iş arkadaşlarıyla çalışmalarını, çeşitli biçimlerde ve geleneksel ofis ortamının dışında iş yapmalarını 

sağlar. Sanal organizasyonlarda, çalışanlar coğrafi olarak yerinden çıkarlar ve fiziksel temas olmadan 

evlerinden çalışırlar, genellikle daha az değerlendikleri ve takdir edildiklerinden, yani “gözden uzak olan 

unutulur” düşüncesi ile endişe duyarlar (McCloskey & Igbaria, 2003). 

Bilgi kaygısı, büyük miktardaki verilere ayak uydurmanın imkânsızlığı nedeniyle çalışanlarda 

hayal kırıklığına neden olabilir. İnsan beyninin bilgiyi ezberlemek, işlemek ve uygulamak için sınırlı bir 

kapasitesi vardır. Örneğin, psikologlar bireylerin 5 ila 9'dan fazla bilgi kümesiyle aynı anda 

çalışamayacağını belirtmektedir. BİT araçları, bilgi işlemenin gücünü önemli ölçüde genişletmektedir; 

böylece kuruluşların insan zihninin sınırlamaları sorununun üstesinden gelmesini sağlamaktadır 

(Ulwick, 1999). Ancak aynı zamanda çeşitli bilgilerin varlığı nedeniyle bilgi kaygısına da yol açmaktadır 

(Turban vd., 2003).  

BİT, bir kuruluşun belirli iş yerlerinin ortadan kaldırılması ve organizasyon düzeylerinin 

azaltılması üzerinde büyük etkisi olan küçülme stratejisi için önemli bir destek olabilir. Bu süreçler, yeni 

teknolojiler nedeniyle işlerini kaybedebileceklerinden korkan çalışanlar için en büyük korku olan bazı 

işlerin ve çalışma pozisyonlarının kaybına neden olmuştur (Dutton, 2005). Öte yandan, bazı çalışanlar 
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yeni teknolojileri yönetememe nedeniyle işyerinde strese maruz kalabilirler. Ayrıca, büyük ölçüde BİT 

kullanan çalışanlar, dijital Taylorizm'in belirtilerini hissetmeye başlayabilir (Stanford, 2005). 

Yapılan bir nitel araştırmada, BİT uygulama ve araçlarının aynı zamanda yıpratıcı özelliğinin 

bulunduğu; iş ile yaşam arasındaki dengeyi bozduğunu ortaya koyan bulgulara ulaşılmıştır ( Seçer ve 

Özgür, 2017). BİT’in gelişmesiyle, her saatin çalışma süresi olduğu, çalışma süresi kavramının 

kalmadığı; bu durumun ise iş yükünü artırdığı, işin gereklerini yerine getirmekten ailelere zaman 

ayrılamadığı, zaman zaman tükenmişlik sendromu yaşandığına dair bulgular elde edilmiştir.  

İşletmeler ve yönetim için büyük bir sorun da çalışma saatlerinde BİT'in özel amaçlarla 

kullanılmasıdır. Bu durum çalışanların verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Belirli BİT uygulamaları  

(özellikle özel e-postalar ve sosyal ağlar) sınırlı veya sonlandırılmış bir erişim yoluyla bu sorunun 

üstesinden gelmek çalışanların memnuniyetsizliğine neden olabilir (Caplan, 2006). İKY temelli BİT 

kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmada, işletmelerin vakit kaybı, kaytarma, işi aksatma ve güvenlik 

gerekçeleri yüzünden BİT kullanımını kısıtladığı tespit edilmiştir (Seçer ve Özgür, 2017).  

BİT uygulamaları sayesinde evden çalışmanın bazı olumsuz etkilerine dikkat çekilmektedir. Bu 

olumsuzluklara, performans değerlendirmesinin kalite açısından değerlendirme sorunu, fiziksel temas 

olmaması nedeniyle izolasyon hissinin edinilmesi, iş yapılan organizasyon ile çalışan arasında örgütsel 

bağlılık ve kurumsal aidiyetin gelişmemesi gösterilebilir.  

Genel bir değerlendirme yapıldığı takdirde çevremizdeki dünya son zamanlarda BİT'in etkisiyle 

önemli değişikliklerden geçmektedir. İlerleyen yıllarda BİT'in yaşam ve işin tüm alanları üzerinde büyük 

bir etkisi olacaktır. Çağdaş örgütler giderek daha fazla BİT uygulamaktadır ve rekabet avantajı elde 

etmenin yollarını bulmaktadır. BİT'in gerçek uygulaması insan kaynaklarında çok büyük değişiklikler 

gerektirir. BİT kullanımının başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri insan kaynakları, yani 

çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleridir. Prensip olarak, organizasyonlarda yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi ve tanıtılmasına benzer şekilde, yeni iş yerlerine, yani yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, çalışanların iş tanımları ve yükümlülükleri, bilgisayarların ve internetin bulunduğu her 

yerden çalışmayı sağlayan güçlü bir silah olan BİT altyapısı ve kullanımı nedeniyle değişikliklere 

uğramaktadır. BİT çeşitli eğitim oturumları, yeniden eğitim, beceriler ve kariyer gelişimi yoluyla 

çalışanların öğrenme süreçlerini arttırmıştır. BİT uygulamalarının işletme verimliliği ve çalışan 

verimliliğinin artışına katkısı bulunmasına karşın yabancılaşma, olumsuz psikolojik etkiler, bilgi kaygısı, 

stres ve korkusu gibi uygulamada bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Tüm bu etkiler,  insan 

kaynakları yönetimi için yeni zorlukları ve görevlerin varlığına işaret etmektedir 
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Sinop Yöresi Geleneksel Türk Halk Müziği Kültürü 

Traditional Turkish Folk Music Culture of Sinop Region 

 

 

Kadir İCİK1 
 

Abstract  

 

Sinop, which is the transition line between the 
Western and Eastern Black Sea regions, is a port 
city that carries the traces of various cultures, as 
it has hosted different nations throughout 
history. Sinop was known as 'Minstrel Island' 
(Uşşak-ül Cezire) in the 1800's. At that time, in 
the teahouse of the minstrels, koşma, semai and 
divan melodies were sung and the minstrels' 
quarrel were made. It is known that the Bektashi 
poet Yesari Baba, who has a tomb in Sinop, is 
the pioneer of the minstrelsy tradition in the city. 
Helesa Ceremony, which is traditionally held 
every year in Ramadan in Sinop, is one of the 
cultural phenomena specific to the region that 
has been transferred from the past to the 
present. The poems have written by convicts in 
the Historical Sinop Closed Prison, which are 
visited by many people as a museum today, and 
the convicts playing saz and singing together 
have revealed a different attitude in Turkish Folk 
Music. In the Sinop region, the instruments used 
in Traditional Turkish Folk Music are divan saz, 
bozuk, baglama, cura, kaval, zillimaşa, drum, 
kabazurna, tambourine, dümbelek and darbuka. 
Most of Sinop folk songs are ‘kırık hava’ type. 
Most of the 87 melodies and folk songs 

Özet 

 

Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında geçiş 

hattı özelliğinde olan Sinop, tarih boyunca farklı 

milletlere ev sahipliği yapmasından ötürü, çeşitli 

kültürlerin izlerini taşıyan bir liman kentidir. 

Sinop, 1800’lü yıllarda, ‘Aşıklar Adası’ (Uşşak-ül 

Cezire) olarak bilinmekteydi. O dönemdeki aşık 

kahvehanelerinde koşma, semai ve divan 

türünde ezgilerin seslendirildiği, aşık 

atışmalarının yapıldığı, hatta Sinop’ta türbesi 

bulunan, Bektaşi şairi Yesari Baba’ nın, şehirdeki 

aşıklık geleneğinin öncüsü olduğu bilinmektedir. 

Sinop’ta geleneksel olarak her sene Ramazan 

Ayında gerçekleştirilen Helesa (Sellim Sayma) 

Töreni, geçmişten günümüze aktarılmış, yöreye 

özgü kültürel olgulardandır. Sinop’ta yer alan, 

günümüzde müze olarak pekçok kişinin ziyaret 

ettiği, Tarihi Sinop Kapalı Cezaevi’nde yatan 

hükümlülerin yazdığı şiir ve maniler, 

hükümlülerin birlikte saz çalıp türkü söylemeleri, 

burada, Türk Halk Müziği adına farklı bir tavır 

ortaya çıkarmıştır. Sinop yöresinde, Geleneksel 

Türk Halk Müziği icrasında kullanılan çalgılar, 

divan sazı, bozuk, bağlama, cura, kaval, zillimaşa, 

 
1 Kadir İcik, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Geleneksel Türk Müziği Bilim Dalı, Samsun. 
kadiricik@gmail.com 
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belonging to the region were compiled in Sinop 
Center, Ayancık and Boyabat districts. Folk 
dances belonging to the region are horon and 
karşılama. Apart from these, Abaza, Circassian 
and Georgian folk dances are also seen in the 
region. 
 

Keywords: Traditional Turkish Folk Music, 

Sinop, Music culture 

 

davul, kabazurna, def (tef), dümbelek ve 

darbukadır. Sinop yöresi türkülerinin çoğunluğu 

kırık hava türündedir. Yöreye ait 87 ezgi ve 

türkünün büyük bir bölümü, Sinop Merkez, 

Ayancık ve Boyabat ilçelerinde derlenmiştir. 

Yöreye ait halk oyunları, horon ve karşılama 

türündedir. Bunlar haricinde Abaza, Çerkez ve 

Gürcü halkoyunları da yörede görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Halk 

Müziği, Sinop, Müzik kültürü 

  

 

1. Giriş 

 Tarihi süreçte birçok coğrafyada nefes olmuş, Anadolu coğrafyasında vücut bulmuş Türk 
halkının, geçmişten günümüze yaşamış olduğu çeşitli tarihsel ve sosyolojik hadiseleri, yüreklere 
sığmayan olayları, halk tarafından zaman içinde çeşitli biçimlerle istemli ya da istemsiz dışa 
vurulmuştur. Anadolu insanı açıkça dile getirmeye çekindiği hislerini, acı tatlı duygularını, çaresizliği, 
şaşkınlığı, korkularını ve tarifsiz yaşanmışlıkları çoğu zaman yanık bir avazla, bazen de diğer sanat 
öğelerini içeren vasıtalarla kendilerini kusursuz ifade etmeyi başarmıştır. Ülkemizde merkezden kırsala 
ya da kırsaldan merkeze yaygın Türk halk müziği, çeşitli bölge ve yörelerde, o yörenin kültürel 
özellikleriyle de harmanlanarak çeşitlilik kazanmıştır. Türk halk müziğinin gelişim ve değişim özellikleri 
incelendiğinde, coğrafik faktörlerin ve göçlerin önem arz eden payda olduğu görülmektedir. 

Geleneksel Türk Halk Müziği, yöreyi ve yöre müziğini tanımaya hizmet eden bir araç olmasının 

yanı sıra; ‘taşıyıcı’ olma özelliğiyle, kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir vasıtadır. 

Yöresel müzikler hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak için, öncellikle araştırılacak bölgenin müzikal 

tarihi dairesinde inceleme yapılması gerektiği bilinir. 

Bu çalışmada, Sinop İli Geleneksel Türk Halk Müziği kültürünü incelemeyi ve bu kültürün 

geçmişte yaşanmış fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş özelliklerini gün ışığına çıkarmayı 

amaçlayarak; Sinop İli tarihi, yöre müzik kültürü, yörede kullanılan halk çalgıları ve yörede yaşamış 

Âşıklar çerçevesinde sınırlı tutulmuştur. Çalışma döküman analizi yönteminden faydalanılarak ortaya 

konulmuş bir derleme çalışmadır.  
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2. Sinop Yöresi Hakkinda Genel Bilgiler 

2.1 Sinop İli Coğrafik Konumu  

Türkiye’ nin en kuzey ucunda yer alan Sinop’un, coğrafik konumu güncel haliyle, Sinop İli 2018 

Yılı İl Çevre Durum Raporundan (Anonim, 2019) elde edilen bilgiler doğrultusunda şöyle 

açıklanmaktadır: 

Sinop Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe yarımadası üzerinde 

kurulmuştur. Batı ve Doğu Karedeniz bölgeleri arasında bir geçiş bölgesinde yer alan il toprakları 41,2-43,5 

paralelleri ve 34,5-35,5 meridyenleri arasında bulunmaktadır. İl doğudan Samsun’un Alaçam, güneyden 

Samsun’un Vezirköprü, Çorum’un Osmancık, Kargı, Kastamonu’nun Taşköprü, batıdan Kastamonu’nun 

Çatalzeytin ilçeleriyle çevrilidir. 475 km uzunluğundaki sınırlarının 300 km’si kara, 175 km’si denizdir. 

 

Aynı kaynakta (Anonim, 2019), Sinop’un 1924 yılında il olduğu ifade edilmiş ve şehrin ilçelerine 

aşağıdaki alıntıda yer verilmiştir: 

Sinop idari teşkilat olarak önceleri merkezi Samsun olan Canik Livasına, Tanzimat’ın ilanından sonra 

Kastamonu sancağına bağlanmış, Cumhuriyetin ilanı ile il olmuştur (1924). İl olarak, Merkez ilçe hariç 8 

İlçesi, 11 Belediyesi ve 466 Köyü bulunmaktadır. Sinop’un ilçeleri, Ayancık, Boyabat, Erfelek, Durağan, 

Gerze, Türkeli, Saraydüzü ve Dikmen’dir. İlin nüfusu 2016 sayımına göre 219.733’dir (Anonim, 2019).  

 

2.2 Yöre Kültürü 

Kültür, tarih boyunca toplumda yaratılan maddi manevi tüm değerler; bu değerlerden 

yararlanılması ve bu değerlerin nesilden nesile aktarılması olarak tanımlanabilir. Kültür, maddi ve 

manevi kültür olarak sınıflanabilmektedir. Maddi kültür, makinaları üretim alanında edilen tecrübeleri 

ve diğer maddi zenginlikleri kapsar. Manevi kültür ise bilim, sanat, edebiyat, etik, eğitim gibi alanlardaki 

değerleri belirtir (Rosenthal ve Yudin, 1972). 

Diğer bir tanımlama ile kültür, bir toplumun paylaştığı ve üyelerine yaydığı, davranışlara yansıyan 

görüşler, değerler ve algılardır (Haviland ve ark,2008). 

Ülkemizde kültür kavramını sistemli olarak inceleyen ilk isim Ziya Gökalp olmuştur. Gökalp’e 

göre kültür, bir toplumun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve aralarında dayanışma meydana getiren 

kurumlara denilmektedir. Kültürün millî, medeniyetin ise milletler arası olduğunu ifade eden Gökalp, 

kültürü, "yalnız bir milletin dinî, ahlakî, hukuki, akli, estetik, lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenkli 

bir bütünüdür" şeklinde tarif eder. Bu kurumların toplamı, o toplumun kültürünü oluşturur (Gökalp, 

1994:25). 

Anadolu’nun en kuzeyinde, Karadeniz’e uzanmış Boztepe yarımadasının en dar yerinde kurulan 

Sinop, tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı bilinen, kültür mozaiği özelliği taşıyan bir 

şehirdir. Helenistik çağdan Türklerin ilk egemenliğine hatta Osmanlı’ nın son dönemlerine kadar 

“Sinoppe, Sinuwa, Cezîretü’l Uşşak” gibi farklı isimlerle anılan bu mozaik; Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

da, hızla sosyal ve kültürel değişim süreci geçirmiştir (Ergin, 2015). 
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Farklı ülkeler, bölgeler, şehirler vb. yerleşim alanları arasında, yüzyıllar boyunca çeşitli nedenlerle 

göçler yaşanmıştır. Bu minvalde Sinop iline yapılan; askerlik, evlilik, iskan gibi göç hareketleriyle, farklı 

kültürlere sahip kişilerin, yöreye taşımış olduğu özellikler, bölgedeki kültürel yapıya zenginlik katmıştır. 

Sinop İli halk bilimi alanında çeşitli çalışmaları ve araştırmaları bulunan Yaşar Sarıkaya, ‘Bir İnci 

Memleketim’ adlı kitabında, Sinop yöresi halk kültürüne ilişkin görüşlerini şu şekilde açıklamıştır 

(Sarıkaya, 2012: 258). 

Sinop’ta halk kültürleri konusu, göçlerle yakından ilgilidir. Şehirde göçlerin etkisiyle kültür karmaşası 

yaşanırken, yüksek köylerde geleneksel yaşam devam etmiştir. Şehre yerleşen Kafkas, Doğu Karadeniz 

ve Balkan göçmenleri, Sinop yerlisi olmuşlardır. 

 

Sinop halk kültürü, daha kapsamlı incelendiğinde; bu yöresel kültür oluşumunda, düğün, nişan, 

asker uğurlaması, sünnet ve bayram ritüelleri gibi ortak kutlanan törenlerde yöreye ait kültürel 

özellikleri belirgin olarak görmek mümkündür. Genel olarak harmanlanmış ortak kültür ürünleri süreç 

içerisinde gelenekselleşmiş ve kültürel değerlerimiz haline gelmiştir. 

 

2.3 Helesa Geleneği 

Sinop yöresine ait geleneksel törenlerinden biri olan Helesa, tüm Sinop halkının yüksek katılım 

gösterdiği bir törendir. Helesa geleneğinin diğer ismi, “Sellime Çıkma” olarak bilinmektedir. Helesa, 

kelime anlamı olarak, denizle ilgili türkülerde geçen, kışkırtıcı, coşkulu bir ünlemi ifade etmektedir. Bu 

minvalde gerçekleşmiş bilimsel çalışmalarda, Sinop şehrine özgü olan Helesa geleneğinin kapsamlı 

biçimde işlendiği görülmektedir. 

Karadeniz’in genellikle fırtınalı ve rüzgarlı bir yapıya sahip olduğu bilinir, Sinop limanı, 

Karadeniz deniz yolu üzerinde gemilerin barınması açısından önemli bir doğal liman özelliği 

taşımaktadır. Karadeniz’de üç liman vardır; Temmuz, Ağustos ve Sinop söylemi, Sinop’ un doğal liman 

özelliği her mevsim fırtınalı havalarda önemli barınma noktası olmasındandır.  

Günümüzde her yıl, Ramazan ayının on beşinci günü iftar yemeğinden sonra gerçekleştirilen 

Helesa Töreni, Ramazan davulcularının mani söyleme ve bahşiş toplama işlevlerini de yüklenerek, 

ramazan eğlencesi olarak sürdürülmektedir. Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen törende, sembolik 

bir sandal Türk bayrağı, fener ve çeşitli süs malzemeleriyle süslenir ve tekerlekli yürüteç yardımıyla 

Sinop sokaklarında gezdirilir. Törene katılmak isteyen halk, bu yelkenlinin etrafında toplanır, bir kişi 

Helesa manisini söyler, törene katılan kalabalık ise mani sonlarındaki “Helesa Yelesa Heyemola Yusa 

Hop” kısmını he bir ağızdan tekrar eder. Kalabalık, yelkenlinin etrafında yürüyerek törene eşlik eder. 

Evlerinden çıkmadan törene katılan kişiler ise, balkonlardan ve pencerelerden kağıda ya da beze 

sardıkları bahşişleri Helesa’cılara atarlar. Atılan bahşişlerin akşam karanlığında kaybolmaması ve yeri 

belli olması amacıyla, paraları sardıkları malzemenin ucunu yakıp atılır. Bu davranış da Helesa 

geleneğinin bir unsurudur 
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Çek (2015), Helesa’ nın köken aldığı mitik hikayeyi tüm ayrıntılarıyla açıklamıştır. Gemilerin 

yelkenli olarak kullanıldığı eski zamanlarda, Ramazan ayı içerisinde bir kış günü, fırtınaya yakalanan 

yelkenli bir gemi Sinop’a sığınır. Birkaç gün Sinop limanında mahsur kalan gemi mürettebatının, 

yiyecek ve içecek stoğunun tükenmesiyle, kaptan ve ekibi açlık tehlikesiyle yüz yüze gelirler. 

Mürettebat, yerli halktan yiyecek içecek ya da para dilenmek istemediği için, bir gece, gemi filikasının 

birini karaya çıkartıp fenerlerle süslerler. Bu hazırlık Sinop sokaklarında dolaşılarak açlıkla mücadelenin 

hazırlığı olarak görülmektedir. Mürettebattan birkaç kişi, filikayı sırtlanır diğer mürettebat ise filikanın 

etrafında bu geleneğin başlangıcına payda olurlar. Bu gruba önderlik eden kaptan, maniler söyler, 

mürettebat ise maniyi tekrar eder. Bu manilerde geçen söylemler, deniz ve denizcilikle alakalıdır. Bu 

hareketle, halkın yapmış olduğu yardımlar sayesinde topladıkları kumanya ile, mürettebatın aç 

kalmaktan kurtulmuş olduğu söylenmektedir (Çek, 2015). 

Sinop’a özgü Helesa töreni, tufan miti çerçevesinde incelendiğinde, mevsimlik bereket törenleri 

olarak değerlendirilebilir. Helesa’ nın günümüzdeki işlenişi, güzel vakit geçirmek için bir eğlenceye 

dönüşmüş olsa da, islami açıdan değerlendirildiğinde, Ramazan ayında, iftar yemeğinden sonra 

uygulanan bir törendir. Yani oruç sonrası iftarda yiyeceklerin bol ve bereketli olması bir senktretizm 

örneği olarak gösterilebilir (Çek, 2015). 

 Günümüzde ise yaşanan bu olay yıllar geçtikçe gelenek haline gelmiştir. Helesa geleneğinin 

işlenişi kendi içinde ufak değişiklikler geçirse de günümüzde Ramazan ayının on beşinci günü iftar 

sonrası belediye tarafından temsili bir sandal süslenip ışıklandırılarak halkın katılımıyla beraber, maniler 

türküler söylenerek, Sinop sokaklarında yardım toplama amaçlı aynı zamanda eğlence amaçlı gezilir. 

Bu gelenekte toplanan yardımlar ise yardıma muhtaç kimselere pay edilir. “Helasa Geceleri” olarak bu 

kültür yaşatılmaya devam etmektedir. 

 

3. Sinop Yöresi Geleneksel Türk Halk Müziği Kültürü 

3.1 Geleneksel Türk Halk Müziği 

Türk Halk Müziği, Türkiye coğrafyasında türetilen, oluşumunda herhangi bir estetik ya da sanat 

kaygısı duyulmadan, sosyo- kültürel olayları genellikle doğaçlama olarak işleyen bir müzik türüdür. 

Halkın yaşantılarını, yaşanmış olayları, başından geçenleri konu edinen öğelerin tümü Türk Halk 

Müziğinin içeriğini oluşturmaktadır. Türk Halk Müziği’ne dair yapılmış çeşitli tanımlamalar mevcuttur, 

bazı tanımlar şu şekildedir: 

Muzaffer Sarısözen’e göre; yeryüzünde ne kadar tabii ve sosyal olaylar varsa konu bakımından 

Türk Halk Müziği içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bir sevinci ya da kederi ifade eden çeşitli ezgilerin 

en ince örneklerini yine halk müziğinde bulabiliriz (Sarısözen, 1962: 1). 

Atınç Emnalar’ a göre; Kendine özgü çalgıları, çalış ve söyleyiş tavırları, türleri, biçimleri ve geniş 

dağarıyla ulusal nitelikleri bünyesinde taşıyan, halk biliminin diğer dallarıyla iç içe oluşan, yöresel 

müziklerin birleşimiyle ortaya çıkan bir müzik çeşididir (Emnalar, 1998: 27). 
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Nida Tüfekçi (1981)’e göre ise halk müziğinde aranan başlıca unsurlar;  

• Sahibinin bilinmemesi (anonim olması) ,  

• Halk tarafından benimsenip onun ifadesine bürünmesi, 

• Anonim olması (halkın ortak malı olması),  

• Kulaktan kulağa ve ustadan çırağa yöntemi ile varlığını sürdürmesi, 

• Gelenek haline gelmesi,  

• Zaman içinde derin olması, 

• Mekan içinde yaygın olması,  

• Yöresel dil ve müzik özelliklerini bünyesinde taşıması  

• İddiasız olmasıdır. 

 

3.2 Sinop İlinde Geleneksel Türk Halk Müziği 

Sinop’ ta uzun yıllar memur olarak görev yaptığı bilinen ve halk bilimi ekseninde çalışmaları olan 

Ülkütaşır’ın, çalışmalarında Sinop yöresine dair önem arz eden tespitler ortaya koyduğu görülmektedir.  

Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer almasına rağmen, Sinop yöresinde icra edilen yöresel müzikler, 

genel olarak İç Anadolu halk müziği kültürüne daha yakın olduğu görülmektedir. Ülkütaşır 1980 e 

göre, yöre halk müziğine dair bazı özellikler şu şekilde vurgulanmıştır; Sinop yöresine ait halk müziği 

ürünlerinin, karma yapıda olduğu söylenebilir. Sinop yöresi türküleri genel olarak Kastamonu yöresi 

türkülerine benzemektedir. Sinop’un doğal liman oluşu, Karadeniz şeridi deniz yolu seyrinde olan 

deniz taşıtları açısından önemli barınma noktası ve önem arz eden liman konumundadır. Bu nedenle, 

Sinop merkez ve kıyı ilçeleri, Karadeniz kıyı kesimleriyle ilişkilidir. Doğu Karadeniz halk müziği kültürü 

incelendiğinde, bu bölgede icra edilen kemençe ve Karadeniz türküleri, Sinop ve kıyı şeridinde de 

görülmektedir fakat yöre türküleri usül olarak genellikle 2/4 ve 4/4’ lüktür. Bu 2 ve 4 zamanlı usullerde 

olan türküler haricinde, Sinop’un iç bölgelere yakın mesafedeki ilçelerinde icra edilen eserlerden olan 

Köroğlu 5 zamanlı, Sepetçioğlu ve yaver türküleri ise 9 zamanlıdır (Ülkütaşır, 1980). Yöre türküleri 

tema özellikleri bakımından genel olarak günlük olayları işleyen konuları içermekte ve kırık hava türü 

eserlerdir. Yok sayılabilcek kadar ağıt türü örneklere rastlanmaktadır. Uzun hava türü örnekler ise bu 

yörede görülmemektedir. Yöre türkülerinin ölçü yapısı incelendiğinde 2/4, 4/4, 5/8, 7/8, 9/8, 15/4’ 

lük ölçü sayısına sahip örnekler bulunmaktadır. 

Yörede ilk derleme çalışmalarının, 1929 yılında Yusuf Ziya (Demircioğlu), Mahmut Ragıp 

Gazimihal, film operatörü Remzi ve Ferruh Arsunar tarafından İstanbul Belediye Konservatuarı adına 

yapıldığı bilinmektedir. Bu derleme gezisinde ilk kez kamera kullanılmış olup, bazı yöre halkoyunları 

video kaydına alınmıştır (Şenel, 1999). 

Yörede ikinci derleme çalışması ise, 1948 yılında Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve 

teknisyen Rıza Yetişen tarafından, Ankara Devlet Konservatuvarı çatısı altında gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Mehmet Şakir Ülkütaşır, Sinop yöresi folkloru ve halk müziği alanında önemli çalışmalar 

yapmış, bu çalışmalarını kitap ve makale olarak yayınlamıştır. Bu çalışmalar haricinde geçmişten 
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günümüze Sinop yöresine ekseninde halk bilimi çalışmaları, türkü derlemeleri ve bu minvalde ortaya 

konmuş yazılı kaynakların olduğu bilinmektedir. 

Sinop yöresi özelinde gerçekleştirilen halk bilimi araştırmaları incelendiğinde, tarihi Sinop 

cezaevinde yatan mahkumlar tarafından yazılmış şiirlerin, manilerin, beste ve türkülerin, Sinop yöresi 

halk müziği kültürüne önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Ülkenin farklı şehirlerinden Sinop eski 

cezaevine  tutuklu olarak gelen kişilerin, cezaevi şartları dahilinde biraraya gelerek saz çalıp, türkü 

söylemeleri, burada farklı bir tavır ortaya çıkardığını göstermektedir. Bu tavıra örnek hapishane 

türküleri olabilmektedir. Bir hapishane türküsü örneği “Mapusane İçinde Yanıyor Gazlar” isimli türkü 

Tablo 2’de verilmiştir (Ülkütaşır, 1980: 6821). 

Tablo 2: Hapishane türküsü örneği 

Mapusane içinde yanıyor gazlar 

Bayramdan bayrama çalınır sazlar 

Kimine anası ağlar kimine kızlar 

Yenilede düştüm zindana 

Yanar döner ağlarım 

Demir de parmaktan a canım 

Bakar yanar ağlarım 

 

Sinop Cezaevinde tutuklu olarak bulunmuş olan, ünlü yazar ve şair Sabahattin Ali’nin, 1933 

yılında kaleme aldığı, Sinop eski cezaevinin acı yüzünü dizelere aktardığı  “Aldırma Gönül’’ adlı şiiri, 

halk tarafından bilinen eseridir. Bu şiir bestelenerek, günümüzde, çeşitli şarkıcılar ve sanatçılar 

tarafından seslendirildiği bilinmektedir.    

Sinop Yöresi Geleneksel Halk Müziği eserleri incelendiğinde, yöre türkülerinin genellikle kırık 

hava türünde olduğu görülmektedir. Yöreye ait uzun hava türü sayılabilecek bir söyleyiş biçimi 

görülmemektedir. Öte yandan; Anadolu halk kültürü içerisinde önem arz eden, düğün öncesi yakılan 

gelin kınası, ölümler, asker uğurlaması, doğal afetler gibi yaşanılan olaylar sonrasındaki yakılan ağıtların, 

Sinop yöresinde de yakıldığı bilinmektedir. Acısını ağıt yakarak dile getiren kişi, doğaçlama olarak 

acısını anlatan kelimeleri sıralayarak söylemlerde bulunur. Bu söylemlerden etkilenen yakınları ise, bu 

ağıta eşlik ederler. Yas ortamında toplu olarak acısını ağlayarak dile getirenler, ağıt yakan kişinin 

istemsizce kullandığı makamın, 3. ve 5. seslerin de gezinerek,“ay anam”, “yandım”, “vay” gibi sözleri 

kullanarak ağıt yakıcısına eşlik ederler yani vokal konumundadırlar. Tarih olarak, oldukça eskiye 

dayanan bu geleneğin, günümüzde de yaşatıldığı görülmektedir (Sarıkaya, 2012). 

Sinop yöresinden derlenmiş bir ağıt örneği Tablo 3’de verilmiştir (Ülkütaşır, 1980: 6822). 

Tablo 3: Sinop Yöresinde derlenmiş bir ağıt örneği 
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Sene 1341 mevsime uydu 

Katil de şeytan bir cana kıydı 

Katil defterine ismimi koydu 

Eşkıya dünyaya hükümdar olma 

 

Bir yanımı sardı müfreze kolu 

Bir yanımı sardı Varelcioğlu 

Bir alay jandarma kaybetti yolu 

Eşkıya dünyaya hükümdar olma 

 

Ağlama anam ağlama ettiğim çoktur 

Açılan yaranın hesabı yoktur 

Yiğitlik uğruna noksanım yoktur 

Eşkıya dünyaya hükümdar olma.  

 

Sinop yöresine dair, halk bilimi çalışmaları ve araştırmaları olan Yaşar Sarıkaya, ‘’Bir İnci 

Memleketim’’ adlı kitabında Sinop Yöresi Halk Müziği ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklamıştır 

(Sarıkaya, 2012): 

Sinop’un köylerinde kadınlar bir araya geldiklerinde çaldıkları def eşliğinde türküler ve maniler 

seslendirirlerdi. Âşıklık kültüründe yer alan “atışma” ya benzer bir şekilde kadınlar doğaçlama olarak 

birbirlerine hiciv dolu maniler söylüyorlar ve buna da “atma” diyorlardı. Türkülerin nakaratlarında “nay 

niye”, “ninnani”, “niriyah” gibi sözcükler vardır. Gittiğim bütün köylerde bu nakaratların söylendiğini 

gördüm. Türküye önce nakaratla başlanır. Mani düzen kişi, etrafında konu yakalamaya çalışırken, nakaratlarla 

süre kazanır. Sonra konu yakalar ve mani üreterek devam eder. 

Kadınlarımız türküleri söylerken def çalarlar. Bir el defi tutar, boştaki el düm-te vurur; ‘’ke’’ ise defi tutan 

elle vurulur. Her düm vuruşunda, def yana doğru savrulur ‘’te- ke vuruşunda yerine gelir. 2/4, 4/4, ölçülü 

türkülerde ‘’düm- te- ke ‘’ temel vuruştur. 9/8 ölçülü türkülerde ritim yöreye hastır. Def düm (1+2), te- ke 

(1+ 2), düm ( 1+ 2), te- ke( 1+2+3) şeklinde çalınır. Üçlü genellikle sondadır. Sondaki 3 vurulmaz, 2’ nin 

süresi uzatılır. 

 

Türkülerin nakarat kısımlarında söylenen “nay niye”, “ninnani”, “nirinah” gibi sözcükler, Sinop 

türkülerinin çoğunda kullanılmaktadır (Sarıkaya, 2012). Geleneksel Türk Sanat Müziği (GTSM) 

eserlerindeki terennümler ile yörede kullanılan bu nakaratlar, kullanılış yönünden birbirleriyle 

örtüşmektedir. Sinop Yöresini ele alan halk bilimi çalışmaları değerlendirildiğinde, yöre müzik 

kültürünü içeren kaynakların, diğer halk kültürü kaynaklarına nazaran yetersiz olduğu söylenebilir.  

Sinop yöresinde icra edilen halk çalgıları; saz (âşık: divan sazı), bağlama, bozuk, darbuka, 

dümbelek, cura, zilli maşa, davul, def, kaba zurna ve kavaldır. Bu halk çalgıları haricinde, kanun, keman, 

ud, gibi çalgılar da mevcuttur. Bu yörede divan sazı, bağlama, cura ve bozuk olarak isimlendirilen 

müzik aletlerine genel bir isim olarak “saz” denmektedir. “Saz”ların haricindeki diğer çalgılar, daha 
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çok özel adlarıyla belirtilir. Bu dört çalgının (divan sazı, bağlama, cura ve bozuk), “saplı sazlar” ismi 

altında ayırt edilmeleri daha açık ve doğru bir isimlendirme olur” (Ülkütaşır, 1980: 6821). 

Sinop Belediye Konservatuvarı kurucularından ve eski müdürlerinden olan Ferruh Güven, 

Geleneksel Türk Halk Müziğine gönül vermiş ve yöre müzik kültürüne emeği geçmiş, bu minvalde 

Sinop’ta bilinen önemli isimlerdendir. Yaşayancan (2016) ya göre, Yaşayancan’ ın Ferruh Güven ile 

yaptığı röportajda, Güven, yöre müzik kültürü ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur: 

Sinop’ta eskiden bahçe düğünleri çok meşhurdu, sünnet düğünleri de özellikle Pazar günleri açık 

havada yapılırdı. Sinop’un iyi bağlama çalan ekipleri davet edilir, halkın içinde bir masanın etrafında toplanılır 

ve çalınıp söylenirdi. Sünnet çocukları düğünün yapılacağı alana getirilmeden önce süslenmiş ata bindirilip 

önünde keman, klarnet ve darbuka eşliğinde şehrin sokaklarında gezdirilirdi. 

Benim çocukluğumda kına düğünlerinde evlere, yakın akrabalardan veya tanıdık kişilerden 1-2 bağlama ve 1 

darbuka çalan müzisyenler davet edilirdi. Büyük odanın ortasına perde çekilirdi, çalgı çalan kişiler perdenin 

bir tarafında, kadınlar ise perdenin diğer tarafında müzisyenlerin çaldığı Sinop Çiftetellisi, Konyalı ve Cezayir 

gibi hareketli türkülerle oynayıp eğlenirlerdi. Sinop’un köylerindeki kına gecelerinde ise bayanlar bir evde 

toplanır, Çengi adı verilen iki bayan tef çalarak maniler ve türküler söyleyerek kadınları oynatırdı. 

Sinop merkez ve çevresindeki düğünlerde iki farklı müzik anlayışı vardı. Sinop’un merkezindeki düğünlerde 

genellikle bağlama takımı yer alırdı ve Sinop Kolbastısı Sinop Çiftetellisi gibi eserleri çalarlardı, günümüzde 

Gelincik mahallesi olarak bilinen yer ise o zamanlar gelincik köyüydü ve oradaki düğünlerde ise İncesaz diye 

tabir edilen keman, cümbüş, ud, klarnet, darbuka gibi enstrümanlardan oluşan bir çalgı takımı bulunurdu. 

Bu incesaz ekibi İndim Havuz Başına gibi o zamanın meşhur Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirirdi. 

1930’lu yıllarda Sinop’ta o dönemim önde gelen bir bağlama grubu vardı. Efe İsmail, Salih Kasap, Tüfekçi 

Kazım gibi isimlerden oluşan bu grup Âşık düzeniyle bağlama çalan ve çeşitli gecelerde kendi havalarını, 

güncel havaları çalıp söyleyen kişilerdi. Bu kişilerin çaldığı bazı ortamlarda alkol kullanılmasından ötürü o 

dönemde birtakım çevrelerce bağlama çalanlara karşı bir önyargı oluşmuştu ve pek iyi gözle bakılmazdı. 

1950’li yıllarda aktif olarak müzik eğitimi veren halkevleri 1958 yılında kapatılarak yerini kültür derneğine 

bıraktı. Sinop’un ileri gelen cemiyet adamlarının başında bulunduğu bu dernek müziğe yetenekli kişilerin 

katılımları teşvik edilerek 2 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra 1960 yılı ihtilali ile beraber 

halkevleri tekrar kurularak Sinop’un tüm müzisyenleri bu çatı altında toplandı. 1970’li yıllarda halkevlerinde 

Sinop’un genç müzisyenlerinin içinde bulunduğu “Hürriyet geceleri” ve “Kıbrıs geceleri” adı altında müzikal 

etkinlikler organize edilirdi. Sonraki senelerde bünyesinde THM-TSM koro çalışmaları ve çeşitli enstrüman 

kurslarına yer veren Halk Eğitim Merkezleri kuruldu. 

1989 yılına geldiğimizde Burhanettin Tunç, Ali Özdolap, Ali Rıza Tütüncü ve benim öncülüğümde Sinop 

Belediye Konservatuarı kuruldu. İlk müdürü de Ali Rıza Tütüncü oldu. Günümüzde de Belediye 

Konservatuvarı aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Sinop yöresi halk müziği kültürüne önem arz eden katkılar sağlayan Ferruh Güven’in, günümüzde 

müzikal çalışmalarına devam etttiği ayrıca bu çalışmalarından ötürü takdir edildiği bilinmektedir. 

Ülkütaşır, (1971: 346-353) “Sinop ve Dolaylarında Halk Sazları Üzerine Bir Araştırma” isimli 

çalışmasında, bazı halk çalgılarının kutsallığını vurgulamıştır: 

Halkın özellikle geleneklerine çok bağlı olanları arasında çalgı çalmak, hatta dinlemek bile  “günah” kabul 

edilirdi. Bununla beraber kaval ile saz bu görüşün az çok bir istisnasını oluşturmaktaydı. Kaval, “Hazreti 
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Musa” dan kalma imiş. Birçok peygamberler çaldığı ve dinlediği gibi “Hazreti Ali” de kavalı pek sever ve 

dinlermiş. Hattasesi, Hazreti Ali’nin nefesi imiş. Kutsal bir nitelik yakıştırılan kaval, halk tarafından diğer 

çalgılar gibi faydasız ve yaramaz bir çalgı olarak görülmemektedir. İyi kaval çalanlar, bununla bir koyun 

sürüsüne istediği hareketi yaptırabilirmiş. Mesela: su içmek için ırmak kenarına inen bir koyun sürüsünü 

durdurmak, su içmeden geri döndürmek, dağınık bir sürüyü bir yere toplamak gibi hareketleri kaval ile 

yapabilirlermiş.”  

Sazı da genellikle “Hak-Tanrı”, “Peygamber” Âşıkları çaldıkları ve gerçek “Âşık”, aşkını bununla 

terennüm ettiği için günah kabul edilmezdi. Günah ve birer “faydasız, yaramaz alet” kabul edilen diğer 

çalgılar hakkında ise her türlü efsaneler mevcuttur. Mesela: Dümbelek, yarın kıyamet günü kızgın bir ateş 

olacak ve bu haliyle çalanın sırtına yapışacakmış. Bunun iki değneği de böylece ateş olacak ve dümbeleği 

çalan bu kızgın değneklerle, elleri yana yana, sırtındaki dümbeleği çalacakmış. 

Trt THM nota arşivlerine kayıtlı ve kayıtlı olmayan, 87 adet Sinop yöresine ait halk ezgisi olduğu 

tespit edilmiştir. Bu ezgiler tür bakımından incelendiğinde genel olarak kırık hava türü ezgiler 

olduğu, sınırlı sayıda kırık hava türünde ağıt şeklinde eserler olduğu görülmektedir. (Tunç, 

2019) 

 

3.3 Sinop’ta Âşiklik Geleneği Ve Yesari Baba 

19. yy da, Sinop yöresinde Âşıklık geleneğinin önemli bir kültürel öğe olduğunu belirten 

Ülkütaşır, bu konunun araştırmaya değer özellikte olduğunu aşağıdaki açıklamalarla vurgulamıştır 

(Ülkütaşır, 1971: 346-353). 

Sinop ve çevresi müzik folkloru açısından oldukça zengin bir araştırma alanıdır. Bu yurt köşesi yıllarca 

birçok saz şairinin uğrak yeri olmuş ve buradan yetişen Âşık Hayri, Âşık Mehmet vb. saz şairlerinden bazıları 

da Rumeli ve özellikle Anadolu’nun bir çok şehir ve kasabalarını dolaşarak o zamanın saz sohbetlerine, 

bilmece düzenlemelerine ve halletme yarışlarına katılmış, böylece çevreleri dışında da tanınmışlardır. 

Sinop’a bir zamanlar “Ceziretül Uşşak: (Âşıklar adası)” diye bir isim verilmiş olması bu çevrede yıllarca 

devam eden sazlı ve sözlü Âşık hayatının açık bir ifadesi anlamına geldiğini yüksek bir ihtimalle söylemek 

mümkündür. Bu sazlı-sözlü hayat yarım asır öncesine kadar eski şekliyle varlığını koruyabilmiştir. Bununla 

beraber bu alanda, değil uzakça bir geçmişe inmek bundan altmış sene önce vefat etmiş olan Bektaşi şairi 

“Bürhanî” zamanında bile bunun izlerine rastlanılmaktadır. Onun saz çalmadaki büyük yeteneği ve muammâ 

düzenlemedeki becerisi ile dikkat çekici bir zekaya sahip olduğu açık bir şekilde bilinmektedir. 

 

1803 yılında Batum doğumlu olan Bektaşi şairi Yesari Baba’ nın, iyi derecede saz çaldığı ve kendi 

şiirlerini kendi ezgileriyle seslendiren önemli kişilerden olduğu bilinmektedir. Solak olduğundan dolayı 

da sıkça “Yesari” mahlasını kullandığı rivayet edilmektedir. Asıl adı Mehmet olan Yesari Baba’ nın, 

Anadolu’nun birçok köşesini dolaştığı ve dervişlik rütbesine nail olduğu bilinmektedir. On iki yıl kadar 

Hacı Bektaş Veli tekkesinde bulunarak burada ‘’babalık’’ ünvanına ulaştığı bilinen Yesari Baba’nın, 

1874 yılında türbedar olduğu, sonrasında Sinop’ a gelerek burada uzun yıllar yaşadığı bilinir. Sinop’ta 

kendi dergahını açtığı ve bu dergahın dedeliğini yaptığı bilinmektedir. 1881 yılında Sinop’ta vefat ettiği 

bilinen Yesari Baba’nın, klasik bir medrese eğitimi aldığı ve şiirlerinde hece, aruz vezinlerini kullandığı 

bilinmektedir. (Ülkütaşır, 1969). 
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Yesari Baba’nın, Sinop’ta kendi dergahını kurduğunu ve bu dergahta, Burhani, Rasimi, Âşık Hayri, 

Âşık İsmail, Gerzeli Belediyenin Lütfi Efendi, Âşık Mehmet gibi Sinoplu Bektaşi şairlerinin bulunduğu 

bilinmektedir. Sinop’ta, Âşıklık geleneği adına, belirli zamanlarda Âşıklar şenliklerinin yapıldığı, bu 

şenliklerde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelerek etkinliğe katılan saz şairlerinin, kendi eserlerini 

seslendirdiği bilinmektedir. Ermeni Mesturi, Polathaneli Karari, Geredeli Figani, Everekli Seyrani gibi 

bu nevideki önemli görülen saz şairlerinin, bu meclislere katılmış olduğu ve bu saz şairlerinden 

bazılarının ise Sinop’ta uzun yıllar yaşadığı söylenmektedir. Âşıklık geleneğinde yetişmiş Sinoplu Âşık 

Hayri ve Âşık Mehmet’in de, Anadolu’nun farklı yerlerinde önemli görülen âşık topluluklarına katıldığı 

bilinmektedir (Ülkütaşır, 1980). 

Sinop’ta kahvehane kültürü, burada yaşayan halk için oldukça önemli sosyal ve kültürel bir unsurdur. 

Sayıca fazla olan kahvehanelerin bir kısmı Âşık kahvehaneleridir, bu kahvehanelerde koşma, semai, 

divan türünde ezgiler seslendirildiği, Âşık atışmalarının yapıldığı söylenmektedir (Ülkütaşır, 

1980:6818). 

Kahvehaneler gündüzleri pek tercih edilmez, akşam saatlerinde ise erkeklerin sosyalleşmesini sağlayan 

önemli toplanma yerleri olarak görülürdü. Kahvehane kültüründe herkesçe bilinen usul ve adap 

kuralları esastır (Fazlaca söz alınması ya da herhangi biri konuşurken o kişinin sözünün kesilmemesi 

gibi). Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen sanatkârların, bu mekânlarda misafir edildiği 

bilinmektedir. Bu tarz sanatkârların misafir edildiği zamanlarda, kahvehanelerin normal zamanlara göre 

daha kalabalık olduğu söylenmektedir. Bektaşilerin çok sık rakı içmeleri, halk tarafından pek 

sevilmemelerine neden olsa da, Bektaşilerin münevver insanlar olduğu bilinmektedir (Nur, 1967). 

Âşık kahvehanelerindeki gibi sanatsal etkinliklerin olmadığı diğer kahvehanelerde ise Muhammediye, 

Seyyid Bilal gibi kitaplar okunur. Ortamda olanlardan biri kitabı okurken diğerlerinin de okuyucuyu 

dinlediği bilinmektedir. Bu tarz sosyal aktivitelerin olduğu kahvehanelerinde, sosyal bir ortam 

sağlaması açısından sıkça tercih edildiği bilinmektedir (Nur, 1967). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Sinop’ta Âşıklık Geleneği hakkında yapılmış bilimsel araştırmalar, burada tarihi devirlerde 

yoğun bir Âşıklık geleneğinin olduğuna işaret etmektedir. Sinop’ta eski zamanlarda sayıca fazla olan 

Âşık kahvehanelerinin, günümüzde adının bile geçmemesi, bu önem arz eden kültürün yok olduğunu 

göstermektedir. 

 Helesa Geleneği de Sinop’a özgü olan ve geçmişten günümüze dinamik olan bir gelenektir. 

Günümüzde Helesa geleneğinin devam ediyor olması ve genç kuşağın buna tanık oluşu, bu geleneğe 

kültür taşıyıcı bir özellik yüklemektedir. 

Yöre halk müziğinde icra edilen halk çalgıları, teknoljik gelişmeler ve çeşitli müzik türlerinin 

etkisinde olma gibi çeşitli sebepler nedeniyle farklılaşabilmekte, yöre müziğinin icrasında geleneğe 

bağlılığın zayıflamasına neden olabilmektedir. Özellikle genç kuşağın, popüler kültür etkisinde oluşu 
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sebebiyle icrasına yönelinen çalgılar, Geleneksel Türk Halk Müziğinden uzaklaşmaya neden olduğu 

görülmektedir.  

Sinop ilinde gerçekleşen müzikal etkinliklerde, yöreye ait müziklerin aslına uygun olarak icra 

edilmesi, yöre halk müziği kültürünün yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli 

kılınmaktadır. Sinop merkez ve ilçelerinde Türk Halk Müziğinin yaşatılmasını sağlamak için, öncelikle, 

halkın THM ekseninde oluşan sanatsal etkinliklerde aktif görev alması sağlanmalıdır. Sinop’ta müzik 

eğitimi veren resmi kurumların öncülüğünde; diğer müzik eğitimi veren kurumların da desteğiyle, Türk 

Halk Müziği kültürü ve yöre folklorunun dinamizmini sağlayan faaliyetler arttırılmalıdır.  
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Abstract  

 

İngilizce Özet: Socrates Memorial Night - A 
Warning to Humanity ("Commemoration 

Night of Socrates" by Chingiz AITMATOV 
and Muhtar SHAHANOV) 

İn this theater play Socrates (modern), Talap and 
Kaliya are like-minded people. On the other 
hand, Mingdöölöt wants to rule the universe 
with today's "wisdom", which is the wealth he 
has accumulated. Aisuluu - was with the Kaliyas 
when she was young. However, the influence of 
Mingdöölöt’s wife changed to him. The poet and 
writer are today's Socrates. They want to pass on 
the spiritual glory of their ancestors to future 
generations, they are concerned with the future 
of these spiritual products. If they lose, they will 
worry about the loss of the nation like a dried 
tree ... The story begins on an empty field to 
honor and communicate with the poet and 
writer before taking him to Vienna. By seeing it 
thousand times before, they realize that a place 
is familiar to their eyes  and it is seen differently 
today. So this is not just a place where everyone 
has their feet, this is where everyone is born. 

Özet 

 

Türkçe Özet: Bu Tiyatro oyununda Sokrates 
(modern), Talap ve Kaliya benzer düşünen 
insanlardır. Miñdöölöt ise biriktirdiği servet olan 
bugünün "bilgeliği" ile evrene hükmetmek 
istemektedir. Aysuluu - gençken Kaliya’lar ile 
beraberdi. Ancak eşi Miñdöölöt'ün etkisi onu 
değiştirdi. Şair ve yazar bugünün Sokratesler’idir. 
Atalarının manevi yüceliğini gelecek nesillere 
aktarmak istemektedirler ve bu manevi ürünlerin 
geleceğiyle ilgilenmektedirler. Kaybederse, 
kurumuş bir ağaç gibi milletin kaybından endişe 
edeceklerdir ... Hikâye, şair ve yazarı Viyana'ya 
götürmeden önce onurlandırmak ve onlarla 
iletişim kurmak için bomboş bir tarlada 
başlamıştır. Daha önce bin kere görerek gözleri 
alışkın bir yerin bugün farklı görülmesini fark 
ederler. Yani burası sadece herkesin ayaklarının 
olduğu bir yer değil, burası herkesin doğduğu 
yerdir. Doğru, her gün onun üzerinde yürüyoruz 
ve bazen büyüleyici güzelliğini gözden 
kaçırıyoruz. Aslında herkesin vatanı güzeldir. Bu 
nedenle atalarımız "Vatan toprağı altındır." 
demişlerdir. 
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That's right, we walk on it every day and 
sometimes overlook its enchanting beauty. In 
fact, everyone's homeland is beautiful. 
Therefore, our ancestors "Homeland land is 
gold." they said. When they became students 
there, they gathered to honor Kaliya's birthday 
(still her birthday) and named this place 
"Commemoration Night for Socrates". "At the 
Commemoration Night for Socrates, we spent 
the night expressing our deepest thoughts about 
each other and ignoring the night of talking 
excessively, harsh words, about the problems of 
time." This is in line with the author's opinion: 
''This is an exemplary ritual ''. "At least once a 
year, if a person listens to what others think, he 
avoids many negative things. Author Chingiz 
AITMATOV gives the same idea in his work 
"Night of Power on Fudziyama" (written by 
MUKHAMEDCANOV). It is a noble idea that 
it can lead people to be better by getting out of 
themselves for a short time, even by listening to 
each other, accepting themselves as human 
beings, revealing their positive and negative 
sides, evaluating the positive and learning from 
the negatives. This work is also called "The 
Night of Remembrance of Socrates" because the 
protagonist is not Socrates, but the wise thinker 
of  Socrates whose name and work has been an 
example for centuries. Of course, the fact that 
our hero is more or less called Socrates can be 
seen in the flow of the work. 
Key words: Socrat, night, human, artifact, life, 
positive, negative 
 Garamond fontu, 12 punto, 1,15 satır aralığı, en 

az 200 sözcük 

 

Keywords: Socrat, night, human, artifact, life, 
positive, negative 
 

 

Burada öğrenci olduklarında Kaliya'nın doğum 
günü (halâ onun doğum günü) şerefine toplanıp 
bu yere “Sokrates'i Anma Gecesi” adını verdiler. 
Bunu Kaliya şöyle açıklıyor: "Sokrates'i Anma 
Gecesinde, geceyi birbirimiz hakkındaki en derin 
düşüncelerimizi ifade ederek ve aşırı, sert sözleri, 
zamanın sorunları hakkında konuşma gecesini 
görmezden gelerek geçirdik." Bu, yazarın 
görüşüne uygundur: “Bu, başkalarına örnek olan 
bir ritüeldir. Yılda en az bir kez, bir kişi 
başkalarının ne düşündüğünü dinlerse, birçok 
olumsuz şeyden kaçınır." demek istemiştir. 
Yazar Cengiz AYTMATOV, aynı fikri 
"Fudziyama’daki Kadir Gecesi" eserinde de 
(MUKHAMEDCANOV ile birlikte yazılmıştır) 
verir. İnsanların kısa bir süreliğine de olsa 
kendilerinden çıkıp hatta birbirlerini dinleyerek, 
kendilerini insan olarak kabul ederek, olumlu ve 
olumsuz yanlarını ortaya koyarak, olumlu olanı 
değerlendirip olumsuzdan öğrenerek daha iyi 
olacağına yol açabilir gibi asil bir fikirdir. Bu eser 
aynı zamanda "Sokrates'i Anma Gecesi" olarak 
da adlandırılır, çünkü baş kahraman Sokrates 
değil, adı ve eseri yüzyıllardır örnek olan bilge 
düşünür Sokrates'tir. Elbette, kahramanımızın 
aşağı yukarı Sokrates olarak adlandırıldığı gerçeği 
işin akışında görülebilir. Çünkü o da yalan 
söylemiyor, yolsuzluktan nefret ediyor ve hayatı 
uğruna adaletsizliğe boyun eğmiyor, bunun 
sonucunda tiyatro kapanıyor (Miñdöölöt 
tiyatronun kapanmasıyla da ilgileniyor) ve işsiz 
kalıyor. Bu nedenle, birisinin mahvolmuş hayatı 
(aynı zamanda bir tiyatro yönetmenidir), 
servetinin kaynağı olan ve dünyayı ele geçirmek 
isteyen Miñdöölöt’ün niyetine şiddetle karşı 
çıkar.  
 
Anahta kelimeler: sokrat, gece, insan, eser, 
hayat, olumlu, olumsuz 
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Bu tiyatro oyununu 2000 yılında sahnede görmek beni çok etkiledi. Çünkü o dönemde manevi 

değerler söz konusuydu ve maddi zenginlik insanların bilincine yer almıştı. Şimdi daha da kötüye 

gidiyor olmalıdır. Bu arada Askar AKAYEV'in başını çektiği "Beyaz Saray, Mavi Ev"in çoğu o oyunda 

yer almıştı. Bir haftadır o dizi için endişelendim ... Nedense daha sonra göremedik ... Geçenlerde, bu 

tiyatro oyununu yeniden okuduktan sonra, içinde ortaya çıkan konular, yazarların söylemek 

istediklerinin alaka düzeyi hakkında biraz konuşmaya karar verdim. Tiyatro oyununda Sokrates 

(modern), Talap ve Kaliya benzer düşünen insanlardır. Miñdöölöt ise biriktirdiği servet olan bugünün 

"bilgeliği" ile evrene hükmetmek istemektedir. Aysuluu - gençken Kaliya’lar ile beraberdi. Ancak eşi 

Miñdöölöt'ün etkisi onu değiştirdi. Şair ve yazar bugünün Sokratesler’idir. Atalarının manevi yüceliğini 

gelecek nesillere aktarmak istemektedirler ve bu manevi ürünlerin geleceğiyle ilgilenmektedirler. 

Kaybederse, kurumuş bir ağaç gibi milletin kaybından endişe edeceklerdir ... Hikâye, şair ve yazarı 

Viyana'ya götürmeden önce onurlandırmak ve onlarla iletişim kurmak için bomboş bir tarlada 

başlamıştır. Daha önce bin kere görerek gözleri alışkın bir yerin bugün farklı görülmesini fark ederler. 

Yani burası sadece herkesin ayaklarının olduğu bir yer değil, burası herkesin doğduğu yerdir. Doğru, 

her gün onun üzerinde yürüyoruz ve bazen büyüleyici güzelliğini gözden kaçırıyoruz. Aslında herkesin 

vatanı güzeldir. Bu nedenle atalarımız "Vatan toprağı altındır." demişlerdir.  

 

Burada öğrenci olduklarında Kaliya'nın doğum günü (halâ onun doğum günü) şerefine 

toplanıp bu yere “Sokrates'i Anma Gecesi” adını verdiler. Bunu Kaliya şöyle açıklıyor: "Sokrates'i 

Anma Gecesinde, geceyi birbirimiz hakkındaki en derin düşüncelerimizi ifade ederek ve aşırı, sert 

sözleri, zamanın sorunları hakkında konuşma gecesini görmezden gelerek geçirdik." Bu, yazarın 

görüşüne uygundur: “Bu, başkalarına örnek olan bir ritüeldir. Yılda en az bir kez, bir kişi başkalarının 

ne düşündüğünü dinlerse, birçok olumsuz şeyden kaçınır." demek istemiştir. Yazar Cengiz 

AYTMATOV, aynı fikri "Fudziyama’daki Kadir Gecesi" eserinde de (MUKHAMEDCANOV ile 

birlikte yazılmıştır) verir. İnsanların kısa bir süreliğine de olsa kendilerinden çıkıp hatta birbirlerini 

dinleyerek, kendilerini insan olarak kabul ederek, olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak, olumlu 

olanı değerlendirip olumsuzdan öğrenerek daha iyi olacağına yol açabilir gibi asil bir fikirdir. Bu eser 

aynı zamanda "Sokrates'i Anma Gecesi" olarak da adlandırılır, çünkü baş kahraman Sokrates değil, adı 

ve eseri yüzyıllardır örnek olan bilge düşünür Sokrates'tir. Elbette, kahramanımızın aşağı yukarı 

Sokrates olarak adlandırıldığı gerçeği işin akışında görülebilir. Çünkü o da yalan söylemiyor, 

yolsuzluktan nefret ediyor ve hayatı uğruna adaletsizliğe boyun eğmiyor, bunun sonucunda tiyatro 

kapanıyor (Miñdöölöt tiyatronun kapanmasıyla da ilgileniyor) ve işsiz kalıyor. Bu nedenle, birisinin 

mahvolmuş hayatı (aynı zamanda bir tiyatro yönetmenidir), servetinin kaynağı olan ve dünyayı ele 

geçirmek isteyen Miñdöölöt’ün niyetine şiddetle karşı çıkar. Ona göre, Cumhurbaşkanı bilge 

Sokrates'in bahsettiği beş özelliğe sahip olmalıdır.  

1) Halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının üstüne koyabilmeli ve halkın kederini kendi kederi olarak 

kabul edebilmelidir;  

2) Çağdaşlarının önünde olan siyasi ve ekonomik öngörü, sağduyu ve tutumluluğa sahip olmak 

gerekir;  
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3) Yönettiğiniz ülkenin asırlık manevi zenginliği hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmanız 

değil, onu bugün ve yarın örnek olarak kullanabilmeniz de gereklidir. Halkın manevi zenginliğinin 

yaratıcıları gülümseyen tüccarlardan para için yalvarsa, o zaman Cumhurbaşkanı'nın fidyesi bir kuruş 

bile olmazdı;  

4) Kişi, bencil çıkarlarından, özellikle de övünmekten ve pohpohlamadan olabildiğince uzak 

durmalıdır;  

5) Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi savunabilmelisiniz. Bazen bir hükümdarın sakız kadar 

temkinli, yılan kadar uyanık ve tilki kadar kurnaz olması gerekmektedir (bu ise, ilk dörde ek olarak 

anlaşılabilir).  

Ancak Sokrates, Miñdöölöt'te bu niteliklerden dördü olmadığını, sadece beşincisinin var 

olduğunu ve böyle bir liderin tehlikeli olduğunu yüzüne söyler. Çünkü Miñdöölöt bugünün en zengin 

adamıdır. Göğsü gökyüzündedir. Ona göre her şeye sadece para ve servet karar vermektedir. Kendi 

menfaati için hiçbir şeyden vazgeçmezdir. Onun için manevi değerlerin yaratıcıları işe yaramaz. Her 

şeyi satın alabilir diye düşünmektedir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan 

Cumhuriyet’in yetenekli insanları, bir buçuk bin kişinin katıldığı düğüne gelen en ünlü yetenekli artistler 

3 bin dolara hizmet verirler. Görünüşe göre hem onu davet eden kişi hem de ona giden kişi manevi 

değerlerine ihanet etmiş gibi görünür... Ayrıca Kaliya’nın doğum gününü unuttuğu için bir avuç dolar 

teklif ederek, uçmakta olan uçağı durdurmaya çalışması vb. Tüm bunlar ona göre, servet, gücün özüdür 

ve sahibi olduğunu göstermek ister. Aslında cehaletin sınırı bu olmalıdır. 

Tarihin en karanlık bölümü olan Celtoksan hikayesini anlatan Akkanat ile ilgili bölümde, 

gençler arasındaki sevgi ve Kırgız ve Kazak halkları arasındaki kutsal dostluğu yansıtan, insan 

hayatındaki sevgi ve kutsal dostluğun hayatta kalmanın temel kriterlerinden biri olduğunu 

vurgulamaktadır. İşte küçük bir nüans: Miñdöölöt, Akkanat ve Kaliya'nın aşk hikayesini dinledikten 

sonra "Yaşasın aşk!" der. En azından Aysuluu'nun "Bunu senden başka biri söylese daha iyi olurdu" 

sözleri Miñdöölöt'un kutsal sevgi ve dostluk duygularına ölü serveti tercih ettiğini ve hatta karısı 

Aysuluu'nun bile onun etkisinden özgür olduğunu ve eski Aysuluu’ya geri döndüğünü belirtmektedir.  

Kaliya'nın doğum günü partisi olan “Sokrates'i Anma Gecesi’’ nde şair ve yazarın hikayeleri 

esas yer alır. Çünkü o günün diyalogunu özetleyecekler ve sadece  

yerel halkı değil tüm insanlığı, özellikle Kırgız ve Kazak halklarının torunları için uyaracaklar. 

Önce kelime şaire dokunur. O sözünü "İçinde bulunduğumuz dönem, dünyada yeni bir Cengiz 

Han ve Hitler'in ortaya çıkması için çok elverişlidir. Bunun nedeni, herkesin insan, bencil ve hatta 

sadist olmasını engelleyen manevi engellerin kaldırılmasıdır. Ancak demokrasi, bugün insanların 

düşündüklerini yapmakla ilgili değildir. Yüzyıllardır var olan tabuları, ruhani anıtları ve okulları 

unutmak, beklenmedik yeni bir trajediye yol açabilir” diye başlar da Abu Nasr Al-Farabi başta gelen 

alimlerin, şairlerin yüce kitapları korunan adaletli ve akıllı Hayır Han yöneten Otırar şehrine giremeden 

altı ay hapsedilen ve kendini savunabilen halkın birliğine ve hükümdarın bilgeliğine kızan kana susamış 
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tiran Cengiz Han sinirlenir ve oğlu Çağatay'a onu hile ile yenmesini tavsiye eder. O da babasının 

tavsiyesine uyarak sonunda Karaçoku adında bir hain bularak, kaleyi içeriden açtırıp şehri ele geçirir 

Hayır Han'ı getirirler. Ne kadar işkence görse de ayağa kalkarak, cesaretinden vazgeçmeyen ve yaklaşan 

ölümden çekinmeyen Hayır Han'ın kahramanlığına hayran kalmıştır. Sonra Hayır Han, 

cezalandırılmayı hak etmediğini ve kendi cezasını çektiğini söyleyerek, kendisini büyük hazinelerle 

sanat dünyasını besleyen halkın bilgeliğinin, cesaretinin efendisi olan hainin babası olarak adlandıranları 

görmek istediğini söylemektedir. Sonra yaşlı adam şöyle demiştir: 

"Yasal bir ölüm emretmedi ki  

Dünyada benden daha sefil biri var mıdır?  

Bu benim affedilemez günahımdır.  

Karaçoku doğduğunda,  

Hatayla ilgili bir ipucum vardır  

Afrasiab'ın her tarafında ayaktadır  

Karımın bir erkek kardeşi vardır  

Çocuğunun sesi çok özlüyordu  

Başından beri bir hata yaptım  

Bunları büyüten bu çocuğun yaşından beri. 

Göbek kordonunun kesildiği yere yazıklar olsun,  

Büyüdüğümde geri gelirim  

Biliyorsunuz, bir emir her şeydir:  

"Her bebek aklına gelmeden önce,  

Dünyanın, insanların değerini anlayana kadar,  

İlk kaza için,  

Utanana kadar gülmektedir.  

Halkın oğlu olacağını söylerse,  

Kutsal topraklarda doğdu,  

Havayı soluması gerekiyor! " diyor. 
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Bu durumda vatan; doğduğu yerdir, babadır, annedir. Hava her insanın nefesidir. Milli hazinesi; 

tarihi, şeceresi, gelenekleri, kalbi, inancı, geçmişi, geleceği, genel olarak kendisi hakkında büyük 

masalları ve insanların manevi değerleridir.  

Oysa, şairin başta da belirttiği gibi, insan ruhu, kendi milli hazineleri ve manevi değerleriyle 

beslenerek oluşmazsa, köklerinin gevşeyeceği ve modern insan robotlarından hiçbir farkı olmayacağı 

ortaya çıkıyor. Bu meseleyi yazar Cengiz AYTMATOV, "Asra Bedel Bir Gün" deki Sabitjan-

Mañkurtun, "Kassandra Damgası" ndaki Andrey KRILTSOV’un görüntüleriyle bu sorunu canlı bir 

şekilde örneklemektedir. Çünkü Sabitjan'ın babası Kazangap, masalları, efsaneleri ve şecereyi ezbere 

bilmesine rağmen, oğlunu modern, eğitimli ve son derece zeki bir insan olarak yetiştirmek amacıyla bir 

yatılı okula gönderdi. Çünkü Sabitjan kendisine bakan herkes için çok bilgili, pahalı giyinen, ayakta 

duran, hatta kuralla yemek yiyen ve konuşan "modern" birisidir. Ama o "modern" perdenin içine 

hapsolmuş bir kukla gibi, ruhu boş, hareketsiz, kendini ifade etmenin manevi ve ahlâki köklerinden 

beslemeyen, değerinin farkında olmayan bireydir ... İlginç olan şey de “Ustanın Esas Aleti Yok” 

sözünde bahsedildiği gibi büyük nesillerden beri gelen milli felsefi ve sanatsal hazineleriyle saygı duyan, 

değerleri koruyarak yaşayan Abutlip, Edigey ve Kazangap'ın bu kıymetli şeyi çocuklarına 

devredemediği söylenir. Çünkü çocuklarında, kendi asrının son derece "modern" olmasını görmek 

istemişlerdi. Bu fenomen, milletin kaymağının kaderinde hâlâ mevcuttur ... 

Çekirdekten çok uzakta, "yeni", "modern", "dünya zekâsı" çocuklar yetiştirenler... “Kassandra 

Damgasında” bilimin zirvesine ulaşan yapay insanları yaratmak isteyen Andrey KRILTSOV "yüzyılın 

suçunu" işlemek üzereyken, sonunda zeki bir kadın Runo LOPATİNA'nın etkisi altında, insanlığı 

uyanan keşiş Filofey’e dönüşürler. Çünkü o da köklerini kaybetti ve çocukken yetimhanenin önüne 

atılmıştı ... 

Yaşlı adamla yaptığı konuşmanın ardından Hayır Han, Cengiz Han'ın onu cesareti yüzünden 

değil, tam teşekküllü tebaasına değil de kendisine ihanet eden fakir bir adam olduğu için öldürdüğünü 

duyunca daha da cesur hale geldi. Cengiz Han onu görünce sinirlendi ve böyle bir kahramanın yok 

edilmesini emretti ve geride kimseyi bırakmadı. Yaşlı adam bir çocuğu kaçırıp kurtardığını söyledi. Bu 

çocuktan torunların büyümeye ve gelişmeye devam ettiği ve bunlardan biri bu hikâyeyi anlatan şairdir. 

Dolayısıyla bu, yerli halkın köklerine saygı duyması halinde hiçbir gücün köklerini ortadan 

kaldıramayacağını kanıtlıyor. Sonra sıra yazara geliyor. O zamanlar Hunların Doğu'daki Huanhe 

Deryasına kadar fethettiği ve ardından Çin'in büyük bir bölümünü yöneten Teñirkut (halk arasında 

Tanrı Kutu olarak bilinir) adlı bir kahramanın hikayesini anlatır. Başlangıçta her zaman sahip oldukları 

uyum ve cesaretle hareket ettikleri, savaş ve özgürlük dolu bir hayat yaşamaya devam ettiği doğrudur, 

ancak zamanla hazır Çin yemekleri ve giyilecek çeşitli ipeksi giysiler haline geldiler. Ayday'a göre: “... 

Yöneten ya da durduran kimse olmamıştır. Çin halkını istediği gibi yönetir, ne isterse yapar, Hunlar 

çok yorgun, karılarının bağladığı bir kaz kadar şişmandırlar, dillerini ve geleneklerini unuturlar. 

Teñirkut sadece kendisini göklere öven ve ona yüksek mevkiler verenleri topladı ...” Burada yazar, bu 

tarihsel benzetmeyle bir toplumu veya bir grubu yok etmenin bir başka yolunun da duygusal olarak 

onları incitmek olduğunu söyleyerek ortaya çıkarır. Çünkü mağlup olan Çinli hükümdar, kızını 

Teñirkut'a hediye etti. Onun güzel kızı Teñirkut'u çabucak nefis ve duygu bataklığına soktu ve onu her 
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şeyi unutmaya zorladı. Komutanı bu hale geldiğinde, askerleri de aynı şeyi yaptı ve ikişer-üçer Çinli 

kızla evlendiler. En sevdikleri koyun eti yerine yılanları ve kurbağaları yiyen damatlar oluverdiler. 

"Kadın kanıyla ve ruhuyla işgal siyaseti işte bunun ta kendisidir ... 

Kimse onları buna zorlamasına rağmen Çinlilerin Hun'u konuşması utanç verici oldu. Dilin 

kaybolduğu yerde gelenekleri ve kabile karakterini aramaya gerek yoktur. " Nitekim tarih, 

İmparatorlukların kadın siyaseti tarafından zayıflatılmasına tanık olmuştur. Bununla birlikte, Cengiz 

Aytmatov’un eserlerinde, yok olmaktan sonsuzluğa kadar, yok olma umudu vardır. Örneğin: Kirisk 

("Denizde Koşan Benekli Köpek"), yaşlı bir adam tarafından kaçırılan çocuk (Otırar'ın hikayesinde), 

Almaz- Aydaylar tarafından kaçırılan Teñirkut'un oğlu vb. 

Genel olarak halkın güvendiği ve saygı duyduğu Teñirkut ismini alan bu adamın böyle bir 

duruma düşmesinin sebebi neydi? Tiyatro oyunundaki Ayday bu soruyu yanıtlıyor: “Her şey kabilenin 

manevi değerlerine aldırış etmemekle başlar. Teñirkut sadece kendileriyle övünenlere yüksek makam 

verdi. Gerçeği söyleyen kişi amansız bir düşman olarak görülüyordu. Sonunda kuşu kartal olarak, kediyi 

kaplan olarak ve eşeği tulpar olarak övmek gelenek haline geldi. Aşireti cesur olmaya teşvik edenlere, 

yüksek ruhu ve gelenekleri kulesi gibi insanlara, genel olarak doğruyu söyleyen şairlere gerek yoktur ... 

" 

Esaret yüzünden halkını ve dilini unutan Teñirkut'un aklının ucuna gelmesi, Anavatan'ın 

büyüklüğüne ve olağanüstü büyüsüne bir vasiyettir. Bu nedenle yazar, bir kişinin insanlığının ana 

unsurlarının anavatanı, dili, soyu (kabilesi) ve sonra da o insanların (kabilenin) sadece onlara ait olan 

gelenekleri, örf-adetleri ve inançları olduğu anlamına gelir. Bu sembolik "Sokrates'i Anma Gecesi" nde 

oyunu okurken veya izlerken gündeme gelen sorunlar, bugünün güçlülerinin zayıfları sindirmek ve 

dünyayı güçlendirmek için küreselleşme durumunda olmasıyla sembolize ediliyor. Sanki tüm insanlığı 

kendilerini kurtarmaları için uyaracakmış gibi. Keşke insanlık onu anlayıp uyanırsa ... İnsanın köklerini 

besleyen manevi değerleri takdir edip koruyabilirse ... 
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Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Ekofeminizm Perspektifinden Bakmak 

Looking at Social Gender-Based Violence From The Perspective of 

Ecofeminism 

 

 

Tuğba METİN AÇER1 
 

 

Abstract  

 

The phenomenon of violence, which is one of 

the most growing problems in Turkey and in the 

world, mostly affects women and children. 

Approaches focusing on gender-based violence 

in the literature define the asymmetric power 

relations between men and women originating 

from the patriarchal social structure as the 

source of violence.  

In other words, violence is a tool of the 

patriarchal domination of men over women and 

children. Ecofeminism, which has recently 

added a different dimension to the basic 

dynamics of gender-based violence, is an 

approach that establishes a link between the 

domination over women and the domination of 

human being over nature. According to this 

approach;  the source of male domination, there 

are dualities (dualism) such as human-nature, 

mind-nature, man-woman, master-slave of the 

Western centred civilization, which dates back to 

Özet 

 

 Türkiye’de ve dünyada giderek büyüyen 

sorunlardan biri olan şiddet olgusu, en fazla 

kadın ve çocukları etkilemektedir. Literatürde 

toplumsal cinsiyet temelli şiddeti odağına alan 

yaklaşımlar, ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklı 

kadın ve erkek arasındaki asimetrik güç 

ilişkilerini şiddetin kaynağı olarak 

tanımlamaktadır. Yani şiddet, erkeğin kadın ve 

çocuklar üzerindeki ataerkil tahakkümün bir 

aracıdır. Son dönemde toplumsal cinsiyet temelli 

şiddetin temel dinamiklerine farklı bir boyut 

kazandıran Ekofeminizm, kadınlar üzerindeki 

tahakküm ile doğa üzerinde insanın tahakkümü 

arasında bağ kuran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma 

göre; erkek tahakkümünün kaynağında, kökeni 

antik çağa kadar dayanan Batı merkezli uygarlığın 

, insan-doğa, akıl-doğa, erkek-kadın, efendi-köle 

gibi ikilikleri (düalizm) bulunmaktadır. Kadın ve 

doğanın eşdeğer görülmesinin sonucu ise 

kadınların şiddetin mağduru olması, doğanın ise 
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ancient times. Due to woman and nature have 

been accepted as equivalent, women are victims 

of violence and nature is exposed to more 

destruction. On the other hand, the logic of 

domination and hierarchy  categorizing the 

world as "us" and "other" causes not only 

violence against nature and women. Thus the 

aim of this study is to evaluate the perspective 

given by the ecofeminism to understand the 

violence that stems from many structural 

inequality categories in the society directed to 

women, children, nature, animals and other 

subaltern groups. The approach of recent 

ecofeminism to violence, grounded in the 

maneuvering area presented by the 

conceptualisation of gender-based violence, 

provides an important perspective to understand 

the violence directed to everyone. 

 

Keywords: Ecofeminism, gender, violence. 

 

daha fazla tahribata maruz kalmasıdır. Öte 

yandan dünyayı “biz” ve “öteki” şeklinde 

kategorize eden tahakküm ve hiyerarşi mantığı, 

yalnızca doğaya ve kadınlara yönelik şiddete 

neden olmaz. İşte bu çalışmanın amacı; 

ekofeminizmin kadınlar, çocuklar, doğa, 

hayvanlar ve toplumdaki diğer madun gruplara 

yönelik, yani toplumdaki birçok yapısal eşitsizlik 

kategorilerinden kaynaklanan şiddeti anlamada 

sunduğu perspektifi değerlendirmektir. 

Toplumsal cinsiyet temelli şiddet 

kavramsallaştırmasının sunduğu manevra 

alanında temellenen son dönem ekofeminizmin 

şiddete yaklaşımı, herkese yönelik şiddeti 

anlamada önemli bir perspektif sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekofeminizm, toplumsal 

cinsiyet, şiddet. 

  

 

Giriş 

İnsanın doğa üzerindeki tahakkümü, insanın insan üzerindeki 

tahakkümü ile aynı kumaştan dokunmuştur, ama kendine 

özgü bir deseni ve modeli vardır. İnsanın doğa ile ilişkileri sadece 

etik değil, politiktir. (Val Plumwood, 2004, s.26)  

 

Şiddet olgusu tüm dünyada ve Türkiye’de giderek büyüyen bir toplumsal sorundur. Şiddet 

olgusu toplumdaki hemen hemen bütün kesimler etkilese de, yapılan çalışmalarda kadınların ve 

çocukların, erkeklere oranla şiddetin mağduru olma olasılıklarının yüksek olduğunu ortaya 

konulmaktadır (EIGE, 2014; Taşdemir Afşar, 2015; UNFPA, 2017; Yarar, 2015). Birleşmiş Milletler 

(BM) Kadın Birimi tarafından yayımlanan “2019-2020 Değişen Dünyada Aile” başlıklı rapora göre 

dünya çapında her gün 137 kadın, aile üyelerinden biri tarafından öldürülmektedir (UN Woman, 

2019:17). “Kadına Yönelik Şiddet Araştırması”nın sonuçları ise; Türkiye genelindeki kadınların % 

36’sının fiziksel şiddete, %12’si cinsel şiddete maruz kaldığını, kadınların % 38’inin iki şiddet 

biçiminden en az birine maruz kaldığını, çoğunlukla cinsel şiddetin fiziksel şiddet ile bir arada olduğuna 
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işaret etmektedir (Hünee, 2015:83). Aile içinde yaşanan şiddetin diğer mağduru ise çocuklardır. Unicef 

(2017) raporuna göre 30 ülkede 1 yaşındaki her 10 çocuktan yaklaşık 6’sı düzenli olarak şiddet içeren 

disiplin yöntemlerine maruz kalmaktadır. Türkiye’de özelindeki olgusal veriler ise  7-18 yaş arasındaki 

çocukların %56’sının fiziksel istismar, %49’unun duygusal istismar, %10’unun ise cinsel istismara 

maruz kaldığı ortaya koymaktadır (Unicef, 2010) .Olgusal veriler dünya çapında bütün şiddet türlerinde 

erkeklerin şiddetin başlıca faili, kadın ve çocukların ise şiddetin en fazla mağduru olduğuna işaret 

etmektedir (Walklate, 2007). 

Şiddet olgusu Sosyoloji başta olmak üzere Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Kriminoloji gibi birçok 

alanın ilgi dahilinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Sosyolojik açıdan şiddet davranışı, toplumsal kurumlar 

tarafından şekillenen bir olgu olarak ele alınmakta, semboller ve kültürler vasıtasıyla uygulanan şiddete 

odaklanılmaktadır (Taşdemir Afşar, 2015). Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti açıklamak için 1970’lerden 

bu yana aile içi şiddete odaklanan feminist araştırmacıların başını çektiği eleştirel sosyal bilim 

yaklaşımları, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklı bir olgu olarak 

açıklamaya çalışmaktadırlar. Buna göre şiddetin kaynağında güç ve tahakküm meselesi bulunmaktadır. 

1980’lerden bu yana ise Ekofemistlerin şiddet konusunda yaptıkları tartışmalar dikkat çekmeye 

başlamış, toplumsal cinsiyet temelli şiddet literatürüne farklı bir bakış açısı kazandırmışlardır. Bu 

doğrultuda Ekofeminist yaklaşımın sağladığı en  önemli katkı;  hiyerarşik ve eşitsiz bir düzeni ifade 

eden ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklı şiddet tartışmalarını, farklı eşitsizlik yapılarının varlığına doğru 

genişletmiş olmalarıdır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet temelli şiddet olgusu  Ekofeminizm 

çerçevesinde sosyolojik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet: Güç ve Tahakküm Meselesi 

Aile içi şiddet ise gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok insanı doğrudan etkileyen bir 

sorundur. Aile içi şiddetten erkekler, kadınlar ve çocuklar gibi etkilenen pek çok kesim olmasına 

rağmen, kadın ve çocukların erkeklere oranla daha fazla mağdur olduklarını ortaya koyan birçok 

çalışma, aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet normlarına dayalı bir sistem olan ataerkilliğe işaret 

etmektedir (Barker, 2016; Hooks, 2012; Hunnicutt, 2009). 

Kadına yönelik erkek şiddetine genellikle, toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramsallaştırması 

çerçevesinden bakılmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddete odaklanan eleştirel sosyal bilim 

çalışmaları 1970’li yıllardan itibaren II. dalga feminist hareketin katkısıyla başlamıştır. II. Dalga feminist 

kuramcılar ataerkil yapının asli taşıyıcıları olarak erkeği; kadını sömüren ve onun üzerinde iktidar sahibi 

olan, kadını ise; tahakküm altına alınan pasif kurbanlar olarak ifade ederler (Örsan Yetiş, 2020). 

Feminist yaklaşımın dayandığı temel olan “baskı” fikrine göre iktidar, gücü elinde bulunduran grubun 

diğerini baskı altına almasıyla kurulur (Yarar, 2015:15). Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet temelli şiddet 

tartışılırken sıklıkla kadın ve erkek arasındaki asitmetrik güç ilişkilerinin kaynağı olan ataerkil toplumsal 

yapıya referans verilmektedir. Öyle ki günümüzde ana akım feminizm kadına yönelik şiddeti güç ve 

denetim vasıtası olarak ele alır (Walklate, 2007).  

Şiddet olgusuna toplumsal cinsiyet temelli yaklaşım, şiddetin geniş kapsamlı açıklanması 

açısından önem taşımaktadır. Son otuz yılda ise büyük ivme kazanan erkeklik çalışmalarında ise şiddet 
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meselesi; “eril tahakküm” (Bourdieu, 2018) “eril şiddet” (Sancar, 2016), “hegemonik erkeklik” 

(Connell, 2016) gibi kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bourdieu’ya göre hükmeden ve 

hükmedilenler arasındaki ilişki, sembolik iktidar ve şiddet aracılığı ile sürdürülmektedir (Türk, 2008:10). 

Yani ataerkil toplumsal yapıda eril tahakkümün taşıyıcısı olarak erkekler iktidarlarını sürdürmek için 

şiddete başvurular. Bourdieu (2018:69)’ya göre performatif olarak kurulan “erkeklik”, savaşma veya 

şiddet uygulama yetisi olarak bir görev olarak algılanmaktadır. Yani toplumsal olarak inşa edilen 

“erkeklik”, şiddet ve baskının sebebi olarak görülmektedir. Sosyal teoride, Foucoult’un etkisiyle, 

“iktidar” kavramsallaştırması yeniden alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda postmodern feminist 

yazında erkekler iktidar mekanizması tarafından üretilen bir özne olarak ele alınmaktadır (Yarar, 

2015:16). Örneğin, Connell (2016:269) ‘ın “Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi” kavramı güç ve iktidar 

ilişkileri bağlamında ataerkil yapı kaynaklı şiddetin “hegemonik erkeklik” değerlerinden kaynaklı 

olduğuna işaret eder. Erkeklikler, erkekler ve kadınlar arasında ve farklı erkekler arasında meydana 

gelen sosyal güç mücadeleleriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır, ancak bunlar farklılık gösterir ve 

diğer eşitsizlik boyutlarıyla önemli ölçüde kesişir. Son dönem erkeklik çalışmalarında; erkekler ve 

kadınlar ve farklı erkeklikler arasında meydana gelen sosyal güç mücadeleleri, eşitsizliğin boyutlarıyla 

önemli ölçüde kesişmesi hususuna yönelik tartışmalar şiddet meselesine farklı bir boyut kazandırmıştır 

(Tomsen ve Messersichmit, 2020).  Örneğin, Sancar (2016:216) eril şiddeti: “yaş, sınıf, cinsiyet ve etnisiteye 

dayalı hiyerarşilerle yapılandırılmış ve en güçlünün kazanacağı biçimde örgütlenmiş bir davranışlar bütünü” olarak 

tanımlar. Yani şiddet eril iktidarın kurucu bir unsurudur (Yarar, 2015:22). Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine derinlemesine kök salmış olan toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kalan mağdurların 

çoğunluğu kadın ve kız çocukları olmasına rağmen erkekler de şiddetin mağduru olabilmektedir (Eige, 

2014).  Messerschmidt (2019:41), Elizabeth Fox-Genovese’in kitabında değindiği; yemeğini 

beğenmediği siyah hizmetçisinin çatalla gözünü çıkarması örneğinde olduğu gibi, Afrikalı Amerikalı 

köle kadınlara uygulanan şiddetin daha çok Beyaz Hanımlar (çiftlik sahiplerinin eşleri ya da sahipleri)  

olmasına işaret ederek kadınların  da şiddetin faili olabileceğini belirtmektedir.   

Görüldüğü gibi toplumsal cinsiyet temelli şiddeti açıklamaya yönelik olarak hem feminist 

literatürde hem de son otuz yılda büyük bir ivme kazanan erkeklik çalışmalarında güç ve tahakküm 

aracı olarak şiddetin rolü sorgulanmaktadır.  Öte yandan erkekleri ataerkil yapının pasif taşıyıcıları 

olarak şiddetin failleri olmalarına indirgemekten ziyade farklı deneyimleri çerçevesinde kurulan özneler 

olarak iktidar ilişkileri bağlamında yeniden ele alarak toplumsal cinsiyet temelli şiddetin temellerini 

geniş perspektifte analiz eden yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. İşte ekofeminizm  kadınlar, çocuklar, 

doğa, hayvanlar ve ötekiler, yani herkese yönelik şiddetin nedenlerini derinlemesine sorgulayan bir 

yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır.  

 

 

 

Ekofeminizm Perspektifinden Doğa, Kadın, “Öteki”ler Üzerindeki Tahakküm ve Hiyerarşi 

Mantığının Temelleri 
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Ekofeminizmin kavramı 1970’lerde Fransız François D’eubonne tarafından ortaya atılmıştır 

(Donovan, 2010; Beklan Çetin, 2005; Shiva ve Mies, 2018; Tamkoç, 1996). Three Mile Adası’ndaki 

nükleer erimeye yönelik gerçekleştirilen ilk ekofeminist konferans olan “Kadın ve Dünya Üzerinde Yaşam: 

Seksenlerde Ekofeminizm Konferansı”nda çok sayıda ABD’li kadın bir araya gelmiştir (Shiva ve Mies, 2018). 

Bu konferansta ekolojik kıyıma ve nükleer kıyım tehdidine yönelik eleştiriler, kadınlara, diğer insanlar 

ile doğaya yönelik ataerkil şiddet arasındaki bağlantıyı fark etmeleri imkanı sağlamıştır (Shiva ve Mies, 

2018:59). Ekofeministler çevre sorunlarını kadın sorunları olarak ele alırlar; çünkü zehirli ve kirli atık 

sebebiyle hastalanır, aç kalır, ölür, doğurganlıkları tehdit altında kalır (Beklan Çetin, 2005). 

Ekofeminizm; erkeğin kadın üzerinde tahakkümünü mümkün kılan dinamikler ile ekolojik hareketin 

doğa üzerindeki tahakküm dinamiklerini anlama çabası noktasında örtüştüğü noktalara odaklanır 

(Türk, 2017). Bu doğrultuda Ekofeminizmi Olgun (2017:398) şu şekilde tanımlamıştır: 

 “Doğa üzerindeki tahakküm ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan yıkımla, kadın üzerindeki ataerkil 

tahakküm arasında yakın bir ilişki olduğunu savunan, 1970’lerle birlikte ortaya çıkmış, liberal, kültürel, 

sosyal ve sosyalist kimi varyasyonları bünyesinde barındıran bir düşünsel akımdır”. 

1970’li yıllarda ortaya çıkan ekofeminizm akımı, yine bu yıllarda baş gösteren sistem karşıtı 

hareketlerin bir izdüşümüdür. 1968 yılındaki öğrenci hareketleri ile başlayan ırkçılık karşıtı hareketler, 

çevre ve kadın hareketi, savaş ve nükleer enerji karşıtı hareketi, alt kültür ve etnik grup hareketleri, 

azınlık grupları gibi toplumun birçok kesiminin siyasal ve akademik alanda var olmalarının ve gündeme 

gelme çabaları doğrultusunda ortak yönleri bulunmaktadır (Bozkurt ve Bayansar, 2016). Bu anlamda 

ekofeminist yaklaşım; ırkçı, yaş, sosyal sınıf, cinsiyet ve cinsel tercih gibi sosyal eşitsizlik yaratan 

kategorilere dayanarak yapılan baskı ve ayrımcılığa da karşıdır (Tamkoç, 1996:77).  

Ekofeminizm; düşünsel kökleri Platon ve Arsitoteles’in başını çektiği Antik Çağ düalizminden 

bugün Lacan ve Freud’un öncülük ettiği kadın ve doğayı özdeşleştiren, erkeğin yaratığı uygarlığın 

düşmanı olarak gören anlayışa karşı bir başkaldırıya dayanmaktadır (Berktay, 1996). Örneğin, 

Aristoteles’in erkek ve kadın arasındaki hiyerarşiyi ve tahakkümün kaynaklarını “Erkekle dişi arasında, 

önceki doğadan üstün, beriki aşağı ve uyruktur” şeklinde ifade ettiğini görmekteyiz (Aristoteles, 2004: 13). 

Bu yaklaşım erkeği akıl ile özdeşleştiren; kadını, “aşağı” olarak nitelenen ırk ve sınıfları, beden yani ile 

doğa ilişkilendiren akıl-beden düalizmine dayanır (Berkay, 1996). Başka bir ifadeyle doğa, aklın 

dışlandığı her şeyi içerisine alır (Plumwood, 2020:36). Batı uygarlığında Aristo’ya dayanan kadın ve 

hayvanların olumsuz özdeşleştirilmesi, çağdaş ekofeminizmde kadın ve doğa arasındaki olumlu 

özdeşleştirme  şeklinde vuku bulur (Donovan, 2010:386).  

Ekofeminist perspektif antik çağ düalizminde temellenen modern bilim paradigmasına eleştirel 

yaklaşır (Türk, 2007). Batı kültüründeki egemen “akıl” kavramının temel dışlamaları dişil olanı, doğayı 

ve doğal olarak görülen tüm insan kesimlerini kapsar. Oysa ana akım feminist kuramlarda genellikler 

toplumsal cinsiyet açısından akıl kavramında bir nötrlük saptanırken, Plumwood (2020:16)  ise basit 

bir eril kimlik değil; sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm bağlamında inşa edilmiş, “akıl” ile 

özdeşleştirilen “efendi”nin çok boyutlu kültürel kimliği olduğunu ileri sürmektedir. Plumwood 

(2020:67) dışlama ve tahakküm mantığının meşru hale getirilmesinde bazı temel ikiliklerin işlevsel bir 

rol oynadığına dikkat çeker. Varsayılan temel ikilikleri şu karşıt kümelerin oluşturduğunu belirtir: 
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kültür/doğa, akıl/doğa, erkek/kadın, zihin/beden, efendi/köle, rasyonalite/hayvanlık (doğa), 

kamusal/özel, medeni/ilkel, benlik/öteki… (Plumwood, 2020:67). Bu ikilikler temel baskı biçimlerini 

temsil eder: Kadın/erkek, zihin işi/kol işi (zihin/beden), medeni/ilkel, insan/doğa ikilikleri, sırasıyla 

toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, ve doğa baskılarına karşılık gelir ve bu baskılar hiyerarşi mantığı 

çerçevesinde doğallaştırılır (Plumwood, 2020:67). Tüm hiyerarşik yapılanmalarda olduğu gibi “öteki” 

ile özdeşleştirilen ve olumsuzlama üzerine kurulu özellikler aşağı olarak tanımlanır, böylece tahakküm 

için meşru bir zemin yaratılır (Plumwood, 2020:67).  

Hiyerarşik ve düalistik düşünce, eril dünya görüşünün sadece bir boyutudur (Donovan, 

2010:389). Ataerkilliğin doğa ve kadın arasında kurduğu bağdaşıklık, her ikisinin de tahakküm altına 

alınmasının kaynağıdır (Berktay, 1996). Berktay (1996:73)’a göre ekolojik kriz, doğal ve dişil olan her 

şeyden nefret duyan, dışlayan  “beyaz, batılı ve eril” felsefi düşünceye dayanmaktadır. Bu doğrultuda 

birçok ekofeminist insan olmayan insanlar arasında, canlılar ve dünya üzerinde cinsiyetlendirilmiş 

birçok baskı çeşidinin kesişimine odaklanırlar (Hunnicutt, 2019; Shiva ve Mies, 2018; Plumwood, 

2004).  Bu doğrultuda Plumwood (2020:44)’a göre Batı’nın akılcı insan idealleri yalnızca kadınları değil, 

ırksal, sınıfsal ve türsel dışlamanın kurallarını da kapsar. 

Doğa kategorisi, insan dışı varlıkların (hayvan ve bitki) yanı sıra, çeşitli insan gruplarını da 

içerisine alan çoklu dışlama ve kontrol alanıdır (Plumwood, 2020:15). Bu alan cinsel, ırksal ve etnik 

farklılıkların hayvanlara yakın sayıldığı; bedenin, rasyonalitenin ve kültürün kriterlerini karşılamayan 

“aşağı” bir insanlık formu olarak yorumlandığı yerdir (Plumwood, 2020:15). Bookchin (1999:53-54)’in 

toplumsal ekoloji yaklaşımı işte bu “doğallaştırılan hiyerarşi” mantığı çerçevesinde toplumsal baskıyı; 

aile içerisindeki yaş grupları ve cinsiyetler arasında, emek-sermaye çatışmasında, etnik kutuplaşmalarda  

ve doğayı da içine alacak şekilde daha geniş perspektifte değerlendirir. Görüldüğü gibi ekofeminizmin 

odağını  dualizm kaynaklı baskı ve tahakküm ilişkileri oluşturur (King, 1990). Kadın ve doğanın 

tahakküm altına alınıp ezilmesinin odağında bulunan ataerkil düşünce militarizm, sömürgecilik, 

kapitalizm gibi ideolojilerin “öteki”ler üzerinde egemenlik kurmaya dayanan motivasyonu 

bulunmaktadır (Tamkoç, 1996:77). 

 

Kontrol ve Tahakküm Aracı Olarak Şiddet 

Ekofeminist literatürde toplumsal cinsiyet temelli şiddeti açıklama çabası feminizm ve çevreci 

hareketin birlikteliği çerçevesinde ele alınmaktadır. Ekofeministler baskı altında tutulan farklı gruplara 

atfedilen özelliklerin onların boyun eğdirilmelerinde ve tahakküm altına alınmalarında nasıl işlevsel 

olduklarına işaret ederler (Hunnicut, 2019). Örneğin, Adams (1990) kadınlar veya herhangi bir 

"ötekileştirilmiş" grup ile hayvanlar arasındaki ilişki, aynı anda doğallaştırıldıklarından, 

dişileştirildiklerinden, hayvanlaştırıldıklarından, onların ortak aşağılıkları vurgulanarak tahakkümün 

meşrulaştırıldığını belirtir. Karen (2000) de bu doğrultuda dünyayı biz ve öteki olarak kategorize eden 

ve hiyerarşik olarak sınıflandıran düalist bakış açısının; kadınlar, çocuklar, beyaz ırktan olmayanlar ve 

yoksullar gibi  “ötekiler”i (insanın ve yeryüzünün ötekileri) tahakküm altına alma mantığının şiddet 

pratiğinde yansıma bulduğunu ifade eder. Ekofeministlere göre şiddet de bir ataerkil tahakküm aracıdır 

(Karen, 2000; Shiva, 2015; Shiva&Miese, 2018).  Öyle ki doğaya ve kadına yönelik şiddetin kaynağını 
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düalist düşüncede bulabiliriz. Bu sebeple dünya ve doğanın kişiselleştirilmesi, doğa imgelerinin 

“kadın”lık metaforu olarak kullanılması tesadüf değildir (Warren, 2000). Örneğin, Berktay (1996:74) 

kadın ve doğa arasındaki şiddete dayanan ilişkiyi 17. Yüzyılın ortalarında yazılmış bir şiiri referans 

göstererek anlatmıştır: 

Teslim aldım doğayı, yarıp geçtim her yerini 

Kırdım kimsenin dokunamadığı mühürlerini; 

Rahmini, göğüslerini ve başını; 

Yani tüm gizlerinin saklı olduğu yerlerini, parçalayıp açtım 

Berktay (1996:74) bu dizelerin şairin tahakküm altına alma arzusunu gösterdiğini, doğaya ya da 

kadına yönelsin, bu ifadelerin “tecavüz” den başka bir anlam taşımadığı şeklinde değerlendirmiştir.  

Ekofeminizmde doğaya ve kadına şiddet olgusu bir ve özdeş görülmektedir (Shiva ve Mies, 2018).  

Hintli ekofeminist Vandana Shiva bunu şu şekilde ifade eder: “Egemen kalkınma modelinin yaradılışında 

olduğu anlaşılan doğaya karşı şiddet, kendileri, aileleri, toplumların geçimi için doğaya bağımlı olan kadınlara karşı 

şiddetle birleşir” (akt. Donovan, 2010:388). Örneğin,  Sanday (1981) doğanın kutsal kabul edildiği 

toplumlarda tecavüzün çok nadir olduğunu tespit etmiştir. 

Erkekler “doğa”ları gereği savaşçı olarak kabul edilerek, şiddetin genetik kaynaklı olduğunu 

varsayılma eğilimi bulunmaktadır. 8000 yıl önce ortaya çıkan ve ataerki adı verilen bu paradigma, 

kapitalizmle birlikte ortadan kalkmamıştır. Shiva ve Mies (2018:34) kadınları ve doğayı yok eden yeni 

paradigmaya “kapitalist ataerki” adını vermişlerdir. Vandana Shiva (1988) doğası gereği kadına ve 

doğaya yönelik şiddet içeren ve bu şiddeti sürdüren batılı, ataerkil ve kolonyal bir proje olarak modern 

bilim ve teknolojiyi eleştirmiştir. Shiva Hindistan’da Batılı elitlerin dayattığı Yeşil Devrim’den önce 

yalnızca kadınlar tarafından yüzyılladır korunan pirinç çeşitliliğinin, devrimle birlikte genetiği 

değiştirilmiş pirincin ikame edilmesiyle kadınlara yönelik yeni bir şiddet dalgası başladığını belirtir 

(Shiva ve Mies, 2018:35). Shiva’nın analizi Kuzeybatı Hindistan ile ilgi olmasına rağmen tüm üçüncü 

dünyayı kapsama eğilimindedir (Rao, 2012). Hindistan’daki çevresel yıkıma ve hayatta kalma 

mücadelesine yönelik protestoları incelediği çalışmasında Rao kast, sınıf ve toplumsal cinsiyet 

konumlarının birbirileriyle bağlantısına dikkat çekmiştir (Rao, 2012). 

Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ekofeminist perspektifte değerlendirilen isimlerden bir diğeri 

Gwen Hunnicutt’tır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet literatüründe ele alınan ataerkilliği, insanın doğa 

üzerindeki egemenliğinde, yani bir başka hiyerarşik yapıya içkin bulunan ataerkilliği analiz etmiştir 

(Hunnicutt, 2019). Ona göre toplumsal cinsiyet temelli şiddet, doğal (kadın, çocuk, vd. madunlar) 

olarak kabul edilen “öteki”nin egemenliği üzerine kurulu bir tahakküm mantığından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla insanlara, hayvanlara yönelik şiddet ve çevresel bozulma arasında 

ayrılmaz bağ, tahakküm mantığının yansımasıdır (Hunnicutt, 2019). 

Kısacası ekofeministler kadın ve doğa üzerindeki egemenlik temelde ideolojiye dayanır; bunun 

üstesinden gelmek için ise temel ataerkil değerleri ve yapısal eşitliği teşvik eden , şiddet içermeyen, 

hiyerarşik olmayan yeni sosyal formları yeniden kavramsallaştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır  (Rao, 

2012:126). 
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Sonuç yerine 

Şiddet genellikle bir kişinin ya da grubun, bir başka kişi ya da grubun üzerinde güç ve kontrol 

kurma çabası olarak tanımlanmaktadır (Humphreys, 2007). Aile içi şiddet tartışmalarının odağında 

bulunan ataerkillik kavramı, cinsiyetler arasındaki asitmetrik güç ilişkilerini şiddetin kaynağı olarak 

görmektedir. Anaakım feminist yaklaşımda kadınlar üzerindeki tahakküm meselesi merkezidir, ancak 

toplumsal cinsiyet temelli şiddetin etkilediği diğer “ötekiler” in yaşadığı şiddetin anlaşılması açısından 

yeterli değildir. Ekofeminist yaklaşım ise diğer tahakküm şekillerinin anlaşılmasına da ışık tutabilecek 

bir teorik yaklaşımdır, öyle ki ezilenler genellikle hem kadınlaştırılmış hem de doğallaştırılmıştır 

(Plumwood, 2020:34).  

Ekofeminizm; erkeğin kadın üzerinde tahakkümünü mümkün kılan dinamikler ile ekolojik 

hareketin doğa üzerindeki tahakküm dinamiklerini anlama çabası noktasında örtüştüğü noktadan 

hareketle, yeryüzünün diğer “öteki”leri üzerindeki tahakküm mantığı açıklamaya çalışan bir 

yaklaşımdır. Bu çalışmada ekofeminizmin; “biz” ve “öteki” şeklinde dünyayı kategorize eden tahakküm 

ve hiyerarşi mantığının; kadınlar, çocuklar, doğa, hayvanlar ve toplumdaki diğer madun gruplara 

(ötekilere) yönelik yani toplumdaki birçok yapısal eşitsizlik kategorilerinden kaynaklan şiddeti 

anlamada sunduğu perspektifi değerlendirilmiştir.  

Shiva ve Mies (2018:22)’in de belirttiği üzere “kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin kapitalist 

ataerkinin şekillendirdiği şiddet ekonomisinin  ötesine geçmesi, kadınlara ve yeryüzüne saygılı, şiddetsiz, sürdürülebilir, 

barışçıl ekonomileri geçişi de içermesi gerekir”. Ekofeministler insanlar, insan olmayan canlılar ve dünya 

üzerinde cinsiyetlendirilmiş birçok baskı çeşidinin kesişimine odaklanarak, ataerkil toplumsal yapının 

değerlerinin ve düalist mantığının sindiği, eşitsizliğin hüküm sürdüğü diğer yapıları tartışmalarının 

çerçevesine dahil ederler. (Hunnicutt, 2019; Shiva ve Mies, 2018; Plumwood, 2004).  Toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet kavramsallaştırması ile ilgili ekofeminizm odaklı tartışmalarda gelinen noktada, 

yapı olarak “eril değerlerin” üstünlüğü üzerine kurulu olan ataerkilliğinin yanı sıra diğer toplumsal 

yapılarda ataerkilliğin temel tahakküm dinamiklerinin hüküm sürdürdüğüne işaret edilmektedir. İşte 

bu noktada şiddetin failinin yalnızca erkekler olmadığını, eril değerlerden pay alan ya da almaya çalışan 

herkesin olabileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda Ekofeminist yaklaşımın sağladığı en  önemli 

katkı;  hiyerarşik ve eşitsiz bir düzeni ifade eden ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklı şiddet 

tartışmalarını, farklı eşitsizlik yapılarının varlığına doğru genişletmiş olmalarıdır. 

. 
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Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Kapsamında Hazırlanan Dikkat Geliştirme 
Programının Öğrencilerin Dikkat Düzeylerine Etkisi 

The Effects of The Attention Development Program Prepared within The Scope of Gaming and 

Physical Activities on The Attention Levels of Students 

 

Cemal BIYIKLI1 

Aylin YILMAZ2 

 

Abstract  

 

When the studies in the literature are examined 

in terms of developing attention, it is seen that 

the studies are mostly aimed at improving the 

attention of individuals with attention deficit. 

Contrary to this view, we think that attention 

development can be increased in all individuals. 

In other words, we believe that an increase in the 

attention levels of all students will result in an 

increase in their learning products. From this 

point of view, the purpose of the study is to 

determine the effect of the attention 

development program prepared within the scope 

of the Game and Physical Activities course on 

the attention levels of the students. The single-

group pretest-posttest model of the quasi-

experimental design was used in the study. The 

research was conducted with 126 third grade 

students studying at Ankara Private Tevfik 

Fikret Primary School in the 2018-2019 

academic year, for a total of 34 lesson hours, one 

Özet 

 

Alanyazındaki araştırmalar dikkatin geliştirilmesi 

açısından incelendiğinde, çalışmaların 

çoğunlukla dikkat eksikliği olan bireylerin 

dikkatlerinin geliştirilmesine yönelik olduğu 

görülmektedir. Bu görüntünün aksine bizler 

dikkat gelişiminin tüm bireylerde 

arttırılabileceğini düşünmekteyiz. Bir başka 

değişle, bütün öğrencilerin dikkat düzeylerinde 

bir artış sağlandığında, onların öğrenme 

ürünlerinde de bir artışın sağlanacağına 

inanmaktayız. Bu bakış açısından hareketle 

yapılan araştırmanın amacı, oyun ve fiziki 

etkinlikler dersi kapsamında hazırlanan dikkat 

geliştirme programının öğrencilerin dikkat 

düzeylerine etkisini belirlemektir.  Çalışmada yarı 

deneysel desenin tek gruplu öntest-sontest 

modeli kullanılmıştır. Araştırma, Ankara Özel 

Tevfik Fikret ilkokulunda 2018-2019 öğretim 

yılında öğrenim gören 126 üçüncü sınıf 

öğrencisiyle, bir öğretim yılı boyunca, haftada 
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hour a week, during an academic year. The 

research was carried out with the same teacher 

in five classes at the third grade in the school. 

Qualitative and quantitative data collection tools 

were used in the study. The quantitative data of 

the study were obtained with the 11-item 

Teacher Observation Form for attention 

development prepared by Bıyıklı, Işık, and 

Doğan (2020). Each item in the form was filled 

in for each student at the beginning (pre-test) 

and at the end (post-test) of the research process 

by the classroom teachers of that branch, who 

were thought to know the students well. It was 

observed that the data obtained in the pre-test 

and post-test had a normal distribution. A 

statistically significant difference was found in 

the development of students' attention levels in 

the t-test conducted for this. The qualitative data 

of the study were collected by the researchers 

using a semi-structured interview form prepared 

by the researchers. The interview was conducted 

with 30 students using the stratified sampling 

method. When the interviews with the students 

were analyzed, it was seen that the themes 

created were in the direction of supporting the 

quantitative data. 

 

Keywords: Attention Development Program, 

Attention Development in Students, Attention, 

Games and Physical Activities Course, 

Curriculum 

 

birer saat olarak toplam 34 ders saatinde 

yürütülmüştür. Araştırma, okuldaki üçüncü sınıf 

düzeyindeki beş şubede de aynı öğretmenle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel 

veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın 

nicel verileri, Bıyıklı, Işık ve Doğan (2020) 

tarafından hazırlanan dikkat gelişimine yönelik 

11 maddelik Öğretmen Gözlem Formu ile elde 

edilmiştir. Formda yer alan her bir madde, 

öğrencileri iyi tanıdığı düşünülen o şubenin sınıf 

öğretmenleri tarafından araştırma sürecinin 

başında (öntest) ve sonunda (sontest) her 

öğrenci için doldurulmuştur. Öntest ve sontestte 

elde edilen verilerin normal dağılıma sahip 

olduğu görülmüştür. Buna ilişkin yapılan t 

testinde, öğrencilerin dikkat düzeylerindeki 

gelişimlerinde istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Araştırmanın nitel verileri ise, 

araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme 

formuyla, araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 

Görüşme, tabakalı örnekleme yöntemi 

kullanılarak 30 öğrenci ile yapılmıştır. 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler analiz 

edildiğinde oluşturulan temaların nicel verileri 

destekleyici yönde olduğu görülmüştür.    

 

Anahtar Kelimeler: Dikkat Geliştirme 

Programı, Öğrencilerde Dikkat Geliştirme, 

Dikkat, Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi, 

Program Geliştirme 

  

Giriş 

 İçinde bulunduğumuz dönemde nüfusun artması, bilgisayar oyunlarının cazip hale gelmesi, 

şehirlerin çarpıklaşması çocukların oynayabilecekleri alanları azaltmıştır. Bu azalma da çocukların oyun 

oynaması kısıtlamıştır (Ayan & Memiş, 2012). Bununla birlikte günümüzdeki çocuklar arkadaşlarıyla 

spor etkinliğini gerçekleştirmek yerine bilgisayardaki oyunları tercih etmektedir (Hazar, Hazar, 
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Gökyürek, Hazar & Çelikbilek, 2017) Özellikle çocuklardaki bu hareketsizlik ve buna bağlı oluşan 

yaşam tarzı, çocukların dikkatlerini gelişimini engellemektedir (Pişkin & Alpay, 2019).  

             Okullar, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı öğrencilerin oyun oynayabilecekleri ender 

alanlardan biri olarak işlevini sürdürmeye devam edecek gibi görünmektedir.  Temel eğitimde okulların 

ilk dört sınıfında yer alan oyun ve fiziki etkinlikler dersi, özellikle oyun oynamaya olanağı olmayan 

çocuklar için çok önemli hale gelmiştir. Bu ders kapsamındaki oyunların, öğrencilerin temel hareket 

ihtiyacını karşılamasının yanında, onların dikkat, algılama ve hafızalarının da gelişmesine yol açabilir 

(Akçınlı Yurdakul, Çamlıyer, Çamlıyer, Karabulut & Soytürk,  2012). 

             Alanyazında oyunun farklı işlevlerine yönelik çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırma 

kapsamında ifade edilen oyunlar, daha çok bedensel egzersizler, sportif oyunlar niteliğindedir.  Hareket 

eğitimine dayalı oyunlar, çocukların dikkat düzeylerinin artmasına, düşüncelerinin  belli hedefe 

odaklanma süresinin fazlalaşmasına neden olmaktadır (Özer & Özer, 2019). Çocuklar bedensel oyunlar 

yani sportif etkinliklere dayalı alıştırmalar yaptıklarında, eğer onların odaklanma düzeyleri artarsa 

performansları da en üst seviyeye taşınır (Gallahue, 1982). Ayrıca bu anlamdaki oyunları oynayan 

çocukların fiziksel aktivite sayısının aratacağı, dijital oyun bağımlılıklarının azalacağı ve dikkat 

düzeylerinin bundan olumlu şekilde etkilenebileceğini söyleyebiliriz (Orhan, Aktuğ & İbiş, 2018).   

             Bedensel olarak çocuğun etkin olduğu sportif oyunlar, onların dikkat, odaklanma, zihin ve 

konsantrasyon gelişiminde etkilidir (İnce, 1995). Sportif oyunlar, bireylerin çok kısa sürede çok fazla 

bilgiyi işlemesini gerektirir. Bu nedenle sportif oyunlarda dikkat ve karar verme en önemli özellikler 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Asan, 2011). Sportif oyunların dikkat üzerinde etkili olduğu yapılan 

araştırmalarda açıkça görülmektedir. Araştırma kapsamında yer alan oyun ve fiziki etkinlikler 

dersindeki dikkat geliştirici oyunların neler olması gerektiği sorusu bu çalışmanın önemli noktalarından 

biridir. Bu anlamda yaptığımız alanyazın taramasında birbirinden farklı oyunların ya da disiplinlerin 

dikkati geliştirip geliştirmediğinin araştırıldığı çalışmalarla (masa tenisi (Asan, 2011), golf (Tunç, 2013), 

eskrim (Kartal, Dereceli & Kartal, 2016), kayak (Göktepe, Akalın & Göktepe, 2016), oryantring 

(Atakurt, Şahan & Alparslan, 2017), tenis (Pişkin & Alpay, 2019), badminton (Koçyiğit, Kumartaşlı, 

Orhan & Yılmaz, 2020) karşılaştık. Bu çalışmalar incelendiğinde dikkat gelişimi için belirli bir oyun 

branşının etkisinin test edildiğini gördük. Bunun sebebi olarak araştırmaların yapılma süresinin az 

olması söylenebilir. Oyun ve fiziki etkinlikler dersindeki dikkat gelişimi için hazırladığımız program 

kapsamındaki etkinliklerin tek bir branşa değil, birden fazla branşa yönelik olmasını amaçladık. Böylece 

farklı branşları bir araya getirerek disiplinler arası bir uygulama gerçekleştirdik. Oyun ve fiziki etkinlikler 

dersi kapsamında hazırladığımız programda masa tenisi, ip atlama, yoga, vb. gibi farklı uygulamalara 

yer verdik. 

             Oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında yer alan oyunların, dikkat geliştirme özelliği 

açısından yapılandırıldığında, dikkat gelişimi için önemli bir adım atılacağını düşünmekteyiz. Dikkat 

gelişiminin, öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir etkisinin olduğu bilincindeyiz. Temel eğitimdeki 

her dersin kendi yapısını, bu açıdan gözden geçirmesinin önemli bir öğrenme özelliği olan dikkatin 

geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.     

             Alanyazındaki araştırmalar incelendiğinde dikkatle ilgili yapılan çalışmalarının çoğunun dikkat 

eksikliği olan bireylere yönelik olduğu görülmektedir. Dikkatin öğrenme için önkoşul özelliği taşıması, 
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onu sadece dikkat eksikliği olan öğrencilerde değil, tüm öğrencilerde geliştirilmesi gereken bir özellik 

olarak görmemize neden olmalıdır. Dikkat kavramına bu açıdan bakıldığında öğrencilerin öğrenme 

ürünleri üzerinde bir artış sağlayacağını düşünmekteyiz. Araştırma bütün öğrencilere yönelik yapılması 

açısından önemlidir. Ayrıca yapılan araştırmada öğrencilerdeki dikkat gelişiminin etkililiği hem nitel 

hem de nicel verilerle değerlendirilmesi de bu araştırmayı bu açıdan da önemli kılmaktadır. Yapılan 

açıklamalardan hareketle araştırmanın amacı, oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında hazırlanan 

dikkat geliştirme programının öğrencilerin dikkat düzeylerine etkisini belirlemek olmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmanın araştırma sorusu şöyle ifade edilmiştir:  

               •Dikkat geliştirme programının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin öntest puanları ile 

sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Türü 

             Araştırmada, yarı deneysel desene ait tek gruplu öntest-sontest modeli uygulanmıştır. 

Araştırmadaki bağımsız değişken, dikkat gelişimine yönelik hazırlanan öğretim programı, bağımlı 

değişken ise öğrencilerdeki dikkat gelişimidir. Programın uygulandığı bir öğretim yılı boyunca 

öğrencilerin aldıkları malzemeleri sınıfa getirmeleri, derste ve evlerinde kullanmalarına ait 

sorumlulukları, derste kullanılacak malzemeler ve dersin ortamı kontrol değişkeni olarak 

düşünülmüştür. Modelin şematik gösterimi Tablo 1 deki gibidir. Araştırma tamamlandığında nitel 

verilerin toplanabilmesi için öğrencilerle görüşme yapılmıştır.  

           Tablo 1. Modelin şematik gösterimi 

           
Grup 

Öntest Uygulama Sontest 

G1 O1,1 X  O1,2 

G1: Deney grubu  

X: Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde her hafta bir ders saati (40 dakika) dikkat eğitimi 

O1,1 – O1,2: Öğrencilerin dikkatleriyle ilgili sınıf öğretmenlerinin gözlemleri, sadece son testte 
öğrencilerle yapılan görüşmeler 

              

Çalışma Grubu 

             Araştırma, araştırmacılara fiziksel, yönetsel ve uygulama bakımından kolaylık sağladığı için 

2018-2019 öğretim yılında, Ankara Özel Tevfik Fikret İlkokul üçüncü sınıflarında, oyun ve fiziki 

etkinlikler dersinde yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı grupta dersler kırk dakika, spor salonunda 

yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı gruptaki öğrenciler bu okula herhangi bir başarı ya da yetenek sınavı 

ile girmemiştir. Uygulama yapılan gruptaki beş öğrencinin öğrenme güçlüğü, iki öğrencinin de dikkat 

eksikliği tanısı bulunmaktadır. (Araştırmanın sonunda bu öğrencilerde de bir miktar gelişim olduğu 

öğretmen gözlem puanlarına yansımıştır.) Bir başka değişle araştırmanın yapıldığı grup karmadır. 

Araştırmaya toplam 126 üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerden 66 (%52)’ si kadın, 60 (% 

48)’ı erkektir.   
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Denel İşlem 

             Oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamın spor alanında dikkatle ilgili alanyazın incelenmiştir. 

Bu incelemeden hareketle bir program geliştirme uzmanı ve iki beden eğitimi öğretmeni ile birlikte 

2017-2018 öğretim yılında programın kazanımları, etkinlikleri ve materyalleri hazırlanmıştır. Programın 

kazanımları yazılırken dikkatin süre ve uyarıcı çeşitliği göz önüne alınmıştır. Göz önüne alınan bu 

özellikler programın basitten karmaşığa doğru (seçici-odaklanmış, değişen, sürekli ve bölünmüş dikkat) 

aşamalı olmasına neden olmuştur. Yani kazanımlar bilişsel ve dikkat gelişim süreçleri göz önüne 

alınarak yazılmıştır. Ayrıca program uygulanmadan önce bütün materyaller temin edilmiştir. Örneğin, 

boncuk torbaları hazırlanmış, pet şişeler renklendirilmiştir.   

             Dikkat gelişim programı sadece dikkat eksikliği olan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yönelik 

hazırlanmıştır. Programda, öğrencilerin katılımını sağlanarak buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı 

benimsenmiştir. Öğrenciler, ders sürecinde kullandıkları materyallerle çeşitli denemeler yapmıştır. 

Öğrenciler süreçte yaparak yaşayarak dikkatlerinin artığının farkına varmıştır. Bir başka deyişle, 

öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin merkezde olduğu bir anlayış benimsemiştir. Dikkat gelişim 

programında beden eğitimi dersinin alışa gelmiş top, minder gibi materyalleri yerine makarna, boncuk 

torbası, çıngırak, kendama gibi malzemeler kullanılmıştır. Bir başka değişle, programın etkinliklerinde, 

basit ama dikkat için işlevsel malzemelere yer verilmiştir. Çok bilinen bazı malzemeler dikkat gelişimi 

için kullanılmıştır. Örneğin, öğrencilerin çokça oynadıkları plastik şişeyi dik getirme oyunu, dikkat 

amacıyla kullanıldı. Ayrıca programda öğrencilerin sorumluluk alması da önemsenip her öğrencinin 

senenin başında atlama ipi, masa tenisi raketi ve topunu alıp hem sınıfta hem de sınıf dışında dikkat 

geliştirici egzersizleri yapması sağlanmıştır.  

             Hazırlanan program, iki rehber öğretmen, bir ölçme değerlendirme uzmanı ve beş sınıf 

öğretmeninin görüşüne sunulmuş onlardan gelen dönütlerden hareketle programda düzenlemeler 

yapılmıştır.  

             Hazırlanan taslak programın etkinliklerden bazıları 2017-2018 yılında iki üçüncü sınıfındaki 

48 öğrenci ile denenmiş ve deneme sonuçlarına göre programda bazı düzeltmeler yapılmıştır.  

             Her şubenin sınıf öğretmeni kendi sınıfındaki öğrencilere yönelik 2018 – 2019 yılının ilk iki 

haftasında öğrencilerin dikkat gelişimlerini belirlemeye yönelik Öğretmen Gözlem Formlarını 

doldurmuştur.  

             Dikkat Gelişim Programı, 2018-2019 öğretim yılı boyunca beş sınıfta aynı beden eğitimi 

öğretmeni tarafından oyun ve fiziki etkinlikler dersinde haftada birer ders saatinde toplam 34 hafta 

uygulanmıştır. Uygulamalar sürerken velilerden öğrencilerin evlerinde sınıfta öğrendiklerini tekrar edip 

etmedikleri, sınıf öğretmenlerinden de öğrencilerin dikkat gelişimleri ve etkinliklere bakış açıları 

hakkında dönütleri alınmıştır. Alınan dönütler doğrultusunda programı ileriye dönük olarak 

düzeltilmiştir.  

             2018-2019 öğretim yılı sonunda sınıf öğretmenleri başlangıçta doldurdukları öğrencilerin 

dikkat gelişimleriyle ilgili Öğretmen Gözlem Formunu tekrar doldurmuştur. Ayrıca araştırma 

tamamlandığında öğrencilerden otuzu ile odak grup görüşmesi yapılmıştır.  

             Araştırmanın sonunda iki ölçme aracıyla toplanan veriler analiz edilmiştir.  
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Veri Toplama Araçları  

            Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, 

Bıyıklı, Işık & Doğan (2020) tarafından hazırlanan dikkat gelişimine yönelik 11 maddelik Öğretmen 

Gözlem Formu ile elde edilmiştir. Form beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Formun test tekrar test 

yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı .81; Cronbach Alpha katsayısı ise.78’dir. Yapılan bu 

çalışmada ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur.  

Araştırmaya ait nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu ile elde edilmiştir. 

Uygulanan denel işleme ilişkin öğrencilerin görüşlerini alıp süreci daha iyi betimleyebilmek için 

katılımcılarla tek tek görüşmek yerine araştırmaya katılanlardan belirli sayıdaki öğrenci ile 

görüşülmüştür. Bunun için sınıftaki alt, orta ve üst akademik başarıya sahip öğrenciler arasından 

random seçim yapılarak tabakalı bir şekilde belirlenmiştir. Bunun için her sınıfta altı öğrenci random 

seçilmiştir. Bunlardan ikisi alt, ikisi orta, ikisi de üst düzey akademik başarıya sahiptir. Görüşme formu, 

araştırmanın problemiyle ilgili olarak alanyazın ve benzer araştırmalarda kullanılan formlar 

incelenmiştir. Görüşme formundaki sorular yazılıp beş sınıf öğretmeni, bir rehber öğretmen, bir ölçme 

değerlendirme uzmanına gösterilip gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uzmanlardan gelen görüşler 

doğrultusunda dört soru belirlenmiştir. Araştırmadaki sorular öğrencilerin düşüncelerini derinlemesine 

incelemek için sondalarla desteklenmiştir. Araştırmada kullanılacak sorular bazı öğrencilere (30 kişinin 

içinde olmayan) sorulup denenmiş ve etkililiğine karar verilmiştir.  Görüşme verileri, altışarlı gruplar 

halinde beş odak grup görüşmesi yapılarak toplamda, 30 öğrenciden ses kayıt cihazıyla elde edilmiştir. 

Her görüşme 35 ile 40 dakika arasında tek oturumda yapılmıştır. Öğrencilerle görüşmeyi 

araştırmacılardan biri gerçekleştirmiştir.   

              

Verilerin Analizi 

             Araştırmaya katılan öğrencilerin dikkat gelişimleriyle ilgili öğretmenlerin gözlem formuna ait 

puanların dağılımının basıklık değerleri öntestte .236, sontestte .964; çarpıklık katsayısı ise önntestte 

.747, sontestte 1.208’dir.  Değerler +2 ile ˗2 arasında olduğu için sapma, normalden önemli büyüklükte 

değildir (Tabachnick ve Fidell, 2019). Öntest ve sontest puanlarının normal dağılım göstermesinden 

dolayı yapılan analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Bu sebeple öğretmen gözlemlerine ait 

öntest ve sontest puanlarının karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır.   

             Öğrencilerle yapılan görüşme formundan elde edilen veriler dört aşamada elde edilmiştir. Bu 

aşamalar, veriyi bütünleştirme, kategori ve kodlar oluşturma, veriyi düzenleme ve yazmadır. 

Araştırmadan elde edilen veriler betimsel yolla analiz edilmiştir. Analizlerde N-Vivo programı 

kullanılmıştır. Betimsel analiz, görüşme formundaki sorulara katılımcıların söyledikleri ve bu 

söylemlerden hareketle sonuçların oluşturulması olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Şimşek, 2018). 

Formun hazırlanmasında uzman görüşünün alınması ile kapsam geçerliği; kategori ve kodlar 

oluşturulurken iki araştırmacının görüşünün alınması ile verilerin güvenirliği sağlanmıştır. Ayrıca 

araştırmada dış güvenirliği sağlayabilmek için araştırmadaki öğrencilerin kimlikleri saklı tutulmuş, 

alıntıların gösterilmesi için Ö1, Ö2, Ö3 gibi semboller kullanılmıştır.    
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Bulgular 

             Dikkat geliştirme öğretim programının etkililiğini test amacıyla, sürecin başında ve sonunda 

her dersin sınıf öğretmeni sınıfındaki öğrencilerle ilgili Öğretmen Gözlem Formunu doldurmuştur. 

Öğretmenlerin doldurduğu formdaki puanlara göre öntest ve sontestlere ilişkin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir.    

 

 

 

              Tablo 2. Öğretmen Gözlem Formlarından Elde Edilen Öntest ve Sontest Puanları 

                 Arasındaki t Testi Sonuçları 

               
Öğretmen  
Gözlemleri 

N 
X  

SS Sd t p 

Öntest 126 23.68 6.06  

125 

 

3.181 

 

.002 Sontest 126 24.89 6.28 

                    p˂.05 

             Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin öntest ( = 23.68) gözlem formunda belirttikleri 

görüşlerine ilişkin puanlar sontestte ( = 24.89) artmıştır.  Elde edilen p değeri 0.05’ten küçük olduğu 

için öntest puanları ve sontest puanları arasında sontest lehine (ortalama daha yüksek olduğu için) 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

                 Tablo 3. Görüşme Formundaki Sorulara Öğrencilerin Verdikleri Yanıtlardan Hareketle Oluşturulan 

                 Kategori ve Kodlar  

Görüşme Formu Soruları Kategori Kodlar f  Toplam 

(f) 

1)Bu dersle ilgili beklentileriniz 
nelerdi? Neden? 
 

 
Dikkati geliştirme 

 

Dikkat geliştirici fiziksel 
etkinlikler ve oyunlar 

20  
30 

Dikkat geliştirici kâğıt ve kalemle 
yapılan etkinlikler 

10 

 
 
2)  Sınıf içinde kendinizi nasıl 
hissettiniz? Size göre bu 
durumunuzun nedenleri 
nelerdi? 

 
Olumlu duyguları 

hissetme 

Merak Etme 10  

18 Mutlu Olma 4 

Heyecan Duyma 4 

 
Farklı duyguları bir 

arada yaşama 

Önce olumsuz sonra olumlu 
duygular hissedilmesi 

6 
 

 
 

12 
Çeşitli duyguların bir arada 

olması 
6 

3) Dikkat Eğitimi dersinde 
değişiklik yapmak isteseniz ve 
bu sizin elinizde olsa neleri 
devam ettirir, neleri 
değiştirirdiniz, neden? 
a. Hoşlandıklarınız? Neden? 
b. Hoşlanmadıklarınız? Neden? 

Ders/Uygulama 
aynı şekilde devam 

etmeli 

Oyunların tamamı devam etmeli 20  

23 Bazı oyunlara öncelik 
verilmeli/sayısı arttırılmalı 

3 

Derste/uygulamada 
bazı düzenlemeler/ 

değişiklikler  yapılmalı 

Öğrencilerin derste uyması 
gereken kurallarda düzenleme 

yapılmalı 

3  

 

10 Oyunlarda/ 
etkinliklerde düzenleme yapılmalı 

 

7 
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4) Dikkat Eğitimi dersinde 
kazandığınız en önemli özelliği 
tek bir kelime ile ifade etmeniz 
istense hangi kelimeyi 
seçerdiniz?  
 

 
Dikkat gelişimi 

Dikkat gelişiminin sağlanması 16  

18 Dikkatli olma 2 

 
Yeni Bilgiler 

Öğrenme 

Eğlenerek öğrenme 6  
 

12 
Yeni malzemeler tanıma 2 

Yeni oyunlar öğrenme 2 

Arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme 2 

 

 

             Araştırmada kullanılan görüşme formundaki sorulara yönelik öğrencilerin söyledikleri analiz 

edilmiştir. Analizler sonucunda oluşan kod ve kategoriler Tablo 3’de verilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda dört soruya ilişkin yedi kategori, 17 kod oluşturulmuştur. En yüksek kategori dikkat 

geliştirme (30), en az kategori ise derste/uygulamada bazı değişiklikler yapılmalıdır (10). Betimsel analiz 

sonucunda ortaya çıkan kodlar; dikkati geliştirme (30), olumlu duyguları hissetme (18), farklı duyguları 

bir arada yaşama (12), ders/uygulama aynı şekilde devam etmeli (23), derste/uygulamada bazı 

değişiklikler yapılmalı (10), dikkat gelişimi (18), yeni bilgiler öğrenmedir (12).   

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

             Araştırmanın verileri analiz edildiğinde öğretmenlerin öntest ve sontest gözlem puanları 

arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık vardır. Bu farklılıktan dolayı hazırlanan ve uygulanan dikkat 

geliştirme programının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Alanyazında bu araştırmada olduğu gibi hareket 

eğitimi kapsamındaki oyunların merkezde olduğu oyunlarla hazırlanan dikkat geliştirme 

programlarının, öğrencilerin dikkat gelişimlerinde etkili olduğunu gösteren araştırmalar (Akandere, 

Baştuğ, Asan & Baştuğ, 2010; Gözalan, 2013; Renk, İbiş & Aktuğ, 2020)  bulunmaktadır.  

             Araştırmada kullanılan görüşme formundaki veriler betimsel yolla analiz edildiğinde, 

hazırlanan programın dikkat gelişiminde etkili olduğunu gösteren öğrenci görüşleri de bulunmaktadır. 

Bu görüşlerin özellikle dikkati geliştirme, dikkat gelişimi, ders/uygulama aynı şekilde devam etmeli, 

olumlu duygular hissetme ve yeni bilgiler öğrenme kategorilerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bu 

görüşlere ilişkin ifadelerden bazıları aşağıda verilmiştir.   

              Ö5 “İp atlama, tenis topu ve raketiyle dikkatimizi geliştirici etkinlikler yapacağımızı düşünüyordum. Hem 

bunlarla hem de başka yeni malzemelerle etkinlik yaptık. Dikkatimiz arttı.” (Kategori: dikkati geliştirme, kod: 

dikkat geliştirici fiziksel etkinlikler ve oyunlar)  

              Ö26 “Mutluydum. Her zaman nasıl bir ders yapacağımızı merak ediyordum.” (Kategori: olumlu duyguları 

hissetme, kod: merak etme)  

              Ö8 “Heyecanlıydım ve korkuyordum. Acaba yeni oyun oynayacak mıyız diye merak ediyordum. Tenis topu 

olunca başaramayacak mıyım diye endişeleniyordum. Sonrasında derste yapınca mutlu oldum.” (Kategori: farklı 

duyguları bir arada yaşama, kod: önce olumsuz sonra olumlu duygular hissetme)  

              Ö2 “Dikkat dersinin dikkatimizi geliştirdiğinden hoşlandım. Bu dersin kaldırılmasını istemem.” 

(Kategori: ders/uygulama aynı şekilde devam etmeli, kod: oyunların tamamı devam etmeli) 
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             Ö29 “Arkadaşlarım dikkat dersinde konuşunca dikkatim dağılıyor ve bu hoşuma gitmiyor. Ayrıca raketle 

oynarken topumuz yandaki arkadaşlara kaçıyor ve çok sinirleniyorum.”  (Kategori: derste/uygulamada bazı 

düzenlemeler yapılmalı, kod: öğrencilerin derste uyması gereken kurallarda düzenleme yapılmalı)  

              Ö10 “Dikkatimi geliştirdim.” (Kategori: dikkat gelişimi, kod: dikkat gelişiminin sağlanması)   

               Ö7 “Yeni oyunlar öğrendim.” (Kategori: yeni bilgiler öğrenme, kod: oyunlar)   

               Gündüz (1992) yaptığı araştırmasında, öğrenme-öğretme süreçlerinde özellikle 1950’li 

yıllardan sonra sportif etkinliklerin bireylerde birçok özelliği geliştirdiğini ve bu özelliklerden birinin 

dikkat olduğunu ifade etmiştir (Akt. Gözalan, 2013). Hareket eğitimi kapsamındaki ya da sportif 

oyunların dikkat gelişiminde etkili olmasının nedeni olarak oyunda çocukların bedenlerinin neredeyse 

tamamını çalıştırmasına, ince ya da kaba motorik özelliklerini geliştirmelerine ve bunları yaparken 

çocukların vücutlarının farklı bölümlerini uyumlu bir şekilde kullanmasına bağlayabiliriz. Çocuklar 

oyun oynayarak tepki verme güçlerini geliştirmekte, dikkatlerini dinamik hale getirmekte ve 

hareketlerini hızlandırmaktadır (Şirin, 2011).  

             Oyun aracılığıyla dikkatin gelişimi sağlanabilir. Gelişim sağlanırken oynanan oyunlarda bazı 

özelliklere dikkat etmek gerekir. Oyunlar aracılığıyla dikkatin geliştirilmesinde çocuklara verilen 

araçların onların gelişimsel özelliklerine uygun olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. Çocuklar 

oynadıkları oyunlarda başarı duygusunu tatmalıdır. Bu nedenle oyunların içinde ödüller olmalıdır. 

Ödüller oyunu tamamlama, oyunda bir şeyler keşfetme olduğu gibi yiyecek ödülleri ya da fiziksel temas 

gerektiren ödüllerde (el çakma, kucaklama) olabilir. Önemli olan ödülün hemen verilmesidir. Oyundaki 

yönergelerin kısa, anlaşılır ve sözel olması çok önemlidir. Oyunlar basitten karmaşığa doğru 

aşamalandırılmalı, oynayanlarda başarılı oldukça bir sonraki aşamaya geçilmelidir. Oyun üst aşamalara 

geçtikçe zorluk derecesi arttırılmalıdır. Çocuk oyunun her aşamasında değerlendirilmeli, çocuğun 

dikkat gelişimi kontrol edilmelidir (Dönmez, Abidoğlu, Dinçer, Erdemir & Gümüşcü, 1981).  

             Hareket eğitimi kapsamındaki oyunlar, çocukların kısa zamanda çok sayıda bilgi ve uyarıcı ile 

karşılaşmasını sağlar (Çağlar & Koruç, 2006).  Bu da dikkatini gelişimi için çocuklara olanaklar sunar 

ancak günümüzde çocuklar bu oyunları oynayabilmek için gerekli olan alanları bulmakta 

zorlanmaktadır. Bu nedenle çocuklar hareket gerektiren oyunları oynamak yerine bilgisayar, cep 

telefonu ve tablet karşısında zaman geçirmekte, çok iyi özelliklere sahip olmayan oyun alanlarında oyun 

oynamaya maruz kalmaktadır. Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için oyun oynaması gerekir. 

Oyun yardımıyla çocukların sorumluluk alması, düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesi, 

paylaşımcı olması ve hayal güçlerini kullanması sağlanabilir. Bu özelliklere sahip olarak yetişen 

çocuklar, odaklanma güçlerinin artmasıyla birlikte kendilerini de iyi bir şekilde tanıma fırsatı yakalamış 

olurlar (Turgut & Yılmaz, 2010).  

              Dikkat, insanların birey olma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu rol okul hayatı ile birlikte 

öğrenme süreçlerinde etkisini daha çok hissettirir. Bireylerin yaşamında dikkatin etkisi o kadar 

büyüktür ki, yaşamlarındaki başarılarda dahi dikkatli olmaları ya da dikkat gelişimleri önemli bir etkiye 

sahiptir (Gözalan, 2013). Önemi bu kadar büyük olan dikkat kavramının oyun ve fiziki etkinlikler dersi 

kapsamındaki etkinliklerde sıklıkla yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu düşünceye hizmet eden 

araştırmamızın sonucunda oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında hazırlanan dikkat geliştirme 

programının, öğretmen gözlemlerine göre öğrencilerin dikkatlerinin geliştirdiği yönündedir.    
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Bu sonuçlara göre aşağıdaki öneriler getirilebilir:  

             Öğrencilerdeki dikkat gelişimi birçok ders kapsamındaki etkinliklerle yapılabileceği gibi oyun 

ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında da yapılabilir. Bu sebeple beden eğitimi öğretmenleri ve eğitim 

uzmanlarının birlikte öğrencilerin dikkat gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmaları için olanaklar 

sağlanmalıdır. 

             Dikkat gelişim programı hazırlayacakların, öğrencilerdeki dikkat gelişiminin belirli aralıklarla, 

sürekli, bir sistem içinde yapıldığında etkili olacağı ilkesini önemsemeleri gerekir. 

             Oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında alışagelmiş malzeme ve oyunların (örneğin, top ve 

futbol gibi) dışına çıkılmalıdır. Bu derste basit malzemelerle de eğlenceli oyunların oynanabileceği ve 

bunların dikkatin gelişimini sağlayacağı göz önüne alınmalıdır. 

             Araştırmada dikkat gelişiminin kanıtı olarak öğretmenlerin gözlemlerini kullanılmıştır. Bu 

çalışma dikkat gelişimi için daha farklı objektif dikkat testleri kullanılarak da yapılmalıdır. 
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Unemployment and Employment Dimension of New Technologies: Weaknesses of Turkish 

Labor Market and Strengthening Approaches  

 

 

Ali İhsan ÇELEN1 
 

 

Abstract  

 

In the literature, the effects of new technologies 

on unemployment and employment are basically 

evaluated as an optimistic scenario (new 

technologies bring new professions to the 

agenda) and a pessimistic scenario (many jobs 

will disappear because robots can do many jobs 

that human beings can do). This situation may 

differ according to the development level and 

adaptability of the countries. Therefore this 

situation is very important for Turkey which is a 

developing economy and has a significant 

deficiencies in the digital transformation 

process. Accordingly, the main purpose of the 

study; weaknesses of Turkish labor market is to 

identify specific points in the adaptation to new 

technologies and to provide strengthening policy 

approaches. In this context, the weaknesses of 

Turkish labor market was determined by 

Özet 

 

Literatürde yeni teknolojilerin işsizlik ve 

istihdam üzerindeki etkileri temelde iyimser 

senaryo (yeni teknolojilerin yeni meslekleri 

gündeme getirmesi) ve kötümser senaryo 

(insanın yapabileceği birçok işi robotların 

yapabilmesi dolayısıyla birçok işin ortadan 

kalkacağı) şeklinde değerlendirilmektedir. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve uyum 

yeteneklerine göre farklılık gösterebilecek olan 

bu durum, gelişmekte olan bir ekonomi ve 

dönüşüm sürecinde önemli eksiklikleri bulunan 

Türkiye için ele alınması gereken konuların 

başında gelmektedir. Buna göre yapılan 

çalışmanın temel amacını; Türkiye işgücü 

piyasasının zayıf yönlerini, yeni teknolojilere 

uyum noktasında belirlemek ve buna göre 

güçlendirme yaklaşımları sunmak 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye işgücü 

piyasasının zayıf yönleri, TÜİK verileri başta 
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qualitative analysis with especially TURKSTAT 

and other national and international data.  

As a result, Turkish labor market 

weaknesses are focused on the following issues: 

labor force participation rates, youth 

unemployment, skill mismatch, the weight of the 

agricultural sector in employment, the majority 

of unskilled labor, female unemployment, 

decreasing union density, narrowing collective 

bargaining, underemployment, informal 

employment, etc. Strengthening the identified 

weaknesses highlights the importance of the 

qualification process in terms of adaptation to 

new technologies. This process, which will take 

shape within the framework of education 

policies, has made Ministry of National 

Education and Council of Higher Education the 

main actors. In addition to the active and passive 

employment policies applied, the following 

policies should be implemented: creating a 

digital database which includes sector, 

education, skills etc. of all stakeholders’ 

information, providing information intelligence 

among stakeholders and improving dialogue. 

These issues have a great importance for the 

success of the policies implemented. So this 

should not be ignored in terms of realizing the 

optimistic scenario and reducing the effects of 

the pessimistic scenario. 

 

Keywords: New Technologies, Turkish Labor 

Market, Employment, Unemployment, 

Qualification Approaches. 

olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası verilerin 

nitel analizi ile belirlenmiştir.  

Sonuç olarak Türkiye işgücü piyasasının 

zayıf yönleri; işgücüne katılım oranları, genç 

işsizliği, beceri uyuşmazlığı, istihdamda tarım 

sektörünün ağırlığı, vasıfsız işgücünün çokluğu, 

kadın işsizliği, azalan sendikal yoğunluk, kapsamı 

daralan toplu pazarlık, eksik istihdam, kayıtdışı 

istihdam vb. konularda yoğunlaşmaktadır. 

Belirlenen zayıf yönlerin güçlendirilmesi, yeni 

teknolojilere uyum noktasında vasıflandırma 

sürecinin önemi ön plana çıkarmaktadır. Eğitim 

politikaları çerçevesinde şekillenecek olan bu 

süreç MEB ve YÖK’ü ana aktör haline 

getirmiştir. Uygulanan aktif ve pasif istihdam 

politikalarına ek olarak tüm paydaşların sektör, 

eğitim, beceri vb. bilgilerini kapsayan dijital bir 

veri tabanının oluşturulması, paydaşlar arası bilgi 

istihbaratının sağlanması ve diyaloğun 

geliştirilmesi konuları yürütülen politikaların 

başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. 

Bu durum iyimser senaryonun gerçekleşmesi ve 

kötümser senaryonun etkilerinin azaltılması 

noktasında göz ardı edilmemelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Teknolojiler, Türkiye 

İşgücü Piyasası, İstihdam, İşsizlik, Vasıflandırma 

Yaklaşımları. 
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Giriş 

ILO’ya göre yakın bir gelecekte çalışma hayatını dönüştüren temel güçlerin başında; ülkelerin 

demografik değişimleri, çevresel sürdürülebilirlik politikaları, teknolojik gelişmeler, yoksulluk ve 

zenginlik kavramlarının değişen niteliği, artan eşitsizlik nedeniyle sosyal adalete ve yeniden 

dengelemeye duyulan ihtiyaç, üretim ve istihdam sisteminin değişen karakteristiği gelmektedir (ILO, 

2015). Bu kapsamda bir ülke için çalışma hayatının şekillenmesinde; doğum ve ölüm oranları, göçmen 

nüfus, küresel ısınma başta olmak üzere yaşadığı diğer çevresel sorunlar, yaşanan teknolojik gelişmelere 

sağlanan uyum, yoksulluk, işsizlik ve diğer sosyal politika sorunları, üretim sisteminin değişmesine bağlı 

olarak şekillenen istihdam şekilleri vb. konular büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre farklılık gösteren bu durum, 21. yy’da yaşanan ileri teknolojik gelişmeler ile farklı bir 

boyut kazanmıştır. Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren mikro işlemciler, mobil telefonlar, 

internet teknolojileri, yapay zekâ, ileri robot teknolojileri vb. alanlarda yaşanan gelişmeler, hem üretim 

hem de tüketim sistemlerini değiştirerek ağ ekonomilerini gündeme getirmiştir. Bir anlamda piyasaların 

daha da küreselleşmesi ve birbirine entegre olması anlamına gelen bu gelişme, özellikle gelişmekte olan 

ekonomileri uyum sağlama noktasında zorlamaktadır. Gelişmiş ekonomilere kıyasla gelişmekte olan 

ekonomilerde yaşanan; tarım sektörünün ağırlığının devam etmesi, sanayinin yeterince gelişmemesi, az 

sayıda kişinin istihdam edildiği küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayıca çokluğu ve yeni istihdam türleri, 

işsizlik oranın yüksek olması, özel sektörün yeterince gelişmemesi, kayıt dışı istihdam vb. sorunlar 

küresel rekabet sürecinde önemli dezavantajları oluşturmaktadır. Bu kapsamda dönüşüm sürecinde 

işgücü piyasalarına yönelik sorunların belirlenmesi ve buna göre politikalar geliştirilmesi özellikle 

gelişmekte olan ekonomiler için büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak yapılan çalışmada Türkiye 

işgücü piyasasının zayıf yönleri; işsizlik/genç işsizliği, işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü, kayıt dışı 

istihdam, mülteciler ve sığınmacılar konusu, eğitim seviyelerine göre işsizlik oranlarının yüksek 

seyretmesi, eksik istihdam, düşen sendikal yoğunluk ve daralan toplu pazarlık kapsamı ve beyin göçü 

başlıkları altında ele alınmıştır. 

 

1.Yeni Teknolojiler 
Çok farklı şekillerde tanımlanan ve farklı boyutlarıyla değerlendirilen yeni teknolojileri 

tanımlamak için kullanılan en kapsamlı kavramlardan biri Endüstri 4.0’dır. 18. yy’ın son çeyreğinde ilk 

mekanik üretim tesislerinin tanıtılması ile başlayan Endüstri 1.0’ı 20. yy başlarında elektrik enerjisi 

kullanılarak işgücünün bölünmesine dayalı seri üretim ile devreye giren Endüstri 2.0 takip etmiştir. 

1970’li yıllar ile yeni bir kırılma noktası yaşayan üretim sistemleri, daha fazla otomatikleştirme amaçlı 

elektrik ve bilgi teknolojilerinin tanıtılmasıyla şekillenmiş ve Endüstri 3.0 devreye girmiştir. Dijital 

dönüşümün ana faktörü konumunda olan internetin 90’lı yılların ortalarından itibaren yaygınlaşmaya 

başlaması, bilgi tabanlı dönüşümü gündeme getirmiş dolayısıyla günümüzde halen etkisi devam 

etmekte olan siber fiziksel üretim sistemlerine dayalı Endüstri 4.0 yaşanmaktadır (DFKI, 2016). Bu 

kapsamda Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerini şu şekilde sıralanmak mümkündür (Öztenel, 2018): 

− Siber Fiziksel Sistemler 

− Akıllı İmalat Sistemleri ve Akıllı Makineler 
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− Robot Takımlar 

− Akıllı Binalar ve Şehirler 

− Benzetim ve Arttırılmış Gerçeklik 

− Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti 

− Bulut Bilişim ve Mobil Sistemler 

− Eklemeli İmalat ve 3D Yazıcılar 

− Akıllı Şebekeler ve Şebeke Güvenliği 

− Önleyici Bakım Uygulamaları ve Kalite  

Endüstri 4.0 kapsamında gelişen bu yeni teknolojiler temelde; hız, genişlik ve derinlik, sistem etkisi 

özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Buna göre hız; önceki gelişmelerin doğrusal hızla artmalarının 

aksine yeni teknolojilerin üstel bir hızla artmasını ifade ederken genişlik ve derinlik; ekonomide, iş 

dünyasında, toplumda ve bireysellikte eşi görülmemiş bir paradigma değişimini ifade etmektedir. Sistem 

etkisi ise yeni teknolojilerin; ülkeler, şirketler, sektörler arasında ve bir bütün olarak toplumda 

sistemlerin bütünsel dönüşümüne yol açması anlamına gelmektedir (Schwab, 2016, s. 11). Buna bağlı 

olarak her yıl yenileri eklenen teknolojiler belirli trendler çerçevesinde farklılaşmaktadır. Örneğin 2021 

yılı için beklenen trendler şu şekildedir (Duggal, 2021). 

− Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (Artificial Intelligence and Machine Learning): Görüntü, konuşma, 

tanıma, navigasyon, akıllı telefon kişisel asistanları vb. konuları kapsamaktadır. 2021’de 57 

milyar $ olan yapay zeka harcamalarının 2025’te 190 milyar $ olması beklenmektedir.  

− Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation): Uygulamaları yorumlama, verileri işleme, 

e-postaları cevaplama gibi iş süreçlerini otomatikleştiren bir yazılım türünü ifade etmektedir. 

Bu gelişme dünya genelinde 230 milyondan fazla çalışanın işini tehdit etmektedir.  

− Uç Hesaplama (Edge Computing): Küresel pazara hâkim olan AWS (Amazon Web Sevices), 

Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi oyuncuların eskiden izlemesi gereken bulut 

bilişim trendinin gelişmiş halini ifade etmektedir. 2022 yılı itibariyle küresel pazarda etkisinin 

6,72 milyar $ olması beklenmektedir.  

− Kuantum Hesaplama (Quantum Computing): Kaynak ne olursa olsun verileri kolayca sorgulama, 

izleme, analiz etme, ve buna göre çok daha hızlı bilgisayarlarla hareket etme yeteneği 

sunmaktadır. Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, Google vb. diğer büyük markaların 

kuantum hesaplama pazarına dâhil olmaları ve 2029’a kadar küresel pazarda 2,5 milyar $’ı aşan 

bir pay beklenmektedir.  

− Sanal Gerçeklik-Arttırılmış Gerçeklik (Virtual Reality and Augmented Reality): Bu teknolojiler; 

eğitim, eğlence, pazarlama, rehabilitasyon, tıp vb. birçok alanda çok geniş bir yelpazede 

gelişme potansiyeline sahiptir. 2022’ye kadar küresel pazar hacminin 209.2 milyar $ olması 

beklenmektedir.  

− Blok Zinciri (Blockchain): Kripto para birimleri başta olmak üzere akıllı sözleşmeler, 

matematiksel algoritmalar, otonom şirketler, nesnelerin interneti gibi birçok alanda 

kullanılmakta ve önemli oranda gelişme potansiyeli göstermektedir.  
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− Nesnelerin İnterneti (Internet of Things): Cihazların, ev aletlerinin, arabaların ve çok daha fazlasının 

internete bağlanabilmesini ifade etmektedir. 2022 yılı itibariyle küresel Pazar hacminin 1.1 

Trilyon $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

− 5G: IOT’u takip eden bir sonraki teknoloji trendidir. 5G hizmetlerinin 2021 yılında dünya 

çapında piyasaya sürülmesi ve 50'den fazla operatör tarafından kullanılması beklenmektedir.   

− Siber Güvenlik (Cyber Security): Verileri yasadışı yöntemlerle elde etmeye çalışan kötü niyetli 

bilgisayar korsanlarına karşı geliştirilen teknolojiler her geçen gün önem kazanmaktadır. 2021 

sonuna kadar küresel pazarda 6 Trilyon $ civarında bir harcamanın bu alanda gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir.  

Bu kapsamda yeni teknolojiler önemli derecede ilerleme göstermektedir. Dolayısıyla yeni 

teknolojiler toplumda ve ekonomide aynı buharlı makineler gibi büyük bir değişim ve dönüşümün tam 

ortasında yer almakta ve bunun için gerekli olan tüm yapı taşlarını sunmaktadır. Aynı şekilde yeni 

teknolojiler ile yaşanan büyük değişim ve dönüşüm hareketi bir yandan insanlığa çok büyük yararlar 

sağlarken bir yandan da bazı sorunları gündeme getirmektedir. Olumlu etkilerine kıyasla olumsuz 

etkilerinin daha ağır bastığı bu sürecin aslında şaşırtıcı olmadığı belirtilmekte ve sanayi devrimi ile 

yaşanan gelişmeler örnek gösterilmektedir (Brynjolfsson & McAfee, 2015, s. 18-19). Buna göre yeni 

teknolojiler her ne kadar parlak görünüyor olsa da emek piyasası için yeni riskleri taşımaktadır. Örneğin 

robotlar daha zeki hale geldikçe, yetenek ve becerileri daha iyi hale geldikçe işçinin rolü ile makinenin 

rolü arasında tersine dönmeye başlayan bir süreç ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında bir çalışanın 

uzmanlığının ve bilgi birikiminin yerini makinelerin ve algoritmaların alabileceği gerçeği, çalışanların 

işyerindeki kimliği ve insan kaynakları yönetimi açısından da negatif sonuçları bünyesinde 

barındırmaktadır (Degryse, 2016a). Diğer bir ifade ile gelişen yeni teknolojiler işgücü piyasaları için 

radikal bir dönüşümü gündeme getirmektedir.  

 

2.Yeni Teknolojilerin İşgücü Piyasalarina Etkileri ve Sonuçlari 

21. yy’da her geçen gün düşen robot fiyatları, erişilebilir yeteneklerin artması, ekonomiler arası 

entegrasyonun artması, yeni yeteneklerin ortaya çıkması, iş dünyasında robotların giderek yeni roller 

üstlenmesi, düşük hacimli üretim kalıpları, yaygınlaşan karmaşık görevler, insanlarla birlikte çalışan 

robotlar ve oluşturulan üretim takımları, çevik üretim sistemleri, doğru otomasyon kararları almanın 

artan önemi, platform ekonomik yapılar ve entegrasyonlar (Tilley, 2017) yeni teknolojilerin işgücü 

piyasaları üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaktadır. Buna göre: 

− Düşen Robot Fiyatları: Dünya’da robot üretimi arttıkça fiyatları düşmektedir. Geçtiğimiz 30 yıl 

içinde ortalama bir robotun fiyatı yarı yarıya düşmüştür.  

− Erişilebilir Yetenekler: Bir zamanlar robotik mühendislerini bulmak zor ve çalıştırmak oldukça 

maliyetli iken günümüzde (vasıflı işgücü sayısının artması ve gerekli eğitimlerin kolayca 

alınabilmesi sebebiyle) robotik üretim sistemlerini tasarlamak, kurmak, işletmek ve sürdürmek 

için gerekli becerilere sahip bireyler bulmak daha kolay ve daha az maliyetli hale gelmiştir.  
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− Entegrasyon Kolaylığı: Bilgi-işlem gücündeki yazılım geliştirme tekniklerindeki ve ağ 

teknolojilerindeki ilerlemeler, robotların montajını, kurulumunu ve bakımını eskisinden daha 

hızlı ve daha az maliyetli hale getirmiştir. 

− Yeni Yetenekler: Aynı yolu ve yöntemi körü körüne taklit eden robotların yerine günümüzdeki 

robotlar her geçen gün daha da akıllı hale gelmektedir. Örneğin yapılan  bir kaynağın kalitesini 

kontrol eden ve spektral analiz yöntemlerini kullanan bir robot, üretim sonrası denetimi önemli 

ölçüde azaltmaktadır.  

− Robotlar Yeni Roller Üstlenmektedir: Robotlar,  görevleri otomatikleştirme maliyetini ve karmaşıklığı 

azalttıkları için yakın bir gelecekte robot kullanan şirket sayısının ve kullanılan robot sayısının 

arttırması beklenmektedir.  

− Düşük Hacimli Üretim: Bir cihazın daha hızlı ve kolay programlanabilmesi ile elde edilen esnekliği 

sayesinde robotun belirli bir görevi tekrarlaması için gerekli süre giderek azalmaktadır.  

− Oldukça Değişken Görevler: Yapay zekâ ve sensör teknolojilerinde yaşanan gelişmeler çok daha 

büyük çaplı görevlerde hızlı değişkenlere olanak tanımaktadır. 

− Karmaşık Görevler: Çok daha hassas hesaplamaları yapabilen ve yüksek hassasiyet seviyesine sahip 

robotlar, imkânsız görülen birçok görevi olanaklı kılmaktadır. 

− İnsanlarla Birlikte Çalışma: Robotlar insan meslektaşlarının yanında yeni konumlar kazanmaktadır. 

Bu kapsamda robotlar ile insanları yan yana koyma ve görevleri aralarında yeniden paylaştırma 

üretkenliğe yardımcı olmaktadır.   

− Çevik Üretim Sistemleri: Otomasyon sistemleri, çıktıyı en üst düzeye çıkarmak veya birim başına 

maliyeti en aza indirmek için davranışlarını otomatik olarak uyguladıklarından üretim daha esnek 

ve akıllı hale gelmektedir.  

− Doğru Otomasyon Kararlarını vermek: Otomasyon stratejisinin, iş ve organizasyon stratejisiyle 

uyumlu olması, otomasyon programlarının sorunun net bir şekilde ifade edilmesiyle başlaması, 

otomasyonun net bir yatırım getirisi göstermesi gibi kriterler giderek belirleyici olmaktadır. 

− Platform Oluşturma ve Entegrasyon: Platform oluşturma ve modülerleşme stratejilerinin karmaşık 

ürün portföylerini yönetme maliyetini basitleştirmesi ve azaltması, otomasyon stratejilerinde 

esneklik ve ölçek ekonomilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen üreticiler için giderek önemli hale 

gelmektedir.  

Bu kapsamda yeni teknolojilerin işizlik ve istihdam üzerindeki etkileri; üretim modelleri, sektörler, işler 

ve işgücü, meslekler, istihdam ve istihdam türleri üzerinde görülebilmektedir (Tokol, 2019).  

− Üretim Modelleri Üzerindeki Etkileri: Makineler, ürünler, sistemler, süreçler, işçiler, sensörler ve 

uyarıcılar yolyla birbirine bağlanma şeklinde görülmektedir. 

− Sektörler Üzerine Etkileri: Tarım, sanayi, hizmet sektörleri üzerinde görülmektedir. 

− İşler ve İşgücünün Niteliği Üzerine Etkileri: İyimser- kötümser yaklaşımlar çerçevesinde 

şekillenmektedir. 

− Meslekler Üzerine Etkileri: Teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok mesleğin tehdit altında 

olması anlamına gelmektedir. 
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− İstihdam Üzerine Etkileri: İyimser- kötümser yaklaşımlar çerçevesinde şekillenmektedir. 

− İstihdam Türleri Üzerine Etkileri: İşçi paylaşımı, iş paylaşımı, geçici-gündelik çalışma, çağrı üzerine 

çalışma, tele çalışma, kupon temelli çalışma, portföy çalışma, kalabalık istihdam, ortak istihdam 

gibi çok sayıda yeni çalışma sistemleri ortaya çıkmaktadır.  

Aynı şekilde müşteri beklentilerinin değişmesi, verilerin ürünleri iyileştirmesi ve üretkenliği 

arttırması, şirketler arası işbirliği öneminin artması dolayısıyla yeni partnerliklerin yaygınlaşması, 

operasyon modellerinin yeni dijital modeller haline gelmesi şirket politikalarının temel belirleyicileri 

olmuştur (Schwab, 2016, s. 62). Bu kapsamda internete bağlanabilen elbiseler, sınırsız ve ücretsiz 

depolama, 1 trilyon sensörün internete bağlanması, ilk robot eczane, internete bağlanabilen gözlükler, 

dijital varlıklar, 3D yazıcılarla ilk otomobil, nüfus sayımlarını büyük veri kaynaklarıyla birlikte 

gerçekleştiren ilk devlet vb. gelişmelerin 2025 yılına kadar gerçekleşmesi beklenmektedir (Schwab, 

2016, s. 36).  

Öte yandan yeni teknolojilerin işgücü piyasaları üzerindeki en önemli etkileri işsizlik ve 

istihdam boyutunda değerlendirilmektedir. Genel anlamda teknolojinin ortaya çıkardığı işsizlik, açık 

işsizlik türleri kapsamında değerlendirilmekte ve bu durumun temelde insan gücünün yerine makinenin 

ikame edilmesinden ve daha verimli metotların uygulanmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. 

Daha çok kısa dönemde fert bakımından ele alındığında ortaya çıkan bu durum, uzun vadeli 

düşünüldüğünde yeni iş alanlarının ortaya çıkması açısından değerlendirilmektedir. Buna göre sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçiş klasik sanayi kollarında işsizliğe yol açarken yeni iş kollarında yeni 

istihdam olanaklarını ortaya çıkarmıştır (Zaim, 1997, s. 182). 

 Yeni teknolojilerin mevcut işlere etkileri noktasında özellikle; beden gücüne karşı bilgiye 

dayanan emek, işlere karşılık görevler, yok edici ve yaratıcı özellikleriyle teknoloji ve zaman faktörleri 

önem kazanmıştır. Buna göre beden gücüne karşı bilgiye dayanan emeğin ikamesi yeni teknolojiler ile 

mümkün hale gelirken, işlere karşılık görevlerin bazılarının tamamen makineler tarafından yapıldığı, 

bazılarının değiştiği ve bazılarının ise geliştiğine dikkat çekilmektedir. Yaratıcı boyutta teknoloji ise her 

büyük teknolojik değişimin yeni işler yaratması gerçeğini ifade etmektedir. (Frank, Roehring, & Pring, 

2019, s. 53). Diğer bir ifade ile yeni teknolojiler sunduğu yeni fırsatlar kadar yeni tehditleri de 

beraberinde getirmektedir (Tablo 1). Buna göre yeni teknolojiler kapsamında Endüstri 4.0; yeni 

meslekler, daha çevik ve daha esnek iş organizasyonları, tekrarlı ve rutin görevlerin elimine edilmesi, 

daha fazla ergonomi, işçiler arası yeni işbirliği formları, yeniden yapılanma, verimlilik ve ekonomi 

modelini değiştirme fırsatları sunmaktadır. Bunun yanında Endüstri 4.0; orta düzeyde vasıf gerektiren 

işlerde büyük yıkım, her zaman ve her yerde çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte iş yaşam dengesinin 

bozulması, stres ve tükenmişliğin artması, çalışanların sahip oldukları vasıflar üzerindeki kontrollerini 

kaybetmeleri, makinenin bir parçası haline gelmeleri (dijital taylorizm), sosyal sigorta finans 

yöntemlerinin ve vergi tabanının erozyona uğraması, meslek, iş ve statülerin güvencesizliği, toplu 

hareketlerin ve endüstriyel ilişkilerin zayıflaması, işgücü vasıf ve yetenekleri ile işgücü talebi profilinin 

uyuşmaması ve uyuşmazlıkların artması, eşitsizliğin büyük oranda yükselmesi, ücretlerdeki durağanlık, 

dijital taylorizm ile yüz yüze sözleşme gerektirmeyen meslekler ve çalışma ilişkileri, dijital yönetim ve 
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dijitalleşme ile çalışanlar üzerinde daha fazla denetim, çalışanlar ile yönetim arasında güveninin 

sarsılması vb. tehditleri de beraberinde getirmektedir.  

Tablo 1: Fırsatlar ve Tehditler Açısından Endüstri 4.0  

Fırsatlar Tehditler 
*Yeni meslekler (bilgisayar mühendisliği, ağ 
uzmanlığı, vb.) 
*Daha çevik, daha esnek iş organizasyonları 
*Tekrarlı ve rutin görevlerin elimine edilmesi 
*Daha fazla ergonomi, karmaşık ve daha ağır 
görevlerin kolaylıkla yapılabilmesi 
*İşçiler arasında yeni işbirliği formları 
*Yeniden yapılanma 
*Verimlilik kazanımlarında yeni yöntemler (ör: 
daha az zaman) 
*Ekonomi modelini değiştirme fırsatı (Post-
kapitalizme geçiş) 

*Orta düzeyde vasıf gerektiren işlerde büyük 
yıkım 
*Her zaman ve her yârde çalışmanın 
yaygınlaşması ile birlikte iş yaşam dengesinin 
bozulması, stres ve tükenmişliğin artması 
*Çalışanların sahip oldukları vasıflar üzerindeki 
kontrollerini kaybetmeleri, makinenin bir 
parçası haline gelmeleri (dijital taylorizm) 
*Dijital yönetim ve dijitalleşme ile çalışanlar 
üzerinde daha fazla denetim, çalışanlar ile 
yönetim arasında güveninin sarsılması 
*Meslek, iş ve statülerin güvencesizliği 
*Toplu hareketlerin ve endüstriyel ilişkilerin 
zayıflaması 
*İşgücü vasıf ve yetenekleri ile işgücü talebi 
profilinin uyuşmaması ve uyuşmazlıkların 
artması 
*Eşitsizliğin büyük oranda yükselmesi, 
ücretlerdeki durağanlık 
*Dijital taylorizm ile yüz yüze sözleşme 
gerektirmeyen meslekler ve çalışma ilişkileri ve 
bunların küresel rekabete maruz kalmaları 
*Sosyal sigorta finans yöntemlerinin ve vergi 
tabanının erozyona uğraması 

Kaynak: (Degryse, 2016a). 

Beklenen fırsatlar ve tehditler temelde; dönüşen çalışma ve üretim modelleri, iş yaratma veya 

bazı işlerin elenmesi ve çalışma ilişkilerinin değişmesi ile şekillenmektedir. Buna göre dönüşen çalışma 

ve üretim modelleri kapsamında; yapay zekâ, dijitalleşme, net olmayan üretim hatları, iş-yaşam dengesi, 

bölünmüş tedarik zincirleri, yatay organizasyon yapıları, büyük veri etkili olurken işçilerin ve 

işletmelerin bu sürece nasıl uyum sağlayacağı sorusu ön plana çıkmaktadır. İş yaratma veya bazı işlerin 

elenmesi kapsamında; otomasyon, mesleklerin kutuplaşması, yeni vasıf gereksinimleri, işsizlik 

dolaysıyla artan iş talebi, kadınların ve gençlerin işgücüne dâhil olması önem kazanırken düzgün işlerin 

nasıl korunacağı ve değişliklerin nasıl yönetileceği sorusu ön plana çıkmaktadır. Çalışma ilişkilerinin 

değişmesi kapsamında ise; standart dışı istihdam biçimlerinin artması, gig ekonomi, sosyal koruma 

reformlarının gerekliliği, artan işgücü hareketliliği önem kazanırken işgücünün yeniden eğitilmesi ve 

vasıflandırılmasının nasıl sağlanacağı ve bunun nasıl başarılacağı soruları önem kazanmaktadır (Şekil 

1). 
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Şekil 1: Endüstri 4.0 İşimizi Nasıl Etkileyecek 
Kaynak: (IndustriALL, 2017) 

Günümüzde bilgisayarların rutin, uzmanlaşmış ve öngörülebilir görevlerde sürekli daha iyi hale 

gelmesi ve büyük ihtimalle yakın gelecekte bu tür işleri şu anda yapan insanlardan daha iyi yapar hale 

gelecekleri beklentisi (Ford, 2018, s. 86) bazı işlerin tehlikede olduğunu göstermektedir. Buna göre 

örneğin otomasyona en yatkın meslekler; tele pazarlama, vergi danışmanlığı, sigorta eksperliği, hakemlik ve 

diğer spor görevleri, mahkeme kâtipleri, garsonlar, emlak komisyoncuları, tarım işleri ve aracılığı, 

sekreterlik, idari asistanlık, kuryelik vb. şeklinde sıralanırken otomasyona en az yatkın meslekler; akıl sağlığı 

ve madde bağımlılığı sosyal işleri, koreografi, doktorluk, psikolog, İK yöneticiliği, bilgisayar sistem 

analistliği, antropolog, arkeolog, deniz mühendisliği, satış yönetimi, genel müdürlük vb. şeklinde 

sıralanmaktadır (Frey & Osborne, 2013). Aynı şekilde küreselleşme ile günümüzde yüksek vasıflı işlerin 

elektronik ortamda farklı ülkelerden de yaptırılabilmesi ile birlikte teknoloji ve küreselleşme arasındaki 

çizginin muğlaklaşması, yaşanan dalganın önceki gelişmelerden oldukça farklı olduğunu 

göstermektedir. Örneğin; internetin ortaklaşa iş yapma imkânı sunan uygulamalarının ortaya çıkmasıyla 

birlikte yazılım sektörünün küreselleşmesi, şirketlere dünyanın dört bir yanından vasıflı programcılarla 

çalışabilme olanağı sunmaktadır (Ford, 2018, s. 82).   

Öte yandan teknolojilerin istidam sürecine etkileri iyimserler, kötümserler ve dengeleme görüşünü 

benimseyenler şeklinde üç ana sınıf çerçevesinde değerlendirilmektedir. İyimserlere göre; bilgi teknolojisi 

istihdamı arttıracak ve çalışma hayatının kalitesi artacaktır. Aynı şekilde işsizliğin temel nedeni yeni 

teknolojilerin kullanılması değil kullanılmamasıdır. Bu kapsamda örneğin İngiltere’de işsizliğin 

artmasının temel nedeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak verimliliğin, rekabet gücünün ve üretimin 

artması değil tam tersine yeni teknolojilerin kullanımında geri kalınması dolayısıyla pazar kaybının 

yaşanmasına bağlanmaktadır. Kötümserlere göre; emeğin yerine makinenin ilave edilmesi nedeniyle 

işsizliğin artacağı ileri sürülmektedir. Bu kapsamda bilgi teknolojilerinin maliyeti hızla azalırken emeğin 

maliyeti artmaya devam etmektedir. Aynı şekilde kötümserlere göre yeni teknolojilerin istihdama etkisi 

üç temel kriter çerçevesinde gerçekleşmektedir. Buna göre yeni teknolojiler önceki teknolojilere kıyasla; 

tüm sektörleri, işleri ve işçileri etkilemekte, çok hızlı yayılmakta ve işleri mobil hale getirmektedir. Bu 

Dönüşen Çalışma ve 
Üretim Modelleri

• Yapay zeka, dijitalleşme, 
net olmayan üretim 

hatları, iş-yaşam dengesi, 
bölünmüş tedarik 
zincirleri, yatay 

oranizasyon yapıları, 
büyük veri

• İşçiler ve işletmeler nasıl 
uyum sağlayacaklar?

İş Yaratma veya Bazı 
işlerin Elenmesi

• Otomasyon, mesleklerin 
kutuplaşması, yeni vasıf  
gereksinimleri, işsizlik 

dolaysıyla artan iş talebi, 
kadınların ve gençlerin 
işgücüne dahil olması

• Düzgün işler nasıl 
korunacak?

• Değişilikler nasıl 
yönetilecek ve nasıl dizayn 

edilecek?

Çalışma İlişkilerinin 
Değişmesi

• Standart dışı istihdam 
biçimlerinin artması, gig 
ekonomi, sosyal koruma 
reformlarının gerekliliği, 
artan işgücü hareketliliği

• İşgücünün yeniden 
eğitilmesi ve 

vasıflandırılması nasıl 
sağlanacak ve nasıl 

başarılacak 
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kapsamda bir yandan işgücü talebi azalmakta işgücü arzı ise dünyaya yayılmaktadır. Dengeleme görüşü 

kapsamında ise; yeni teknolojilerin etkisi bu gelişmelerden yararlanan insanların onu kullanma amacı 

ve tarzına göre farklılaşacaktır. Buna göre yeni teknolojilerin belirli bir yönde etki oluşturacağını 

kestirmek bir anlamda zordur (Tokol, 2019, s. 147-149). Ancak yaşanan yeni teknolojik gelişmelerin 

önceki gelişmelerden farklı olduğu ileri sürülerek yıkıcı yönlerinin daha fazla olduğu da iddia 

edilmektedir. Bu kapsamda yeni teknolojilerin iş yaratımını azaltması, işsiz toparlanmalarının uzaması 

ve uzun vadeli işsizliğin yükselmesi noktasında ABD önemli bir örnek olarak gösterilmektedir. Buna 

göre yeni yüzyılın ilk 10 yılının (2000-2010) istihdam konusunda, II. Dünya Savaşı’ndan beri en kötü 

dönem olma yönünde ilerlediği belirtilmektedir. 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren görülen teknoloji 

patlaması, 2007’den itibaren göreli durgunluk dönemi ve takip eden yılda görülen ekonomik kriz, 

istihdam yaratma konusunda bir felaket olarak değerlendirilmektedir (Ford, 2018, s. 63). Kötümser 

yaklaşım doğrultusunda oluşan bu gelişme bir yönüyle her bilimsel ve teknolojik gelişmenin sunduğu 

bir armağanın bir de karanlık bir yüzünün olduğu yaklaşıma dayandırılmaktadır. Bu kapsamda yeni 

teknolojilerin bir istisna olmadığı vurgulanarak yakın gelecekte, entelektüel mülkiyetin kötüye 

kullanılmasının ve özel hayatın işgal edilmesinin yanı sıra yazılım korsanlığı ve veri hırsızlıklarının 

artacağına da dikkat çekilmektedir. Aynı şekilde geliştirilen yeni otomatik sistemlerin birçok kişiyi işsiz 

bırakacağı vurgulanarak özellikle fabrika işlerini dönüştüren yeni teknolojilerin kısa sürede beyaz 

yakalıların işlerini de dönüştüreceği dolayısıyla ömür boyu istihdam kavramının ortadan kalkması 

sorununun altı çizilmektedir (Negroponte, 1996, s. 207-208). Örneğin risk altında bulunan işlerin sayısı, 

bir mesleğin bilgisayarlaşma olasılığı, ücretler ve eğitimsel kazanım arasındaki ilişki ve gelecekteki 

bilgisayarlaşmanın işgücü piyasası üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir araştırmada 2025 yılına kadar 

ABD’de istihdamın %47’sinin yüksek kategoride risk altında olduğu belirtilmektedir (Frey & Osborne, 

2013). Aynı şekilde yeni teknolojilerin G7 ülkelerine muhtemel etkileri; iş otomasyonu, iş gelişimi ve 

iş yaratma olmak üzere üç temel başlıkta ele alınmaktadır. Buna göre: İş otomasyonu, mevcut işlerin 

yaklaşık %12’sinin zeki sistemler tarafından ele geçirilme riskini ifade ederken iş geliştirme, mevcut işlerin 

yaklaşık %75’inin robotlar tarafından değiştirileceği anlamına gelmektedir. Bu kapsamda işgücünün 

aynı kalacağı ve işlerin daha kaliteli yapılacağı aynı zamanda daha fazla çıktı üretileceği beklenmektedir. 

İş yaratma kapsamında ise yeni teknolojilere bağlı olarak yeni gelir fırsatları ve yeni iş kategorilerinin 

artacağı hatta %13 oranında tamamen yeni işlerin ortaya çıkacağı belirtilmektedir (Frank, Roehring, & 

Pring, 2019, s. 52). Avrupa ile ilgili tahminler ise %40-60 arasındadır. Bu noktada özellikle; vergi 

danışmanlığı, profesyonel koçluk, çeviri vb. gibi yüksek vasıflı ve bazen yüksek ücretli hizmetleri bile 

kapsayan geniş bir yelpazede yüz yüze insan teması gerektirmeyen neredeyse tüm hizmetlerin ya 

yeniden konumlandıracağı ya da dijitalleştirileceği vurgulanmaktadır (Degryse, 2016a). 

Öte yandan teknolojinin işgücü piyasaları üzerindeki etkilerine dair bu tür endişelerin yeni 

olmadığı belirtilmiş ve bu durum 19. yy başlarında Ludditler olarak bilinen bir grup İngiliz tekstil işçinin 

makineleri parçalayarak protesto etmelerine kadar dayandırılmıştır. Ancak günümüzde yaşanan 

teknolojilerin milyonlarca işi yok edeceğine dair endişelerin her zamankinden daha yüksek olduğu 

vurgulanmaktadır. Özellikle robot biliminin üretimde devrim yaratması ve her yıl ortalama 200 bin 

endüstriyel robotun devreye girmesi bu endişeleri haklı çıkarmaktadır. Diğer bir ifade ile sanayi devrimi 

ile Ludditler ile başlayan hareket kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen değişmeyen basit bir gerçek ile 
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halen devam etmektedir. Bu kapsamda geniş ölçüde paylaşılan refah beklentilerinin zayıflatılmaması 

hatta güçlendirilmesi, modern ekonominin insan onuru ilkeleri ve insana yakışır çalışma fırsatı üzerine 

inşa edilmiş sürdürülebilir bir ekonomi olmasının sağlanması giderek önem kazanmaktadır (Ryder, 

2015). İkinci makine çağı olarak da adlandırılan bu sürecin filizlenme aşamasında olduğu gerçeği 

(Brynjolfsson & McAfee, 2015) ile tıpkı bir doğa kuvveti gibi bu dönüşüm sürecinin reddedilmesinin 

ve durdurulmasının mümkün olmadığı (Negroponte, 1996) dikkate alındığında bu durumun 

üstesinden gelinemeyecek zorluklar şeklinde düşünülmemesi gerekmektedir. Buna göre yapılacak 

müdahalelerin; ekonomik refahı arttıracak ve negatif etkileri azaltacak yönde olması gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. Bu kapsamda gelecekte var olan işsizlik risklerini çözmek için pasif bir şekilde özel 

sektöre güvenmenin yeterli olmayacağı bunun yanında devlet aktivizminin yarının iş dünyasını bugün 

olduğundan daha iyi hale getirmek için mutlaka gerekli olacağı vurgulanmaktadır. Bu durum; tam ve 

üretken istihdam, işgücünün uygun beceriler kazanması, geniş tabanlı sosyal koruma önlemleri, aktif 

işgücü piyasası, işyerlerinde işçi haklarının teşvik edilmesi ve korunması politikalarını gerekli 

kılmaktadır. Bu süreçte özellikle kilit paydaşlar arasında demokratik müzakereler ile gelecek için ortak 

bir vizyon aşılamaya yönelik yenilenmiş bir bağlılığa ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Islam, 2015). 

Aksi takdirde hızla genişleyen eşitsizlik sorunları tahminlerinin küçük bir kısmının gerçeğe dönüşmesi 

durumunda bile siyasi ve sosyal ayaklanmaları tetikleyebileceğine dikkat çekilmektedir. Diğer bir ifade 

ile bu konunun sadece geniş bant erişim ve fiber optik kablolarla sınırlı olmadığı toplumların köklü 

dönüşümünü ilgilendiren geniş çaplı bir olay olarak algılanması gerektiği vurgulanmaktadır (Meyer, 

2015).  

 

3.Dönüşüm Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasasinin Zayif Yönleri  

Avrupa Eğitim Vakfı (European Training Foundation-ETF) tarafından bölgeler düzeyinde 

yapılan bir analize göre ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi yapıları yakın bir gelecekte farklı konular 

çerçevesinde şekillenecektir. Buna göre Güney Doğu Avrupa bölgesinde değerlendirilen Türkiye için 

yakın bir gelecekte en fazla küreselleşme, dijital ekonomi, genç nüfus, kadın işsizliği, beyin göçü, 

immobilizasyon, göç, mobilite, doğum oranları konularının etkili olacağı öngörülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2: Küresel Trendlerin Bölgesel Etkileri 

 SEET* EAP* SEMED* Orta Asya 

Küreselleşme +++ +++ +++ ++ 

Dijital Ekonomi +++ +++ ++ ++ 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Offshoring ++ ++ +++ +++ 

Genç Nüfus, kadın işsizliği ve immobilizasyon +++ + +++ + 

Göç, mobilite, beyin göçü +++ ++ +++ ++ 

Demografi, doğum oranları, yaşlanma +++ +++ +++ +++ 

İklim değişikliliği ve azalan doğal kaynaklar ++ ++ +++ ++ 

Artan eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık + + +++ + 
*SEET: Güney Doğu Avrupa ve Türkiye, EAP: Doğu Ortaklığı, SEMED: Güney ve Doğu Akdeniz 
+ Düşük, ++ Orta, +++ Yüksek 

Kaynak: (ETF, 2019, s. 30) 
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Bahsedilen bu trendleri ise otomasyonlar tarafından tehdit edilen doğrudan yabancı yatırımlar, 

offshoring, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar takip etmektedir. En az beklenen etki ise artan 

eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık çerçevesinde şekilleneceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda dönüşüm 

sürecinde; işsizlik/genç işsizliği sorunu başta olmak üzere işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü, kayıt 

dışı istihdam, mülteciler ve sığınmacıların artması, artan beyin göçü, doğum oranlarının AB ve OECD 

ülke ortalamalarına göre yüksek seyretmesi, işgücü hareketliliğinin (mobilite) dengeli gerçekleşmemesi 

vb. sorunlar ön plana çıkmaktadır.  

 

3.1.İşsizlik/Genç İşsizliği  

Yeni teknolojilerin işgücü piyasalarına etkileri noktasında en önemli sorun alanlarından birini 

şüphesiz işisizlik oranları gelmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkileri kapsamında işsizlik 

sorunu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tekrar gündeme gelmiştir.  

 

Kaynak: (TÜİK, 2021), (OECD, 2021).  

Grafik 1: İşsizlik Oranları 

Grafik 1’e göre 2008 krizinin etkileri sonucunda Türkiye’de işsizlik oranı %9’dan %13 civarına 

yükselmiştir. 2012 yılında %9 seviyesine gerileyen işsizlik oranı sonraki yıllarda sürekli artarak 2018 

yılında %14’ü görmüştür. Bu durum krizin etkisiyle ortaya çıkan işsizlik oranının üstüne çıkması 

noktasında dikkat çekicidir. Aynı şekilde Türkiye’de işsizlik oranı özellikle 2014 sonrası dönemde AB 

ve OECD ortalamalarının üzerinde  seyretmektedir. Bu konunun önemli bir yönünü de 15-24 yaş arası 

genç işsizliği oluşturmaktadır (Grafik 2). 
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Kaynak: (TÜİK, 2021), (OECD, 2021). 

Grafik 2: Genç İşsizliği  

Nitekim 2008 krizinin etkisi ile %22 seviyesinde gerçekleşen genç işsizliği, 2012 yılına kadar 

kısmen düşmüş ancak sonrasında kademeli artarak 2019 yılı itibariyle %24 civarında gerçekleşmiştir. 

Diğer bir ifade ile genç işsizliği de kriz dönemi gerçekleşen işsizlik oranının üzerine çıkmıştır. Aynı 

şekilde 2016 yılından sonra genç işsizliği oranları AB ve OECD ülke ortalamalarının üzerinde 

seyretmiştir. Buna bağlı olarak işgücü piyasalarının uyumu noktasında bir diğer önemli konuyu ise genç 

nüfus potansiyelinin oransal büyüklüğü oluşturmaktadır. Bu durum yakın bir gelecekte işgücü 

piyasalarına katılacak genç nüfusun sayısal büyüklüğü hakkında fikir vermektedir (Grafik 3). 

 
Kaynak: (OECD, 2021), (TÜİK, 2021) 

Grafik 3: Genç Nüfus Potansiyeli (15 Yaş Altı Nüfusun Toplam Nüfusa %’si) 

Buna göre yakın bir gelecekte işgücü piyasalarına girme potansiyeli olan nüfusun oranı 2000’li 

yılların başında %33 seviyesinde iken 2018 yılında %24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı yıl bu oran 

AB’de %18, OECD’de ise %16 civarında gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile her ne kadar doğum 

oranları azalma eğiliminde olsa da işgücü piyasasına giren nüfus sayısal anlamda artmaya devam 

etmektedir. Bu kapsamda Türkiye işgücü piyasasının yeni teknolojilere uyumu sürecinde en önemli 

konulardan birini potansiyel genç nüfus oluşturmaktadır.  
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3.2.İşgücüne Katılım Oranlarının Düşüklüğü 

İşgücü piyasalarının uyumu sürecinde bir diğer sorunlu alan ise işgücüne katılım oranlarıdır 

(İKO). İşgücü/Aktif Nüfus olarak hesaplanan İKO; istihdam edilenler ve işsizler toplamının aktif 

nüfus içindeki oranını ifade etmektedir. Buna göre İKO Türkiyede, 2000’li yılların başında %55’ler 

seviyesinde iken 2008 krizine kadar kısmen düşmüş, kriz sonrası dönemde ise önemli oranda artış 

gösterememiştir (Grafik 4).  

 

Kaynak: (OECD, 2021), (TÜİK, 2021) 

Grafik 4: İşgücüne Katılım Oranları [(İşgücü/Aktif Nüfus)*100] 

Aynı şekilde Grafik 4’e göre 2019 yılı itibariyle %58 seviyesinde gerçekleşen bu oran, AB ve 

OECD ortalamalarında %70’in üzerinde bir görünüm arz etmektedir. İstidam oranlarının arttırılması 

noktasında öncelikle bireylerin işgücüne dahil olmayanlar kategorisinden işgücü kategorisine dahil 

edilmesi diğer bir ifade ile işgücüne katılımın arttırılması büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu 

konunun önemli bir yönünü kadınların işcücüne katılımı oluşturmaktadır (Grafik 5).  

 

Kaynak: (OECD, 2021), (TÜİK, 2021) 
Grafik 5: Cinsiyet Bazında İşgücüne Katılım  
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Grafik 5’e göre 1990’lı başında %35 seviyesinde olan Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 

oranı, 2005 yılına kadar kısmen düşmüş sonrasında ise kademeli olarak artarak günümüzde 90’lı yılların 

seviyesine geri gelmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı hem erkeklerin hem 

de OECD kadın İKO ortalamalarının oldukça gerisinde bir görünüm arz etmektedir. Buna göre işgücü 

piayasalarının  uyumu noktasınsa cinsiyet eşitliğinin sağlanması önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

3.3.Kayıt Dışı İstihdam 

SGK ve TÜİK tarafından yasal işlerde çalışan kişilerin çalışmalarının gün veya ücret ile ilgili 

bilgilerinin ilgili kurum ve kuruluşlara hiç bildir(il)memesi veya eksik bildir(il)mesi şeklinde tanımlanan 

kayıt dışı istihdam sorunu, Türkiye işgücü piyasalarında halen önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır 

(Grafik 6).  

 
Kaynak: (OECD, 2021), (TÜİK, 2021), (SGK, 2021) 

Grafik 6: Sektörel Bazda Kayıt Dışı İstihdam  

Grafik 6’ya göre kayıt dışı istihdamın en yaygın olduğu sektör tarım sektörüdür. 2020 yılı 

itibariyle bu sektörü; inşaat, hizmet ve sanayi sektörleri takip etmektedir. Aynı şekilde 2000’li yılların 

başından itibaren tüm sektörlerde kısmen bir gelişme yaşansa da kayıt dışı istihdam halen tüm 

sektörlerde sorun olmaya devam etmektedir. Genel olarak 2000’li yılların başında %50’nin üzerinde 

olan kayıt dışı istihdam oranı 2020 yılı itibariyle %30 seviyesine gerilemiştir. Bu durumun sürdürülebilir 

hale getirilmesi işgücü piyasalarının önemli bir yönünü oluşturmaktadır.  

 

3.4.Mülteciler ve Sığınmacılar Konusu 

Türkiye'de işgücü piyasalarının uyumu noktasında bir diğer önemli konuyu da mülteciler ve 

sığınmacılar konusu oluşturmaktadır. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) 

verilerine göre 2021 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan toplam mülteci ve sığınmacı sayısı 5,6 milyonu 
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aşmıştır. Bu sayının 3,6 milyonunu Suriyeli mülteci ve sığınmacılar oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile 

Suriyeli mülteci ve sığınmacıların Türkiye’nin işgücü piyasaları üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. 

Özellikle yaş ortalamasının 22.2 olması genç nüfus potansiyelinin önemini göstermektedir (Grafik 7). 

 
Kaynak: (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nisan 2021) 

Grafik 7: 2021 yılı Suriyeli Mülteci ve Sığınmacıların Yaşa Göre Dağılımı 

Grafik 7’ye göre 2021 yılı itibariyle 0-14 yaş grubunun (çocuk nüfusun) 1,5 milyonu geçmesi 

15-24 yaş grubunun (genç nüfusun) 750 bin seviyesinde seyretmesi yakın bir gelecekte önemli oranda 

mülteci ve sığınmacının Türkiye işgücü piyasalarına dâhil olacağı anlamına gelmektedir. Bu kapsamda 

örneğin Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu kayıt dışı istihdam edilmektedir. Zaman içinde kısmen 

kayıtlı istihdam oranları kısmen artış gösterse de bu sadece lise eğitimini tamamlamış erkeklerde 

görülmüştür. Yakın zamana kadar mültecilerin geçici olduğu ve yakın bir gelecekte Suriye’ye 

dönecekleri şeklinde belirlenen politikalar ileriye dönük Türkiye işgücü piyasası ve topluma nasıl 

entegre edilecek şeklinde belirmeye başlamıştır. Bu kapsamda Ocak 2016’dan itibaren işgücü 

piyasalarına daha fazla erişim hakkı tanınmaya başlanmıştır (Carpio & Wagner, 2015). İşsizliğin 

özellikle genç işsizliğinin yüksek seyrettiği işgücü bir piyasasında bu durum acil eylem planlarını zorunlu 

kılmaktadır.  

 

3.5.Eğitim Seviyelerine Göre İşsizlik  

İşgücü piyasalarının yeni teknolojilere uyumu sürecinde eğitim seviyelerine göre işsizlik oranları 

dikkat çekici bir diğer konuyu oluşturmaktadır. Buna göre 2020 yılı itibariyle en fazla işsizlik genel lise 

mezunların da görülmektedir (%16) bunu ise mesleki ve teknik lise mezunları takip etmektedir (%15). 

Aynı şekilde yükseköğretim mezunları arasında işsizlik oranı %14 seviyesinde, lise altı mezunları 

arasında %12, okur yazar olmayanlarda ise %7 civarında bir işsizlik oranından bahsetmek mümkündür 

(Grafik 8). 
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Kaynak: (TÜİK, 2021) 
Grafik 8: Eğitim Seviyelerine Göre İşsizlik Oranları  

Aynı şekilde Grafik 8’e göre tüm eğitim seviyelerinde işsizlik oranlarının 2018 yılından itibaren 

arttığı özellikle 2000 sonrası dönem dikkate alındığında 2019 yılında zirve yaptığı görülmektedir. Yeni 

teknolojilerin işgücü piyasalarına uyumlaştırılması noktasında kilit öneme sahip olan bu konu vasıflı 

işgücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik politikaları zorunlu kılmaktadır. Buna göre 

yükseköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranlarının yüksek seyretmesi bu alanda hayata geçirilmesi 

gereken politikaları (ör: mezuniyet sonrası iş bulma süresinin kısaltılması, vasfa uygun iş bulmaya 

yönelik politikaları) öncelikli kılmaktadır. Bunun yanında eğitim seviyesine göre istihdam kadar önemli 

olan bir diğer konu uluslararası standartlara uygun kalitede vasfın kazanılmasıdır. Uluslararası arenada 

önemli bir gösterge olarak kabul edilen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ölçeğine 

göre Türkiye okuma, matematik ve bilim alanlarında OECD ortalamalarının altında bir görünüm arz 

etmektedir (Tablo 3).  

Tablo 3: PISA Performansı 

 Türkiye OECD Ort. 

Okuma Matematik Bilim Okuma Matematik Bilim 

2006 447.0 424 424 --- 484 498 

2009 464.0 445 454 --- 495 501 

2012 475 448 463 496 494 501 

2015 428 420 425 493 490 493 

2018 466 454 468 487 489 489 

Kaynak: (OECD, 2021) 

Tablo 3’e göre 2006 yılından itibaren okuma, matematik ve bilim alanlarında önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Ancak 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin üç temel alanda da OECD ortalamalarının altında 

olmaya devam etmesi bu alana yönelik politikalara yoğunluk verilmesi ihtiyacını ön plana 

çıkarmaktadır. OECD verilerine göre 2018 yılı itibariyle ortalamanın üstünde yer ülkeler; Japonya, 

Estonya, Finlandiya, Kanada, G. Kore iken ortalamanın altında ve aynı düzeyde seyreden ülkelerin 
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Türkiye, Şili, Meksika, Yunanistan, Brezilya, İsrail olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum üç temel alan 

başta olmak üzere eğitim kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi noktasında büyük 

önem taşımaktadır.  

 

3.6.Eksik İstihdam 

ILO tarafından bireylerin sahip olduğu eğitim ve beceri düzeyine uygun bir işte istihdam 

edilememeleri durumu ifade eden eksik istihdam konusu Türkiye işgücü piyasası açısından halen 

önemini koruyan sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre 2009 yılında zamana 

bağlı eksik istihdam oranı %2.7 iken bu oran 2017 yılında %1.3’e gerilemiştir. Ancak yetersiz istihdam 

oranı 2009 yılında %1.6 iken 2017 yılında %2.1 olarak gerçekleşmiştir (Şen, 2019, s. 152). Yine bu 

kapsamda ön plana çıkan bir diğer konu beceri uyuşmazlığı konusudur. Beceri uyuşmazlığı, 

beklenilenin üstünde veya beklenilenin altında vasıf düzeyinde istihdam şeklinde 

gerçekleşebilmektedir. Yüksek-orta-düşük vasıflarda eşleşme kapsamında de değerlendirilen bu durum 

sahip olunan vasfın işe uygunluğu noktasında büyük önem taşımaktadır (Tablo 4).  

Tablo 4: 2018 Seçilmiş Ülkeler Bazında Beceri Uyuşmazlığı  
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ABD %66 %16 %18 %49 %45 %5 

Kanada %62 %16 %22 %49 %33 %19 

Almanya %63 %17 %20 %69 %31 %0 

İngiltere %59 %14 %28 %49 %42 %10 

Fransa %65 %11 %24 %64 %30 %6 

İtalya %61 %19 %20 %63 %31 %6 

Finlandiya %72 %8 %20 %95 %5 %0 

Güney 
Afrika 

%48 %24 %28 %29 %63 %8 

Türkiye %57 %29 %14 %17 %67 %15 

Kaynak: (OECD, 2021). 

Tablo 4’e göre 2018 yılı için Türkiye’de nitelik eşleşme düzeyi %57 (gelişmiş ülkeler düzeyine oldukça 

yakın) iken en başarılı eşleşme düzeyi %67 seviyesinde orta vasıf eşleşmelerde yaşanmaktadır. Aynı 

şekilde beklenilenin üstünde vasıf düzeyinde uyuşmazlık %29 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum alınan 

eğitim seviyesinin çok daha altında bir vasıf gerektiren işlerde istihdamın yaygın olduğunu 
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göstermektedir. Bu kapsamda niteliğe uygun işlerde istihdamın yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar 

önem kazanmaktadır.  

 

3.7.Düşen Sendikal Yoğunluk oranları ve Daralan Toplu Pazarlığın Kapsamı  

Yeni teknolojilerin işgücü piyasalarına yaptığı ve yapacağı etkiler, belki de en fazla 

oluşturabileceği hak kayıpları kapsamında önem kazanmaktadır. Buna göre çalışanların ekonomik ve 

sosyal haklarının elde edilmesi ve korunması konusunda sendikalaşma ve toplu pazarlığın kapsamı 

önem kazanmaktadır. Diğer bir ifade ile yaşanan gelişmelerin çalışanların lehine sonuçlar doğurması, 

güçlü sendikacılık ve kapsamlı toplu pazarlıklar ile mümkün hale gelecektir. Bu kapsamda OECD 

verilerine göre Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren toplu pazarlığın kapsamı daralırken sendikal 

yoğunluk yarı yarıya düşmüştür (Tablo 5).  

Tablo 5: Toplu Pazarlı ve Sendikal Yoğunluk Oranları 

Toplu Pazarlık Hakkı Olan 

Çalışanların %’si 
Sendikal Yoğunluk 

 Türkiye OECD Ort. Türkiye OECD Ort. 

2000 12.6 37,5 16 37,65 

2005 10,3 36,1 --- 36,1 

2010 7 35 --- 35 

2012 5,4 33,9 --- 33,5 

2013 6,5 33,6 6,3 33,6 

2014 6,6 33,1 6,9 33,1 

2015 6,7 33,7 8 32,7 

2016 7 32,4 8,2 32,4 

2017 --- 32,4 8,2 32,4 

Kaynak : (OECD, 2021) 

Tablo 5’e göre 2000 yılında %12,6 olan toplu pazarlığın kapsamı 2012 yılına kadar %5.4 

seviyesine kadar düşmüş sonrasında ise kısmen yükselerek 2016 yılında %7 olarak gerçekleşmiştir. Öte 

yandan 2000 yılında %16 seviyesinde olan sendikal yoğunluk 2013 yılında %6.3, 2017 yılında ise %8.2 

olarak gerçekleşmiştir. Buna göre çalışan kesimin sendikalaşma oranını gösteren sendikal yoğunluk ve 

toplu pazarlık düzeyinden faydalanabilme düzeyini gösteren toplu pazarlığın kapsamı OECD 

ortalamaların çok altında bir görünüm arz etmektedir. Bu durum dönüşüm sürecinde ekonomik ve 

sosyal hakların korunması dolayısıyla sosyal refahın korunması ve yükseltilmesi noktasında göz ardı 

edilmemesi gereken bir alanı oluşturmaktadır.  

 

3.8.Aktüeryal Dengesizlik 

Pasif sigortalı/Aktif sigortalı şeklinde hesaplanan aktüeryal denge sosyal güvenlik sistemlerinin 

ana göstergesi konumundadır. ILO standartlarına göre ¼ olması beklenen bu oranın Türkiye’de 
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oldukça problemli bir düzeyde seyretmesi sosyal güvenlik sisteminde önemli sorunların yaşandığı 

yönünde fikir vermektedir (Grafik 9). 

 

Kaynak: (SGK, 2021) 
Grafik 9: Aktüeryal Denge  

Grafik 9’a göre 2000’li yılların başında ½ civarında olan bu oran 2007 yılından itibaren önemli oranda 

düşerek 1/1.8 seviyesinin altına inmiştir. Kriz sonrası dönemde kademeli olarak artarak ½ seviyesine 

yaklaşan bu oran 2019 yılı itibaryle 1/1.8 seviyesine gerilemiştir. Aktüeryal dengede gerçekleşen bu tablo 

çalışanların güçlü bir sosyal güvenlik sisteminde yer alması adına büyük önem arz etmektedir. Diğer 

bir ifade ile hem pasif sigortalıların elde ettiği hak ve alacakların kısıtlı olması hem de aktif çalışanların 

yükünün ağırlığı konusunda aktüeryal dengenin orta vadede 1/3, uzun vedede ¼  oranına çekilmesine 

yönelik politikalara ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aktif sigortalı sayısının 

arttırılması yönünde şekillenecek olan bu durum, yeni teknolojilein oluşturacağı negatif etkilerin 

azaltılması açısından da önemlidir. 

 

3.9.Beyin Göçü  

İşgücü piyasalarının uyumu sürecinde ihtiyaç duyulan vasıflı işgücünün ülkeye gelmesi ve 

ülkeden gitmesi noktasında göçmen sayıları ayrıca önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye’ye gelen 

ve Türkiye’den giden göçmen sayılarında toplamda 2016 yılından itibaren gözle görülür bir artış dikkat 

çekmektedir. TÜİK verilerine göre; Türkiye’ye gelen göçme sayısı 2016 yılında 380 bin seviyesinde  

iken bu rakam yıllar itibariyle artarak 2019 yılında 677 bin seviyesine yükselmiştir. Türkiye’den giden 

göçmen sayısı ise 2016 yılında 117 bin seviyesinde iken bu sayı yıllar itibariyle sürekli artarak 2019 

yılında 330 bin seviyesine ulaşmıştır. Aynı şekilde Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu sayısı 2019 yılında 

578 bin seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’den giden T.C. vatandaşı sayısı ise 2019 yılında bir düşüş gösterse 

de diğer yıllar artış eğilimini sürdürmüştür. Bu kapsamda özellikle yeni teknolojilere uyum kapsamında 

potansiyel vasıflı işgücünün ülkede tutulmasına yönelik politikalara ağırlık verilmesine yönelik 

politikalar önem kazanmaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler 

Siber fiziksel sistemler, akıllı imalat ve akıllı makineler, robot takımlar, akıllı binalar ve akıllı 

şehirler, benzetim ve arttırılmış gerçeklik, büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, mobil 

sistemler, eklemeli imalat, 3D yazıcılar, akıllı şebekeler, yapay zeka, robot süreç otomasyonu, uç 

hesaplama, quantum hesaplama, 5G, blokzincir vb. birçok kavram ile farklı şekillerde tanımlanabilen 

yeni teknolojilerin şüphesiz en önemli yönünü işgücü piyasalarına etkileri oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda önceki teknolojilere kıyasla çok daha kapsamlı ve hızlı gelişen yeni teknolojilerin bu yöndeki 

etkileri temelde iyimser, kötümser ve denge sistemi çerçevesinde sınıflandırılmaktadır. İyimser 

çerçevede yeni teknolojilerin yeni işleri ve meslekleri gündeme getirmesi konusu ele alınırken kötümser 

çerçevede yeni teknolojilerin birçok mesleği yok edeceği tahmin edilmektedir. Denge sistemi ise söz 

konusu ülkenin uyum becerisi ile açıklanmaktadır. Bu durum özellikle küresel rekabette kısmen 

dezavanatjlı görülen gelişmekte olan ekonmiler için büyük önem taşımaktadır. Buna göre küresel 

rekabet gücünün korunması ve gelişmiş toplum seviyesine ulaşılması konusunda işgücü piyasalarının 

uyumlaştırılması temel sorun alanını oluşturmaktadır. Çözüme yönelik isabetli politika ve stratejilerin 

geliştirilmesinde ise zayıf yönlerin tanımlanması ilk adımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda yeni 

teknolojilere uyum sürecinde Türkiye işgücü piyasasının zayıf yönleri şunlardır:  

− İşsizlik/genç işsizliğin yüksek seyretmesi 

− Genç nüfusun oransal büyüklüğü 

− İşgücüne katılım oranlarının AB ve OECD ortalalamalarının altında seyretmesi 

− Kadınların işgücüne katılım oranlarının erkeklere göre düşük seyretmesi 

− Kayıt dışı istihdamın sektörel bazda önemli bir sorun alanı olmaya devam etmesi  

− Mülteciler ve sığınmacılar konusu. Özellikle suriyeli mültecilerin oransal büyüklüğü ve genç 

nüfus potansiyeli 

− Eğitim seviyesine göre işsizlik oranlarında yükseköğretimde işsizliğin %14’ler seviyesinde 

seyretmesi 

− Okuma-matematik ve bilim alanlarında PISA ortalamalarının OECD ortalamasının altında 

seyretmesi 

− Eksik istihdam, beceri uyumsuzluğu ve özellikle beklenilenin üstünde vasıf konusunda %29’lara 

varan uyumsuzluk 

− Sendikal yoğunluk oranlarının azalması ve toplu pazarlık kapsamının daralması 

− Sosyal güvenlikte aktüeryal dengenin düşük seyretmesi 

− Beyin göçü kapsamında T.C. vatandaşı olan bireylerin ülkeden göç etmesi ve gereken vasıf 

düzeyine sahip bireylerin ülkede tutulamaması 

Tespit edilen bu sorun alanları kapsamında geliştirilen istihdam ve beceri stratejileri oldukça isabetli 

görünmektedir. Bu kapsamda geliştirilen stratejilerden bazıları şunlardır: 

− Ekonomik Reform Programı 

− 2023 Türkiye Vizyonu 

− 10. ve 11. Ulusal Kalkınma Planları 
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− KOSGEB Strateji Planı (2019-2023) 

− Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Strateji Planı 

− Uzmanlaşma çerçevesinde tüm bölgelerin 2019’dan itibaren geliştirilmesi gereken sonuç odaklı 

programlara uyarlanması 

− Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirecek 2023 Eğitim Vizyonu 

− Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 

− IMEIGEP (İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı)  

Bu kapsamda geliştirilen stratejilerin başarıya ulaşması önemli bir dönüm noktasını 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde ülkenin genç nüfus potansiyelinin yüksek olması eğitim politikalarının 

önemini ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir ifade ile istenilen nitelikleri sağlayacak eğitim sisteminin 

adaptasyonu bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla MEB ve YÖK sürecin lokomotifi 

konumundadır. Ancak bunu sadece söz konusu kurumlardan beklemek doğru değildir. Sürecin ilgili 

paydaşlar ile toplumsal refahı arttıracak boyutta ele alınması gerekmektedir. Aynı şekilde uygulanan 

aktif ve pasif istihdam politikalarına ek olarak; genç işsizliğinin azaltılması, işgücüne katılım oranlarının 

yükseltilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması, mülteci ve sığınmacıların işgücü piyasalarına 

entegrasyonlarının sağlanması, özelikle yükseköğretim seviyesinde işsizliğin azaltılması, eksik 

istihdamın en aza indirilmesi ve beceri uyumuna ağırlık verilmesi, sendikal yoğunluğun arttırılması, 

toplu pazarlık kapsamının genişletilmesi, aktüeryal dengenin güçlendirilmesi ve beyin göçünü 

önleyecek tedbirlerin alınmasına yönelik politikalar önem kazanmaktadır. Aynı şekilde; gelecekteki 

beceri ihtiyaçlarını öngörme, sosyal tarafların katılımını sağlama, sektörel yaklaşımlara ağırlık verme, 

eğitim kalitesinin ölçülmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması politikaları ön plana çıkmaktadır. Bu 

kapsamda uygulanacak politikalar yeni teknolojilere uyum konusunda Türkiye işgücü piyasalarını güçlü 

kılacaktır. Bir anlamda uygulanan politikaların başarıya ulaşması iyiser senaryoların gerçekleşmesine yol 

açacaktır.  
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Covid–19’un Bilişim Sektöründe Yetişmiş İnsan Kaynaği Temininde Yol Açtiği 
Güncel Bir Sorun 

A Current Problem With Covid-19 Providing Experienced Software In The It Sector 

 

Tayfun ACARER1 
               

 

Abstract  

Covid-19 is an epidemic that most of us have 

encountered for the first time in our lives. We 

still do not know when this process will 

conclude and how we will act in a short time. 

This problem we experience individually is also 

valid for corporate companies. 

Covid-19 affected all industries. Informatics and 

software, which is a part of it, was one of the 

sectors most affected by these developments. 

Because one of the most important problems 

facing this industry today is the need for 

qualified software developers. As a result of the 

pandemic, the need for a software developer 

defined as "Chief Engineer" or "Senyor 

Engineer" who can work independently in our 

country has reached very high levels. 

The most important factor in the emergence of 

this need; is that newly graduated software 

developers cannot find a common working 

platform. Today, newly graduated software 

developers cannot benefit from experienced 

software developers. As a result, the number of 

software developers experienced in the software 

industry today is insufficient and the need for 

such personnel has increased significantly. 

 

Özet 

Covid-19, çoğumuzun hayatımızda ilk kez 

karşılaştığı bir salgın. Bu sürecin ne zaman 

sonuçlanacağını ve kısa sürede nasıl hareket 

edeceğimizi hala bilmiyoruz. Bireysel olarak 

yaşadığımız bu sorun kurumsal firmalar için de 

geçerlidir. 

Bugün Covid-19 tüm sektörleri etkiledi. Bilişim, 

bu gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden 

biri oldu.  BT sektörünün karşılaştığı en önemli 

güncel sorunlardan biri, nitelikli yazılımcılara 

olan ihtiyaçtır. Ülkemizde bağımsız çalışabilen, 

"Baş Mühendis" veya "Senyor Mühendis" olarak 

tanımlanan bir yazılımcıya duyulan ihtiyaç, halen  

çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bu ihtiyacın ortaya çıkmasındaki en önemli 

faktör; yeni mezun yazılımcıların ortak bir 

çalışma platformu bulamamasıdır. Bugün  yeni 

mezun yazılımcılar tecrübeli yazılımcılardan  

yararlanamamaktadır. Sonuç olarak günümüzde 

yazılım sektöründe deneyimli yazılımcıların 

sayısı yetersizdir ve bu tür personele olan ihtiyaç 

önemli ölçüde artmıştır. Halihazırda bu 

personelin net maaşı ortalama 25.000 TL'dir. 

Buna rağmen yazılım firmaları bu tür nitelikte 
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Currently, the average net salary of these 

personnel is 25,000 TL. Despite this, software 

companies have great difficulty in recruiting 

such personnel. 

In this issue we live in the information sector in 

Turkey it is available in different sizes in many 

developed countries. In recent years, these 

countries have started to meet the needs of 

trained software developers from countries like 

us. For this purpose, some countries use 

international hedanter companies to transfer 

qualified workforce and these transfers continue 

today. As a result of these developments, the 

wages of the said personnel in Turkey are 

increasing in a way to force international 

competition conditions. 

 

Keywords: Covid 19, IT Sector, Pandemic, 

Experienced Software Developers, 

Inexperienced software developers  

personeli temin etmekte büyük zorluk 

yaşamaktadır. 

Türkiye'de yaşadığımız bu sorun bilişim 

sektöründe birçok gelişmiş ülkede farklı 

boyutlarda mevcuttur. Son yıllarda bu ülkeler  

yetişmiş yazılımcı  ihtiyaçlarını bizim gibi 

ülkelerden karşılamaya başlamıştır. Bu amaçla 

bazı ülkeler nitelikli işgücünü transfer etmek için 

uluslararası hedanter firmalarını kullanmakta 

olup,  bu transferler bugün de devam 

etmektedir. Bunun sonucu bu personelin 

Türkiye'deki ücretleri uluslararası rekabet 

koşullarını zorlayacak şekilde artmaktadır. 
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Giriş  

Covid-19, çoğumuzun hayatında ilk kez rastladığı bir salgın hastalık olup hepimiz benzeri bir 

süreci daha önce yaşamadığımız için, tabiri caizse ne yapacağımızı da tam bilemedik. Halen de bu 

sürecin ne zaman sonuçlanacağını ve kısa sürede nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. 

Bireysel olarak yaşadığımız bu sorun kurumsal şirketler için de geçerli oldu. Bu konuda şirketler 

bazında geliştirilen önlemlerin ciddi faydalar verdiğini söylemek de pek mümkün değil. Özellikle zaman 

geçtikçe hem bireysel, hem de kurumsal olarak moraller bozulmakta ve halen alınabilecek yeni 

önlemler tartışılmaya devam etmektedir.  

Covid-19’un etkilemediği bir sektör hemen hemen olmadı. Günümüzde farklı sektörler bu 

salgından farklı ölçülerde etkilendi, bu olumsuz durumun psikolojik ve ekonomik yansımaları da her 

geçen gün artıyor. Bilişim, bu gelişmelerden en çok etkilenen  sektörlerden biri oldu ve bunun 

yansıması da giderek artıyor. Çünkü çağımıza adı verilen Bilişim sektörü günümüzde hızla 

yaygınlaşmakta ve yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir (Acarer, 2017: 1). 

Bilişim sektöründeki söz konusu sorun pek çok sektöre de olumsuz olarak yansımaktadır. 

Çünkü Bilişim Sektöründe yaşanan tüm gelişmeler sektörün etkisinde olan diğer tüm sektörleri de 

etkilemektedir ( Tekin, vd., 2000: 101). Bunda Bilişim sektörünün teknolojiye bağlı olması ve bu 

teknolojinin de sürekli gelişim eğiliminde bulunması (Özdemir, 2009: 14) çok önemli bir etkendir. 
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Bulunduğumuz çağa adının verildiği bilişim teknolojileri hem rekabet ve verimlilik açısından, 

hem de işletmelerde üretimin bir aracı olarak kullanılmaktadır (Özgün, 2015: 47). Bu nedenle 

kuruluşların faaliyetlerini  doğrudan etkileyen bu sektörün temin ettiği gelişmeleri bünyelerinde en 

yoğun uygulayan işletmeler rekabet de çok ciddi avantajlar elde etmektedir. Aksi durumda Bilişimin 

temin ettiği gelişmelere ve özellikle  yeni teknolojilere uyum sağlayamayan işletmelerin iş hayatından 

elenmeleri kaçınılmaz olmaktadır (Kılınç ve Ünal, 2019: 238-258). 

Günümüzde Bilişim sektörünün en önemli unsurlarından ikisi; büyük veri ve bunu işleyen, 

anlamlandırarak bünyelerine uygulayıp rekabet de avantaj temin etmeyi hedefleyen yazılımcılardır. Bu 

nedenle işletmeler hem sahip oldukları veriyi en iyi şekilde değerlendirmeyi, hem de bunu yapacak 

nitelik ve sayıda personeli bünyelerinde istihdam etmeyi giderek daha fazla önemsemektedirler. 

 

Büyük Verinin İşlenmesi  

Günümüzde Bilişimin farklı alanlarda hizmet veren işletmelerin faaliyetlerinde temin ettiği en 

önemli yansıma iş verimliliğindeki artışlarda olmaktadır. Gerçekten de Bilişim sektöründeki  gelişmeleri 

bünyelerinde en çok kullanan işletmeler, verimliliklerinde çok olumlu gelişmeler temin etmektedir. 

Çünkü Bilişim sektörünün temin ettiği olanaklarla zaman alıcı idari işlerden kurtulan yöneticiler 

tecrübelerini ve uzmanlıklarını kritik kararların alınmasında daha etkin bir şekilde kullanabilmekte 

(Shanks vd., 2015, Kolbjørnsrud vd,. 2016),  bu da işletme faaliyetlerine çok olumlu olarak 

yansımaktadır. 

Bu arada yine son yıllarda verinin çok kıymetli hale gelmesi, özellikle büyük veriyi işleyen ve 

bunu değerlendiren işletmelerin rekabette önemli avantajlar temin etmesi, pek çok kuruluşu sahip 

oldukları veriyi en iyi şekilde değerlendirmeye zorlamaktadır. Çünkü büyük veri, son derece büyük 

miktardaki veriden tahminlemeler yapılmasına olanak sağlamakta (Mayer-Schönberger ve Cukier, 

2013), bu da işletmelerin faaliyetlerine en doğru şekilde yön verebilmelerine büyük katkı temin 

etmektedir. Ayrıca veri büyük olunca üretilecek çıktıların değerinin de büyük olması beklenmektedir 

(Chen., vd., 2012: 36). 

Bu nedenle günümüzde işletmeler faaliyetleri ile ilgili alanlarda sahip oldukları veriyi analiz 

edebilen ve bunu ticarileştirebilecek değerlendirmeyi yapabilen değişik sayıda yazılımcıları istihdam 

etmektedir. Halen bir çok işletmede faaliyet konularına bağlı olarak bu nitelikte özel bölümler 

kurulmakta ve yazılım departmanlarının işlevleri ve önemleri her geçen gün artmaktadır. 

 

İşletmelerde Yazılım Mühendislerinin İstihdamı  

Bugün bir çok işletmede yazılım mühendisleri çalışmakta ve bu kuruluşların faaliyetlerinin 

gelişiminden verimliliklerindeki artışa kadarki süreçlerde bu personelden azami ölçüde 

yararlanılmaktadır. 

Yazılım mühendisliği oldukça spesifik bir mühendislik alanı olup, genelde ekip çalışmasını 

gerektiren bir yapıya sahiptir. Çünkü projelerin geliştirilmesi için ortak akla ihtiyaç duyulmakta ve 

konular genelde ekip personeline dağıtılarak çözümlenmektedir. Bu nedenle yazılım mühendisliği 
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süreçleri gerek mühendislerin, gerekse farklı alanlardan paydaşların birlikte çalışmasını 

gerektirmektedir (Giray ve Uysal, 2017: 10-20).  

Günümüzde  işletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları yazılımlarda geliştirmeye çalıştıkları 

projeler için genelde ekipler tesis edilmekte ve bunların başında da uluslararası ifadesi ile “Chief 

engineer” veya “Senyor engineer” adı verilen kıdemli sorumlular bulunmaktadır. Bu kıdemli 

sorumluların koordinasyonu ile farklı periyotlar ile yapılan toplantılarda daha deneyimsiz ve genelde 

“junior” olarak tanımlanan genç yazılımcılar görev almakta ve bu şekilde farklı projeler hayata  

geçirilmektedir.  

 

Kıdemli Yazılım Mühendisleri İstihdamında Yaşanan Sorunlar  

Covid-19’un Bilişim sektöründeki en önemli yansımalarından biri, yazılımcıların ekip 

çalışmaları üzerine oldu.  Pandemi nedeniyle bir çok şirket evden çalışmaya geçince, proje ekiplerinin 

bir araya gelmesi, bir masa etrafında toplanarak proje detaylarını tartışmaları ve en önemlisi “junior” 

olarak tanımlanan genç ve tecrübesiz mühendislerin ekip içinde kendilerini geliştirmeleri neredeyse 

olanaksız hale geldi. Çünkü yeni mühendisler için söz konusu ekip çalışmaları çok uygun bir öğrenme 

ortamını teşkil ediyordu ve burada kendilerini çok hızlı olarak geliştirebilme imkanı buluyorlardı. 

Halen çok az oranda online toplantılarla ekip çalışmaları yapılsa da, bu konuda genel kanı, bu 

tür toplantılardan istenilen verimliliğin alınamadığı ve özellikle son 1,5 yıldır yeterli oranda müstakil 

olarak  çalışabilecek yazılımcının yetişmediğidir. 

 

Yazılım Sektöründeki Yetişmiş Eleman İhtiyacı  

Yazılım sektöründe çalışanlar  Covid-19 sürecinde genelde “home ofis” olarak evden çalışmaya 

başladı ve bu durum ekip çalışmalarını büyük ölçüde aksattı. Bunun en önemli sonucu ise, tecrübeli 

yazılımcı yetişmesindeki sürecin aksaması oldu. Çünkü işletmelerde bu sürecin en önemli halkasını 

teşkil eden ve yüz yüze şeklinde yapılan ekip toplantılarının artık gerçekleştirilememesi, tecrübeli ve 

tecrübesiz   yazılımcılar arasındaki bağı kopardı. Bu sürecin diğer  önemli  çıktısı ise, yetişmiş yazılımcı 

sayısının yetersiz kalması, hatta değişik gerekçeler ile sayılarının azalması oldu. Halen pek çok gelişmiş 

ülkede söz konusu problem, özellikle büyük firmalar için “turn over” da ciddi sorunlar çıkarmakta ve 

işletme faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Günümüzde küreselleşme ile işletmelerin uluslararası anlamda rekabet edebilme baskısı da 

artmakta ve bu durum istihdam temin etme olasılıklarının azalmasına yol açabilmektedir (Ay, 2012: 

322). Son gelişmeler dikkate alındığında tecrübeli yazılımcı istihdamında zaten var olan bu sorunun, 

Pandemi sürecinde daha da büyük boyutlara ulaştığını ve Ülkemiz açısından söz konusu  nitelikteki 

personeli temin etmede krize dönüştüğünü söylemek mümkündür.  Bu arada günümüzde büyük 

şirketlerin genellikle yüksek bilgi kapasitesine yatırım yapmak için daha fazla mali kaynak ve insan 

gücünü kullanmak (Mani, vd., 2010: 39-62) zorunda olmaları, bu soruna ayrı bir boyut da katmaktadır. 

Bu nedenle Bilişim sektöründe gelişmiş bir çok ülke özellikle son 2 yıl içinde yetişmiş ve 

müstakil olarak iş üretebilen tecrübeli yazılımcı ihtiyacını başka ülkelerden yüksek ücretlerle karşılama 
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yoluna gitmeye başlamışlardır. Son yıllarda uluslararası “hedanter firmalarının” Bilişim sektöründe 

gelişmiş ülke firmalarının bu sorununu çözmek için devreye girmeye başlamaları ve istenilen nitelikte 

yetişmiş iş gücünü farklı ülkelerden transfer etme yolunu seçmeleri bu konuya ayrı bir boyut 

getirmektedir.  Çünkü söz konusu ülkelerin bu firmalar aracılığı ile deneyimli yazılımcı transferleri 

halen son hızla devam etmekte olup, bu gelişmeler Ülkemizdeki yazılımcı krizinin büyümesinde itici 

rol oynamaktadır. Bu konuda  Türkiye genç nüfusu ve yazılımcı sayısı ile transfer yapılacak ülkelerin 

başında gelmektedir.  Özellikle son 2 yıl içinde oldukça cazip iş koşulları sunularak yapılan iş gücü 

transferleri ile çok ciddi sayıda tecrübeli yazılımcımız başta Hollanda, Almanya, İzlanda olmak üzere 

bir  çok Avrupa  ülkesine, hatta Kanada, Avustralya gibi uzak coğrafyalara transfer olmuştur.  

Halen devam etmekte olan bu sürecin Ülkemizdeki diğer  önemli yansımalarından biri de, söz 

konusu personelin  yurt içindeki ücretlerinin uluslararası rekabet koşullarını zorlayacak şekilde 

yükselmesi olarak görülmektedir. Söz konusu gelişmeler sonucu bugün Türkiye’de halen bu nitelikte 

personelin net maaşları 25.000 TL.’nin üzerine çıkmasına rağmen, yine de yeterli sayıda ve uygun 

nitelikte yazılımcı temin edilememektedir. Sektör verilerine göre sadece son bir yıl içinde bu nitelikteki 

personelin ücretleri yaklaşık % 50 artmıştır. Bu konu Ülkemizde yazılım sektörünün ve çok sayıda 

yazılımcı  kullanan diğer sektörlerin halen en önemli sorunu olarak görülmekte ve bu gelişmeler söz 

konusu kuruluşların uluslararası alandaki rekabetlerinde çok ciddi bir dezavantaj içeren husus olarak 

yer almaktadır.   

 

Çözüm Önerisi  

Yapılan işin niteliği göz önüne alındığında halen ciddi boyutlara ulaşan yetişmiş yazılımcı 

sorunun kısa süreçte çözümü oldukça zor gözükmektedir. Çünkü mevcut Covid-19 sürecinde 

insanların bir araya gelerek bilgi paylaşımları ve genç yazılımcıların yetişme sürecinin kısalması 

neredeyse olanaksız hale geldi. Bu sürecin ne kadar devam edeceği de halen belirsizliğini koruyor.  

Covid-19 sürecinin dünyada tahminlerin ötesinde uzaması pek çok sektörde olduğu gibi, 

Bilişim sektöründe de bir çok uygulamanın gecikmesine yol açtı. Aslında yazılım firmaları bugüne kadar 

ümitle Covid-19 sürecinin biteceğini ve yeni normalleşme ile tecrübeli yazılımcı sayısının artarak 

personel temini konusunda arz/talep dengesinin kurulacağını tahmin etmekteydiler. Ancak son 

gelişmeler bu beklenti doğrultusunda olmayınca ve uluslararası hedanter’ların Ülkemizden yurt dışına 

tecrübeli yazılımcıları transferleri de aynı hızla sürdüğünden, bu nitelikteki yazılımcı ihtiyacının boyutu 

da halen büyümeye devam etmektedir. 

Bu nedenle önemi ve aciliyeti giderek artan bu konuda kısa süreçte tedbir alınmazsa, bir yandan 

tecrübeli yazılımcı ihtiyacı her geçen gün fazlalaşacak, diğer yandan  da bu nitelikteki yazılımcıların 

ücretleri daha da yükselerek Yazılım firmalarımızın uluslararası arenada rekabet şansı kalmayacaktır.  

Bu amaçla kısa sürede söz konusu sorunu hafifletebilmek, orta dönemde de tamamen ortadan 

kaldırabilmek, hatta ileriye dönük bu konuyu Ülkemiz için avantaj teşkil edecek bir hale 

dönüştürebilmek  için yapılması gereken husus; online eğitim imkanlarının sağladığı olanakları da 

kullanarak, sektörün ihtiyaç duyduğu yazılım dilleri ve konularında eğitim programlarının hazırlanması, 

bunlara uygun eğiticilerin tespit edilerek  söz konusu eğitimlerin  uygulamaya geçirilmesi olacaktır.  
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Ülkemizde bu eğitimi alacak yeterli sayıda yazılımcı bulunmaktadır. Çünkü 2020 yılı verilerine 

göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektöründe toplam 143.000 çalışan  mevcuttur. Bunların 110.000’i 

Bilgi teknolojileri alanında, 33.000’i iletişim alanında hizmet vermektedir (Türkiye’nin Digital 

Dönüşüm Endeksi Raporu [Tübisad], 2020). Bu rakamlar Bilişim sektöründe gelişmiş bir çok ülkeye 

göre oransal olarak daha az olsa da, pek çok ülkeden daha yüksek değeri içermektedir. Yine aynı 

raporda Bilgi teknolojileri sektöründe insan kaynağı olarak her yıl yaklaşık % 7 artış olduğunu, buna 

karşılık İletişim sektöründe yaklaşık % 1 azalma yaşandığı görülmektedir.  

Bu veriler Türkiye’de farklı Üniversitelerde Bilişim sistemlerinin IT ve yazılım içerikli pek çok 

bölümünün bulunduğunu ve her yıl yeterli sayıda öğrenci mezun olduğunu göstermektedir. Bu önemli 

tespiti avantaja çevirmek için öncelikle mevcut sorunun nicelik yani sayısal olmadığının, sorunun nitelik 

probleminden kaynaklandığının kabul edilmesi ve buna göre çözüm yönteminin belirlenmesi 

gerekmektedir.   

Bu amaçla yapılması gereken husus; sektördeki yazılım firmalarını temsil eden Sivil Toplum 

Kuruluşlarının (Yasad, Tübisad, vb), Üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının bir araya gelerek 

sektörde yukarıda ortaya konulan esaslar doğrultusunda eğitimlerin verilmesini temin etmektir.  

Ayrıca bu çalışmaların ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının koordinasyonunda yapılması, 

sektördeki firmaların da katılımıyla yeterli eğitim programlarının hazırlanması ve bu eğitimi alacak genç 

yazılımcıların bu süreçteki maliyetlerinin karşılanması için yeterli mali kaynağın temin edilmesi de 

zorunludur. Söz konusu eğitim süresince ortaya çıkacak maliyetin karşılanmasında yurt dışı ve yurt içi 

değişik fonlardan yararlanmak mümkündür. Bunun için öncelikle yapılacak işlem; eğitimin 

projelendirilmesi, mali tablolarının hazırlanması ve ilgili tarafların katılımı ile ortak projeler sunulması 

olmalıdır.  

Ülkemizde bu projelerin gerçekleştirilmesi için  yeterli iş gücü, bilgi birikimi ve mali kaynaklar 

bulunmaktadır. Bu konuda eğitim amaçlı Vakıflardan yararlanmak da mümkündür. Bu şekilde 

hızlandırılmış programlar ile hem Ülkemizin bu konuda duyduğu ihtiyacın karşılanması mümkün hale 

gelebilecek, hem de yeni mezun uygun nitelikteki iş gücünün iyi koşullar ile çalışmaları için uygun 

zemin hazırlanabilecektir.  

Covid-19 ile birlikte giderek hızlanan ve halen eğitim, toplantı, konferans, evden çalışma, vb 

alanlarda çok yoğun olarak bir yılı aşkın zamandır kullandığımız online iletişim ortamı da, bizlere bu 

konuda yeterli zemini  temin etmektedir. Bu konuda yapılacak eğitim çalışmalarında online ortamın 

kullandırılması hem maliyetlerde ciddi tasarruf temin edecek, hem de süreci hızlandıracaktır.  

Ayrıca söz konusu eğitimin verimliliğinin artırılması için yapılması gereken diğer önemli husus, 

eğitim alan kişilerin mümkün olduğunca interaktif olarak bu eğitime katılmalarının temin edilmesi ve 

sürekli soru/cevap şeklinde bir eğitim yönteminin izlenmesi olacaktır. Çünkü bu eğitimlerin 

başarısında etkin uygulama dersleri büyük önem taşımaktadır.   

Yine verilen eğitimin verimliliğinin ölçülmesi için büyük ve nihai değerlendirme sınavları 

yerine, her konu sonunda azami ölçüde interaktif olacak şekilde kısa sınavlar yapılması, yani çok ve 

kısa sınav şekliyle eğitim verilmesi, bu eğitimlerin  kalite ve verimliliğini olumlu yönde geliştirecek diğer 

unsurlar olarak görülmektedir. 
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Sonuç  

Pandemi süreci pek çok sektörü olduğu gibi Bilişim sektörünü ve bunun alt alanlarını önemli 

ölçüde etkilemekte ve  halen bu etki artarak da  sürmektedir.  Bütün bu gelişmelerin etki ve sonuçları 

ilerleyen süreçlerde daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır.  Söz konusu sürecin Bilişim sektörünün bazı 

alanlarında olumlu yansımaları olmasına, hatta bu salgından bugüne kadar değişik kazanımlar da temin 

edilmesine karşılık, yazılım sektörü gibi bir çok alanda ise halen ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

Bugün yazılım sektörünün yaşadığı en önemli problemlerden biri kalifiye ve kendi işini müstakil 

olarak yapabilen yazılımcı ihtiyacıdır. Bazı kesimlerin “Chief Engineer”, bazı kesimlerin “Senyor 

Engineer” dediği kısaca 8/10 yıl ve üstü tecrübede bulunan ve başka bir ifade ile müstakil olarak 

çalışabilen  nitelikteki yazılımcı ihtiyacı, Ülkemizde son 2 yıldır had safhaya ulaşmıştır. Bu ihtiyacın 

ortaya çıkmasındaki en önemli etken; yeni mezun yazılımcıların değişik projelerde ortak çalışma ortamı  

bulmakta zorlanmaları, bu  nedenle de gelişimlerinin yavaşlaması ve tecrübeli yazılımcılardan 

faydalanmalarının zorlaşmasıdır.  

Söz konusu problem günümüzde sadece Ülkemizi ilgilendirmemekte, tüm ülkelerin ortak 

sorunu olarak görülmektedir. Bu sorunun Ülkemizde daha da büyümesindeki en önemli etken ise, bazı 

Avrupa Birliği ülkelerinin, hatta Kanada, Avustralya gibi uzak coğrafyalardaki ülkelerin Ülkemizden 

yetişmiş yazılımcıları değişik kanallarla ve yüksek ücretler ile transfer etmeye başlamaları olmuştur. Bu 

süreç halen de devam etmektedir. 

Giderek artan bu sorunun daha da büyük olumsuzluklara yol açmaması için Ülkemizde acilen 

Yazılım sanayiine yönelik hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının, ilgili Üniversite ve Kamu 

Kurumlarının bir araya gelerek ihtiyaç duyulan yazılım alanlarını belirlemeleri ve buna uygun eğitim 

projelerini yurt içi/yurt dışı kaynaklardan destekleyerek uygulamaya geçirmeleri olmalıdır. Bu şekilde 

Ülkemizde yoğunlaştırılmış  eğitim programları ile kısa süreçte farklı ve ihtiyaç duyulan yazılım 

konularında yetişmiş yazılımcı ihtiyacının karşılanması ve mevcut sorunun çözülmesi mümkün 

olabilecektir.  

Bunun için Ülkemizde yeterli temel eğitimi almış yazılım personeli mevcuttur. Yapılacak etkin 

eğitim programları ve bunlardan elde edilecek olumlu sonuçlar da dikkate alınarak kısa dönemde 

Ülkemizdeki yazılımcı ihtiyacına çözüm bulunurken, orta dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 

bir çok ülkeye yazılımcı ihracatının yapılması da mümkün hale gelebilecektir. 

Bunun için yukarıda sayılan kuruluşların acilen bir araya gelmeleri ve önerilen yöntemleri 

kullanarak söz konusu eğitim programlarını hayata geçirmeleri yeterli olacaktır.   
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Türk Cilt Sanatında Hayvan Tasvirleri  

Animal Depictions in Turkish Bookbinding Art 

 

 

Fatma Şeyma BOYDAK1 
 

 

Abstract  

 

Animal depictions can be found on many 

surfaces in pre-Islamic Turkish art, from rock 

paintings to balbals, from wall paintings to daily 

use items. Turks sometimes depicted animals in 

the geographies they lived in and sometimes 

unreal mythological beings. In the application of 

animal figures, which are indispensable elements 

of the steppe culture, it was aimed to convey 

both the decoration and the meaning dimension 

contained in the figures to the addressees. 

Another important field where animal 

depictions, which have been used in many fields 

such as architecture, stone workmanship and 

miniature, were seen in the history, is the art of 

binding. Binding is the general name given to 

protective containers made of leather covered 

cardboard for book and various magazines. The 

function of the bindings is basically to allow the 

work it contains to be used without being worn 

and dispersed. However, the bindings have also 

been produced as art products that have 

Özet 

 

İslâm öncesi Türk sanatında kaya resimlerinden 

balballara, duvar resimlerinden günlük kullanım 

eşyalarına kadar birçok yüzeyde hayvan 

tasvirlerine rastlanmaktadır. Türkler, kimi zaman 

yaşadıkları coğrafyalardaki hayvanları, kimi 

zamansa gerçek dışı mitolojik varlıkları tasvir 

etmekteydiler. Bozkır kültürünün vazgeçilmez 

ögesi olan hayvan figürlerinin uygulanmasında 

hem süsleme hem de figürlerin ihtiva ettiği anlam 

boyutunun muhataplarına iletilmesi 

amaçlanmaktaydı.  

Tarihte mimari, taş işçiliği, minyatür gibi birçok 

alanda kullanılmış olan hayvan tasvirlerinin 

görüldüğü önemli bir diğer saha da cilt sanatı 

olmuştur. Cilt, kitap vb. çeşitli mecmualar için 

genellikle deri kaplı mukavvadan yapılan 

koruyucu kaplara verilen genel addır. Ciltlerin 

fonksiyonu temelde içine aldığı eserin 

yıpranmadan ve dağılmadan kullanılmasına 

imkân sağlamaktır. Ancak ciltler, Uygurlar 

döneminden bu yana bezemeleriyle dikkat çeken 
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attracted attention with their ornaments since 

the period of the Uyghurs. Geometric, rumi, 

knitted and floral motifs have been 

indispensable elements of the Turkish binding 

decoration repertoire. Among the decorative 

elements, animal depictions also constitute an 

important branch. Bird, rabbit, gazelle, wolf and 

lion were among the most frequently used 

depictions among the animal depictions, 

especially in 15th century bindings. These 

depictions are usually found in medallion and 

corner pieces of the bindings. The depictions are 

often portrayed singularly, but sometimes, as in 

Central Asian examples, they are also depicted in 

a way that resembles combat scenes. Turkmen 

and Timurid bookbinders have been influenced 

by the appearance of animal depiction style in 

Turkish bindings. 

 

Keywords: Binding Art, Turkish Bookbinding 

Art, the Art of Depiction, Animal Depiction, 

Mythology. 

 

sanat ürünleri olarak da imal edilmişlerdir. 

Geometrik, rûmî, geçme-örgü ve bitkisel 

motifler Türk cilt bezeme repertuvarının 

vazgeçilmez ögeleri olmuştur. Bezeme ögeleri 

içerisinde hayvan tasvirleri de önemli bir şubeyi 

oluşturmaktadır. Bilhassa 15. yüzyıl ciltlerinde 

karşılaştığımız hayvan tasvirleri içerisinde kuş, 

tavşan, ceylan, kurt ve aslan en sık kullanılan 

tasvirlerden olmuştur. Bu tasvirlere ciltlerin 

genellikle şemse ve köşebentlerinde 

rastlanmaktadır. Tasvirler çoğunlukla tekil olarak 

resmedilmekle beraber bazen Orta Asya 

örneklerinde olduğu gibi mücadele sahnelerini 

andıran şekilde de resmedilmiştir. Türk 

ciltlerinde hayvan tasvir üslûbunun 

görülmesinde Türkmen ve Timurî mücellitlerin 

etkisi söz konusu olmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Cilt Sanatı, Türk Cilt Sanatı, 

Tasvir Sanatı, Hayvan Tasviri, Mitoloji. 

  

Giriş 

Türk sanatında hayvan tasvir geleneği, kökünü İslâm öncesi dönemlerden alan kadim bir 

geçmişe sahiptir. M.Ö. 7. yüzyıl itibariyle hayvan tasvir eğilimine gidildiği ve 1. yüzyılda ise üslubun 

ortaya çıkmaya başladığı ifade edilmektedir (Bilici, 1983: 20; Çoruhlu, 2007: 147). Hayvan tasvirlerine; 

kaya resimlerinden balballara, duvar resimlerinden günlük kullanım eşyalarına kadar birçok yüzeyde 

rastlanmaktadır. Bozkır kültürünün vazgeçilmez ögesi olan hayvan figürlerinin uygulanmasında hem 

süsleme hem de figürlerin ihtiva ettiği anlam boyutunun muhataplarına iletilmesi amaçlanmıştır. 

Tasvirlerde, bazen doğal ortamda yaşayan hayvanlar resmedilmişken bazen de mitolojik arka plana 

sahip gerçek dışı varlıklar tercih edilmiştir. 

Tasvir (minyatür) sanatı başta olmak üzere Türk süsleme sanatlarının birçok alanında 

kullanılmış olan hayvan figürlerinin görüldüğü önemli bir diğer saha da cilt sanatı olmuştur. Cilt, kitap 

vb. çeşitli mecmualar için genellikle deri kaplı mukavvadan yapılan koruyucu kaplara verilen genel 

addır. Türk cilt sanatının bilinen ilk örnekleri Uygurlar dönemine aittir (Le Coq, 1923: 17). Bu 

dönemden günümüze ulaşan cilt kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla Türk ciltçiliğinde bezeme geleneği 



Boydak, Fatma Şeyma; Türk Cilt Sanatında Hayvan Tasvirleri 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 194 

oldukça eskilere dayanmaktadır. Bu süsleme geleneği Selçuklular vasıtasıyla devam etmiş ve Anadolu’ya 

taşınmıştır. Ardından Anadolu Selçukluları ve Beylikler devri sanatkârları ile gelişmiş,  Osmanlı 

mücellitlerince de zirve noktaya taşınmıştır.  

Türk cilt sanatının bezeme ögeleri; geometrik, rûmî, geçme-örgü ve bitkisel motifler şeklinde 

sıralanabilir. Bu bezeme ögeleri içerisinde hayvan tasvirleri de yer almaktadır.   

 

Türk Ciltlerinde Hayvan Tasvirleri 

Türk ciltlerinde hayvan tasvirlerine Fâtih devrinden itibaren rastlanmaktadır. Bu dönem, siyasî 

istikrarın sağlandığı, yüksek iktisadî seviyenin olduğu, kültür-sanat faaliyetlerinde canlılığın yaşandığı 

ve kültürel etkileşimlerin olduğu önemli bir dönemdir. Fâtih devrinin yüksek refah düzeyi, kitap 

üretimine de olumlu yansımış ve bu sayede farklı tekniklerde ciltlerin üretilebildiği sanat ortamı 

hazırlanmıştır. Bilhassa kat‘ ve lâke (ruganî) teknik bu dönem cilt sanatının öne çıkan tekniklerinden 

olmuştur. Hayvan figürleri de bezeme repertuvarına 15. yüzyıl ikinci yarısı itibariyle bu dönemde 

katılmıştır (Boydak, 2016: 225-227, 230).  

Hayvan tasvirlerine, Herat üslûbunda üretilen ciltlerde ve daha çok İran bölgesinde 

rastlanmaktadır (Arıtan, 2009: 84). Bu nedenle hayvan tasvirli ciltler; eskiden ‘İran işi’, ‘acem işi’, ‘acem 

tarzı iş’ anlamına gelen acemkâri adıyla anılmaktaydı. Ancak acem tabiri, “Arap ırkından olmayanlara 

Arapların verdiği isim” şeklinde tanımlanmaktadır (Ayverdi, 2011: 11). Ayrıca Özen, acem ve acem 

sanatkâr tabiri hakkında şunları ifade etmiştir: “Acem sanatkâr,  Osmanlılarda dışarıdan gelen sanatkârlara 

verilen addır. Acem, ‘Arap olmayan’ anlamına gelirse de bizde doğuda bulunan milletlere denmiştir. Buna Asya 

Türkleri de dahildir. Bu deyiş bugün yalnız İranlılar için kullanılmaktadır.” (1985: 1; 1995: 32). Bu bakımdan, 

tüm figürlü ciltlerin İran’da imal edildiğini iddia etmek doğru değildir. Hayvan tasvirli çok sayıda Türk 

cildi de bulunmaktadır. Hayvan tasvirlerinin, Türkmen ve Timurî mücellitlerce sıkça kullanıldığı 

bilinmekte ve bu bezeme üslûbunu İstanbul’a taşıyanın Türkmen mücellid ve hattat Gıyâseddin el-

İsfahânî olduğu düşünülmektedir (Raby & Tanındı 1993: 182-183, 188-189). 

Türk ciltlerinde kullanılan hayvan tasvirleri içerisinde kuş, tavşan, ceylan, geyik, maymun, tilki, 

kurt, aslan ve pars yer almaktadır. Tasvirlerin yer aldığı tespit edilmiş bazı ciltler ve detayları şu 

şekildedir:  

 

Kuş Tasvirleri 

Türk ciltlerinde en yaygın kullanılan hayvan tasviri kuştur. Bunun nedeni, kuş figürünün ve 

bilhassa kartalın Türk tarihinde temsil ettiği simgesel durum olmalıdır. Ciltlerin kapak yüzeylerinden 

kapak içlerine kadar neredeyse tüm tezyînât alanlarından kuş figürlerine rastlamak mümkündür. Kapak 

yüzeylerinde genellikle şemse ve köşebentlerde görülmektedir. Desenler soğuk baskı tekniğiyle 

kapaklara geçirilmektedir (bk. Süleymaniye YEK Fatih: 3856). Bezemeler büyük oranda bu teknikle 

imal edilmişlerse de altınla tezyîn edildikleri de olmuştur. 
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Görsel 1: Süleymaniye YEK Fatih: 3856, 867/1462, Miklep şemsesinde uçar vaziyette kuş tasviri 

 
Görsel 2: Süleymaniye YEK Fatih: 3732, 15. yüzyıl, 

Ön kapak içinde kat‘ teknikle yapılmış kuş tasvirleri 

 

Ciltlerin kapak içlerine hayvan tasviri uygulamaları büyük oranda kat‘ veya müşebbek adı 

verilen teknikle yapılmıştır. Kat‘, “herhangi bir motif ve yazı örneğinin ince bir kâğıt veya deriden oyulması suretiyle 

meydana getirilen eser” olarak tanımlanmaktadır (Ünver & Mesara, 1980: 1). Bu teknik, 15. yüzyılın öne 
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çıkan kapak içi süsleme tekniklerindendir ve oldukça emekli bir işçiliğe sahiptir. Süleymaniye YEK 

Fatih: 3732’de kayıtlı eserin kapak içi şemsesi bu teknikle tezyîn edilmiştir. Bezemede uçar vaziyette 

karşılıklı iki kuş tasviri ve üzerinde bitkisel motiflerin bulunduğu kıvrım dallar yer almaktadır. Şemse 

yüzeyinde altın kullanılmamıştır ancak şemse dilimlerine zermürekkeple tahrir çekilmiştir.  

Ciltlerde kuşların, avcı kuşlar olarak adlandırılan kartal, doğan, şahin gibi türleri görüldüğü gibi 

ağaçkakan, kaz, ördek gibi diğer türleri de görülmektedir. Süleymaniye YEK Fatih: 3887’de kayıtlı 

eserin miklep şemsesinin iki ucunda biri önüne diğer arkasına bakan iki kaz veya ördek figürü 

görülmektedir. Desenin ortasında yer alan realist üslûba yakın ağacın üzerinde ise başı arkaya dönük 

uzun kuyruklu kuş tasviri vardır.  

 

  
Görsel 3: Süleymaniye YEK Fatih: 3887, 906/1501, Miklep şemsesinde çeşitli kuş tasvirleri 

 

Kuş türlerinde olan leylek de ciltlerde yer almaktadır. Süleymaniye YEK Laleli: 1679’de kayıtlı 

eserin miklep şemsesinde bunun en güzel örneğini görmek mümkündür. Leylek, kanatlarını açmış uçar 

vaziyette ve realist üslupta resmedilmiştir. Desen alttan ayırma tekniğinde altınlanmıştır.  
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Görsel 4-5: Süleymaniye YEK Laleli: 1679, Miklep şemsesinde leylek tasviri ve detayı 

 

Tavşan Tasvirleri 

Tavşan figürünün, eski Türk topluluklarında yardımcı ruh ve töz vasıfları taşıdığı, Şaman 

davulunun onun derisiyle kaplandığı, on iki hayvanlı Türk takviminde yıl simgesi (tavışgan/tavşan) 

olduğu, uğurlu sayıldığı ve bolluk simgesi olduğu bilinmektedir. İslâmî literatürde de tavşanın yine 

bolluğu ve iyi şansı ifade ettiği belirtilmiştir. Tavşan figürü, bazen korkaklık ve ürkekliğin de simgesi 

olmuştur (Çoruhlu, 2011: 180-181; Turan, 2004: 33). 

Ciltlerde tavşan figürleri, büyük oranda hareket halinde veya zıplar pozisyonda, bazen arkası 

dönük vaziyette ve tereddütlü bir çehreyle resmedilmişlerdir. Tasvirler genellikle, bitkisel motiflerden 

oluşan kıvrım dalların üzerine yerleştirilmiş haldedir. Tavşanların tüylü yüzeyleri ciltlerde oldukça 

gerçekçi bir şekilde yansıtılmıştır. Bu taramalı görünüm, büyük ihtimalle yekşah demiri kullanılarak 

sağlanmış olmalıdır (bk. Süleymaniye YEK Fatih: 3732).  

Türk ciltlerinde ikili tavşan tasvirlerine de yer verilmiştir. Hasan Paşa YEK: 1544’te kayıtlı 

eserin kapak şemsesinde yer alan tavşanlar, stilize edilmiş bitkisel motifler arasında birbiri ardı sıra 

zıplar halde resmedilmişlerdir. Bu örnekte tavşanlar, şemse kalıbı marifetiyle cilde uygulanmış ve alttan 

ayırma tekniğiyle altınlanmıştır.  

Tavşan tasvirlerine ciltlerin en küçük tezyinat bölümlerinden olan salbek ve miklep 

şemselerinde de rastlanmaktadır (bk. Süleymaniye YEK Ayasofya: 1757, Ayasofya: 2595). Bunun 

nedeninin tavşanın ebat olarak diğer hayvanlara nazaran daha küçük olması olabilir.  
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Görsel 6-7: Süleymaniye YEK Fatih: 3732, Kapak içi köşebendi ve detayı 

 

 
Görsel 8: Hasan Paşa YEK: 1544, Kapak şemsesinde tavşan tasvirleri 

Ceylan ve Geyik Tasvirleri 

Ceylan tasvirlerine genellikle şemse içlerinde rastlanmaktadır. Doğadaki hallerine benzer 

şekilde, başları genellikle arkaya dönük ve adeta avcı düşmanından kaçar vaziyette resmedilmişlerdir. 

Orta Asya hayvan mücadele sahnelerini hatırlatır vaziyette tasvir edildikleri de olmuştur. Süleymaniye 

YEK Fatih: 3887’de kayıtlı eserin kapak içi şemsesinde yer alan tasvir buna örnektir. Burada bitkisel 

motiflerle bezeli kıvrım dallar üzerinde iki ceylan bulunmaktadır. Ceylanlardan biri başını geriye 

döndürmüş halde diğeri onu kovalar haldedir.  

 
Görsel 9: Süleymaniye YEK Fatih: 3856, 867/1462, Ön kapak şemsesi 
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Görsel 10: Süleymaniye YEK Fatih: 3887, 906/1501, Arka kapak içi şemsesi 

Geyik tasvirleri de ciltlerin genellikle kapak ve miklep şemselerinde yer almaktadır. Erken 

dönem Türk sanatında geniş bir yer edinmiş olan bu figüre, Avrasya bozkırlarında bayrak direkleri 

tepesinde, at koşum takımlarında, mezar taşlarında, madenî kemerlerde rastlanmaktadır. Geyik figürü 

aynı zamanda Şaman törenlerinde ve İslâmî tasavvurda suretine bürünülen bir unsuru da ifade 

etmektedir. Geyik figürünün, genellikle ona saldıran yırtıcı bir kuşla resmedildiği ve genellikle yenilir 

pozisyonda tasvir edildiği bilinmektedir (Esin, 2006: 192; Çoruhlu, 2011: 165-166). Bunun cilt 

sanatındaki örneği, Hacı Beşir Ağa (Eyüp): 132’de kayıtlı eserin miklep şemsesinde bulunmaktadır. 

Burada koşar vaziyette resmedilmiş bir geyik ve ona tepeden saldıran bir yırtıcı kuş görülmektedir. 

İslâm öncesi dönemde izleri bulunan bu mücadele sahneleri cilt sanatında da tesirini sürdürmüştür.  

 
Görsel 11: Hacı Beşir Ağa (Eyüp): 132, Miklep şemsesinde geyik-yırtıcı kuş mücadele sahnesi 
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Görsel 12: Hasan Paşa YEK: 2006, Kapak şemsesinde geyik-ceylan tasvirleri 

 

Maymun Tasviri 

Maymun tasvirlerinin Türk sanatında yaygın olarak karşımıza çıkmadığı ve bu figürün genellikle 

Hint mitolojisinde yer aldığı bilinmektedir. On iki hayvanlı Türk takviminde savaş, fitne, hastalık gibi 

kötü durumlara işaret eden ve ‘biçin’ adıyla anılan bir yılın simgesi olan maymun figürü; hilekâr, kurnaz 

insanların alegorisi olarak kullanılmıştır (Çoruhlu, 2011: 179-180; Turan, 2004: 33).  

Türk ciltlerinde maymun tasvirlerine diğer hayvan tasvirlerine nazaran daha az rastlanmaktadır. 

Bu tasvirin tespit edilmiş örneklerinden biri, Süleymaniye YEK Ayasofya: 4221’de kayıtlı eser cildinin 

miklep şemsesinde yer almaktadır.  

Kat‘ tekniği kullanılarak tezyîn edilmiş bu şemsede, stilize bitkisel motiflerin ortasında hareket 

halinde maymun tasviri yer almaktadır. Tasvirin ağzı açık olup tırmanır ya da koşar vaziyettedir.  

 

    
Görsel 13-14: Süleymaniye YEK Ayasofya: 4221, 868/1463,  

Miklep şemsesinde maymun tasviri (Özen, 1998: 65) 
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Tilki Tasviri 

Cilt sanatında nadiren rastlanan tilki tasviri Altay ve Yakutlarda tözler arasında yer almakta ve 

ata simgesi olarak kabul edilmektedir. Şaman başlığında postunun yer alması nedeniyle tilkinin 

koruyucu vasfa sahip olduğuna inanılmaktaysa da İslâmî tasavvurda tilki; yalancılık, hilekârlık, 

kurnazlık, korkaklık simgeleri haline gelmiştir (Çoruhlu, 2011: 181-182). 

Üzerinde tilki tasvirinin bulunduğu sadece bir cilt tespit edilebilmiştir. Bu cilt, Süleymaniye 

YEK Laleli: 1679’da kayıtlı eserin cildidir. Tilkiler, cildin köşebentlerinde yer almaktadır. Biri üstte 

diğeri onun altında olmak üzere iki adettir. Birbirlerine bakar vaziyette resmedilmişlerdir. Köşebentler 

alttan ayırma tekniğinde altınlanmıştır. 

 

      
Görsel 15-17: Süleymaniye YEK Laleli: 1679, Ön kapağın köşebendi ve tilki tasvirleri 

Kurt Tasvirleri 

Kurt tasviri, erken devir Türk sanatının önemli figürlerindendir. Hun döneminde atalar 

kültünün bir parçasıdır ve devlet, hükümdarlık ve egemenlik gibi unsurların simgesidir. Göktürk 

döneminde ise sancakların ucuna yerleştirilen bir figürdür. Fiziki kuvveti nedeniyle korku ve saygı 

duyulan bir figür olup, aynı zamanda yol gösterici konumundadır. Önceleri ‘böri’ olarak isimlendirilen 

kurdun ayrıca türeme sembolü olduğu da bilinmektedir. İslâmî dönemde ise güç, kuvvet ve yiğitlik 

sembolü olarak kullanılmıştır (Çoruhlu, 2011: 156-157; Çoruhlu, 2014: 68-79). 

Kurt tasvirlerinin cilt bezemesinde yaygın olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Tespit 

ettiğimiz bir örnek, Süleymaniye YEK Fatih: 3887’de kayıtlı eser cildinin kapak içindedir. Burada iki 

kurt, birbirini kovalar halde, hareketli bir pozisyonda resmedilmiştir. Kurt tasvirleri, hayvan mücadele 

sahnelerini hatırlatır bir görüntü sunmaktadır. 
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Görsel 18-19: Süleymaniye YEK Fatih: 3887, 906/1501,  

Ön kapak içi şemsesinde kurt tasvirleri ve detayı 

Aslan ve Pars Tasvirleri 

 Aslan tasvirleri, Türk sanatının erken devirlerinden bu yana sıklıkla kullanılan bezeme 

ögelerindendir. Türk tarihinin erken dönemlerine tarihlenen kurganlardan çıkarılan materyaller 

üzerinde bu tasvire rastlanmaktadır. Bilhassa gök unsurunu temsil etmesi bakımından hayvan mücadele 

sahnelerinde zafer kazanan, galip olan, güçlü pozisyonunda resmedilmiş ve kuvvet, kudret, zafer 

simgesi olarak görülmüştür (Çoruhlu, 2011: 159).  

Aslan, aynı zamanda gezegeni Şems/Güneş olan bir burcun da simgesidir. Bu burç, Esed ve 

Burc-ı Şîr adlarıyla da anılmaktadır. Plastik sanatlarda sıklıkla kullanılmış olan aslan figürü bazen 

sırtında yükselen Güneş motifiyle (bk. Cizre Köprüsü, İncir Han, II. Gıyâseddin Keyhüsrev sikkesi), 

bazen de boğayla mücadele halinde resmedilmiştir. (And, 2015: 340, 355-357; Çaycı, 2019: 85, 105, 

131, 231-232, 243-244). 

Aslan tasvirinin ciltte en yalın ve güzel örneği, Süleymaniye YEK Laleli: 1679’da kayıtlı Sa‘dî-i 

Şîrâzî’nin Bostan adlı eserinin cildi üzerindedir. Birçok hayvan tasvirinin yer aldığı bu ciltte aslan, ön 

ve arka kapak şemselerinin merkezinde, uzanmış pozisyonda resmedilmiştir. Yeleri ve yüz hatları 

detaylı çalışılmıştır. Alttan ayırma tekniğinde altınlanan şemse içerisinde kıvrım dallar üzerinde, 15. 

yüzyılın karakteristik bitki motifleri (ıtır yaprağı, hatai, penç, yaprak) yer almaktadır. Motifler ve aslan 

tasviri deri renginde bırakılmıştır. Zeminin altınlanması aslan figürünü daha da ön plana çıkarmıştır.  
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Görsel 20-21: Süleymaniye YEK Laleli: 1679, Kapak şemsesi ve aslan tasviri 

 

Pars figürü ise bir örnekte, geyikle birlikte karşımıza çıkmaktadır (bk. Süleymaniye YEK 

Ayasofya: 3283). Burada adeta Orta Asya hayvan mücadele sahnelerinden bir tanesi canlandırılmıştır. 

Pars, geyiği sırtından pençeleriyle yakalamış ve ısırmış halde resmedilmiştir. Geyik ise korkulu bir 

vaziyette arkasına bakmaktadır. Tasvirlerin arkasında kıvrım dallar üzerinde bitkisel tezyînât yer 

almaktadır. Şemse zemini, alttan ayırma tekniğinde altınlanmıştır. 

 

 
Görsel 22: Süleymaniye YEK Ayasofya: 3283,  

Kapak şemsesinde pars-geyik mücadele sahnesi (Özen, 2017: 109) 
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Sonuç 

Tezyînâtımızda hayvan tasvir geleneğinin geçmişi, İslâm öncesi dönemlere kadar gitmektedir. 

Madenden çiniye, ahşaptan taşa kadar birçok malzeme üzerinde görülen hayvan figürlerine, kitap 

sanatları sahasında bilhassa tasvir (minyatür) sanatı örneklerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Tasvirlerin 

görüldüğü kitap sanatlarından bir de cilt sanatı olmuştur.  

Çalışmamızda Türk ciltlerinde görülen bazı hayvan tasvirleri, örnekler eşliğinde ele alınmıştır. 

Yapılan araştırmalar neticesinde Türk ciltleri üzerinde çeşitli kuş türleri, tavşan, ceylan, geyik, maymun, 

tilki, kurt, aslan ve pars tasvirlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde en sık kullanılanları; 

kuş, tavşan, ceylan ve aslan figürleri olmuştur.  

Ciltler üzerinde yer alan hayvan tasvirlerinin, kitap içeriğiyle ilgisi olduğu düşünülmemektedir. 

Ancak bazı Mesnevî yazma nüshalarının hayvan tasvirli ciltlerle bezenmesinde, muhteviyatında yer alan 

fabl türü hikâyelerin etkisi olmuş olabilir. Ayrıca bu bezeme üslubunun Anadolu’ya gelişinde Türkmen 

ve Timurî mücellitlerin etkisi olduğu da düşünülmektedir. 

Hayvan tasvirlerine genellikle deri ciltlerde rastlanmaktadır. Bu derilerin renkleri, Fâtih devri 

ciltlerinde sıklıkla kullanılan kahverenginin tonları veya siyahtır. Kapak içlerinde ise bordo ve 

tonlarında deriler tercih edilmiştir. Cilt tekniği açısından incelendiğinde, hayvan tasvirlerinin ciltlere 

birden fazla teknikle uygulandığı görülmektedir. Bunlar; soğuk baskı, alttan ayırma ve kat‘ teknikleridir. 

Soğuk baskı tekniğinde üretilen eserlerde, üzerinde tasvirlerin yer aldığı kalıp, deri üzerine basıldıktan 

sonra olduğu gibi bırakılmış, herhangi bir altınlama yapılmamıştır. Hayvan tasvirli kalıpların üretimi 

hususunda nakkaşlarla işbirliği halinde olunmuştur. Mücellitlerin kullanacakları kalıpların desenleri, 

büyük oranda nakkaşlar tarafından tasarlanmış ardından hakkaklar tarafından sert derilere ya da madenî 

malzemelere geçirilerek kalıplar oyulmuş ve hazır hale getirilmiştir. Bir diğer teknik olan alttan ayırma 

tekniğinde ise, soğuk baskı sonrası desen zemini zermürekkeple tamamen boyanmış, desen ve tasvirler 

deri renginde bırakılmıştır. Kat‘ tekniğinde ise desen haricindeki alanlar oyularak çıkarılmış ve tasvirler 

müşebbek hale getirilmiştir. Kapak içlerinde de en çok bu teknik tercih edilmiştir.  

Hayvan tasvirleri, ciltlerin genellikle şemse ve köşebentlerine, nadiren de salbeklerine 

uygulanmıştır. Tezyînî açıdan bakıldığında hayvan tasvirlerinin daima stilize bitki motifleri (hatai, penç, 

yaprak vb.) ile desteklendiği görülmektedir. Genellikle arka planda kıvrım dallar üzerinde bitkisel 

motiflere yer verilmiştir. Adeta hayvanların doğadaki ortamları bu motifler aracılığıyla sağlanmaya 

çalışılmıştır. Tasvir tekniği açısından ifade etmek gerekirse ciltlerde görülen hayvanlar, büyük oranda 

doğadaki halleriyle resmedilmiştir. Stilizasyona, üslûplaştırmaya gidilmemiştir. Tasvirler oldukça 

realisttir. Hayvanlar, doğal yaşam ortamlarında gösterdikleri hal ve tavırlarla resmedilmeye çalışılmıştır. 

Bazen hareket halinde bazen de oturur vaziyette resmedilmişledir.  

Hayvanlar, çoğunlukla tekil olarak resmedilmekle beraber bazen de erken dönem Türk 

sanatındaki hayvan mücadele sahnelerini andıran şekilde bir arada resmedilmiştir. Özellikle 

çalışmamızdaki pars-geyik ve ceylan-geyik mücadelesinin resmedildiği örnekler, Orta Asya ve 

Anadolu’daki sanat eserlerinde görülen hayvan mücadele sahnelerini hatırlatır niteliktedir. Bu 

bakımdan çalışma kapsamında ele aldığımız Türk ciltleri, kökleri İslâm öncesi dönemlere kadar giden 

hayvan tasvir üslûbunun, Türk sanatında 15. yüzyılda dahi yaşatıldığını göstermesi bakımından önem 

arz etmektedir. Cilt sanatı literatüründe tespit edilen eksiklik nedeniyle kalem alınan bu çalışma, müze 
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ve kütüphanelerde yapılacak daha kapsamlı araştırmalar sayesinde geliştirilebilecek ve böylelikle Türk 

cilt sanatındaki hayvan tasvirlerinin çeşitliliği ve tasvir üslûbuna dair daha detaylı tespitlerde 

bulunulabilecektir. 
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Abstract  

 

Intellectual property rights are basically 

classified as copyright and industrial property 

rights. This study particularly focuses on two 

significant notions taking place in the assessment 

of designs and trademarks. These two notions 

are informed user, which takes place in the 

assessment of distinctive/individual character-

one of the protection conditions of designs as 

well as novelty-; and average consumer, which 

takes place in the assessment of trademarks. In 

this study, it is aimed to reveal the differences 

between the notions of average consumer and 

informed user, which indicate the point of views 

and perspectives that need to be adopted during 

the assessment of designs and trademarks; to try 

to eliminate the incomprehensibilities; and to to 

Özet 

 

Fikri mülkiyet hakları, temelde, fikir ve sanat 

eserleri ve sınai mülkiyet hakları olarak iki 

kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışma, 

sınai mülkiyet hakları özelinde, tasarımların ve 

markaların değerlendirilmesinde yer alan iki 

önemli kavramı ele almaktadır.  Bu kavramlar, 

yenilik ile birlikte tasarımlar için bir diğer koruma 

koşulu olan, ayırt edici niteliğin 

değerlendirilmesinde geçen bilgilenmiş kullanıcı 

ve markaların değerlendirilmesinde geçen 

ortalama tüketicidir. Bu çalışmada tasarımların 

ve markaların ayırt edilebilirliği noktasında 

benimsenmesi öngörülen bakış açılarını ifade 

eden bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici 

kavramlarının aralarındaki farklılıkları ortaya 

koymak, yaşanabilen kavram karmaşalarının 
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contribute to the literature on the subject. One 

of the most important inferences that this study 

emphasizes is that the notions of informed user 

and average consumer indicate different degrees 

of assessment perspectives. Through the 

comparison made within this study, it was also 

emphasized that the informed user refers to a 

more concerned and careful fictive person, 

compared to the average consumer. The main 

intention of the study is to put forward the 

differences between informed user and the 

average consumer, and the quality, level and the 

threshold of the informed user for designers and 

other assessors, in stead of putting forward a 

legal assessment. 

 

Keywords: Design, Trademark, Average 

Consumer, Informed User, Industrial Property 

 

önüne geçilebilmesine katkı sağlamak ve konu 

üzerine literatüre katkı yapabilmek 

amaçlanmıştır. Markaların değerlendirilmesinde 

ortalama tüketicinin, tasarımların 

değerlendirilmesinde ise bilgilenmiş kullanıcının 

algısının önem taşımakta olduğu ve iki kavramın, 

farklı düzeydeki bakış açılarını ifade ettiği bu 

çalışmanın vurgulamak istediği önemli bir 

çıkarımdır. Bu çalışmada yapılan karşılaştırmada 

bilgilenmiş kullanıcının ortalama tüketiciye göre 

daha ilgili ve dikkatli bir kurgusal kimseyi ifade 

ettiği vurgulanmıştır. Çalışmada hedeflenen, 

hukuki bir değerlendirme ortaya koymaktan çok, 

bilgilenmiş kullanıcı kavramının niteliğini, 

seviyesini ve sınırlarını, ortalama tüketici ile 

farklılaşan noktalarını, tasarımcılar ve diğer 

değerlendiriciler için ortaya koymaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Marka, Ortalama 

Tüketici, Bilgilenmiş Kullanıcı, Sınai Mülkiyet 

Hakları 

  

Giriş 

 Ülkemizde tasarım ve markaların da dahil olduğu sınai mülkiyet hakları, 1995 yılından 2016 

yılının sonuna kadar ayrı ayrı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile korunmuş; daha sonra, 2016 

yılı Aralık ayında kabul edilen ve 2017 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu (metin içinde SMK olarak anılacaktır) ile korunmaya başlamıştır. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili 

tescil vb işlemler ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 

yürütülmektedir.  

Tescil ile korunacak tasarımlar için yasal düzenlemelerde yer alan koruma koşulları yenilik ve 

ayırt edici niteliktir. Gerek kaynak yasal düzenleme olan 554 sayılı KHK, gerekse SMK hükümlerine 

göre yenilik, konu tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması 

anlamına gelmektedir. Küçük ayrıntıda farklılıklar ise yine aynılık kapsamında değerlendirilmektedir. 

Ayırt edici nitelik ise biraz daha farklı bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tasarımın ayırt edici 

niteliğe sahip olması, o tasarım ile bir başka tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattıkları genel 
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izlenimler arasında farklılık bulunması anlamında gelmektedir. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı, bu 

koşul için oldukça önemli bir eşiği işaret etmektedir.       

Kanunda markaların değerlendirilmesinde ise ortalama tüketici kavramı dikkate alınmaktadır. Bir 

markanın başka bir marka ile aynılık durumu ortalama tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim 

dikkate alındığında ortaya çıkmaktadır [1]. 

Bu çalışma kapsamında öncelikle bilgilenmiş kullanıcı kavramının tanımı ve özelliklerine yer 

verilmiş, sonra ortalama tüketici kavramının tanımı ve özellikleri ifade edilmiştir. Bilgilenmiş kullanıcı 

ve ortalama tüketicinin karşılaştırılması bölümünde ilgili bilgi düzeyi ve özelliklerinin 

çerçevelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler tabloya dökülmüş, sonuç kısmında yapılan 

değerlendirme ile çalışma tamamlanmıştır. 

Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı ve Özellikleri 

Bilgilenmiş kullanıcı, üst başlıkta belirtildiği gibi, tasarımlar için koruma koşullarından biri olan 

ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde yer alan özel bir kavramdır.  

Memişoğlu’nun (2019) çalışmasında bu kavrama yönelik olarak SMK madde 56’daki açıklamanın 

bilgilenmiş kullanıcı kavramının hukuki niteliğinin tanımlanmasında yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

Söz konusu çalışmada bilgilenmiş kullanıcı, tasarlanan ürünün alanında geniş bilgiye sahip, kendi 

yaşanmışlıklarına dayanarak dikkatli ve özenli bir şekilde karşılaştırma yapan kişi olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu çalışmaya göre, bilgilenmiş kullanıcı, tasarımcı ya da teknik olarak uzman bir kimse 

olmayan fakat tasarım çeşitliliğinden haberdar olan, tasarımların özelliklerine ait belirli seviyede bilgili 

olan ve tasarlanan ürüne ilgisi sayesinde ürünü kullanırken dikkat düzeyi yüksek olan kişi ya da 

kullanıcıyı ifade etmektedir. Çalışmada, ayırt edici niteliğin incelenmesinin merkezindeki bilgilenmiş 

kullanıcı, farazi bir kişi olarak hem kanundaki hem de dava konusuna ilişkin ürün sınıfındaki veriler ve 

özellikler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği de belirtilmiştir [2].  

Suluk vd. (2017)’ne göre, ürünün fonksiyonunu ve kullanım şeklini bilen alıcı veya tüketici olarak 

kabul edilen farazi kişilik bilgilenmiş kullanıcıdır. Bu kişiden ürünün detaylı teknik özelliklerinin 

saptanması beklenmemektedir [3]. Ayrıca ilgili alandaki tüm tasarımları sırasıyla ve eksiksiz olarak 

bilmesi de beklenmemektedir. İlgili alandaki tasarıma ilişkin özelliklere aşina olması yeterli 

görülmektedir [4]. Suluk (2003) ve Elibol vd. (2011)’de ise bilgilenmiş kullanıcının, herhangi bir 
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kullanıcının gözden kaçırabileceği tasarım özelliklerinin farkında olan fakat uzman bilgisindeki 

ayrıntılarla ilgilenmeyen, dikkatli ve deneyimli bir kullanıcı olarak nitelendirildiği görülmektedir [5,6]. 

Bir tasarımın yarattığı genel izlenimi değerlendirmek için belirlenen bilgilenmiş kullanıcının kim 

olacağı ürüne göre değişmektedir. Belirli bir tasarım için birden çok bilgilenmiş kullanıcı da 

olabilecektir [7].  

Kısacası bilgilenmiş kullanıcı, somut ve sabit bir kimse değil; kurgusal bir kullanıcı profilidir. Bir 

başka anlatımla, bir tasarımın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde benimsenen bir bakış açısını 

temsil etmektedir ve her tasarım için ayrıca belirlenmesi gereken kurgusal bir kimsedir.    

Örneğin; bir bisiklet tasarımını değerlendirmek için bilgilenmiş kullanıcı bisiklet almak isteyen, 

ürünü araştıran, çeşitlerini bilen bir kimse olabileceği gibi bir bisiklet satıcısı da olabilecektir. Veyahut 

bir yolcu otobüsü koltuğu tasarımı açısından bilgilenmiş kullanıcı, sıklıkla yolculuk yapan ve bu 

alandaki tasarımları bilen, kullanım deneyimine sahip bir kimse olabileceği gibi, yolcu koltuklarını, bu 

alandaki tasarımları ve tasarımların uygulandıkları ürünlerin kullanımlarını bilen, deneyimli ve belirli 

seviyede bilgi sahibi bir kaptan muavini de olabilecektir. Görüldüğü üzere, her tasarım açısından 

yeniden belirlenmesi gereken bir kimse; bir bakış açısıdır.     

Ortalama Tüketici Kavramı Ve Özellikleri 

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/f.2 gereğince marka tescilinde benzerlik ve karıştırılabilirlik 

ihtimali ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasında “halk tarafından” kavramı kullanılmıştır.  Bahsi geçen 

“halk” kavramının, kanun koyucu tarafından “ortalama tüketici” yerine kullanıldığı düşünülmektedir. 

Kanunda yer verilen “halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırma ihtimali” ifadesinin 

toplumun tümünü değil karıştırma ve ilişkilendirme riski bulunan özellikli çevreyi karşıladığı 

düşünülmektedir [8,9,10,11].  

Karayel’in (2019) aktarımına göre bu durum Yargıtay kararlarında “…ortalama tüketiciden oluşan 

halkın yaklaşımı göz önünde tutulacaktır.” şeklinde değerlendirilmektedir. Yani 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda “halk” olarak belirtilen kavramın Yargıtay Kararlarında “ortalama tüketici” olarak 

değerlendirildiği belirtilmiştir [12]. 
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TÜRKPATENT3’e göre ortalama tüketici, işaretin hitap ettiği toplumun ilgili kesimini temsil 

etmektedir. EUIPO4 ise ortalama tüketici kavramını genel anlamdaki toplum ifadesinden ayırmak 

gerektiğini belirtmekte; bu kavramın, ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlandığını ifade etmektedir. 

ABAD5 ise ortalama tüketiciyi “tüketicinin reklam ve ticari uygulamaların arasındaki mesajı eleştirel ve izanlı bir 

şekilde analiz edebilmesinin yanı sıra duyarlı, dikkatli ve ihtiyatlı biri olması” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Sonuç 

olarak alıcı kitlenin niteliği veya ürün ve hizmetin niteliğine göre ortalama tüketici kavramı farklı 

değerlendirilmekte, markaların karıştırılma ihtimalinin incelenmesinde önemli bir yer tutmaktadır [12]. 

Tokgöz (2018)’e göre, ortalama tüketici kavramında, ürünün satın alınması aşamasında harcanan 

zaman ve ürün bedelinin önemli rol oynamaktadır. Ortalama tüketici, algısında beliren izlenim 

üzerinden hareket etmekte ve araştırma yapma ihtiyacı hissetmemektedir. Bu da markanın karıştırılma 

ihtimalini yükseltmekte, ayırt edici olmadığını ortaya çıkarmaktadır [13]. 

Markaların karıştırılabilirliği konusunda kelime, kelime grubu, görsellik, telaffuzda ses benzerliği, 

şekil benzerliği, anlam benzerliği, aynı veya benzer mal ve hizmet olması gibi unsurlar 

bulunabilmektedir. Bu işaretlerin değerlendirilmesinde ortalama tüketici görüşü temel alınmaktadır 

[14]. 

Bilgilenmiş Kullanıcı İle Ortalama Tüketici Kavramlarının Karşılaştırılması 

Tasarımların ayırt edici niteliği bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenime göre, marka 

tesciline yönelik hakların belirlenmesi ve karıştırılma ihtimalinin saptanması ise ortalama tüketici 

değerlendirmesi ile yapılmaktadır [14]. 

No Kitle 
İlgili Alandaki 
Bilgi Düzeyi 

Değerlendirme 
Alanı 

Özellikleri 

1 Ortalama Tüketici  Marka 
Konuya yönelik genel bir bilgiye 

sahiptir. Ortalama dikkatte olduğu 
varsayılır. 

2 Bilgilenmiş Kullanıcı  Tasarım 

Tasarımın uygulandığı ürüne yönelik 
geniş bilgiye ve kullanım deneyimine 
sahiptir. Ortalamanın üzerinde bir 

dikkate sahip olduğu varsayılır.  

Tablo 1. Ortalama Tüketici ve Bilgilenmiş Kullanıcı kavramları 

 
3 TPE: Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu 2019 
4 EUIPO: European Union Intellectual Property Office (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)  
5 ABAD: Avrupa Birliği Adalet Divanı 
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Bilgilenmiş kullanıcı tasarımların karşılaştırılmasında, ne ortalama tüketicinin değerlendirmesi 

gibi yüzeysel ne de uzman bir kişi kadar derinlemesine değerlendirme yapmaktadır. Ürüne yönelik 

detaylı teknik bilgiye sahip olmamasına rağmen, ürün hakkında genel anlamı ile geniş bilgiye ve 

kullanım deneyimine sahip, dikkatli ve özenli bir kişinin değerlendirmesi bilgilenmiş kullanıcı için esas 

alınmaktadır [15].  

Uzman Kişi > Bilgilenmiş Kullanıcı > Ortalama Tüketici 

ilgili konudaki bilgi düzeyi artar. 

Şekil 1. Ortalama Tüketici, Bilgilenmiş Kullanıcı ve Uzman Kişi arasındaki ilgili konuda sahip olunan bilgi 

düzeyi ilişkisi 

Ortalama tüketicinin kapsamı konusunda görüş farklılıkları bulunmakla birlikte; ortalama 

tüketici, markayı ve ilk izlenimini değerlendirmede belirleyici konumdadır. Ortalama tüketicinin marka 

karşılaştırmasında bilgilenmiş kullanıcı kadar nitelikli bilgiye sahip olması beklenmemektedir. Tablo 1 

ve Şekil 1’de ortalama tüketici ve bilgilenmiş kullanıcı arasındaki karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

İncelenen konu kapsamında elde edilen bilgilerde bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici 

kavramları arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Tasarımların korunması ve 

karşılaştırılmasında kullanılan bakış açısını temsil eden farazi kişilik bilgilenmiş kullanıcı, tasarım 

değerlendirmesinde birden çok kimseyi temsil edebilecektir. Tasarımın uygulandığı ürünü araştıran, 

ilgilenen, almak isteyen, deneyimleyen bir kullanıcı olarak kabul edilebileceği gibi ürünün satışını yapan 

bir kimse de olabilecektir.  

Markaların karıştırılabilirliği ve benzerliklerinin değerlendirilmesinde SMK kapsamında halk 

ifadesi kullanılmış olsa da bu kavram Yargıtay Kararlarında ortalama tüketici olarak 

nitelendirilmektedir. Ortalama tüketicinin, değerlendirilecek marka hakkında detaylı bir bilgiye sahip 

olmadığı kabul edilmekle, birlikte ortalama tüketicinin ilk ve genel izlenimi önemsenmektedir. 

Değerlendirilecek markanın hitap ettiği kesime bağlı olarak ortalama tüketici kitlesinin de değişeceği 

düşünülmektedir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen bir markanın değerlendirilmesinde ortalama 

tüketici halk olarak nitelendirilebilirken; hitap ettiği kesimin daralması ile ortalama tüketicinin de o 

ürüne ilgisi olan kişilerden oluşacağı üzerine görüşler bulunmaktadır.  
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Değerlendirilen iki kavram, ilgili konudaki bilgi düzeyleri, hitap ettikleri değerlendirme alanları 

ve özellikleri bakımından karşılaştırıldığında; bilgilenmiş kullanıcının ortalama tüketiciye göre daha 

dikkatli ve özenli bir kimse olduğu, fakat konunun uzmanları kadar da teknik bilgiye sahip olmadığının 

kabul edildiği görülmektedir. Burada hedef, değerlendirme esnasında hak sahipliğinin korunmasının 

yanında, Sınai Mülkiyet Haklarının temel amacı olan ve SMK Madde 1 (1)’de belirtilen, “…marka, 

coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel u ̈ru ̈n adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle 

teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır”. Yani, markaların korunması 

ve değerlendirilmesinde, ortalama bir tüketicinin bakış açısı yeterli olabilecekken, tasarımlar için durum 

biraz daha farklıdır. Nitekim, marka korumasının birincil amacı, bir teşebbüsün mal ve/veya 

hizmetlerinin diğer bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlamak iken; 

tasarımların korunmasındaki ana amaç, hak sahibinin haklarını korurken tekelciliğe de yol açmadan 

alanda ilerlemenin ve farklı tasarımların ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple söz konusu iki 

kavramın, koruma süreleri farklı olduğu gibi (markalar süresiz, tasarımlar için ise 25 yıla kadar uzatma 

hakkı tanıyan 5’er yıllık dilimler), koruma koşulları ve değerlendirme kriterleri de farklılık 

göstermektedir. Çalışmada yer verilen bu karşılaştırmanın Fikri ve Sınai Haklar kapsamında 

tasarımların ve markaların değerlendirilip korunmasında temel alınan bakış açılarının niteliği 

bakımından aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. 
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Moğol-Hârzemşâh Mücadelesinde Savaş Taktiklerinin Yeri ve Önemi1 

The Place and Importance of War Tactıcs in Mogol-Hârezmshah’s Struggle 

 

 

Nagehan KÜÇÜKYILDIZ* 

 

 

 Özet 
 

Savaş, geçmişten bu yana milletler ve topluluklar 
arasında sürekli olarak ayakta kalmayı sağlayan 
bir iktidar ve güç sembolü olmuştur. Tarihte 
çeşitli nedenlerden ötürü devletler birbirleriyle 
mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Hârezm 
ve Moğol arasındaki ilişkilerde de bu döngüsellik 
devam etmiştir. Şöyle ki Cengiz Hân tarafından 
gönderilen 450 taciri Hârzemşâhlar’ın Otrar'da 
öldürmeleri üzerine şiddetli çatışmalar içerisine 
girmişlerdi. Bu mücadelelerde Hârezmşâh ve 
Moğolların başarı elde etmek için uyguladıkları 
taktikleri ve yaptıkları savaş aletleri dikkate 
şayandır. Özellikle Cengiz Hân askeri bakımdan 
şüphesiz başarılı bir komutandı ve bunu da 
mücadelelerdeki gösterdiği başarılardan 
anlamaktayız. Hân ve emrindeki diğer askerler 
için savaş bir güç ve kaba kuvvet gösterisinden 
ziyade büyük bir zekânın göstergesi olan strateji 
geliştirmekti.  Çalışmamızda Hârzemşâhlar ve 
Moğollar arasındaki savaşlarda uygulanan 
taktikler anlatılmış olup ve bu savaş taktiklerin 
savaşın seyrine nasıl bir etki yaptığı ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Alâeddin Muhammed, 
Cengiz Han, Hârzemşâh, Moğol, Savaş 
Taktikleri. 

 

 
1 Bu çalışma, “Hârezmşâhların Moğollar ile Münasebetleri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
* Nagehan Küçükyıldız, Arş. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Tarih Bölümü, nagehan.guler@artvin.edu.tr 
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Giriş 

Eskiçağlardan günümüze insanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için belli bir mücadele 
içerisine girmiştir. Tarih süresince maddi-manevi tüm ilerlemeler, bilimsel ve ahlakî gelişmeler, insanın 
varoluşundan beri olan savaş kavramını ortadan kaldıramamıştır (Göksu, 2018: 23-24).   Savaş, 
devletler arasına büyük bir öneme haizdir. Mantıklı bir planlama yürütülmezse istenilen netice elde 
edilemez. Moral değerleri, arazi, liderlik, disiplin ve hava şartları başarı elde etmenin beş altın kuralıdır 
(Sun Zi Savaş Sanatı, 2016: 35-37). Bu kurallar çercevesinde yürütülen mücadeleler zafer ile 
sonuçlanmıştır. Ayrıca elde edilen başarıları iyi kavramak için savaş esnasında kullandıkları stratejileri 
çok iyi bilmek ve anlamak gerekir.  

Bir savaşın gerçekleştiği coğrafî konumu ve sınırlar hayli önemlidir. Mücadelenin gidişini 
anlamak için o devletlerin sınrlarını iyi kavramak ve bilmek gerekir. Bu bağlamda Hârezm ve Moğol 
coğrafi sınırları; Hârezm bölgesi kuzeyinde Aral Gölü, batısında Üst Yurt, doğusunda Kızılkum, 
güneyinde ise Karakum çölü mevcuttur (Çakmak, 2014: 251). Moğolistan; yaklaşık 1,500 ile 1,800 
metre yüksekliğe sahip plato görünümündedir. Kuzeyde Orta Asya'yı Sibirya'dan ayıran dağ silsilesi, 
Güneyde Kura, Tibet, Seyhun Nehri ve Hazar Denizi ile sınırlandırılmış olan Orta Asya’da Volga 
kıyılarından Japon Denizi'ne kadar yayılan bu geniş kıtada Türkler, Tatarlar ve Moğollar varlık 
sürmüştür. İç Moğolistan ise; Gobi Çölü'nün güneyinde, Çin sınırında, Sarı Irmak'ın ve Büyük Kingan 
Dağları’nın batısındadır Moğolların anayurtları İç Moğolistan’ın güneyinde Baykal Gölü ve Yenisey 
Nehri etrafındadır (Cüveynî, 2013: c. II, 83; D’Ohsson, 2006: 19). 

Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı gibi ortaya çıkmış ve Batı Türkistan, Horasan, İran ve 
Azerbaycan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hâkim olan Hârezmşâh Devleti (484/1092-
628//1231), XII. yüzyıl başların Türk-İslam Devleti olarak çok parlak bir devir yaşamıştı. Hârezmşâh, 

Devleti’nin atası Melikşah döneminde tâştârlık2 hizmetine atanan vali Anûştekin’dir (Mîrhând, 2015: 
121; Cüveynî, 2013: c. II, 255; Barthold, 1990: 345; Barthold, 1977: c. I, 263-265; Bosworth, 1980: 137; 
Kafesoğlu, 2000: 44-43; Taneri, 1993: 6-7). Moğollar ile münasebet içerisine giren Alâeddin 
Muhammed’den önce yönetimde sırasıyla şunlar bulunmaktaydı: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
saray hizmetinde bulunan Anûştekin’in oğlu Kutbeddin Muhammed, Selçuklu Sancar’a bağlı olarak, 
Hârezmşâh unvanı ile, Hârezm’i idare etmiş (1097-1128), daha sonra oğlu Atsız (1128-1156) idareyi 
ele alarak başarılı bir mücadele vermiştir. Oğlu İl Arslan (1156-1172), Hârezmşâhlar Devletinin en 
büyük hükümdarı Alâeddin Tekiş (1172-1200) geçmiştir. Alâeddin Muhammed ise 1200 yılında 
Hârezmşah tahtına geçer ve 1220 yılına kadar elem bir şekilde ölerek hayata veda eder (Reşîdü'd-dîn 
Fazlullâh, 2014: 76,119-121,127; Kazvînî, 1387: 481-488; İbnû'l Esîr, 1987: c. X, 116-189; Ahmed Bin 
Mahmud, 2011: 206-235; el-Bundârî, 1943: 251; Kafesoğlu, 2000: 30-189; Kafesoğlu, 1992: 23; Taneri, 
1997: c. XVI, 228-231; Taneri, 1993: 9-29; Köprülü, 1997: c. V 265-270; Köprülü, 1943: c. VII, 219-
312; Özaydın, 2002: c. IV,  883-889; Özaydın, 2002: c. XXVI, 484; Yazıcı, 2011: 246; Yazıcı, 2013: 
351-355; Coşkun, 2015: 69-90). 

Nitekim Moğollar ve Hârezmşâhlar yapılan mücadelelerde taraflar çeşitli stratejiler geliştirerek 
karşı tarfa üstünlük sağlamışlardır. Moğol-Hârezm ilişkileri üzerine birçok çalışma kaleme alınmıştır 
ancak spesifik olarak ikilinin mücadeleleri esnasında uygulanan savaş stratejileri ve uyguladıkları 
yöntemler hakkında bir çalışma mevcut olmamasından dolayı böyle bir çalışma yapılması konuyu 
anlamak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Moğol-Hârezm İlişkilerinin Başlangıçı 

 
2 Tâştdâr: Tâşti de denilmektedir. Leğen anlamına gelen taşt, hükümdarın yemekten önce ve sonra veya abdest alırken 

elini yıkamak amacıyla önüne leğen ve ibrik getirerek suyu döken görevliye verilen isimdir (Uzunçarşılı, 1984: 84). 
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Çalışma konumuz olan Moğol hükümdarı Cengiz Han, Moğollarda askerî sisteme çok önem 
vermişti. Moğollar da güçlü ve büyük bir hassa ordusu oluşturmuştu. Gündüz 70 kişilik Turgevut 
denen nöbetçiler gece ise 80 kişilik Keptevut denen nöbetçileri vardı. Bunların nöbet saatleri nöbet 
sırasındaki faaliyetlerinin hepsi bir kural ve disiplin içinde yürütülüyordu. Kurallara uymayan nöbetçiler 
cezalandırılırdı. Hassa ordusunda Moğolların, yaklaşık 1000 kişilik özel muhafızları vardı. Moğollar'da 
14 yaşına giren her erkek askerlik yapmakla mükellefti. Doktorlar ve rahipler askerlik yapmaktan muaf 
tutuldu. Cengiz Han, orduyu kendisi doğrudan yönetmek ve orduya sadık kişiler seçmek maksadıyla 
askeri bir kurum oluşturmak istedi. Cengiz Han'ın teşkil ettiği hassa ordusu 1206 tarihinde yeni bir 
düzenleme yapıldı. Orduyu on binlik, binlik, yüzlük ve onluk olarak onluk sistem şeklinde düzenledi. 
Ülkede düzeni sağlayıp merkezi otoriteyi güçlendirmesi Cengiz Han'ın uyguladığı bu sistem sayesinde 
oldu (Uyar, 2009: 49, 34). Ayrıca Cengiz Han dönemi Moğol ordusu 3 gruba ayrılıyordu. Birincisi, 
Naya denen orta ordu ikincisi, Mukuli denen doğu ordu ve üçüncüsü de Bugurci denen batı ordu 
şeklindeydi. Savaş zamanı ordular ayrı ayrı menzil alarak mücadele etmekteydi (Barthold, 1990: 408-
410; Vladımırcov, 1950: 55-57; Rasonyı, 1971: 180) Ermeni tarihçileri Moğolların yapmış olduğu 
büyük başarıların sebebi olarak mali güç, devlet yönetimi ve bunların yanı sıra Moğol başarılarına asıl 
etken olan Moğolların ordularında askeri disiplin ve askerlerin savaş meydanlarında gösterdikleri 
üstün kabiliyetleri ve savaş stratejilerine bağlı olduğunu belirmekteydiler (Galstyan, 2005:   34). 

Moğol Hârezm ilk temasları 1218 yılında olmuştur. Nayman hükümdarı Güçlük Han'ın 
Karahitay İmparatorluğuna hâkim olunca Cengiz Han, bu toprakları hak etmeyerek hâkim olduğunu 
düşünmekteydi. Bu sebepten dolayı aynı sene Cebe Noyan önderliğinde güçlü bir ordu gönderir ve 
Güçlük’ü Sarık Kol Irmağı yakınında öldürtülür (Grousset, 2011: 246). Böylelikle Karahitay bölgesini 
de ele geçiren Moğollar, sınrlarını Sırderya’ya kadar ulaştı (Kafesoğlu, 2000: 228-229). Bu başarıdan 
sonra Cengiz Han, Merkitler ile mücdeleye girişecektir. Sultan Alâeddin, Moğollar ve Merkitler 
arasında yaşanan bu olayı haber alması üzerine Semerkand'dan güçlü bir kuvvetle hareket etti. Cengiz 
Han'ın gücünün farkında olmayan Sultan Alâeddin, hem Moğol ordusunu hem de Merkitleri yenerim 
düşüncesiyle böyle bir işe kalkışmıştı. Sultan Alâeddin bir taşla iki kuş vurmayı düşünüyordu. Bu 
sırada Moğollar, Merkitlere büyük bir darbe vurdular. Tam o sırada Sultan Alâeddin, Moğollara 
arkadan hücum etti. Hârezmşâh kuvvetleri ile Moğol kuvvetleri   Türkistan   bölgesinin   önemli   
şehri    olan Kaylı'da 615/1218 yılında karşılaştılar. Aslında ilk başta Moğollar, Hârezmşâhlar ile 
savaşmak niyetinde değillerdi. Ancak buna karşın Sultan Alâeddin, Moğolların Merkitlerle yeni 
savaştan çıktıkları için yorgun olduklarını düşünüyordu. Bu yüzden savaştan yanaydı. Ayrıca Sultan 
Alâeddin, bütün Moğolların düşman olarak gördüğünü açıklayınca artık savaş kaçınılmaz bir hal 
aldı. İki taraf arasında şiddetli bir mücadele başladı. Savaş bir gün sürdü. Sultan Alâeddin oğlu 
Celâleddin'in yardımları sayesinde hayatını kurtarabildi. Akşama kadar devam eden şiddetli 
çarpışmada kimse birbirine üstünlük sağlayamadı. Karanlıkta Moğollar, ellerinde meşalelerle geri 
çekildiler. Sabah olunca Sultan savaş meydanında Moğol kuvvetlerini göremeyince kendisi de 
Semerkand'a geri döndü (D’Ohsson, 2008: 97). Bu savaşın en önemli özelliği Hârezmşâhlara büyük 
bir darbe vurularak Ortaçağ tarihinde büyük değişikliklerin yaşanmasına sebebiyet vermesidir. Bu 
savaş Hârezmşâhların ve Moğolların ilk ciddi karşılaşmalarıydı (İzgi, 2014: 60). 

Güçlük Han, ortadan kalkmasıyla sınır komşusu olan Moğollar ve Hârezmşâhlar ticaret 
yapmadan önce böyle bir mücadeleye girişmişlerdi. Bu mücadele Moğolların Hârezmşâhlar ile ilk 
karşılaşmasıdır. Cengiz Han, Hârezmşâh Sultanı Alâeddin'in yapmış olduğu bu saldırı hareketine 
bir türlü anlam verememişti. Ancak çıkarları dolayısıyla bunu kendisine yapılan bir saldırı 
saymamıştı. Çünkü Cengiz Hân'ın amacı, Müslüman ülkelerdeki ticaretten faydalanmaktı. Bu yüzden 
Sultan Alâeddin'in yaptığı bu hareketi sineye çekmişti. Aslında yapılan bu savaş Hârezmşâh Sultanı 
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Alâeddin'e, Moğolların üstünlüğünü göstermişti. Savaşın galibi olmamıştı ama Hârezmşâhlar için bu 
olay sonun başlangıcı olmuştu. Burada gösterdiği başarısızlık üzerine Alâeddin Muhammed, büyük 
bir ümitsizliğe kapılmıştı.  

Cengiz Han, ülkesinde işleri halledip, Pekin'i ele geçirdikten sonra sıra ülkesine büyük katkı 
getirecek olan ticarete gelmişti. Moğollar, ticaretlerini geliştirmek için kârlı çıkabilecekleri her şeyi 
yapıyorlardı. İhtiyaçları olan ürünleri üretememelerinde Moğolistan'ın coğrafî konumu büyük bir 
etkendi. Ayrıca Moğol halkı göçebe olduğu için Moğolistan, tüccarların uğradığı bir yer olmamıştı. 
Bu yüzden Moğollar dışarıdan ihtiyaç duydukları ürünleri pahalıya satın alıyorlardı. Ayrıca Cengiz 
Han'ın Müslümanların mallarına ihtiyacı vardı. Özellikle giyecek ve Müslümanların silahları, Moğollar 
için büyük bir lüks haline gelmişti. (Lamb, 1931: 112; Lamb, 1956: 109). Moğollar ihtiyacı olan 
yiyecekleri Müslüman ülkelerinden sağlamaktaydı. Göçebe bir kavimin yerleşik bir kavimle ticarî 
ilişkilere girmesi zaten kaçınılmazdı. Cengiz Han, yiyecek için temel madde olan hububatı Yenisey 
kıyılarından yani Müslümanlardan elde etmekteydi. Han, Çin ve Moğolistan bölgesindeki ticaretin 
Uygurlar ve Müslümanların idaresinde olması hasebiyle de Hârezmşâhlar ile arasını güçlendirme 
mecburiyetindeydi (Barthold, 1190: 418, Boyle, 1997: 77). Ticarî amaçlı Hârezmşâh ülkesinden 
Ahmed Hocend, Emir Hûseyin ve Ahmed Belhi isminde üç tüccar ticaret yapmak için yola çıktılar. 
Yanlarına Moğollara satmak için değerli kumaşlar ve eşyalar aldılar. Tüccarlar, işlerini halledip dönme 
vakitleri geldiği zaman Cengiz Han, oğullarına, komutanlarına ve emirlerine ikişer üçer kişi seçerek 
kendileriyle birlikte hemen Hârezm'e gidip ticaret yapmalarını emretti. Cüveynî'ye göre 
Hârezmşâhlar ile ticaret yapmak için 450 kişi toplanmıştı (Cüveynî, 2013: I, 117; Alican, 2016: 58). 
Moğolların Gizli  Tarihi'ne  göre; Cengiz Han, "Uhuna" yönetiminde 100 kişilik kervanı Hârezmşâhlar 
ile ticaret yapmaları için yollamıştı (Moğolların Gizli Tarihi I, 1986: 174). Abû'l-Farac ise bu kervanın 
400 kişi olduğunu belirtilmektedir (Abû'l-Farac, 1950: c. II, 482).  

Cengiz Han, gönderdiği elçiler vasıtasıyla iki devlet arasındaki ticarî ilişkilerin iyi bir dereceye 
gelecegini düşünmüştü. Ancak durum hiçte zannedildiği gibi olmadı. Olayların seyri birden bire 
değişti. Cengiz Han'ın Moğolistan'dan Otrar'a gönderdiği ticaret kafilesi 615/1218 yılında Hârezm 
topraklarına ulaştı. Ticaret kafilesinin Otrar'a geliş tarihi konusunda kesin bilgiler yoktur. Cûzcânî 
eserinde bu elçilerin yanında altın, gümüş, ipek, turgu ve başka değerli eşyalarla yüklü 500 deve 
yollandığını da belirtmektedir (Cûzcânî, 2015: 136). İbnü'l Esir ise büyük miktarda altın ve gümüş 
külçelerinin olduğunu ifade etmektedir (İbnû'l Esîr, 1987: c. X, 320). 

Otrar Valisi İnalcık/Gayır Han, Cengiz Han'ın gönderdiği elçileri öldürdü (Cüveynî, 2013: c. 
I, 117-118; Âştîyânî, 1389: 36; Boyle, 1997: 79-80.) Nitekim Vali'nin yaptığı bu hareket Hârezmşâhlar 
için sonun başlangıcı oldu. Ticaret yapmak için gelen elçilerin katli Moğolların, Hârezmşâhlar 
üzerindeki amacını değiştirdi. Şunu da belirtmek gerekir ki batının zenginliğinin farkına varan Cengiz 
Han için bu olay aslında bir fırsat olarak telakki edilmiştir. Böylece batıya giderek halkı katledip, 
şehirleri yerle bir edecektir. Bu mücadeleler esnasında iki tarafında dönemin coğrafî şartları ve 
malzemelerine uygun olarak kullandıkları savaş taktikleri dikkata şayandır. Moğollar, bu savaş 
stratejileri sayesinde mücadeleler esnasında büyük başarılar elde etmişlerdir.  

Cengiz Han, Otrar'da yaşanan bu üzücü olayı duyduğu zaman üzüntüsünden ve öfkesinden 
ağlamıştı. Öfkesini dindirmenin tek yolu kanların akmasıydı. Bunun üzerine gelenek haline getirdiği 
şekilde dağa çıkıp başını açtı ve yüzünü toprağa koydu. Üç gün üç gece Tanrı’ya yalvardı ve yaşanan 
bu olayın acısını çıkarmak için Tanrı'ya dua ederek yardım istedi (Cüveynî, 2013: c. I , 118; İzgi, 2014:  
61). Bundan sonra Hârzemşâhlar üzerine düzenleyeceği bu sefer için hazırlıklara başlamıştır. Aynı 
şekilde Hârzemşâhlar da Moğollara karşı savaş hazırlıklarına gireceklerdir. 
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Moğol-Hârezmşah Mücadeleleri Esnasında Tarafların Uyguladığı Savaş Stratejileri 

Otrar’da yaşanan hadise üzerine Cengiz Han, Hârezm topraklarına karşı yapacağı savaş için bir 
taraftan hazırlıklar yaptırmakta diğer taraftan da Sultan Alâeddin'e yaptıkları bu işin karşılıksız 
kalmayacağını, en kısa sürede kendisinden intikamını alacağı haberini göndermekteydi. Aslında onun 
amacı Hârzemşâhların "zamansız yakalandık" gibi bir bahane uydurmalarını engellemekti  (Cüveynî, 
2013: c. I, 119). 

Savaş öncesinde durum muhakemesini mantıklı bir şekilde yürüten taraf zaferin galibi olacaktır 
(Sun Zi Savaş Sanatı, 2016: 40) Hârezmşah Sultan’ı Alaeddîn Muhammed bu yöntemi uygulamıştır. 
Sultan, bir savaşa başlamadan evvel heyet ve devlet adamlarıyla görüş alışverişinde bulunmaktaydı. 
Cengiz Han ise savaş öncesinde savaşın kazanılmasında önemli bir faktör olan coğrafî yapı hakkında 
detaylı bilgiler elde etmekteydi. Bu güzergâahların tespiti savaş esnasında birliklerini yerleştirmede hem 
de coğrafyada rahat hareket etme imkanı vermişti. Bunun en iyi örneğini Otrar vakasından sonra 
yaşanan mücadelede görmekteyiz.   

Sultan Alâeddin, Cengiz Han'ın ordularının hazırlık yaptığını duyması üzerine Alim Eş-Şihab 
el-Hayûfî'yi yanına çağırdı ve ona yapmış olduğu işten pişmanlık duyduğunu ve Cengiz Han'ın 
savaşmak için hazırlık yaptığını söyledi. Bu durum karşısında ne yapması gerektiği konusunda fikir 
almak istediğini belirtti. Onu dikkatli bir şekilde dinleyen el-Hayûfî, Alâeddin Muhammed'e şöyle bir 
fikir sundu: "Seyhun Nehrinin karşı tarafına geçmeliyiz. Ancak Cengiz Han'ın ordusuna denk gelmek için diğer 
tüm Müslüman ülkelerden acil olarak yardım isteyeceğiz. Onlarda Cengiz Han'ın ordularının Müslüman topraklarına 
girmelerine gönülleri razı olmayacağı için yardımı geri çevirmezler. Bu şekilde oldukça çok fazla kuvvet toplarız ve 
Seyhun Nehri'ni geçerek set oluştururuz. Düşman orduları oraya gelene kadar bitap düşmüş olurlar. Bizde onları dinç 
bir şekilde karşılarız." (İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 321). Sultan Alâeddin, komşu hükümdarların 
hâkimiyetini ortadan kaldırdığı için Müslüman ülkelerden destek görme ihtimali yoktu. Bu yüzden 
böyle bir fikrin tatbiki imkânsızdı (Özdemir, 2011: 155). 

Sultan Alâeddin, Eş-Şihab el-Hayûfî ile görüşmesini tamamladıktan sonra bu kez de devlet ileri 
gelenleriyle görüşmeye karar verir. Bu heyet Şihâb el-Hayufi'nin söylediklerinin yanlış bir taktik 
olduğunu belirtir. Onların görüşleri ise şu yöndeydi: "Seyhun Nehri'ne set kurmak hiçbir işimize yaramaz. 
Bizler fırsat verelim nehrin karşısına ulaşsınlar ve sonrada yabancısı oldukları bu coğrafyalarda kaybolsunlar. Böylece 
yönlerini başka taraflara çevirirler bizlerde böylece bildiğimiz bu coğrafyalarda onları yakalayarak hepsini öldürürüz." 
(İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, s. 321; Kafesoğlu, 2000: 248-249). Heyet bu şekilde görüşünü bildirirken 
Cengiz Han'ın bu coğrafya hakkında önceden teferruatlı bilgi topladığını ihmal etmiş olmalıdır. Sultan 
Alâeddin'e sunulan ve oğlu Celâleddin Hârzemşâh'ın ısrarla uygulanmasını istediği teklif ise; hazırlanan 
büyük bir orduya bizzat Sultan Alâeddin'in idare etmesiydi. Bu şekilde Cengiz Han'ın güçlü ordularıyla 
baş edilebilirdi. Fakat Sultan Alâeddin, Moğol ordularını şimdiye kadar yenilmez bir ordu olarak 
gördüğü için onlar ile doğrudan mücadele etmekten çekinmekteydi. Amaç Horasan ve Irak'ı 
korumaktı. Bunun yolu da Mâverâünnehir'i korumaktan geçtiğine göre, uygulanacak tek çıkar yol olan 
bu teklifi de kabul edilmedi (Kafesoğlu, 2000: 250). 

Sultan Alâeddin'e sunulan diğer bir fikir ise "Gazne çevresine ulaşıp orada mücadele etmek ve mağlup 
olunması halinde doğrudan ordularımız ile Hindistan'a geçerek orada mücadeleye devam etmek." Şeklindedir. Ancak 
bu görüş savaşa girmeden İslam ülkelerinin elden çıkması sonucu doğurabilirdi. Çünkü Gazne'de 
mücadelenin kaybedilip Hindistan'a çekilmesi halinde Moğol orduları hiçbir mukavemetle 
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karşılaşmadan doğrudan Hârezm topraklarına girerek şehirleri kolayca tahrip edebilirlerdi (Kafesoğlu, 
2000: 250).  

Sultan Alâeddin Muhammed'e sunulan bu önerilerden sonra şahsına en uygun gelen unsurları 
bir araya getirerek şu düzeni almayı uygun gördü: Maveraünnehir korunacak, fakat meydan muharabesi 
verilmek biçimiyle değil; her şehir mevcut kuvvetlerle takviye garnizonlariyle bu işi halledecekti. 
Yeniden asker toplanacak, fakat hepsi belli noktada değil; ayrı ayrı mahallerde yığınak olacak ve her 
birlik teçhizat ve yiyeceğini kendisi temin edecekti. Hayali bile dehşet veren bu planın uygulanması için 
harekete geçildi. Sultan Alâeddin, beraberindeki askerlerden 20 binini Buhara'da, 50 binini 
Semerkand'da bıraktı. Daha sonra Horasan'a hareket etti. Belh’de konaklamaya başladı. Ardından 
Cend, Sığnak, Barçınlıg Kent, Fenaket, Hocen ve Hârezm şehirlerine önemli kuvvetler yerleştirdi 
(Kafesoğlu, 2000: 250). “Muhakemeyi iyi yapan kazanır, kötü yapan kaybeder, muhakemesiz muharebe olmaz” 
(Sun Zi Savaş Sanatı, 2016: 33). 

Moğollar cephesinde ise durum şu şekildeydi; Cengiz Han, imparatorluk içindeki tüm 
akrabalarını, arkadaşlarını ve egemenliği altına aldığı tüm Moğol kabilelerini toplayarak bir kurultay 

meydana getirdi.3 Han'ın bu kurultayı toplamasındaki amaç, Hârzemşâhlar ülkesine yapacağı büyük 
seferi görüşmek ve yapılacaklar hakkında bilgi vererek onların da haberdar olmasını sağlamaktı 
(Vladımırcov, 1950: 92). Cengiz Han, itina ile ordusunu hazırlamaya başladı. Bu mücadelede işini şansa 
bırakmak istemiyordu. Ayrıca o da Hârzemşâhlar'ın ordusu konusunda tereddütlüydü (Barthold, 1990: 
425).  

Karısı, dört oğlu ve askerleriyle sefere çıkan Cengiz Han, ülkenin idaresini geçici olarak 
kardeşine bıraktı (Moğolların Gizli Tarihi, 1986: 181). Han, bir taraftan da hâkimiyeti altına aldığı Tangut 
hükümdarından da yardımcı kuvvet istedi; fakat beklediği yardımı göremedi (Vladımırcov, 1950: 94; 
Abbaslı, 2007: 136). Cengiz Han ilk önce Hârezmler üzerine Cebe Noyan önderliğinde bir öncü kuvvet 
gönderdi. Ardından da Sube'etai'yı bunun ardından da Tohaçar'ı gönderdi. Bu öncü birliklere "Siz 
kenarlardan dolaşarak Sultanın arkasına ulaşınız biz gelinceye kadar da herhangi bir harekette bulunmayınız. Sonra 
biz de gelince her iki taraftan hücuma başlarız." şeklinde emirler verdi. Bunun üzerine ilk olarak Cebe Noyan 
hareket etti (Moğolların Gizli Tarihi, 1986: 181). 

Cengiz Han, 1219 yılının yazında İrtiş boylarındaydı. Burada bir müddet kalarak Kayalıg'a 
ulaştı. Buranın emiri Arslan Han, Cengiz Han'a iyi davrandı. Ona canına kıymaması için yalvararak 
çeşitli hediyeler sundu. Bunun üzerine Cengiz Han, onu bağışladı ve buradan ordusuna kuvvet takviye 
ederek yoluna devam etti. Beş Balıg'a İdi-kut, Almalığ'dan Sığnak Tegin Cengiz Han'ın ordusuna 
katıldılar. Bu şekilde Cengiz Han, hem Hârezmşâhların üzerine yürüyor hem de ordusunu 
güçlendiriyordu (Cüveynî, 2013: c. I, 120). 

Kayıtlara göre Hârezmşâhlar'ın elinde çok sayıda askerin olmasına rağmen savaşacak yetenek 
ve kabiliyet bakımından Cengiz Han'ın askerleriyle boy ölçüşemeyeceğini belirtmektedir. Hârzemşâh 
kuvvetlerinde disiplin ve belli bir düzenden söz etmek çok zordu. Hârzemşâhlar orduyu yönetebilecek 
bir başkumandan da mahrumdular. Sevk ve idare edebilecek yetenekleri yoktu. Buna karşın Moğol 

 
3 Moğollar da Kurultay Türklerden farklıydı. Moğolların ki kabile ya da aile toplantısı şeklin de icra edilirdi. Bu 

toplantılara yüksek rütbeli şahıslar katılırdı. Cengiz Han'ın anlayışına göre Han sülalesinin ve Moğol askeri 

soylularının bir meclisiydi. Kurultayda ne Han'ın verdiği hükümler değiştirilir ne de Han'a karşı konulurdu. Han'ın 

kararlarına kimse karışamazdı. Han, ülkenin tek hâkimi ve tüm devletin efendisiydi. Ülkenin yönetiminde Han'ın 

keyfi idaresi geçerliydi. Moğollarda Altan, Hucar ve Saca adındaki kişiler Cengiz'e Han unvanını verenlerdi. Cengiz 

Han'a kim karşı gelirse cezası ölümdü (Donuk, 2011: 2-4; Vladımırtsov, 1987: 122-132). 
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ordusu güçlü bir disiplin içinde hareket ediyordu. Cengiz Han, ordusunu yüzler, onlar ve binler olarak 
ayırmıştı. Her birinin hareketi belli bir plan çerçevesinde yürütülmekteydi. Her şeyden önemlisi Moğol 
ordusunun başında yüksek bir askeri dehaya sahip olan Cengiz Han vardı (Vladımırcov, 1950: 94).  

Cengiz Han ve orduları, 616/1219 yılında Altay dağlarının doğu kısmında bulunan 
Seyhun kıyısından Otrar'a doğru hareket ettiler. Moğol kuvvetleri hiçbir engelle karşılaşmadan 
618/1220 sonbaharında Otrar'a ulaştı (Reşîd'ed-din Fazlullâh, 1374: c. I, 353; D'Ohsson, 2008: 99). 
Cengiz Han çadırını Bargah'da kurdurdu. Savaş sırasında uygulanması gereken planlar hazırlandı. 
Moğollar, Hârezm ülkesindeki şehirlerarasına set çekerek çevreden yardım almalarını engellemek 
istedi. Sultan Alâeddin, Cengiz Han'ın yaklaştığını öğrendiği zaman Otrar şehri'ne yaklaşık 50 bin 

asker bıraktı. Buna ilaveten bir de Hâs Hâcib Karâca ( قراچه  حاجب خاص) idaresinde 10 bin kişilik 
bir askeri birligi bölgeye gönderdi. Ayrıca kale etrafını kuvvetlendirip savaş boyunca orduya 
yetebilecek yiyecek ve savaş gereçlerini burada bıraktı. Ardından süratle buradan ayrıldı. Vali İnalcık, 
Moğol kuvvetleri şehir önlerine ulaştıkları zaman kalenin iç kısmındaki yapılan tüm hazırlıkları 
inceledi. Gerekli gördüğü yerlere asker bıraktı. Kale içinde işlerini halleden Vali İnalcık, kalenin 
burcuna çıkıp oradan dışarı bakınca kalabalık bir asker yığını ile karşılaştı. Gördüğü manzara 
karşısında adeta donup kaldı. Askerlerin bağırma sesleri çevrede yankılanmaktaydı. Elleri ağzında 
Moğol askeri birliklerine baktı (Cüveynî, 2013: c. I, 120; Reşîd'ed-din Fazlullâh, 1374: c. I, 353-354). 

Bu sırada Moğol askerlerinin hemen hemen hepsi Otrar şehrine ulaşmışlardı.  Gelen her 
askeri birlik halkalar oluşturuyordu. Bu şekilde birden fazla halka oluştu. Daha sonra Cengiz Han, 
Otrar şehri önünde ordusunu başka şehirleri de fethetmeleri için gruplara ayırmıştı. Bunu yapmaktaki 
amacı, ordusunun sadece Otrar önünde savaşarak vakit kaybetmesini önlemekti. Otrar'ı almaları için 
Çağatay ve Ögeday'ı görevlendirdi (Spuler, 1987: 33; İbnü'l-İbrî, 2011: 9). Cuçi'yi ise Uluş-İdi 
kumandanlığında Sirderya istikametinden giderek Sığnak (Barcılıg) ve Cend şehirlerini ele geçirmekle 
görevlendirdi. Cengiz Han ise oğlu Tuli ile beraber Otrar bölgesinden ayrılarak ve önemli merkezlerden 
biri olan Buhara'yı ele geçirmek üzere harekete geçti (Kafesoğlu, 2000:  253). 

Daha sonra Çağatay ve Ögeday Otrar önlerindeki Hârezmşâhlara karşı amansız bir 
mücadeleye başladı. Hârezmşâhlar, 5 ay boyunca Çağatay ve Ögeday yönetimindeki kuvvetlerle 
mücadele etti. 5. ayın sonunda Hârezmşâh ordusunda, Sultan Alâeddin'in bıraktığı yiyecekler 
tükendi. Moğollar, cinsiyet ve yaş ayrımı yapmaksızın şehri  kim terk  edip  kaçtı  ise  hepsinin  malını  
talan  etmişlerdi.  Moğolların yaptığı yağmalar karşısında İnalcık 20 bin askeriyle kalenin dışında 
savaşmak zorunda kaldı. Ancak yağmalara baş edemeyen İnalcık kale içine sığındı (Cüveynî, 2013: c. 
I, 121-122). 

İnalcık, savaşı kazanmak için son nefesine kadar mücadeleyi devam ettirmek istemişti ve 
saklandığı yerden süratle savaş meydanına dönmüştü. İnalcık savaşa döndükten sonra Moğollara karşı 
yer yer kayıplar verdirdi. Hârezmşâhlar, hiçbir yerden yardım alamadıkları için bu mücadeleyi fazla 
uzatamazlardı. Otrar halkı kötü duruma düşmüş askerler ise ümitsizliğe kapılmıştı (Kafesoğlu, 2013:   
254.) 

Bu olay üzerine saray muhafız komutanı olan Karâca, savaşı bırakarak şehri teslim edip 
çekilme konusunda Vali İnalcık'a görüşünü sordu. Ancak İnalcık, yapılan bu amansız mücadelenin 
tek sorumlusu olarak kendini görüyor ve buradan canını sağ kurtarabileceğini de düşünmüyordu. 
İnalcık, Karâca'nın bu teklifine karşılık şu şekilde cevap verdi: "Teslim olursak, velinimetimiz olan Sultan'a 
vefasızlık etmiş oluruz. Sonra bu yapacağımız şey için ne bahane bulabiliriz? Müslümanların hakkımızda söyleyeceği 
acı sözlere ve kınamalara ne cevap veririz?" böylelikle mücadeleye devam etmekte karar alındı (Cüveynî, 
2013: c. I, 121; Boyle, 1997: 84). 
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Karanlık çökünce Karâca, artık savaştan bıkmıştı ve tamamen kaybedileceğini anlamıştı. 
Bunun üzerine idaresindeki askerleri de yanına alarak Sofuhâne kapısının tarafından firar etmek için 
harekete geçti. Sofuhâne kapısından çıkıp kaçmaya çalıştıysa da Moğol askerleri üzerine atılıp onu 
yakaladılar. Barthold, Karâca'nın adamlarıyla beraber bizzat gidip Moğol askerlerine teslim olduğunu 
yazmaktadır (Barthold, 1990: 437).

 
Güneş doğduğu vakit Karâcay'ı Çağatay ve Ögeday'ın huzuruna 

çıkardılar. Onlar, düşünüp taşındıktan ve gerekli araştırmayı ve soruşturmayı yaptıktan sonra karar 
verdiler. Cengiz Han'ın oğulaları Karâca'ya ;"Sen üzerinde bunca hakkı olan efendine vefa göstermedin ve savaş 
alanını terk ettin. Bizim de senden vefa beklememiz cahillik olur" diyerek onu öldürdüler (Cüveynî, 2013: c. I, 
121). 

Vali İnalcık ve askerleri, tek kişi kalıncaya kadar mücadeleye devam ettiler. İnalcık, 1 ay kadar 
daha Moğol askerleriyle kıyasıya mücadele etmesi üzerine Hârezm askerleri tükenme noktasına geldi. 
İnalcık, iki kişiyle kalmasına rağmen var gücüyle savaştı ve teslim olmadı. Moğollar, İnalcık ve kalan 
iki adamını evin çatısında sıkıştırdılar. İnakcık'ı sağ yakalamak için öldürmediler. Kısa süre sonra 
Moğollar, geride kalan iki askeri de öldürülüp İnalcık'ın elinden de silahını düşürdüler. İnalcık, 
cariyelerin kendine verdiği taş parçalarını Moğolların üzerine atarak kendini korudu. Ancak taşlar 
bitince askerler etrafını kuşattılar. İnalcık, askerlerden birkaçını öldürdüyse de fazla dirayet 
gösteremedi. Moğollar, İnalcık'ı zincire bağlayıp Cengiz Han'a teslim ettiler. Daha sonra Göksaray'da 
Moğollar tarafından öldürüldü (Kafesoğlu, 2000: 253; Lamb, 1931: 138; Lamb, 1956: 112; Temir, 2002: 
c. VIII, 256-260). Bu mücadelenin neticesinde Moğollar Otrar bölgesini tamamen ele geçirdiler.  

Bu dönemde 1219 yılında Cend bölgesinde yapılan savaşta da yeni bir yöntemle mücadele 
içerine girmişlerdir. Cengiz Han, Cend ve çevre şehirlerin Moğol hâkimiyeti altına alınmasını ordularına 
emretti (Cüveynî, 2013: c. I, 122). Moğol kuvvetleri Cend şehrine varmışlardı. Hiç vakit kaybetmeden 
şehrin önemli yerlerine iskele, merdiven ve mancılık aletlerini belli bir düzen içerisinde yerleştirdiler. 
Cend şehrinin halkı Moğol askerlerinin yaptıkları karşısında büyük bir korkuya kapıldı. Halk, şehrin 
kapılarını kapatmalarına rağmen herhangi bir mücadeleye girişmedi. Moğol askerleri, merdivenlerden 
çıkarak kapalı kapıların duvarlarından şehrin içine girip kale kapısının kilidini kırdılar. Böylece 
askerlerin tümü içeri hücum ettiler. İşin ilginç tarafı şudur ki; sadece Cin Timur'a hakaret edenler 
öldürüldü, başka kimseye dokunulmadı. Zaten Cend halkı da Moğol ordusuna karşı gelememişti. Bu 
durum, Moğolların hoşuna gitmişti. Moğollar buradaki işlerini başarıyla tamamladılar. Cuçi ve Uluş-
İdi, Ali Hoca'yı

 
da burayı idare etmesi için bıraktılar. 9 gün halkı geniş bir meydanda bekleterek yağma 

ve talan edip tekrar şehrin içine soktular (Cüveynî, 2013: c. I, 124-125; Reşîd'ed-din Fazlullâh, 1374: c. 
I, 354-355; Barthold, 1990: 440-441; Kafesoğlu, 2000:  256- 257). 

Yine aynı yılda Hocend bölgesini ele geçirmek için Moğol orduları harekete geçti. Ulak Noyan 
önderliğinde sağ tarafında bulunmak üzer Sögetü ve Tugay (Tokak) emirlerinden oluşan 5000 bin 
kişilik bir kuvvet hazırlanmıştı. Bu kuvvetin hazırlanmasındaki amaç Hocend’i ele geçirmekti (Cüveynî, 
2013: c. I, 125-126; Barthold, 1990: 428-429) Moğol ordusu Hocend’e doğru hareket ettiler. Bu 
durumu haber alan Hocend halkı kaleye sığınarak kendilerini korumaya çalıştılar. Feth edilen 
bölgelerden alınan esirleden oluşan ordu; binlik, yüzlük, onluk gruplar halinde ve Moğol subayları 
emrinde, görevlendirildikleri nakliyat işlerinden başka çoğu kez kuşatmanın şiddetli, karşı koymanın da 
o oranda çetin ve kanlı günlerde ön sıralarda ileri sürüyorlardı. Yaya oldukları için süvari Moğol 
askerleri kadar hızlı ilerlemiyoru zorla atların peşinden koştular. Moğollardan geri kalanları ise 
öldürüldü (Barthold, 1990: 428-429; Kafesoğlu 2000:  257- 258) Hocend halkı şehre kapandı. Vali 
Timur Melik adında cesur bir delikanlı Moğol kuvvetlerinden kaçıp saklanmak yerine onlara karşı var 
gücüyle direnmeyi seçti. Timur Melik, yaklaşık bin savaşçıyla Ceyhun Nehrin'deki bir adada yaptırdığı 
kaleye sığınarak savaş için hazırlıklara başladı. Moğol askerleri, adadaki kalenin önüne ulaşınca, ok ve 
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mancınık'ın menzili dışında olduğunu gördüler. Bu yüzden Moğollar, oranın ele geçirilmesinde zorluk 
çekeceklerini anladılar. Hemen orayı ele geçirme konusunda başka bir yol denediler. Moğollar nehrin 
kale istikametindeki en dar yerini doldurma yoluna başvurdular. Bir taraftan Hocend'den aldığı esirleri 
oraya yollayıp diğer taraftan da Otrar, Buhara ve Semerkand olmak üzere fethettikleri bölgelerden 
yardım aldılar. Böylece 50 bin devşirme ve 20 bin Moğol askeri meydana geldi. Moğollar, bu askerleri 
onluk ve yüzlük gruplara bölerek Türk olmayan askerlerin başına birer Moğol askeri bıraktılar. 
Dervişler yaya Moğollar ise atlı üç fersah mesafedeki dağlardan taş taşınmaya başladılar. Sırtta taşınarak 
veya 3-4 kişinin bir araya gelmesiyle sürüklenerek sahile indirilen blok taşlar Ceyhun Nehrine attılar, 
taşları nehre yığarak baştanbaşa alanın kapatılmasına çalıştılar. İlk başta yapılması imkansız görünen 
fakat esirlerin zorla çalıştırılma sayesinde yavaş yavaş gerçekleştirilmekteydi (Lamb, 1931: 138; Lamb, 
1956: 112). 

Moğolların bu tedbirlerine karşılık Vali Timur Melik, Moğollarla mücadele etmek için 12 tekne 
inşa etti. Teknelerin üzerlerine keçeden bezler örttü. Bezlerin üstüne de teknenin içerisine ok, kılıç ve 
ateş girmesini önlemek için sirke ve kilden oluşan bir harç hazırlayıp sürdü. Timur Melik, keçeleri 
teknelerin dört tarafından gerdirerek küçük delikler açtı. Yapılan bu tekneler gece mücadele etmek için 
de çok müsaitti. Moğollar, bu teknelerin savaşlarda bir hayli iş görür olduğunu anlayınca hepsini 
ortadan kaldırmak istedi. Fakat başaramadılar. Moğolların attıkları oklar hedefledikleri yere isabet 
etmiyordu. Lakin bir süre sonra kaleye saklanan halk yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı. Moğollar iyice 
yaklaşınca şehir halkının kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. Timur Melik, son derece yiğitce bir karar 
aldı. Hazırlanan 70 sandala adamlarını bindirdi, atlarını, eşyasını ve ağırlığını yerleştirdi ve bir gece 
aniden kuzeye doğru hareket etti. Askerlerinin elinde büyük meş'aleler bulunmaktaydı. Yüzlerce 
meş'ale arasında kayıklar Seyhun'u yararak göktaşı yağmuru gibi ve şimşek hızıyla ilerlerken, avlarını 
kaçırmak istemeyen Moğol askerleri de iki sahil boyunca takibe koyuldular (Cüveynî, 2013: c.I, s.126-
127; Kafesoğlu, 2000: 258-259; Lamb, 1931: 133-135; Lamb, 1956: 127-129). İki taraf arasında ortaya 
çıkan manzara korkunçtu. Moğol kuvvetleri, Timur Melik idaresinde kaçmaya çalışan Hocend halkını 
kovalayarak onları ok yağmuruna tuttu. İki taraf arasında zaman zaman çarpışmalar yaşanıyordu. Bu 
şekilde Timur Melik ve Hocend halkı Benâket'a ulaştılar. Moğollar, geçişi engellemek için suyun 
üzerine baştanbaşa zincirler çekmişlerdi. Tekneler, bu zinciri kırmayı başardı ve süratle yoluna devam 
etti (Cüveynî, 2013: c. I, 127; Reşîdüddin Fazlullâh, 1374: c. I, 356-357.) 

Timur Melik, Cend ve Barcılıg Kente daha varmamıştı ki, Uluş-İdi'nin sahilin iki yakasının 
kapatıldığını haber aldı. Moğolların amaçı tekneleri pusuya düşürerek yok etmekti. Uluş-İdi'nin sahilin 
her iki yakasını tuttuğunu öğrenen Timur Melik, Barcılıg Kent'den gerekli malzemeleri alarak hızlıca 
oradan uzaklaştı. Moğollar Timur Melik'i takibe başladılar. Ardından Timur Melik, arkadan takip 
edenleri uzaklaştırmak maksadıyla geri döndü. Timur Melik, arasıra yük taşımakta olan ekibin 
uzaklaşmasını sağlamak amacıyla geri dönüyor, Moğol askerlerini oyalıyor ve tekrar önde gidenlere 
yetişiyordu. Bu şekilde birkaç gün giden Timur Melik, adamlarının birçoğunu kaybetti. Moğol 
kuvvetleri hem bunları takip ediyordu hem de geçtikleri yerlerden kuvvet toplayarak sayılarını 
artırıyorlardı. Bu çekişme üç gün devam etmişti. Moğolların sayısı artmasına rağmen Timur Melik'in 
adamlarının sayısı azalıyordu. Timur Melik'in bir kaç adamı kalmıştı. Üstelik savaş teçhizatı da azalmıştı. 
Buna rağmen Timur Melik, sonuna kadar mücadeleyi bırakma niyetinde değildi. Nihayetinde yanında 
bulunan birkaç kişide öldürülmüştü. Sadece yayı ve oku kalmıştı. O sırada yanına yaklaşan üç Moğol 
askerinden birine attığı ok askerin gözüne isabet etti. Diğer iki kişiye de "Yanımda size yetecek kadar okum 
var. Atıp sizleri de öldürürüm fakat oklarıma yazıktır. Siz en iyisi kaçında canınızı kurtarmaya bakın" diyerek 
onları uzaklaştırmayı başarmıştı.  Böylece Timur Melik, canını kurtararak Hârezm'e ulaştı (Kafesoğlu, 
2000: 259). Daha sonra Ögeday’ın oğlu Kadakan tarafından öldürüldü (Cüveynî, 2013: c. I, 129). 
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Diğer taraftan Cengiz Han ve orduları Zernük'ü ele geçirdikten sonra Nur şehrine doğru yol 
aldılar. Orduya şehrin yollarını iyi bilen bir Türkmen rehberlik ediyordu. Rehber Cengiz Han'ı geçit 
vermeyen dağlardan geçirdi. Öncü birliğin başında Tâyır Bahadır bulunmaktaydı. Moğol kuvvetleri, Nur 
Şehri'ne yakın bir mevkide karanlıkta surları aşmak maksadıyla ağaçları keserek yüksek merdivenler yaptı. 
Oradan geçmekte olan Nur halkına karşı Moğollar, kervancı rolü yaparak yakalanmaktan kurtuldular. 
Şehre girip asıl kimlikleri ortaya çıkınca halk şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. Nur halkı da Zernük halkı 
gibi kaleleri kapatarak savunmaya geçti. Cengiz Han, Tayir Bahadır'ı Nur şehrine elçi gönderdi. Cengiz 
Han, bu şehirde de herhangi bir mukavemet ile karşılaşmadan şehrin teslim edilmesini bildirmesini 
söyledi. Elçi, şehir halkına; "Cengiz Han'ın yolda olduğunu o gelmeden kendi rızanızla şehri teslim etmelisiniz." 
Etmeleri gerektiğini söyledi. İlk önce Nur halkı arasında şehri teslim edip etmeme konusunda kararsızlık 
meydana geldiyse de şehri teslim etmekten başka çareleri yoktu. Nur halkı, Cengiz Han'a âlimlerinden 
bir grup göndermeye karar verdi. Ayrıca Tâyır Bahadır'a Cengiz Han ile görüşüp şehri Moğollara teslim 
edeceklerini ilettiler. Tâyır Bahadır bunu memnuniyetle karşıladı ve Cengiz Han'a iletti. Daha sonra Nur 
halkı, Tâyır Han'a yetecek kadar erzak verdi. Tâyır Han'da Buhara'ya doğru yoluna devam etti. Buradaki 
işini halleden Cengiz Han, Buhara yoluna devam etti (Cüveynî, 2013: c. I, 131-134; Barthold, 1990: 433; 
Kafesoğlu, 2000:  260; Boyle, 1997:  100.)  

616/1220 senesinde Cengiz Han'ın orduları sırasıyla Buhara şehrinin önünde toplandılar.  Cengiz 
Han, halkı dışarı çıkartılarak Şehri ateşe verip yakıp şehri tamamen dümdüz bir arsa haline getirdi (İbnü'l-
İbrî, 2011: 11; Kafesoğlu, 2000: 263-264). 

Cengiz Han, Buhara'yı teslim aldıktan sonra Tirmiz ve Belh tarafından Semerkand'a doğru 
hareket etti. Hârzemşâhların kendilerine karşı koyabilecek bir güce sahip olmadıkları anladılar. 
Moğollar, Tirmiz ve Belh'e kadar gittiler. Buhara'dan aldıkları esirleri beraberlerinde götürdüler. Esirler, 
yolda işkenceye maruz kaldı. Moğollar, geride kalan esirleri öldürüp kalanlarla Semerkand'a gittiler 
(İbnü'l Esîr, 1987: c.XII, 326). Bu sırada Alâeddin Muhammed, orduları hazırlayıp komutanlarına ve 
yardımcılarına göndermekle meşguldü. Sultan Alâeddin, Semerkand'a 110 bin kişilik bir kuvvet tahsis 

etti (İbnü'l-İbrî, 2011: 11) Bunlar arasında İsfendiyar-ı Ruyinten'in4 gücü karşısında korkup teslim olan 
ve Sultan'a yakınlaşmaya başlayan Hanlar, 60 bin Türk ve 50 bin Taciklerden oluşuyordu. Bu askerler, 
savaş için yetiştirilmiş yetenekli kişilerdi. Semerkand, mücadelesi için bunlardan başka takriben 20 tane 
de fil mevcuttu. Buna ilaveten şehir halkı da sayılamayacak kadar kalabalıktı. Semerkand halkı, kaleyi 
iyi korumak için etrafına setler kurdu ve derin çukurlar açarak içlerini sularla doldurdular (Cüveynî, 
2013: c.I, 144.) Cûzcânî'ye göre; Semerkand kuvvetleri 60 binlik atlıdan müteşekkildi. Bu kuvvetler 
içinde Türkler, Gurlular, Horasanlılar ve Tacikler vardı (Cüzcânî, 2015:137). İki gün şehrin etrafındaki 
burçları, siperleri ve kaleleri iyi bir şekilde gözetledi. Üçüncü gün Semerkand önlerinde Moğollar ve 
onlara bağlı olan kuvvetlerden oluşan bir ordu meydana geldi. Cengiz Han, Moğol ordularını gerekli 
yerlere belli bir plan dâhilinde yerleştirdi. Semerkand halkı, karşısında bu kadar çok Moğol askerleriyle 
karşılaşınca korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bu arada Moğol ordusuna takviye kuvvet gelmeye devam 
ediyordu. Alper Han, Şeyh Han, Arslan Han gibi önemli kişiler Moğollar Semerkand'a geldiği zaman 
şehrin savunmasından sorumluydular. Bunlar Moğollardan korkmadı ve onlarla mücadele ettiler. 
Yapılan savaşlarda iki tarafta kayıp verdi ve bu mücadelelerde Sultan Alâeddin'in görevlendirdiği 
Türkler büyük başarı gösterdiler (Cüveynî, 2013: c. I, 144-145; Reşîd'ed-din Fazlullâh, 1374: 363). 

 
4Lohrâsp'ın torunu ve Goştâsp'ın oğlu olarak tanınır. İran'ın ünlü yiğitlerindendir. Şahname'de kendinden 

bahsedilmektedir. Zerdüşt İsfendiyâr'ın savaştaki başarısından ve Zerdüşt inanışını yaymasından dolayı onu Rûyînten 

yapmıştır. Verilen bu lakap sayesinde gözleri hariç vücudunun hiç bir yeri zarar görmeme özelliği kazanır. Babası 

oğlunun bu başarısını kıskanır ve tahta onu geçirmemek için Rüstemle savaşmasını ister. Ve yapılan savaşta Rüstem 

İsfandiyâr-ı Ruyinten'i öldürür (Detaylı bilgi için bkz: Yıldırım, 2006: 425-427). 
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Dördüncü günün sabahı Cengiz Han, askerlerini şehrin etrafına yerleştirdi. Kale içindekiler de 
hazırlıklarını tamamlayarak savaşa başladılar. İki taraf arasında kanlı mücadele yaşandı. Karanlık çökene 
kadar amansızca iki tarafta savaştı. Kalelerden taşlar ve yayların arasından sayısız oklar fırlatıldı. 
Moğollar kale kapılarını kilitleyerek yerli halkı kıstırdıkları için Hâremşâhlar filleri Moğol askerlerinin 
üzerlerine saldılar. Bu yüzden birçok Moğol askeri bunların altında ezilerek öldü. Karanlık çökünce iki 
tarafta geri çekildi. Semerkand halkı, gece kendi aralarında savaş hakkında konuşmaya başladılar. 
Birçoğu yapılan savaştan korktukları için Moğollara teslim olmak istedi. Buna karşılık birçoğu da bu 
uğurda ölümü göze alıp savaşma konusunda kararlıydı. Bir grup da vardı ki Cengiz Han'a teslim 
olmaktan başka çareleri olmadığı konusunda ısrar ediyorlardı. Bu konuşmalar sürüp giderken sabah 
oldu ve Moğol askerleri şehrin kapısına tekrar geldi (Cüveynî, 2013: c.I, 145). Savaşın beşinci günüydü. 
Semerkand halkı kendi aralarında konuşup bitkin düşerken Moğollar tam tersi dinlenerek güç 
kazanmışlardı. Ancak üçüncü grubun dediği oldu. Artık teslim olmaktan başka çare yoktu. Semerkand 
kapıları Moğollara açıldı ve şehri teslim aldılar (Cüveynî, 2013: c. I, 145; Abû'l-Farac, 1950: c. II, 512-
513).  

Moğolların, Mâverâünnehir bölgesinde ele geçirdikleri önemli yerlerden birisi de Hârezm 
bölgesiydi. Hârezm şehri diğer ülkelere nazaran en büyük ve en kalabalık olmasından dolayı gönderilen 
kuvvet sayısı diğer ülkelerden oldukça fazlaydı (İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 353). Semerkand'ı ele geçiren 
Cengiz Han, kışı kuvvetleriyle beraber Semerkand ve Nehşeb arasındaki bir mevkide geçirdi. Sonbahar 
gelene kadar bir hayli dinlenmiş olan Moğollar istila hareketlerine devam ettiler. Sultan Celaleddin, 
Hârezm bölgesine gelip burada önemli bir kuvvet topladı. Bu durum Cengiz Han'ın dikkatini çekti 
(D'Ohsson, 2008: 117). Vakit kaybetmeden Cengiz Han, Hârezm bölgesini işgal etmeleri için Çağatay, 
Öğeday, Cuçi idaresinde buraya kuvvet gönderdi. Cengiz Han Cend bölgesini ele geçirip buradaki 
işlerini halleden Tuşi idaresindeki kuvvetleri de Hârezm'e sevk etti (Cüveynî, 2013: c. I, 148). Tûcî-
Pehlivân ve diğer şehzadelerin suikast planını öğrenen Sultan Celâleddin, Hârezm'den kaçtığını 
belirtmiştik. Celâleddin, kaçarken yolunun üzerinde bulunduğu için Horasan şehrinden geçmek 
zorundaydı. 300 kadar askeri birliği ile Horasan'ı birkaç günde geçmeyi başardı. Celâleddin Hârezmşâh, 
Hârezm'den kaçarken ordusunun geri çekilmesini engellemek için Horasan'da bulunan askerlerine 
çölün güney tarafına halka oluşturmalarını söyledi. Nesa şehrinne ulaştığı zaman Moğol kuvvetleri 700 
bin askerle Sultan Celâleddin'in emriyle oluşan halkanın etrafını sardılar (D'Ohsson, 2008: 117). 
Celâleddin Hârzemşâh da bunun üzerine Moğollara karşı hücuma geçti. Hârzemşâhlar, Moğollara karşı 
başarılı bir şekilde mücadele etti. Moğollarla Nesa'da şiddetli bir çarpışma yaşandı. Kısa sürede 
Moğollar silah ve diğer savaş aletlerini bırakarak savaş alanından kaçtılar (Nesevî, 1394: 60; Barthold, 
1990:  462). 

Celâleddin Hârzemşâh, Nesa'da Moğollara karşı gösterdigi başarıdan sonra Nişabur'a geçti. 
Burada Hârzemşâhların Moğollara karşı aldığı galibiyet Hârzemşâhların ilk başarısı olarak kabul edilir. 
Hârezm şehrinde bulunan Uzlağ Şah  ve Ak Şah  Moğolların geldiğini haber aldıklarında telaşa 
kapıldılar ve süratle Horasan'a kaçmak istediler. Nesa mevkiinde bulunan Harceng Kalesi'ne ulaştıkları 
sırada Moğollar, vakit kaybetmeden onların peşinden gidip yetiştiler. Moğollar, bir taraftan da 
Celâleddin Hârzemşâh'ın askerlerini yakalamak için hazırda bekliyorlardı. Celâleddin Hârzemşâh, 
kardeşlerinden habersiz bir şekilde ilerlemekteydi. Harceng Kale’sinde bulunan bir kişi Uzlağ Şah ve 
Ak Şah'ın kaçması için kaleden dışarı çıkıp Moğolları oyalamaya çalıştı ve onlara saldırdı. Ancak 
Moğollar planın farkına vararak şehzadeleri takibe başladılar. Şehzadeleri Reşt mevkiinde yakaladılar. 
Uzlağ Şah ve Ak Şah Reşt'de savaş pozisyonu aldılar. Burada savaş başladı ve sonunda Moğollar kaçtı. 
Şehzadeler, tam kurtulduk derken Moğollar aniden üzerlerine hücum etti. Onları katledip kelleleri 
çubuklar üzerinde mahalle mahalle gezdirdiler. Moğollar Reşt'in civarındaki yerleri ve şehzadelerin 
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idaresindeki Hârezimlilerin değerli mallarını ele geçirdiler. Moğollar, şehzadeleri kallettikten sonra 
Hârezm'i (Gürgenç) istila için süratle yollarına devam ettiler (D'Ohsson, 2008: 117-118) Cengiz Han, 
Hârezm bölgesine kuvvetleri gönderdiği zaman bölgede iktidar boşluğu yaşanıyordu. Sultan 
Hârezm'de değildi. Şehir kalabalık olmasına rağmen bunları idare edebilecek, şehri Moğol tehlikesinden 
koruyabilecek bir liderden mahrum idi. Bunun için halk Humar Tegin lider olarak seçtiler (Reşîd'ed-
din Fazlullâh, 1374: 372; Cüveynî, 2013: c. I, 148; Barthold, 1990: 453). 

Moğollar, Hârezm bölgesine hareket ettikleri zaman ihtiyatlı davrandılar. Öncü kuvvet olarak 
Taci Beg, ardındanda kuvvetleriyle birlikte Ögeday bölgeye gönderildi. Bunların ardından da Cengiz 
Han'ın özel kuvvetleri Bugurci-Noyon'un kumandası idaresindeki askeri birlik, son olarak da Çağatay 
kuvvetleri yola çıktı. Çağatay birliklerinin sağ tarafına da binbaşı Tulun-Çerbi, Ustun-Noyan ve Kadan-
Noyan katıldılar (Barthold, 1990: 458; Abû'l-Farac, c. II, 1950: 515; D'Ohsson, 2008: 118). 

Hârezm şehrinde yaşayan halk, üzerlerine gelen büyük Moğol tehlikesinden habersizdiler. Bu 
şekilde yaşamlarını sürdürürken aniden şehrin önünde kalabalık atlı askerleri peyda oldu. İlk başta şehir 
halkı nasıl bir tehlikenin ortaya çıkacağını o sırada anlamadılar. Hârezm halkından bir grup kendilerini 
tutamayarak kaleden çıkıp Moğolları takibe başladılar. Moğol kuvvetleri ise kaçarak Bag-ı Hürrem'e 
kadar gidip Hârezmli grubu pusuya düşürmek için beklediler. Moğollar, Hârezmler gelince süratle 
üzerlerine hücum ettiler. Çobanı olmayan bir koyun sürüsüne dalan aç kurtlar gibi hepsini öldürdükten 
sonra Moğollar, Hârezm'e doğru hareket ettiler. Moğolların şehre varmalarıyla şiddetli mücadele 
başladı. Oklar, mızraklar adeta havada uçtu. Akşama kadar amansız bir şekilde mücadele devam etti. 
Hârezm halkından 100 bin kişi Moğollar tarafından öldürüldü. Reşîd'ed-din ise ölenlerin sayının 1000 
kişi olduğunu belirtmiştir. Canlarını kurtarabilen ise kaçarak Moğol belasından kurtulabildi (Reşîd'ed-
din Fazlullâh, 1374: 372; Barthold, 1990: 459). 

Karanlık çökünce Moğollar, mücadeleye ara verdiler. Sabah olunca da Türk askerleri atlarına 
atlayıp şehre doğru hareket ettiler. Askerler ayrı ayrı şehre hücuma başladılar. Askerler hücuma 
geçerken Komutan Ferudin Gurî de 500 kişilik askerleriyle kale kapısında Moğollara karşı hücuma 
geçmek için hazırlıklarını tamamlayıp bekledi. Moğollar, Hârezmşâhların bu hazırlıklarını görünce o 
gün mücadeleye girişmeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Ertesi gün Moğollar, ordularına asker 
takviye ettiler. Moğolların hepsi şehirde toplanıp savaş teçhizatlarını hazır hale getirdiler. Hârezm 
bölgesi yeşillik bir alan olduğu için şehrin etrafında taş yoktu. Bu yüzden Moğollar, savaşta kullanmak 
maksadıyla dut ağaçlarını yuvarlak şekillerde kesip ağır olsun diye de suda bekleterek güller yaptılar. 
Çağatay ve Ögeday'ın askerleri şiddetle şehre gelip kale etrafını gezerek bilgi topladılar. İlk başta 
Moğollar şehre saldırmadılar. Cuçi de Moğol kuvvetlerine katıldıktan sonra şehre elçi göndererek 
Moğollara boyun eğmelerini teklif ettiler (Cüveynî, 2013: c. I, 149-150). Sonuç itibariyele Moğollar, 
Hârezm şehrini, evleri harabeye çevrilmiş, mahalleleri yakılmış bir enkaz yığını halinde Mayıs 618/1221 
yılında tamamen teslim aldılar. Şehir adeta harabeye çevrildi (İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 354-355; 
Cüzcânî, 2015: 140; D'Ohsson, 2008: 119-120; Cüveynî, 2013: c. I, 150-151; D'Ohsson, 2008: 119; 
Kafesoğlu, 2000: 274). 

Moğollar Belh bölgesini ele geçirdikten sonar Tâlekan’ı ele geçirmek için hareket ettiler 
Moğollar, Nusret Kûh Kalesi'ni 6 ay süreyle gece gündüz muhasara altında tutmalarına rağmen bir 
sonuç alamamışlardı. Bu olaylar 618/1221 yılının başında vuku bulmuştu. Bunun üzerine Moğollar ve 
Tâlekân halkı şiddetli mücadeleye giriştiler. Her iki tarafta da ölü ve yaralı sayısı fazlaydı. Tâlekân'ı ele 
geçirmek için bizzat savaşa katılan Cengiz Han, Müslümanlardan esir aldıkları kuvvetlerin Tâlekân'da 
Moğolların tarafında savaşmalarını, aksi takdirde öldürüleceklerini söyledi. Bu emir üzerine 
Müslümanlar öncü kuvvetler olarak Tâlekân'da savaştılar. Cengiz Han ve askerleri dört ay sürmesine 
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rağmen hala kaleyi ele geçirememişlerdi. Bu kuşatma esnasında da Moğol askerlerinden birçok kişi 
ölmüştü. Bunun üzerine Cengiz Han, bu kuşatmanın böyle uzun sürdüğünü ve kalenin bir türlü ele 
geçirilemediğini görünce askerlerine hızla etrafta ne kadar odun ve kereste varsa bulup getirmeleri 
emretti. Bu şekilde toplanan odun ve kerestelerden bir kat odun bir katta kum dökerek muazzam bir 
tepe meydana getirdiler. Öyle ki Moğol askerlerinin yaptığı tepe, Nusret Kûh kalesiyle aynı boyuttaydı. 
Moğollar, bu yığının tepesine çıkıp kaleye ateş etmeye başladılar. Kale içinde bulunanlar, kaleden 
süratle dışarı çıkarak Moğollara karşı hücuma geçtiler. Mücadele sonunda kaçabilenler kaçarak ağaçlık 
alanlara gizlendiler kaçamayanlar ise Moğollar tarafından katledildiler (İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 350; 
Cüveynî, 2013: c.I, 154).  

Daha sonar Horasan'ın yönetim merkezi olan Nişabur üzerine Moğollar harekete geçtiler. 
Nişaburlular, Moğolların buraya da geleceklerini biliyorlardı. Bu yüzden onlara karşı hazırlanmışlardı. 
Kalelere mancınıklar yerleştirdiler. Buna karşın Moğollarda hazırlıklar yapmıştı. Cüveynî'ye göre savaş 
7 Nisan 618/1221 yılı Çarşamba günü başlayıp Cuma sabahına kadar aralıksız devam etti. Moğollar, 
şehrin kale duvarlarına merdivenler yerleştirerek, kale içerisine girdiler. Şehir halkı korkuya kapılıp, 
şehrin iç taraflarına kaçarak kendilerini korumaya çalıştılar. İki taraf karanlık çökene kadar sokaklarda 
mücadele ettiler. Sonuç olarak Moğollar şehri ele geçirerek Nişaburluları şehrin dışına sürdüler. Şehir 
harap edildi (Cüveynî, 2013: 179-184; İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 352-353; Özgüdenli, 2007: 150).  

Bir diğer savaş stratejisi de Pervan mevkiinde yapılan mücadeledir. Burada kullanılan yöntem 
hayli ilginçtir. Şöyle ki, Hârezmşâh Sultan'ı şehirden 1 fersah uzaklıkta bulunan mevkide Moğol 
ordusunu karşıladı. İki taraf Fervan Ovası'nda karşılaştılar. Hârzemşâh Sultan'ı, ordunun merkezinde 
bulunmaktaydı. Sağ kanadına da 10 bin kişi ile Emin Melik'i sol kanadına da Seyfeddin Melik, İgrak'ı 
yerleştirdi. Daha sonra Sultan Celâleddin, yerleştirdiği kuvvetlere Moğol kuvvetlerine karşı canla başla 
mücadele etmelerini emretti. Hârzemşâhlar, var güçleriyle mücadeleye başladılar. Sultan Celâleddin'in 
ordusunun sağ kanadı Moğolların sol kanadına hücum ederek onları harekete geçirdi. Sol kanat bu 
şekilde darbe alınca Moğolların sağ kanadı o tarafa geçti. Bu şekilde Moğolların, sağ ve sol kanatları 
sıkıştırıldı. Tüm şiddetiyle akşama kadar süren savaşta iki tarafta da can kaybı bir hayli fazlaydı. Fakat 
galip ve mağlup belli değildi. Moğollar, karanlıktan faydalanarak geri çekildiler. Kutuku Noyan 
askerlerine "Yedek atlarınızın üstüne keçeden bir adam korkuluğu yapıp yerleştiriniz." dedi. Bunu 
söylemesindeki amacı Hârzemşâhların, Moğol ordularının askeri yardım aldıklarını zannettirmelerini 
sağlamaktı. Moğollar ve Hârzemşahlâr sabah olunca tekrardan savaşa başladılar. Sultan Celâleddin'in 
ordusu, Kutuku Noyan'ın planladığı şekilde keçeden yapılmış askerleri atlar üzerinde görünce 
Hârzemşâhlar, Moğolların yardımcı kuvvet aldığını zannederek paniğe kapıldılar. Hatta bir ara 
Hârzemşâhlardan bazıları kaçmayı dahi düşündüyseler de Sultan onları savaşa karşı cesaretlendirdi. 
Moğollar, Hârzemşâhların İgrak idaresindeki sağ kanadında askerin fazla olduğunu düşünerek sol 
kanada hücum ettiler. Ancak Hârzemşâhların sağ tarafı düşman tarafına sayısız oklar fırlatarak onların 
hücumunu kestiler. Moğollar, şehir merkezine kaçmak istediler fakat Hârzemşâh askerlerinin çoğu 
savaş alanına gelince dönüp savaşmak zorunda kaldılar. İki taraf arasındaki savaşta Moğollar büyük bir 
yenilgi aldılar. Daha sonra Kutuku Noyan sağ kalanların bir kısmı ile kaçıp Cengiz Han'ın yanına gitti. 
Moğollar, Pervan civarında Hârzemşâhlar tarafından büyük bir yenilgiye uğradılar (Cüveynî, 2013: c. 
II, 345; İbnü'l Esîr, 1987: c. XII, 355; Barthold, 1990: 467; Vladımırcov, 1950: 100). 

Son olarak Sultan Celaleddin Hârzemşâh mücadeleye girişmeden evvel ki ordunun önde gelen 
kuvvetlerine kırmızı (kızıl) bir ok yollama stratejisi hayli ilginçtir. Bu savaş için hareket emri manasına 
gelmekte idi. Gönderilen bu okları Han ve emirler alınca derhal sultana katılırlar idi. Mesela Sultan 
Yassıçemen savaş'ında yenilgiye uğrayan Sultan Celaleddin Moğollara karşı yeniden hücuma geçmeyi 
planlamıştı. Ordusunu bir araya getirmek maksadıyla savaş işareti olan kırmızı okları gönderdiyse de bir 
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araya getirme imkânına ulaşamadan Moğol istilaları süratle başlamıştır. Sonuç itibariyle ordularını 
toplama planını gerçekleştiremedi (Göksu, 2010: 309). 
 
Sonuç 

Moğol ve Hârezmşâh ilişkilerinin dönüm noktası olan Otrar faciasının akabinde şiddetli 
mücadelelere başlamışlardı. Bu savaşlarda uygulanan teknikler, stratejiler ve kullanılan savaş aletleri 
dikkate şayandır. Unutmamak gerekir ki iyi bir komutan cesur, gözüpek ve korkusuz olup savaş 
sırasında gerekli tertibatı ve teçhizatı gözetendir. Bu vasıfları taşıyan her komutan savaşın sonucunda 
kazanmaya muktedirdir. O dönemin coğrafî yapısını ve şartlarını iyi bilen ve gözeten Cengiz Han, 
bulunduğu konumu iyi şekilde değerlendirip batı topraklarını ele geçirerek birçok yeri haritadan silecek 
duruma getirmiştir. Savaşı yürütürken uyguladığı politikalar askerlik vasfına ne kadar hâkim olduğunu 
göstermesi için yeterliydi. Han, mücadele esnasında askerlerini bir anda savaş cephesine göndermek 
yerine peyderpey göndererek dinamik askeler vasıtasıyla başarılı çıkmıştır. Ayrıca Maveraünnehir ve 
Horasan bölgelerinin sunmuş olduğu imkânları iyi değendiren Han ve askerleri doğanın verdiği 
nimetlerle muazzam savaş aletleri yapmışlardı. Diğer taraftan Hârezmşâh Sultan’ı Alaeddîn 
Muhammed, savaş tecrübesinden ve iyi bir komutan olma vasfından uzak değildi ancak Cengiz Han’ın 
savaş stratejisini ve gücünü hafife alıştı. Ayrıca Moğollara karşı yürüteceği stratejide kendisine sunulan 
önerileri dikkate almayarak Han’ın ordusu karşısında yenilgiye uğramıştı. Nitekim karşılıklı savaş 
stratejilerin kullanıldığı bu mücadelede Hârezmşâhlar kaybederek yıkılma sürecine girmişlerdir. Bu da 
göstermektedir ki ordunun gücüne ilaveten uygulanan yöntem ve teknikler savaşın galibi 
belirlemektedir. 
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İslam İnancında Meleklerin Görülmesinin İmkânı 

The Possibility of Sighting Angels in Islamic Belief  

 

 

Abdullah NAMLI1 
 

 

Abstract  

 

Islam is a religion based on the belief of oneness. 

Faith in angels is also included in the principles 

of Islamic belief. Angels are beings that do not 

have a material body, created by God from light 

(noor). They have their own characteristics. On 

the top of that it is stated that these are the 

invisible beings. Indeed, we cannot see angels 

under normal conditions. However, it is 

debatable whether these expressions mean that 

angels are not seen as absolute or certain. 

Prophets can generally see angels as long as the 

angels do not hide that they are angels. Although 

the prophet saw the angel, the people with him 

cannot see them. In some cases, angels can be 

seen both to prophets and other people by 

disguising themselves as human beings. 

According to this situation, the option of being 

visible or not is a feature of the angels. There is 

nothing man can do to see the angels. From all 

these determinations, it appears that it is possible 

for the angels to be seen by people in this world 

Özet 

 

İslam tevhîd inancına dayanan bir dindir. İslam 

inanç esasları içerisinde meleklere îman da yer 

almaktadır. Melekler, Allah’ın nurdan, ışıktan 

yarattığı maddî bedeni bulunmayan varlıklardır. 

Onların kendilerine has özellikleri vardır. 

Bunların en başında gözle görülemeyen varlıklar 

oldukları ifade edilir. Gerçekten de normal 

şartlarda melekleri göremeyiz. Ancak bu 

ifadelerin melekler mutlak/kesin olarak 

görülmezler anlamını taşıyıp taşımadığı tartışma 

götürür. Melekler kendilerinin melek olduğunu 

gizlemedikleri sürece peygamberler genel olarak 

melekleri görebilmektedirler. Peygamber meleği 

gördüğü halde beraberindeki insanlar onları 

görememektedirler. Bazı durumlarda melekler 

insan kılığına bürünerek hem peygamberlere 

hem de diğer insanlara görünebilmektedirler. Bu 

duruma göre görünüp görünmeme seçenekleri 

meleklere ait bir özellik olmaktadır. İnsanın 

melekleri görebilmek için yapabileceği herhangi 

bir şey yoktur. Bütün bu tespitlerden meleklerin 
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depending on their will. In the Quran, it is stated 

that angels can be seen to other people in some 

special situations as they appear to prophets. For 

example, angels who came first to give good 

news to Abraham and then to destroy Sodom, 

where Lot lived, appeared as human beings and 

talked to people. Gabriel appeared to Mary in the 

form of a human. After all this, it is not 

appropriate to say that angels are absolutely 

invisible to humans. 

 

Keywords: Islam, Creeds, Kalām (Islamic 

Theology), Angels, Sight. 

 

irâdelerine bağlı olarak bu dünyada insanlar 

tarafından görülebilmelerinin mümkün olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Kur’an’da, meleklerin 

peygamberlere gözüktükleri gibi bazı özel 

durumlarda diğer insanlara da görünebildikleri 

ifade edilmiştir. Örnek olarak önce Hz. 

İbrahim’e müjde vermek için sonra da Hz. 

Lût’un yaşadığı Sodom’u helâk etmek için gelen 

melekler insan kılığında görünmüş ve insanlarla 

konuşmuşlardır. Cebrâil, Hz. Meryem’e insan 

şeklinde görünmüştür. Bütün bunlardan sonra 

melekler mutlak anlamda insanlara hiç 

gözükmezler demek uygun olmamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İslam, Akâid, Kelâm, 

Melekler, Rü’yet. 

  

 

Giriş 

Melek kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Kelimenin aslı “eleke, leeke”dir ve elçilik 

anlamına gelmektedir. Melek kelimesinin güç, kuvvet, kudret ve iktidar anlamlarına gelen “melk, milk” 

kelimelerinden türediğini söyleyen lügatçiler de vardır (İbn Manzûr, ts., s. “elk”, 1/111, “lek”, 5/3975, 

“mlk” 6/4269). Melek kelimesinin çoğulu haber götüren elçiler anlamında “melâike”dir (İbn Manzûr, 

s. “mlk”, 6/4269; Cürcânî, s. 229). Terim olarak melekler; “çeşitli şekillere girebilen, duyularla 

algılanamayan nurdan yaratılmış varlıklar” (Müslim, s. “Zühd” 60; Cürcânî, s. 229), “Allah tarafından 

yaratılmış, farklı şekillerde görülebilen, çok zor işlere güç yetirebilen, cinsiyetleri olmayan ve Allah’a 

itaatten ayrılma özelliği olmayan latîf varlıklardır” (Taftâzânî, s. 3/318) şeklinde tanımlanmaktadırlar. 

Meleklere îman, îman esaslarındandır. Meleklerle ilgili konular kelâm ilminin sem‘iyyât kısmına 

girmektedir. Sem‘iyyât, ise vahiy ve nakil yoluyla elde edilen bilgilerdir (Gölcük, s. 417). Kur’an ve 

sünnetin varlığını haber verdiği meleklerin varlığı aklî kesin delillerle ispat edilemediği gibi inkâr da 

edilemez. Zira bu konu deney ve tecrübenin konuları arasında yer almaz. Sadece İslamiyet değil bütün 

ilâhî dinler meleklerin varlığını kabul ederler. Nitekim melekler mutlak anlamda görünmez de 

değillerdir. Bazı özel durumlarda onların görünebilir oldukları naklî delillerle sabittir. İşte bizim 

konumuz da onların hangi hallerde insanlara ne şekilde göründükleridir. 
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Meleklerin Görülmesinin İmkânı 

1. Meleklerin Özellikleri 

Kur’an’da meleklerin insanlardan daha önce yaratılmış oldukları (el-Bakara 2/30-34; el-A‘râf 

7/11), Allah ile konuştukları, çok yüksek yerlerde bulundukları (el-Bakara 2/30), çok güçlü ve kuvvetli 

oldukları (en-Necm 53/5; el-Cin 72/8), Rablerini hamd ve tesbîh ederek Arş’ın etrafında tavaf ettikleri 

(ez-Zümer 39/75), el ve kanatlarının bulunduğu (el-En‘âm 6/93; Fâtır 35/1), zebânîlerin çok iri 

gövdeli, katı kalpli ama Allah’ın emrettiklerini yapan ve asla isyan etmeyen varlıklar oldukları (et-

Tahrîm 66/6) ifade edilmektedir. 

Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar. Nefsî istekleri yoktur, şehvet hissine sahip değildirler. 

Suç, hata ve günah işlemezler. Zâtları itibariyle müstakil ve kendi kendilerine yeten maddî olmayan 

varlıklardır. Kur’an’da; “Hamd, gökleri ve yeryüzünü yaratan, melekleri elçiler olarak ikişer, üçer ve 

dörder kanatlı yaratan Allah’a mahsustur” (Fâtır 35/1) buyrularak meleklerin hâricî varlıklarına işaret 

edilerek onların sadece soyut varlıklar olarak düşünülmesinin önüne geçilmiştir. Ancak buradan, 

meleklerin bilinen kanatlı canlılar gibi maddî bedenlerinin bulunduğu manasını da çıkartmamak 

gerekmektedir. Zira Kur’an’da kanat anlamına gelen “cenâh” uçabilen canlıların kanatları gibi somut 

bir manaya gelmekle birlikte maddî olmayan varlıkların görevlerini çok hızlı şekilde yapmalarını 

sağlayan kudret anlamında da kullanılmaktadır (Topaloğlu, s. 206). 

Kelamcılar meleklerin bütün özelliklerini göz önünde bulundurarak onların latîf bir yapıya 

sahip olduklarını ancak zaman ve mekândan münezzeh olmayıp diğer yaratılanlar gibi mekânda yer 

tuttuklarını söylemişlerdir (Taftâzânî, s. 3/318-319). Buna ilaveten meleklerden bir kısmı maddî âlemde 

ve insanlarla ilgili görevdedirler. Maddî âlemde ve insanlarla ilgili görevli melekler şunlardır: 

1-Maddî âlemin işleyişi ile ilgili görevli müdebbirât melekleri (ez-Zâriyât 51/4; en-Nâziât 79/3-

5) ve Arş’ı taşıyan sekiz melek (el-Hâkka 69/17). Allah’ın, maddî âlemin işleyişi ile ilgili koyduğu 

kanunların uygulanmasında meleklerin etkin rol oynadıkları görülmektedir. Allah’ın yarattığı en büyük 

varlık olan Arş’ın melekler tarafından taşınması ve idare edilmesi maddî âlemin tamamının idare 

edilmesi için bir sembol olmaktadır. 

2-Vahiy getirmek, suçluları cezalandırmak, can almak, tabiat olayları ve rızkın oluşumunda 

görev almak ve kıyâmeti koparmakla görevli dört büyük melek (el-Bakara 2/98; es-Secde 32/11). 

3-İnsanların her türlü fiil ve davranışını yazıp kayıt altına alan hafaza-yazıcı melekler (el-

Mü’minûn 23/113). Bu melekler insanın sağında ve solunda bulunup her türlü fiillerini kaydeden ve 

insanları bazı tehlikelere karşı koruyan meleklerdir. Kur’an’da bu meleklerin görevleri, “hafaza” (el-

En‘âm 6/61), “hâfizîn” (el-İnfitâr 82/10), “kirâmen kâtibin” (el-İnfitâr 82/10-12), “rusülünâ ledeyhim 

yektübûn” (ez-Zuhruf 43/80), “muakkıbât” (er-Ra‘d 13/11), “el-mütelekkiyân” (Kâf 50/17), “rakîbün 

atîd” (Kâf 50/18) kelimeleriyle ifade edilmektedir. 

4-İnsanlara iyiyi telkin eden melekler. Hz. Peygamber, şeytan ve meleklerin telkinlerine dikkat 

çekerek şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu için hem şeytanın hem de meleğin telkini söz konusudur. 
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Şeytanın telkini, şerre ve hakkı yalanlamaya davettir. Meleğin telkini ise; hayra ve hakkı tasdike davettir. 

Her kim kalbinde bunu hissederse bilsin ki, bu Allah tarafındandır, Allah’a hamd etsin. Her kim de 

kalbinde öncekini (kötülüğü) hissederse, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın…” (Tirmizî, s. 

“Tefsîr”, 2). İnsana vesvese verip, onu yoldan çıkarmaya çalışan şeytanın varlığı da ontolojik bir vâkıa 

olmakla beraber Kur’an, meleklere îmanı öne çıkarıp (el-Bakara 2/268, 285), adeta melekleşmeyi 

tavsiye etmektedir. Meleklerin çok güçlü ve kuvvetli oldukları (en-Necm 53/5), şeytanın tuzaklarının 

zayıf olduğu (en-Nisâ 4/76) ve melekleri görünce korkup kaçtığı (el-Enfâl 8/48) belirtilerek şeytanın 

ontolojik varlığı ikinci plana atılmış, onunla dost olunmayıp (el-Kasas 28/15) meleklere kulak vermek 

öngörülmüştür. 

5-Mü’minlere savaşlarda yardım için gönderilen melekler. Allah pek çok yerde inananlara 

yardım etmiştir (et-Tevbe 9/25). Müslümanlara değişik savaşlarda yardım için gönderilmek için hazır 

bekletilen ve gönderilen melek orduları vardır. Bu melek orduları insanlara görünmeyecek şekilde 

yardıma geldikleri gibi insanlarca tanınmayan, bilinmeyen insan kılığına bürünerek yardıma da 

gelebilirler. Bu konudaki âyetlerden birkaçı şu şekildedir: 

“(Ey Muhammed hatırla ki) hani sen, mü’minlere; indirilen üç bin melekle Rabbinizin, sizlerin 

imdadınıza yetişmesi etmesi sizlere yetmez mi!, diyordun. Evet, şayet sizler sabır eder ve (Allah’a) karşı 

gelmekten sakınırsanız ve onlar da ânîden sizlerin üzerinize gelecek (saldıracak) olsalar Rabbiniz, 

işaretlenmiş beş bin melekle sizlerin imdadınıza yetişecektir.” (Âl-i İmrân 3/124-125). 

“Ey îman edenler, Allah’ın, sizlerin üzerindeki nimetini hatırlayın. (Yine hatırlayın ki), hani 

sizler (üzerin)e ordular gelmişti de işte Biz de onların üzerine bir rüzgâr ve sizlerin, onu görmediğiniz 

ordular göndermiştik. Allah, sizlerin yapmakta olduğunuz şey(ler)i hakkıyla görücüdür.” (el-Ahzâb 

33/9). 

6-Mü’minler için duâ eden melekler vardır. Onların duâları şu şekildedir: “Arş’ı yüklenip, 

taşıyan ve onun etrafında bulunan (melek)ler, Rablerini, hamd ile tesbîh ederler ve O’na îman ederler 

ve onlar, îman edenler için istiğfâr ederler; ey Rabbimiz, Sen, rahmet ve ilim bakımından her şeyi 

kuşattın. Bu sebeple tevbe edenleri ve Senin yoluna tâbî olanları mağfiret et ve Sen, onları, Cahîm 

azâbından koru. Ey Rabbimiz, Sen, onları ve onların atalarından ve onların zevcelerinden ve onların 

zürriyetlerinden sâlih olanları, onlara va’d ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki Sen, Azîz (mutlak 

güç sahibi)sin, Hakîm (hakîkî hüküm ve hikmet sahibi)sin. Sen, onları, kötülüklerden koru. Sen, (her) 

kimi kötülüklerden korursan, işte o gün (Âhiret günü) muhakkak ona rahmet etmişsindir. (İşte) bu, en 

büyük kurtuluştur. (el-Mü’min 40/7-9). 

Melekler Âhirette şefaat da edebileceklerdir. “Onlar, O’nun rızâsına, hoşnutluğuna ermiş olan 

kimseden başkasına asla şefaat etmezler.” (el-Enbiyâ 21/28). Onların şefaati sadece Allah’ın râzı 

olduğu kimseler için onlara şefaat izni verildiğinde geçerli olabilecektir (en-Necm 53/26) 

buyrulmaktadır. 

7-Münker ve Nekîr melekleri kabirde sorguya çeken meleklerdir. Münker, kendisinden 

ürperilen, Nekîr de, bilinmeyen, tanınmayan anlamına gelir. Yeni ölmüş olanları sorguya çekmek için 
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geldiklerinde insanların yadırgayacakları ve kendilerinden korkacakları bir kılıkta görünecekleri için bu 

isimleri almışlardır. Hadislerde ifade edildiği üzere ölü defnedildiği zaman Münker ve Nekîr denilen iki 

melek gelir. Bunlar siyah tenli ve mavi gözlüdür. Sorgunun ardından melekler mü’minin kabrini 

genişletip aydınlatacaklardır. Sonra da ona ‘zifâfa giren kimsenin uykusu gibi uyu’ diyeceklerdir. Bu 

melekler münâfık ve kâfirin sorgusundan sonra da yeryüzüne “onu sık” diyecekler, yeryüzü de onu 

sımsıkı sıkacak ve kaburgaları birbirine geçecektir (Tirmizî, s. “Cenâiz”, 70; Buhârî, s. “Cenâiz”, 68; 

Müslim, s. “Cennet” 70). Sonuçta kabir “ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem 

çukurlarından bir çukur olacaktır” (Tirmizî, s. “Kıyâmet”, 26). 

8-Genel olarak meleklerin cennete bulundukları ve orada görülecekleri farz edilir. Ancak 

meleklerin hepsi cennette değildir, farklı ortamlarda ve bilinen maddî âlem içerisinde de bulunurlar 

Cennet meleklerinin başı Rıdvândır (Ebi’l-Avvâm, s. 255; Kuzâî, s. 2/130). Cennette hûrîler ve dâimâ 

çocuk veya genç kalacak hizmetçi gılmânlar vardır (es-Sâffât 37/48-49; el-İnsan 76/19). 

9-Cehennem meleklerinin başı Mâliktir (ez-Zuhruf 43/77). Hz. Peygamber Miraç gecesinde 

cehennem meleklerinin başı Mâlik’i gördüğünü ifade etmiştir (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 7). Zebânîler 

onun emrindedir (et-Tahrîm 66/6). Zebânîlerin sayısının on dokuz olduğu ifade edilmiştir (el-

Müddessir 74/30). 

Cennet ve cehennemde meleklerin görülmesi hakkında herhangi bir ihtilaf yoktur. 

 

2. Meleklerin Dünyada Görülmesi 

Meleklerin dünyada görülmesi çeşitli şekillerde olmaktadır. Bunlar meleğin aslî hüviyeti ile 

görünmesi, meleğin bilinen veya bilinmeyen bir insan kılığına girerek görünmesi, meleğin başka bir 

varlık kılığında görünmesi ve ölüm vakti yaklaşanlara görünmesi şeklinde olmaktadır. 

 

2.1-Meleğin Aslî Hüviyeti ile Görünmesi: 

Meleklerin dünyada aslî hüviyetleriyle görülmesi sadece peygamberlere mahsustur, hadislerde 

bazı tasvirler bulunmuş olsa da keyfiyeti meçhuldür. Hz. Peygamber, Cebrâil’i apaçık bir ufukta aslî 

hüviyetinde görmüştür: “And olsun ki, o (Muhammed), onu (Cebrâîl’i) apaçık bir ufukta görmüştür” 

(et-Tekvîr 81/23). Hz. Âişe’den rivâyete göre Hz. Peygamber, Cibrîl’i kendi aslî yaratılış ve sûretinde 

iki ufkun arasını kaplamış vaziyette görmüştür (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 7). Abdullah İbn Mesûd ise; 

Resûlullah “Cibrîl’i altı yüz kanatlı olarak, (kanatları) ufkun üzerindeki semanın etrafını yeşil bir ipek 

kumaşla (refref) kaplamış (gibi bir) şekilde gördü” (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 7) demiştir. 

Hz. Peygamber, Cebrâil’i Sidretü’l-Müntehâ’da aslî hüviyetinde görmüştür: “And olsun ki, o 

(Muhammed), onu (Cebrâîl’i) diğer bir başka inişte Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında (aslî sûretinde) 

görmüştü” (en-Necm 53/13-14). Sidretü’l-Müntehâ, yedinci kat semâda Arş’ın yakınındadır. Sidre’nin 

Sidr ağacı veya Arabistan Kirazı ağacı olduğu ifâde edilmektedir (Yazır, s. 7/4580; Sâbûnî, s. 3/273). 
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Latîf varlıklar olmaları sebebiyle melekleri dünyada peygamber olmayan insanların aslî 

hüviyetlerinde görmeleri mümkün olmakla birlikte vâkî olmamıştır. Peygamberler dışındaki insanların 

onları aslî hüviyetlerinde gördükleri yolunda bizim herhangi bir iddiamız yoktur. Bizim dayandığımız 

temel nokta Hz. Peygamber’in, Cebrâil’i aslî suretinde birkaç defa görmüş olmasıdır. Diğer taraftan 

onların peygamber olmayanlara dünyada görünmeleri ancak başka bir bedene bürünmeleri şeklinde 

olmaktadır. Bu iki husus meleklerin dünyada görülebilir olduklarının mümkün oluşunu ispat eder 

mahiyettedir. Zaten bizim meleklerin görülebilir olduğuna dair ileri sürdüğümüz iddianın temeli de bu 

öncüllere dayanmaktadır. 

Peygamber meleği görüp konuştuğu halde yanındaki kimseler onu göremez ve sesini de 

duyamazlar. Bu da meleklerin en çok görünüş şekilleridir. Bir defasında Hz. Peygamber; “Ey Âişe bu 

(yanımdaki) Cibrîl’dir, sana selam ediyor” buyurdular. O da; “Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri 

onun üzerine de olsun” diyerek Cibrîl’in selamını almış ve Hz. Peygamber’i kastederek; “benim 

görmediğim (Cibrîl)i siz görüyorsunuz” demiştir (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 6). 

Hz. Peygamber, Tâif yolculuğundan dönüşte üzüntülü bir şekilde Karni’s-Seâlib mevkiine 

geldiğinde başını kaldırıp göğe baktığında küçük bir bulutun kendisini gölgelediğini görmüştür. Tekrar 

dikkatlice baktığında bulutun içerisinde Cibrîl’i görmüştür. Cibrîl, Hz. Peygamber’e hitap ederek: 

“Allah, senin kavminin söylediklerini ve seni reddettiklerini duydu ve onlar hakkında ne istersen 

emretmek üzere Dağlar Meleği’ni sana gönderdi” dedi. Sonra Dağlar Meleği bana seslenip selam verdi. 

Sonra o; “mesele Cibrîl’in dediği gibidir; şayet istersen senin istediğini onlar üzerine tatbik etmeye 

hazırım”, dedi. Hz. Peygamber de; “Hayır, Allah’tan onların sulblerinden Allah’a kulluk edip, şirk 

koşmayan bir nesil çıkarmasını istiyorum” dedi (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 7). Her iki hadiste anlatılan 

Cibrîl ve Dağlar Meleği’nin görülme keyfiyeti belirtilmemiştir. 

Meleklerin bir insan kılığına bürünerek göründükleriyle ilgili naklî delillerin incelenmesi 

konumuz açısından büyük önem arz etmektedir. Melekler bazen tanınan, bilinen bir insan kılığında 

bazen de hiç kimsenin bilmediği bir insan kılığına bürünerek görünebilmektedirler. Çünkü onların 

insan veya başka cismânî varlıkların kılığına girebilme özellikleri vardır. 

 

2.2-Meleğin Tanınan, Bilinen Bir İnsan Kılığında Görünmesi 

Hârût ve Mârût isimli meleklerin çok eski zamanlarda Bâbil halkına insan kılığında 

göründükleri Kur’an’da ifade edilmiştir. Onlar hakkında farklı görüşler bulunmakla beraber insanlara 

sihir ilmini öğretmek suretiyle onları imtihan etmek üzere Allah tarafından gönderilen iki melek 

oldukları en çok benimsenen kanaattir. Kur’an’da Hârût ve Mârût hakkında şöyle buyurulmaktadır: 

“Onlar (Yahûdîler), Süleymân’ın mülkü (iktidar ve nübüvveti) üzerine aleyhine şeytanların 

(uydurup) takip ettikleri şey(ler)e tâbî olup, uydular. (Halbuki) Süleymân (sihir yapmadı ve asla) kâfir 

olmadı. Fakat şeytanlar kâfir oldular. (Çünkü) onlar (şeytanlar), insanlara sihri ve özellikle Bâbil’deki 

iki melek Hârût ve Mârût’a indirilen (sihirle ilgili) şey(ler)i öğretiyorlardı. Ve (yine) o ikisi (Hârût ve 

Mârût); şüphesiz ancak biz, bir fitneyiz (imtihân için gönderildik), sen asla (sihir yapmayı câiz görüp 
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de) kâfir olma, demedikçe hiçbir kimseye (hiçbir şey) öğretmezlerdi. İşte o ikisinden (Hârût ve 

Mârût’tan), kişi ve onun zevcesinin arasını ayırıp, açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ve (halbuki) onlar (sihir 

yapanlar), Allah’ın izni olmadan onunla (sihirle) hiçbir kimseye zarar verecekler değillerdir. Ve 

(halbuki) onlar, (kendilerine) zarar verecek ve onlara asla fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. 

And olsun ki, onlar, elbette onu (sihri) satın alan kimsenin (kendisi) için Âhiret’te hayırdan hiçbir nasibi 

olmadığını biliyorlardı. Ve onların (kendi) nefislerini karşılığında sattıkları şey elbette ne kötüdür! 

Keşke onlar (bunu) bilmiş olsalardı!” (el-Bakara 2/102). 

Bu ayetten anlaşıldığına göre Hârût ve Mârût isimli melekler Bâbil şehrinde insan kılığında ve 

halk arasında bulunuyorlardı. Bu iki meleğin görevi sihir yapmak değil, halkın sihir hakkında 

bilgilendirilmesi ve imtihan edilmesiydi (Taftâzânî, s. 3/320). Zira her iki melek, insanlara sihir 

hakkında herhangi bir bilgi vermeden önce sihir yapmanın câiz olmadığı, câiz görmenin küfür olduğu 

konusunda uyardıkları açıkça anlaşılmaktadır. Bu âyette her iki meleğin sihir yaptıklarında değil, 

insanlara bir şeyler öğrettiklerinde sarâhat vardır. Ancak o ikisinin öğrettikleri sihirle ilgilidir (Güneş, 

s. 38). Sihirle ilgili bir şey öğretmek farklı, sihir yapmak farklıdır. Bu meleklerin iyilik amaçlı öğrettikleri 

şeyler küfre dalmış şeytanlar ve onlara uyan insanlar elinde sihir yapmak ve kötü emelleri 

gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Diğer bir yorum da şöyle olabilir: Ayette meleklerin sihir yapmanın 

meşru olmadığını her şeyden önce belirttikleri yer alıyor. Madem ki birileri bu yasağı dinlemeyerek sihir 

yapmış o halde bunu bozmak gerekir. Belki bu iki melek, sihrin nasıl bozulacağını öğretmekle 

görevliydiler. Bunun için de öncelikle sihrin nasıl yapıldığını bilmek gerekiyordu. Meleklerin görevi ve 

yaptıkları bu iken kötü niyetli insanlarla şeytanlar bu bilgileri yanlış işlerde kullanmak üzere 

öğreniyorlardı. 

Hârût ve Mârût’la ilgili olarak yukarıdaki âyetle telif edilmesi zor görünen bazı hadis rivâyetleri 

de bulunmaktadır. Abdullah b. Ömer’den rivâyete göre melekler; ‘Allah’ım bizler Âdemoğullarından 

çok daha istekli itaat ediyoruz’, demişlerdi. Allah da meleklere; ‘öyleyse meleklerden iki melek getirin 

de onları yeryüzüne indireyim bakalım nasıl amel edecekler’ buyurdu. Onlar da; ‘Rabbimiz gönüllü iki 

melek Hârût ve Mârût’tur’, dediler. Allah da o ikisini yeryüzüne indirdi. Onlara çok güzel bir kadın, 

beşerin en güzeli şeklinde göründü. Hârût ve Mârût kadının nefsinden haz almak istediler. Kadın; 

‘sizler Allah’a şirk koşmadıkça asla olmaz’, dedi. Onlar; ‘bizler asla Allah’a şirk koşamayız’, dediler. 

Bunun üzerine kadın gitti sonra kucağında bir çocukla döndü. Onlar yine kadının nefsinden haz almak 

istediler. Bu sefer kadın; ‘sizler bu çocuğu öldürmedikçe asla olmaz’, dedi. Onlar; ‘bu çocuğu asla 

öldüremeyiz’, dediler. Kadın gitti bir kadeh şarapla döndü.  Onlar yine kadının nefsinden haz almak 

istediler. Bu defa da kadın; ‘ikiniz bu şaraptan içmedikçe asla olmaz’, dedi. Sonunda şarabı içip sarhoş 

oldular. Kadınla zinâ edip, çocuğu da öldürdüler. Sarhoşluktan ayıldıkları zaman kadın onlara; ‘sizler 

benim istediğim ama sizlerin kabul etmediğiniz her şeyi sarhoş olduktan sonra yaptınız’, dedi. Allah 

Teâlâ bu iki meleği dünya ve ahiret azâbı hakkında muhayyer bıraktı. Onlar da dünya azâbını tercih 

ettiler (Hanbel, s. 2/294, 6143). 

Bu hadisten anlaşıldığına göre Hârût ve Mârût, iki genç erkek insan suretinde ve beşerî 

vasıflarla dünyada denenmek, imtihan edilmek üzere indirilmiştir, artık meleklik vasıflarını 

kaybetmişlerdir. Kur’an’da anlatılan Hârût ve Mârût kıssasından sonra belki de aynı Hârût ve Mârût 
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hadislerde anlatıldığı üzere bu defa da meleklik vasıflarını kaybederek, insânî vasıflar verilerek 

denenmek üzere ikinci defa dünyaya indirilmişlerdir denilebilir. 

Meleğin insan kılığına girerek görünmesinin en bariz örneklerinden birisi sahâbeden Dihye b. 

Halîfe el-Kelbî şeklinde görünmesidir. Kuzey Arabistan’daki Kelb kabilesinden olan Dihye’nin hayatı 

hakkında yeterli bilgi yoktur. Bununla beraber onun genç yaşta sahâbî olduğu anlaşılmaktadır. Dihye, 

Hz. Peygamber’in, İslam’a davet mektubunu Bizans İmparatoru Herakleios’a hicrî 7. yılı Muharrem 

ayında (Mayıs 628) götürmüştür (Buhârî, s. “Cihâd ve’s-Siyer”, 102; Müslim, s. “Cihad ves’Siyer” 74). 

Hayber esiri ve câriye olarak Dihye’nin hissesine Safiyye b. Huyey düşmüş ise de Safiyye’nin Benî 

Kurayza ve Benî Nadîr kabilelerinin efendilerinin kızı olması dolayısıyla Hz. Peygamber’den başkasının 

onu câriye almasının doğru olmayacağı belirtilmiş, Dihye de onu Hz. Peygamber’e teslim etmiştir. Hz. 

Peygamber de Safiyye’yi âzâd edip onunla evlenmiştir (Müslim, s. “Nikâh” 84). Dihye’nin hayatıyla 

ilgili bilinenler bundan fazlası değildir. 

Hz. Peygamber, kendisine peygamberlerin arz edildiğini, Hz. Mûsâ’nın adaleleri güçlü birisi 

olduğunu, Hz. Îsâ’nın kedisine gösterildiğini ona yaklaşınca onun Urve b. Mes’ud’a benzediğini, Hz. 

İbrahim’i gördüğünü onun da Hz. Peygamber’in kendisine benzediğini, Cibîl’i gördüğünü ona 

yaklaştığında da onun Dihye b. Halîfe’ye benzediğini ifade etmiştir (Müslim, s. “İman” 271). 

Rivâyete göre Hz. Peygamber, Ümmü Seleme’nin yanındayken Cibrîl gelmiş ve onunla 

konuşmaya başlamıştır, sonra da kalkıp gitmiştir. Hz. Peygamber, Ümmü Seleme’ye: “Bu kimdi?”, diye 

sormuş o da: “Dihye’dir”, demiştir. Ümmü Seleme, “Allah’a yemin ederim ki, ben onu, ondan başkası 

zannetmedim” demiştir (Buhârî, s. “Menâkıb”, 25; Müslim, s. “Fedâilü’s-Sahâbe” 100). Bu hadislerden 

anlaşıldığına göre Cibrîl’in, Dihye şeklinde görünmesinin sebebi aslî hüviyetinin ona benzemiş 

olmasıdır. 

Meleklerin tanınmayan bilinmeyen insan şeklinde göründükleri de olmuştur. 

 

2.3-Meleğin Tanınmayan, Bilinmeyen Bir İnsan Kılığında Görünmesi 

Meleklerin, Hz. İbrahim, Sâre, Hz. Lût, Lût’un âilesi ve Sodom halkına görünmeleri 

tanınmayan, bilinmeyen insanlar kılığına girmeleri şeklinde olmuştur. Hz. İbrahim ve Hz. Lût’a 

peygamberlik vahyi getirdiklerinde elbette ki Cebrâil tanınan bilinen bir surette görünmüşlerdir. Ancak 

Hz. İbrahim’e, hanımı Sâre’den bir erkek çocuk sahibi olacağı müjdesi ve Hz. Lût’a da kavminin helâk 

edileceğine dair haberi vermek üzere gelen melekler tanınmayan bilinmeyen insanlar şeklinde 

görünmüşlerdir. Üstelik melekler kendilerinin melek olduklarını ortaya koyuncaya veya söyleyinceye 

kadar hiçbiri onların melek olduklarını da bilememişlerdir. Kur’an’da bu meleklerin nasıl göründükleri 

ve onları gören, seslerini duyan insanlarla nasıl karşılıklı konuştukları şu şekilde anlatılmıştır: 

“And olsun ki, Bizim resûllerimiz (elçilerimiz, melekler), İbrahim’e bir müjde ile gelip ‘Selâm’ 

dediler. O (İbrahim) de; ‘selâm’ dedi ve (yanlarında fazla) kalmadan (gitti ve) kızartılmış bir buzağı 

getirdi. İşte o (İbrahim), onların ellerinin ona (yemeğe) uzanmadığını görünce onları yadırgadı (bu işten 
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hoşlanmadı) ve onlardan dolayı (kalbine) bir korku düştü. Onlar; sen korkma! Bizler, Lût Kavmine 

gönderildik, dediler. Ve onun (İbrahim’in) karısı (hizmet için) ayakta duruyordu. (Bunları duyunca) 

güldü. İşte Biz, ona, İshâk’ı ve İshâk’ın arkasından Ya‘kûb’u müjdeledik. O (Sâre); vay benim başıma 

gelenler! Ben yaşlı bir koca karı ve bu kocam da yaşlı bir ihtiyar iken ben (bir çocuk) mu 

doğuracakmışım? Şüphesiz ki bu acayip bir şey(dir), dedi. Onlar (elçi melekler); sen, Allah’ın emrinden 

mi hayret edip, şaşıyorsun? (Ey) ev halkı, Allah’ın rahmeti ve bereketi sizlerin üzerinizdedir. Şüphesiz 

ki O (Allah), Hamîd (hamde lâyık)dır, Mecîd (şânı çok yüce)dir. İşte İbrahim’den korku gittiği ve ona 

bir müjde geldiği zaman; o, Bizim (elçi meleklerimiz)le, Lût Kavmi hakkında mücâdele edip, 

tartışıyordu. Şüphesiz ki İbrahim elbette halîm (çok yumuşak davranan) açıkça çok yufka yürekliydi. 

(Melekler); ey İbrahim, bu (mücâdele)den vazgeç! Şüphesiz Rabbinin (helâk) emri gelmiştir. Ve 

şüphesiz geri çevrilemeyecek bir azâp onlara gelecektir. Ve Bizim resûllerimiz (elçi meleklerimiz), Lût’a 

geldikleri zaman, onlardan dolayı fenâlaştı, tâkatten düştü ve ‘bu çok korkunç, çok zorlu bir gündür’, 

dedi. Ve kavmi, ona (Lût’a) doğru koşa, koşa geldiler. Ve onlar önceden de kötülükleri (livâta) 

yapıyorlardı. O (Lût); ey kavmim, işte bunlar benim kızlarımdır. Onlarla (evlenmeniz) sizler için daha 

temizdir. Artık sizler, Allah’tan ittikâ edin (karşı gelmekten sakının) ve benim misafirlerimin içinde 

sizler, beni asla rezil etmeyin. Sizlerden reşit (aklı başında) bir adam yok mu, dedi. Onlar; sen biliyorsun 

ki, bizlerin, senin kızlarında (hiç)bir hakkımız yoktur. Ve şüphesiz sen, bizlerin istediğimiz şeyi elbette 

biliyorsun, dediler. O (Lût); keşke benim, sizlere karşı (koyacak) bir kuvvetim olsaydı veya çok kuvvetli, 

sağlam bir desteğe sığınabilseydim, dedi. Onlar (elçi melekler); ey Lût, bizler, senin Rabbinin resûlleri 

(elçileri)yiz, onlar, sana asla ulaşamayacak, dokunamayacaklar! Hemen sen de âilenle gecenin bir 

kısmında gece yürüyüşüne çıkıp, git. Senin karın hâricinde sizlerden hiçbir kimse geriye bakmasın 

(arkada kalmasın). Şüphesiz onlara isâbet edip, dokunacak şey (helâk) ona (Lût’un karısına) da isâbet 

edip, dokunacaktır. Onlara va‘d edilen (helâk) zamanı sabah (vakti)dir. Sabah da yakın değil midir, 

dediler. İşte Bizim (helâk) emrimiz geldiği zaman; Biz, onun (o memleketin) üstünü, altına getirdik. Ve 

onun (o memleketin) üzerine, senin Rabbinin katında işaretlenmiş, balçıktan pişirilip, istiflenmiş taşlar 

yağdırdık. Ve bu zâlimlerden uzak değildir” (Hûd 11/69-83; el-Hicr 15/51-76). 

Hz. Meryem’e Cebrâil tam bir insan kılığında görünmüştür ve onunla karşılıklı konuşmuştur. 

Kur’an’da bu husus şöyle anlatılmaktadır: 

“(Ey Muhammed), sen, Kitâp’ta (Kur’an’da), Meryem’i de zikredip, an. (Hatırlayın ki), hani o, 

âilesinden uzaklaşıp doğu tarafında bir yere uzlete çekilmişti. Sonra o (Meryem), onların arkasından 

(onlarla, kendi arasını ayıracak) bir perde edindi. Derken Biz de ona, Rûhumuzu (Cebrâîl’i) gönderdik. 

O da, ona (Meryem’e) sapasağlam, tam bir beşer şeklinde görünmüştü. O (Meryem); ben, senden, 

Rahmân (olan Allah)’a sığınırım. Şayet sen takî (Allah’a karşı gelmekten sakınan) biri isen, dedi. O 

(Cebrâîl); şüphesiz ben, sana tertemiz bir erkek çocuğu hibe etmek (ihsan etmek, bahşetmek) için, 

senin Rabbinin Resûlü (elçisiyim), dedi. O (Meryem); bana bir beşer dokunmadığı ve ben de azgın 

(iffetsiz) bir kadın olmadığım halde, benim bir erkek çocuğum nasıl olabilir ki, dedi. O (Cebrâîl); işte 

böyledir, dedi. Rabbin buyurdu ki; o, Bana göre kolaydır. Ve Bizim, onu, insanlar için bir âyet (mucize) 

ve Bizim katımızdan bir rahmet kılmamız içindir. Ve (bu) iş (böylece) olup, bitirilmiş (kaderinizde 

kesinleşmiş)tir” (Meryem 19/17-21). 
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Cibrîl Hadîsi denilen hadis rivâyetlerinde Cebrâil, Hz. Peygamber’in kendisini tanıdığı ama 

Müslümanların onu, tanımadıkları, kim olduğunu bilmedikleri, insan şeklinde bir kılıkta gelmiştir. 

Mescid-i Nebî’de herkes onu görmüş ve konuşulanları işitmiştir. Devamını ilgili hadisten takip edelim: 

Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb’dan rivâyete göre o şöyle demiştir: 

Bana, babam Ömer b. Hattâb dedi ki: Bir gün Resûlullah’ın yanında bulunduğumuz bir sırada 

ansızın yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zât çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri 

görülmüyor; bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğruca gelip Hz. Peygamber’in yanına oturdu 

ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve: “Ey Muhammed, bana İslâm’ın 

ne olduğunu haber ver” dedi. Resûlullah; 

İslâm: “Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in de Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen; 

namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve yol külfetlerine gücün yeterse Beytullah’ı hac 

etmendir” buyurdu. O zât: 

“Doğru söyledin” dedi. Babam dedi ki: Biz buna hayret ettik. Çünkü hem soruyor hem de tasdik 

ediyordu. 

“Bana îmandan haber ver,” dedi. Resûlullah; 

“Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe inanman, bir de kadere; 

hayrına ve şerrine inanmandır” buyurdu. 

O zât yine: “Doğru söyledin,” dedi. Bu sefer: 

“Bana, ihsandan haber ver,” dedi. Resûlullah; 

“Allah’a, O’nu görüyormuşsun gibi ibâdet etmendir. Çünkü her ne kadar sen, O’nu görmüyorsan da O, seni 

muhakkak görür,” buyurdu. 

O zât: “Bana kıyametten haber ver,” dedi. Resûlullah; 

“Bu meselede sorulan, sorandan daha âlim değildir,” buyurdular. 

“O halde bana onun alâmetlerinden haber ver,” dedi. Peygamber; 

“Câriyenin kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta 

birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir,” buyurdu. Babam dedi ki: 

Bundan sonra o zât gitti. Ben epeyce bir müddet bekledim durdum. Nihayet Resûlullah, bana: 

“Ey Ömer! O soru soran zâtın kim olduğunu biliyor musun?” dedi. 

“Allah ve Resûlü bilir,” dedim. 

“Şüphesiz ki, o Cibrîl’di. Size dininizi öğretmeğe geldi,” buyurdular (Müslim, s. “İman” 1). 
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2.4-Meleklerin Hayvanlara Görünmeleri 

Meleklerin bazı hayvanlara göründükleriyle ilgili hadisler vardır. Bunlardan birisi Kur’an 

okunurken meleklerin ata görünmesidir. Sahabeden Üseyd b. Hudayr şöyle demiştir; bir gece Üseyd 

Bakara sûresini okuyordu. Yanında da atı bağlıydı. At birden deprenmeye başladı. Üseyd sustu, at da 

sakinleşti. O okumaya başlayınca at tekrar huzursuzlandı, şaha kalktı. O susunca at da sakinleşiyordu. 

Sonra tekrar okudu, at yine huzursuzlandı. Artık Üseyd, Kur’an okumayı bıraktı. Çünkü oğlu Yahya 

ata yakın bir yerde (yatıyor) idi. Ona bir zarar gelmesinden korkarak biraz geriye çekti. Sonra başını 

göğe kaldırıp bakınca göreceğini gördü. Sabah olanları Hz. Peygamber’e anlattı. O da; “oku ey İbn 

Hudayr oku!” buyurdular. Üseyd dedi ki; ey Allah’ın Resûlü oğlum Yahya ata yakın bir yerdeydi, onu 

tepelemesinden korktum. Sonra Kur’an okumayı bırakıp başımı göğe kaldırıp baktım ki, gökte bulut 

gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller gibi ışıkların parladığını gördüm. Sonra dışarı çıktım baktım 

ama bunları bir daha göremedim. Resûlullah; “onlar nedir biliyor musun?” buyurdular. “Hayır” dedim. 

Resûlullah; “onlar senin sesini duyup yaklaşan meleklerdi. Sen Kur’an okumaya devam etseydin sabaha 

kadar seni dinlerlerdi, insanlardan gizlenmezler, halk da onları seyrederdi” buyurdular (Buhârî, s. 

“Fedâilü’l-Kur’an”, 15). Bu hadisten meleklerin hem bazı hayvanlara göründükleri hem de kandil gibi 

ışık yayan cisimler şekline büründükleri anlaşılmaktadır. 

Bazı hayvanların insanlarca normal hallerde görülemeyen bazı varlıkları gördükleri 

zikredilmiştir (Ebû Dâvud, s. “Edeb”, 106). Horoz melek görür, eşek şeytan görür. Hz. Peygamber 

şöyle buyurmuştur: “Horozların öttüğünü duyduğunuzda Allah’ın fazlından isteyiniz. Çünkü onlar 

melek görmüşlerdir. Eşeğin anırdığını duyduğunuz zaman ise şeytanın şerrinden Allah’a sığının. Zira 

o bir şeytan görmüştür” (Buhârî, s. “Bed’ü’l-Halk”, 15; Müslim, s. “Zikir ve Duâ”, 82). Diğer 

hayvanların melekleri veya diğer rûhânî varlıkları görmeleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip 

değiliz. 

 

2.5-Meleklerin Ölüm Anı Yaklaşana Görünmeleri 

Ölüm vakti yaklaşmış veya ölmek üzere olan mü’minin rûhunu kolayca alan melekler vardır. 

“(Mü’minlerin rûhlarını) yumuşaklıkla, kolaylıkla alıp, çıkaran (melek)lere yemin olsun…” (en-Nâziât 

79/2). “Melekler, onları çok temizler (iyi insanlar) olarak vefât ettirerek; “Selâmün aleyküm: Allah’ın 

selâmı üzerinize olsun” sizlerin (Dünya’da) yaptığınız şeyler (sâlih ameller) sebebiyle girin cennete, 

derler” (en-Nahl 16/32). 

Melekler herkesin canını aynı şekilde almazlar. Sekerât-ı Mevt; ölüm sarhoşluğu halinde 

bulunan inkârcılara meleklerin nasıl davrandıkları Kur’an’da şu şekilde açıklanmaktadır: “Zâlimleri 

ölümün şiddetli sancıları içerisindeyken ve meleklerin de ellerini uzatarak; (haydi) sizler (kendi) 

nefislerinizi (canlarınızı kurtarıp) çıkarın! Sizler, Allah’a karşı hak (doğru) olmayanı söylüyor 

olduğunuzdan ve sizler, O’nun âyetlerine karşı kibirleniyor olduğunuzdan bugün sizler aşağılayıcı, 

hakaret azâbıyla cezâlandırılacaksınız (dediklerinde), (ey Muhammed) sen (onların hallerini keşke) bir 

görsen!” (el-En‘âm 6/93) “Ve (ey Muhammed), melekler, onların yüzlerine ve onların arkalarına vura, 
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vura ve sizler tadın (cehennem) yangın azâbını, diyerek kâfirlerin canlarını aldıkları zaman, sen (onların 

hallerini keşke) bir görsen!” (el-Enfâl 8/50; Muhammed 47/27). Kâfirin rûhunu zorla çıkaran melekler 

hakkında; “(Kâfirlerin rûhlarını) şiddetle, zorla, çekip, çıkaran (melek)lere yemin olsun…” (en-Nâziât 

79/1) buyrulmaktadır. 

 

Sonuç 

Melekler normal olarak insanlar tarafından görülemeyen varlıklardır. Hz. Âdem’in onları 

cennette görmesi ve onlarla eşyaların isimleri hakkında bir nevi yarışmaya tabi tutulması, cennette 

hizmet edecek meleklerden bahsedilmesi onların cennette hiçbir kısıtlama olmadan görüleceklerinin 

delilleridir. Cehennemde azap çekeceklerin kontrolünden sorumlu olan zebânîlerin varlığı da apaçık 

bir gerçektir. Dolayısıyla âhirette meleklerin görüleceğinde herhangi bir ihtilaf yoktur. 

Dünyada meleklerin görülebildiğine dair Kur’an’da bazı örnekler vardır. Hz. İbrahim’in evine 

misafir kılığında gelen, önce kendilerinin melek olduklarının işaretini vermeyen, yemeğe el 

uzatmadıklarından melek oldukları anlaşılan insan kılığındaki melekler hem Hz. İbrahim hem de 

hanımı Sâre tarafından görülmüş ve kendileri ile konuşulmuştur. Bu konuşma karşılıklı sohbet şeklinde 

devam etmiştir. Hatta Hz. İbrahim, Sodom halkının helâkiyle ilgili olarak onlarla tartışmıştır. 

Aynı melekler ertesi gün Hz. Lût’un yaşadığı Sodom şehrine yürüyerek gitmiş doğrudan Lût’un 

evine yönelip onun evine misafir olmuşlardır. Ona da ilk başta kendilerinin melek olduklarının işaretini 

vermemişler, Hz. Lût’un içinde bulunduğu halden perişan olması sonucunda kendilerinin melek 

olduklarını söylemişlerdir. Melekler, Hz. Lût, Lût’un ev halkı ve Sodomlular tarafından insan şeklinde 

görülmüşler, Hz. Lût ve melekler karşılıklı konuşmuşlardır. 

Yine Cebrâil’in, Hz. Meryem’e erkek bir insan şeklinde görünen bir rûh olduğu Kur’an’da ifade 

edilmiştir. 

Hz. Muhammed’in, Cebrâil’i aslî suretinde gördüğünü ifade eden ayet ve hadisler 

bulunmaktadır. Hz. Peygamber, biri Sidretü’l-Müntehâ’da olmak üzere Cebrâil’i aslî suretinde birkaç 

defa görmüştür. Cebrâil, Hz. Peygamber’e çoğunlukla insan suretinde görünmüştür. Zaten 

peygamberler, Cebrâil’i değişik şekillerde görürler, sesini de işitirler. Zira bu durum peygamberliğin 

özünde mevcuttur. Bu konularda da ihtilaf yoktur. 

Hz. Peygamber, Cebrâil’i insan şeklinde veya başka bir şekilde gördüğünde diğer insanların 

meleği görmeleri ise her zaman için mümkün olmamıştır. Cebrâil’in, Hz. Peygambere görünüp başka 

insanlara görünmemesi onun en çok görünme ve konuşma çeşidi olmaktadır.  Bazen de hem Hz. 

Peygamber hem de etrafındakiler onu insan şeklinde görmüş ve konuşmasını işitmişlerdir. 

Bütün bu anlatılanlardan çıkardığımız sonuç şudur ki, melekler peygamberlere aslî suretleri de 

dahil olmak üzere çeşitli şekillerde görünürler. Melekler bazı özel durumlarda, peygamber olmayanlara 

dünyada insan suretinde görünmüşlerdir. Ayrıca ölüm vakti yaklaşan insanlar melekleri göreceklerdir. 

O halde meleklerin dünyada görülebilmeleri mümkün olmaktadır. 
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Etkileşimi Arttırmanın Bir Yolu Olarak Hashtagler: ABD ve Türk 
Gazetelerinin Twitter’daki Hashtag Kullanım Oranlarının Karşılaştırılması 

Hashtags as A Way to Increase Interaction: Comparison of the US and Turkish 

Newspapers' Hashtag Usage Rates on Twitter 

 

 

Aygün ÖZSALİH1 
 

 

Abstract  

 

Hashtags have become an indispensable part of 

social media communication to increase 

interaction. It is important whether media 

organizations that actively use social media use 

hashtags to increase interaction. Therefore, in 

this study the number of hashtags in tweets that 

are shared in the leading newspapers’ Twitter 

account in both the US and Turkey are 

investigated and both countries were compared 

in terms of the use of hashtags. Data in the study 

were collected over four weeks through two 

separate content analysis for the US and Turkey. 

The findings were interpreted in tables. 

Although the New York Times shared the most 

tweets in the US, also it was found that it had the 

least hashtags. It was found that USA Today had 

the highest number of hashtags, and the second 

was the Wall Street Journal. The Los Angeles 

Times and Washington Post were found to have 

very few hashtags. In Turkey, the most tweets, 

Özet 

 

Hashtagler etkileşimi arttırmak için artık sosyal 

medya iletişiminin vazgeçilmez bir parçası haline 

gelmiştir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 

medya kuruluşlarının da etkileşimi arttırmak 

amacıyla hashtagleri kullanıp kullanmadığı 

önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada hem ABD 

hem de Türkiye’de önde gelen büyük gazetelerin 

Twitter hesaplarında paylaştıkları tweetlerdeki 

hashtag sayıları araştırılmış ve her iki ülke 

hashtag kullanımı açısından karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada veriler dört hafta boyunca biri ABD 

diğeri de Türkiye için olmak üzere iki ayrı içerik 

analizi yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular 

tablolar halinde yorumlanmıştır. ABD’de en 

fazla tweet New York Times paylaşmasına 

rağmen, en az hashtag’e yine New York Times’ın 

sahip olduğu bulunmuştur. ABD’de en fazla 

hashtag’e sahip birinci gazetenin USA Today, 

ikinci gazetenin Wall Street Journal olduğu 

bulunmuştur. Los Angeles Times ve Washington 
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and maximum number of the newspaper with 

the hashtag was Hürriyet. Posta is ranked as the 

second place. It was found that Sabah has very 

few hashtags, whereas Sözcü has never used 

hashtags on Twitter. The usage of hashtags in 

the United States and Turkey has the difference 

only in terms of Hürriyet. Hürriyet has had the 

highest number of tweets and hashtags among 

all the newspapers in the sample because of 

magazine news. Other newspapers were found 

to be similar in terms of use of hashtags in the 

two countries. 

 

Keywords: Twitter, Hashtags, Newspapers, the 

USA, Turkey 

 

Post’un hashtag sayılarının oldukça az olduğu 

bulunmuştur. Türkiye’de ise, en fazla tweet ve en 

fazla da hashtag sayısına sahip gazetenin 

Hürriyet olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci sırada 

Posta yer almıştır. Sabah’ın oldukça az hashtag’e 

sahip olduğu, Sözcü’nün ise Twitter’da hiç 

hashtag kullanmadığı bulunmuştur. ABD ve 

Türkiye’nin hashtag kullanımında sadece 

Hürriyet açısından bir farklılık olduğu, 

Hürriyet’in magazin haberlerinden dolayı 

örneklemdeki tüm gazeteler içinde en fazla tweet 

ve hashtag’e sahip gazete olduğu ortaya çıkmıştır. 

Diğer gazetelerin iki ülkede hashtag kullanımı 

bakımından birbirine benzediği bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Hashtagler, 

Gazeteler, ABD, Türkiye 

 

  

 

Giriş 

Hashtag'lerin kullanımı, mesajları (tweetleri) konuya göre sınıflandırmanın bir yolu olarak 

Twitter'da tanıtılmış ve böylece kullanıcıların belirli içeriği kolayca aramasına ve onunla ilgili bilgileri 

paylaşmasına olanak tanımıştır. Sosyal tasarımcı Chris Messina, Ağustos 2007'de bir tweet 

yayınladığında ilk Twitter hashtag'ini ürettiği bilinmektedir (Caleffi, 2015, s. 46).   

Hashtagler, etiketlenen bir konuyla ilgili tüm tweet'lerin alınmasına izin verir. Kullanıcıların 

belirli bir konuyla ilgili tweetleri bulmasını kolaylaştırarak, hashtag bir “topluluk oluşturma dilsel 

etkinliğine” (Zappavigna, 2011, s.2) dönüşerek aynı içerikle ilgilenen ve o içerikle ilgili bilgileri okumak 

ve paylaşmak isteyen insan topluluklarının yaratılmasını teşvik etmiştir (Kricfalusi, 2013). 90’lı yıllarda 

sohbet sitelerinde öğeleri kategorize etmek için kullanılan hashtag'ler aslında artık sadece bir 

kategorizasyon yöntemi olarak kullanılmamakta, bunun yerine bireysel çevrimiçi kullanıcılar tarafından 

markaları tanıtmak, fikirleri veya insanları övmek veya eleştirmek, veya olaylar, son dakika haberlerini 

yaymak ve güncellemeler sağlamak için kullanılmaktadır. Dahası, hashtagler dünyanın her yerinden 

çeşitli sosyal medya uzmanları, eğitimciler, kurumlar ve büyük şirketler tarafından daha fazla takipçi 

kazanmak ve onları dahil etmek için oluşturulmuştur. Bu nedenlerden dolayı, hashtagler, gelişen içerik 

akışı ile birlikte sürekli olarak Twitter'da görünmektedir. Hashtaglerin bazıları başarılı olur ve yayılırken, 

diğerleri ise birkaç mesajla sınırlı kalmaktadır (Caleffi, 2015, s. 46).  
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Twitter'da doğan hashtag'lerin kullanımı artık diğer sosyal medya sitelerine de (2001'de 

Instagram ve Google+ veya 2013'te Facebook gibi) yayıldı ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısı 

tarafından büyük ölçüde ve düzenli olarak kullanılmaktadır. Dahası, hashtag'ler artık çeşitli çevrimdışı 

bağlamlarda da (örneğin, reklam panoları, posterler ve afişler, televizyon spotları ve reklamlar, basılı 

dergiler ve gazete manşetleri, siyasi sloganlar ve konuşmalar gibi) görünmeye başladıkları için çevrimiçi 

dünyayla sınırlı değildirler (Caleffi, 2015, ss. 46-47).  

Hashtagler günümüzde özellikle sosyal medyada genel kamu kadar medya kurumları tarafından 

da etkileşimi arttırmanın bir yolu olarak son yıllarda sıkça kullanılmaktadır. Sadece etkileşimi 

arttırmanın da ötesinde hashtagler orta ve uzun vadede haberin kalıcılığını da sağlayan önemli bir etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı medya kuruluşları özellikle Twitter, Instagram gibi popüler sosyal 

medya araçlarında hemen hemen tüm haberlerde hashtaglere yer vermektedir. Medyada da haberle 

ilgili konulara vurgu yapmak, haberin görünürlülüğünü sağlamak, haberin yayılımını kolaylaştırmak gibi 

pek çok amaç için hashtaglerin kullanıldığı bilinmektedir.  

Medya kuruluşlarının sosyal medyada haberlerinin daha fazla kitleye ulaşması için etkileşimi 

arttırmaları son derece önemlidir. Etkileşimi arttırma çabaları noktasında da medya kuruluşları 

takipçilerin ilgisini ve dikkatini çekmek için bazı araçlar kullanmaktadırlar. Hashtagler kullanılan bu 

araçların en önemlilerinden bir tanesidir. Hashtagler kullanıcıların içerik ve haberlerle etkileşime 

girmelerini sağlamaktadır.  

Hashtag’ler güçlü bir etkileşim oluşturmak için son derece önemlidir. Hashtag’ler haberin 

hedef kitleye ulaşmasına yardımcı olur, ilgili sayfaya yeni takipçiler çeker ve medya kurumunun 

bilinilirliğini daha da arttırır. Hashtagler Twitter’da ve diğer sosyal medya araçlarında yayınlanan 

milyonlarca farklı haber/ konunun hedef kitleye ulaşmasında bir anahtar görevini görmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, hashtagler günümüzde medya kuruluşları tarafından da etkileşimi 

arttırmak, daha çok takipçiye ulaşmak, haberin yayılımını kolaylaştırmak gibi pek çok amaç için 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma hashtag olgusunun Twitter’da özellikle hashtag kelimesinin 

Oxford sözlüğüne eklendiği yıl olan 2014 yılında hem ABD hem de Türkiye’deki önde gelen gazeteler 

açısından etkileşimi arttırma noktasında ne oranda kullanıldığını araştırmıştır.  

Bu bağlamda, bu çalışmada ABD’de önde gelen New York Times, Wall Street Journal, USA Today, 

Los Angeles Times ve Washington Post gibi beş büyük gazete ile Türkiye’deki Hürriyet, Posta, Sözcü ve Sabah 

gazetelerinin etkileşimi arttırmak için resmi Twitter hesaplarında dört hafta boyunca yayınladıkları 

haber tweetlerinde kullandıkları hashtag sayıları araştırılmıştır. Ve etkileşimi arttırma ve haberin 

yayılımını kolaylaştırma noktasında hashtagleri kullanmaya verdikleri önem bakımından her iki 

ülkedeki gazeteler karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır: 

Araştırma Sorusu 1: ABD’deki önde gelen gazeteler Twitter’da dört hafta boyunca kaç adet 

tweet paylaşmış ve bu tweeetlerde kaç adet hashtag kullanmışlardır? 

Araştırma Sorusu 2: Türkiye’deki önde gelen gazeteler Twitter’da dört hafta boyunca kaç adet 

tweet paylaşmış ve bu tweeetlerde kaç adet hashtag kullanmışlardır?  

Araştırma Sorusu 3: ABD ve Türkiye’deki gazeteler Twitter’daki tweet ve hashtag kullanım 

oranları bakımından birbirine benzemekte midir?  
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1. Twitter ve Hashtagler 

Twitter, milyonlarca aktif kullanıcının haberleri, yeni ortaya çıkan sosyal olayları, kişisel fikirleri 

vb. paylaşmasına olanak tanıyan popüler bir mikroblog hizmeti haline gelmiştir. Bu, her gün büyük 

miktarlarda veri üretilmesine ve tweet'leri yönetme sorununu son derece zor bir hale getirmektedir. 

Tweet'leri kategorize etmek ve aramada kolaylık sağlamak için kullanıcılar tweet'lerine yerleştirilen 

hashtag'leri kullanabilirler (Tran, Hwang, & Nguyen, 2018, s.368). 

  Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar en güncel bilgileri, ortaya çıkan sosyal olayları ve kişisel 

fikirleri yayınlayan ve paylaşan milyonlarca kullanıcıyı cezbetmektedir. Twitter'ın aylık 313 milyondan 

fazla aktif kullanıcısı bulunmakta ve günde 500 milyon tweet atılmaktadır (Tran, Nguyen, Fujita, 

Hoang, & Hwang, 2017b). Twitter'da kullanıcılar, 140 karakteri geçmeyen tweet adı verilen mesajları 

yayınlayabilirler. Tweetler herkes tarafından okunabilir ve diğer kullanıcılar tarafından yanıtlanabilir. 

Bu, sıcak ve ilginç konular, olaylar vb. hakkında gerçek zamanlı konuşmalara yol açar. Sosyal ağlar her 

gün büyük hacimlerde veri üretir. Ancak, bu verilerdeki gizli bilgileri keşfetmek zordur. Kullanıcılar 

için anlamlı bilgileri hızlı bir şekilde bulabilmek için son yıllarda etkili kullanıcı önerisi (influential user 

recommendation), tweet önerisi (tweet recommendation), hashtag önerisi (hashtag recommendation) gibi birçok 

yöntem önerilmiştir (Zhao, Zhu, Jin, & Yang, 2016). Bunlardan hashtag önerisi araştırmacıların büyük 

ilgisini çekmiştir (Tran, Hwang, & Nguyen, 2018, ss.368-369).  

Hashtag, (#) sembolü ile kullanılan, boşluksuz şekilde yazılıp içeriklerin daha fazla kişiye 

erişmesini sağlayan söz öbeklerine verilen addır. Hashtagler, kullanıcıların ilgi duydukları bir konuyla 

veya belirli bir kişiyle alakalı paylaşımları kolayca bulabilmeleri için içeriklerin uygun şekilde 

etiketlenmesini sağlarlar. Facebook’ta da kullanımı olsa da en yaygın şekilde Instagram’da ve 

Twitter’da, paylaşılan içeriği sınıflandırma amacıyla kullanılmaktadırlar. Son birkaç yıldır oldukça 

popüler olan ve yaygın şekilde kullanılan hashtagler, 90’lı yıllarda sohbet sitelerinde öğeleri kategorize 

etmek için kullanılmıştır. 2014 yılında da hashtag kelimesi Oxford sözlüğüne eklenmiştir. Hashtagler 

kategori amacının dışında ilk defa Twitter’da 2007 yılında Chris Messina tarafından atılan bir tweetle 

artan bir popülerlik kazanmıştır (https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/ Erişim 

Tarihi, 27.12.2020). Chris Messina tarafından atılan tweet aşağıdaki gibidir:   

 
Hashtaglerin gruplar tarafından kullanılmasını öneren Chris Messina’nın bu tweetinden sonra 

da insanlar 2007 San Diego orman yangını ile ilgili bilgileri yaymak için hashtag kullanmaya 

başlamışlardır. Hashtaglerin yaygınlaşması için ilk kıvılcım böyle başlamıştır. Ancak hashtaglerin 

popüler hale gelmesi Twitter’ın 2009’da İngilizce hashtagleri tıklanabilir linklere çevirerek, 

https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/
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kullanıcıların alakalı tweetleri görebilmesini sağlaması ile olmuştur. Ardından Facebook da 2013 yılında 

hashtaglere destek vermeye başlamıştır. Şimdilerde ise hashtagler hemen hemen her yerde karşımıza 

çıkabilmektedir (https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/ Erişim Tarihi, 

27.12.2020). 

Hashtag'ler, Twitter gibi sosyal platformlarda içeriği sınıflandırmak ve aramak ve sosyal ağ 

üyelerine kısa mesajlar yaymak için güçlü bir araç haline gelmiştir. Twitter aynı zamanda Chris 

Messina'nın önerdiği gibi hashtag kavramını benimseyen ilk sosyal platformdur (Kowald, Pujari, & 

Lex, 2017, s.1).  

Hashtag'ler, Twitter gönderilerine (yani tweetler) ek açıklama eklemek, onları kategorize etmek 

ve bağlamsallaştırmak için "#" kare işareti ile başlayan serbestçe seçilmiş anahtar kelimelerdir. 

Hashtag'lerin avantajı, bir hashtag'e ilgi duyan herkesin onu izleyip arayabilmesi, böylece kendi Twitter 

ağı dışındaki biri tarafından yayınlanan içeriği alabilmesidir. Örneğin, kullanıcılar, tweet üreticileriyle 

sosyal bağlantıları olmasa bile #euro2016 hashtag'ini arayarak Avrupa futbol şampiyonası sırasında 

oluşturulan tweet'leri alabilirler. Bu arada Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal platform da 

hashtag'leri benimsemiştir (Kowald, Pujari, & Lex, 2017, s.1).  

 

2. Hashtag Kullanımının Nedenleri 

Bir hashtag (Türkçe: diyez etiketi) bir sözcük ya da sözün başına kare işareti (#) eklenerek 

oluşturulmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri birçok sosyal ağ servislerinde, "#" 

sembolünün kelime veya kelime grubunun önüne eklenerek oluşturulan bağlantılar, anlık bilgileri 

kategorize etmeye ve kitlelere ulaştırmaya yardımcı olmaktadır. Hashtagler, tüm bir cümleyi ya da 

cümle içinde birkaç kelimeyi vurgulayabilirler. Tümce, içinde yer alan hashtag'e gönderilerek o etiket 

altında herkesin birbirinin paylaştığı mesajları görmesi sağlanmış olmaktadır. Böylece birçok sosyal 

paylaşım ağında istenilen her sözcük ya da söz bu şekilde diyez işaretiyle yazılarak o etiket altında 

kişileri bir araya getirmek mümkün olmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag, Erişim Tarihi: 

21.12.2020).  

Hashtagler ilk olarak Twitter’da kullanılmaya başlanmış olsa da, günümüzde diğer birçok sosyal 

medya platformlarında da sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Hashtag gerek bireysel, gerek ticari anlamda, 

yapılan paylaşımların daha fazla kişiye ulaşması için ortaya çıkmış olan bir kavramdır. İnsanlar ve hatta 

kurumlar çeşitli sosyal medya platformlarında hashtagleri çok farklı nedenlerden ötürü 

kullanmaktadırlar. Kişisel hesaplar açısından bakacak olursak, hashtag kullanımının en önemli nedeni 

takipçi sayısını ve buna bağlı olarak da bilinirliliği artırmaktır. Zira, doğru ve etkin bir biçimde 

kullanıldığı zaman takipçi sayısı ve yapılan paylaşımlara dair beğeni sayısı artmaktadır. Bu da sosyal 

medya kullanıcıları için doğru hedef kitlelere ulaşma noktasında ciddi bir kazanım olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, hashtagler sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı ve/veya satışı yapan 

kişiler, kurumlar için de satışlarını artırma noktasında en etkili olan yöntemlerden biridir. Hashtagler 

paylaşılan içerikleri sınıflandırdığı için o sınıf ile ilgili olan kişiler arama yaptırdığında doğrudan sizin 

paylaşımınıza ulaşabilmektedir (https://www.crmmedya.com/hashtag-nedir-en-etkili-hashtag-nasil-

kullanilir/, Erişim Tarihi: 21.12.2020). 

https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://www.crmmedya.com/hashtag-nedir-en-etkili-hashtag-nasil-kullanilir/
https://www.crmmedya.com/hashtag-nedir-en-etkili-hashtag-nasil-kullanilir/
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Hashtag kullanmak, kişi ya da kurumlar için takipçi sayısını artırmak, markayı tanıtmak ve 

izleyicilere bağlanmak için en iyi yollardan biridir. Hashtagler yapıları gereği paylaşımların kolay 

bulunmasını sağlarlar, dolaylı yoldan da bu kişi/ kurumun daha fazla beğeni ve takipçi kazanmasını 

sağlamaktadır. Paylaşıma erişimin artması ile de paylaşımı beğenen ve takip eden kişi sayısı da 

artmaktadır (https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/ Erişim Tarihi, 27.12.2020). 

Hashtagler sayesinde kullanıcılarla iletişime geçebilmek, etkileşimi artırmak ve hedef kitleye 

ulaşabilmek mümkündür. Hashtag kullanımının birçok faydası vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz 

(https://www.moradam.com/20180211205849/hashtag-nedir-nasil-kullanilir/, Erişim Tarihi: 

21.12.2020).   

1. Hedef kitleye ulaşmak 

2. Takipçi sayısını artırmak 

3. Etkileşim düzeyini yükseltmek 

4. Marka ya da web sitesini tanıtmak  

Bugün başta Twitter olmak üzere, birçok sosyal medya platformunda çok sık kullanılan, yazılı 

ve görsel medyada etkili olan hashtag’ler etkin bir iletişim sağlamak için artık sosyal medya iletişiminin 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde, sosyal medya kullanıcıları iletişim kurmak, içerik 

paylaşmak ve de etkileşim oluşturmak için aktif bir şekilde hashtag kullanmaktadırlar 

(https://www.salihbosca.com/hashtag-nedir-ve-sosyal-medyada-nasil-kullanilir/Erişim Tarihi: 

21.12.2020).  

Günümüzde medya kuruluşları da benzer amaçlarla özellikle etkileşimi artırmak noktasında 

haberin daha fazla kişiye ulaşması için hashtagleri kullanmaktadır. Bununla birlikte her medya 

kuruluşunun hashtag kullanma oranı birbirinden farklılık gösterebilmektedir.  

Son olarak, özellikle Twitter’da hashtaglerin doğru kullanılması da oldukça önemlidir. Çünkü 

doğru bir şekilde kullanıldığında etkileşimi arttıran hashtagler, doğru kullanılmadıklarında ise paylaşımı 

negatif de etkileyebilirler. Örneğin, TrackMaven’ın yaptığı bir araştırma, ikiden fazla hashtage sahip 

olan tweet’lerde etkileşimin kayda değer bir seviyede düştüğünü göstermiştir. Bir hashtage sahip 

tweet’lerin ise ortalama 90 etkileşim ile en yüksek etkileşime sahip olduğu bulunmuştur 

(https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/, Erişim Tarihi: 27.12.2020).   

 

3. Amaç ve Yöntem  

3.1. Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı, ABD ve Türkiye’de önde gelen ve sosyal paylaşımın en yoğun 

olduğu büyük gazetelerin Twitter hesaplarındaki hashtag kullanım oranlarının karşılaştırılmasıdır.   

 

3.2. Yöntem  

3.2.1. Ana Kitle ve Örneklem  

Bu çalışmanın ana kitlesini “ABD ve Türkiye’deki tüm ulusal gazetelerin Twitter hesapları” 

oluşturmaktadır. Hem ABD hem de Türkiye’de ana kitlenin oldukça büyük olduğu ve her iki ülkedeki 

tüm gazeteleri incelemek son derece zor olacağından, çalışmada örneklem seçme yoluna gidilmiştir.  

https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/
https://www.moradam.com/20180211205849/hashtag-nedir-nasil-kullanilir/
https://www.salihbosca.com/hashtag-nedir-ve-sosyal-medyada-nasil-kullanilir/
https://netvent.com/hashtag-nedir-en-etkili-nasil-kullanilir/
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Bu çalışmada, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçlı örnekleme 

kullanılmıştır. Tüm tesadüfi olmayan örneklemelerde olduğu gibi, amaçlı örnekleme yönteminde de 

örnekten evrene genelleme yapma imkânı oldukça sınırlıdır. Ancak, evren hakkında gerçekten çok 

kapsamlı bilgilere sahip olunduğu durumlarda amaçlı örnekleme yönteminin iyi bir alternatif 

örnekleme yöntemi olduğu ifade edilmektedir (Böke, 2009, s. 125).  

Örneklem olarak hem ABD hem de Türkiye’de sosyal paylaşımın en yoğun olduğu büyük 

gazetelerin Twitter hesapları seçilmiştir. ABD’de örneklem için Twitter hesapları seçilen gazeteler 

dünyada en etkili ve saygın gazeteler olarak bilinen New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Los 

Angeles Times ve Washington Post’tur. Türkiye’de de örneklem olarak önde gelen büyük ulusal gazetelerin 

Twitter hesapları seçilmiştir. Bunlar da Hürriyet, Posta, Sözcü ve Sabah gazetelerinin Twitter hesaplarıdır.   

 

3.2.2. Veri Toplama, Kodlama ve Zaman Çerçevesi 

Bu çalışma ABD ve Türkiye’de önde gelen büyük gazetelerin Twitter hesaplarındaki tweetlere 

ve bu tweetlerde yer verdikleri hashtaglere odaklanmaktadır. Bu nedenle, veriler gazetelerin Twitter 

hesaplarındaki tweet ve hashtagleri belirlemek amacıyla içerik analizi yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın 

analiz birimi ABD ve Türkiye’deki büyük gazetelerin resmi Twitter hesapları tarafından gönderilen 

tweetlerdir. Kodlama birimi ise hashtaglerdir. Çalışmada ABD ve Türkiye’deki büyük gazetelerin 

Twitter hesaplarındaki tweetleri ve hashtagleri tespit etmek amacıyla biri ABD diğeri Türkiye için 

olmak üzere iki ayrı içerik analizi yapılmıştır. Yapılan içerik analizlerinde, gazeteler tarafından resmi 

Twitter hesaplarında paylaşılan tweetler ve bu tweetlerde yer alan hashtagler kodlanmıştır.  

Çalışmada gazetelerin Twitter hesaplarındaki tweetler ve bu tweetlerde yer alan hashtagler 

Ekim 2014’te dört haftalık bir zaman periyodu boyunca incelenmiştir. Yıl olarak hashtag kelimesinin 

Oxford sözlüğüne eklendiği yıl olan 2014 yılı seçilmiştir. Çalışmanın uzun bir dönemi kapsaması 

tweetlerde kullanılan hashtaglere ilişkin daha net sonuçları görme olanağı sağlamıştır. Analiz için zaman 

aralığı çalışmada dört parça olarak belirlenmiştir. 1. Hafta 1-7 Ekim, 2. Hafta 8-14 Ekim, 3. Hafta 15-

21 Ekim, ve 4. Hafta 22-28 Ekim 2014’tür. Tweetler dört hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere 

günde iki kez toplanmıştır. Tweetler 1 Ekim’den 28 Ekim’e kadar sabah 07:00-09:00 ve akşam 19:00-

21:00 saatleri arasında toplanmıştır. Bu saat dilimleri her iki ülkede de gazetelerin Twitter’ı haberler 

için en yoğun şekilde kullandıkları ve en çok tweet gönderdikleri süreler olduğu için bu saat dilimlerinde 

yayınladıkları tweetler ve bu tweetlerdeki hashtagler gözlenmiştir. Ayrıca, bu saat dilimleri her iki 

ülkede de genellikle sabah ve akşam haber saatleri olarak bilinip kullanılmaktadır. Tweetler her iki 

ülkenin kendi saat dilimine göre ABD ve Türkiye arasındaki yedi saatlik zaman farkı dikkate alınarak 

toplanmıştır. Her iki ülkede de tweet ve hashtaglerin sayısına ilişkin frekanslar Microsoft Excel’e 

yerleştirilmiş ve veri analizi gerçekleştirilmiştir.  

 

4. Bulgular 

4.1. ABD’deki Gazetelerin Twitter Hesaplarındaki Tweet ve Hashtag Sayıları 

ABD gazetelerinin Twitter hesaplarında dört hafta boyunca yayınladıkları tweetlerin sayısı ile 

bu tweetlerde yer alan hashtag sayıları grafikler halinde aşağıda gösterilmektedir.  
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Tablo 1: New York Times’ın Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları  

 
 

Yukarıdaki Tablo 1’e göre; New York Times Twitter hesabında 1. Hafta 145 adet tweet 

yayınlamıştır. İlk hafta bu tweetler içinde sadece 1 tane hashtag kullanılmıştır. New York Times 

gazetesi Twitter’da 2. Hafta 140 adet, 3. Hafta 135 adet, ve 4. Hafta 152 adet tweet yayınlamıştır. 2., 

3., ve 4. Haftalarda yayınlanan bu tweetlerdeki hashtag sayısı ise 0’dır.  New York Times gazetesi 

Twitter’da 4 hafta boyunca toplam 572 adet tweet paylaşırken, bu tweetlerde yer verdiği hashtag sayısı 

sadece 1’dir.  

 

Tablo 2: Wall Street Journal’ın Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 
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Tablo 2’ye göre, Wall Street Journal Twitter hesabında 1. Hafta 111 adet tweet yayınlamıştır. 

Bu tweetlerde yer alan hashtag sayısı 1. Hafta 19’dur. 2. Hafta 117 adet tweet yayınlayan Wall Street 

Journal, bu tweetlerde 2. Hafta da 19 adet hashtag kullanmıştır. 3. Hafta ise 113 adet tweet yayınlayan 

gazete 20 adet hashtag kullanırken, 4. Hafta 112 adet tweet yayınlayarak 21 adet de hashtag’e yer 

vermiştir. Wall Street Journal Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 453 adet tweet paylaşmış ve 

bu tweetlerde de toplam 79 adet hashtag kullanmıştır.  

 

Tablo 3: USA Today’in Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 

 
 

Yukarıdaki Tablo 3’e göre, USA Today Twitter hesabında 1. Hafta 98 adet tweet yayınlamıştır. 

1. Hafta bu tweetlerde yer verilen hashtag sayısı toplam 19 adettir. 2. Hafta USA Today 91 adet tweet 

yayınlamış ve 26 adet de hashtag’e yer vermiştir. 3. Hafta tweet sayısı daha da artmış ve 103’e ulaşmış, 

tweetlerdeki hashtag sayısı da 28 olmuştur. 4. Hafta USA Today Twitter hesabında 93 adet tweet 

paylaşmış, bu tweetlerdeki hashtag sayısı ise 35 olarak gerçekleşmiştir. USA Today’in haftalar itibariyle 

giderek artan bir oranda hashtag kullandığı görülmüştür. USA Today Twitter hesabında 4 hafta 

boyunca toplam 385 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 108 de hashtag kullanmıştır.  
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Tablo 4: Los Angeles Times’ın Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 

 
 

Tablo 4’e göre, Los Angeles Times gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 75 adet tweet 

yayınlamıştır. 1. Hafta tüm bu tweetler içinde gazetenin kullandığı hashtag sayısı 1’dir. 2. Hafta Los 

Angeles Times gazetesi toplam 66 adet tweet yayınlamış, 2. Hafta bu tweetlerde de sadece 1 adet 

hashtag kullanmıştır. 3. Hafta ilgili gazete 99 adet tweet yayınlamış ve bu tweetlerde 3 adet hashtag 

kullanmıştır. 4. Hafta ise Twitter’da yine toplam 99 adet tweet yayınlayan gazete, 4 adet de hashtag’e 

yer vermiştir. Los Angeles Times gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 339 adet tweet 

paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 9 adet de hashtag’e yer vermiştir.  

 

Tablo 5: Washington Post’un Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 
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Tablo 5’e göre, Washington Post gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 87 adet tweet 

paylaşmıştır. 1. Hafta bu tweetlerdeki hashtag sayısı 0’dır. 2. Hafta 67 adet tweet paylaşan Washington 

Post, bu tweetlerde 5 adet hashtag’e yer vermiştir. 3. Hafta gazete 98 adet tweet paylaşmış ve 3 adet de 

hashtag kullanmıştır. 4. Hafta tweet sayısını 114’e çıkaran gazete, hiç hashtag kullanmamıştır. 

Washington Post gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 366 adet tweet paylaşmış ve bu 

tweetlerde de toplam 8 adet de hashtag kullanmıştır.  

 

4.2. Türkiye’deki Gazetelerin Twitter Hesaplarındaki Tweet ve Hashtag Sayıları 

Türkiye’deki dört büyük ulusal gazetenin her birinin Twitter hesaplarında dört hafta boyunca 

yayınladıkları tweetlerin sayısı ile bu tweetlerde yer verdikleri hashtag sayıları grafikler halinde aşağıda 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 6: Hürriyet’in Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 

 
 

Yukarıdaki Tablo 6’ya bakıldığında, Hürriyet gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 181 adet 

tweet yayınlamış, 1. Hafta boyunca da bu tweetlerde toplam 171 adet hashtag kullanmıştır. 2. Hafta 

Hürriyet gazetesi Twitter’da 251 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 206 adet hashtag’e yer 

vermiştir. 3. Hafta Hürriyet’in Twitter hesabında paylaştığı tweet sayısı 272 ve bu tweetlerde kullandığı 

hashtag sayısı toplam 262’dir. 4. Hafta ise Hürriyet Twitter hesabında 261 adet tweet paylaşmış ve 218 

de hashtag kullanmıştır. Hürriyet Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 965 tweet paylaşmış ve 

bu tweetlerde de toplam 857 adet de hashtag kullanmıştır. Örneklemdeki hem ABD hem de 

Türkiye’deki gazeteler içinde Twitter hesabında en fazla tweet ve en fazla da hashtag sayısına sahip 

gazete Hürriyet gazetesi olmuştur. Bunun nedeni, Hürriyet’in Twitter’da çok fazla magazin haberini 

içeren tweetleri arka arkaya sıkça paylaşması ve bu tweetlerde de benzer şekilde fazlaca hashtag 

kullanmasıdır. Dolayısıyla, haberin etkileşimini arttırma noktasında hashtag kullanma bakımından 

Hürriyet’in örneklemdeki tüm gazeteler içinde birinci sırada yer alan gazete olduğu söylenebilir.  
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Tablo 7: Posta’nın Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 

 
 

Tablo 7’ye göre, Posta gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 37 adet tweet paylaşmış ve bu 

tweetlerde 10 adet de hashtag kullanmıştır. 2. Hafta Posta gazetesi 67 adet tweet paylaşmış ve 23 adet 

de hashtag’e yer vermiştir. 3. Hafta Twitter’da 50 adet tweet paylaşan Posta gazetesi, bu tweetlerde 

toplam 26 adet de hashtag kullanmıştır. 4. Hafta ise 61 adet tweet paylaşan gazete, 31 adet de hashtag 

kullanmıştır. Posta gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 215 adet tweet paylaşmış ve bu 

tweetlerde de toplam 90 adet hashtag kullanmıştır. Hem ABD hem de Türkiye örneklemi içindeki 

diğer gazetelere kıyasla Posta gazetesi Twitter hesabında daha az tweet paylaşmış olmasına rağmen, 

kullandığı hashtag sayıları önemlidir. Örneğin, New York Times Twitter hesabında oldukça fazla tweet 

paylaşmış olmasına rağmen, kullandığı hashtag sayısı sadece 1’dir. Benzer şekilde Sözcü gazetesi ise hiç 

hashtag kullanmamıştır. Bu bakımdan Posta gazetesinin Twitter’da etkileşimi arttırma noktasındaki 

çabası dikkate değerdir.  
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Tablo 8: Sözcü’nün Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 

 
 

Yukarıdaki Tablo 8’e bakıldığında, Sözcü gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 89 adet tweet 

paylaşmış ve bu tweetlerde hiç hashtag kullanmamıştır. Twitter’da 2. Hafta 128, 3. Hafta 133 ve 4. 

Hafta da 141 adet tweet paylaşan Sözcü, ilk haftaya benzer şekilde 2., 3. ve 4. Haftalarda da hiç hashtag 

kullanmamıştır. Sözcü gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 491 adet tweet paylaşmış ve 

bu tweetlerde 0 adet hashtag kullanmıştır. Sözcü gazetesinin Twitter hesabında paylaştığı tweet sayısı 

genelde fazla olmasına rağmen, bu tweetlerde hiç hashtag kullanmaması bu gazetenin Twitter hesabı 

ile ilgili önemli bulgulardandır.  

 

Tablo 9: Sabah’ın Twitter’daki Tweet ve Hashtag Sayıları 
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Tablo 9’a göre, Sabah gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 99 adet tweet yayınlamıştır. 1. Hafta 

Sabah gazetesinin bu tweetlerde yer verdiği hashtag sayısı 1’dir. Sabah gazetesi Twitter’da 2. Hafta 70; 

3. Hafta ise 118 adet tweet paylaşmıştır. 2. ve 3. Haftalarda kullanılan hashtag sayısı ise 0’dır. 4. Hafta 

ise 47 adet tweet paylaşan gazete, 1 adet de hashtag’e yer vermiştir. Sabah gazetesi Twitter hesabında 

4 hafta boyunca toplam 334 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 2 adet de hashtag 

kullanmıştır.  

 

Sonuç 

Hashtagler Twitter, Instagram gibi çeşitli sosyal medya araçları geliştirildiği günden itibaren bu 

araçları kullanan kişi/ kurumlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Özellikle medya kuruluşlarının sosyal 

medya hesaplarında haberin görünürlüğünü arttırmak, ilgili haberin yayılımını kolaylaştırmak ve çok 

sayıda okuyucu/ izleyici kitleye ulaşmak için hashtagleri kullandığı bilinmektedir.  

Hem ABD hem de Türkiye’de büyük medya kuruluşları sosyal medya hesaplarını haberler için 

sıklıkla kullanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada hem ABD hem de Türkiye’deki önde gelen 

gazetelerin Twitter hesaplarında yayınladıkları tweetlerde kullandıkları hashtag sayıları araştırılmıştır. 

Böylece her iki ülkedeki büyük gazeteler hashtag kullanım oranları bakımından karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada yıl olarak hashtag kelimesinin Oxford sözlüğüne eklendiği yıl olan 2014 yılı 

seçilmiştir. Ve veriler 2014 yılı Ekim ayında dört haftalık bir süre boyunca içerik analizi yoluyla 

toplanmıştır. İki ülke için veriler iki ayrı içerik analizi yapılarak toplanmıştır. Veriler Microsoft Excel’e 

yerleştirilmiş ve veri analizi gerçekleştirilmiştir.   

Çalışmada ABD ve Türkiye’deki önde gelen gazetelerin etkileşimi arttırma noktasında Twitter 

hesaplarında yayınladıkları tweetlerdeki hashtag kullanım oranları değerli sonuçlara katkıda 

bulunmuştur. Öncelikle ABD açısından beş büyük gazetenin Twitter’daki tweet ve bu tweetlerdeki 

hashtag kullanım oranları araştırılmıştır. Bu gazeteler New York Times, Wall Street Journal, USA Today, 

Los Angeles Times ve Washington Post’tu. Ardından Türkiye’de önde gelen dört büyük gazetenin 

Twitter’daki tweet ve bu tweetlerdeki hashtag kullanım oranları araştırılmıştır. Bu gazeteler de Hürriyet, 

Posta, Sözcü ve Sabah gazeteleriydi. Son olarak da her iki ülkedeki gazeteler Twitter’daki tweet ve hashtag 

kullanım oranlarındaki farklılık ya da benzerlikler açısından kıyaslanmıştır. Aşağıda bu çalışmada 

araştırılan üç araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir.   

Araştırma Sorusu 1: ABD’deki önde gelen gazeteler Twitter’da dört hafta boyunca kaç adet 

tweet paylaşmış ve bu tweeetlerde kaç adet hashtag kullanmışlardır? 

New York Times gazetesi Twitter’da dört hafta boyunca oldukça fazla tweet yayınlamış 

olmasına rağmen, gazetenin bu tweetlerde 1. Hafta sadece 1 adet hashtag kullandığı, 2., 3. ve 4. 

Haftalarda ise hiç hashtag kullanmadığı ortaya çıkmıştır. New York Times gazetesi Twitter’da 4 hafta 

boyunca toplam 572 adet tweet paylaşırken, bu tweetlerde yer verdiği hashtag sayısı sadece 1’dir. Wall 

Street Journal Twitter hesabında oldukça fazla tweet yayınlamış ve bu tweetlerde de önemli 

sayılabilecek bir oranda hashtag kullanmıştır. Wall Street Journal’ın Twitter’da kullandığı hashtag 

sayıları 1. Hafta 19; 2. Hafta 19; 3. Hafta 20; ve 4. Hafta da 21’dir. Wall Street Journal Twitter hesabında 

4 hafta boyunca toplam 453 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde de toplam 79 adet hashtag 

kullanmıştır.  
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USA Today’in Twitter hesabında kullandığı hashtag sayıları 1. Hafta 19; 2. Hafta 26; 3. Hafta 

28; ve 4. Hafta ise 35 olarak gerçekleşmiştir. USA Today’in haftalar itibariyle giderek artan bir oranda 

hashtag kullandığı görülmüştür. USA Today Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 385 adet tweet 

paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 108 de hashtag kullanmıştır. Los Angeles Times gazetesi Twitter 

hesabında 1. Hafta 1; 2. Hafta 1; 3. Hafta 3; ve 4. Hafta 4 adet hashtag kullanmıştır. Los Angeles Times 

gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 339 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 

9 adet de hashtag’e yer vermiştir. Son olarak,  Washington Post gazetesinin Twitter hesabında 

kullandığı hashtag sayıları 1. Hafta 0; 2. Hafta 5; 3. Hafta 3; ve 4. Hafta ise 0’dır. Washington Post 

gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 366 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde de 

toplam 8 adet de hahstag kullanmıştır.  

ABD gazetelerini Twitter’da hem tweet hem de hashtag kullanım oranı açısından kendi içinde 

kıyaslarsak, en fazla tweet sayısına sahip gazetenin New York Times gazetesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ancak, Twitter’da en az hashtag sayısına sahip gazetenin de yine New York Times gazetesi olduğu 

bulunmuştur. Twitter’da en fazla tweet sayısına sahip ikinci gazetenin Wall Street Journal, üçüncü 

gazetenin USA Today, dördüncü gazetenin Washington Post, ve beşinci gazetenin de Los Angeles 

Times gazetesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hashtag kullanım oranları açısından ise, ABD gazeteleri içinde Twitter’da en fazla hashtag 

sayısına sahip ve birinci sırada yer alan gazetenin 108 hashtag’le USA Today olduğu bulunmuştur. 

İkinci sırada yer alan gazetenin 79 adet hashtagle Wall Street Journal olduğu bulunmuştur. Üçüncü 

sırada yer alan gazete 9 adet hashtag’le Los Angeles Times gazetesidir. Dördüncü sırada yer alan gazete 

8 adet hahstag’le Washington Post gazetesidir. Beşinci ve son sırada yer alan gazete ise sadece 1 hashtag 

sayısıyla New York Times gazetesidir. 

USA Today gazetesi tweet paylaşma sayısı bakımından örneklemdeki diğer gazeteler içinde 

üçüncü sırada yer almasına rağmen, en fazla hashtag kullanan gazete olmuştur. Yine tweet paylaşım 

sayısı bakımından ikinci sırada yer alan Wall Street Journal’ın Twitter’da en fazla hashtag kullanan ikinci 

gazete olduğu ortaya çıkmıştır. Los Angeles Times ve Washington Post gazetelerinin paylaştığı hashtag 

sayılarının ise genelde düşük olduğu bulunmuştur. New York Times ise en fazla tweet paylaşan gazete 

olmasına rağmen, neredeyse hiç hashtag kullanmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada başta USA Today 

olmak üzere Wall Street Journal gazetelerinin Twitter’da etkileşimi artırma noktasında en fazla hashtag 

kullanan gazeteler oldukları ortaya çıkmıştır. Los Angeles Times ve Washington Post gazetelerinin 

hashtag kullanımına az da olsa önem verdikleri ortaya çıkmıştır. New York Times’ın ise hashtag 

kullanımı olmaksızın tweet paylaşımına devam ettiği görülmüştür.  

Çalışmada en fazla tweet sayısına sahip gazete New York Times olmasına rağmen, New York 

Times’ın en az hashtag sayısına sahip olan gazete olması dikkat çekicidir. Diğer gazetelerin tweet sayısı 

New York Times’a göre daha az iken, bu gazetelerin tweetlerindeki hashtag sayıları ise New York 

Times’tan daha fazladır.   

Araştırma Sorusu 2: Türkiye’deki önde gelen gazeteler Twitter’da dört hafta boyunca kaç adet 

tweet paylaşmış ve bu tweeetlerde kaç adet hashtag kullanmışlardır? 

Türkiye gazetelerinin Twitter’daki tweet ve hashtag kullanım oranlarına bakıldığında ise, 

Hürriyet gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 171; 2. Hafta 206; 3. Hafta 262; ve 4. Hafta da 218 adet 
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hashtag kullanmıştır. Hürriyet Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 965 tweet paylaşmış ve bu 

tweetlerde de toplam 857 adet de hashtag kullanmıştır. Örneklemdeki hem ABD hem de Türkiye’deki 

gazeteler içinde Twitter hesabında en fazla tweet ve en fazla da hashtag sayısına sahip gazete Hürriyet 

gazetesi olmuştur. Bunun nedeni, Hürriyet’in Twitter’da çok fazla magazin haberini içeren tweetleri 

arka arkaya sıkça paylaşması ve bu tweetlerde de benzer şekilde fazlaca hashtag kullanmasıdır. 

Dolayısıyla, haberin etkileşimini arttırma noktasında hashtag kullanma bakımından Hürriyet’in 

örneklemdeki tüm gazeteler içinde birinci sırada yer alan gazete olduğu söylenebilir.  

Posta gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 10; 2. Hafta 23; 3. Hafta 26; ve 4. Hafta ise 31 adet 

hashtag kullanmıştır. Posta gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 215 adet tweet 

paylaşmış ve bu tweetlerde de toplam 90 adet hashtag kullanmıştır. Hem ABD hem de Türkiye 

örneklemi içindeki diğer gazetelere kıyasla Posta gazetesi Twitter hesabında daha az tweet paylaşmış 

olmasına rağmen, kullandığı hashtag sayıları önemlidir. Örneğin, New York Times Twitter hesabında 

oldukça fazla tweet paylaşmış olmasına rağmen, kullandığı hashtag sayısı sadece 1’dir. Benzer şekilde 

Sözcü gazetesi ise hiç hashtag kullanmamıştır. Bu bakımdan Posta gazetesinin Twitter’da etkileşimi 

arttırma noktasındaki çabası dikkate değerdir.  

Sözcü gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 491 adet tweet paylaşmış ve bu 

tweetlerde 0 adet hashtag kullanmıştır. Sözcü gazetesinin Twitter hesabında paylaştığı tweet sayısı 

genelde fazla olmasına rağmen, bu tweetlerde hiç hashtag kullanmaması bu gazetenin Twitter hesabı 

ile ilgili önemli bulgulardandır.  

Son olarak, Sabah gazetesi Twitter hesabında 1. Hafta 1; 2. ve 3. Haftalarda 0; ve 4. Hafta ise 

1 adet hashtag’e yer vermiştir. Sabah gazetesi Twitter hesabında 4 hafta boyunca toplam 334 adet tweet 

paylaşmış ve bu tweetlerde toplam 2 adet de hashtag kullanmıştır.  

Türkiye gazetelerini kendi içinde kıyaslayacak olursak; Twitter’da 4 hafta boyunca en fazla 

tweet ve bununla doğru orantılı olarak en fazla da hahtag sayısına sahip gazetenin Hürriyet gazetesi 

olduğu ortaya çıkmıştır. Tweet sayısı bakımından Sözcü gazetesi ikinci sırada yer almasına rağmen, 

Sözcü 0 hashtag kullanım oranı bakımından Türkiye gazeteleri içinde en son sırada yer almaktadır. 

Sabah gazetesi ise hem tweet sayısı hem de hashtag sayısı bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. 

Posta gazetesi ise paylaştığı tweet sayısı bakımından örneklemdeki Türkiye gazeteleri içinde en son 

sırada yer almasına rağmen, kullandığı hashtag sayısı bakımından ise Türkiye gazeteleri içinde ikinci 

sırada yer almaktadır.  

Araştırma Sorusu 3: ABD ve Türkiye’deki gazeteler Twitter’daki tweet ve hashtag kullanım 

oranları bakımından birbirine benzemekte midir?  

Bu çalışmada hem tweet paylaşım sayısı hem de bu tweetlerdeki hashtag kullanım oranları 

bakımından her iki ülkede hem benzerlikler hem de aynı zamanda örneklemdeki bazı gazeteler 

açısından da bazı farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. En önemli farklılık; Hürriyet gazetesinin 

paylaştığı tweet ve bu tweetlerdeki hashtag kullanım oranı ile ilgilidir. Hürriyet gazetesi Twitter’da 4 

hafta boyunca toplam 965 adet tweet paylaşmış ve bu tweetlerde de toplam 857 adet de hashtag 

kullanmıştır. Dolayısıyla hem ABD örneklemi hem de Türkiye örneklemi içindeki tüm gazeteler içinde 

Twitter’da en fazla tweet ve bununla doğru orantılı olarak en fazla da hashtag sayısına sahip gazetenin 

Hürriyet gazetesi olduğu ortaya çıkmıştır. Hürriyet gazetesi neredeyse tweet sayısı kadar hashtag 
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kullanmıştır. Bunun nedeni, Hürriyet’in Twitter’da çok fazla magazin haberini içeren tweetleri arka 

arkaya sıkça paylaşması ve bu tweetlerde de benzer şekilde fazlaca hashtag kullanmasıdır. Dolayısıyla, 

haberin etkileşimini arttırma noktasında hashtag kullanma bakımından Hürriyet’in örneklemdeki tüm 

gazeteler içinde birinci sırada yer alan gazete olduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan, Posta gazetesi (90) ile Wall Street Journal (79) ve USA Today (108) gazetelerinin 

Twitter’daki hashtag kullanım sayılarının birbirine yakın olduğu söylenebilir. Los Angeles Times (9) ve 

Washington Post (8) gazetelerinin kendi içinde hashtag kullanım sayılarının birbirine yakın olduğu 

söylenebilir. Benzer şekilde, Sabah (2) ile New York Times (1) gazetelerinin hashtag kullanım 

sayılarının birbirine yakın olduğu söylenebilir. Sözcü gazetesi ise Twitter’da hiç hashtag kullanmamıştır.    

Özetle, sosyal medyada -bu çalışmada Twitter’da- etkileşimi arttırma noktasında Hürriyet’in en 

fazla çaba gösteren gazete olduğu ortaya çıkmıştır. Hürriyet’in yanı sıra Posta gazetesi ile Wall Street 

Journal ve USA Today gazetelerinin de Twitter’da etkileşimi arttırmak adına tweetlerinde önemli bir 

oranda hashtag kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bunlardan Posta gazetesi, her iki ülkedeki örneklemler 

içinde en az tweet sayısına sahip olan gazete olmasına rağmen (215), Posta’nın özellikle Türkiye 

örneklemi içindeki gazeteler içinde hashtag kullanım oranı bakımından Hürriyet’in ardından ikinci 

sırada yer alan gazete olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, Posta’nın sosyal medyada etkileşimi arttırmak 

için gösterdiği çabanın somut bir örneğini teşkil etmektedir.  

 

Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu çalışma bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu çalışma 1 aylık bir zaman periyodunda 4 hafta ile 

sınırlıdır. Ayrıca verilerin 2014 yılında toplanmış olması bu çalışmanın bir diğer sınırlılığı olarak 

gösterilebilir. Dolayısıyla 2021 yılı itibariyle verilerin ve bulguların yeniden araştırılıp incelenmesi yararlı 

olabilir. Gelecekte yapılacak olan çalışmaların farklı medya kuruluşları, farklı sosyal medya araçları ve 

farklı zaman periyodları ile bulguları araştırmaya devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, Twitter’da ve 

diğer sosyal medya platformlarında ikiden fazla ülkeyi içeren benzer çalışmalar yapılabilir.  
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Online Communication During Pandemic 

Pandemi Döneminde Online İletişim   

 

 

Gülnur YENİLMEZ KAÇAR1 
 

 

Abstract  

With the outbreak of COVID-19 pandemic, 

daily life has changed dramatically beyond 

recognition from economy to health from 

education to social life. While the pandemic has 

introduced a new social order, it has accelerated 

the already existing dynamics within the society. 

For instance, due to the lockdown and social 

distancing during pandemic, the Internet and 

social media have gained significance in social 

interaction and communication modes. Once an 

alternative to face-to-face interaction, online 

communication has become the principal 

channel with the adoption of distance learning, 

remote work and virtual socialization settings. 

As the phenomenon is quite recent, there has 

been little research questioning the change in 

online communication practices since the outset 

of global crisis. To address the gap, this study 

aims at examining online communication and 

interactions in Turkey with an emphasis on the 

change in the Internet and social media usage, 

Özet 

COVID-19 pandemisinin patlak vermesiyle 

birlikte günlük yaşam, ekonomiden sağlığa, 

eğitimden sosyal hayata ciddi biçimde değişim 

yaşamıştır. Pandemi yeni bir sosyal düzen 

getirirken, toplumda var olan dinamikleri de 

hızlandırmıştır. Örneğin salgın sırasında yaşanan 

sokağa çıkma yasakları ve sosyal izolasyon 

nedeniyle internet ve sosyal medya, sosyal 

etkileşim ve iletişim biçimleri bakımından önem 

kazanmıştır. Bir zamanlar yüz yüze etkileşime bir 

alternatifken, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve 

sanal sosyalleşme platformlarının 

benimsenmesiyle online iletişim, başlıca iletişim 

kanalı haline gelmiştir. Bu durumun oldukça yeni 

olması sebebiyle, küresel krizin başlangıcından 

bu yana online iletişim uygulamalarındaki 

değişimi sorgulayan çok az araştırma yapılmıştır. 

Bu boşluğu gidermek için bu çalışma, 

Türkiye'deki online iletişim ve etkileşimi 

incelemeyi amaçlamakta ve konuyu pandemi 

sırasındaki internet ve sosyal medya 

 
1 Gülnur Yenilmez Kaçar, Lecturer Dr., Trakya University, Department of Foreign Languages, gulnuryenilmez@trakya.edu.tr
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the motivations for using the Internet, social 

connectedness through social media and online 

education practices during the pandemic. In line 

with this purpose, an online survey was 

conducted between 1 March and 7 April 2021 

with young adults as a pilot study. The findings 

suggest that online communication cannot 

replace face-to-face communication utterly, but 

can function only as a complementary mode. 

Keywords: Online Communication, Pandemic, 

Distance Learning, Social Media, Young Adults 

kullanımındaki değişim, internet kullanım 

motivasyonları, sosyal medya aracılığıyla sosyal 

bağlantılık ve online eğitim uygulamaları 

açısından ele almaktadır. Belirlenen amaç 

doğrultusunda, pilot çalışma olarak 1 Mart - 7 

Nisan 2021 tarihleri arasında genç yetişkinlere 

online anket uygulanmıştır. Bulgular, online 

iletişimin yüz yüze iletişimin yerine geçemediğini, 

yalnızca tamamlayıcı bir unsuru olarak işlev 

gördüğünü göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Online İletişim, Pandemi, 

Uzaktan Eğitim, Sosyal Medya, Genç Yetişkinler 

  

 

Introduction 

Since late fall 2019, the world has been under the impact of Covid-19 virus, which has caused 

a global pandemic and initiated a new order. As of 2 May, 2021, it has ended in more than 150 million 

confirmed cases and more than 3 million deaths (Worldometer, 2021). Governments have taken 

certain precautions such as social distancing, stay at home restrictions to prevent the spread of the 

contagious disease. Such preventive measures necessitated the closure of schools and universities. On 

16 March 2020, universities in Turkey were closed nationwide. After a break of three weeks, classes 

started to be held online with rapid technological arrangements. As the university is closed, college 

students have no other reason to go out at a time they should be maintaining physical distance with 

others; on the contrary they have to stay at home to follow online classes. Therefore, since the start 

of the pandemic, young adults have been spending all their time at home when they need to be out 

socializing with others for self-development. 

Young adults, who were keen on using digital media and online technologies also before the 

pandemic, now have to put them at the center of their life as there is no other option. For young 

people, who are trapped into their house under lockdown restrictions, online communication channels 

are the only tools that connect them to their social circles, interests, education, in brief, their daily life. 

Going to class, chatting with friends face to face, watching a movie at the cinema, which were once 

ordinary activities, have now become sweet memories they long for. Whereas online communication 

channels provide them with numerous benefits, especially during the pandemic, the young may be 

vulnerable to some risks and may not be fond of the new order based on online communication modes 

and virtual social interaction settings. Since the phenomenon is quite new, the number of studies 

investigating online communication practices during the pandemic is rather low. Especially there is a 
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need for examining the digital, mobile and social media experiences of young adults, who have suffered 

from physical distancing the most as universities are the only institution which have been subject to 

continuous shutdown. Therefore, this study aims at analyzing online communication and social 

interaction practices of young adults in comparison to pre-pandemic period.  

 

Background Information 

Since online practices of young adults is a broad topic, the research will be carried out under 

various categories: the use of the Internet, the use of social media, social interactions online, online 

education and addictive online behavior. Since the outbreak of Covid-19 pandemic, the use of Internet 

has increased at the fastest rate in three years as the world has been subject to quarantine measures. 

In fact, 332 million people have started to use the Internet for the first time for the last year, and the 

number of internet users around the world has risen by 7.3% (Kemp, 2020, 2021a, 2021d). The 

number of internet users has reached 4.72 billion as of April 2021. Now, internet users aged 16 to 64 

spend nearly 7 hours a day on the Internet, which means users spend almost 40% of their waking 

times on the Internet (Kemp, 2021a).  

According to studies carried out to investigate the uses and gratifications of the Internet, basic 

motives for internet use are entertainment, escapism, information seeking, convenience, pass time, 

surveillance, self-expression and social interaction (Flanagin & Metzger, 2001; Ko, 2000; Papacharissi 

& Rubin, 2000; Urista, Dong, & Day, 2009). However, it is not known what are the basic motive of 

internet use and what motives have come to the fore during the pandemic especially for young adults, 

which constitutes a research problem.  

Social interaction is the leading reason for internet use, which is gratified through engagement 

in social media, in particular. The number of social media users has increased by 13.2% meaning half 

a billion new users and has reached 4.33 billion, which is equivalent to 53.6% of the world’s total 

population (Kemp, 2021d). As of January 2021, users spend 2 hours 25 minutes on average on social 

media daily (Kemp, 2021b). Some studies show that the time young people spend on social media has 

increased dramatically during the pandemic and people who spend a lot of time on social media are 

liable to depression and other mental diseases (Brandeis, 2021). However, it is not known how much 

time young adults spend on social media in Turkey, therefore, the extent of the risk is not known. 

According to “Digital 2021” global report, Facebook ranks the first among the world’s most used 

social media platforms followed by YouTube and WhatsApp (Kemp, 2021d). In Turkey, YouTube is 

the most used social media followed by Instagram and WhatsApp for internet users aged 16-64. 

However, it is not known what platform young Turkish adults utilize the most during pandemic, which 

is questioned in this study.  

Online education makes up the significant part of young people’s daily life during the 

pandemic. It is carried out either in synchronous or asynchronous form through platforms such as 
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Zoom, Microsoft Teams, Google Meet etc., but it often causes problems as not all students have 

internet access or a stable internet connection. But there exist challenges also for those who have the 

access experience. There has been little research on online distance learning, but those carried out for 

the past year show that while online education provide flexibility and convenience, it cannot meet the 

effectiveness of traditional face to face learning completely (Muthuprasad, Aiswarya, Aditya, & Jha, 

2021; Onyema, 2020). It is not exactly known how college students deal with online education 

processes and to what extent they attend the classes and how they perceive online remote learning. 

Therefore, this study also addresses online communication in terms of online education, too.  

The use of Internet and social media by young people was high and problematic even before 

the pandemic (Kardefelt-Winther, 2014; Kircaburun & Griffiths, 2018). Studies show a link between 

overuse of the Internet, smartphone and social media and psychological wellbeing and report that 

excessive use of these channels lead to anxiety, stress and decline in life satisfaction for young adults 

(Hawi & Samaha, 2017; McCormack, 2019; The Telegraph Reporters, 2017). However, it is not known 

yet how the pandemic has affected the use of these channels and it needs to be examined to be able 

to take measures against its negative outcomes and to reduce is negative impact on young adults’ 

mental health.  

Method 

A pilot study was carried out with young adults between 1 March and 7 April 2021 to examine 

online communication during the pandemic. Adopting a quantitative research design, an online survey 

was developed by using some questions from various studies (Kim, Lee, Sung, & Choi, 2016; 

Mascheroni & Ólafsson, 2014) and by creating some others to interrogate means and habits of online 

communication. The link of the survey was shared with college students who volunteered to 

participate in the study and who volunteered to share the link with their peers. 112 valid responses 

were obtained through snowball sampling. 41.1% of the participants were female (n  = 46) and 58.9% 

were male (n = 66). Ages ranged from 18 to 26, the majority of the participants (%45.5) belonged to 

the age group of 20-21.  

 

Findings and Discussion 

To be able to present the findings in a comprehensible and meaningful way, descriptive 

statistics was employed to show the distribution, central tendency and dispersion. Participants were 

asked multiple choice questions as to time spent on the Internet, social media and online education. 

According to the data attained through survey, most of the participants (45.6%) spend more than 6 

hours a day on the Internet. More than half of the participants (65.2%) spend 2 to 4 hours a day on 

social media. It is consistent with the “Digital 2021: Turkey report”, which indicates that the average 

time spent on the Internet is 7 hours 57 minutes daily and the average time spent on social media is 2 

hours 57 minutes daily in Turkey (Kemp, 2021c). More than half of the participants (60.7%) spend 2- 

4 hours a day on online education while 5.4 % don’t attend online education.  
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Table 1. Time Spent Daily on the Internet/ Social Media/ Online Education 

  

  

Time spent daily on 

the Internet 

 

Time spent daily on 

social media 

 

Time spent daily on 

online education 

 
Frequency % Frequency % Frequency % 

less than an hour 1 0.9 22 19.6 11 9.8 

2-4 hours 22 19.6 73 65.2 68 60.7 

5-6 hours 38 33.9 11 9.8 23 20.5 

7-8 hours 21 18.8 3 2.7 2 1.8 

more than 8 hours 30 26.8 3 2.7 2 1.8 

not attending 0 0 0 0 6 5.4 

n 112 100.0 112 100.0 112 100.0 

 

Participants were asked about the ways of connecting to the Internet to check the availability 

of Wi-Fi networks at home and the prevalence of mobile internet among college students. Most of 

the participants have Wi-Fi at home (92.9%). Most of the participants also have mobile internet (92.9), 

which is similar to the “Digital 2021: Turkey report” showing 94.5% of all internet users access the 

Internet via mobile devices in Turkey.  

To examine young adults’ social media use, participants were asked about the frequency of 

using particular social network/ media sharing platforms (on a scale from 1 =  “never” to 5 =  

“always”) (see Table 1).  

Table 2. Daily Use of Social Network Sites or Media Sharing Platforms 

 

 

 

 

According to participants’ reports, 

they use both Instagram and 

(�̅� = 4.2, SD =  1.4, YouTube the most 

SD =  1.1, respectively). This 

finding is in line with the “Digital 2021: 

Turkey report”, which demonstrates 

that 94.5% and 89.5% of internet 

  

No profile/ 

account 

Daily use of 

accounts  

Frequency % Average SD 

Facebook 34 30.4 1.6 1.2 

Instagram 7 6.3 4.2 1.4 

Twitter 32 28.6 3.4 1.9 

Youtube 2 1.8 4.2 1.1 

LinkedIn 70 62.5 2.5 1.5 

TikTok 90 80.4 2.4 1.2 

Snapchat 49 43.8 2.8 1.8 
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users between 16-64 years old use YouTube and Instagram the most in Turkey, respectively (Kemp, 

2021c). Most of the participants do not have an account on TikTok (80.4), LinkedIn (62.5%) and 

Snapchat (43.8%). However, Facebook is the least preferred platform (�̅� = 1.6, SD =  1.2) compared 

to these platforms, which points to the decline in popularity of Facebook among young people in 

Turkey. In fact, 30.4% of the participants reported that they do not have a Facebook account.  

To question a change in social media engagement since the outbreak of pandemic, participants 

were given a couple of statements and asked whether it is “true”, “neither true or false” or “not true” 

for them. 64.3% of the participants agreed that they have been spending more time on social media 

and 59.8% agreed that they have been spending more time on WhatsApp since the pandemic started. 

The increase in usage of social media and WhatsApp suggests that as they cannot interact with their 

friends face to face due to physical distancing, young adults tend to engage more on these platforms. 

However, 68.8% said that they do not have more social media accounts than before the pandemic. 

66.1% said that they do not share more photos / texts/ videos on social media than before the 

pandemic, which suggests an increase in passive usage of social media.  

To have an idea about young adults’ social relations through online communication, 

participants were asked how often they tend to contact their friends in various ways such as meeting 

face to face, talking on smartphone etc. The options range between 1 = never/ almost never, 2 = at 

least every week, 3  = everyday/almost every day, 4 = several times a day). Participants most often 

prefer sending messages via WhatsApp (�̅� = 3.5, SD = 0.9). They also prefer contacting them on 

social network sites (�̅� = 3.3, SD = 1.2) and talking on mobile phone (�̅� = 2.4, SD = 0.9) quite often. 

They meet face to face least frequently because of physical distancing (�̅� = 1.7, SD = 0.8). They also 

video chat at least every week (�̅� = 2.0, SD = 1.0).  

When participants were asked about their social relationships (on a scale from 1 = “strongly 

disagree” to 5 = “strongly agree”), most of them reported that their relations with their friends have 

weakened since the outbreak of the pandemic (�̅� = 3.3, SD = 1.3). Moreover, most of them reported 

feeling lonelier than before the pandemic (�̅� =3.4, SD = 1.5). This finding suggests that despite 

communicating through online means such as WhatsApp or social network sites quite often, young 

adults cannot satisfy their need to be connected with others.  

Considering the intensive use of the Internet during the pandemic, the motives underlying 

such use arouses curiosity. To understand why young adults use the Internet during the pandemic, the 

participants were given a set of phrases adapted from various internet uses and gratifications scales 

(Cho et al., 2003; Papacharissi & Rubin, 2000) and asked to what extent they agree with the given 

statements on a scale 1 = never to 5 = always.  

Table 3. Motives of Internet Use During Pandemic 
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Average SD 

To get information 4.2 0.7 

To contact friends/ family 4.1 1.0 

To keep abreast of current events/ news 4.1 0.8 

To watch video/ movie/ television broadcast online 4.4 0.8 

To pass time 4.3 1.0 

To get education/ do research 4.2 0.8 

To meet new people 2.3 1.3 

To get relaxed/ escape from problems 3.8 1.3 

The primary motive to use the Internet is watching video/ movie/ television broadcast online 

(𝑋 ̅= 4.4 SD = 0.8). According to their reports, passing time is another major motive for the Internet 

use (𝑋 ̅= 4.3, SD = 1.0), which was a significant one before the pandemic, too (Flanagin & Metzger, 

2001; Ko, 2000).  

As the courses are held online at university, getting education/ doing research is an important 

reason for internet use during pandemic (�̅� = 4.2, SD = 0.8). Similarly getting information is shown 

as a significant motive (�̅� = 4.2, SD = 0.7). These two motives are categorized under “information 

seeking” or “cognitive needs” in studies investigating uses and gratifications of the internet use before 

pandemic (Cho et al., 2003; Papacharissi & Rubin, 2000).  

Similar to the pre-pandemic period, young people use the Internet to contact friends and 

family (𝑋 ̅= 4.1, SD = 1), which is labelled as “social interaction”, “connection gratification” or 

“interpersonal utility”   (Cho et al., 2003; Ko, 2000; Papacharissi & Rubin, 2000; Urista et al., 2009). 

However, they do not use it to meet new people (�̅� = 2.3, SD = 1.3) as much as they do to contact 

their family members and friends. They also use it to get relaxed and to escape from their problems 

(𝑋 ̅= 3.8, SD = 1.3), which was a significant motive before the pandemic, too (Cho et al., 2003).  

As all the participants are college students and online education makes up a significant portion 

of their internet use, they were asked a couple of questions to examine their attitudes towards online 

education (on a scale from 1 = “strongly disagree” to 5 = “strongly agree”). A majority of the 

participants reported that they learn more in face-to-face education than online education (𝑋 ̅= 3.5, 

SD = 1.5). However, they say that they try to participate actively in online classes such as answering 

teacher’s questions verbally or in writing (�̅� = 2.9, SD = 1.2). They are neither more nor less interested 

in classes than before the pandemic (𝑋 ̅= 2.5, SD = 1.1).  
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Considering the increase in time spent on the Internet and smartphones, the participants were 

asked some questions examining addictive uses. Most of the participants reported using their 

smartphone more since the outbreak of the pandemic (�̅� = 3.9, SD = 1.3). They feel bothered when 

they cannot go online for a long time during the day (�̅� = 2.6, SD = 1.5) and they feel bothered when 

they cannot check their smartphones during the pandemic (�̅� = 2.9, SD = 1.4), which gives 

implications as to excessive use of the Internet and social media.  

Conclusion 

The current research was designed as a pilot study, and was carried out between 1 March and 

7 April 2021 with 112 participants. The study aims at presenting a general overview of the young 

adults’ online practices during the pandemic, and examines the change in their use of the Internet and 

social media, and their attitudes towards online education. Although the pandemic continues unabated 

and its social and psychological effects will be better appreciated in the long run, this study provides 

insights into the impact of the pandemic on the lives of young adults from a communication 

perspective.  

The study demonstrates that young adults spend much more time on the Internet, social media 

and smartphones than before the pandemic, which is drawing closer to addiction limits. As a social 

networking platform, they most frequently use Instagram and as a media sharing platform, YouTube. 

Watching video/ movie/ television broadcast online is a significant motive to use the Internet besides 

passing time, which suggests they regard the Internet as a platform to spend leisure time on. They 

utilize online communication means such as social network sites and messaging apps (WhatsApp) 

extensively to stay in touch with their friends, however, they feel less connected to them and feel 

lonelier compared to pre-pandemic period. This poses a risk to their mental health, which needs to be 

tackled urgently since the pandemic and its byproducts, social distancing and lockdowns, seem to last 

into an obscure future. Furthermore, they are not satisfied with online education, which, in fact, 

provides them with an interaction setting. They don’t prefer learning in a computer mediated discourse 

despite enjoying virtual practices.  

The pandemic necessitates interaction through online communication channels. The Internet 

and social media have proven beneficial in helping individuals to cope with social and physical 

distancing and in offering convenient tools to keep in touch with each other, but to some extent. This 

study demonstrates that online communication cannot completely replace face-to-face 

communication but only complement it even for young adults, who were born into a digital world.  
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Farklı Kültürlere Geleneksel Sanatlarımızı Tanıtmak ve Ege Üniversitesi 
Uygulamalı Türk Sanatı Tanıtım Günleri Örneği  

Introducıng Our Tradıtıonal Arts to Dıfferent Cultures and Ege Unıversıty Applıed Turkısh 

Art Promotıon Days  

 

Beril ŞENOL1 
 

 

Abstract  
 
With this study, our undergraduate, graduate and 
doctorate students, who were educated within 
the scope of Erasmus Program at Ege 
University, met with Traditional Turkish Arts 
and had the opportunity to apply the techniques 
applied in the Ottoman Palace Nakkaşhanesi 
with the expert teachers during the workshops. 
Making people love traditional arts by practicing 
has been the aim of the study. With the Erasmus 
program, undergraduate, graduate and doctorate 
students studying at Ege University had the 
opportunity to learn about the art history, 
culture and production of traditional arts in our 
country, as well as their education in the faculties 
and departments they chose. Ege University Ege 
Vocational School Ceramic Glass Tile Program 
1st and 2nd grade students also participated as 
intern students in the training activities held in 
the workshops of Ege University Disabled 
Children Rehabilitation Education Park 
Research and Application Center. The 
workshops brought together students from 
different cultures who were educated under the 
same university in the fields of art, design and 
creativity. It met with the audience at an 
international student exhibition. 

Özet 
 
Bu çalışma, Ege Üniversitesi’nde Erasmus 
programı2 kapsamında eğitim gören lisans, 
yüksek lisans, doktora  öğrencilerimize 
geleneksel sanatlarımızı uygulamalı olarak tanıma 
olanağı vermiştir. Geleneksel sanatlarımız 
arasından seçtiğimiz ebru, minyatür ve çini 
bezeme  tekniklerinin atölye çalışmaları sırasında  
konusunda uzman öğretmenler tarafından 
eğitimi verilmiştir. . Seçilen sanat dalları içinde 
faaliyet gösterirken, pratik yaptırarak 
kültürümüzü tanıtmak çalışmanın amacı 
olmuştur. Erasmus programı ile  Ege 
Üniversitesi’nde eğitim alan lisans, yüksek lisans, 
doktora  öğrencileri seçtikleri fakülte ve 
bölümlerdeki eğitimlerinin yanı sıra ülkemiz 
sanat geçmişi, kültürü, geleneksel sanatlarının 
üretimi konusunda bilgi edinme fırsatı buldular.  
Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Eğitim Parkı Araştırma ve 
Uygulama Merkezi atölyelerinde yapılan eğitim 
çalışmalarına, Ege Üniversitesi Ege Meslek 
Yüksekokulu Seramik Cam Çinicilik Programı 1. 
ve 2. Sınıf öğrencileri de stajer öğrenci olarak 
katıldı. Atölye çalışmaları farklı kültürlerde 
yetişmiş fakat aynı üniversite çatısı altında eğitim 
alan öğrencileri sanat, tasarım ve yaratıcılık 

 
1 Beril ŞENOL, Öğr. Gör., Ege Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı, camuroyunu@gmail.com    
2 Erasmus programı, 1980’lerden beri, var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. 
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alanlarında bir araya getirdi. Çalışma programı 
içerisinde oluşan çalışmalar 8. Uluslararası Ege 
Art sanat bienali’nde izleyici ile buluştu. 
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Giriş 

 Ülkemiz jeopolitik konumu gereği kıtaları birbirine bağlayan bir köprü özelliğindedir. 

Arkeolojik mirasımızın sunduğu kanıtlar göstermektedir ki insanlar tarihi devirler boyunca köprünün 

sağından soluna, solundan sağına  geçerken köprünün üzerinde kültürlerinden izler bırakmışlardır. 

Anadolu yarım adası bu kültür parçalarının kimi zaman ayrı ayrı seçildiği, kimi zaman kaynaşarak yeni 

bir kompozisyon oluşturduğu  büyük ve eşsiz  bir sanat eseridir. Varolan kültürel birikimimizi önemine 

uygun tanıtmaya, büyüklüğünü ve ihtişamını nesiller boyu anlatacak bilinçli tanıklar yaratmaya ihtiyaç 

vardır.  

Bu çalışma ile  nitelikli sanat eğitimine ve özel sanat atölyelerine kolayca ulaşamayan yabancı 

öğrencilere, geleneksel sanat eğitimi yöntemleri uygulamalı olarak gösterilerek, kültürümüzle tanışma 

olanağı sunulmuştur. 

Bu konuda yapılan literatür taraması, çalışmanın alanında bir ilk olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda üniversitemiz çatısı altında faaliyet gösteren Ege Meslek Yüksek Okulu ve Engelli Çocuklar 

Rehabilitasyon Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi olanaklarından faydalanılmıştır. 

Konusunda uzman hocalar belirlenen eğitim programları çerçevesinde birlikte hareket etmiş ve kargaşa 

yaşanmadan  nitelikli bir sonuca ulaşılmıştır. 

XXI. yüzyılın sürekli ve hızla tüketime örgütleyen ortamı ulusları yeni bir kimlikle varlıklarını 

ispata zorluyor. Denizler, okyanuslar aşarak, karaların ve kıtaların altında ilerleyen fiber optik kablolar 

dünya ülkelerini büyük bir vücudun organlarını dolaşan damarlar gibi birbirine bağlıyor. Bu damarlar 

içinde büyük  sürratle hareket eden internet, farklı dilleri konuşan, ayrı lezzetleri bilen, inanışları ayrı, 

değişik kültürleri birbirlerinden haberdar kılıyor. Bu hengame içersinde seçilmek, farkılılığını ortaya 

koymak, tercihler arasında öne çıkmak, ancak bireylerin ve ulusların kültürlerine ait değerlerini yeni 

nesillere tanıtarak koruyabildikleri oradan çeşitlilik ve anlam kazanacaktır. Bu yolla yerel değerler ulusal 

ve evrensel ölçekte tanınır, bilinir ve korunarak yaşatılır hale gelebilecektir.  

Mimarimizden, kağıt kitap sanatlarımıza, dokuma, maden ve cam işçiliğine, destan ve 

hikayelerimize,  bezeme sanatlarımıza kadar yaşamak eylemini üst seviyede estetik bir anlayış ile 

gerçekleştirmiş bu coğrafyanın eski sahiplerini anlayabildiğimiz ölçüde anlatmak, eğitim programları 

açmak  başta üniversitelerimizin görevidir.  “Çok değişik coğrafyalardan, değişik kültürlerden ve 

inançlardan geçerek gelen değerlerin yaratıldıkları ortamları, yaratan insanları ve  bunların 

sonuçlarını korumak, bir anlamda geleceği de güven altına almak demektir. Bu açıdan 
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bakıldığında Türkiye, bu konularda yeni esin kaynaklarını yaratan güçlü bir pota olarak, 

tarihin her döneminde bu özel durumunu sürekli kılabilmiştir.”(Sözen,1998, s. 15) Geleceği 

beraber oluşturuyoruz. Bizden önce  yaşamış, birbirinden değerli eserler vermiş sanatçıların, 

zanaatçıların yarattığı bugünü yaşarken hala onların tasarladığı ve bizlere kazandırdığı özelliklerin 

sefasını sürüyoruz. Onların birbirinden farklı malzemeler kullanarak ve farklı tekniklerde ürettikleri 

geleneksel sanatımızın ürünleri, çoğu kez uygulamacısını aşan bir sürekliliği ve kalıcılığı birlikte 

getirmiştir. Biribirine sağlam halkalar ekleyerek geleceğe uzanan bu zincirin son halkasını oluştururken, 

zengin kültürel hazinemizi anlayarak, tanıtarak varlığımızı anlamlı kılmaya çalışıyoruz.  

Ülkemizde  sanat eğitiminin gelişimi ve yaygınlığı, Cumhuriyet sonrası dönemde önemli bir 

aşama kaydetmiştir. Eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen sanatçılar yanında, yurt dışından davet edilen 

sanat eğitimcilerinin yönlendirmeleriyle sanat eğitiminde büyük değişimler yaşanmıştır. Öğretmen 

okulları, halkevleri sanat eğitimi alanındaki gelişmelerin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

1940’lardan bugüne  eğitim politikasındaki ilerleme, sanat eğitiminde farklı uygulamaların gelişmesine 

olanak vermiştir. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri 

sanat eğitimcisi yetiştirmenin yanında sanatçı adayları yetiştirme görevini sürdürmektedir. Sayıları hızla 

artan sanat atölyeleri kurumlardan bağımsız olarak farklı alanlarda, farklı malzeme ve teknikler ile 

kişilere sanat ve yaratıcılık alanında eğitim vermektedir.  

Günümüzde yurtdışında eğitim alma fikri öğrenciler için profesyonel hedeflerini 

gerçekleştirmek için önemli bir adımdır. Ülkeler arası ulaşımın kolaylığı, gelişen teknoloji,  ticari 

anlaşmalar sayesinde özellikle üniversite eğitimi için yabancı bir ülkede okumak; yeni bir kültürü 

tanımak, gideceğiniz ülkenin güzelliklerini keşfetmek, kariyer imkanlarından faydalanmak, yabancı 

dilini geliştirerek kariyeri ve yaşamı için önemli bir deneyim kazanmaktır. Son yıllarda özellikle Türk 

öğrencilerinde sıklıkla başvurduğu yurtdışı eğitim seçeneklerinde, en çok tercih edilenlerinden biri olan 

Erasmus programı 1980’lerin sonlarından beri var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir 

öğrenci değişim programıdır. İsmini 1466-1536 yılları arasında yaşamış, Rönesansın en önemli 

ustalarından Hollandalı hümanist, klasik edebiyat araştırmacısı ve ilahiyatçı Desiderius Erasmus’tan 

almıştır. Erasmus programı, lisans öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitim ve staj imkanlarına ek olarak, 

master ve doktora seviyeleri ile öğretim üyeleri için de projeler içermektedir. 3-12 ay arasında süren 

programa 37 ülkeden, 4000’den fazla yüksek öğrenim kurumu dahil olmuştur.  

Bu kurumlardan biri olan Ege Üniversitesi küreselleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile 

uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir. Avrupa Birliği 

ile bütünleşme sürecinde Ege Üniversitesi olarak özellikle eğitim alanında Avrupa Birliği proje 

çalışmalarında Üniversitemiz adına gerekli eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak, değişim 

programlarını yürütmek amacıyla Rektörlüğümüz bünyesindeki Dış İlişkiler Bürosu; Kasım 2003 

tarihinde Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü, Aralık 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Değişim Programları Ofisi olarak yapılanmıştır. Ve son olarak da Uluslarası İlişkiler 

Koordinatörlüğümüz 23 Ocak 2018 tarihinde, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 2 sayılı toplantısında 

aldığı karar ile faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin uluslararası ilişkileri 2003 yılından sonra 

Türkiye'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılımı ile yeni bir yön ve ivme 

kazanmıştır. Faaliyet alanı, Erasmus programı üzerine yoğunlaşmıştır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
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Programlarından Erasmus Programına ülkemizin 2003 2004 dönemi için katılımı, pilot proje olarak 

adlandırılan hazırlık faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi pilot proje kapsamında 

Türkiye'den seçilen 15 üniversiteden birisi olmuştur ve pilot proje kapsamında Avrupa Komisyonu 

tarafından Portekiz Porto Üniversitesi ile eşleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Türkiye'nin ilk Erasmus 

öğrencilerini Portekiz'e göndermiştir. 

Ege Üniversitesi Erasmus Programı çerçevesine ögrenci ve ögretim üyesi hareketliligi 

açisindan Türkiye'nin en çok degisim gerçeklestiren üniversitelerinden biridir. 

Bu çalışmayla, Ege Üniversitesi’nde Erasmus Programı kapsamında eğitim alan lisans, yüksek 

lisans, doktora  öğrencilerimiz, Geleneksel Türk Sanatları ile tanışarak, geleneksel sanatımızın 

üretiminde  uygulanmış teknikleri atölye çalışmaları sırasında konusunda uzman öğretmenler ile  

uygulama fırsatı buldu. Geleneksel  sanatları pratik yaptırarak sevdirmek çalışmanın amacı olmuştur. 

Erasmus programı ile  Ege Üniversitesi’nde eğitim alan lisans, yüksek lisans, doktora  öğrencileri 

seçtikleri fakülte ve bölümlerdeki eğitimlerinin yanı sıra ülkemiz sanat geçmişi, kültürü, geleneksel 

sanatlarının üretimi konusunda bilgi edinme ve tanıma  fırsatı buldular. 

Çalışma sırasında bu sanat eğitimi programına katılan Erasmus öğrencilerinin kültürümüz ve 

geleneksel sanatımız ile olan etkileşimleri araştırılarak şu problemlere yanıt aranmıştır:  

1- Katılmış oldukları sanat eğitimi programının  gelenekselsel sanatlarımız, yöntem ve 

uygulama teknikleri, eserlerimiz vb. kavramlar hakkındaki bilgi edinme süreçlerine etkileri nelerdir? 

2- Bu sanat eğitimi programına katılan öğrencilerin sanatsal etkinliklere ilgi duyma ve 

katılımlarına yönelik geçmiş tecrubelerinin etkisi nedir ? 

3- Bu sanat eğitimi programına katılan öğrencilerin kendini ifade edebilmelerine yönelik 

tutumlarına etkileri nelerdir? 

4- Bu sanat eğitimi programına katılan öğrencilerin geleneksel sanatımıza yönelik bakış açısı 

kazanmaları yönünde tutumları nasıl etkilendi? 

5- Bu sanat eğitimi programına katılarak öğrenmiş oldukları sanat üretim tekniklerini ülkelerine 

döndüklerinde devam ettirmelerine yönelik tutumaları nelerdir? 

Bu çalışma Ege Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarı Yılı döneminde eğitim alan 14’ü Erasmus Programı 

ile kayıtlı 10’u Ege Meslek Yüksek Okulu öğrencisi toplam 24 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Yöntem 

Bu çalışma üniversitemizin olanaklarını doğru ve verimli kullanabilmek adanına bir sosyal sorumluluk 

projesi3 kapsamında gerçekleştirilmiştir.  

Destekleyen birimler şu şekildedir: 

- E.Ü Ege Meslek Yüksekokulu Seramik ve Cam Tasarımı Programı 

- E.Ü Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

- E.Ü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü   

- İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi  

 
3 E.Ü sosyal sorumluluk projeleri koordinatörlüğü,2019 “Uygulamalı Türk Sanatı Tanıtım Günleri ve Uluslararası Öğrenci 
Sergisi” 
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Çalışma süresince uygulanan eğitim programını oluşturmak için geleneksel sanatlarımız uygulama 

yöntemleri literatür taraması yapılarak detaylı olarak incelendi ve listelendi.  Atölye olanakları, 

eğitimci/usta öğretici/sanatçıya ulaşma, hammaddeye ulaşılabilirlik sınırlılıkları kapsamında bir liste 

oluşturuldu (Tablo 1) Bu bağlamda 14 geleneksel sanat türü çalışma kapsamında eğitim programına 

dahil edildi. 

 

 Geleneksel Sanat Türü Gerekli Hammadde 

Malzeme, Teknik 

Uygulama Sahası 

Durumu 

1 Taş-Alçı kerpiç, tuğla, alçı, 

modelaj kalemleri 

teorik bilgi -slayt 

sunum 

2 Ahşap-Sedef ahşap, sedef kakma 

takımları 

teorik bilgi - slayt 

sunum 

3 Maden İşleme bakır, pirinç, tunç, 

kalaylı kap kazıma 

aletleri 

teorik bilgi - slayt 

sunum 

4 Çini-Seramik Kil, oksit boya, fırça, sır, 

delikli desen, seramik 

fırını 

teorik bilgi-slayt 

sunum-uygulama 

yapıldı 

5 Cam İşleme cam cevheri, cam ocağı, 

modelaj kalemleri 

teorik bilgi- slayt 

sunum 

6 Hat Hat takımları, aharli 

kağıt, mürekkep 

teorik bilgi-slayt sunum 

7 Tezhip Murakka, altın, fırça 

takımları, boya 

takımları, hat levha 

teorik bilgi-slayt sunum 

8 Minyatür Murakka, altın, fırça 

takımları, boya 

takımları, 

teorik bilgi-slayt 

sunum-uygulama 

yapıldı 

9 Ebru Şamua kağıt, ebru 

baoyaları, kitre, biz 

takımları, ebru fırçası 

takımları, ebru teknesi 

teorik bilgi-slayt 

sunum-uygulama 

yapıldı 

10 Kaat’ı Oyma takımları, deri 

levaha, kaat’ kağıdı 

teorik bilgi-slayt sunum 

11 Cilt Ciltleme takımları teorik bilgi-slayt 

sunum-uygulama 

yapıldı 

12 Halı-Kilim-Cicim Dokuma tezgahı, 

iplikler 

teorik bilgi-slayt sunum 
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13 Kumaş-İşleme-Örme Sırmalı iplikler, ipekli 

kumaş, dikiş takımları, 

Örme takımları, kasnak 

teorik bilgi-slayt sunum 

14 Yazma ipek, baskı kalıpları, sıvı 

boyalar, yazma tezgahı, 

sabitleme havuzu 

teorik bilgi-slayt sunum 

Tablo 1 

 

Teorik bilgi ve slayt sunumu için Tablo 2’ deki sitematik oluşturulmuştur. Her bir sanat türünde teorik 

anlatı için  ayrı ayrı PowerPoint programında  sunumlar hazırlandı. Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar 

Rehabilitasyon Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki çok amaçlı salonunda sunumu 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Slayt 1  Bu açılış slaytı geleneksel sanat türünün adı ve bu türü en 

betimleyen görseller ile desteklenmiştir. Görsel seçilirken eserin 

dönemi bulunduğu coğrafi alan yada tarihi yapı belirtilmiştir. 

Slayt 2,3 Geleneksel sanat türünün tarihi hakkında genel bilgi içermektedir. 

Hangi yüzyılda ve medeniyette  yapılmaya başlandığı örnek eserler 

üzerinden anlatılmıştır. En parlak ve en verimli dönemi, yok oldu 

ise nedeni bu slaytta anlatılmıştır. Bu türe neden ihtiyaç 

duyulduğu, nerede kullanıldığı,  örneğin varsa din ve inanış ile olan 

bağlantısı bu kısımda anlatılmıştır. 

Slayt 4,5 Tarihi dönemler içinde hangi   değişimlerden geçtiği, hangi 

olaylardan nasıl etkilendiği bu slaytta anlatılmıştır. 

Slayt 6,7 Geleneksel Sanat Türünün Hammaddesi,  yapım tekniği hakkında 

bilgi verildi. Dönemler içinde üretim tekniği değişti ise bu 

bölümde anlatıldı. 

Slayt 8,9 Bu geleneksel sanat türünün yapımında kullanılan malzemenin 

özellikleri ile ilgili bilgi verilir. Örneğin boya çini bezeme de 

olduğu gibi özellikli bir boya ise (oksit boya) ya da hat sanatında 

yapılan aharlama işleminin nasıl yapıldığı bu kısımda anlatılır. 

Slayt 10,11 Bu geleneksel sanat türüne ait eserler nerede bulunur, sergilenir. 

Örneğin ülkemiz ve dünya müzerinden örnekler bu slaytta 

anlatılmıştır. 

Slayt 12,13,14,15 örnek eser görseller ile eserin konusu, üslubu, teması, dünya 

görüşü, hayal örgüsü, bölümleri, semboller, anlatım 

özellikleri…vb. bu kısımda anlatılmıştır. 

Slayt 16,17,18  Bu geleneksel sanat türünde eser, ürün veren/vermekte olan  

sanatçı, zanattçı, ustalar hakkında bilgi ve çalışmalarına ait 

görseller bu kısımda anlatılmıştır.  
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Slayt 19,20  Bu geleneksel sanat türüne özel hazırlanmış kitap, sergi, yazılı ve 

görsel ürünlerin tanıtımı bu bölümde yapılmıştır. 

Tablo 2 

 

Çalışma süresince uygulanan 4 haftalık eğitim programı oluşturuldu.(Tablo 3) Tüm atölye çalışmaları 

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 

ilgili atölyelerinde gerçekleştirildi. 2019 yılı Aralık ayı boyunca 30 iş günü  09:00 – 17.00 saatleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Seramik ve çini ürünlerin tamamlanması için kurumda bulunan seramik fırınları 

kullanılmıştır. 

 

Haftalar Teorik bilgi – Slayt Sunum Uygulama  

1. Hafta  

 

- Taş- Alçı  

- Ahşap –Sedef 

- Maden İşleme 

- Çini-Seramik 

 

Çini-Seramik  

- Çamur yoğurma 

- Çömlekçi çarkında 

biçimlendirme 

- Elle şekillendirme 

- Delikli desen hazırlama 

- Bisküvi ürün üzerine 

desen bezeme 

- Fırınlama 

2. Hafta  

 

- Cam İşleme 

- Hat 

- Tezhip  

- Minyatür 

Minyatür 

- Murakka hazırlama 

- Kağıt ve altın 

mühreleme 

- Boya ezme 

- Bezeme 

 

3. Hafta  

 

- Ebru 

- Kaat’ı 

- Halı,kilim,cicim 

Ebru 

- Kitre hazırlama 

- Boya ezme 

- Ebru teknesi açma ve 

kapama  

- Şamua kağıt üzerine 

ebru uygulamaları 

4. Hafta  

 

- Cilt 

- Kumaş işleme , Örme 

- Yazma 

Cilt 

- Doğal malzemeler ile 

kağıt boyası hazırlama 

- Forma yapımı 

- Aharlı kağıt hazırlama 
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- A5 ölçülerinde not 

defteri hazırlama 

 

Tablo 3 

 

E.Ü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü  desteği ile üniversitesimizin 2019-2020 Bahar Yarı Yılı 

döneminde öğrenim gören öğrencileri ile iletişime geçildi. Eğitim programımızın tanıtımı hazırlanan 

bilgilendirme formaları ve posterler ile yapıldı. Öğrenciler, oluşturulan dijital form ile internet 

üzerinden kayıt yapmaları sağlandı.(tablo 4) 

 

 
Tablo 4 

Eğitim programına kayıt yaptıran öğrencilerin  mevcut akademik programlarındaki derslerinde 

devamsızlık problemi yaşamamaları için E.Ü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından onaylı 

izin belgeleri  hazırlandı. Eğitim programına kabul edilen öğrenci sayısı 14’tür. 9 ülkeden ve 10 

fakülteden katılım sağlamışlardır.(Tablo 5). Ege Meslek Yüksekokulu Seramik ve Cam Tasarımı 

programında eğitim gören 10 öğrenci atölye çalışmaları ve teorik çalışmalar boyunca yabancı 

öğrencilere stajer öğrenci olarak destek vermiştir. 
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ÜLKE ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTE 

Azerbaycan 2 Mühendislik , Hemşirelik 

Almanya  1 Fen  

Bulgaristan 1 Tıp  

Danimarka 1 Diş 

Fransa 1 Edebiyat  

Litvanya 1 Spor Bilimleri 

İngiltere 1 Mühendislik  

Polonya  1 Eczacılık 

Slovakya  3 Eğitim, Çeşme Turizm 

Tablo 5 

 

Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrenciler dört sanat türünde uygulamalar yapmıştır. (Tablo 6) Kültürümüzü 

geleneksel sanat ürünlerimizin üretim teknikleri ile uygulamalı olarak yabancı öğrencilere  tanıtan bu 

çalışma faaliyeti sırasında elde edilen ürünler Ege Üniversitesi 8. Uluslararası Egeart Sanat Günleri 

kapsamında Ege Meslek Yüksek Okulu Sanat Galerisinde düzenlenen sergi ile izleyici ile 

buluşmuştur. Ortaya çıkan ürünler hem taşıdıkları anlam hem de öğrencilerin yaratıcılılarını 

keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından eşsiz ve biriciktir. 

Geleneksel Sanat Türü Ürün adedi 

Ebru  60 

Çini-Seramik  21 

Cilt  23 

Minyatür  16 

Tablo 6 
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Sonuç  

Ülkemizde eğitim alan yabancı öğrencilerle düzenli bir eğitim programı içersinde koordinali ve planlı 

olarak gerçekleştirilen bu çalışma alanında bir ilktir. Ege Üniversitesinin  2019-2020 Bahar Yarı Yılı 

döneminde Erasmus programı kapsamında eğitim gören 14 yabancı öğrenci ve Ege Meslek 

Yüksekokulu Seramik ve Cam Tasarımı programıda eğitim gören 10 öğreci olamk üzere toplan 24 

kişiye uygulamalı sanat eğitim verilmiştir.Öğrenim gören öğrenciler,  geleneksel sanatlarımızın  yöntem 

ve uygulama teknikleri, eserlerimiz, sanatçılarımız, zanaatçılarımız ve ustalarımız vb. kavramlar 

hakkındaki bilgi edinme süreçlerine olumlu yönde etki etmiştir. Öğrencilerin bu sanat eğitimi programı 

içersinde uygulama yapabilme olanağı bulmaları katılan öğrencilerin sanatsal etkinliklere ilgi duyma ve 

katılımlarına yönelik geçmiş tecrubelerini desteklemiş ve yeni yöntemler ile üretim yapabilme yeteneği 

kazanlarını sağlamıştır.  Bu sanat eğitimi programı, katılan öğrencilerin kendini ifade edebilmelerine 

yönelik tutumlarına olumlu yönde etki ettiği gerçekleştirdikleri ürün sayılarında net olarak  ispat 

edilmektedir. Çalışmalara katılan öğrenciler atölye çalışmaları ile uygulama fırsatı buldukları yöntemler 

ile  geleneksel sanatımıza yönelik gerçek ve kendilerine özgü yeni bakış açıları kazanmıştır. Çalışmanın 

en önemli sonuçlarında biri  9 ayrı ülkeden Ege Üniversitesi’ne kariyer eğitimleri için gelen genç 

bireyler, ülkelerine birer kültür elçisi olarak dönmüştür. Geleceği birlikte oluşturuyoruz. Ülkemize 

kariyer eğitimleri için geklen öğrencileri kabul eden tüm üniversitelerin eğitim programı içine dahil 

edilmesi gereken bu uygulama farklı disiplinlerde faaliyet gösteren sanatçı, zanaatçı, ustaların desteği 

ile geliştirilmelidir. Üniversitelerimiz çatısı altında destek verebilecek kurumlar ve kişiler biraraya 

getirilmeli, nitelikli sanat eğitimine ve özel sanat atölyelerine kolayca ulaşamayan yabancı öğrencilere, 

geleneksel sanat eğitimi yöntemleri uygulamalı olarak gösterilerek, kültürümüzle tanışma olanağı 

verilmeli bu çalışma kurulucak doğru bağlantılar ile ülke çapında bir organizasyona dönüşmelidir. Slayt 

sunumları ile desteklenen teorik anlatımlar müze, sanat galerisi ve atölye gezileri ile desteklenmeli, farklı 

şehirlerimizdeki yerel sanat atölyeleri yerinde ziyaret edilmelidir. Varolan kültürel birikimimizi önemine 

uygun tanıtmaya, büyüklüğünü ve ihtişamını nesiller boyu anlatacak bilinçli tanıklar yaratmaya ihtiyaç 

vardır.  
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Ruh Sağlığı Sorunları Odağında Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet 
Müdahalelerinin Önemi 

The Importance of Anti-Discrimination Social Work Interventions in the Focus of Mental 

Health Problems 

 

Filiz ER1 
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Fatmanur ÖNKAL3 
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Bilge ABUKAN5 
 

 

Abstract  

 

Stereotypes towards individuals diagnosed with 

mental illness cause prejudices against these 

individuals. Stigma based on these stereotypes 

causes these individuals to lose their former 

position in the society, to be excluded and 

discriminated. There is a need to be highlighted 

multidisciplinary studies and approaches in 

combating discrimination in the context of 

mental health problems. Because individual, 

Özet 

 

Ruhsal hastalık tanısı almış bireylere yönelik 

kalıpyargılar, bu bireylere yönelik önyargılara 

neden olmaktadır. Bu kalıpyargılara dayalı olarak 

damgalanma bu bireylerin toplumdaki eski 

konumlarını yitirmelerine, dışlanmaya ve 

ayrımcılığa neden olmaktadır. Ruh sağlığı 

sorunları bağlamında ayrımcılıkla mücadelede 

multidisipiner çalışmaların ve yaklaşımların öne 

çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü ruhsal 
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social and cultural dimensions are effective in the 

emergence of mental illnesses and the basis of 

discrimination in the treatment process. Anti-

discrimination social work practice evaluates the 

effects of these dimensions based on the 

“person-in-environment” approach and focuses 

on empowerment. Thus, the factors that cause 

the emergence and perpetuation of 

discrimination are evaluated multidimensionally 

and the intervention is carried out on the basis 

of this evaluation at micro, mezzo and macro 

levels. The main purpose of this study is to 

explain the importance of focusing on these 

dimensions of discrimination in the context of 

mental health problems in the light of anti-

discrimination social work practices. This study 

is a review written by reviewing national and 

international literature. As a result, the review 

study has shown that anti-discrimination social 

work interventions focused on individuals, 

groups, families, communities and society in 

combating discrimination in the focus of mental 

health problems are important in terms of 

improving conditions that negatively affect the 

treatment process of individuals diagnosed with 

mental illness, increasing their well-being, 

correct information and awareness in their 

environment. Therefore, social workers should 

take part as a member of teamwork in many 

stages from planning to implementing and 

monitoring interventions aimed at combating 

discrimination. 

Key words: Anti-discrimination social work, 

stigma, empowerment, mental health. 

hastalıkların ortaya çıkmasında ve tedavi 

sürecinde ayrımcılığın bireysel, toplumsal ve 

kültürel boyutlar etkili olmaktadır. Ayrımcılık 

karşıtı sosyal hizmet uygulaması bu boyutların 

etkilerini “çevresi içinde birey” yaklaşımından 

hareketle değerlendirir ve güçlendirmeyi odağa 

alır. Böylece ayrımcılığın ortaya çıkmasına ve 

sürdürülmesine neden olan faktörler çok boyutlu 

olarak değerlendirilir ve müdahale bu 

değerlendirme temelinde mikro, mezzo ve 

makro düzeylerde gerçekleştirilir. Bu çalışmanın 

temel amacı, ruh sağlığı sorunları bağlamında 

ayrımcılığın bu boyutlarına odaklanmanın 

önemini ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet 

uygulamaları ışığında açıklamaktır. Bu çalışma bu 

konudaki ulusal ve uluslararası literatür taranarak 

yazılan derleme bir çalışmadır. Sonuç olarak bu 

derleme çalışma göstermiştir ki ruh sağlığı 

sorunları odağında ayrımcılıkla mücadelede 

birey, grup, aile, topluluk ve toplum odaklı 

ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet müdahaleleri 

ruhsal hastalık tanısı alan bireylerin tedavi 

sürecini olumsuz etkileyen koşulların 

iyileştirilmesi, iyilik hallerinin artırılması, 

çevrelerinde doğru bilgilendirme ve farkındalığın 

artırılması açısından önemlidir. Bu nedenle 

sosyal hizmet uzmanları ayrımcılıkla mücadeleye 

yönelik müdahalelerin planlanmasından 

uygulanmasına ve izlenmesine kadar pek çok 

aşamada ekip çalışmasının bir üyesi olarak görev 

almalıdırlar. 

Anahtar sözcükler: Ayrımcılık karşıtı sosyal 

hizmet, damgalama, güçlendirme, ruh sağlığı 
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Giriş  

Ruhsal hastalık tanısı alma; bu tanıyı alan bireylere yönelik damgalayıcı tutumlara ve sonuç 

olarak ayrımcılığa neden olabilmektedir (Baysal-Doğanavşargil, 2013; Soygür ve Cankurtaran, 2007; 

Taşkın, 2007). Bu hastalara yönelik yaygın kalıp yargılardan biri onların “tehlikeli” olduğuna dair 

inanıştır (Vezzoli vd., 2001). Bu kalıpyargı bireylere yönelik bilişsel ayrım ve önyargıları beslemekte, bu 

hastalardan korkmaya ya da onların işe yaramaz, beceriksiz ve kendilerine bakamayan kişiler olarak 

değerlendirilmelerine, hatta onlara karşı nefret gibi duygusal reaksiyonlara neden olmaktadır. Bilişsel 

ve duygusal reaksiyonlara dayalı olarak damgalanan bu bireyler toplumdaki eski konumlarını yitirerek 

dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalabilirler. Ayrımcılıkla mücadelede herhangi bir mesleğin tek başına 

etkili olamayacağı ya da damgalanan bu bireylerin gereksinimlerinin tek bir mesleğe özgü müdahaleler 

ile karşılanamayacağı açıktır (Yiğit, 2018). Bu nedenle ruh sağlığı sorunları bağlamında ayrımcılıkla 

mücadelede multidisipiner çalışmaların ve yaklaşımların öne çıkarılmasına ihtiyaç vardır.  

Ayrımcılıkla mücadelede psikiyatristlerle işbirliği içinde çalışması gereken meslek gruplarından 

biri olan psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarına “ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulaması” önemli bir 

çerçeve sağlar. Güçlendirme temelli bu uygulama; bireysel, kültürel ve yapısal boyutlar odağında 

ayrımcılığın ortaya çıkmasına ve sürdürülmesine neden olan faktörlerin değerlendirilmesini ve 

değişimin/gelişimin bu değerlendirme ışığında gerçekleştirilmesini hedefler. Güçlendirme, ruhsal 

bozukluklarda kişinin kendi durumu ile ilgili fırsatları görebilmesini sağlar (Gormle ve Quinn, 2009). 

Doğan ve diğerlerinin (2002) araştırması ilaç tedavisine ek olarak psikososyal yaklaşımlarla 

güçlendirilen hastaların ve ailelerinin bu yaklaşımlardan olumlu yönde etkilendiklerini göstermiştir. 

Ayrıca hastaların yaşam kalitelerinin arttığı, aile ve toplumsal ilişkilerinin iyileştiği ve sosyal 

işlevselliklerinin arttığı bulunmuştur (Doğan vd., 2002). 

Sosyal hizmet uzmanları genellikle ruh sağlığı sorunu olan bireylerle iletişim kuran önemli 

profesyonellerden biri olup uygulama sürecindeki tutumları önemlidir (Ahmedani, 2011; Hall, 

Amodeo, Shaffer, Vander-Bilt, 2000). Çünkü bu tutumlar bireylerin tedavi arayışını teşvik edebileceği 

gibi bu haklarından mahrum kalmalarına da neden olabilir (Ahmedani, 2011). Bu nedenle sosyal hizmet 

uzmanlarının hastalık teşhisi öncesinden başlayarak tedavi, izlem ve rehabilitasyon aşamalarında titiz 

çalışmaları gerekmektedir. Özellikle hastalığın sağaltımı sırasında bu bireylerin bütüncül bir bakış açısı 

ile ele alınması için rol ve sorumlulukların doğru değerlendirilmesi önemlidir. Sosyal hizmet 

uzmanlarının tedavi ekibine, müracaatçı grubuna ve çevresine bu rol ve sorumluluklarını doğru 

anlatması gerekmektedir (Abay ve Çölgeçen, 2018; Gajendragad, Kiran, Pandian, Deuri ve Sekar, 

2016).   

Sosyal hizmet, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin karşılaştıkları güçlükleri ve damgalanmayı 

azaltmada “çevresi içinde birey” yaklaşımını temel alarak mikro, mezzo ve makro düzey müdahalelerde 

tamamlayıcı ve bütüne bakmayı olanaklı kılan önemli bir meslektir (Bland ve Renouf, 2001). Mikro 

düzeyde, bireyin karşılaştığı ayrımcılığın etkileri ile ayrımcılığı deneyimleyen birey ve aile faktörü; 

mezzo düzeyde, yakın sosyal çevrenin sürece dahil edilmesi, ilişki ve etkileşimlerin değerlendirilmesi; 

makro düzeyde ise yapısal unsurların değişimine ilişkin müdahaleler vardır. Böylece sosyal hizmet 



Er, Filiz & Yıldırım, Filiz & Önkal, Fatmanur & Şimşek, Cansu & Abukan Bilge; Ruh Sağlığı 

Sorunları Odağında Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Müdahalelerinin Önemi 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 287 

uzmanları ayrımcılığa ilişkin kişisel, kültürel ve yapısal boyutlardaki değerlendirmeleri ile müdahale 

düzeylerine karar vermede önemli meslek uzmanıdırlar (Büber, Kars, Gülsün ve Nergizci, 2015).  

Mevcut derleme çalışmanın temel amacı, ruh sağlığı sorunları odağında ayrımcılığın bu boyutlarına 

odaklanmanın önemini ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulamaları ışığında açıklamaktır.   

 

Kişisel boyut  

Damgalanmanın/ayrımcılığın ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler üzerinde önemli etkileri 

vardır (Baysal-Doğanavşargil, 2013; Martin, Pescosolido ve Tuch 2000; Rüsch, Angermeyer ve 

Corrigan, 2005; Soygür ve Cankurtaran, 2007). Yapılan bir çalışmada (Link, Struening ve Rahav, 1997) 

damgalamanın bireyin refahında nispeten güçlü ve kalıcı bir etkisi olduğu hatta hastalıkla ilişkili 

belirtiler ve işlevler iyileşse de damgalamanın, yaşamı zorlaştırmaya devam ettiği ortaya çıkarmıştır. Bu 

bireylerin bazı deneyimleri o kadar travmatiktir ki, örneğin bazı insanlar iş başvurusu yapmaktan ya da 

yeni bir ilişki kurmayı denemekten vazgeçerler. Bu durum daha acı verici, üzücü, utandırıcı ya da 

aşağılayıcı olabilmektedir (Thornicroft, 2014). Ayrımcılığın meşru olarak düşünülmesi, bireyin kendini 

damgalayıcı tutum geliştirmesine neden olabilir. Yapılan bir araştırmada düşük benlik saygısının 

etkisinin yanında bireyin ayrımcılığı fark etmesinin ve bunu haksız bir davranış olarak algılamasının 

önemi vurgulanmıştır (Rüch, Lieb, Bohus ve Corrigan, 2006). Tel ve Ertekin-Pınar (2012) tarafından 

160 birey üzerinde yapılan bir araştırmada psikiyatri hastalarının kendilerini damgalamaları ile benlik 

saygısının ilişkili olduğu, kendilerini damgalama puanları arttıkça benlik saygısı puanlarının azaldığı 

belirlenmiştir. Winnie ve Crystal (2006)’ın Hong Kong’taki 15 ruh sağlığı merkezinden hizmet alan 

162 Çinli şizofreni hastası üzerinde yürüttüğü araştırmada hastanın farkındalığının ve hastalığı 

anlamlandırmasının kendini damgalama ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle bu bireylerde 

kendini damgalamayı azaltmak için bilişsel yeniden yapılandırmanın gerekliliği önerilmiştir. Ayrıca 

klinik uygulamada ruh sağlığı çalışanlarının kendini damgalama konusunda daha dikkatli olması ve 

damgalamanın iyileşme üzerine olumsuz etkilerini azaltmak için ruh sağlığı çalışanlarının hastalarla 

görüşmelerde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır (Winnie ve Crystal, 2006). Bir başka çalışmada 

ise hastalık süresi, psikiyatri kliniğine yatma durumu ve eğitim düzeyinin kendini damgalama düzeyini 

etkileyen değişkenler olduğu belirlenmiştir (Coşkun ve Caymaz, 2012). 

Ayrımcılığın etkileri hastanın tedavi sürecini etkilemekle birlikte yakın çevresini ve ailesini de 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Nitekim Ak ve arkadaşları (2012) ruh sağlığı sorunları olan 

bireylere yönelik ayrımcılığın yakın çevreye ve aileye yansıdığını belirtmektedirler. Sosyal hizmetin 

mikro düzey müdahaleleri için kişisel boyut; ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin önündeki engelleri 

farketmelerinde, bu engelleri ortadan kaldırmak için harekete geçmelerinde ve kendi kaderlerini tayin 

etmelerinde işbirliğine dayalı bir süreci içerir. Bu boyutta bireylerle ve aileleriyle çalışma ön plana çıkar. 

Bu süreçte ruhsal hastalığın bireyi nasıl etkilediği, bireyin nasıl güçlendirileceği ve sosyal işlevsellik 

konuları önem kazanmaktadır. Ayrıca bu süreçte ailenin bireye nasıl destek olabileceği ve hastalık 

nedeniyle etkilenen aile dinamikleri üzerine de çalışmak gerekebilir. Thornicroft ve arkadaşları (2008) 

tarafından yapılan bir araştırmada ruh sağlı sorunları olan bireylerin aileleri ile çalışılmasının gerekli 
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olduğu bulunmuştur. Ailenin bu sürece dahil edilmesi bu bireyin tedavi arayışını ve tedaviye katılımını 

artırabilir. Bazı araştırmalar, bu bireylerin tedaviye katılımı ile aile müdahaleleri arasında pozitif ilişkinin 

olduğunu göstermektedir (Adeponle, Thombs, Adelekan ve Kirmaye, 2009; Copello, Velleman ve 

Templeton, 2005; Glynn, Cohen, Dixon ve Niv, 2006). Sağlıksız ailelerdeki bireyler ise damgalanmaya 

en çok aile içinde maruz kalmaktadırlar (Lee, Lee, Chiu ve Kleinman, 2005). Bu nedenle aile sisteminin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar damgalamanın azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olabilmektedir. Bu bağlamda sosyal hizmet uzmanları hasta ve ailesini bilgilendirmeyi, onların 

farkındalık düzeyini artırmayı, sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmeyi, toplumsal hayata 

uyumu/katılımı artıracak beceriler öğretmeyi içeren müdahaleler gerçekleştirmektedirler (Duyan, 

Özgür-Sayar ve Özbulut, 2008; Şimşek, 2000). Yıldırım ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir 

araştırma da şizofreni hastalarının ailelerinin dahil edildiği bir eğitim programından sonra ailelerin 

hastalık bilgisinde ve öz yeterlilik algısında artma, yük algısında ise azalma olduğu belirlenmiştir.  

Kültürel boyut  

Keskin ve arkadaşlarına (2013) göre hastalar arasında profesyonel yardım alma oranları artsa 

da hala karşılanmayan bir yardım ihtiyacı vardır ve bu bir toplumsal sorundur. Ülkemizde tıbbi tedavi 

dışında en sık başvurulan geleneksel uygulamalar arasında hocaya gitme, muska yazdırma gibi dini başa 

çıkma stratejileri vardır (Bademli ve Lök, 2017). Hasta ve ruh sağlığı sistemi arasındaki bu ilişkiyi 

anlamak için kültürel faktörlere odaklanılmalıdır. Çeşitli kültürel ögeler; ruhsal hastalıkların 

etiyolojisini, gelişimini, kişisel olarak hastalıkların belirtilerini ve tanımlanmasını etkileyebilir (Jimanez, 

Bartels, Cardenas, Daliwal ve Alegria, 2012; Ünal, 2000). Bu nedenle toplumda neyin “normal” ve 

“anormal” olarak açıklandığını bilmek önemlidir (Ünal, 2000).  

Kültürel inanışlar, ruhsal hastalığa karşı toplumun davranışlarını şekillendirmektedir (Bademli 

ve Lök, 2017). Hastalığın prognoz ve tedavi süreçlerinde dahi toplumdan topluma farklılıklar 

görülebilir. Alman ve Türk göçmenler üzerinde yürütülen bir araştırmada Alman katılımcılar arasında 

olumsuz kişisel özelliklerin damgalamada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Lersner vd., 2019). Türk 

göçmenlerde ise doğaüstü nedensel inançların damgalamayı artırdığı bulunmuş ve bu durum 

toplumdaki inanç sistemi ile ilişkilendirilmiştir (Lersner vd., 2019). 

Ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulamasında mikro, mezzo ve makro düzey sosyal hizmet 

müdahaleleri için kültürel boyut önemlidir. Bu boyut ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin geri 

çekilmelerine neden olan, içselleştirilmiş baskı unsuru olarak işlev gören kültürel ögelerin, söylemlerin 

ve uygulamaların fark edilmesine ve değiştirilmesine odaklanır. Bu bireylere yönelik damgalayıcı ve 

ayrımcı düşünce, tutum ve davranışların değiştirilmesi için birey, aile, grup ve toplum düzeyinde 

müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Örneğin köylüler tarafından dışlanan şizofreni tanısı almış aile 

üyelerine yönelik ayrımcı davranışları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplum temelli bir müdahale 

araştırmasında (John, Muralidhar, Janaki-Raman ve Gangadhar, 2015) psikiyatrik sosyal hizmet 

ekibinin yönlendirmesi ile akut psikiyatrik tedavi planlanmış, ailelere ev ziyareti ve bireylerin 

yaşadıklarını daha iyi ifade edebilmeleri için drama çalışması yapılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerle 

işbirliği yapılarak köylüler ve aileler arasındaki iletişim güçlendirilmiştir. Kanıta dayalı birey, aile, grup 
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ve toplum odaklı bu müdahaleler, bu bireylere yönelik damgalamanın büyük ölçüde azaltabileceğini 

göstermiştir.  

 

Yapısal boyut 

Bu boyut, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin toplumsal yapı içinde eşit fırsatlara ve haklara 

sahip olamamasına neden olan yapısal unsurların fark edilmesini ve değiştirilmesini sağlar. Örneğin bu 

bireylerin çalışma yaşamlarına ilişkin yasal düzenlemelerin eksikliği, eğitim ve sağlık politikalarındaki 

yetersizlikler ya da bu grubun ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin yetersiz oluşu bu gruba yönelik 

ayrımcılığın sürdürülmesine neden olabilir. Bu bağlamda öne çıkan ayrımcılık, damgalayıcı tutumlara 

ve davranışlara dayalı olarak bir kurum tarafından yapılan haksız muameleyi ya da kaynakların eşitsiz 

dağılımını içerebilir. Özellikle ruhsal hastalıkların tedavi edilemez ya da gerçek bir hastalık olmadığı 

inancı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine yol açan ayrımcı bir tutumdur (Tsao, Tummala ve 

Roberts, 2008). Damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal politikalara ve sağlık politikalarına 

olumlu yönde etki etmek, sosyal hizmet uygulamasının temel hedeflerinden biridir. Sosyal hizmet 

uzmanları makro düzeyde damgalamayı azaltmak için politika değişimini savunmada etkili olabilirler. 

Corrigan ve arkadaşları (2001) da bu kapsamda kanun koyucuları, bu bireylerin lehine etkileyebilmeyi 

vurgulamaktadır. Böylece sosyal içermeye de katkı sağlanarak ayrımcılıkla mücadelede müracaatçılar 

güçlendirilerek desteklenebilir (Oral ve Tuncay, 2012).  

Sosyal hizmet alanındaki mesleki uygulamalar insanların hakkı olduğu için 

gerçekleştirilmektedir. Böylece sosyal hizmet uzmanları, insan hakları ile yakından ilişkili iki kavramı 

uygulamalarına yansıtmayı hedeflerler. Bunlar özgürlük ve eşitliktir. Temelini insan haklarından alan 

bu iki kavram, sosyal hizmet literatüründe kendi kaderini tayin etmeye ve sosyal adalete katkıda bulunur 

(Karataş, 2002).  

Kaynaklardan yoksunluk nedeniyle ruh sağlığı bakımının yeterli olmaması, ekonomik 

faktörlerin tedaviye erişimde önemli olduğunu göstermektedir. Örneğin ruh sağlığı hizmetleri hükümet 

gündeminde düşük önceliğe sahip olabilir ya da bu konudaki sosyal güvence programları yetersiz 

olabilir. Böyle durumlar aslında dolaylı ayrımcılığa neden olur. Çünkü mevcut durum, bu bireylerin 

hizmetlere erişimlerine ve dolayısıyla yapabilirliklerinin sınırlanmasına neden olabilir. Böyle 

durumlarda sosyal hizmet uzmanlarının toplumda değişim için savunuculuk rolleri ön plana çıkar. Bu 

süreçte bireylerin karşılanamayan gereksinimlerini gözeterek damgalamayı azaltmak için makro 

düzeyde bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya ve farkındalık geliştirmeye yönelik çalışmalar önemlidir 

(Ahmedani, 2011). Bu amaçla oluşturulan eğitim programları yanlış bilinenlerle mücadele etmede, 

olumlu tutum geliştirmede ve sosyal mesafenin azaltılmasında etkili olmaktadır (Corrigan vd., 2001; 

Thornton ve Wahl, 1996). Toplumdaki olumsuz tutumların daha olumlu yönde hızlı değişimi açısından 

öğretmen, sağlık çalışanları, polis, dini lider, muhtar ve medya çalışanları gibi paydaşlarla işbirliği 

yapılabilir ve gerekli ise bu gruplara yönelik eğitim çalışmalarına da odaklanılabilir (Açıkgöz ve Akkuş, 

2018; Thornicroft vd., 2008). 
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Sonuç ve Öneriler  

Sosyal hizmet uzmanlarının ruh sağlığı sorunları odağında mikro, mezzo ve makro düzey 

ayrımcılık karşıtı müdahalelerde bilgi, beceri ve değer temelinin güçlü olması önemlidir. Sosyal hizmet 

uzmanlarının yetkinliği; bu sorunları deneyimleyen bireylerin iyilik halini artırmaya yönelik kanıt temelli 

araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirebilmelerini, politika yapıcılara rehber olmalarını ve yasaları 

oluşturmada ve/ya olumlu yönde değiştirmede savunucu roller üstelenmelerini sağlar. Bu bağlamda 

ruh sağlığı alanında ayrımcılığın bireysel, kültürel ve toplumsal nedenlerinin ve sonuçlarının bilinerek 

müdahaleler gerçekleştirilmesi; bu konuda doğru bilgilendirme ile farkındalığın artırılmasını ve bu 

sorunu yaşayan bireylerin tedavi sürecini olumsuz etkileyen koşulların iyileştirilmesini sağlar. Bu 

girişimlerde sadece bu hastalığı deneyimleyen bireyler değil bu bireylere bakım veren aileler, çalışanlar 

ve profesyonel meslek uzmanları başta olmak üzere pek çok paydaşın ayrımcılıkla mücadelenin 

odağında yer alması gerekir. Sosyal hizmet uzmanları eğitici, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, 

savunucu pek çok rolü üstlenerek ruh sağlığı alanında ayrımcılıkla mücadeleye yönelik müdahalelerin 

planlanmasından uygulanmasına ve izlenmesine kadar pek çok aşamada psikiyatristlerle işbirliği 

yapabilirler. 
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Başlangıçtan 16. Yüzyılın Sonuna Kadar Osmanlı Kroniklerinin Anlatımıyla 
“Düşman” 

The "Enemy" in the Narration of Ottoman Chronicles from the Beginning to the End of 

the 16th Century 
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Abstract  

 

In the light of the data that has reached today, it 

is known that the Ottoman Empire, which 

influenced both its own and the structure and 

history of the states around it with its activities 

in the process stretching from the principality to 

the Empire, began to record its history quite 

after the establishment period.. Chronicles, the 

first examples of which are encountered in the 

15th century as historical sources, shed light on 

the past period thanks to the data they contain 

about the establishment phase of the state. 

These works, which have an important place in 

Ottoman historiography, are a type of resource 

that reflects the memory of the society where 

information can be obtained about the historical, 

political, social and economic events of the 

period they deal with. Besides, when the content 

of the works is examined, it is seen that they have 

traces about the perspectives of their authors 

Özet 

 

Günümüze ulaşan veriler ışığında beylikten 

imparatorluğa uzanan süreçteki faaliyetleriyle 

gerek kendi, gerekse etrafında bulunan 

devletlerin yapısına ve tarihine etki eden Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tarihini kayıt altına almaya 

başlamasının kuruluş döneminden oldukça sonra 

olduğu bilinmektedir. Tarihi kaynak olarak ilk 

örneklerine 15. yüzyılda rastlanan kronikler, 

devletin kuruluş safhasına dair içerdikleri veriler 

sayesinde geçmiş döneme ışık tutmaktadır. 

Osmanlı tarih yazımında önemli yere sahip olan 

bu eserler ele aldıkları dönemin tarihi, siyasi, 

sosyal ve ekonomik olayları hakkında bilgiler 

elde edilebilecek toplumun hafızasını yansıtan 

bir kaynak türüdür. Bunun yanında eserlerin 

muhtevasına bakıldığında, yazarlarının ve 

yaşadıkları sosyal çevrenin bazı kavramlara bakış 

açıları hakkında da izler taşımakta oldukları 

görülmektedir. Bu minvalde yapılan çalışma ile 
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and the social environment they live in on some 

concepts. With this study, it was tried to 

determine how Ottoman historians filled the 

concept of the enemy and how they described 

the enemy in their narratives, with the language 

of the chronicles selected from the time period 

from the beginning to the end of the 16th 

century. By focusing on the information 

obtained from the works, a general evaluation 

was made by classifying the authors' perception 

of the enemy and the factors affecting this 

perception with different aspects. 

 

Keywords: Chronicles, Ottoman Empire, 

Enemy, 15th Century, 16th Century, Ottoman 

Historiography. 

 

başlangıçtan 16. yüzyılın sonuna kadar olan 

zaman aralığından seçilen kroniklerin diliyle, 

Osmanlı tarihçilerinin düşman kavramının altını 

nasıl doldurdukları ve anlatılarında düşmanı nasıl 

nitelendirdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Eserlerden elde edilen bilgiler üzerinde durularak 

yazarların düşman algısı ile bu algıya etki eden 

unsurlar farklı yönleriyle sınıflandırılarak genel 

bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kronikler, Osmanlı 
İmparatorluğu, Düşman, 15.Yüzyıl, 16.Yüzyıl, 
Osmanlı Tarih Yazımı. 
 

 

 

 

Giriş 

 Tarih yazımına dair yapılan araştırmalar, çalışmalar ve tespit edilen veriler Osmanlı 

tarihçiliğinin devletin kuruluşuna nazaran daha geç başladığını göstermektedir. Bu gecikmenin nedeni 

olarak dönemde yaşanması muhtemel tahribatların üzerinde durulduğu gibi,(Öztürk, 2018:29) ilk 

Osmanlı tarihlerinin atıflarında erken döneme dair bilinenler dışında çağdaş bir kaynak bilgisinin 

bulunmadığı da söylenmektedir.(Emecen,2020:375) İlk Osmanlı tarihleri üzerinde yapılan incelemeler 

ve eserlerdeki atıflara göre günümüze ulaşmayan Yahşi Fakih Menakıbnâmesi ve Ahmedi’nin Dâsıtân-

ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman’ı ilk eserler olarak kabul edilirken, Ahmedi’nin eseri elimize ulaşan ilk 

kaynak olma özelliğini taşımaktadır.  

Erken dönem Osmanlı tarihlerinin kaynağını menakıbnâmeler ve destanlar oluşturmuştur. 

II.Murad döneminde ilim, kültür, sanat alanında çalışmaların başlaması tarihçiliğin kuruluşu olarak 

kabul görmüş, yapılan çalışmalar II.Mehmed dönemine alt yapı sağladığı için tarihçililik gelişmesini 

sürdürmüştür. II.Bayezid devrinde sistemli hale gelmesiyle yükseliş dönemini yaşamıştır. Osmanlı 

yüksek zümresine hitap eden süslü dille yazılmış olanlar yanında, halk ve askeri zümreye yönelik sade 

bir üslup kullanılan tarih kitaplarını da bu dönemde görmek mümkündür.(Öztürk,2018:29-55; 

Özcan,2020:13-28; Öztürk,2020:16; Emecen,2020:375-376) 16.yüzyıl tarih yazımında genel tarih 

yazımı devam ederken, özel olayları konu edinenler ile biyografik ve bibliyografik eserlerin de kaleme 

alındığı anlaşılmaktadır. Dönemin tarih yazarlarının özellikle ilmiye kökenli olanların anlatım tarzlarının 

daha ağır olduğu, Arapça ve Farsça kelimeleri fazlaca kullandıkları görülmektedir. Bu dönemde bazı 

devlet adamları da Osmanlı tarihi yazmışlardır. Daha sonraki dönemlerde de tarih yazımı ile ilgili 

çalışmalar devam etmiş, vakanüvistlik, yani resmi tarihçilik kavramı oluşmuştur. Mustafa Naima Efendi 
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ile başlayan vakanüvistlik Abdurrahman Şeref Efendi ile son bulmuştur.(Tekindağ,1971:658-663; 

Özcan,2020:43; Öztürk,2018:57) 

Tarihi kaynak olarak kronikler; ele aldıkları dönem ile ilgili sadece tarihi olayların verilerini 

sunmakla kalmaz aynı zamanda devletin idaresi, teşkilatı, sosyal hayatı ve ideolojisi hakkında da bilgiler 

içerirler. Uzun yıllar hüküm süren Osmanlı’da siyasi kökler, dini yapı, devlet, toplum, iktidar, cihad-

gaza temelleri üzerinde milliyetçi devletçi ve dinsel karakterli imparatorluk ideolojisi 

hakimdir.(Ocak,2020:111-151) Tarihi kaynaklar bu düşüncelerden izler taşırken, Osmanlı mantığında 

ve eserlerin yazarlarında bazı kavramların nasıl algılandığını göstermektedir. Bu bağlamda yapılan 

çalışma ile Osmanlı kroniklerinin anlatımında düşman kavramının nasıl vasıflandırıldığı üzerinde 

durulmuştur.  

Düşman kelimesi Farsça kökenli olup başkasına karşı kötü niyet besleme ve kötü kalpli olma 

anlamı taşırken, Arapça’da adavet kelimesiyle ifade edilmektedir. Adû kökünden türeyen kelime 

sadakatin zıt anlamlısıdır. İslam dini ve Kuran Müslümanlığa karşı olanları ve kişilerin İslamiyet’ten 

habersiz olmasını isteyenleri düşman olarak nitelendirmektedir. Düşmanvari tutumları belli etmenin 

yanında gizli olarak da bu duygu beslenebilmektedir. Tüm düşmanlıkların sebebi olan şeytan gizli 

düşmanların başında gelmekte ve insan nefsinde bulunan olumsuz hislerin tesiriyle bu tarz duygular 

hissedebilmektedir.(Çağrıcı,1994:51-52)  Yapılan çalışmayla Ahmedi, Şükrullah, Enveri, Karamanlı 

Nişancı Mehmed Paşa, Tursun Bey, Aşıkpaşazade, Oruç Beğ, Mehmed Neşri, Kemal, Anonim, Behişti 

Ahmed Çelebi, İdris-i Bitlisi, Hadidi, İbn Kemal, Matrakçı Nasuh, Lütfi Paşa, Selaniki Mustafa, 

Mustafa Safi, Topçular Katibi ve Mustafa Naima’nın eserleri incelenerek yazarların düşmana bakış 

açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler dini, karakteristik ve farklı yönleriyle üç ana 

başlıkta incelenmiştir. 

 

Dini Yönden Düşman 

1.Kafirlik 

 Osmanlı kronik yazarlarının dini anlamda düşmanı betimlerken en çok kullandığı kelimelerden 

biri kafirdir. Bu kelime küffar, kefere, ehl-i küfr gibi şekillerde eserlerde yer almaktadır. Terim olarak 

küfr Allah’tan gelen din adına tebliğ edilen hususlarda peygamberi tasdik etmemek ve inanmamak 

olarak tanımlanır.(Sinanoğlu,2002:533-534) Bu terim aynı zamanda dost ya da düşman Müslüman 

olmayan tüm unsurlar için kullanılan bir nitelemedir. İncelenen eserlerde yazarların sıklıkla bu 

nitelemeyi yaptıkları görülmektedir.(Ahmedi,2017:137,139,140,141,142,143,vd;  

Şükrullah,2017:195,204,206,207,209,vd; Enveri,2013:25,26,27,30,32,35,vd; Karamanlı Nişancı 

Mehmed,1949:344,347,350,351,355; Tursun Bey,2020:57,58,61,62,63,66,vd; Aşıkpaşaoğlu, 2017: 

16,18,19,21,22,24,vd; Oruç Beğ,2017:24,26,29,30,33,vd; Mehmed Neşri,2014:43,45,65,67,79,vd;  

Mehmed Neşri,2014a:579,591,617,625,635,vd; Kemal,2001:15,29,43,50,52,53,55,vd; Anonim,2000: 

12,13,15,16,17,20,21,23,24,27,29,30,vd; Behişti Ahmed Çelebi,2016:91,93,94,95,97,vd; İdris-i Bitlisi, 

2019:96,97,105,111,113,129,vd; Hadidi,1991:28,29,36,38,47,50,vd; Kemalpaşazâde,2014:3,4,8,9, 

11,12,13,vd; İbn Kemal,2000:17,23,25,27,31,33,vd; İbn Kemal,1991:10,11,29,30,37,vd; İbn Kemal, 

1997:45,46,47,48,54,vd; Kemal Paşa-zâde,1996:5,7,43,48,49,53,vd; Matrakçı Nasuh,2019:86, 

96,97,105,106,vd; Lütfi Paşa,2001:28,29,32,35,36,vd; Selâniki Mustafa,1999:10,25,26,29,30,vd; Selâniki 
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Mustafa,1999a:448,450,453,458,459,vd; Mustafa Safi,2003:3,12,39,48,71,72,vd; Mustafa 

Safi,2003a:7,8,10,11,12,vd; Topçular Katibi,2003:7,8,9,14,17,20,vd; Topçular Katibi, 2003a:690, 

692,693,694,vd; Naima Mustafa,2007:952,955,989,1002,1015,vd) 

 İzladi Derbendinde Osmanlı güçleri karşısındaki ordu birçok kez kafir olarak 

vurgulanmıştır.(Aşıkpaşaoğlu,2017:133-134) Andrea Doria’nın komutanlığında gönderilen donanma 

askerleri küffar olarak nitelenmiş, karşılaşmalarında ölen Müslümanlar şehit, kafir askerleri hâlik olarak 

görülmüştür.(Matrakçı Nasuh,2019:374-375) Osmanlı’ya karşı Kosova’ya yürüyen düşman dinsiz, 

küffar ve İslam dinine kinli olarak aktarılmıştır.(Hadidi,1991:104) Eflak’ın fethini aktaran Kemal’de 

düşmanın kafirliğini vurgulamıştır.(Kemal,2001:131) Mehmed Neşri eserinin ilk cildinde Sırpsındığı 

Savaşı’nı aktarırken Osmanlı karşısındaki güçleri kafir olarak nitelemiş, Allahın yardımıyla helak 

olduklarına değinmiştir.(Mehmed Neşri,2014:203) Uzun Hasan’ın Karamanoğullarına asker 

gönderdiğini yazan Neşri, Tokat’ta bu zalimlerin yağma yaptıklarını ve kafirane hareket ettiklerini 

belirtir.(Mehmed Neşri,2014a:799) Mezid’i harami, yezid olarak niteleyen yazar, Sivas’ta yaptıkları 

zulmü kafirlerinkine benzetmektedir.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:133) İstanbul’un fethini aktarırken 

İstanbul halkının kafir olarak nitelendiği eserlerden anlaşılmaktadır.(Anonim,2000:86;Tursun 

Bey,2020:66) Naima, Suda limanına kafir gemilerinin gelerek kaleyi muhasaraya kastettiklerini Hasan 

Paşa’nın Allah’ın yardımıyla küffarı bozguna uğrattığını belirtmektedir.(Naima Mustafa, 2007:1058) 

İbn Kemal Rumeli ucunda hareketlenen topluluğu kötü tabiatlı küffar olarak nitelemektedir.(İbn 

Kemal,2000:191)  

 Bu kelimenin kullanım amacı düşmanların sadece İslam dininde olmadıklarını anlatmak 

değildir şüphesiz. Müslümanlara göre onlar inandıkları için de diğerlerinden üstün idiler.(Al-i 

İmrân:139 “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, eğer müminseniz şüphesiz en üstün olan sizsiniz”) Bu 

inançla aslında birazda kendileri ile kafir olarak nitelendirdiklerini denk görmeme hali de var idi. 

Böylece düşman olarak nitelendirdiklerini kafir kelimesi ile tanımlayarak bir bakıma aşağı görmüş de 

oluyorlardı. 

 

2.Kötü/Bozuk Dinlilik-Mezheplilik-İtikatlılık 

 Osmanlı tarih yazarlarına göre düşmanın dini, mezhebi, itikadı bozuk ve kötüdür. Bu bağlamda 

fasid kiş, bed-kiş, bed-ayin, bed-mezheb gibi kavramlarını kullandıkları görülmektedir. 

(Aşıkpaşazade,2017:35;Kemal,2001:78,174;İdris-i Bitlisi,2019:113;Kemalpaşazâde,2014:27,50,52,56, 

64,67,vd; İbn Kemal,2000:17,39,43,49,97,vd; İbn Kemal, 1991:22,69,81,122,127,128,vd; İbn Kemal, 

1997:15,45,47,76,79,83,vd; Kemal Paşa-zâde,1996:5,71,90,122,129,vd; Matrakçı Nasuh,2019:320,323, 

352,365,372,vd; Selâniki Mustafa,1999:58,81,208,255,302; Selâniki Mustafa,1999a:459,478,657,782, 

838; Mustafa Safi,2003:89,208; Mustafa Safi,2003a:66,94,111, 130,134,316,319) 

 Lala Şahin’in Bosna’ya yaptığı akını anlatırken yazar, küffar diyarına, kötü dinlilere ateş gibi 

gittiğinden bahsetmektedir.(Kemalpaşazâde,2014:75) Mihaloğullarının Kara Boğdan üzerine sefer 

yaptığı bölümde yazarın düşman askerini nitelerken bed-kiş yani kötü dinli kavramını kullandığı 

görülmektedir.(İbn Kemal,1997:47) Din düşmanlarının İslam ahalisine hücum etme fikrinde olduğunu 

belirten yazarın, küffarı dalâlet ayin olarak nitelediği ve birbirleriyle ittifak etmeye başladıklarını 

söylediği bir başka örnekten anlaşılmaktadır.(Selâniki Mustafa,1999a:478) Doğu seferi ve Mısır’ın 
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fethini kaleme aldığı bölümde Matrakçı Nasuh, Sultan Selim’in askeriyle Üsküdar’a geçip kötü dinli 

düşman üzerine yöneldiğini söylemektedir.(Matrakçı Nasuh,2019:320) İstanbul’un fethinden bahseden 

İdris-i Bitlisi, mabetler için küffar ve kötü dinlilerin küfr ile toplandığı yer iken artık irfan nurunun 

yayıldığı yer olduğuna değinmektedir.(İdris-i Bitlisi,2019:113) 

 

3.Dinsizlik/İnançsızlık 

 Dini açıdan düşmanı vasıflandırırken kullanılan bir diğer kavram dinsizliktir. Eserlerde bi-din, 

melâhide, zındık, mülhid, ilhad olarak düşmanın nitelendiği tespit edilmiştir.(Karamanlı Nişancı 

Mehmed,1949:348;Tursun Bey,2020:65,66,73,86,96,115,127;Oruç Beğ,2017:20;Mehmed Neşri,2014a: 

527;Behişti Ahmed Çelebi,2016:177,288;Hadidi,1991:45,90,104,106,238,288,vd;İbn Kemal,2000:37, 

39,109,277;İbn Kemal,1991:131,159,207,283,323,vd;İbn Kemal,1997:76,107,272;Kemal Paşa-zâde, 

1996:54,87,97,249,264,315;Matrakçı Nasuh,2019:85,86,90,96,97,178,vd;Lütfi Paşa,2001:144,148,157, 

194,206,vd;Selâniki Mustafa,1999:77,86,118,177,207,vd;Selâniki Mustafa,1999a:441,451,503,597,vd; 

Topçular Katibi,2003:28,51,60,62,63,75,76,80,vd;Topçular Katibi,2003a:693,789,797,818,819,820, vd) 

 Oruç Beğ, Osmanlı hanedanı hakkında verdiği bilgi kısmında din yolundaki gayretlerinden 

bahsederken, dinsizlerden intikam aldıklarını belirtmektedir.(Oruç Beğ,2017:20) Mora gazasını aktaran 

ve konumundan bahseden Tursun Bey, buranın Müslümanlıktan mahrum olduğunu, her birini şeytan 

olarak nitelediği inançsızların, putlara tapanların ve esassız dinlerinde ısrar edenlerin beylik ettiğini 

söylemektedir.(Tursun Bey,2020:96) Börklüce Mustafa hadisesine değinen yazarın, Manisa’da “Hû 

Kemal” denilen kişiyi mülhid olarak nitelediği görülmektedir.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:177) 

Hadidi’ye göre dinsiz küffar, ehl-i islama kin tutan bir güruhtur.(Hadidi,1991:90) İbn Kemal eserinde, 

Vidin hisarını alan Firuz Beğ’in Tuna’yı geçip dinsiz küffarın diyarına akın yaptığını belirtmektedir.(İbn 

Kemal,2000:37) Topçular Katibi, Ahmed-i Düzdî’nin ayyâr bir zındık olduğuna ve etrafında 

ayyâranların toplandığına eserinde değinmiştir.(Topçular Katibi,2003a:922) 

  

4.Günahkarlık 

 Kroniklerde düşmanlar hakkında yapılan bir diğer dini niteleme günahkarlıktır. Eserlerde 

fecere, füccar, ma’asi, günahkar, fısk u fücur, facir olarak düşman için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

(Karamanlı Nişancı Mehmed,1949:357;Tursun Bey,2020:116;Anonim,2000:38;Behişti Ahmed Çelebi, 

2016:91,93,94,95,97,208,212,vd;Kemalpaşazâde,2014:3;İbn Kemal,2000:17,131,221,321,405,vd; İbn 

Kemal,1991:66,169,418,419,450,vd;İbn Kemal,1997:58,69,90,154,197;Kemal Paşa-zâde,1996:74,99, 

148,167,169,184,vd;Matrakçı Nasuh,2019:315,339,340,346,348,356,vd;Selâniki Mustafa,1999:11,93, 

125,205,207,218,vd;Selâniki Mustafa,1999a:458,507,525,564,590,vd;Mustafa Safi,2003:3,48,65,66,71, 

177,179,vd;Mustafa Safi,2003a:15,48,62,63,79,81,vd;Topçular Katibi,2003a:705,746,747,749,751, vd) 

 Karamanlı Nişancı Mehmed, Uzun Hasan tarafından Tokat’a gönderilen Türkmen tayfasını 

günahları, şeytana uymaları, tanrıya isyanları belli olarak nitelemektedir.(Karamanlı Nişancı Mehmed, 

1949:357) Rumeli Beylerbeyi Davud Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Süleyman Paşa’nın gazasını aktaran 

yazar,İskenderiye etrafında bulunan hisarların günahkar kafirlere mesken olduğunu söylememektedir. 

(İbn Kemal,1991:450) Mustafa Safi’ye göre günahkar taife her sene ehl-i İslam’a zarar verme 

kastındadır.(Mustafa Safi,2003a:312) Engürüs kralının asker toplayarak Belgrad önüne gelmesi üzerine 
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Semendire Sancakbeyi Bali Bey’in müdahale ettiğini anlatan yazar, düşman askerini günahkar kafirler 

olarak nitelemiştir.(Matrakçı Nasuh,2019:315) Başka bir örnekte yazarın Osmanlı vezirine 

yaklaşımında bu kavrama yer verdiği görülmektedir. Osmanlı sultanlarının işlerinde Acem ve Karaman 

neslinden kişilerin bulunmaya başlamasıyla türlü günahlar işlendiğini, Kara Halil-oğlu Ali Paşa vezir 

olunca günahların fazlasıyla ortaya çıktığını söylemektedir.(Anonim:2000:38) 

  

5.Râfizilik 

 Dini anlamda düşmanı niteleyen bir diğer kavram olan râfizi; terk etmek, bırakmak, ayrılmak 

anlamındaki rafz kökünden türemiş olup bir fikir ya da gruptan ayrılan topluluk anlamında Zeyd 

b.Ali’den ayrılan ilk imâmileri daha sonra tüm Şii zümreleri tanımlamak için kullanılmıştır.(Öz, 

2002:396)Osmanlı tarih yazarlarının, eserlerinde bu terime yer verdikleri görülmektedir.(Hadidi,1991: 

359,385;Lütfi Paşa,2001:80,82,86,93,94,vd;Selâniki Mustafa,1999:118;Mustafa Safi,2003:3,76,77,89, 

vd;Mustafa Safi,2003a:32,34,35,36,37,vd;Topçular Katibi,2003:312,323,325,384,vd;Topçular Katibi, 

2003a:675,676,677,678,vd) 

 Hadidi eserinde, Şah İsmail hakkında râfizi ve yoldan çıkmış kelimelerini kullanmaktadır. 

(Hadidi,1991:385) Cevâzir nahiyesi ve Hille’den çıkarılanlar için aduvv-ı hâksâr râfizi nitelemesinin 

yapıldığı başka bir örnekte görülmektedir.(Topçular Katibi,2003a:811) Mustafa Safi, Osmanlı 

padişahlarının günahkar kafirlerin, revâfiz-i bed-girdar ve şeriata uygun olmayanların üzerine gittiğini 

belirtmektedir.(Mustafa Safi:2003:3) 

 

6.Lanetlenmişlik 

 Sözlükte kovmak, iyilik ve faydadan mahrum bırakmak anlamına gelen la’n kökünden türeyen 

lanet kelimesi, dini olarak Allah’ın bağış ve merhametinden uzak bırakılmayı ifade eder.Aynı kökten 

türeyen mel’ûn ve laîn kelimeleri kovulmuş manasına gelmektedir.İslam öncesinde Hicaz-Arap 

topluluğunda aileden atılmış olanlar için kullanılırken,Allah’ın rahmetinden uzak olan şeytan da bu 

kelimelerle anılmıştır. Lanetleme Allah tarafından ise dünyada iyilik, ahrette merhametten mahrum 

kalma, insan tarafından olursa hakaret ve beddua anlamındadır.(Yaşaroğlu,2003:101-102)Dini anlamda 

kronik yazarlarının düşmanı nitelerken kullandıkları bir kavram olduğu eserlerden 

anlaşılmaktadır.(Enveri,2003:32,38,51;Tursun Bey,2020:50,66,68,86,vd;Aşıkpaşaoğlu,2017:107,134, 

135,152,vd;Oruç Beğ,2017:42,73,76,77,vd;Mehmed Neşri,2014:237,241,251,253,255,vd;Mehmed 

Neşri,2014a:579,651,667,669,723,vd;Kemal,2001:93,145,146,147,174,177;Anonim,2000:35,77,78,79, 

80,vd;Behişti Ahmed Çelebi,107,231,239,276,vd;Hadidi,1991:103,106,216,237,vd;Matrakçı Nasuh, 

2019:154,155,156,159,160,vd;Lütfi Paşa,2001:66,178,179,180,181,vd;Selâniki Mustafa,1999:10,11, 

12,22,25,26,vd;Selâniki Mustafa,1999a:450,451,453,458,vd;Topçular Katibi,2003:8,23,52,82,88,vd; 

Topçular Katibi,2003a:903,952,976,vd) 

 Enveri, Vılk-oğlu’nun fitnenin başı olduğunu söylerken onun laîn olduğunu belirtmektedir. 

(Enveri,2003:51) Fatih’in Belgrad üzerine gidişini anlatan Aşıkpaşaoğlu, Yanko’yu mel’ûn olarak 

nitelemektedir.(Aşıkpaşaoğlu,2017:152)Neşri ile Matrakçı Nasuh, Laz ve Bosna tekfurlarının ittifak 

ettiğini aktarırlarken bunların mel’ûn olduğunu söylemektedirler.(Mehmed Neşri,2014:237;Matrakçı 

Nasuh,2019:154) Kemal’e göre,Varna’da Osmanlı’ya karşı toplanıp gelenler laîndir.(Kemal,2001:147) 
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Naima’nın eserinde düşman askerlerini lanetlenmiş olarak nitelediği görülmektedir.(Naima Mustafa, 

2007:1126,1505) 

 

Karakteristik Yönleriyle Düşman 

1.İnatçılık/Asilik 

 Karakteristik olarak düşmanın dik kafalı, asi ve inatçıdır. Dönemin yazarları inat ve asi olan 

düşmanı tagi, bagi, serkeş, anud gibi eş anlamlı kelimelerle vasıflandırmıştır.(Tursun Bey,2020:86,105, 

114,115,137,vd;Mehmed Neşri,2014:215;Mehmed Neşri,2014a:695,779;Behişti Ahmed Çelebi,2016: 

174,348,367,368;Hadidi,1991:192,428,435;Kemalpaşazâde,2014:8,9,10,11,13,18,25,vd;İbn Kemal, 

2000:3,9,13,25,33,35,37,vd;İbn Kemal,1991:13,38,39,52,68,71,vd;İbn Kemal,1997:11,13,15,23,29,43, 

vd;Kemal Paşa-zâde,1996:28,38,50,53,54,vd;Matrakçı Nasuh,2019:273,311,319,331,342,vd;Selâniki 

Mustafa,1999:3,65,284,285,320,vd;Selâniki Mustafa,1999a:450,458,476,488,vd;Mustafa Safi,2003: 

121,168,178,193,vd;Mustafa Safi,2003a:35,36,48,52,54,vd;Topçular Katibi,2003:167,168,334,551,vd) 

 Fatih’in ikinci kez Arnavutluk’a yöneldiğini aktardığı kısımda yazar, Arnavut tayfasının 

yaradılışında şirretlik, sahte gözü peklik, serkeşlik ve dik başlılık olduğunu belirtmektedir. (Tursun 

Bey,2020:138) İbn Kemal’e göre uzak ya da yakında olan bed-kirdâr bâgiler düşmanlık etme fırsatı 

gözleyen(Kemalpaşazâde,2014:9); sultanın emrine itaat etmeyen Gedik Ahmed Paşa serkeşlik 

eden(İbn Kemal:1991:469); Osmanlı askeri azimli, karşısındaki kavim ise anûddur.(Kemal Paşa-

zâde:1996:289) Başka bir örnekte Eflak voyvodası Mihal’in lâin olarak nitelendiği ve isyan ettiğinden 

bahsedildiği görülmektedir.(Selâniki Mustafa,1999:412) 

 

2.Kötü İş ve Hareketlilik 

 Osmanlı kronikleri incelenirken karşılaşılan başka bir karakteristik düşman özelliği iş ve 

hareketinin kötü olması vurgusudur. Eserlerde bed-fi’al, bed-girdar, fasid-girdar olarak sıklıkla 

kullanılan bir nitelemedir.(Şükrullah,2017:195;Enveri,2003:29; Tursun Bey,2020:115,121,136,158,168; 

Aşıkpaşaoğlu,2017:63,132;Mehmed Neşri,2014:195,401,403;Mehmed Neşri,2014a:617,777;İdris-i 

Bitlisi,2019:158;Kemalpaşazâde,2014:15,17,28,51,52,vd;İbn Kemal,2000:59,87,93,105,109,vd;İbn 

Kemal,1991:10,109,116,122,vd;İbn Kemal,1997:9,30,32,43,48,53,vd;Kemal Paşa-zâde,1996:49,51,52, 

54,57,vd;Matrakçı Nasuh,2019:311,316,319,324,341,vd;Lütfi Paşa,2001:144,196,263,275,vd;Selâniki 

Mustafa,1999:93,189,224,330,432;Selâniki Mustafa,1999a:580,680,783;Mustafa Safi,2003:197,222, 

257;Mustafa Safi,2003a:26,118;Topçular Katibi,2003:42,58,223,390,vd;Topçular Katibi,2003a:681, 

773,786,787,vd) 

 Şükrullah, sultanın din yolunda savaşan ve uğraşanların yardımcısı iken, kafirlerin, kötülükte 

ayak direyenlerin ve tanrı yağılarının karşısında olduğunu belirtmektedir.(Şükrullah,2017:195) Enveri, 

Üngürüs kralını bed-fi’al olarak görürken(Enveri,2003:29); Tursun Bey ise Semendire’nin fethini 

anlattığı kısımda kafirleri kötü işli olarak nitelemektedir.(Tursun Bey,2020:106) Lütfi Paşa, küffarın 

bed-girdâr olduğunu, çaresiz sultandan aman dilediğini belirtmektedir.(Lütfi Paşa,2001:248) Mustafa 

Safi, Bosna kalesini istila eden kral için(Mustafa Safi,2003:197); Topçular Katibi ise şah için bed-fi’âl 

nitelemesi yapmaktadır.(Topçular Katibi,2003a:1044) 
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3.Kötü/Bozuk Düşüncelilik-Şüphecilik 

 Osmanlı algısında düşman, karakteristik açıdan kötü/bozuk düşünceye sahip ve şüpheci olarak 

ele alınmaktadır. Kötü düşünceli olma, insanların fenalığını düşünme,şüpheci olma anlamlarını içeren 

bed-rây, bed-gümân, bed-hâh, fasid rây, bed/fesad endiş kelimeleriyle eserlerde düşman 

nitelenmiştir.(Şükrullah,2017:218;Behişti Ahmed Çelebi,2016:105,112,148,301,310;İdris-i Bitlisi,2019: 

65;Kemalpaşazâde,2014:13,21,23,25,27,28,vd;İbn Kemal,2000:7,9,11,33,39,vd;İbn Kemal,1991:11,21, 

22,36,55,64,vd;İbn Kemal,1997:8,12,15,20,24,25,vd;Matrakçı Nasuh,2019:304,349,352,402,vd; 

Selâniki Mustafa,1999:398;Selâniki Mustafa,1999a:629;Mustafa Safi,2003:4,209;Mustafa Safi,2003a: 

33,63,295;Topçular Katibi,2003:22,42,50,75,127,vd;Topçular Katibi,2003a:1095) 

 Şükrullah’a göre, Timur ile karşılaşan sultanın ordusundaki Tatarlar ve kötü düşünceli kafir 

çerisi İslam’a asi olup Tatarlar Timur tarafına geçmiş kafirler ise kaçmıştır.(Şükrullah,2017:218) İbn 

Kemal’e göre, küffar bed-gümân yani şüphecidir ve onların belasını defetmek padişahlar için 

canlarından önemlidir.(Kemalpaşazâde,2014:105,106) Osmanlı askerinin alaylarına hücum ettiği 

düşman bed-rây yani kötü düşüncelidir.(İbn Kemal,2000:259) Şah İsmail’in başında olduğu askerler 

bed-endîştir.(İbn Kemal,1997:276) Mustafa Safi, isyan edenlerin yaptıkları kötü işlerden pişman 

olduklarını ve yardımcıları olan bed-gümânlarla perişan olduklarını(Mustafa Safi,2003a:63); Topçular 

Katibi ise şahın her işin fenalığını isteyen yani bed-hâh olduğunu söylemektedir.(Topçular Katibi, 

2003:669)  

 

4.Zalimlik 

 Yazarların düşmanı nitelerken üzerlerinde durdukları bir diğer kavram olan zalimlikle ilgili 

eserlerde, zalim, bi-dad, gaddar, zall kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir.(Mehmed Neşri,2014: 

123,191,215,357;Mehmed Neşri,2014a:539,637,639,791,799;Behişti Ahmed Çelebi,2016:84,107,135, 

161,216,vd;İdris-i Bitlisi,2019:85,97,155,157,158;Kemalpaşazâde,2014:26,85;İbn Kemal,2000:7,87, 

137, 139,vd;İbn Kemal,1991:205,325,340,344,vd;İbn Kemal,1997:158,256;Kemal Paşa-zâde,1996: 

36,37,38,74,vd;Matrakçı Nasuh,2019:130,150,178,189,vd;Lütfi Paşa,2001:72,101,161,165, vd;Selâniki 

Mustafa,1999:117,223,389;Selâniki Mustafa,1999a:601,726,816,819,vd;Mustafa Safi,2003:28,32,89, 

107,vd;Mustafa Safi,2003a:59,60,84;Topçular Katibi,2003:4,11,114,128,143,vd;Topçular Katibi, 

2003a:760,770,775,776,808,vd) 

 Karamanoğlu’nun Beypazarı halkına yaptıklarını anlatan Neşri, kafirin dahi onların yaptığını 

yapmadığını, haramilik yapıp zalim olduklarını belirtmektedir.(Mehmed Neşri,2014a:637) Başka bir 

eserde, Karamanoğlu Mehmed Bey’in mazlumlara zulmettiği ve Osmanlı’ya hücum ettiğinin üzerinde 

durulmaktadır.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:170) İdris-i Bitlisi’ye göre Kazıklı Voyvoda gayet cebbâr, 

kahhâr, memleketinde hem zalim hem hilecidir. Siyaset şeklini aktarırken üslubunun mekruh olduğunu 

ve Firavun’un adetini ortaya çıkardığını belirtmektedir.(İdris-i Bitlisi,2019:157)   

5.Ahlaksızlık/Edepsizlik 

 Osmanlı tarihçilerine göre karakteristik açıdan düşman ahlaksızdır. İncelenen kroniklerde bed-

siret, bi-edep, kaltaban kelimelerini kullanarak bu nitelemeyi yaptıkları anlaşılmaktadır.(Enveri, 

2003:30;İdris-i Bitlisi,2019:98;Kemalpaşazâde,2014:13,26,28,36,49,vd;İbn Kemal,2000:83,85,97,103, 

109,vd;İbn Kemal,1991:19,232,364,507;İbn Kemal,1997:105,114,165,194,vd;Kemal Paşa-zâde,1996: 
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77,106,144,180,vd;Lütfi Paşa,2001:253,260,267;Selâniki Mustafa,1999:284;Topçular Katibi,2013a: 

766,1050,1054) 

 İlk örnekte Miloş yazar tarafından kaltaban olarak nitelenmektedir.(Enveri,2003:30) İbn 

Kemal’e göre, tabiatı inat ve fesat üzerine olan da(Kemalpaşazâde,2014:13); sur içinde kalan düşman 

da(İbn Kemal,2000:97) fesat çıkarmaya çalışan da bed-sirettir.(Kemal Paşa-zâde,1996:180) Lütfi 

Paşa’nın eserinde yeniçeri taifesinin İbrahim Paşa’yı kiliseye kapatarak edepsizlik ettiği 

söylenmektedir.(Lütfi Paşa,2001:267) 

 

6.Pislik/İğrençlik 

 Düşman kavramını incelerken yazarlar tarafından pislik ve iğrençlik anlamına gelen pelid, na-

pak, mekruh, mendebur, murdar kelimelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.(Tursun Bey,2020: 

117,149,162;Mehmed Neşri,2014:269;Mehmed Neşri,2014a:701;Anonim,2000:77,79;İdris-i Bitlisi, 

2019:157;Hadidi,1991:347;İbn Kemal,2000:83,129,447;İbn Kemal,1991:226,277,459,499;İbn Kemal: 

1997:71,218;Kemal Paşa-zâde,1996:58,147,333;Matrakçı Nasuh,2019:160,310,311,321,321,vd; Lütfi 

Paşa,2001:74,75,206,213,vd;Selâniki Mustafa,1999:26,72,93,393;Topçular Katibi,2003:27,51,94,95, 

99,vd) 

 Karaboğdan seferinden bahseden yazar, düşmanı kötü yaradılışlı ve pislik olarak nitelemiştir. 

(Tursun Bey,2020:162) Yanko’dan mel’ûn ve pelid(Anonim:2000:77); sultanla konuşan elçiden mel’ûn, 

cehennem iti ve pelid olarak(Mehmed Neşri,2014:269)bahsedildiği görülmektedir. Osmanlı düşman 

algısında bu güruhlar mekruh(Selâniki Mustafa,1999:93); Balfi dinsiz ve peliddir.(Topçular 

Katibi,2003:99) Matrakçı Nasuh, Sultan Süleyman’ın doğuda Hz.Muhammed’in dini kurallarını tebdil 

eden Şah Tahmasb’ın vücud-u habisinin izalesini gerekli gördüğünü ve şah-ı gümrâhın fesadını 

defetmek için beylerine, serdarlarına ahkâm-ı şerifler gönderdiğini belirtmektedir.(Matrakçı 

Nasuh,2019:360) 

 

7.Hainlik 

 Osmanlı’nın düşünce yapısında düşman, zarar vermekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan, 

kötü niyetli, itimadı kötüye kullanan haindir. İncelenen eserlerde yazarların bu vasıflandırmayı 

kullandıkları görülmektedir.(Tursun Bey,2020:138,197;Aşıkpaşaoğlu,2017:123,189;Oruç Beğ,2017:33, 

95;Kemal,2001:150;Hadidi,1991:200;Matrakçı Nasuh,2019:139,177,217,220,334,vd;Lütfi Paşa,2001: 

72,80,146,244,252;Selâniki Mustafa,1999:152,430;Selâniki Mustafa,1999a:603,805,827,841,847; 

Mustafa Safi,2003:196,197;Topçular Katibi,2003:9,10,45,60,61,vd) 

 Tursun Bey, ordunun azığına el uzatan Varsaklar’ın açlığı ve hainliğini(Tursun Bey,2020:197); 

Aşıkpaşaoğlu, Vılakoğlu’nun hıyanet ettiğini, Karamanoğlu’nun ve Macarlar’ın hareketlerinin onun 

şeytanlığı olduğunu(Aşıkpaşaoğlu,2017:123); Oruç Beğ,Yayça hisarının Üngürüs eline geçmesini 

aktarırken hisar erlerinin hainliğini belirtmektedir.(Oruç Beğ,2017:95) Yine Drakula hakkında içinin 

hain olduğu(Hadidi,1991:200); İskender’in de hünkara hain olduğu nitelemesi yapılmıştır.(Kemal, 

2001:150) 
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Farklı Yönleriyle Düşman 

1.Uğursuzluk 

 Düşmanlarını vasıflandırırken tarih yazarları uğursuzluk kavramı üzerinde durmuş, eserlerde 

menhus, musibet, nuhuset kelimelerini kullanmışlardır.(Tursun Bey,2020:115;Kemalpaşazâde,2014: 

16,40,87,96,vd;İbn Kemal,2000:15,41,43,91,vd;İbn Kemal,1991:115,123,126,128,vd;İbn Kemal,1997: 

29,48,63,91,106,vd;Kemal Paşa-zâde,1996:7,50,51,52,55,vd;Matrakçı Nasuh,2019:316,348,350,353, 

356;Selâniki Mustafa,1999a:619;Mustafa Safi,2003:78,79,169,184,192,vd;Mustafa Safi,2003a:25,120, 

130) 

 Aşıkpaşaoğlu, karşılaşmadan önce kaçan Türkmenleri uğursuz, hain(Aşıkpaşaoğlu,2017: 189); 

İbn Kemal, Hayrettin Paşa ve Evrenos Bey tarafından Selânik’e yapılan akını aktarırken küffarı 

menhûs(Kemalpaşazâde,2014:40); yine günahkar olarak gördüğü kafirin sur içinde mahsur kaldığını 

aktarırken onları menhûs olarak nitelemiştir.(İbn Kemal,1997:69) Mustafa Safi, Sakallı Hatun denilen 

casus için menhûs ifadesini kullanmıştır.(Mustafa Safi,2003:79) 

 

2.Kötü Soyluluk/Soysuzluk 

 Osmanlı düşüncesine göre yazarların değindiği bir diğer hususu soy kavramı oluşturmuş, bu 

bağlamda bed-nihad, fürü-maye, bed-güher, bed-asl, bed-tebâr, neseb-i medhûl kelimelerini 

düşmanları nitelerken kullanmışlardır.(Hadidi,1991:177;İbn Kemal,2000:103,105;İbn Kemal,1991: 

237,265,276,449;İbn Kemal,1997:24;Kemal Paşa-zâde,1996:58,98,101,206,vd;Matrakçı Nasuh,2019: 

323,329,332,334,vd;Mustafa Safi,2003:158,186,244;Mustafa Safi,2003a:8,40,67,306) 

 Hadidi eserinde, Karamanoğlu İbrahim Bey’i bed-asl(Hadidi,1991:177); İbn Kemal hasmı bed-

nijad(İbn Kemal,2000:105) ve hisar içindekiler bed-güher(İbn Kemal,191:449); Matrakçı Nasuh 

Canberd Gazali’yi bed-asl ve hain(Matrakçı Nasuh,2019: 334); Mustafa Safi Tatarları bed-tebâr 

(Mustafa Safi,2003:186)olarak nitelemektedir. 

 

3.Talihsizlik 

 Kroniklerde düşmanların özelliklerine dair bir diğer niteleme talihsizliktir. Bed-ahter, bed-baht, 

ser-nigün, nekbet fercam, siyah baht gibi kelimelerle ifade edilmiştir. (Ahmedi,2017:150,154; Tursun 

Bey,2020:87,115,128,188,192,193;Aşıkpaşaoğlu,2017:200; Oruç Beğ,2017:63;Mehmed Neşri, 

2014:219;Mehmed Neşri,2014a:579,773,791;Anonim,2000:33; İdris-i Bitlisi,2019:51; Kemalpaşazâde, 

2014:30;İbn Kemal,2000:39,189,215,223,vd;İbn Kemal,1991:114,134,217,267,vd;Kemal Paşa-zâde, 

1996:89,95,154,165,vd;Matrakçı Nasuh,2019:271,274,329,363,vd;Lütfi Paşa,2001:173,281,304; 

Selâniki Mustafa,1999:233;Selâniki Mustafa,1999a:597,603,664,703,vd;Mustafa Safi,2003:32,75,89, 

170,vd;Mustafa Safi,2003a:54,56,61,62,63,vd;Topçular Katibi,2003:139, 155,163,172,vd) 

 Aşıkpaşaoğlu, Yıldırım’ın topladığı malı yiyen Timur’u bedbaht olarak ifade etmektedir. 

(Aşıkpaşaoğlu,2017:200) Tursun Bey, Kazıklı Voyvoda için mel’ûn, kibirli, azgın ve bahtı kara 

nitelemelerini yapmaktadır.(Tursun Bey,2020:112) Sultan Murad’ın Karamanoğlu elçisine verdiği 

cevabı aktaran Neşri, Karamanoğlu için müdbir, müfsid, zalim ifadelerini kullanmıştır.(Mehmed 

Neşri,2014:219) Kosova savaşından bahseden yazara göre, kafirler ser-nigün olarak kaçmıştır. 

(Anonim,2000: 33) İdris-i Bitlisi’ye göre Osmanlı askerleri, bahtı kara kafirlerin diyarına baskınlar yapıp 
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ehl-i küfrün fesadını defedince mutlu olandır.(İdris-i Bitlisi,2019:51) Oruç Beğ ve Lütfi Paşa’nın 

eserlerinde Şeyh Bedrettin’in etrafındaki sofiler için bed-baht nitelemesi yapılmaktadır.(Oruç 

Beğ,2017:63;Lütfi Paşa, 2001:173) İbn Kemal’e göre üzerlerine gazaya gidilen küffar bed-

ahterdir.(Kemalpaşazâde,2014:30) Matrakçı Nasuh, Fatih’in Rum Mehmed Paşa’nın Karamanoğlu’nu 

engellemek adına yaptıkları üzerine paşayı devletsiz,bed-baht ve zulmeden olarak nitelediğini ve işi 

başaramadığını söylediğini belirtmektedir.(Matrakçı Nasuh,2019:274) Yazara göre,Kaşa kalesi altında 

toplanan düşman ordusu itikatsız,bed-baht kefere şeytanlarıdır.(Topçular Katibi,2003:155) 

  

4.Şeytanlık 

 Yazarlar, düşmanı nitelerken şeytan benzetmesi yaparak bu kişiler ya da güruhun şeytanlık 

yapması, şeytan yaradılışlı olmasını aktarırken ehrimen beden/girdar/nijad, div-nijad, ifrit nihad, iblis 

girdar, ateş nihad-girdar kelimelerini kullanmışlardır.(Tursun Bey,2020:66,73,96,115,122,vd; 

Aşıkpaşaoğlu,2017:138,139;Mehmed Neşri,2014:269;Mehmed Neşri,2014a:619;Kemal,2001:84,101; 

İdris-i Bitlisi,2019:157,161;Hadidi,1991:152,186,278,385;Kemalpaşazâde,2014:11,14,18,35,57,vd;İbn 

Kemal,2000:33,35,43,257,313,vd;İbn Kemal,1991:72,123,137,212,244,vd;İbn Kemal,1997:29,44,58, 

65,76,vd;Kemal Paşa-zâde,1996:39,56,73,75,84,vd;Matrakçı Nasuh,2019:234,319,368,433;Selâniki 

Mustafa,1999:29,161,371;Selâniki Mustafa,1999a:510,537,573;Topçular Katibi,2003:41,42,51,155, 

273,vd;Topçular Katibi,2003a:696,786,788,802,vd) 

 Tursun Bey’in yeniçeriler ve kapı halkına karşı direnenlere kin dolu, kendini beğenmiş şeytanlar 

nitelemesi yaptığı(Tursun Bey,2020:66); Aşıkpaşaoğlu’nun Macar kafirinin Belgrat’tan geçişini haber 

alan hünkarın bunu Vılakoğlu’nun şeytanlığı olarak gördüğü(Aşıkpaşaoğlu,2017:138); Kemal’in 

düşmanı ifrite, domuz gözlüye ve ite benzettiği eserinden anlaşılmaktadır.(Kemal,2001: 101)Hadidi, 

Şeyh Bedrettin’in tarafındaki sofilerin halkı dinlerinden azdırma amacında olduklarına, ellerinde 

namelerle şeytan gibi dağıldıklarına değinmektedir.(Hadidi,1991:152) İbn Kemal’e göre, Pir Ahmed 

Beğ’in arkasında olanlar serkeşlik edenler ateş-nihad, bed-nijaddır.(İbn Kemal,1991: 299) Yazar, kale 

ve sur içinde mahsur kalanları div-nijad,bed-nihad olarak nitelerken, onları itaate davet ettiklerini 

belirtmektedir.(Kemal Paşa-zâde,1996:150) Selâniki Mustafa’nın eserinde şah gümrâh askeri 

şeytandır.(Selâniki Mustafa,1991:161) Topçular Katibi,Abaza Paşa’nın düşmanlığının tekrar 

ettiğini,Celalilik ve şeytanetle asker topladığını belirtmektedir.(Topçular Katibi, 2003a:839) 

 

5.Yolunu Şaşırmışlık  

 Kroniklerde düşmanı nitelemek için kullanılmış bir diğer kelime gümrâhtır. Sözlük anlamına 

bakıldığında yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış anlamına geldiği görülmektedir.(Develioğlu, 

2007:299) İncelenen eserlerden düşmanın yolunu şaşırmış olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır. 

(Hadidi, 1991:12,67,123,225;Kemalpaşazâde,2014:19,41,68,98;İbn Kemal,2000:119,223,225,vd;İbn 

Kemal,1991:66,119,122,123,125,vd;İbn Kemal,1997:21,26,45,46,53,vd;Kemal Paşa-zâde,1996:29, 

40,54,59,72,vd;Matrakçı Nasuh,2019:313,342,363,422,vd;Selâniki Mustafa,1999:160,161,198;Selâniki 

Mustafa, 1999a:512;Mustafa Safi,2003:210,213,229,238,240;Mustafa Safi,2003a:8,31,35,36,136,vd) 

 Hadidi şah olan Gıyaseddin’i merhametsiz, zalim ve gümrâh olarak nitelemektedir.(Hadidi, 

1991:67) İbn Kemal, sahranın kenarındaki düşman güruhunun gümrâh(Kemalpaşazâde,2014:98); bir 
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başka örnekte yoldan çıkmış hasmın alayının tarumar olduğuna değinmektedir.(İbn Kemal,1997:135) 

Padişahtan aman dileyip, hisarı veren küffar gümrâh olarak nitelendiği(Kemal Paşa-zâde, 1996:108) 

gibi Şah İsmail’in askerleri için de bu kelime kullanılmıştır.(Matrakçı Nasuh,2019:313) Mustafa Safi, 

baharda şah-ı gümrâhın diyardan defedilmek istendiğini(Mustafa Safi,2003:210) başka bir örnekte 

küffarın gümrâh olduğu belirtilmektedir.(Mustafa Safi,2003a:8)  

 

6.Perişanlık 

 Osmanlı tarih yazarlarının kullandığı hâksâr, tar u mar, pay-mâl, mahzûl kelimeleriyle 

eserlerinde düşmanlarının perişanlığını betimledikleri anlaşılmaktadır. Özellikle Osmanlı zaferleri 

sonrasında bu vurguyu yapmışlardır.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:132;İbn Kemal,2000:123,143, 

233,239,243,vd;İbn Kemal,1991:48,147,149,170,208,vd;İbn Kemal,1997:7,20,46,47,54,vd;Kemal Paşa 

-zâde,1996:49,53,91,110,148,vd;Matrakçı Nasuh,2019:288,316,324,325,vd;Selâniki Mustafa,1999: 

5,12,25,30,32,78,vd;Selâniki Mustafa,1999a:448,458,463,468,476,vd;Mustafa Safi,2003:48,71,169,170, 

192,vd;Mustafa Safi,2003a:7,8,10,28,46,53,vd;Topçular Katibi,2003a:693,739,741,742,745,749) 

 İbn Kemal’e göre düşmanın yaylağı atlarla çiğnenip o bed-fi’âller pây-mâl edilmiş(İbn Kemal, 

200:259), akıncı alayı karşısında küffar-ı hâksârın alayı bozulup tarumar olmuş(İbn Kemal,1991:211), 

küffar-ı hâksârın dilaverlerinden bed-kirdârlar toprağa düşmüştür.(İbn Kemal,1997:224) Selâniki 

tarihinde Rumeli beylerbeyi Mehmed Paşa’nın askerleriyle yetişmesi üzerine melâin-i hâksârın firar 

ettiği ve müminlerin kurtulduğu, Siska kalesinin fethedildiği(Selâniki Mustafa,1999:331), küffâr-ı 

hâksârın taburunun İslam kılıcı altında makhûr olduğu belirtilmektedir.(Selâniki Mustafa,1999a:715) 

Behişti Ahmed, Rum askerinin hamlesiyle düşman askerinin tarumar olduğunu(Behişti Ahmed 

Çelebi,2016:132); Topçular Katibi ise küffar-ı hâksârdan nice başlar alındığını belirtmektedir. 

(Topçular Katibi,2003a:741) Naima tarihinde Anadolu askeri ve yeniçeri ile düşman askeri arasındaki 

karşılaşmada karşı taraf küffar-ı hâksar olarak nitelenmiştir.(Naima Mustafa,2007:1025) 

 

7.Kindarlık 

 Kroniklerde düşmanla ilgili geçen betimlemelerden biri adû-yı kine cuy olup, adû kelimesi 

düşman kine cu ya da cuy olarak geçen tamlama öç almaya çalışan anlamına gelmektedir.(Develioğlu, 

2007:521)İncelenen eserlerde yazarlar tarafından bu nitelemenin yapıldığı tespit edilmiştir.(Tursun 

Bey,2020:66;Kemal,2001:22;Hadidi,1991:106,307,329,445;Kemalpaşazâde,2014:99,113;İbn Kemal, 

2000:11,29,41,45,93,vd;İbn Kemal,1991:10,56,219,225,228,vd;İbn Kemal,1997:11,32,100,102,110, 

152,vd;Kemal Paşa-zâde,1996:49,59,60,75,81,vd;Matrakçı Nasuh,201:319;Mustafa Safi,2003a:10,16) 

 Karamanlı Nişancı Mehmed’e göre Üngürüs kralı kin ve düşmanlıkla doludur.(Karamanlı 

Nişancı Mehmed,1949:359) Kemal, eserinde Cengiz Han’ı çok kinli olarak nitelemektedir.(Kemal, 

2001:22) Hadidi, Sultan Murad’ı şehit eden Miloş’un dinsiz ve gönlünün kin dolu olduğunu 

belirtmektedir.(Hadidi,1991:106)İbn Kemal’e göre, Azerbaycan’dan çıkıp Erzincan’a yürüyen, 

yürüdüğü yerde ot bitmeyen düşman kinlidir.(İbn Kemal,1997:252) Yazarın bir diğer eserinde kinli 

olarak nitelenen düşmanın derneğinin dağıtılmasının istendiği anlaşılmaktadır.(Kemal Paşa-zâde, 

1996:59) Mustafa Safi’nin eserinde din ve devlet düşmanlarını kin dolu olarak nitelediği 

görülmektedir.(Mustafa Safi,2003a:10) 



Bizbirlik, Alpay & Altan Melis; Başlangıçtan 16. Yüzyılın Sonuna Kadar Osmanlı Kroniklerinin 

Anlatımıyla “Düşman” 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 306 

8.Hayvana Benzerlik 

 Düşmanla ilgili yapılan nitelemelerden bazılarında yazarların karşı tarafı hayvan formunda 

tasvir ettiği, eserlerinde kelb yani köpek, domuz, sığır, eşek, direkt hayvan ya da hayvandan aşağı 

kelimelerini kullanmalarından anlaşılmaktadır.(Karamanlı Nişancı Mehmed,1949:359;Tursun Bey, 

2020:99,100,102,126,138,148;Mehmed Neşri,2014:269,297;Mehmed Neşri,2014a:707;Kemal,2001:84, 

101,119;İbn Kemal,1991:455,512;Kemal Paşa-zâde,1996:305;Matrakçı Nasuh,2019:160,167,332; 

Selâniki Mustafa,1999:82,162,378;Mustafa Safi,2003a:310;Topçular Katibi,2003:291,339;Topçular 

Katibi,2003a:693,741,751,798,818,vd) 

 Karamanlı Nişancı Mehmed, düşmanı hayvan hatta hayvandan daha aşağı görmektedir. 

(Karamanlı Nişancı Mehmed,1949:359) Tursun Bey, püskürttükleri kafiri sığır, Hersek kralını köpek, 

Arnavutları hınzır, Gedik Ahmed Paşa’nın fetihlerini haber alan Karamanoğlu ve Türkmenleri 

kudurmuş it olarak nitelemiştir.(Tursun Bey,2020:99,126,138,148) İstanbul’un fethini anlatan Neşri, 

kılıçtan geçirilenlere har-nihad diyerek onları eşek olarak görmektedir.(Mehmed Neşri,2014a:707) 

Kemal, Tatarlar için domuz gözlüler, itten beterler benzetmeleri yapmıştır.(Kemal,2001:119) Matrakçı 

Nasuh, Miloş Kobile’i kelb, Mehdi Celali’yi domuz olarak nitelemiştir.(Matrakçı Nasuh,2019: 167,332) 

 

9.Din/Devlet ve Millet Düşmanlığı 

 Osmanlı’nın din ve devlet ideolojisine aykırı hal ve harekette bulunan kişiler, topluluklar ya da 

milletler düşmandır. Eserlerde düşmenan-ı mülk ü millet, adûv-ı din ve devlet gibi tamlamalarla yapılan 

vurgular tespit edilmiştir.(Enveri,2003:47;Tursun Bey,2020:50,140,161,163,193;Behişti Ahmed 

Çelebi,2016:107,108,118,124,181,223,vd;İdris-i Bitlisi,2019:78,97,173;Hadidi,1991:212,286; İbn 

Kemal,1997:53;Matrakçı Nasuh,2019:295,322,326,329,369,vd;Lütfi Paşa,2001:248;Selâniki 

Mustafa,1999:6,8,12,13,22,23,vd;Selâniki Mustafa,1999a:448,451,454,462,478,vd;Mustafa Safi,2003: 

16,133,171;Mustafa Safi,2003a:16,47,109,184,267) 

 Enveri, Karamanoğlu’nu din düşmanı(Enveri,2003:47), Tursun Bey ise eski hanedan düşmanı 

olarak nitelemektedir.(Tursun Bey,2020:50)Behişti Ahmed Çelebi, Osmanlı’nın din düşmanı, şeriat 

muhalifi olanlarla mücadele ettiğini belirtmektedir.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:108) İdris-i Bitlisi, 

küffar hükümdarlarının birleşerek Müslümanlar üzerine hücum ettiğine, sultanın bu mülk ve din 

düşmanlarına karşı zafer kazandığına değinmektedir.(İdris-i Bitlisi,2019:173) Matrakçı Nasuh, Teke-

ili’nde Hasan Halife ve oğlu Şeytan Kulu’nun pazarı yağmalayıp şehrin kadısını öldürdükten sonra 

etrafına gizli din düşmanları, münafıkları topladığını söylemektedir.(Matrakçı Nasuh:2019:295-296) 

Selâniki tarihinde Kaçar oymağı din ve millet düşmanı, lanetlenmiş günahkar, dinsiz(Selâniki 

Mustafa,1999:207); Lütfi Paşa’nın eserinde padişahtan aman dileyen küffar din düşmanı olarak 

nitelenmektedir.(Lütfi Paşa,2001:248)   

 

10.Sonunun Kötü Olması 

 Yazarların düşman ile ilgili üzerinde durduğu bir diğer husus onların akıbetiyle ilgilidir. 

Eserlerde bed-fercam kelimesi ile düşmanın sonunun kötü olduğu belirtilmektedir.(Behişti Ahmed 

Çelebi,2016:103,104;Hadidi,1991:422;Kemalpaşazâde,2014:3,22,29,113;İbn Kemal,2000:9,15,39,57, 
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85,vd;İbn Kemal,1991:59,66,72,93,122,163,vd;İbn Kemal,1997:8,20,24,30,34,35,vd;Kemal Paşa-

zâde,1996:73,77,80,89,90,95,vd) 

 Hadidi, eserinde Canberd Gazali’yi bed-fercam olarak nitelemektedir.(Hadidi,1991:422) İbn 

Kemal’e göre sonu kötü olan düşmanın işi tamam olmuştur.(Kemalpaşazâde,2014:113) Arab’da, 

Şam’da, Halep’te şer ve fesat çıkaran Timur’un bed-fercam olarak ifade edildiği görülmektedir.(İbn 

Kemal,2000:399) İslam askeriyle savaşan düşman askeri ölüm eri,bed-fercamdır.(İbn Kemal,1991: 410) 

Peşlerinden gidip işlerini tamam etmek istedikleri hasımları için de bu ifadeyi kullandıkları 

anlaşılmaktadır.(İbn Kemal,1997:114) Tırnova hisarında kafiri kırdıklarından bahseden yazar, Üngürüs 

için bed-fercam nitelemesi yapmıştır.(İbn Kemal,1991:152) 

 

11.Ölü Düşmanın Nitelikleri 

 Osmanlı tarihçilerinin düşman algısını ve onlara bakışını yansıtan bir başka faktör ölü düşmanı 

niteleme şeklidir. Eserlerde ölen düşmanı anlatan yazarlar genellikle leş, cife, murdar kelimelerini tercih 

ederken daha önce benzetme yaptıkları gibi cesetlerini de hayvan ölüsüyle eş görmüşlerdir.(Tursun 

Bey,2020:87,117,167;Mehmed Neşri,2014a:671,697;Behişti Ahmed Çelebi, 2016:141;Hadidi, 

1991:391;İbn Kemal,1991:361,462,488,538;Kemal Paşa-zâde,1996:90;Matrakçı 

Nasuh,2019:291,352,388,404;Selâniki Mustafa,1999:393;Selâniki Mustafa,1999a:855,856;Topçular 

Katibi,2003:25,42,44, 45,52,61,vd;Topçular Katibi,2003a:679,751,787,798,vd) 

 İskenderiye’nin fethini anlattığı kısımda Tursun Bey, Leş kalesinin ele geçirildikten sonra 

içindeki leşleriyle ateşe verildiğinden bahsetmektedir.(Tursun Bey,2020:167) Neşri’ye göre öldürülmüş 

küffar cehennem odunu, domuz leşi iken o kötü düşünceliler elinde şehit olan Müslümanların yüzleri 

dolunaya benzemektedir.(Mehmed Neşri,2014a:697) Sultan askerinin aman vermeyip devletsiz kafire 

yetiştiğini aktaran yazar, sultana getirilen esirleri nim-mürde yani yarı ölü ve aşağılanmış olarak 

nitelemektedir.(Behişti Ahmed Çelebi,2016:141) Hadidi, Ustacıoğlu’nun kellesinin alındıktan sonra 

leşinin kurt, kuş için bırakıldığına değinmektedir.(Hadidi,1991:391) İslam dini düşmanlarının karşı 

koyamayıp yenildiğinden bahseden yazar, meydanda küffarın mürdlerinin kaldığını söylemektedir. 

(Matrakçı Nasuh,2019:352) Topçular Katibi, meydanda kellesi alınan düşmanın laşe u cifesini sahraya 

sürdüklerini belirtmiştir.(Topçular Katibi,2003a:751) Naima tarihinde küffarın leşinden derelerin 

dolduğundan bahsedilmektedir.(Naima Mustafa,2007:1269) 

 

Sonuç 

 Bir toplumun inandığı din, mensubu olduğu millet, yaşadığı coğrafya gibi temel faktörler 

kişilerin bakış açılarını etkileyen kilit unsurlar olup, toplumu bir arada tutan devletlerin ideolojileri de 

bu temeller üzerine kuruludur. Yapılan çalışma ile Osmanlı tarih yazarlarının bakış açılarından düşmanı 

nasıl algıladıkları üzerinde durarak, belirlenen zaman aralığında farklı yazarların hangi kavramlar ve 

konular çerçevesinde nitelemeler yaptıkları tespit edilmiştir. 

 Osmanlı kroniklerinde yazarların en fazla vurgu yaptıkları unsur dini olup, düşmanı sıklıkla bu 

yönden nitelemişlerdir. Yazarlar dini anlamda düşmanı kafir, bozuk dinli/mezhepli/itikatlı, rafizi, 

lanetlenmiş ve inkarcı olarak görmüşlerdir. İncelenen eserlerin tamamında kullanılmış ve sıklıkla 

yapılmış niteleme kafirliktir. Cihat ve gaza ideolojisinin hakim olduğu Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim 
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unsurlar üzerine giderken ve onları vasıflandırırken bu kavramı vurgulaması oldukça doğaldır. Çünkü 

yapılan vurgunun kökeninde Sünni İslam’ı temsil eden, sınırlarını genişleten devletin, dini korumak 

için faaliyetlerde bulunması ve Allah’ın yardımının üzerlerinde olduğu inancı hakimdir. Müslüman olup 

Şii mezhebine bağlı olan ve Osmanlı’ya düşmanlık edenler genellikle rafizi, bozuk mezhep/itikat 

bağlamında değerlendirilmiştir. Gerek Müslüman gerek gayrimüslim düşmanın yazarların anlatımında 

dinsiz, günahkar, lanetlenmiş, inkarcı olarak nitelendiği anlaşılmaktadır. 

 Yazarlar karakteristik yönleriyle düşmanı birçok farklı açıdan irdelemişlerdir. İnatçı/asi, yaptığı 

işi ve düşüncesi kötü, zalim, ahlaksız, pis, hain gibi nitelemelerin yapıldığı anlaşılırken düşman vasfını 

taşıyanların yaradılışlarının da kötü olduğu üzerinde durulmuştur. 

 Farklı yönleriyle düşman uğursuz, şeytan, kötü soylu, talihsiz, yolunu şaşırmış, perişan, kindar, 

sonu kötü, din/devlet/millet düşmanı olarak görülmüştür. Düşmanı niteleyen yazarlar, hayvan 

benzetmesi yapmış ve ölen düşmanı da bundan hareketle leş olarak değerlendirmişlerdir. 

 Osmanlı İmparatorluğu, İslam dünyasının dar’ül harbe karşı güvenliğinin sağlanması yanında 

kendi içinde Sünni İslam ile devlet düzeninin korunması ve bunları tehdit edecek faktörlerin ortadan 

kaldırılmasını misyon edinmiştir. Bu misyon Osmanlı tarih yazarlarının düşman algısını 

temellendirmektedir. Düşmanın yaptıklarının ehl-i İslam’a karşı yapılan hareketler olarak 

değerlendirildiği yazarların anlatımlarından anlaşılmaktadır. İslam sultanının, askerinin ve ordusunun 

Allahın yardımıyla güçlenen, onun yolunda savaşan kuvvetler olduğu düşüncesiyle başarılarının 

düşmanı perişan ettiği,onların elinden kurtarılan yerlerin İslam nuruyla aydınlandığı fikri hakimdir. 

Osmanlı’nın dinini yaymak, sınırlarını genişletmek için hedef olarak gördüğü harbi gayrimüslimler gibi 

din ve devlet düzenini olumsuz etkileyen, cihat-gaza faaliyetlerini sekteye uğratan Müslümanları da 

düşman algısıyla nitelediği açıktır. Bu minvalde Osmanlı devlet görevlileri arasından isyan edenler, 

zalimlik yapanlar ya da devletin düşmanları ile ittifak kuranlara karşı eleştirel üslup kullanılmış ve 

düşman olarak vasıflandırılmışlardır.  
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Demokrat Parti Dönemi’nde Yabancı Sermayenin Teşviki ve Ekonomik 
Yapıya Etkileri (1950-1960) 

Promotion of Foreign Capital and Its Affects on Economic Structure During Democrat 

Party Period (1950-1960) 

 

Mehmed Gökhan POLATOĞLU1 
 

 

Abstract  

 
In this research, the changes experienced in 
economic policy, the place of foreign capital in 
this process and its effects after the Democratic 
Party came into power is investigated. Through 
the research, the point of view of the 
government towards the foreign capital in the 
early years of Republic under the light of 
historical dimension and the applications against 
it will be handled firstly. Then the reflection of 
the changes in the political order on Turkey’s 
economic structure with the and of the Second 
World War (1939-1945) will be focused on. In 
connection with these issues, the activities 
performed for the entry of foreign capital to the 
country will be revealed on the basis of transition 
to liberal economic is system in the early years of 
Democrat Party Government, which is the main 
subject of the study. In the final analysis, the 
period 1950-1954, in which liberalism is effective 
on economic policy, and the period between 
1954-1960, which is dominated by a more statist 
structure, will be evaluated on the axis of foreign 
capital. According to the data obtained through 
the results of research, there were efforts to 
increase production and export for development 

Özet 

 

Bu araştırma ile Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesinin ardından Türkiye’nin ekonomi 

politikasında yaşanan değişim ve yabancı 

sermayenin bu süreçteki yeri ve etkileri 

incelenmiştir. Çalışma ile öncelikle yabancı 

sermayenin tarihsel boyutu ışığında 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hükümet’in yabancı 

sermayeye olan bakış açısı ve buna karşı yapılan 

uygulamalar ele alınacaktır. Akabinde İkinci 

Dünya Savaşı’nın (1939-1945) sona ermesi ile 

birlikte politik düzende meydana gelen değişimin 

Türkiye’nin ekonomik yapısına yansıması 

üzerinde durulacaktır. Tüm bunlarla bağlantılı 

olarak çalışmanın esas konusunu teşkil eden 

Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında liberal 

ekonomik sisteme geçiş süreci temelinde, 

yabancı sermayenin ülkeye girişi için yapılan 

faaliyetler ortaya konulacaktır. Son tahlilde ise 

ekonomi politikasında liberalizmin etkin olduğu 

1950-1954 dönemi ile daha devletçi bir yapının 

hâkim olduğu 1954-1960 yılları arası yabancı 

 
1 Dr., Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, gokhanpolatoğlu@hotmail.com    



Yıldırım, Nurgül; Çivi Yazılı Tarihçelerde Babil’in Doğulu Son Hâkimleri “Parthlar” 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 312 

in the line with economic policy that Democrat 
Party put into practice. For this purpose, 
investments in the country by ever kind of 
foreign capital on agriculture, industry, mining, 
transportation and energy fields were allowed 
provided that it does not cause any monopoly 
and privilege. Though there wasn’t any 
substantial foreign capital entry during 1950-
1960 period, investments were realized in sectors 
having high profit in short term. However, it was 
tried not to contribute to the development of 
agriculture and industry sectors. 
 
Keywords: Democrat Party, Foreign Capital, 
Economy, Agriculture, Industry.  
 

sermaye ekseninde değerlendirilecektir. 

Araştırma sonucu elde edilen bilgilere göre 

Demokrat Parti’nin uygulamaya aldığı ekonomi 

politikası doğrultusunda, kalkınmaya yönelik 

olarak üretimi ve ihracatı arttırmak için 

çalışmalarda bulunulmuştur. Bu maksatla; tarım, 

sanayi, maden, ulaşım, enerji ve turizm 

alanlarında tekel ve imtiyaza neden olmaması 

şartıyla her türlü yabancı sermayenin ülkede 

yatırım yapmasına müsaade edilmiştir. 1950-

1960 döneminde önemli miktarda bir yabancı 

sermaye girişi olmamakla beraber, yatırımlar kısa 

vadede yüksek kâr girdisine sahip sektörlerde 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, tarım ve sanayi 

sektörünün gelişimine de katkıda 

bulunulmamaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Yabancı 

Sermaye, Ekonomi, Tarım, Sanayi.  

   

 

Giriş 

Bir ülkenin ekonomik bakımdan kalkınması, millî hasılanın ve refah seviyesinin artmasıyla 

doğrudan ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerin iktisaden ilerleyebilmeleri için ise sahip oldukları 

kaynakları kullanmaları veya yabancı sermayeden yararlanmaları gerekmektedir. Bu ikisinin bir arada 

olduğu dengeli bir kalkınma modelinde; mevcut beşeri ve tabii kaynakların birbirini desteklemesi ve 

farklı endüstri kollarının meydana gelmesi gibi faktörlerle bağlantısı bulunmaktadır. Ancak; dış ve iç 

kaynakların yeterli ölçüde kullanılmaması, kalkınmadaki ağırlığın belirli bir alana kaydırılması ve ülkenin 

sosyo-ekonomik koşullarının dikkate alınmaması gibi faktörler kalkınmayı sürdürülemez veya 

yavaşlatıcı etkenler arasında yer almaktadır (Selik, 1961, s.13-16). 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma faaliyetlerinde, yurt içi sermaye büyük bir öneme sahiptir. 

Bunun yetersiz kalması durumunda, sermaye açığını kapatmak için ülkeye doğrudan yabancı sermaye 

yatırımı girişi arttırılmaktadır. Aynı zamanda üretim, istihdam, ihracat artışı, ekonomik büyüme, teknik 

bilgi, yönetim ve pazarlama bilgisi sağlanmaktadır (Koçtürk & Eker, 2012, s.37). Yabancı sermaye 

yatırımları; yeni bir yatırım, yenileme, portföy yatırımı, şirket birleşmesi ve sermaye aktarımı şeklinde 

olup, genel manada başka bir ülkede ortak yatırımda bulunmak, şube açmak, yeni tesis kurmak, 

sermaye ve teknoloji aktarımı yapmak, hisse senedi yatırımında bulunmak veya yerli bir firmayı satın 

almak üzerine uygulanmaktadır. Yabancı sermaye yatırımı ile ülkenin gelişimine katkı sağlamak, yeni 

istihdam sahaları açmak, teknolojinin imkânlarından yararlanmak, sermaye birikimini sağlamak, iç 

rekabeti, dış pazar hacmini ve ihracatı artırmak amaçlanmaktadır (Özer, 1993, s.125-127). 
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Türkiye’de 1923 yılında toplam doksan dört yabancı şirket faaliyet göstermekteydi. Bunların; 

%45’i Almanya’ya, %26’sı Fransa’ya, %17’si İngiltere’ye, %4’ü Belçika’ya, %2’si ABD’ye ve %6’sı diğer 

ülkelere aitti (Yavan & Kara, 2003, s.26). İzmir’de 1923’te toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde 

ekonomide liberal bir çizginin takip edilmesi düşüncesine bağlı olarak millî ekonomiye zarar 

vermeyecek ölçüde yabancı müteşebbislerin Türk girişimciler ile ortaklık vasıtasıyla ülkede yatırım 

yapmalarına müsaade edilmişti (Koçtürk & Eker, 2012, s.39). Ancak 1929 dünya ekonomik krizi, 

yabancı sermaye hareketliliğini yavaşlattı. Yatırımcı devletler, sermayelerini ülkelerine çekmeye başladı 

(Özer, 1993, s.124). Aynı zamanda dünya ekonomik krizi sonrası 1931 yılında Türkiye’de devletçilik 

politikasına geçilmesiyle birlikte 1933-1939 döneminde yabancı sermayeye kapalı bir uygulama izlendi 

(Koçtürk & Eker, 2012, s.39). 

İkinci Dünya Savaşı’nın (1939-1945) sona ermesi ile uluslararası ilişkilerde yeniden normalleşme 

sürecine girildi. Türkiye’de ise bu dönemde hammaddeleri yurt içinde bulunan sanayinin kurulması için 

yabancı yatırımların teşviki girişimine başlandı. Böylece, yeni üretim alanları açmak, millî geliri arttırarak 

halkın yaşam seviyesini üst noktalara ulaştırmak, ithalatı azaltarak döviz tasarrufunu, ihracatı arttırarak 

döviz stokunu yükseltmek, yurt dışından ileri teknoloji ve teknik transferini gerçekleştirmek istendi 

(Zarakolu, 1954, s.597). Bu bağlamda ülkenin; tarım, sanayi, maden, ulaşım, enerji ve turizm gibi 

kalkınmaya öncelikli alanlarında yatırımı teşvik etmek için çeşitli yasal düzenlemelerde bulunuldu. Bu 

kapsamda 22 Nisan 1947’de alınan 13 Sayılı Karar ile yabancı sermayenin döviz olarak ülkeye girişi 

kabul edildi (T.C. Resmî Gazete, 28 Haziran 1947, Sayı: 6644, s.12573-1277). 

Savaş nedeniyle büyük bir yıkım ve ekonomik çöküş yaşayan Avrupalı başat devletler ise bir 

takım iktisadî işbirliği faaliyetleri ile toparlanma dönemini başlatmayı planladı. Bu maksatla; Almanya, 

Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda, İsveç, İsviçre, 

İtalya, İzlanda, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan arasında 16 Nisan 1948’de Paris’te “Avrupa 

Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi” imzalandı. Böylece taraflar ortak kalkınma programını uygulamak için yeni 

teknikler ve modern teçhizatlar kullanacaktı. Karşılıklı mal ve hizmet aktarımında bulunulacaktı (T.C. 

Resmî Gazete, Sayı: 6956, 13 Temmuz 1948, s.14393).  

Dış politikadaki gelişmelerin ekonomik sisteme etkisiyle Avrupa Ekonomik İşbirliği 

Sözleşmesi’nden kısa bir süre sonra Türkiye ile ABD arasında 4 Temmuz 1948’de “Ekonomik İşbirliği 

Anlaşması” imzalandı. Buna göre; Türkiye, ABD’nin ihtiyaç duyduğu maddeleri makul satış bedeli, 

mübadele veya takas ile karşılayacaktı. ABD Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne veya 

Hükümet’in belirleyeceği herhangi bir müesseseye, teşekküle veya kişiye yardım etmeyi kabul 

etmekteydi. Alınacak yardım ile sınaî ve ziraî üretimde artışı sağlayacak çalışmaların yapılması, Avrupa 

İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nın belirlediği üretim hedeflerine ulaşılması, ABD’nin desteği ile kömür ve 

gıda üretimini arttıracak projeler hazırlanması amaçlandı (T.C. Resmî Gazete, Sayı: 6956, 13 Temmuz 

1948, s.14398-14399). Türkiye’de 1950’lerden itibaren ise çok uluslu şirketler, faaliyetlerini 

genişletmeye ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında önemli ölçüde yer almaya başladı (Yavan & 

Kara, 2003, s.22). 

 

1- Demokrat Parti’nin Ekonomi Politikası Temelinde Yabancı Sermayenin Teşviki 
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Türkiye’de 14 Mayıs 1950’de yapılan Genel Seçimler sonucu Demokrat Parti iktidara geldi. Türk 

siyasi tarihinde 1950 yılı aynı zamanda yabancı sermaye politikasında da yeni bir döneme geçildiği 

sürecin başlangıcı olacaktı (Özer, 1993, s.128). Demokrat Parti’nin ekonomi politikası, devletin 

ekonomiye doğrudan müdahalesi yerine, düzenleyici ve denetleyici bir rol oynaması, bunu ise kesin bir 

zorunluluk durumunda uygulamaya koyması üzerine temellendirilmişti (Turan, 1999, s.21). Parti 

Programı’ndaki, “İktisadî sahada özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti esastır.” ibaresi ile de devletin, özel 

teşebbüslere yardım suretiyle tamamlayıcı bir unsur olarak yer alacağı belirtilmekteydi. Aynı zamanda 

özel teşebbüs ve sermayenin gücünün yetmediği veya stratejik açıdan önemli olan ana sanayi, maden, 

orman, ulaşım, altyapı ve büyük enerji tesisleri işleri doğrudan devlet tarafından inşa edilecek ve 

işletilecekti. Devlet ve özel teşebbüsler eliyle kurulacak sanayi tesisleri ile en iyi ürünleri en uygun fiyatla 

halka ulaştırmak esas alınacaktı. Devlet işletmeleri daha verimli çalıştırıldığı takdirde özel teşebbüslere 

devredilebilecekti (Demokrat Parti Programı: Umumî Prensipler, 1946, s.13-14). 

Başbakan Adnan Menderes, yabancı sermayenin ekonomideki yeri hakkında yaptığı açıklamada; 

ülkenin tabiî şartları dikkate alınarak hızlı bir iktisadî cihazlanmaya gidileceğini, sermayenin üretim 

araçlarına aktarılmasının sağlanacağını, özel teşebbüsün hukukî ve fiilî güvenliğinin sağlanacağını ve bu 

aşamada yabancı teşebbüsün sermaye ve tekniğinden faydalanmak için çalışmaların yapılacağını belirtti 

(Neziroğlu & Yılmaz, 2013, s.753-756). Adnan Menderes, yabancı sermayenin ve yatırımcının 

Türkiye’ye gelmesi için uygun bir ortam olduğunu ve mevcut ekonomik koşulların destekleyici nitelikte 

olduğunu açıkladı (Ayın Tarihi, Sayı: 241, 1-31 Aralık 1953, s.51).  

Bu dönemde yabancı sermayenin ülkeye girişi için yasal düzenlemelerde de bulunuldu. 1 Mart 

1950’de kabul edilen 5583 Sayılı “Hazinece Özel Teşebbüslere Kefalet Edilmesine ve Döviz Taahhüdünde 

Bulunulmasına Dair Kanun” ile ülkenin kalkınması için faydalı görülen; sanayi, tarım, ulaştırma, 

bayındırlık ve turizm ile alakalı tesisler kurularak, üretimi ve ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalara 

destek verilecekti. Özel teşebbüslerin yapacakları yatırımlarda kullanacakları uzun vadeli krediler için 

devlet desteği sağlanacaktı (T.C. Resmî Gazete, 4 Mart 1950, Sayı: 7448, s.18020, TBMM Kanunlar 

Dergisi, Cilt: 32, 1950, s.1125). Aynı zamanda bu yasayla beraber dış ticarette sınırlamalar kalktı. 

Tarımsal üretimde hızlı bir artış kaydedilmeye başladı ve ihracat yükseldi (Ekzen, 2009, s.33). 

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler, ülkeye dış sermaye akışının sağlanması için yeni 

çalışmaların yapılmasını da beraberinde getirecekti. Bu maksatla 1 Ağustos 1951’de 5821 Sayılı, 

“Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” yayımlandı. Buna göre; tarım, sanayi, maden, ulaştırma, 

enerji ve turizm sektörlerinde yabancı sermaye ve teşebbüsler de istifade edebilecekti. Yatırımlar için 

kullanılacak yabancı sermaye, ülkenin kalkınmasına yönelik olacaktı. Yabancı sermaye; döviz, makine, 

çeşitli alet ve edevat, tesisat ve inşaat malzemeleri şeklinde kabul edilebilecekti. Ancak her türlü tekele 

ve imtiyaza yol açıcı durumlardan kaçınılacaktı (T.C. Resmî Gazete, 9 Ağustos 1951, Sayı: 7880, s.1757, 

TBMM Kanunlar Dergisi, Cilt: 33, 1951, s.902). 

ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower’in kararıyla kurulan Dış İktisadi Politika ve Münasebetler 

Komisyonu Başkanı Mr. Clarence B. Randall, Demokrat Parti Hükümeti’nin ekonomide 

gerçekleştirmek istediği hamlelere bağlı olarak, gerek ABD’nin gerekse diğer yabancı ülkelerin hususî 

sermaye ve teşebbüslerinin de katılımını sağlama noktasında çalışma yürütmek için Hususî Teşebbüs 

Yatırım Heyeti Başkanı sıfatı ile Ağustos 1953’te Ankara’ya geldi (Ayın Tarihi, Sayı: 237, 1-31 Ağustos 

1953, s.47) Mr. Randall’ın başkanlığındaki heyette; Müşavir İktisatçı ve İş Adamı Mr. Redvers Opie, 
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Sermaye Yatırım Bankeri Mr. Graham Mattisom ve Avukat Mr. Henry B. Mitchell yer almaktaydı (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (CCA) Fon Kodu: 030.10.00.00. Yer 

No: 84.533.13).  

Heyetin çalışmaları sonucu yapılan değerlendirmede, yabancı sermaye ve teşebbüs ile gereken 

işbirliğinin sağlanması için ülkenin belirli bir ekonomik seviyeye ulaşması ve yasal düzenlemelerin bunu 

teşvik edici nitelikte olması gerektiği belirtilmişti (Ayın Tarihi, Sayı: 237, 1-31 Ağustos 1953, s.47). 

Heyetin bu taleplerine bağlı olarak Hükümet yetkilileri tarafından; resmî ve hususî teşebbüsler için eşit 

rekabet ortamının sağlanacağı, Türkiye’deki mevcut ve müstakbel yabancı yatırımlara eşit muamelede 

bulunulacağı, şahsi teşebbüsle elde edilecek tasarrufların tarım ve sanayinin ilerlemesi için kullanılacağı, 

hususi yabancı sermayenin teknik ve idari birikiminden yararlanılacağı, gerekli durumlarda yatırım için 

devlet yardımına başvurulacağı ve yabancı sermayenin işbirliğini sağlamak üzere yurt içinde ve dışında 

bir teşkilatlanmaya gidileceği konuları üzerinde görüş bildirildi (CCA, Fon Kodu: 030.10.00.00. Yer 

No: 84.533.13). Yabancı sermayenin sınırlı alanda yatırım yapma koşulu ise 18 Ocak 1954’te kabul 

edilen 6224 Sayılı, “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” ile kaldırılarak, yerli sermaye ve müteşebbisler ile 

eşit tutuldu. Aynı zamanda yabancı sermayeye daha geniş alanlarda çalışma ve hukukî güvence imkânı 

sağlandı. Yabancı sermayenin elde edeceği kârın %10 ile ana sermayenin 3-5 yıllık süre zarfında 

ülkesine transferi izni kaldırılarak, tamamen serbest bırakıldı (T.C. Resmî Gazete, Sayı: 8615, 23 Ocak 

1954, s.8029-8031, TBMM Kanunlar Dergisi, Cilt: 36, 1954, s.88-91).  

ABD’li Uzman C.B. Randall’ın hazırlanmasında büyük bir rol oynadığı bu yasa (Tüzün, 1977, 

s.25) ile aynı zamanda yabancı sermayenin nakdi bedel dışında; makine ve diğer teçhizatların temini, 

lisans, patent ve marka temini gibi nesnel olmayan haklar olarak gelebileceği kuralı kabul edilmekteydi 

(Kepenek & Yentürk, 2004, s.101). Herhangi bir imtiyaz ve tekelleşme olmadan, Türk müteşebbislerin 

faaliyet sahasında çalışmak suretiyle ülke ekonomisinin ilerlemesine katkıda bulunacak yabancı 

sermayenin yatırım yapmasına izin verilecekti. Planlama, uygulamada ve denetlemede yürütücü 

görevini yerine getirmek üzere T.C. Merkez Bankası Genel Müdürü’nün Başkanlığı altında; Hazine 

Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Sanayi İşleri Genel Müdürü, İşletmeler Vekâleti Etüt ve 

Plân Dairesi Başkanı, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâtibi’nden 

oluşan “Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi” kurulacaktı. Yabancı bir müteşebbisin verimli bir şekilde 

yatırımda bulunması için gereken sermaye, her türlü makine, teçhizat, alet ve benzeri madde, fikrî hak 

ve hizmet, komite tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından incelenerek onaya sunulacaktı (T.C. 

Resmî Gazete, Sayı: 8615, 23 Ocak 1954, s.8029-8031). 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, bazı Türk müteşebbislerince endişeyle karşılandı. Bunda, 

yabancı sermayenin yatırım alanını genişleterek yerli girişimlerin önüne bir set çekme riski 

düşünülmekteydi. Ayrıca teknik ve maddi bakımdan ileri seviyedeki dış yatırımcıların tarım ve ticaret 

alanında üstün bir konuma ulaşması, Türk çiftçisine ve piyasasına olumsuz bir etki oluşturacağı 

belirtilmekteydi. Buna karşın yetkililer, 6224 Sayılı Kanun ile kurulan Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Komitesi’nin yabancıların sermaye ve yatırım tekliflerini, ülkenin menfaat ve koşullarını dikkate alarak 

değerlendireceği belirtmekteydi (Zarakolu, 1954, s.596-597). 
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Türkiye, 1948-1956 döneminde Marshall Yardımı2 ve Ortak Güvenlik Programı ile ABD’den 

120.627.686 dolar kredi aldı. Diğer yardımlar ile bu rakam aynı dönemde 601.000.000 doları buldu. Bu 

meblağ genel olarak; ulaştırma, tarım ve yol yapım makinelerinin ithali, hidroelektrik, et ve su ürünleri, 

madencilik, özellikle çimento sanayi alanlarındaki çalışmalar maksadıyla kullanıldı. Özellikle ABD’nin 

teknik yardımları, yerli özel sermaye yatırımlarını ve yabancı sermayeyi beraberinde getirdi (Turan, 

1999, s.53, 100). Ayrıca Türkiye’ye yabancı sermaye girişinde 7 Mart 1954’te kabul edilen 6326 Sayılı, 

“Petrol Kanunu” önemli bir rol oynadı (T.C. Resmî Gazete, Sayı: 8659, 16 Mart 1954, s.8633). ABD’li 

uzmanlara hazırlatılan bu kanun ile ülkede petrol arama ve çıkarma çalışmalarında, yabancı sermaye ve 

teknolojisinden de yararlanılacaktı (Kepenek & Yentürk, 2004, s.101).  

Ancak, yabancı sermaye miktarı 1950-1954 döneminde 14.000.000 lira seviyesinde kaldı. Bunda; 

yabancı sermayenin belli başlı sektörlerde yatırım yapmasına izin verilmesi, devlet ve özel teşebbüslerin 

aynı ölçüdeki rekabet ortamında iş yapamaması, devlet teşebbüslerinin faaliyet sahasının açık bir şekilde 

belirtilmemesi ve transfer edilen kâr haddinin %10 ile sınırlandırılması etkili olmuştu. 1954’te 

yayımlanan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile yatırım yapılacak sektör şartı ile ithal edilen ana 

sermaye ve elde edilen kârın yurt dışına transferi hususndaki sınırlamalar kaldırıldı. Yerli ve yabancı 

sermayenin eşit muameleye tabii tutulması uygulamaya konuldu. Buna karşın 1954-1956 döneminde 

24.000.000 lira değerinde yabancı sermaye girişi oldu (Okyar, 1959, s.283). Yabancı sermayenin ancak 

%18’i nakdi olup, %73.7’si mal ve %8.5’i patent hakkı üzerine idi (Yerasimos, 2005, s.208). Türkiye’ye 

1950-1960 döneminde beklenen seviyede bir sermaye girişi olmamakla birlikte, ülkeye gelen yabancı 

sermayenin yaklaşık %40’ı ABD kaynaklıydı. Bunu her biri yaklaşık %10 pay ile Batı Almanya, İsviçre 

ve Hollanda izlemekteydi (Kepenek & Yentürk, 2004, s.103). 

Tablo 1. 1950-1960 döneminde yabancı sermayenin miktarı ve gerçekleşme oranı şöyle idi (Kepenek & 

Yentürk, 2004, s.102).  

 

Yıl 

 

ABD Yardımı ($) 

 

Diğer Dış Yardım 

Gerçekleşen Yabancı 

Özel Sermaye (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

1950 71.900.000 80.400.000 - - 

1951 49.800.000 - 3.400.000 70.8 

1952 69.600.000 35.200.000 2.993.000 11.1 

1953 58.600.000 20.000.000 1.148.000 6.3 

1954 78.700.000 3.800.000 2.598.000 2.4 

1955 109.300.000 - 8.002.000 16.3 

1956 129.300.000 - 21.605.000 32.3 

1957 87.400.000 13.500.000 10.531.000 24.6 

1958 113.600.000 125.500.000 15.068.000 26.1 

1959 204.200.000 - 19.825.000 28.5 

1960 125.500.000 37.000.000 18.711.000 38.2 

 

 
2 Ülkelerin, doğrudan yabancı yatırım ile tanışması İkinci Dünya Savaşı ile başlamıştı (Koçtürk & Eker, 2012, s.37). 
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Yabancı sermaye yatırımları, talebin yoğun olduğu ve dinamik bir yapı gösteren alanlar üzerine 

gerçekleşti (Uludağ & Arıcan, 2003, s.304). Bu kapsamda yatırımlar; karayolu ağı, tarım ve inşaat sanayi 

üzerine ağırlık kazandı (Zürcher, 1995, s.327).  

 

2- Tarımsal Kalkınmada Yabancı Sermayenin Yeri ve Etkisi 

Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomi politikasında devletçilikten liberalizme 

geçiş süreci başladı. Bununla birlikte Ekonomik İşbirliği İdaresi, ülkede sanayileşmeden ziyade tarımda 

makineleşmeye geçilmesi, gübrenin yaygınlaştırılması, sulama tesislerinin inşa edilmesi ve tarımsal 

üretimin arttırması gerektiğini açıkladı (Turan, 1999, s.51). Tarımsal üretimi arttırmak için iklim 

şartlarına, hastalıklara ve her türlü zararlılara karşı dayanıklı ve yüksek verim sağlayan ıslah edilmiş bitki 

ve hayvan türlerini kullanmak, en iyi üretim metot ve yöntemlerini uygulamak, alet ve makine 

kullanımını yaygınlaştırmak, toprak ve su kaynaklarını korumak, organik atık ve gübreleri 

değerlendirmek üzerinde duruldu (Aktan, 1956, s.3). 

Ekonomik İşbirliği İdaresi bu kapsamda Marshall Planı çerçevesinde 1949’da yardıma başladı 

(Turan, 1999, s.51). Marshall Yardımı sonucu 5.000 pulluk, 1.200 mibzer, 600 tırmık, 350 çayır 

makinesi, 100 çapa makinesi alındı (TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, Dönem: IX, 10 Temmuz 1950, 

s.500). Yabancı sermaye, kredi ve yardımları ile tarım sektöründe önemli ilerleme kaydedildi. Bu 

dönemde tarımda makineleşme ve bilhassa dış sermaye ile traktör alımı arttı. Yeni araziler tarıma açıldı 

(Karabulut, 2012, s.351-352).       

 Tablo 2. Tarımsal girdilerin sayısal gelişimi aşağıdaki tablodaki gibidir (Kepenek, 1983, s.145) 

 
Yıl 

İşlenen 
Tarla (h) 

Artış 
Oranı (%) 

Traktör 
Sayısı 

Artış 
Oranı (%) 

Tarımsal 
Kredi 
(TL) 

Artış 
Oranı (%) 

1950 14.542 9.6 16.585 80.9 412 22.3 

1951 15.272 5 24.000 44.7 646 56.8 

1952 17.361 13.7 31.415 30.9 1.067 65.2 

1953 18.812 8.4 35.600 13.3 1.213 13.7 

1954 19.616 4.3 37.743 6 1.497 14 

 

Tarımda 1951-1954 döneminde olumlu ilerlemeler kaydedildi. Ancak 1954’te yaşanan kuraklık, 

ürün rekoltesinde %20’lik bir düşüşü beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra traktör bakım sorunları arttı. 

Ekim için açılan yeni arazilerde erozyonlar yaşandı. İhracat için inşa edilen hububat siloları, ithal 

mamuller için kullanılmaya başladı. ABD’den buğday ithal edildi. Altın ve döviz rezervlerinin 

tükenmesi, dış borç ödemeleri, faiz yükünün artması ve yükselen ithalat talebi, dış ödemeler açığını da 

beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, dış yardım-kredi desteği için 1954’te ABD’ye resmî 

bir ziyarette bulundu. Ancak görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı (Yenal, 2003, s.82). Diğer 

taraftan Başbakan Adnan Menderes’in 30 Mayıs-4 Haziran 1954’te ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette 

300.000.000 dolarlık borç yerine 30.000.000 dolarlık bir hibe ile dönmesi piyasalarda olumsuz bir etki 

yarattı (Baytal, 2007: 556). 
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Uluslararası Para Fonu (IMF) başta olmak üzere ülkeye dış yardımda bulunan dış çevreler 

1954’ten sonra Hükümet’e devalüasyon3 yapması hususunda baskıda bulundu. Bunun üzerine 

Hükümet tarafından 4 Ağustos 1958’de bir dizi ekonomik kararlılık önlemleri alındı (Kepenek & 

Yentürk, 2004, s.123). 1958’de uygulanan devalüasyon ile Türk Lirası’nın değeri düşürüldü. Borçlar 

için yeni bir planlama yapıldı (Zürcher, 1995, s.333). Türkiye, 1950-1958 döneminde uygulanan 

ekonomi politikaları doğrultusunda tarımsal üretimin ve hammaddenin sağlandığı bir ülke 

konumundaydı. 1958 devalüasyonu sonrası ABD, OECD ve IMF tarafından planlı kalkınmaya ve ithal 

ikamesine yönelik politikaların izlemesine yönelik bir talepte bulunuldu (Ekzen, 2009, s.38). Bununla 

birlikte ekonomi politikalarında değişikliğe gidildi ve ihracata dönük tarım üretimi yerine ithal ikameci 

sanayileşme modeline geçildi (Yurt ve Çakmak, 2010: 450). 

 

3- Yabancı Sermayenin Sanayileşmeye Etkisi ve Sonuçları 

 Türkiye’de 1946-1953 dönemi tarımda ilerlemenin sağlandığı bir süreç oldu. Tarımın 

GSMH’deki payı %45 seviyelerine çıktı. Sanayinin ise %13.5 idi. Bu durum, dönemin dünya ekonomisi 

ile hammaddeci ihtisaslaşmaya dayalı bütünleşme eğiliminin bir yansımasıydı (Ekzen, 2009, s.37). 

Sistemli bir sanayileşme politikasının izlenmediği bu dönemde sanayileşme; özelleştirme, sermayenin 

yoğunlaşması ve dışa bağımlılık üzerine şekillendi (Çavdar, 1992, s.221-222). Üretim ve pazarlama ise 

dışa dönük olmayıp ihracat, genellikle geleneksel mamuller üzerine oldu (Kılıçbay, 1991, s.111). Bu 

dönemde tarımsal değişim ve şehirleşmenin artmasına bağlı olarak iç pazar genişledi ve bu ise 

sanayileşmeyi teşvik etti. Genel olarak temel tüketim malları olan; dokuma, giyim, gıda, içki ve tütün 

üzerine tesisleşme yoluna gidildi (Kepenek & Yentürk, 2004, s.109).  

 Tarımın öncelikli sektörler arasına girdiği ve endüstrileşmenin ikinci planda kaldığı Demokrat 

Parti Dönemi’nde, sanayiye etkin bir sermaye desteğinde bulunmak üzere 1950’de 12.500.000 lira 

sermaye ile Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası kuruldu (Börüban, 1977, s.5). Banka genel itibariyle; 

yerli-yabancı ortaklığında kurulmuş veya kurulacak sanayi tesislerini destelemek ve bunların çıkaracağı 

hisse senedi ile tahvillerin halka arzına yardımcı olarak sermaye piyasasını genişletmek gibi görevleri 

yerine getirecekti (Karabulut, 2012, s.354). Yabancı sermaye hususunda ise Dünya Bankası’ndan, 

Avrupa Yatırım Bankası’ndan ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından yüksek miktarlarda yatırım 

kredisine aracılık ederek, sanayinin finansmanı için kısa bir sürede etkili sonuçlar alınmasını sağlayacaktı 

(Yenal, 2003, s.81). 

 Bu dönemde bir takım ülkelerdeki şirketlerin farklı sektörlerde yatırımda bulunmak üzere 

girişimde bulunulduğu da görülmektedir. Bu kapsamda; Avusturya’lı Brunner Verzinkerei Brüder 

Bablik Firması, Türk İnter Makineleri Anonim Ortaklığı ve müteşebbislerden G. Brunello, Hilmi 

Bayındırlı ile Yako Mizrahi tarafından 1954’te madeni ve nebati yağlar ile akaryakıtı muhafaza edecek 

bir fabrika kurmak için 196.000 dolar sermaye tahsis edildi (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 

138.107.14). Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Alman Kleinwanzlebener Saatzucht Vorm. Rabbethge 

U. Giesecke A.G. Şirketi, şeker pancarı tohumu üretimi, ıslahı ve dağıtımı işleri için 1955’te bir şirket 

kurma girişiminde bulundu (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 139.50.19). Fransız Michau Pére 

et Fils Şirketi, inşa işlerinde kullanılmak üzere 1955’te sermaye yatırımı için çalışma yürüttü (CCA, Fon 

 
3 Devalüasyon, paranın satın alma gücünün azaltılmasıdır (Hançerlioğlu, 1972, s.48).  
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Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 139.51.3). İspanyol Juan Duarry-Serra firması ile Modern Kauçuk Sanayii 

Türk Limited Ortaklığı’nın teşebbüsleriyle 1956’da hurda lastikten mamul imal etmek için bir 

fabrikanın inşası faaliyetinde bulunuldu (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 142.12.12).  

 Amerikan Newmont Mining Corporation’nun maden araştırma, işletme ve ihracı üzerine 

kuracağı Türk Amerikan Maden Araştırma Şirketi için 1956’da 50.000 dolar sermaye aktarıldı (CCA, 

Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 139.47.10). Fransız Le Matériel Electrique S.W. ve Hydro-Enerie 

firmaları, Etibank ve Sınaî Tatbikat Türk A.Ş. ile birlikte transformatör imal ve tamir amacıyla 1956’da 

bir fabrika tesis etme kararı aldı (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 142.12.10). Alman 

Stahlwerke Südwestfalen A.G. ve Stahlexport-Gemeinschaft Robert Zapp Fortuna Firması, Makine 

Kimya Endüstrisi ile Kırıkkale’deki çelik fabrikasının kapasitesini arttırmak ve satış işlerini yürütmek 

için 1956’da sermaye kullanılması için girişimde bulundu (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 

142.35.4).  

 Ziraat, bayındırlık ve nakil aracı lastikleri imalatı için İsviçreli Société International Pirelli Firması 

ile Türkiye İş Bankası, müteşebbislerden Vehbi Koç, Eli Burla ve Teenso Ticeret Ltd. Şirketi ortaklığı 

ile 1959’da bir anonim şirket kurmak için çalışma başlatıldı (CCA, Fon Kodu: 030.18.01.02. Yer No: 

153.53.7). Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Sabri Pozam, İhsan Noyan ve Hilmi Özerdem adlı 

müteşebbislerden meydana gelen Türk grubu ile Amerikan Codosilk Corporation firması, ipek ve 

mamulleri imal etmek için 1959’da 200.000 dolar sermaye kullanımı kararı aldı (CCA, Fon Kodu: 

030.18.01.02. Yer No: 151.70.4). Bunların dışında yatırımda bulunan büyük ölçekli şirket ve kurumlar 

arasında; AEG-Et, Birleşik Alman İlaç, Etitaş Elektrik, Santral Dikiş, Sandoz İlaç, Tohum Islah ve 

Üretim, Türk Hoechst, Türk Philips, Türk Pirelli, Türk Traktör, Unilever, Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası, Turyağ, Tütüntex, General-Electric, Pfizer, Türk-Otomotiv, Singer, Mobil, Shell ve BP vardı 

(Kazgan, 2012, s.108).  

 1950-1954 döneminde kurulan sanayi işletmelerinin %30.4’ü tekstil, %27.3’ü gıda, içki ve tütün 

mamulleri üzerine idi. Bunların dışında kimya ile inşaat alanı ile çimento ve ilaç sanayisinde de büyük 

bir gelişme kaydedildi (Yerasimos, 2005, s.208). Ancak 1954’ten itibaren ithalatın daralmaya başlaması 

ve rekabetsiz bir ortamda iç ticaret hadlerinin ithali, sanayi mallarının lehine değişti. Dış konjonktürün 

tarım aleyhine ve sanayi lehine değiştiği bir ortamda, fiyatlar da bu eğilimi destekledi (Kazgan, 2012, 

s.107). Türkiye’ye, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’ndan yararlanarak gelen yabancı sermaye 1950-

1960 döneminde 83.584.000 lira idi. Bunun 55.000.000 lirası makine aktarımı, kalan kısmı ise döviz 

transferi şeklinde gerçekleşti (Cillov, 1962, s.141). 

 Yabancı sermaye girişindeki düşüklüğün nedenleri arasında ekonominin istikrarlı bir seyir takip 

etmemesi ve bununla birlikte özellikle 1958 devalüasyonunun payı oldukça etkili oldu. Bununla birlikte 

Türkiye’nin planlı ekonomiye geçme kararını taahhüt etmesi, Batılı sermayedarlar için kısa vadede bir 

güven unsuru oluşturdu. Planlı ekonominin uygulanması amacıyla 10 Temmuz 1958’de Bakanlar 

Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucu “Koordinasyon Bakanlığı” teşkil edildi. Ayrıca ekonomide geçiş 

programını yürütmek üzere İktisatçı J. Tinberg tarafından 1959’da Başbakanlık bünyesinde bir 

“Koordinasyon Dairesi” kuruldu. Ancak dış kaynakların, kamu sanayi yatırımlarına aktarılmasında 

sorunlar yaşandı (Ekzen, 2009, s.41).  

 Tarımın yıllık büyüme hızı 1954-1958 döneminde ortalama %4’e düştü. Sanayide ise yıllık 

ortalama büyüme hızı %9.3 olmasına karşın GSMH’nin büyüme hızı yılda ortalama %5.1’e geriledi 
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(Kazgan, 2012, s.93). Aynı zamanda tüketim malları sanayisine olan yatırım oranı 1950’de %65.5 ve 

1955’te %78 iken, 1959’da %41’e ve 1960’da %40’a düştü (Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 

1923-1978, 1980, s.190). Buna karşın Demokrat Parti Dönemi’nde sanayileşmede olumlu sonuçlar da 

elde edildi. Ülkedeki sanayileşme, tarımdaki gelişmeler ile bağlantılı olarak ilerledi. 1954’ten itibaren 

sanayileşme faaliyetlerine ağırlık verilmeye başladı (Cillov, 1962, s.137). 1954-1960 döneminde tarım 

sektörü %47.2, sanayi sektörü ise %97.3 oranında gelişti. Tarım makinelerinin ithali 1952-1955 

döneminde %33.8’den %15.2’ye düşerken, imalat sanayisinde makine ithalatı %20.1’den %30.1’e 

yükseldi. Bu durum, sanayi işletmelerinin artmasına neden oldu ve 1955-1959 döneminde 784 işletme 

faaliyete geçti (Yerasimos, 2005, s.214). 

 Demokrat Parti Dönemi’nde dış ve iç sermaye yatırımlarının da etkisiyle tarım merkezli bir 

sanayileşmenin gerçekleştiği görülmektedir. Buna bağlı olarak 1952’de Et ve Balık Kurumu, 1953’te 

Azot Sanayii T.A.Ş. ve 1956’da Yem Sanayii A.Ş. gibi Kamu İktisadi Teşekkülleri kuruldu. Türkiye 

Şeker Fabrikaları T.A.Ş.’ın girişimleriyle; Amasya, Konya, Kütahya, Burdur, Susurluk, Kayseri, 

Erzurum, Erzincan ve Elazığ’da şeker fabrikaları faaliyete geçti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya 

ve Balıkesir olmak üzere ülkenin birçok yerinde pamuklu dokuma ve çırçır fabrikaları işletmeye açıldı. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından; Adana, Ankara, Çorlu, Diyarbakır, Kayseri, Kırşehir, 

Konya, Manisa, İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa’da ziraî alet ve makine tamir atölyeleri açıldı (Yurtoğlu, 

2017, s.293-318). Sanayileşme faaliyetleri sonucu Türkiye genelinde 1950’de 2.618 işyeri bulunmakta 

ve 165.458 işçi çalışmakta iken, 1960’a gelindiğinde işyeri sayısı 5.503’e ve işçi adedi 301.153’e yükseldi 

(Varlık, 1976, s.43). 

Sonuç 

Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara gelmesi ile önceki dönemlerde ağırlıklı olarak uygulanan 
devletçi ekonomi politikası, Parti Programı’nda yer alan ve yapılan düzenlemelerle birlikte yerini liberal 
bir düzene bıraktı. Demokrat Parti’nin uygulamaya aldığı ekonomi politikası doğrultusunda kalkınmaya 
yönelik olarak, üretimi ve ihracatı arttırmak için çalışmalarda bulunuldu. Bu maksatla 1 Mart 1950’de 
yayımlanan 5583 Sayılı Kanun ile sanayi, tarım, ulaştırma, bayındırlık ve turizm sektöründe işletmeler 
kuruldu. Dış ticarette sınırlamalar kaldırıldı. Müteşebbis kesime uzun vadeli kredi hususunda kamu 
desteği verildi. Yabancı sermayenin ülkeye girişini teşvik etmek amacıyla ise 1 Ağustos 1951’de 5821 
Sayılı, Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu kabul edildi. Bununla birlikte, Türk 
müteşebbislere de destek verildi. Tarım, sanayi, maden, ulaşım, enerji ve turizm alanlarında tekel ve 
imtiyaza neden olmaması şartıyla her türlü yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına müsaade 
edildi. Ancak bu Kanun, yabancı yatırımcıları ülkeye çekme konusunda etkili olamadı.  

Bunun üzerine ABD’li uzmanlardan oluşan bir heyet, yabancı sermaye ve teşebbüslerin 
katılımını sağlamak için 1953’te Türkiye’ye gelerek konu üzerine çalışmalarda bulundu. Yapılan 
değerlendirmeler sonucu teşvik edici nitelikte yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi. 
ABD’li uzmanlarla yapılan değerlendirmeler sonrası 18 Ocak 1954’te 6224 Sayılı, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu kabul edildi. Böylece yabancı sermayeye yasal güvence verilerek, daha geniş kapsamlı 
yatırım yapma imkânı sağlandı. Yabancı sermayenin temkinli hareket ettiği bu süreçte, yatırım 
konusunda özellikle ABD etkin bir faaliyet içerisinde bulunmuştur. Öyle ki yatırımların %40 gibi büyük 
bir kısmı ABD’ye aitti. Bununla birlikte; yabancı sermaye yatırımları, arz ve talebin yoğun olduğu; 
karayolu, tarım ve inşaat sanayi üzerinde yoğunlaştı. Sonuç olarak 1950-1960 döneminde yatırımların 
yaklaşık yarısı doğrudan kamu odaklı gerçekleşti ve önemli miktarda yabancı sermaye girişi olmadı. 
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The Last Dominators of Babylon in The Cuneiform Chronicles "Parths"  
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Abstract  

 

One of the centralist structures established after 

the Persians was the Parths in ancient Iranian 

geography. The Parthians had to struggle with 

the Hellenistic Seleucids, Medes, Elamites and 

Armenians during their powerful kingdoms 

when they started to exist politically in their 

geography. These struggles were mostly tried to 

be enlightened with Ancient Greek sources. The 

data supporting these sources and setting the 

groundwork for a comparative history study was 

provided through cuneiform Babylonian 

Chronicles, in which the political, military and 

social activities of the Babylonian rulers were 

recorded chronologically. In Babylon, cuneiform 

chronicles were continued by palace and temple 

scribes almost until the end of the Hellenistic 

period. The last rulers of this record tradition in 

Babylon, including the Persian, Alexander 

expedition and the later Seleucid Kings period, 

were the Parthians (Arsacids). According to 

these records, the Parthian kings who captured 

Özet 

 

Eski İran coğrafyasında Persler’in ardından 

kurulan merkeziyetçi yapılardan biri Parthlar 

olmuştur. Parthlar kendi coğrafyalarında siyasi 

açıdan varlık göstermeye başladıkları ve güçlü 

krallık dönemleri boyunca Hellenistik 

Seleukoslar, Medler, Elamlılar ve Armenialılarla 

mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu 

mücadeleler çoğunlukla Antik Batı kaynaklarıyla 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu kaynakları 

destekleyen ve bir karşılaştırmalı tarih 

çalışmasına zemin hazırlayan veri, Babil 

egemenlerinin siyasî, askerî ve sosyal içerikli 

icraatlarının kronolojik açıdan kayıt altına alındığı 

çivi yazılı Babil Tarihçeleri/Kronikleri 

aracılığıyla sağlanmıştır.  Babil’de çivi yazılı kayıt 

geleneği neredeyse Hellenistik dönem sonlarına 

kadar saray ve tapınak yazmanlarınca devam 

ettirilmiştir. Pers, İskender seferi ve sonrasındaki 

Seleukos Kralları dönemini de içeren Babil’deki 

bu kayıt geleneğinin son egemenleri Parhtlar 

(Arşaklar) olmuştur. Bu kayıtlara göre Babil’i ele 
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Babylon, like the previous kings, adapted to the 

ancient traditions of Babylon and within this 

framework, they fulfilled their responsibilities 

such as ensuring peace in Babylon and showing 

the necessary care to the temples. In this study, 

it is aimed to examine the general lines of the 

process of political strengthening of the Parths 

firstly in Iranian geography and then in 

Mesopotamia and to analyze the records in 

which the Parthians take place in the Babylonian 

chronicles.  

 

Keywords: Hellenistic Period, Mesopotamia, 

Seleucos, Arşaklar 

 

geçiren Parth kralları da önceki krallar gibi 

Babil’in kadim geleneklerine uyum göstermiş ve 

bu çerçevede Babil’de huzuru sağlamak ve 

tapınaklara gereken özenin gösterilmesi gibi 

sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Bu 

çalışmada Parthlar’ın öncelikle İran 

coğrafyasında, ardından Mezopotamya’da siyasi 

açıdan güçlendiği sürecin genel hatlarıyla 

incelenmesi ve Babil tarihçelerinde Parthlar’ın 

yer aldığı kayıtların analizi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hellenistik Dönem, 
Mezopotamya, Seleukoslar, Arşaklar 
 

  

Giriş 

Mezopotamya’da Persler’in hâkimiyetinden sonra (MÖ 539-331), yaklaşık olarak 400 yıllık bir 

dönemde (MÖ 247-MS 224 ) Perslerle aynı coğrafyadan olan Parthlar’ın siyasi etkinlikleri, Roma ile 

mücadele ettikleri ve Sasani egemenliği altına alındıkları dönemle sonlanmıştır. İran coğrafyasından 

tüm Mezopotamya’ya yayılan göçebe Parthlar’ın siyasi açıdan kayıt altına alınmaları ilk olarak Asur kral 

yıllıklarıyla gerçekleşmiştir. Asur Kralı Asarhaddon’un MÖ 674/3 yıllarına tarihlenen Hazar Denizi’nin 

güneyindeki bölgeyi de içeren seferine dair kayıtlarda Part bölgesi, kendisinden önce hiçbir Asur 

kralının gitmediği bir coğrafya olarak “Partukka ve Partakka” adlarıyla kaydedilmiştir. Buradaki liderleri 

esir aldığını belirtirken kral, “Partakka reisi Uppis, Partukka reisi Zanasana ve Urakazabarna reisi 

Ramateia ayaklarımı öptüler.” ifadesini kullanarak egemenliğini tescillemiştir (ARAB II, 208, 215). 

Asarhaddon’un ardından yine Asur krallarından Asurbanipal’in (MÖ 668-627) yıllıklarında bölgenin 

ismi bu kez “Partikira” adıyla kaydedilmiştir (ARAB II, 310).  

 

Parthlar soylarını Eşk adındaki bir lidere dayandırarak kendilerini “Eşkanian” (Eşkanlılar) olarak 

adlandırmıştır (Wiesehöfer, 2007, 15; Tosun, 2020, 7).  Strabon’un aktarımlarında Hazar Denizi’nin 

doğusunda yaşadığı öne sürülen Parthi/Parni topluluğu için kullanılan bu adlandırma Iustinus 

tarafından da desteklenmiştir. Ayrıca Strabon ve Iustinus’un hem fikir oldukları bir diğer konu 

Parthların/Arşakların (Arcasid) kökenleri ile ilgili olmuştur. Strabon Arşaklar’ın İskit kökenli 

olduklarını savunurken, Iustinus Parni sözcüğünün İskit dilinde “sürgün edilmiş” anlamına geldiğini 

belirtmiştir (Str. XI.7.1. ; Iust. XLI.1.1-2. ; Tosun, 2020, 7). Strabon’un aktarımlarında Parthlar’ı, birçok 

halktan oluşan Dahae kabilesinin üyesi olarak tanımlamış ve İskit kökenli bu kabilenin Hazar Denizi 

civarında yaşadığını belirtmiştir ( Str. XI.7.1). Dahae Kabilesi, Pers Kralı Kserkses’in (MÖ 486-465) 



Yıldırım, Nurgül; Çivi Yazılı Tarihçelerde Babil’in Doğulu Son Hâkimleri “Parthlar” 

 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 325 

Persepolis’te bulunan yazıtında Daeva olarak kaydedilmiştir (Kent, 1950, 151). Dahae Kabilesi içindeki 

Parthlar’ın bir dönem Ceyhun Nehri yakınlarındaki bölgeyi yaşam alanları olarak belirledikleri 

düşünülmüştür. Arsaces önderliğindeki Parniler göç ettikten sonra Parthyene/Parthava topraklarını 

işgal ettikleri için onlara Parth isminin verilmiş olduğu düşünülmüştür (Dabrowa 2012, 168. ; Tosun, 

2020, 8).  

 

Pers Egemenliği Döneminde Parthlar 

Pers İmparatoru Kyros’un ilk görev yıllarından itibaren (MÖ 590-529) Hazar Denizi’nin 

güneyindeki dağınık haldeki kavimleri bir satraplık altında toplamak amacıyla düzenlenen başarılı 

seferler sonucunda, Parthlı nüfusun yoğun olduğu Parth bölgesi de Pers satraplığı haline getirilmiştir 

(Wiesehöfer, 2007, C.10, 572).  Satraplık sisteminin en organize biçimde işletildiği Darius döneminde, 

satrapların en asli görevleri olan vergi/haraç toplamak ve asker ihtiyacını karşılamak gibi işlemler 

sorunsuz bir biçimde yürütülmüştür. Krala ait Nakş-i Rüstem Yazıtı Pers hâkimiyetine haraç ödeyen 

bölgelerin belirlenmesiyle ilgili birincil kaynak niteliğinde olmuştur. Yazıtın ilgili bölümü şöyledir:  

 “…Ahuramazda'nın inayetiyle Pers ülkesi dışında ele geçirdiğim ülkeler bunlar; onlara hükmettim; bana 

"haraç" getirdiler; benim söylediklerimi yerine getirdiler;… Media, Elam, Parthia, Aria, Baktria, Sogdiana, Harezm, 

Drangiana, Sattagydia, Kandahar, Hindistan, hauma (sarhoş eden ayin içkisi) içen İskitler, sivri tepeli şapka giyen 

İskitler, Babil, Assur, Arabistan, Mısır, Ermenistan, Kappadokia, Sardes, İonia, denizaşırı yaşayan İskitler, 

Trakya, petatos (yunanlıların giydigi bir tür şapka) giyen İskitler, Libyalılar, Ethiopialılar, Maka insanları, 

Karialılar…” (Khurt, 2017, 395). 

 

Kralın Behistun Yazıtı’nda Pers egemenliği altına aldığı bölgeler belirtilirken Parth coğrafyası da 

şöyle kaydedilmiştir:  

“… Persia, Elam, Babylonia, Assyria, Mısır, Sardis, Ionia, Media, Armenia, Kappadokia, Parthia…” (Kent, 

1950, 117. ; Tosun, 2020). 

 

Erken Hellenistik Dönemde Parthlar 

Mezopotamya tarihini değiştiren Makedon Kralı Büyük İskender (MÖ 336-323), Pers 

İmparatorluğu’na son vermek için MÖ 334 yılında Doğu Seferi’ne çıkmıştır. İskender bu amaç 

doğrultusunda başarılı ilerleyişini Mısır’a kadar sürdürmüştür. MÖ 331’de Mısır’dan ayrılarak, Pers 

Kralı III. Darius’un asıl ordusunun bulunduğu Babil’e girmiştir. Parthlar’ın da askeri destek sağladığı 

III. Darius ve İskender ordusu Arbela yöresindeki Gaugamela Ovası’nda karşılaşmıştır. Bu savaş 

sonucunda III. Darius yenilmiş ve kaçmıştır. Gaugamela Savaşı’ndan sonraki yenilgiyle birlikte Persler 

bir daha eski güçlerine kavuşamamışlardır (Tekin, 2011, 65. ; Temizkan 2017). İskender, bu başarısının 

ardından Mezopotamya ilerleyişini devam ettirmiş, İran içlerine girerek Pers İmparatorluğu'nun 

başkentleri olan Babil, Susa, Persepolis ve Ekbatana'yı ele geçirerek; imparatorluğun hazinelerine el 

koymuştur. Antik kaynaklarda İskender'in eline geçen Pers servetinin 40 - 50 bin tatanton (yaklaşık 

1000 ton) altın olduğu hesaplanmıştır. İskender, MÖ 327 yılında Pers İmparatorluğu’nun doğudaki 

eyaletlerinden biri olan Sogdiana’nın (Baktiriya)  tamamını da ele geçirmiştir (Tekin,1995, 103). Babil’e 

doğru ilerleyen İskender, MÖ 324 yılının Şubat ayında Susa’ya ulaşmış ve burada Pers kralları gibi 
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yaşamaya başlamıştır. Pers krallarının giydiği beyaz çizgili elbiseden giymiş ve Pers tacı takmıştır. Kendi 

Makedon muhafızlarıyla birlikte hizmet vermeleri için Pers ordusunu yeniden düzenlemiştir (Freeman, 

2013, 315. ; Temizkan, 2017). Büyük İskender’in kurmuş olduğu imparatorluğun idaresi, beklenmeyen 

ölümünün ardından, uzun süre merkezi bir yönetim sistemine kavuşamamıştır.  

 

İskender’in ölümünün ardından komutanları arasında süren mücadeleler sonucunda, Doğu’da 

kalıcılığını koruyan I. Seleukos Nicator olmuştur. MÖ 309/308 yıllarında I. Seleukos İran’ın doğu 

eyaletlerinde, Baktriya ve Sogdian’da savaşmış ve bu ülkeleri egemenliği altına almıştır. Seleukos I 

Nikator Ege Denizi’nden Hindistan’a kadar uzanan krallığın hâkimi konumuna gelmiş, o öldükten 

sonra yerine geçen oğlu I. Antiokhos babasından büyük bir devlet devralmıştır. Fakat Seleukos I 

Nikator’un ölümünün ardından başa geçen I. Antiokhos zamanında Seleukoslar’ın egemenlik alanları 

daralmaya başlamıştır (Bevan, 1966, 127. ; Temizkan 2017). MÖ 3. yüzyıl içinde Seleukoslar’dan ayrılan 

topraklar üzerinde yeni krallıklar kurulmuştur. Küçük Asya’da Bergama, Galatya, Pontos, Kapadokya, 

ve Bithynia, doğuda Hazar Denizi’nin kuzeyinde Parth, biraz daha doğuda da Hint- Baktria devleti 

Seleukos krallığından ayrılmışlar ve böylece İskender’in ölümünden sonra var olan devletlerin en 

büyüğü olan Seleukoslar toprak kaybına başlamıştır (Atlan, 2014, 102). Seleukos kralları arasında 

sürekli yaşanan taht mücadelelerinin yarattığı otorite boşluğu MÖ 250-247 yıllarında, Arşak/Arsaces 

(Aşk) ve Tridad /Tridates önderliğinde Oxus (Ceyhun) Nehri civarından hareket eden Parniler’in, 

Selevkoslar’ın Parth Satrapı Andragoras’a karşı isyan etmelerine neden olmuştur. MÖ 246 yılında 

Ptolemaios Krallığı’nın Mezopotamya’yı kısa süreliğine işgal etmesi, Doğu’da Parthlar’ın genişlemesi 

için uygun zemini sağlamıştır (Tosun, 2020, 15). 

 

II. Antiokhos’un ölümünün hemen ardından II. Seleukos Kallinikos ve II. Antiokhos Hieraks 

arasında taht kavgası yaşanmıştır. Kardeşler Savaşı olarak da bilinen bu mücadele MÖ 241-236 yıllarını 

kapsayan süreçte meydana gelmiştir. Yine Seleukos coğrafyasında yaşanan bu gelişme Parthlar’ın 

bağımsızlıklarını kazanma süreçlerini hızlandırmıştır. 

 

Parth Krallığı’nın kurucusu kabul edilen Arşak ilk olarak Merv bölgesine doğru hareket etmeye 

çalışmış, ancak başarılı olamayınca MÖ 250 yılından sonra Parth bölgesini ele geçirmiştir. Arşak’ın 

ilerleyişine karşılık Seleukos Kralı II. Seleukos Kallinikos, Parthlar üzerine bir sefer gerçekleştirmiş ve 

bu seferin sonucunda Parthlar, Harezm bölgesine çekilmek zorunda kalmıştır (Brosius, 2006, 85). 

 

Parth Krallığı’nın Kuruluşu 

Parth Krallığı’nın kuruluş tarihi için MÖ 247 yılı genel kabul görmüş, bu tarih Arşak döneminin 

başlangıcı ve dolayısıyla devletin kuruluş tarihi olarak belirlenmiştir (Brosius, 2006, 84.; Tosun, 2020, 

16).  

 

Arşaklar Hanedanı’nın Arşak’tan ziyade devletin kuruluşunda önemli pay sahibi olan Tiridat 

üzerinden devam ettirildiği düşünülmüştür. Tiridat, Hyrcania'yı ele geçirdikten sonra burada 
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müstahkem kaleler inşa etmiş ve Arşak/Eşk-Aşk (Aşkabat/Türkmenistan) kentini inşa ederek burayı 

başkent yapmıştır (Katouzian, 2010, 41). 

MÖ 209 yılında Selevkos İmparatoru III. Antiokhos II. Arşak'ı yenilgiye uğratarak Parthları tekrar 

vasal devlet statüsüne getirmiştir. Ancak bu durum I. Mithridates (Mehrdad/Mitradates) döneminde 

değişmiştir. Parth İmparatorluğu, MÖ 247 yılında Arşak tarafından kurulmuş olsa da genellikle devletin 

gerçek kurucusunun I. Mithridates (MÖ 171-138) olduğu kabul edilmiştir (Clinton, 2010, 243).  

 

Babil Kroniklerinde Parthlar 

Parth İmparatoru I. Mithridates, Seleukos vasalliğinden kurtulduktan sonra tekrar seferlerine 

yoğunlaşmış, hedeflerinden biri de Med Krallığı olmuştur. MÖ 161-148 yılları arasında yapılan savaşlar 

sonunda I. Mithridates galip gelmiştir. Sakalar, Yüeçiler ve Elamlılar’la mücadele içerisindeki 

Mithridates, Elamlılar’ın Babil kentini ele geçirmeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak I. Mithridates’in 

MÖ 141 yılında Babil’i ele geçirmesinin ardından Elamlılar geri çekilmek zorunda kalmıştır ( Brosius, 

2006, 87). Babil çivi yazılı kayıtlarda Aršaklar olarak kaydedilen Parthlar’ın kralları ise šarru ša Aršak 

olarak kaydedilmiştir. Önyüzü tahrip olmuş olan Babil tarihçesinden anlaşılacağı üzere, Mithridates 

Babil’e askerî yetkili olarak oğlu olduğu düşünülen Bocasis/Bagayaša’yı (MÖ 138-133) atamıştır 

(Shayegan, 2011, 72-73. ; Van der Spek, 2015, 114 ). Bagayaša’nın Babil’in geleneksel kralî ve dinî 

ritüellerini gerçekleştirmek amacıyla kente girişi tarihçeye (BCHP 19/BM 35189) şöyle aktarılmıştır:   

 “… […]Babil[den Seleucia'ya]… Dicle'den çıktı. 13. gün [ (vali). ..] Esagila'da oturan  [...]  Med bölgesinden Babil 

saltanatının başı[na...] kralın [parşömen] mektubuna göre, kralın kampından tayin edildi… 26. Gün [Babil’e] girdi. 

Esagila ve Babilliler’in šatammusu (tapınak baş yetkilisi) Babil mektupları için, Prensi için Esagila Kapısında 

bekledi. Tanrı Bêl ve Beltia'ya sunmak ve büyük tanrılar için, Arşak kralının hayatı ve kendi (Bagayaša) hayatı için 

1 öküz ve 2 koyun kurban edildi…” 

 

I. Mithridates Dönemi’nde Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biri olan Babil kesin olarak 

ele geçirilmiş, Parthlar’a karşı direnen Elam ülkesi de işgal edilmiştir (Shayegan, 2011, 72-73. ; Tosun, 

2020, 20). I.Mithridates’in oğlu prens Bagayaša’nın MÖ 138-133 yılları arasında yeniden Babil’e gelişi 

kayıtta (BCHP 18 A/ BM 35189) şöyle yer almıştır:  

 “…. […E]sagila tapınağının šatammusu (baş yetkilisi), Babilliler, kralın köleleri, Yunanlılar’ın da içinde olduğu 

az sayıdaki insan, […] sarayda yaşayanlar, […] 10. gün Babil’in generali  […] Bagayaša onların önünden ilerledi…” 

    

Elam istilası esnasında Babil’de yaşanılan olumsuzluklar ve prensin bu olumsuzluklara karşı tepkisi 

ise kayıtlara (BCHP 18B/ BM 35189 – BCHP 18C/ BM 48888) şöyle aktarılmıştır: 

“[…] O ay Prens Bagayaša Babil’e [geldi…]  Generaller buraya  […] döndü. […] yukarıda bahsedilen geri çekilmiş, 

sinmiş insanlar büyük ve küçük, x […] Savaşı izlemekle yetindi. […] Bu prens sinirlendi ve x [.. .. .. .. .. ..] x 

ordusunu topladı, […]  içeri girme emri verdi.? […]  x x x konuştu. […]  öğleden sonra belirlenen saatte (onu) 

onlardan aldı. Askerler, silahlar? […] x için yas tuttular x [.. ..] Esagila’nın šatammusu, Babilliler, kralın köleleri, 

Yunanlılar’ın da içinde olduğu az sayıdaki insan, […] sarayda yaşayanlar hepsi bir sıkıntı çığlığı, bir yaygara 

[yükseltti?] ağlayarak yas tuttular… (Ama O) sarayın kilidini açtı ve vali (šaknu) Esagila'nın šatammusu (ve) 
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[Babil]liler? prensle? konuştular. O g[ün…] prens için besili öküz, besili koyun (ve) besili ördekler ….altın, 

…gümüş…. (sunuldu)…Ülkede ve halk arasında huzur ortamı sağlandı…”  

 

I. Mithridates MÖ 138-137 yılında öldüğünde yerine oğlu II. Phraat (Farhad) geçmiştir. II. Phraat 

da I. Mithridates gibi önce Elam sorunuyla uğraşmak zorunda kalmış ve Susa kentini ele geçirmiştir 

(Brosius, 2006, 89). Ancak Elam tehdidi bütünüyle ortadan kaldırılamamıştır. Bu kralın ardından Parth 

tahtına II. Mithridates’in (MÖ 123-88) geçmesiyle bölgedeki dengeler yeniden değişmiştir. II. 

Mithridates kısa sürede Babil’i tekrar ele geçirerek, bölgedeki Parth egemenliğini güçlendirmiştir 

(Fisher, 2020, 38; Tosun, 2020, 26.) Fırat Nehri üzerinde bir köprü inşa edilmesinin düşünüldüğü 

II.Mithridates dönemine (MÖ 94) tarihlenen kayıt (BCHP 20/  BM 35031) Parth egemenliğinin 

Babil’de kalıcı hale getirilmeye çalışılmasının kanıtı olarak değerlendirilmiştir. İlgili kaydın okunabilen 

kısmında şu ifadeler yer almıştır: 

“[x Yılı, x ayı, O ay Mitrad]at? […] insanların […] Babil’den… Fırat'ı kazmak için[…] başladı. 

[…Mithridat]es’in komutanı? […] Babil… Fırat Nehri’ne…” 

 

Elam tehdidini kısa süre de olsa dindiren Pathlar’a Seleukoslar bir daha doğrudan saldıramamış 

ancak Armenia hamlesini kullanarak Parth egemenliğini zayıflatmak istemiştir. Part İmparatoru II. 

Mithridates, MÖ 95 yılında Armenia Kralı I. Tigranes'in (MÖ 123-95) oğlu II. Tigranes'in (MÖ 95-55) 

tahta geçmesini sağlamıştır. Armenia krallığını tampon bir siyasi unsur olarak gören Seleukoslar’ın, 

Ptolemaioslar’la arasında yaşanan bir dizi Suriye Savaşı ve iki ülke arasındaki MÖ 188 yılında imzalanan 

Apameia Barışı hükümleri gereğince Seleukoslar Toroslar’ın gerisine çekilmek zorunda kalmıştır. MÖ 

187 yılında III. Antiokhos’un ölümü üzerine Seleukos Krallığı’nın gitgide zayıflayarak ortadan 

kayboluşu, genel anlamda, batıyı temsil eden Roma ile doğu dünyasını temsil eden Parthlar’ı karşı 

karşıya getirecektir (Kaya, 1999, 418. ; Kurt, 2011, 1). 

 

Sonuç 

Parthlar, Pers coğrafyasında sürdürdükleri yarı göçebe hayatlarını Arşak adı verilen bir öncü lider 

aracılığıyla siyasileşme sürecine taşımışlardır. Bulundukları coğrafyadaki Med ve Elam tehdidinin yanı 

sıra uzun bir tarihi süreçte Seleukos Krallığı ile mücadele etmişlerdir. Parthlar’ın kendi dillerine ait kayıt 

geleneklerinin bulunmayışı onların tarihi açıdan aydınlatılmasında Antik Batı kaynaklarının analizini 

zorunlu kılmıştır. Parthlar’ın en azından güçlü bir krallık haline geldikleri sürecin aydınlatılmasında çivi 

yazılı kayıt geleneğinin devamı niteliğindeki Babil Tarihçeleri de etkin olmuştur. Parhtlar, kralları ve 

Parth idari sistemi hakkında genel bilgilere erişim sağlayan bu tarihçelerde, Parthlar Arşak olarak 

anılmış ve Part kralı olarak son kronikte (MÖ 95) Mithridates’in Fırat Nehri üzerinde gerçekleştirmeyi 

hedeflediği imar planına dair veri kaydedilmiştir. Eskiçağ’ın köklü kenti Babil bu kayıtlara göre eski 

satraplık sistemine göre yönetilmiş ve Parthlar da tıpkı önceki Babil egemenlerinin çoğu gibi Babil 

kutsallarına herhangi bir olumsuz tavır sergilememiştir.   
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Abstract  

 

I The first military coup to damage Turkish 

democracy took place on May 27, 1960. 

Members of the Democratic Party government, 

including President Celal Bayar and Prime 

Minister Adnan Menderes, were arrested after 

the coup that was carried out by a junta 

independent of the chain of command within 

the army. As a result of the Yassıada Courts 

executed by the Yassıada High Court of Justice, 

Celal Bayar was sentenced to death. Bayar's 

death sentence has been converted to life 

imprisonment on the grounds that he is over the 

age of 65. Following these developments, Bayar 

was transferred from the Imrali Island where he 

was taken to Kayseri prison. Upon his 

deterioration in health, he was pardoned by the 

then President Cemal Gürsel within the scope of 

Article 97 of the Constitution. However, this 

amnesty did not cover political rights. With the 

amnesty law prepared by the coalition 

government on April 2, 1974, Bayar's political 

Özet 

 

 Türk demokrasisinin ilk fay kırılması 

olan askeri darbe 27 Mayıs 1960 tarihinde 

meydana gelmiştir. Ordu içerisinde emir komuta 

zincirinden bağımsız bir cunta tarafından 

gerçekleşen darbenin sonrasında 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan 

Menderes başta olmak üzere Demokrat Parti 

iktidarı mensupları tutuklanmıştır. Yassıada 

Yüksek Adalet Divanı tarafından yürütülen 

Yassıada Mahkemeleri neticesinde Celal Bayar, 

idam cezasına çarptırılmıştır. Bayar’ın idam 

cezası, 65 yaşını geçmiş olması gerekçesiyle 

müebbet hapis cezasına çevrilmiş ve tutulduğu 

İmralı Adası’ndan Kayseri cezaevine 

nakledilmiştir. Celal Bayar ilerleyen günlerde 

sağlığının bozulması üzerine dönemin 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 

affedilmiştir. Anayasa’nın 97. maddesi 

kapsamındaki bu af Bayar’ın siyasi haklarını 

kapsamamıştır. Celal Bayar’ın siyasi hakları ise 2 

Nisan 1974’de koalisyon hükümetinin hazırladığı 
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rights were returned. In accordance with the 

1961 Constitution in force, Bayar gained the 

natural senatorial right. With the call of EP 

senator Tekin Arıburun, a senator invitation was 

sent to Bayar. Bayar, on April 28, declared that 

the duties representing the national will should 

be elected and rejected the natural senator offer. 

The natural senatorial issue of Celal Bayar was 

followed with interest in the Turkish press, and 

the leading columnists of the period discussed 

the issue in their columns. In the study, Celal 

Bayar's approach to the natural senator proposal 

and the public debates were examined. By 

examining this title on Bayar's political life after 

the coup of May 27, 1960, it is aimed to 

contribute to the researches on the Senate of the 

Republic, the biography of Bayar and the 

Turkish political history literature. The source of 

this study was nine newspapers, academic 

articles and memoirs in the Turkish press. 

 

Keywords: Amnesty Law, Celal Bayar, 

Republic Senate, Natural Senator, Turkish Press 

 

af kanunuyla iade edilmiştir. Bayar, bu esnada 

yürürlükteki 1961 Anayasası uyarınca, tabii 

senatörlük hakkını elde etmiş ve AP’li senatör 

Tekin Arıburun’un çağrısıyla kendisine 

senatörlük daveti iletilmiştir. Bayar, 28 Nisan 

1974 tarihinde “milli iradeyi temsil vazifelerinin 

seçimle belirlenmesi” gerektiği ilkesini 

açıklayarak tabii senatörlük teklifini reddetmiştir. 

 Celal Bayar’ın tabii senatörlüğü meselesi 

Türk basınında ilgiyle takip edilmiş, dönemin 

başat gazetelerinde köşe yazarları bu meseleyi ele 

almıştır. Çalışmada Türk siyasi hayatında önemli 

bir yer teşkil etmiş Celal Bayar’ın tabii senatörlük 

teklifine yaklaşımı ve kamuoyundaki tartışmalar 

incelenmiştir. Bayar’ın 27 Mayıs 1960 darbesi 

sonrası siyasi yaşamına yönelik bu çalışmayla 

Cumhuriyet Senatosu, Türk Demokrasi Tarihi ve 

Bayar’ın siyasi hayatı hakkındaki araştırmalara 

katkı sağlanması amaçlanmıştır. Dönemin Türk 

basınında dokuz başat gazetesi, telif ve tetkik 

eserler, hatıratlar çalışmanın kaynağını teşkil 

etmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Af Kanunu, Celal Bayar, 

Cumhuriyet Senatosu, Tabii Senatörlük, Türk 

Basını. 

  

 

Giriş 

 Türkiye üçüncü ve kesin olarak çok partili hayata 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’nin 

kurulmasıyla geçmiştir. Öncesinde 22 Eylül 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli 

Kalkınma Partisi, kamuoyundan beklenen ilgiyi görmemiş, iktidar tarafından da muhalif bir parti olarak 

nitelendirilmemiştir. 1 Kasım 1945’te TBMM’nin yasama döneminin açılışında konuşan 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ülkede bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır (Karpat, 

2019: 235). 1945 senesi içerisinde Celal Bayar, Refik Koraltan, M. Fuad Köprülü ve Adnan 

Menderes’in ‘Dörtlü Takrir’ vermeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde parti içi demokrasiyi 

geliştirme hedefiyle attıkları adım, sene sonuna doğru Koraltan, Köprülü ve Menderes’in CHP’den 

ihracını beraberinde getirmiştir. Hem milletvekilliğinden hem de CHP’den istifa eden Bayar’ın 
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başkanlığında toplanan bu dört isim, Demokrat Parti’yi kurmuşlardır. 1946’dan 1950’ye kadar Bayar’ın 

genel başkanlığında muhalefette olan DP, 14 Mayıs 1950 seçimleri ile iktidara gelmiştir (Karpat, 2019: 

328). DP’nin iktidara gelmesinin ardından her yasama dönemi cumhurbaşkanının tekrar seçilmesi 

uygulaması uyarınca Celal Bayar, üçüncü cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya’ya çıkarken, DP genel 

başkanlığına Adnan Menderes seçilmiş ve DP iktidarında başbakan olmuştur. 1954 ve 1957 

seçimlerinde de birinci parti olarak çıkan DP, 27 Mayıs 1960 darbesi sonucunda iktidardan devrilmiştir 

(Çavdar, 2008: 85). DP ileri gelenleri ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun tutuklanarak 

Yassıada’ya gönderilmiştir. 14 Ekim 1960’ta başlayan Yassıada Mahkemesi ile devrilen DP iktidarı 

yargılanmıştır. 15 Eylül 1961’de Yassıada Mahkemesi sona ererek kararlarını açıklamıştır. Darbeyle 

devrilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Anayasayı İhlal Davası neticesinde TCK’nın 146/1 maddesi 

uyarınca idam cezasına çarptırılmıştır. Bayar’la beraber Yassıada Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği 

toplam 15 idam cezası kararı, MBK komitesi tarafından oylanmıştır. Adnan Menderes, Fatin Rüştü 

Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam cezaları onanırken, Bayar’ın idam cezası yaş haddinden ötürü ömür 

boyu hapis cezasına çevrilmiştir.  Diğer on bir idam hükümlüsü DP’linin de cezaları müebbet hapse 

çarptırılırken, Bayar, Kayseri Cezaevi’ne nakledilmiştir. 

 

1. Celal Bayar’ın Siyasi Hayatı 

 Celal Bayar (Mahmut Celâlettin), 16 Mayıs 1882’de Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey 

köyünde dünyaya geldi. Babası Plevneli Abdullah Fehmi Efendi, annesi Emine Hanım’dır (Kemal, 

1980: 9). 1896-1898 yılları arasında Gemlik Mahkemesi kaleminde ve Tütün Reji kaleminde katip 

olarak çalıştıktan sonra 1900’de Ziraat Bankası Bursa şubesinde memur oldu. Harîr Dar-üt Tâlimî ile 

College de l’Assomption’da yüksek tahsilini tamamladı, 1903 yılında Reşide Hanım’la dünya evine 

girdi. 1905 yılında Deutsche Orient Bank’ta çalışmaya başladı (Özgen, 2003: 3). 1907 yılında İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ye katıldı. Balkan Savaşı’na katıldıktan sonra 1914 yılında Aydın Vilâyet Kâtip-i 

Mesûlü oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İzmir ve civarında İttihat ve Terakki adına çalışmalar 

yürüttü. Milli Mücadele’nin başlamasıyla Kuvayı Milliye hareketine dahil oldu, Demirci Efe’nin 

müşavirliğini yaptı. Galip Hoca adıyla İzmir ve bölgesinde Kuvayı Milliye milis reisliği ile Akhisar 

Cephe Komutanlığına yükseldi. 1920’de son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Saruhan mebusu olarak 

katıldı (Özgen, 2003: 4). Misak-ı Milli’nin meclisteki son halini veren komisyonda çalıştı. 16 Mart 

1920’de İstanbul’un işgaliyle beraber Bursa’ya geçti, TBMM adına burada bir süre faaliyet gösterdikten 

sonra Yusuf Kemal Bey’in (Tengirşek) Moskova’ya gitmesi üzerine vekaleten İktisat Vekili oldu.  27 

Şubat 1921’de bu vekilliğe asaleten seçildi. (Özgen, 2003: 5) 

 İkinci TBMM döneminde Mübadele, İmar ve İskan Vekili olarak kabinede yer aldı. 1924’de İş 

Bankası’nı kurmak üzere vekillikten ayrılıp 26 Ağustos 1924’te İş Bankası’nı kurmdu. Serbest 

Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasının ardından Fethi Bey tarafından SCF’ye katılması istendiyse de hem 

Atatürk hem Bayar bu teklife sıcak bakmadı (Naskali, 2015: 118). 9 Eylül 1932’de yeniden İktisat 

Vekilliği’ne getirildi, 20 Eylül 1937 tarihinde Başbakanlığa vekaleten atandı. Başbakanlığı döneminde, 

Harp Okulu ve Donanma davaları, 150’liliklerin affı, Dersim Harekatı, Hatay sorunu, Denizbank’ın 

kuruluşu ve Atatürk’ün hastalığı ülke gündeminin basamaklarını oluşturdu. 10 Kasım 1938’de 

Atatürk’ün vefatı üzerine 11 Kasım 1938 tarihine TBMM’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 348 
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oyla İsmet İnönü, ikinci cumhurbaşkanı seçilirken Bayar’a 1 oy çıktı. Bayar’a oy veren Yusuf Hikmet 

Bayur’dur (Mazıcı, 1996: 120). Aynı gün İnönü yeni kabinenin kurulması için Bayar’ı görevlendirdi, 

Bayar, 16 Kasım 1938 tarihinde TBMM’ye hükümet programını sundu. Toplam 399 üyenin 342’sinin 

oylarıyla meclisten güven oyu alan Bayar, siyaset hayatındaki en önemli sözlerinden birini bu dönemde 

söyledi. Atatürk’ün vefatının üzerinden üç gün sonra Ankara Halkevi’nde “Atatürk, seni sevmek Türk 

Milleti için milli bir ibadettir” demiştir (Mazıcı, 1996: 122) 

 İnönü ve Bayar’ın birlikte cumhurbaşkanı ve başbakan olarak çalışma deneyimi ise 74 gün 

sürdü. 25 Ocak 1939 tarihinde II. Bayar hükümeti istifa etti (Mazıcı, 1996: 143) Atatürk’ün sağlığında 

iki ismin arasının açıldığı siyaset çevrelerinin malumu olmakla beraber, hükümetteki ayrılığın temel 

nedeni, ekonomi politikalarındaki görüş ayrılıklarıdır.  

 Kasım 1942’de Varlık Vergisi görüşmelerine ve oylamasına katılmayan Bayar, İnönü’nün CHP 

Grup Başkan Vekilliği teklifini reddetti, Müstakil Grup Başkan Vekilliği talebi ise kabul edilmedi. 

1943’te Varlık Vergisi aleyhine önerge verirken 1944’te Şükrü Saraçoğlu Hükümeti’nin Bütçe Programı 

oylamalarında tek ret oyunun sahibidir (Özgen, 2003: 6). 29 Mayıs 1945’te Saraçoğlu hükümetinin 

güven oyu ve bütçe oylamalarında da ret oyu kullandı. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye’deki 

iç ve dış dinamiklerle çok partili hayata geçiş sürecinin başlangıcında belirleyici aktör oldu. 7 Haziran 

1945’te Refik Koraltan, M. Fuat Köprülü ve Adnan Menderes’le beraber ‘Dörtlü Takrir’ verdi. Parti 

grubu 12 Haziran’da takriri görüştü ve reddetti (Ahmad, 2007: 29). Yaşanan gelişmeler sonucunda 

arkadaşlarının CHP’den ihracı sonrası 1 Aralık 1945’te milletvekilliğinden ve parti üyeliğinden istifa 

etti (Ahmad, 2007: 30). 7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin kurucu genel başkanı oldu. Mayıs 

ayındaki belediye seçimlerinin boykot edilmesi kararından sonra 1947 seçimlerinin öne alınmasına 

karşın genel seçimlerin de DP tarafından boykot edilmesi ihtimali belirmiş, Bayar partisinin seçimlere 

gireceğini açıklamıştır. 21 Temmuz 1946 seçimlerinde, seçim kanununda tek parti döneminden kalma 

noksanlar nedeniyle sağlıklı bir seçim gerçekleşemedi. Bayar, DP milletvekili olarak parlamentoya 

döndü. 7 Ocak 1947’de Ankara’da toplanan Demokrat Parti Birinci Kongresinde tekrar genel 

başkanlığa seçilmiş ve muhalefet mücadelesini parlamentoda sürdüreceklerini açıklamıştır (Ahmad: 

2007: 41). 1948 yılında Bayar’ın muhalefetini eleştiren DP içindeki hışımlılarla yol ayrımına gelince, 

partisi bölündü ve Millet Partisi kuruldu. 14 Mayıs 1950 Seçimlerinde DP Genel Başkanı olarak 

seçimlerden %54 oranında bir oy ile iktidara geldi.  

 DP’nin iktidara gelmesiyle kamuoyunda cumhurbaşkanı ve başbakanın kim olacağı sorusu 

belirdi.  Her yasama döneminde yeniden cumhurbaşkanı seçimleri tekrarlanmaktaydı. Bayar, parti genel 

başkanının cumhurbaşkanlığında bulunmasını muhalefet döneminde iken eleştirmekteydi. DP grubu 

cumhurbaşkanlığı adaylığını belirleme görüşmelerinde Bayar isminin ön plana çıkması üzerine Bayar, 

‘bu teklif şahsımı ilgilendiriyor, görüşlerinizi reylerinizde ifade edersiniz’ diyerek oylamaya geçti. DP grubunda 

345 Milletvekili Bayar’ın cumhurbaşkanlığını desteklerken 31 Milletvekili Bayar’ın en tecrübeli devlet 

adamı olarak hükümet başkanı olması görüşünde bulunmuşlardır (Yücel, 2016: 65). 22 Mayıs 1950 

günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Celal Bayar 387 oy, İnönü 64 oy, Halil Özyörük 1 oy 

aldı ve Bayar, üçüncü cumhurbaşkanı seçildi (Özdemir, 2007: 139; Yücel, 2016: 66) Bayar, DP genel 

başkanlığından istifa ederek tarafsız bir cumhurbaşkanı olma yolunu seçmekle birlikte DP ile organik 

ilişkilerini sürdürmüştür (Akın, 2009: 72). Bayar’dan boşalan DP genel başkanlığına Adnan Menderes 
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getirilmiş ve başbakan olarak hükümeti kurmuştur. 15 Ocak 1954 tarihinde Amerika Birleşik 

Devletleri’ni ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 2 Mayıs 1954 seçimlerinin ardından 14 Mayıs 

1954 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 486 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi (Yücel, 

2016: 78). 27 Ekim 1957 seçimleri sonrası DP iktidarının üçüncü ve son döneminin cumhurbaşkanlığı 

seçimleri 1 Kasım 1957 tarihinde gerçekleşti. Oylamaya katılan 413 milletvekilinin oyların tamamını 

alan Celal Bayar üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi (Yücel, 2016: 83). 

 DP’nin son döneminde gerilen iktidar-muhalefet ilişkileri, basın ve ordu ile hükümet arasındaki 

gerginlikler, Vatan Cephesi, Tahkikat Komisyonunun kurulmasıyla 27-28 Nisan 1960 öğrenci olayları, 

555K nümayişi ile özetlenen evrenin sonunda 27 Mayıs 1960 tarihinde cumhuriyetin ilk askeri darbesi 

ile Bayar, cumhurbaşkanlığından devrildi. Tutuklanarak Yassıada’ya götürüldü. 

 14 Ekim 1960’ta Yassıada’da kötü muamele olmadığına dair propaganda filmi hazırlatılmasına 

karar verildi. Adadaki tutuklu DP’lilere talimat ve baskıyla çektirilen görüntüler, doğal günlük 

halleriymiş gibi yansıtıldı. Ancak çekimlerdeki gerçeklik dışı atmosfer ve hakaretamiz ifadelerle dolu 

dış ses, çekimlerin baskı ortamında yapıldığına delil oluşturdu. Bayar’ın göründüğü sahnede dış ses 

“sofrasında kilosu bin liraya satılan siyah havyar bulunmamakla beraber, Bayar iştahından bir şey kaybetmiş 

görünmemektedir” demektedir. Bayar, baskı altında rol yaptırılarak hazırlanan onur kırıcı bu propaganda 

filminin sonrasında intihara teşebbüs etmiş, son anda kurtarılmıştır (Yavaşça, 2017: 120). Yargılamalar 

sonunda idam cezasına çarptırıldı. Cezası Milli Birlik Komitesi tarafından 65 yaşını geçtiği için ömür 

boyu hapse çevrildi. Kayseri cezaevine nakledildi.  

  

2. Celal Bayar’ın Siyasi Haklarını Geri Alması 

 Kayseri Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde Bayar, siyasi faaliyetlerini örtülü sürdürdü. 

Adalet Partisi’ne yakınlığını, bu partiye akrabalarının üye olmasıyla belli etti. Bayar, 22 Mart 1963’te 

sağlık sorunları nedeniyle altı aylık tahliye kararının ardından 23 Mart’ta Kayseri’den AP’lerin 

oluşturduğu bir konvoyla Ankara’ya doğru yola çıktı. Bayar’ın Ankara’ya ulaştığında Anıtkabir’i ziyaret 

etmemesi için Anıtkabir ziyarete kapatıldı. Affa karşı, 27 Mayıs taraftarı gençlerin oluşturduğu öfkeli 

bir grup 24 Mart günü Adalet Partisi Genel Merkezi’ni basarak tahrip etti (Demir, 2017: 505) Bayar’ın 

tahliye süresinin dolmasının ardından sağlığında bir değişiklik olmamasına rağmen tekrar Kayseri 

cezaevine döndü. 1964 yılında cezaevinde kalan son 23 DP’li mahkum Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 

tarafından meşruten affedildi. Bayar, bu haktan yararlanmak istemediyse de kalp rahatsızlığı nedeniyle 

7 Kasım 1964 tarihinde tahliye oldu (Belen, 1995: 134; Bayar, 1999: 248). 

 Bayar’ın sağlık nedeniyle affı, siyasi haklarını içermemekteydi. Milletvekili seçilemeyeceği gibi 

1961 Anayasasıyla kurulan Cumhuriyet Senato’sundaki tabii senatörlük hakkından da mahrumdu. 

Cumhuriyet Senatosu, 1961 Anayasasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iki kanattan oluşmasının 

kabulü neticesinde kurulmuştu. Tabii üyelerin dışında cumhurbaşkanının kontenjanıyla seçilen 

senatörler ve üçte biri iki yılda bir yenilenen seçimlerle gelen senatörlerden oluşmaktaydı (Tuncer, 

2010: 4). Tabii senatörlere gelince bu grup MBK üyeleri ve eski cumhurbaşkanlarından meydana 

geliyordu. 1961’de TBMM açıldığında toplam 22 tabii senatör vardı. Gürsel’in cumhurbaşkanı 

seçilmesi, Fikret Kuytak’ın vefatı, 1964’te Osman Köksal’ın, 1966’da Sıtkı Ulay’ın istifa etmeleriyle bir 
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aralık bu sayı 18’e düştü. Senatonun kapandığı tarihte ikisi eski cumhurbaşkanı, 18 eski MBK üyesi 

olarak toplam 20 tabii senatör görev yapmaktaydı (Demirci, 2010: 204-205). 

 Bayar’ın tabii senatörlük hakkını elde etmesi için anayasa değişikliği gerekmekteydi. 1965 

seçimlerinden sonra iktidara gelen AP, bir takım af kararlarına imza atmıştı ancak bunlar siyasi hakları 

kapsamamaktaydı. AP’nin tek başına Millet Meclisi’nde siyasi hakları kapsayan bir af tasarını kabul 

edecek çoğunluğu bulunmamaktaydı. AP’nin toplam 219 sandalyesine karşı, af tasarısının kabulü için 

300 milletvekili gerekiyordu. Bu sebeple CHP’den de destek alınmalıydı. 1969 yılı içerisinde seçim 

dönemine yaklaşılırken AP iktidarı, siyasi hakların iadesi meselesini, yaklaşan seçimler öncesi çözmek 

için gerekli hazırlıklara başladı. Bu gelişmeler yaşanırken Bayar’ın özel doktoru Recai Ergüder, Kemal 

Satır ve Cihat Baban’la görüşerek, İnönü ve Bayar’ın bir araya getirilerek barıştırılması fikrini açtı 

(Turan, 2003: 456). Taraflardan olumlu yanıtlar gelince aracılar vasıtasıyla görüşmeler başladı. İnönü, 

9 Mayıs 1969 tarihinde yanına Bülent Ecevit’i de alarak bir basın toplantısı yaptı ve af tasarısını Millet 

Meclisi’nde destekleyeceğini açıkladı. 14 Mayıs 1969 günü Millet Meclisi’nde tasarı CHP’lilerin de 

oylarıyla kabul edildi. Tasarının kabul edildiği akşam Bayar, yanında kızı Nilüfer Gürsoy ile İnönü’ye 

Pembe Köşk’te bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi (Turan, 2003: 457). İnönü, Bayar’ın siyasi haklarının 

iadesiyle ile AP’de meydana gelebilecek bir liderlik belirsizliğini hesaplamakta olduğu iddialarına karşın, 

attığı adımı ‘kuyudan adam çıkarmak’ olarak nitelendirdi. Bayar da ziyaret sonrası gazeteci Turhan 

Dilligil’e verdiği beyanatında, dört sene sonra doksan yaşına gireceğini, aktif siyasette rol almak 

istemediğini açıkladı (100. Yaşında…, 1982: 68) 

 Ordu üst kademesinin ise Bayar’ın siyasi haklarını almasından rahatsız olduğu 19 Mayıs 

törenlerinde açığa çıktı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç anayasasının değiştirilmesine karşı 

olduklarını ifade ederken tören alanında komutanlar İnönü’ye sırtlarını döndü (Turan, 2002: 166). 

Tasarı Senato’da da kabul edildikten sonra yasalaşacaktı (Yavi, 2005: 88). Bu esnada Millet Meclisi 

Başkanı Ferruh Bozbeyli, cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Sunay, Tağmaç’ın 

affa karşı olduğunu, Bozbeyli’ye gereğinin yapılmasını iletti (Bozbeyli, 2009: 276-280). Bu durum 

karşısında Başbakan Süleyman Demirel, “Siyasi hakların iadesi vazifemiz de, orduyu rencide etmemek 

vazifemiz değil mi” diyerek, içerisinde bulunduğu durumu normalleştirmeye çalıştı (Atılgan, 2020: 65). 

21 Mayıs tarihinde tasarı 63’e 83 oyla kabul edilmedi (Turan 2002: 166). Böylelikle siyasi hakların iadesi 

1969 seçimlerinin sonrasına bırakıldı.  

 Bu noktada değinilmesi gereken husus bu affın 5 Kasım 1969 tarihinde Cumhuriyet 

Senatosu’nda oylanarak kabul edilmesidir. Şerafettin Turan’ın görüşüne göre bu tarihte aslında Bayar, 

tabii senatörlük hakkını elde etmiştir, ancak 1 Aralık günü İnönü ile gizli bir görüşme gerçekleştirdikten 

sonra Senato’ya girmeyeceğini açıklamıştır (Turan, 2003: 458) 

 

3. Celal Bayar’a Tabi Senatörlük Teklifini Reddi ve Kamuoyunda Yankıları 

 1969 Seçimleri sonrası 12 Mart 1971 Muhtırasının yaşanmasıyla Nihat Erim Başbakanlığında 

teknokrat hükümetleri kuruldu. 1973 seçimlerinde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP birinci parti oldu 

ve Necmettin Erbakan başkanlığındaki MSP ile koalisyon kurdu. Hükümet 1974 yılına gelindiğinde, 

cumhuriyetin ellinci yılı münasebetiyle geniş bir af kanunu hazırlığı başladı (Çavdar,2008: 237). Bu 

hazırlıklar içerisinde eski DP’lilerin siyasi haklarının iadesi de vardı. Af tasarısının bütün boyutlarıyla 
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basındaki tartışmaları sürerken, çalışmanın doğrultusunda Bayar’ın tabii senatörlüğü ile ilgili olan 

haberleri takip edelim.  Yeni Ortam gazetesi, 20 Nisan 1974 tarihli sayısında Bayar’ın eski DP’lilerle 

bir araya geldiği yemekteki beyanatına yer verdi. Gazete “AP Liderini DP’nin mirasını reddetmekle suçlayan 

Bayar: Demirel ile birleşemeyiz dedi.” manşetini attı. Gazetenin haberinde Demirel’in Bayar’dan randevu 

talep ettiği, randevu talebinin geri çevrilmesi üzerine Demirel’in İzmir’e geçtiği bilgisi yer almaktadır. 

(Yeni Ortam, 20 Nisan 1974: 1) Haberin devamında Bayar’ın tabii senatörlüğü reddedeceğini, 

yakınlarına yaptığı şu konuşmayla nakledilmektedir: “Ben çete reisliğinden devlet reisliğine kadar hizmette 

bulundum. Risicumhurluk görevinden sonra bütün haklarına sahip bir vatandaş olarak ölmek istiyorum. Seçilmeden 

de Senato’ya gidip oturmak istemiyorum”. (Yeni Ortam, 20 Nisan 1974: 8) Tercüman gazetesi, 21 Nisan 

1974 tarihli sayısında ‘Korutürk Siyasi Hakları Onayladı’ manşetini attı. Sürmanşette, Korutürk ve 

Bayar’ın fotoğrafları yer alırken ‘Bozbeyli verdiği özel demeçte <<Senato Başkanı yoklamada Celal Bayar’ın 

adını okumalıdır>> dedi’ spotuyla Bozbeyli’nin demeci nakledildi (Tercüman, 21 Nisan 1974: 1).  

 Bu tartışmalar arasında Bayar’ı ilgilendiren değişiklik 22 Nisan’da mecliste oylandı ve kabul 

edildi. Eski DP’lilere siyasi haklarını sağlayan kanun değişikliği tam metni şöyledir (Güneş, 23 Nisan, 

1974: 7): 

 “Siyasi Haklar 

 Madde 1- 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 b) Milletvekili seçilme yeterliliği 

 Madde 68 – Otuz yaşını dolduran her Türk millet çekili seçilebilir. Türkiye okuyup yazma bilmeyenler, 

kısıtlı, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar ve ya 

yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 

kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasıyla veya 

zimmet, ihtilâs irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, yüz 

kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili seçilemezler. Aday olmak, 

memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla 

aday olabilecekleri kanunla düzenlenir. Hakimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar, mesleklerinden 

çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler.  

 Madde 2- 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının halkoyu ile kabul edilmiş 

olan geçici 11inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Madde 3- Bu anayasa değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

 Güneş gazetesi, af teklifinin kabul edilmesi üzerine 23 Nisan 1974 tarihli sayısında birinci 

sütunda mavi zeminde “Son Dakika Celal Bayar Tabii Senatör oldu” haberiyle çıktı (Güneş, 23 Nisan 

1974: 1) Bu haberin hızlı bir şekilde, Bayar’ın henüz görüşünün açıklanmadan yapılması, diğer 

gazetelerin yaklaşımı açısından Güneş gazetesini farklı bir konuma yerleştirmektedir. Aynı gün 

yayınlanan Tercüman gazetesi, teklifin kabulüne temkinli yaklaşarak ilk üç sütunda “Demirel: Bayar’ın 

Senatörlüğü için hiçbir mani yok,, ARIBURUN BAYAR’I Senato’ya davet etti” manşetini tercih etti 

(Tercüman, 23 Nisan 1974: 1). Gazetenin yedinci sayfasında Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman 

Demirel ile yapılan bir söyleşiye yer verilmiş, Demirel, hükümetin Adalet Partisi’nin hazırladığı af 

teklifinin görüşmelerini geciktirerek kendi hazırladıkları af teklifinin kabul edilmesi yönünde çalıştıkları 

eleştirisini getirmiştir. Demirel, siyasi hakların daha önce AP iktidarından neden verilmediği eleştirisini 

ise 1966’da iktidarda gerçekleştirdikleri affın altını çizerek 1969 seçimlerinde partisinin bir af vaadinde 
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bulunmadığını, 1973 seçimlerinde bir af vaadinde bulunduğunu hatırlatarak yanıtlamıştır (Tercüman, 

23 Nisan 1974: 7). 

 Güneş gazetesinin 24 Nisan günü çıkan sayısında en sol sütunda Bayar’ın fotoğrafı verilerek 

“Yakınlarının görüşü: Bayar daveti kabul edecek” haberi verilirken metinde gazetecilerin Bayar’ın ikamet 

etmekte olduğu Çiftehavuzlar’daki köşkünde henüz kendisiyle görüşülemediği, Bayar’ın özel kalem 

müdürünün “mektup elimize geçmedi geçtiği zaman gereğini açıklayacağız” ifadeleri bulunmaktadır (Güneş, 24 

Nisan 1974: 1). Aynı gün yayınlanan Tercüman’da Bayar’ın Senatoyu gösteren bir tabelanın gerisindeki 

merdivenleri bastonu ile çıktığını tasvir eden bir karikatürle “Bayar’ın Cevabı Bekleniyor” manşeti yer 

almaktadır. Bayar’ın teklifi kabul etmesi halinde V. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın yanında oturacağı 

bilgisi haber metninde bulunmaktadır (Tercüman, 24 Nisan 1974: 1). 

 Bayar’a senatörlük teklifini köşesine taşıyan gazeteci Abdi İpekçi, “Bayar Ne Yapacak” başlıklı 

yazısında değerlendirmelerde bulundu (Milliyet, 24 Nisan 1974: 1). İpekçi yazısında 10 Eylül 1973 günü 

Bayar’la gerçekleştirdiği söyleşisindeki ‘Eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilmesiyle ne gibi 

yararlar sağlanacağını düşünüyorsunuz? sorusuna Bayar’ın verdiği yanıtı tekrar nakletmektedir. Bayar bu 

soruyu şöyle yanıtlamıştır: 

 “Bir defa bu, moral meselesidir. Ben kendi hesabıma bundan bir şey beklemiyorum. Ne bir partiye girer 

çalışır ne de bir vazife kabul ederim. Ama size şunu söyleyeyim: Bütün hukukçulara tetkik ettirdim. Ben 

bugün senatörüm ve beni kabul etmeye, davet etmeye mecburdurlar. Davet etmelerini istiyorum. Bunu 

şunun için istiyorum: Artık vatan haini değilim, teşrii vazife benim şahsıma emanet edilebilir. Bunu fiilen 

göstermek istiyorum. Ondan sonra da istifa edip çekilmek istiyorum. Ve daha açık söyleyeyim: Kökü millete 

dayanmayan teşrii bir vazifeyi asla kabul etmem. Seçilmeden gelen senatörlük sisteminin aleyhindeyim.” 

 

 Bayar’ın İpekçi’ye 10 Eylül 1973 tarihindeki söyleşide verdiği yanıtı, gerçekleşen teklife 

yaklaşımını sekiz ay öncesinden açıklar niteliktedir. Ferruh Bozbeyli’nin Demokratik Parti Genel 

Başkanlığından Bayar lehine çekilerek, mecliste bir sağ koalisyon önerisinde bulunmasını eleştiren 

İpekçi, Bayar’ın bu teklifleri geri çevireceği öngörüsüyle yazısını tamamlamaktadır. 26 Nisan 1974 

tarihli Milliyet gazetesinin haberinde Bayar’ın hastalandığı, tansiyonunun 23’e çıktığı için Demokratik 

Parti’nin yemeğine katılamadığı haberi, Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy kaynak gösterilerek 

aktarılmaktadır (Milliyet, 26 Nisan 1974: 11). Yine 26 Nisan günü Yeni Ortam gazetesinde Bayar’a 

yakın kaynaklar, Bayar’ın seçilerek Senato’ya girmek istediği yönünde haber yayınlandı (Yeni Ortam 26 

Nisan 1974: 1). Kamuoyunda Bayar’ın cevabı beklenirken Uğur Mumcu “Senatoda sohbet…” başlıklı 

yazısıyla Bayar’ın siyasi haklarını almasını ironiyle karşılamaktadır (Yeni Ortam, 26 Nisan 1974: 2). 

İroni barındıran yazının bütünüyle değerlendirilmesi adına tam metni şöyledir: 

 “Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, artık siyasal haklarına da kavuştu. Bundan sonra eski Cumhurbaşkanı 

olarak Tabii Senatörlerle aynı sıralara oturabilir. Gerçi Bayar bir zamanlar: - Milli iradenin oyu olmadan 

Meclis çatısı altına girmeyi zul sayarım, demişti ama bu inadından vazgeçmesi çok partili hayatımız için 

önemli bir kazanç olabilir. Bence Bayar, Senato’da kendisine ayrılan yeri boş bırakmamalıdır. Bugünlerde 

gündemde olan af görüşmelerine de katılmalıdır hemen. Devleti <millet düşmanları>ndan korumak için 

eski görevine devam etmelidir. Kürsüye çıkıp: - Anarşistler affedilemez… demeli ve hemen eklemelidir: - 

Yargılanan 27 Mayıs Devrimcileri af kapsamı dışında tutulmalıdır. Kürsüden iner inmez, bütün senatörler 

yanına koşmalıdır Bayar’ın. Kuyruğa girilip eli öpülmelidir. Nihat Erim hemen gelmelidir yanına: - Sayın 

Bayar geçmiş olsun. – Siz misiniz Nihat Bey. Buyurun şöyle yanıma gelin. Size ne kadar teşekkür etsem 

azdır. Arkadaşlar da öyle düşünüyor. Bizim intikamımızı aldınız. – Estağfurullah efendim. Vazifemiz – Ah 
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rahmetli Menderes de sağ olsaydı. – Nur içinde yatsın, kendisini aratmamaya çalıştık. – Şüphesiz, şüphesiz. 

Fakat şu günleri görebilseydi. – Ya, ya, kader işte nedir? – Nihat Bey size de zamanında çok haksızlık ettik. 

O <Yeni Halkçı>daki yazılarınız yüzünden sizi mahkemelerde süründürdük. – Ne beis var efendim? 

Unuttuk gittik. – Feyzioğlu ne yapıyor? Ona da bir teşekkür edemedik. Nerden bilirdik böyle olacağını? 

Keşke o zamanlar partiye alsaydık.  Fakat rahmetli hiç sevmezdi onu hiç… Birkaç saniye düşündükten sonra 

– Muhtıra ilân edilince yine bir 27 Mayıs daha mı oluyor dedim kendi kendime. Sonra baktım birkaç gün 

sonra bazı subaylar emekliye sevk edildi. Bir şeyler oluyor dedim. Arkadaşlar da bundan sonra rahatladılar – 

Sayın Bayar Gürler Paşa da burada. – Kendisiyle de tanışmak isterdim. Galiba Aydemir’le birlikte darbe 

hazırlamışlardı da sonradan vazgeçilmişti. Bakın Gürler Paşa konusunda da yanılmışız. Onu da 27 Mayısçı 

sanıyorduk. Sunay Paşa nasıllar? Ordu evinde kalıyormuş. Kendisini orada ziyaret edemem, tabi… Kendisini 

bizim Demokratlar kulübüne ‘fahri üye’ mi yapalım. Orada sık sık görüşürüz. Kaç kişi kaldık eskilerden? – 

Bana en çok destek olan Gürler paşamızdır. – Evet evet. Şu anayasa işini çok iyi halettiniz hep birlikte. O 

günlerde de dedim ki, bugünleri de gördüm ya artık gözüm açık gitmez. Anayasa değiştirildi, bütün 

devrimciler tutuklandı. En kuvvetli zamanımızda ne rahmetli Menderes ne de ben yapamazdık bunca işi. – 

Efendim. O şeref sadece bana ait değil. Söyledim ya Gürler Paşamız. – Tabii Nihat Bey, tek başına olmaz. 

– Ne söyleyecektim. Hal, hatırladım… Sizi mahkemeye verdiğimizde Hayri Mumcuoğlu müddeiumumiydi 

galiba. Hakkınızda o dava açtı. Siz sanık olarak ifade verdiniz. Sonra bu Mumcuoğlu, Melen kabinesinde 

bakan oldu, hayret?  O zaman müddeiumumi değil miydi? Sizi sorguya çekmemiş miydi? Ben mi 

karıştırıyorum yoksa? – Hakk-ıâliniz var efendim. Oydu. Zamanla aynı görüşte olduğumuz anlaşıldı – 

Anayasayı değiştirdiniz. Kanunları değiştirdiniz. Bütün ilericileri tutukladınız. Bunlardan da önemlisi, bizim 

zamanımızda çıkan Petrol Kanunu’na, Maden Kanunu’na el sürdürtmediniz. Eserlerimizi muhafaza ettiniz. 

Önce ‘beyin takımı’ diye, reformcu görünen bazı kimseleri kabineye alıp, istenen tasfiyeleri gerçekleştirmek, 

sonra da bu reformcu bakanları kabineden uzaklaştırmak da gerçekten ince politika! Ben komitacıyım. Buna 

‘hedef şaşırtması’ denilir. Tebrik ederim doğrusu, Nihat Bey. Erim, Celal Bayar’ın koluna girip bir süre 

beraber yürümeli sonra: - Milli Birlikçilere gidip bir acı kahvelerini içelim.. Bayar önce duraksayıp sonra 

yürümeli: - İçelim Nihat Bey, bir acı kahvenin kırk yıllık hatırı vardır!” 

 

 Mumcu, Bayar’ın siyasi geçmişine olan eleştirisini yazısındaki üsluptan da anlaşıldığı üzere 12 

Mart döneminin başbakanı Nihat Erim’e yönelik tepkisiyle birlikte dile getirmektedir.  Tercüman 

gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu ise “Eski DP ve Bütünlük” başlıklı yazısında eski DP’lilerin dönüşünü 

‘hak teslimi’ ve ‘ak sayfa’ olarak betimlemektedir. Eski DP kadrolarının Celal Bayar’ın etrafında bir araya 

gelerek kendilerine ‘birleştirici unsur’ umudu bağlayanların beklentilerini yerine getirme çağrısı 

yapmaktadır (Tercüman, 27 Nisan 1974: 4). 

 Bayar’ın teklifi kabul edip etmeyeceği tartışmaları basında bu şekilde cereyan ederken Tekin 

Arıburun, 25 Nisan’da Bayar’a mektup göndererek Senato’ya tabii üyelik için yemin törenine davet etti 

(Hürriyet, 29 Nisan 1974: 9; Cumhuriyet, 29 Nisan: 7). Tekin Arıburun’un Bayar’a ilettiği mektup 

şöyledir): 

 “Sayın Celal Bayar 

 Eski Cumhurbaşkanı 

Anayasa’nın 68. maddesinin değiştirilmesi ve 11. geçici maddenin kaldırılmasına dair 1801 numaralı kanun 

22.4.1974 gün ve 14866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır. Anayasa’nın 70. maddesi 

kapsamına giren tabii üyelerin dahi yine Anayasa’nın 77. maddesi mucibince ant içmeleri mecburiyeti 

bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosu’nun normal çalışma günleri haftanın Salı ve Perşembe günleri 

olduğundan gerekli hazırlığın yapılabilmesi için ne zaman teşrif edeceğinizin bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

         Tekin Arıburun 
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        Cumhuriyet Senatosu Başkanı” 

 

 Bayar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun’a cevabını Samim Tara aracılığıyla iletti. 

(Hürriyet, 29 Nisan 1974: 9; Cumhuriyet, 29 Nisan: 7). Bayar’ın Çiftehavuzlar’daki köşkünde kaleme 

aldığı mektubu şöyledir: 

 “Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

 25 Nisan 1974 tarihinde zatı devletlerinden aldığım mektupta Anayasanın 68. maddesinin değiştirilmesi ve 

11. geçici maddenin kaldırılmasına dair kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığını, yani siyasi haklarımızın 

iade edildiği bildirilmekte ve aynı zamanda Anayasanın 70. maddesinin kapsamına giren tabii üyelik için 

yüksek senatoya davet olunmaktayım. Siyasi hakların iadesi kararının Senato ve Meclis’te bütün partilerin ve 

siyasi grupların iştirakiyle ittifak halinde alınmış olmasının eşit haklara sahip vatandaşlar arasında birlik ve 

beraberliği sağlamak bakımından büyük önemi vardır. Bu kararı alan milli idarenin tek temsilcisi büyük 

Meclisin muhterem üyelerini hürmet duygularımla selamlarım. Tabii üye olarak Senatoda bulunmama 

gelince: Tabii Senatörlük ve benzeri sıfatların gerçek demokrasi esasları ile telifini güç buluyorum. Bu konuda 

samimi olarak bağlı bulunduğum görüş, düşünce ve inancıma sadık kalma kararındayım. Bu sebepten 

Anayasanın 70. maddesinin verdiği görevi deruhte edemeyeceğimden, 77. Maddedeki vecibenin yerine 

getirilmesi maksadı ile vaki davete uymaya mahal kalmamıştır. Teşekkür ve saygılarımla arz ederim. 

         Üçüncü Cumhurbaşkanı 

          Celal Bayar” 

 

 Bu mektupla kendisine iletilen teklifi demokrasi ile bağdaşmayacağı gerekçesi ile reddetti. 

Bayar’a yakın çevrelerin ise Arıburun’un mektubundaki üslubu beğenmediği için teklifi reddettiği 

iddiası da basında yer aldı (Hürriyet, 29 Nisan 1974: 1). Bayar, mektubu köşkünde ağırladığı Tercüman 

gazetesi muhabiri Kenan Akın ve foto muhabiri Tancan Baltalı’ya bizzat okudu (Tercüman, 29 Nisan 

1974: 1). Güneş gazetesi manşetten “Milletin kalbinde kalmaya karar verdi: Bayar Tabii Senatörlüğü Reddetti” 

manşetiyle Bayar’ın kararını okurlarına duyururken Arıburun ile Bayar’ın mektubunu ana sayfasına 

taşıdı (Güneş, 29 Nisan 1974: 1).  

 Tabii senatörlük teklifinin reddi sonrasında da basında değerlendirmeler kaleme alınmıştır. 

Cumhuriyet gazetesinin 30 Nisan günü çıkan sayısında, birinci sayfada imzasız “Olayların Ardındaki 

Gerçek” başlığı taşıyan köşede ‘Bayar’ın Mektubu’ alt başlığıyla bir yazı yayınlanmıştır. Yazıda Bayar’ın 

mektubunun tam metni verildikten sonra tutarlı bir hareket görülmekle beraber Bayar’ın 

cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Türk demokrasisinin sola kapalı olduğu iddiasıyla Bayar’ın 

demokrasi anlayışının 1970’ler Türkiye’sinde geçerli olmadığı savı işlenmektedir (Cumhuriyet, 30 Nisan 

1974: 1). Demokrat Partili Eskişehir eski Milletvekili Abidin Potoğlu, Güneş gazetesine demeç vererek, 

“Bayar’ın seçimsiz parlamentoya girmeyi reddeden davranışını tasviple karşılıyoruz. Bayar, milli iradeye saygılı 

olduğunu göstermiştir” demiştir (Güneş, 30 Nisan 1974: 1). Firuzan Tekil, ‘Senato’daki Tarihi Koltuk’ başlıklı 

yazısında Bayar’ın 1946 ruhunu yaratan isim olarak demokrasiye hizmet ettiğini, teklifin reddini 

ihtilalcilerle aynı statüde olmamak adına değil, demokrasi görüşüyle reddettiğini ifade etmektedir 

(Güneş, 30 Nisan 1974: 4). 

 Burhan Felek, 1 Mayıs 1974 tarihli Milliyet gazetesinde “Bayar’ın Kararı Münasebeti İle” başlıklı 

yazısında 27 Mayıs’ın siyasi hakların iadesiyle siyasetteki izinin silindiğini belirtmektedir. Felek, 27 

Mayıs darbesini ‘iyi niyet hareketi’ olarak nitelerken Bayar’ın ret kararını şöyle değerlendirmektedir: 

‘Ama 27 Mayıs ihtilalinden sonra kendisini cumhurbaşkanlığından uzaklaştırıp Yassıada’da ölüme mahkum eden 
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Milli Birlik Komitesi’nin şimdi Tabii Senatör olan üyeleriyle aynı mecliste çalışmak, hatta onların huzurunda 

Anayasaya ve memlekete sadakat yemini etmek zâhirde onlara nisbet olsa da medeni siyasette makbul bir vaziyet 

olmayacağından böyle hareket etmesi pek isabetli olmuştur. Ve bu, galiba yaşlı ve tecrübeli liderin en iyi kararıdır.’ 

(Milliyet, 1 Mayıs 1974: 2). 

 Bayar’ın kararına bir destek ise Rauf Tamer’den gelmiştir. Tamer “Sözün Kısası” isimli 

köşesinde “27 Mayıs’a saygı, meğer sadece C. Bayar’da kalmış” başlığı atarak, Bayar’ın tabii senatörlüğü 

kabul etmeyişini eleştirenlere, hayatlarında bir kere istifa etmemiş, her devrin adamı olmaktan geri 

kalmamış zevat olarak seslenmektedir (Tercüman: 3 Mayıs 1974: 2). Tamer yazısının sonunda şu 

satırlara yer vermiştir: 

 “Bayar, bu Senato’ya girip ne yapacak?... Kendisine “vatan hainisin” diye silah çekmiş ve iterek kakarak 

Yassıada’ya götürmüş “ölesiye” Senatörlerle aynı çatı altında bulunmaya haydi diyelim ki, yaşından gelen bir 

olgunluk icabı katlandı, fakat bu insanlarla vatan, millet meselelerinde iş ant içmeye ve şeref-namus üzerine 

yeminler etmeye gelip dayandı mı… hayır hayır, ötesini söylemeye ağzım varmıyor. Ve garip tecellidir ki, 27 

Mayıs ruhunu, 27 Mayıs’ı yapanlar dahil Bayar’dan başka bugün kimse yaşatmıyor…” 

 Bayar’ın teklife yanıtının açıklanmasının ardından 1 Mayıs 1974 tarihli Yeni Ortam gazetesinde 

konuyu tekrar köşesine bir diğer isim de Uğur Mumcu’dur. 26 Nisan’daki sert yazısından sonra 

Mumcu, “Bayar Örneği…” başlıklı yazısında Bayar’a yine eleştiri okları yöneltmekte ancak 12 Mart 

dönemi Erim hükümetine karşı olan tavrını da yazısında işleyerek, Bayar’ın çizgisini tutarlı bulduğunu 

ifade etmektedir (Yeni Ortam, 1 Mayıs 1974: 2). Mumcu, Bayar’ın açıklamalarının satır aralarından 

Bayar’ı ‘27 Mayıs beynelmilel komünizmin Anayasasıdır’ demekle itham etmektedir. Satırlarında ayrıca 

‘Bayar, Türkiye’de 1950-1960 döneminde uluslararası kapitalizmin işbirlikçi yönetiminin başıdır’ diyerek, Bayar’ı 

burjuva diktatörlüğü kurmakla suçlamaktadır. Zafer gazetesinden Niyazi Acun da “Düşünce Alanı” 

ismini taşıyan köşesinde “Celâl Bayar’ın Kararı” başlıklı yazısında, Bayar’ın kararını tebrik ederek, gelecek 

nesillere örnek olacağını belirtmektedir. Acun, 27 Mayıs anayasasındaki ilgili maddeleri tenkit ederek 

seçim dışında Senatoya isimlerin girebilmesini, seçimlere ve dolayısıyla demokrasiye gölge düşürmek 

olarak değerlendirmektedir (Zafer, 1 Mayıs 1974: 2). Firuzan Kınal da ‘Zorlama’ başlıklı yazısında, 

Bayar’ın bu anayasa değişikliğinden önce senatonun kurulduğu anda tabii senatörlük hakkının 

bulunduğunu anayasadaki 68 ve 70. maddelerin yanlış yorumlanarak Bayar’ın bu hakkının senelerce 

gasp edildiğini iddia etmektedir (Güneş, 3 Mayıs 1974: 4). 

 

Değerlendirme 

 Atatürk’ün son başbakanı, ilk sivil kökenli Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 22 Ağustos 1986 

yılında 104 yaşında hayatını kaybetti. İktisat vekilliği, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı vazifelerinin yanı 

sıra İş Bankası’nın kuruculuğu gibi cumhuriyet tarihinin önemli köşe başlarında Bayar ismine tesadüf 

edilmesi doğaldır. Maruz kaldığı 27 Mayıs 1960 darbesini “fiili durum” olarak nitelendiren Bayar, siyasi 

hükümlerin uzun süre geçerli olmadığını yol arkadaşlarına ifade etmiştir. İdamların infazından sonra 

Kayseri cezaevine nakledilirken diğer DP’li mahkumlara “metanetinizi koruyun bu siyasettir” demiştir. 

Kısa bir süre sonra siyasi atmosferin değişmesi, DP’nin devamı niteliğindeki Adalet Partisi ve Yeni 

Türkiye Partisi’nin elde ettiği siyasi konum ve diğer dinamikler neticesinde DP’li hükümlüler, belirli 

aralıklarla af edilmiştir. Bayar da 8 Kasım 1964 Pazar günü Kayseri Cezaevi’nden tahliye olmuştur. 

Yassıada Mahkemelerinin siyasi bir mahkeme olduğu hüviyetini de ispatlayan bu gelişmelere rağmen 
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söz konusu af ve tahliyeler siyasi hakları kapsamamıştır. 1965 yılında Adalet Partisi’nin iktidara 

gelmesiyle, af meselesi tekrar gündeme gelmiştir. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, eski DP’lilerin 

siyasete dönmesi konusunda temkinli davranmıştır. 

 Eski DP’lilerin AP içerisindeki dengeleri bozabileceği, ilerleyen yaşına rağmen Bayar’ın doğal 

lider olarak AP hareketinin başına geçebileceği tartışmaları alevlendirilirken 14 Mayıs 1969 yılında 

CHP’nin de desteği ile Millet Meclisi’nden geçen af tasarısı, ordunun darbe restiyle Senato’dan 

geçirilememiştir. Mehmet Ali Birand’ın hazırladığı 12 Mart Belgeseli’ne konuşan Süleyman Demirel 

de, anılarını kaleme alan dönemin meclis başkanı Ferruh Bozbeyli de bu darbe imasını 

doğrulamaktadır. Bu gerekçeyle AP, kendi tabanının beklentilerini karşılayamayarak af tasarını 

Senato’da reddetmiş, parti içi tartışmalar neticesinde Sadettin Bilgiç’in de aralarında bulunduğu bazı 

AP’li milletvekilleri, Ferruh Bozbeyli başkanlığında kurulan Demokratik Parti’ye katılmışlardır. AP’nin 

1969 Mayıs’ındaki tutumundan ötürü kırgın olan Celal Bayar da Demokratik Parti’yi desteklemiş ve 

kızı Nilüfer Gürsoy’un Demokratik Parti’de siyaset yapmasından yana olmuştur. 1973 yılında Bayar’ın 

da bu desteğiyle Demokratik Parti 49 milletvekili ile meclise girmiştir. 

 1973 yılında cumhuriyetin ellinci yılı için hazırlanan af tasarısı, o yıl gerçekleşmemiş, 1974’te 

CHP-MSP koalisyonu tarafından çıkarılmıştır. Özellikle TCK 141-142. maddeleri af tasarısında ciddi 

tartışmalara sebep olurken, Bayar’ın 1961 anayasasına dayanan tabii senatörlük hakkının da iadesi 

sağlanmıştır. Öncesinde eski cumhurbaşkanlarından İnönü, tabii senatörlük hakkını kullanmıştır. 

Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, görevi başında sağlık durumu bozulup, vazife yapamaz 

raporundan kısa bir süre sonra vefat ettiği için tabii senatörlük hakkını kullanamamıştır. Beşinci 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tabi senatörlük hakkını kullanan ikinci, altıncı Cumhurbaşkanı Fahri 

Korutürk tabi senatörlük hakkını kullanan üçüncü tabii senatördür.  

 Celal Bayar bu hakkı kullanmamış ve kendisine iletilen senatörlük davetini geri çevirmiştir. 

Bunda temel etken, 1961 Anayasasının 27 Mayıs 1960 darbesi ürünü olması, senatoda Milli Birlik 

Komitesi üyelerinin tabii senatör olarak bulunması düşünülebilir. Bayar, kendi ifadesiyle irade-i milliyenin 

tecelli ederek getirildiği vazifesinden fiili durumla el çektirenlere karşı tepki koymuştur. 1961 Anayasasında seçim 

olmaksızın milleti temsil eden vazifelere karşı olduğunu da belirtmesi, temsil vazifelerinde seçimi 

olmazsa olmaz, mutlak değer olarak vurgulaması, tabii senatörlüğü reddedişinin bir başka gerekçesidir. 

Bayar’ın bu konudaki görüşlerini daha önceden yakın çevresine ve gazetecilere çeşitli vesilelerle 

açmasına rağmen teklifi kabul etme ihtimali basında tartışılmıştır.  
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III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a Tabii Senatörlük Teklifinin Basındaki Yansımaları 

 
Kaynak: Tercüman, 23 Nisan 1974. 

 

 
Kaynak: Hürriyet, 29 Nisan 1974. 
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Murakami’s Hard Boiled Wonderland and the End of the World in the Context 
of Marxist Literary Criticism   

Marksist Edebi Eleştiri Bağlamında Murakami’nin Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu 

Adlı Eseri 

 

Aytemis DEPCİ1 
 

 

Abstract  

 

Marxist literary criticism focuses on the 
reflections of socio-economic power relations 
on art and their effects on human life. The aim 
of this study is to explain the exploitation and 
alienation experienced by the protagonist in 
Haruki Murakami’s Hard Boiled Wonderland 
and the End of the World utilizing Marxist 
literary theory. The study will examine the 
outlines of Marxist literary criticism, and the 
protagonist, finding himself in a technology and 
information war, will be analyzed through 
Marxist discourse. The allienating effects of 
modern technology and capitalism that make 
human life mechanical and robotized and the 
bad consequences of advanced technology on 
the destruction of the individual will be 
discussed. In the novel, the protagonist, who 
tries to earn his life in a capitalist society 
dominated by advanced technology and turns 
into a guinea pig for the interests of the 
superstructure, is ironically depicted. The novel 
has strong Marxist tendencies, with a style that 
satirizes the interests of the two institutions 

Özet 

 

Marksist edebi eleştiri, sosyo-ekonomik 
güçlerin sanat üzerine yansımaları ve bu güçlerin 
insan yaşamı üzerindeki etkilerine odaklanır. Bu 
çalışmanın amacı Haruki Murakami’nin 

Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu 「世界

の終りとハードボイルド・ワンダーラン

ド」 adlı eserindeki başkişinin yaşadığı sömürü 

ve yabancılaşmayı Marksist edebi kuram 
doğrultusunda açıklamaktır. Çalışmada Marksist 
edebi eleştirinin genel hatlarına bakılarak kendini 
bir teknoloji ve bilgi savaşının içinde bulan 
başkişinin yaşadığı yabancılaşma Marksist 
söylem üzerinden çözümlenecektir. Modern 
teknolojinin kapitalizm ile birlikte hayatı 
mekanikleştiren ve insanı robotlaştırarak 
kendine yabancılaştıran etkileri ve ileri 
teknolojinin yarattığı kötü sonuçların birey 
üzerindeki tahribatına değinilecektir. Romanda 
ileri teknolojinin hüküm sürdüğü kapitalist bir 
toplumda hayatını kazanmaya çalışan başkişinin 
üstyapının çıkarları için nasıl kobay haline 
getirildiği ironik olarak tasvir edilmektedir. 
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which symbolize the superstructure; the 
"Factory" and a quasi official special enterprise 
called the "System". The study will also focus the 
effects of capital and ideology on the education 
system described in the novel. In the novel, the 
unicorn is a metaphor that symbolizes power. 
The slogans such as honor and patriotism that 
used by the capitalists to drag the masses to war 
in order to serve their interests will be examined 
in the context of power relations. This study will 
provide a different perspective on Murakami 
studies in order to determine the hidden 
Marksist elements that appear in the text which 
can be read in the context of Marxist theory. 

 

Keywords: Marxist Literary Theory, Alienation, 

Capitalism, Superstructure, Ownership of 

Knowledge. 

 

Roman üstyapıyı sembolize eden ve “Sistem” adı 
verilen yarı resmi özel bir girişim ile “Fabrika” 
olarak nitelendirilen iki kurumun çıkarlarını 
hicivleyen üslubu ile güçlü Marksist eğilimlere 
sahiptir. Çalışmada ayrıca romanda vurgulanan 
kapitalist sermaye ve ideolojinin eğitimin 
üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. 
Romanda tek boynuz gücü simgeleyen bir 
metafordur. Kapitalistlerin şeref, vatanseverlik 
gibi sloganları kullanarak kendi çıkarlarına 
hizmet etmeleri için kitleleri savaşa sürüklemeleri 
güç ilişkileri bağlamında irdelenecektir. Bu 
çalışma, metinde kendini gösteren ve Marksist 
kuram bağlamında okunabilecek gizli imleri 
Marksizmin varsayımları doğrultusunda ele 
alması bakımından Murakami çalışmalarına farklı 
bir bakış getirmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Marksist Edebi Kuram, 

Yabancılaşma, Kapitalizm, Üstyapı, Bilgi 

Mülkiyeti. 

  

 

Giriş  

Çağdaş Japon yazar Haruki Murakami’nin (村上春木) eserleri kapitalist toplumdaki insanların 

hayatlarını yansıtırken sosyal eleştiri de içermektedir. Murakami’nin Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın 

Sonu 「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」(1985) adlı eserinde başkişi kendini 

bir teknoloji ve bilgi savaşının içinde bulur ve bilgi mülkiyeti uğruna ileri teknolojinin ve kapitalist 
“Sistem” in kurbanı haline gelir. Çalışmada Murakami’nin 1985 yılında yazdığı ve Tanizaki ödülünü 
alan Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu adlı eseri Marksist Edebi Eleştiri bağlamında ele alınacaktır.  

Murakami’nin eserlerindeki kapitalist unsurlara değinen bazı çalışmalar bulunsa da bu unsurları 
çözümlemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Jurkovic (2012) 
Murakami’nin eserlerindeki Japon toplumunun tüketiciliğinin tasviri üzerinde durarak Sahilde Kafka 

「海辺のカフカ」(2002) romanını ele alır. Genç (2015), Baudrillard’ın tüketim teorisine 

odaklanarak 1970'ler ve 1980'lerin başında Japon tüketiciliği bağlamında Haruki Murakami'nin 
Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu eserini inceler. Chin (2019), Murakami’nin Benim Neslim İçin 

Bir Folklor 「我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史」(1989) ve DeLillo’nun Mao II 

adlı eserlerini inceleyerek iki yazar arasındaki benzerliklere odaklanmıştır. Yazarların geç evre 
kapitalizmin durumu, tüketim çağı, malların seri üretimi ve küreselleşme üzerine odaklanan eserlerinde 
indirgemeci olmayan, imalı bir edebi gerçekçilik olduğunu iddia eder (Chin 2019:9-12). Dil (2010) ise 

Murakami’nin Dans Dans Dans 「ダンス・ダンス・ダンス」(1988) adlı romanını inceleyerek 
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eserin Japonya'daki ileri evre kapitalist koşulların doğrudan bir eleştirisi olduğunu belirtirken yazarın 
toplumsal bağlılık ve ölümün kaçınılmazlığı ile kişisel bir uzlaşma arayışına devam ettiğini iddia eder 
(Dil, 2010: 34). Steblyk (2003), Amerikalı Lucha Corpi ve Japon yazar Murakami Haruki'nin metinlerini 
inceleyerek bu yazarların neomodern dedektiflik kurgularının anlatıyı, kültürel tarihi ve toplumu 
yeniden gözden geçirdiğini öne sürmektedir. Yinghua (2011), ise Murakami’nin 1Q84 adlı romanındaki 
tarihi bilincin eserdeki tasvir edilme şekillerini savaş ve tarih belleği üzerinde durarak irdeler.  

Ancak tüm bu çalışmalara bakıldığında Murakami’nin eserlerindeki eleştiri anlayışının dayandığı 
kuramsal ilkeleri Marksist edebi eleştiri bağlamında belirlemeye yönelik çalışmaların neredeyse hiç 
yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Haruki Murakami’nin Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın 
Sonu adlı eserini Marksist edebiyat eleştirisi bağlamında irdelemektir. Bunun için öncelikle Marksist 
edebi eleştirinin bu çalışmada faydalanılacak genel hatlarına bakılacak daha sonra da romanın ana 
çerçevesine değinilerek başkişinin yaşadığı yabancılaşma Marksist söylem üzerinden çözümlenecektir. 
Marksist kuramda insan sosyal, ekonomik ve politik bir varlık olarak görülmektedir. Çalışmada ele 
alınan roman ise esasen yazarın ileri teknolojinin hüküm sürdüğü kapitalist bir toplumda deneyimlediği 
sosyopolitik ve ekonomik koşulların sürrealist bir yansıması olduğu için, bu çalışma, metinde kendini 
gösteren ve Marksist kuram bağlamında okunabilecek imleri Marksizmin varsayımları doğrultusunda 
ele alarak Murakami çalışmalarına farklı bir bakış açısı getirecektir.  

Karl Marks’ın batı toplumlarında yükselen kapitalizme ilişkin diyalektik ve sosyal eleştirisinin 
etkisiyle 20. yüzyılın başından beri batı edebiyat çevrelerinde popüler olan Marksist eleştiri, genel 
itibariyle sosyal sınıflar arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikler ve büyük güçler arasındaki ideolojik 
çatışmalar üzerinde durur. 

 Marksist edebiyat eleştirisi, edebi bir metnin yapılandırılabileceği kültürel, toplumsal, 
ekonomik, ideolojik, tarihsel ve kurumsal temelleri inceler. Toplumsal, siyasal ve entelektüel hayatı 
maddi hayattaki üretim ilişkilerinin belirlediğini ifade eden Marks “altyapı ve üstyapı” kavramlarını 
ortaya atar (Marks, 1993: 29).  

Marks, insanların sosyal ve ekonomik çevrelerinin ürünü olduğunu teorileştirerek yaşamın 
ekonomik koşullarını temel veya altyapı (“infrastructure”) olarak adlandırır. Teknoloji ve 
hammaddeden işyerinin sosyal organizasyonuna kadar her şeyi içeren altyapının Marks'ın toplum, 
kültür ve fikirler dünyası için kullandığı terim olan üstyapı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Eser, 
Marksist eleştiri içinde “altyapı” (“infrastructure” )(ezilen / üreten sınıf, emek, toplum) ile üstyapı 
(“superstructure”) (egemen güçler, bürokratlar / aydınlar) arasındaki ilişkiler kapsamında okunabilir.  

Genellikle belirli bir dönemde egemen olan üretim tarzlarına bağlı olan üstyapı, belirli bir çağa 
hâkim olan ideolojiler, "erkeklerin söylediği, hayal ettiği, kavradığı" her şey, "siyaset, yasalar, ahlak, din, 
metafizik vb." (Marx ve Engels, 1974: 47) üstyapıya aittir. Geniş çapta "kültür" ve "politika" olarak 
anlaşılan üstyapı ekonomik temelin bir ürünü ve gerekli ajansı haline gelmektedir. Egemen sınıfın 
uyguladığı güç ve kontrol sayesinde, düşüncelerin, önyargıların ve bakış açılarının formüle edildiği, sınıf 
farklılıklarını ve eşitsizliklerin örtbas edildiği veya meşrulaştırıldığı bir düzenektir.  

Marksist edebi eleştiri, sosyo-ekonomik güçlerin sanat üzerine yansımaları ve bu güçlerin insan 
yaşamı üzerindeki etkilerine odaklanır. Eagleton, Marksist edebiyat eleştirisini tanımlarken bu 
kavramın Batı’nın ihtiyaçlarına yönelik olarak daha hafifletilmiş olan edebiyat sosyolojisinden daha 
kapsamlı bir alan olduğu üzerinde durur:  

Marksist eleştiri yalnızca, kitapların nasıl yayımlandığını ya da işçi sınıfından söz edip 
etmediğini araştıran bir ‘edebiyat sosyolojisi’ değildir. Amacı edebiyat yapıtını daha 
derinlemesine açıklamaktır; bu da yapıtların biçimi, üslubu ve anlamlarına daha duyarlı 
bir ilgi gösterilmesini gerektirir. Ama aynı zamanda, bu biçim, üslup ve anlamların 
belirli tarih koşulların ürünü olarak kavranmasını da gerektirir. (Eagleton, 1984: 11) 
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 Edebi bir metne yönelik olarak gerçekleştirilecek Marksist bakış açısı, edebi metinin 
arkasındaki sosyal, tarihsel, politik ve kültürel koşulları tartışmaya açmalıdır. Marksist bakış açısına 
göre, edebiyat üstyapıya aittir ve temel gerçekleri yansıtmalıdır. Aynı zamanda temel yapı da üstyapıyı 
ağırlıklı olarak belirler. Üstyapının tabanı etkilemesi de mümkündür ve bu nedenle Raymond Williams, 
her iki yapının da karşılıklı olarak birbirini etkilediğini belirtmektedir (Williams, 1977). Williams, her 
tarihsel zaman diliminin birbiriyle rekabet eden hegemonyalara sahip olduğunu öne sürerek üç temel 
hegemonyadan söz eder. “Egemen hegemonya” (dominant hegemony), egemen sınıfların çıkarlarını 
desteklerken, “artık hegemonya” (residual hegemony) ise önceki dönemin kültür ve inanç sistemlerini 
savunur ve “gelişmekte olan hegemonya” (emergent hegemony) da daha sonra egemen hegemonya 
haline gelebilecek devrim niteliğindeki görüşleri savunur (1977: 121-127). 

Marksistler, sosyal sınıfın çağdaş toplumdaki tek baskı biçimi olmadığı konusunda hemfikirdir. 
Aynı zamanda sosyal sınıfın toplumsal üretim ilişkilerinin merkezinde olduğu ve kapitalist üretim 
şeklinin insanların kültürel ve ekonomik faaliyetlerini üretmek ve bunları sürdürmek için gerekli olduğu 
da bir gerçektir.  

Marksist Felsefe’de, insanın en büyük ihtiyacının hayatını kazanmak olduğu üzerinde durulur. 
Bu durum genellikle kapital sistemin acımasız taraflarını edebî esere olduğu gibi yansıtmakla 
gerçekleştirilir. Murakami’nin Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu adlı eserinde hayatını kazanmaya 
çalışan başkişinin nasıl kobay haline getirilerek emek sömürüsüne uğradığı ironik olarak tasvir 
edilmektedir. Roman ileri kapitalist toplumdaki servetlerini arttırmak için tekelleşen ve kutuplaşan 
“Sistem” adı verilen özel bir girişim ile “Fabrika” olarak nitelendirilen iki kurumun çıkarlarını 
hicivleyen bakış açısı ile güçlü Marksist eğilimlere sahiptir.  

Bir toplumun ideolojisi o toplumdaki egemen sınıfın çıkarlarını korumaya, onları 
meşrulaştırmaya yönelik güçlü izler taşır. Böylelikle proletarya, kendisine verilen görevleri düşünmeden 
ve bilinçsizce sürdürerek, kendisi için düşünemez hale gelir. Eserdeki başkişinin yaşadığı sömürü ve 
yabancılaşma Marksist edebi kuram doğrultusunda açıklanacaktır. 

Roman ileri teknolojinin hâkim olduğu, kapitalizmin ve tüketimin had safhaya ulaştığı 
Japonya’da sömürülen iş gücünün bilimkurgusal ve postmodern bir dışavurumudur. Bilime dayalı 
teknolojinin kurbanı haline gelerek yaşamı bir çıkmaza giren başkişinin sürrealist macerasının ironik 
olarak hikâye edildiği eser kapitalist hayatın acımasızlığının da bir parodisidir.  

Bir dizi olağanüstü bilimsel ve teknolojik ilerleme ile şekillenen modern çağ, son asırda bir dizi 
olağanüstü felakete de yol açmıştır. Hiroşima, nükleer silahlanma yarışı, Vietnam savaşı, Çernobil, 
küresel ısınma veya ozon incelmesi gibi olaylar teknolojinin öngörülemeyen kötü sonuçlarına örnek 
gösterilebilir.   

Modernizmin teknik başarıları inşan hayatını kolaylaştırıp iyileştirse de bunların yıkıcı sosyal ve 
ekolojik sonuçları günümüzde teknolojik karamsarlığa neden olmaktadır. Bu yıkıcı sonuçların bilim 
kurgusal bir anlatımla Murakami’nin Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu adlı eserinde işlendiğini 
gözlemlemek mümkündür. Modern teknoloji ilerlemenin itici gücü olsa da ileri teknolojinin kapitalizm 
ile birlikte hayatı mekanikleştiren ve insanı robotlaştırarak kendine yabancılaştıran etkileri 
bulunmaktadır ve bu durum çalışmada romanın başkişisi üzerinden değerlendirilecektir.  

Bu makalede ayrıca kapitalizm ve eğitimin buna alet edilmesi arasındaki bağlantı üzerinde de 
durulacaktır. Marksist bir perspektiften bakıldığında eşitsizlik kapitalist sistemin uzun vadeli ve 
kaçınılmaz bir sonucudur. Eğitim, genel olarak toplumun pratik ve düşünce süreçlerinden ayrı ya da 
uzak değildir. Eğitim kapitalist kültürün toplumsal eşitsizliklerini yansıtırken "Eğitim endüstrisi” de 
ekonomik eşitsizliğin devamı için gerekli olan kapitalist toplumsal biçimin sağlanmasında önemli bir 
devlet aygıtıdır. Bu nedenle, Marksistler eğitim eşitsizliği ve sömürü düzeni arasında maddi bağlantılar 
olduğunu savunmaktadırlar. 
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Marks eğitimin metalaştırıcı değerine ilişkin okulu sosis fabrikasına benzeterek sermayenin 
çıkarları doğrultusunda çalıştığını öne sürer. Okul yöneticisinin bir emekçi olduğunu ancak okul 
yöneticisini zenginleştirme amacına hizmet ettiğini ima ederek sermayenin sosis fabrikası yerine bir 
eğitim fabrikasına yatırılmış olmasının bu ilişkiyi değiştirmediği üzerinde durur. (Marx, 1867: 477) Hem 
eğiticinin hem de öğrenicinin metalaştırıldığı bir sistem olan okul devletin ideolojik bir aygıtıdır.  

 
Romana Genel bir Bakış  

Romanda Tokyo, biyoteknolojinin önemli ölçüde geliştiği geleceğin dünyasında bilgi 
teknolojisi şirketlerinin merkezidir. Veri şifrelemeye erişim, değerli kurumsal ve finansal verileri 

organize suçlardan korumak için kritik öneme sahiptir.「 組織」Sistem olarak bilinen yarı devlet 

kuruluşu, yasal şifreleme teknolojilerine ve yöntemlerine erişimi kontrol etmektedir. 「計算士」
Hesapçı olarak adlandırılan sistem operatörleri, verileri güvenli bir şekilde şifrelemek için bilinçaltı sinir 
devrelerinde gizlenmiş biyo-algoritmaları kullanarak sayıları sağ beyninden sol beynine geçirerek 

yeniden kodlamaktırlar. Hesapçılar yaşayan şifreleme cihazları olarak Sisteme hizmet etmektedir. 「工

場」Fabrika olarak bilinen bir organize suç ağı ise verileri Sistemden çalarak karaborsada satmaktadır. 

Romanda 「博士」Profesör olarak adlandırılan bir karakter, şifreleme teknolojisine bir yenilik 

getirerek Sistemin laboratuvarlarında yüksek maliyetlerle bazı ilerlemeler kaydeder, ancak bu süreçte 
zihinsel olarak değiştirilen Hesapçılar birkaç ay içinde ölürler ve geriye sadece biri kalır. Bu kişi romanın 
başkişisi olan anlatıcıdır.  Ahlaki ikilemle boğuşan bilim adamı, Sistemi terk eder ancak araştırma 
hedeflerini bağımsız olarak sürdürür. Profesör gizlice, hayatta kalan tek Hesapçıyı bilimsel 
araştırmalarına dâhil eder ve deneylerini kontrol ederken yaptığı bir yanlış yüzünden adamı ölüme 
mahkûm ettiğini fark eder. 

Oldukça farklı tarzlarda iki ayrı ama birbiriyle ilişkili hikâyenin anlatıldığı romanın anlatı yapısı, 
tek sayılı ve çift sayılı bölümler arasında değişen iki farklı anlatı dizisi sunmaktadır. Aslında roman iki 
bağımsız roman olarak da okunabilir. Romanın tek sayılı bölümleri bilim-kurgusal bir ortamda geçen 
Haşlanmış Harikalar Diyarını anlatılırken, çift sayılı bölümleri ise tarihin ve bilincin silindiği, teknolojik 
gelişmelerin yaşanmadığı ve distopik bir ortamın tasvir edildiği Dünyanın Sonu’nu oluşturur.  

Tokyo’da geçen Haşlanmış Harikalar Diyarında, kendi zihninde ve bilincinde rızası olmadan 
biyoteknoloji deneylerine katıldığını yavaş yavaş fark eden isimsiz başkişinin hikâyesi anlatılmaktadır. 
Hesapçı olarak çalışan başkişi verileri başkaları tarafından çözülemeyecek bir kod kullanarak zihninde 

dönüştürüp「シャフリング．システム」“karma işlemi” yapmaktadır.  

Başkişi roman boyunca birkaç karakterle tanıştığı bir maceraya atılır ve nihayetinde bilincinin 
ve fiziksel bedeninin ölümüyle sonuçlanacak gizli deneylerin konusu olduğunu öğrenir. Çekirdek 
bilincinin yok olmasına yol açabilecek bu süreci durdurmak için zamana karşı yarışan başkişi 
nihayetinde yaklaşan ölümünden kaçınmaya çalışmak yerine, olayları akışına bırakarak bilincinin 
kapanmasına razı olur.  

Dünyanın Sonu ise Haşlanmış Harikalar Diyarı’ndaki hareketli ve teknolojik olarak üstün olan 
ortamın tam tersine, sakinlerinin basit görevleri duygudan yoksun bir şekilde yerine getirdikleri rüya 
gibi ama tecrit edilmiş başka bir dünyada geçmektedir. Başkişi, Dünyanın Sonu adlı etrafı surlarla çevrili 

bu şehre girerken 「門番」 Kapı Bekçisi tarafından gölgesi fiziksel olarak ondan kesilir ve daha 

sonra gölgesi bağımsız bir karakter olarak ayrı bir varoluşa sahip olur. Başkişi bu şehirde 「夢読み 

」Rüya Okuyucu adını alarak (Murakami, 2010:79) tekboynuz kafataslarına dokunup eski rüyaları 

ortaya çıkarmak için kendine verilen görevi yerine getirmeye çalışır. Burada başkişi yaşadığı şehri en 
ince ayrıntısına kadar keşfederken şehrin sakinleriyle ilişki kurmaya çalışır. Ancak, nihayetinde 
gölgelerinin ölmesi yüzünden onların duygudan ve bilinçten yoksun, derin arkadaşlık bağları 
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geliştiremeyen otomatlar haline geldiklerini fark eder. Bu arada başkişinin gölgesi de bir kaçış planı 
yapar. Sonunda, rüya okuyucu gölgesinin kaçmasına yardım etse de kendisi geride kalarak şehirdeki 
tuhaf varoluşunu sürdürmeyi tercih eder.  

Gerçekte, ikinci anlatı, ilk anlatıdaki başkişinin kademeli olarak gelişen değişmiş bir bilinç 
durumudur. Kasaba, Sistemin bilim adamı olan Profesör tarafından yaratılan ve başkişinin zihnine 
yerleştirilen düzenlenmiş ve programlanmış alternatif bir zihinsel gerçekliktir. Bilincinin bu değişen 
bilinçle kademeli olarak kaynaşması, başkişinin zihinsel olarak yok olmasına ve nihayetinde ölümüne 
neden olur. 

 
Marksist Edebi Eleştiri Bağlamında Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu 

Haşlanmış Harikalar Diyarı’ndaki kahraman bu teknoloji ve bilgi savaşında birilerinin bu işten 
nasıl haksız bir şekilde servetlerini arttırmakta olduğunu fark ederek Sistem ile devletin işbirliğini 
sorgulamaktadır: “İki tarafı rekabet halinde tutmak yoluyla, fiyatları istedikleri gibi arttırabilirler. Güç 
ellerinde olduğu sürece fiyatların dengesizleşmesinden endişe etmelerine gerek yok”2 (Murakami, 

2013: 410). Sistem Hesapçı’ları kullanarak bilgileri şifreleştirirken, 「記号士」Şifreci'leri kullanan 

Fabrika da Sistem’in en büyük rakibidir. Şifreciler Sistem tarafından üretilen bilgileri korsanlaştırarak 
karaborsada kullanılabilir hale getirirler. Burada Murakami tekelleşmenin hüküm sürdüğü iki kutuplu 
yapıya dikkatleri çekmektedir. 

Mülkiyet hakları konusunda Profesörün düşünceleriyle ilgili 「太った娘」Tombul Kız şöyle 

belirtmektedir: “iyi ve kötü dediğin insanın temel niteliği düzeyinde var olan kavramlardır ve mülkiyetin 
ait olduğu yönün ne olduğundan farklı bir sorundur” (Murakami, 2010-I: 363,364). Burada bir sömürü 
aracı olarak kullanılabilecek mülkiyet hakkının iyi ve kötüden bağımsız ele alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Marx ve Engels’in (1978) üzerinde durduğu gibi üretim kolektif olmasına rağmen 
üretilen değerler üzerindeki özel mülkiyet hakkı kapitalist sınıfındır. Bu bir çelişki doğurmaktadır; 
çünkü üretim kolektifse mülkiyet de kolektif olmalıdır.  

Tombul Kız, dedesi olan profesörün Sistemin “devletle işbirliği yapan özel bir girişim” 
olmasından dolayı işlerin daha kötüleşeceğinin farkına vardığı için onlardan ayrıldığını belirtir: “Özel 
girişimlerin amacı kar peşinde koşmaktır. Kar elde etmek için ne olursa yaparlar. Sistem bilgi 
mülkiyetini koruma sloganını dışarıya karşı billboardlardaki poster gibi kullanıyor, ama bu yalnızca lafta 
öyle” (Murakami, 2010-II:179). Stalin’ine göre “asıl sorun bunların mülkiyetinin kimde olduğu, 
denetiminin kimin elinde olduğudur” (1979: 37). Ancak yazara göre bunun özel girişim ya da devlet 
olması fark etmez.  Güç kimin elindeyse sermayenin arttırılması ve korunması uğruna her türlü sömürü 
yapılabilir.  

Daha sonra Tombul Kız Hesapçı’ya Sistemin kontrolsüz bir şekilde nasıl insanların beyinlerini 
kullanarak araştırmalar yaptığını, bunun sonuçlarının ağır bir götürüsü olacağı için dedesinin bu 
projeden ayrıldığını anlatır (Murakami, 2010-II: 177,178). Burada kapitalist sistemin kapitali arttırmak 
uğruna insanları metalaştırarak sömürdüğü ve yabancılaştırdığı sonucuna varmak mümkündür  

Makineleri, parasal kaynakları ve mülkiyeti kontrolünde tutan kapitalistler sömürücü sınıfı 
oluştururken, iş gücünü satarak geçimini sağlayan ‘proletarya’ ise sömürülen sınıfı oluşturmaktadır. 
Devlet,  kapitalist sınıfı koruyarak onların ilgi ve çıkarlarını artırmalarına olanak sağlar. Çünkü 
kapitalistlerle devletin başındakiler ortak sosyal konuma ve düşünceye sahiptirler.  

Marx (1978c), insanın kendi emek gücünü sattığında artık onun ürününe sahip olamayacağını, 
o ürünün kendisini üretenden ayrı bir varlık kazandığını söyler. Bu durumda insan kendi emeğine karşı 
yabancılaşarak kendisi olmaktan uzaklaşır. Murakami’nin başkişisinin de yaşadığı yabancılaşmanın 

 
2 Karşılaştırarak çevrilmiştir (Murakami, 2010-II:179). 
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sebebi bu durum olarak görülebilir. Başkişinin ileri kapitalist toplumda maddi ihtiyaçlarını tatmin 
etmek uğruna yaşadığı zorluklara rağmen, deneyimlediği yabancılaşma ve boşunalık duygusundan 
vazgeçerek bir fark yaratmak için harekete geçmesi gerekmiştir. 

Haşlanmış Harikalar’daki Tombul Kız okula hiç gitmediğini ama dört yabancı dil bildiğini, 
piyano ve saksafon çalabildiğini,  rota çizip halat bağlamayı öğrendiğini söyler ve okul eğitiminin 
gereksiz olduğunu belirtir: “Okul eğitiminin on altı yıl boyunca insan beynini törpülemekten başka bir 
şey olmadığını söylerdi dedem. Dedem de neredeyse hiç okula gitmemiş”(Murakami, 2010-I: 359).  
Althusser’in belirttiği gibi devletin ideolojik aygıtlarından biri de okuldur ve sistem için elemanlar 
yetiştirir. Althusser’in üzerinde durduğu “Devletin İdeolojik Aygıtları” (DİA) diye adlandırılan 
kurumlar arasında aile, medya, dinsel organizasyonlar ve hatta düşüncelerinin propagandasını yaptıkları 
eğitim sistemi de bulunmaktadır. Althusser’e göre, eğitim kurumları aracılığıyla devlet, egemen 
ideolojiyi kitlelere aşılayarak totolojik bir biçimde bireyi hegemonyası altına alır ve yöneten sınıfın 
egemenliğine hizmet etmesi için kullanır (Althusser, 1971: 133,134). Tombul kızın dedesinin görüşüne 
bakıldığında insanların ideolojinin bir aygıtı olmadan da kendilerini çok daha iyi bir şekilde 
geliştirebilecekleri kanısına varılabilir. Tombul kızın yanı sıra Murakami’nin anima rolü üstlenen çoğu 

karakteri (Dans Dans Dans’daki ダンス・ダンス・ダンス(2015b) Yuki, Zemberek Kuşunun 

Güncesi’ndeki ねじまき鳥クロニクル (1994) May Kasahara, Karanlıktan Sonra’daki アフターダ

ーク(2015a) Mari gibi) okulu gereksiz görmekte ya da kendi özgürlüklerini kısıtladığını 

düşünmektedirler. Kapitalist sermaye için eğitim yalnızca bir öğrencinin üretimdeki rolü üzerinde 
gelecekteki kullanım değerini sağlamada ve belirlemede bir araç olarak işlev görmektedir. Romanda 
sermaye tarafından tanımlananın haricinde arzu edilecek başka bir standart getirilemeyecek eğitimin 
sadece sermayenin amaçlarına hizmet etmesi eleştirilmektedir.  

Tombul kız dedesinin Hesapçı’nın beyninde yarattığı karma işlemi sistemi ile ilgili, dedesinden 
öğrendiklerini başkişi olan Hesapçı ile paylaşır: “o sistem dünyayı yeniden kurgulayabilecek bir güce 
sahip olunmasını sağlayabilir (…) Tam da atom fiziğinin nükleer bombaları doğurması gibi” 
(Murakami, 2010-I: 362). Burada tasvir edilen sistem ile teknolojinin öngörülemeyen kötü sonuçları 
üzerinde farkındalık yaratılmaktadır.  

Profesör araştırmasının kötü amaçlar için kullanılacağından korktuğunu ifade ederek bilimin 
toplum üzerinde yarattığı tehlikeye vurgu yapar: “Bilimin hem kötü hem de iyi niyetle kullanılması 
günümüz medeniyetini bir kriz durumu ile karşı karşıya getirtti” (Murakami 2010-I: 62). Yazar bilimin 
iyi yönlerinin yanı sıra kötü yönlerine de dikkat çekerek romanın siberpunk kısımlarını oluşturan 
Haşlanmış Harikalar Diyarı bölümleri ile teknolojinin getirdiği karmaşa üzerinde durulmaktadır. 

 Bulaştığı bilgi savaşında da özne olarak görmezden gelindiğini, kendisine seçim şansı 
tanınmadığını bildiren başkişi teknolojik yenilikler sonucunda dünyanın kaosa sürüklendiğini 
düşünmektedir:  

Dünya her geçen saniye biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Nükleer silahlar, sosyalizmin 
parçalanması, bilgisayarların gelişmesi, suni döllenme, casus uydular, suni organlar, 
lobotomi falan işte. Arabaların sürüş panelinde bile neyin ne işe yaradığı belli değil. 
Benim durumumu basitçe açıklayacak olursak bir bilgi savaşına karıştım. Kısacası 
bilgisayarların benlik taşır hale gelmesi aşamasına bağlanan hat üzerindeyim şu an. 
(Murakami: 2013: 504, 505) 

İleri teknoloji insanlık tarihi için çok önemli ve tehlikeli değişimlere neden olmuştur. Yazar 
burada teknoloji ile insanların robotlaşarak benliklerini kaybettikleri ve bunun aksine bilgisayarların 
benlik kazanarak insanlaştığı zıt yönlü bir oluşuma dikkat çekmektedir.  

Kahraman beyninde gizli bir bilgi depolama bölümü açıldığı için bir bilgi savaşına karışmıştır. 
Sistemin bilgisayarlardan bilgi çalarak karaborsada satmaya çalışan Şifrecilere (Fabrika) karşı meşru 
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bilgi haklarını korumaya çalıştığını düşünen kahraman Sistemin içyapısını aslında hiç bilmediğini fark 
eder: “Bu devasa bir örgüt olmasından, temkinli yapısı dolayısıyla içeriyle ilgili bilgilerin kapalı 
tutulmasından kaynaklanıyordu. Biz yukarıdan direktif alıp, her birini teker teker yerine getiren 
varlıklardan öteye geçemezdik. Yukarının nasıl bir yapısı olduğunu, bizim gibi ayak takımından insanlar 
hayal bile edemezdi (Murakami, 2013: 410). Sistem de Fabrika da üstyapıyı oluşturmaktadır ve 
Murakami burada Marksist altyapının üstyapı tarafından ezilerek kullanıldığına dikkat çekmektedir.  

Sistem de Fabrika da aynı kapitalist düzenin bir parçasıdır. Tombul kızın da ifade ettiği gibi 
“Sistem de Fabrika da aynı insanın elinden idare ediliyorsa, nasıl olur acaba? Yani sol el çalıyor, sağ el 
koruyor” (Murakami, 2010-II:178). Dolayısıyla sömürenler diğer bir deyişle üstyapıyı oluşturanlar 
toplumdaki servetlerini arttırmak için temelde aynı amacı paylaşmaktadırlar. Burada insan deneyleri ile 
iş gücünün sömürülmesi ve kapitalistlerin kendi çıkarlarını korumak için sınır tanımadıkları 
gösterilmektedir. Başkişi biyolojik bir şifreleme cihazı gibi, kodlanmış bilgiyi beyninin bir yarım 
küresinden diğerine geçirirken verileri karıştırır. Bu yetenek, çekirdek bilincinin izole edildiği ve tabiri 
caizse beyninin derinliklerinde, anılarının çoğunun yok edilmesine neden olacak bir prosedürle elde 
edilmektedir.  

Haşlanmış Harikalar Diyarı’nda başkişinin karma işlemi yaparken bilinci izole edilirken 
Dünyanın Sonu’nda yaşayanların ise bilinci ve bellekleri bulunmamaktadır. Marksizm, tarihi insanların 
bilinçlerinin eseri olarak görür. İnsanların bilinçlerini belirleyen, düşüncelerine yön veren de sosyal 
durumlarıdır. Marx, ‘A Contribution to the Critique of Political Economy’de “insan hayatını belirleyen 
bilinç değil, bilinci belirleyen şey sosyal hayattır” (1978a: 4) diye belirtmektedir. Murakami, Dünyanın 
Sonu’nda tarihin ve bilincin silindiği distopik bir dünya yaratmaktadır.  

Başkişi Dünyanın Sonu’nda yaşayan kişilerin anlama ihtiyaç duymadan yaşamlarını 

sürdürmelerine çok şaşırmaktadır. Hiçbir sebebi ya da amacı olmadan 穴を掘ること “çukur kazmak” 

(Murakami, 2010:221, 222)  gibi eylemler yapan şehir sakinleri burada hiç kimsenin zarar görmediğini, 
zafer olmadığı için yenilginin de olamayacağını ifade ederler. Çukur kazmak aslında savaşın 
anlamsızlığına gönderme yapan bir metafor olarak okunabilir. Albay önceki yaşamında neden 
savaşmak zorunda hissettiğini bu dünyada yüreğe ve bilince sahip olmadığı için 
anlamlandıramamaktadır: “Barut dumanları, kan kokusu, süngülerin ışıltısı, hücum borularını şimdi 
bile arada sırada anımsıyorum. Fakat bizi o savaşlara sürükleyen şeyin ne olduğunu bir türlü 
anımsamıyorum. Şeref, vatanseverlik, mücadele ruhu, nefret gibi şeyleri yani.” (Murakami, 2013: 439)3. 
Kapitalistler şeref, vatanseverlik gibi sloganları kullanarak kendi çıkarlarına hizmet etmeleri için kitleleri 
savaşa sürüklerler ve aslında savaşın bir anlamı yoktur.  

Althusser’e göre  “ideoloji bireylerin gerçek varoluş koşulları ile kurdukları imgesel ilişkinin 
tasarımlanmasıdır” (1971: 163). Althusser’e göre egemen ideolojinin devamlılığının sağlanmasında ve 
yeniden üretimde ideoloji gereklidir. Daha doğmadan özne olarak konumlandırılan birey (burada 
kastedilen Lacan’ın ‘gerçek’ evresidir), kendi öznelliği içinde yapılandırılarak önemli ölçüde ideolojiye 
maruz kalır ve kimliği ideoloji içerisinde belirlenir (1971). Dünyanın Sonu’nda bu şehrin ideolojisine 
maruz kaldıkça başkişi kendini ve kimliğini sorgulamaya başlar. 

Başkişi Dünyanın Sonu’nda tek boynuz kafataslarından rüyaların anlamını bulup çıkarmaya 
çalışırken Haşlanmış Harikalar Diyarı’nda ise Profesör’ün kendisine verdiği tek boynuz kafatasının 
gizemini çözmek için kütüphanede araştırma yapmaktadır. Kütüphaneden aldığı kitaplardan birinden 
Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Bolşevik ihtilalinden hemen önce Ukrayna cephesinde bir Rus 
askerinin siper kazarken tek boynuz kafatasını bulduğunu öğrenir.  Biyoloji alanında yüksek lisans 
öğrencisi olan bu teğmen kafatasının önemini anlayarak kafatasını Petersburg’daki üniversiteye 

 
3 3  Karşılaştırılarak çevrilmiştir (Murakami, 2010-II:222,223). 
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göndermeye çalışmıştır. Kafatasının çeşitli ellerden geçerek sonunda tekrar Leningrad savunması 
sırasında (1941 Leningrad kuşatması) nasıl tekrar ortadan kaybolduğu tarihsel olayların kurgusal bir 
şekilde tasvir edilmesiyle verilmektedir. Tarih ile kurgunun sınırlarının bulanıklaştırıldığı bu satırlarda 
yazar tek boynuzun yaşadığı ve bulunduğu coğrafyayı önce Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman-
Avusturya orduları ile Rus ordusunun savaştığı ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı’nda ise bir metrelik 
alan için kanlı çatışmaların yaşandığı bir yer olarak tanımlamaktadır. Yazarın tek boynuz kafatasının 
bulunma yeri ve hikâyesini Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Rusya cephesi ve Leningrad Savunma 
Savaşı ile ilişkilendirmesi tek boynuzun fallusu imleyen bir metafor olarak kullanıldığını ve gücü 
simgelediğini düşündürmektedir.  

Tekboynuzu ilk olarak bulan teğmenin telgraf direğine asılması ve bu teğmenin siyasetle ilgisi 
olmayan bir biyoloji öğrencisi olması (Murakami: 2010-I, 204) ile ilgili verilen detay ile kanlı savaşın 
yıkıcılığı ve anlamsızlığına gönderme yapılmaktadır.  Bolşevik devriminde amaç burjuvaziye karşı 
yoksul halkı oluşturan emekçi sınıfın çıkarlarını koruyarak Rusya’nın emperyalist savaştan kurtulmasını 
sağlamaktı. Ancak Burjuva kökenli ve aralarında masum öğrencilerin de bulunduğu subayların asılması 
ile güç ilişkilerinde kazanan olmayacağı vurgulanmaktadır.  

Dil, Haşlanmış Harikalar Diyarı’nın “Geç dönem Kapitalist Japonya’nın bilişsel harita”sı 
olabileceğini ifade eder. Kapalı ve korunmuş bir ülke olan Japonya’da dikey güç ilişkileri hâkimdir. 
Murakami romanda bu dikey güç ilişkileri ile ona yardımcı olan ideolojik olarak yatay olan bu gizemli 
dünyayı birleştirerek en sonunda bunların yıkılışını gösterir (Dil, 2007: 169).  

Profesör bilim adına canlı insanların kullanılarak nasıl bir sömürüye uğradıklarını Nazi örneği 
üzerinden eleştirir. Ancak kendi yaptığı deneylerin sonuçlarının ölümcül olacağı önceden kestirilemese 
de sistemin insanları sömürüsü temelde aynıdır. Zizek'in iddia ettiği gibi, kapitalist toplumlarda 
sistemin gücü bizden sakladığından değil, bildiğimiz halde bizi yapmaya nasıl devam ettirdiğinden gelir. 
Otoritede hakikat olmadığını bilmemize rağmen yine de onun oyununu oynamaya ve rahatsız etmemek 
için ona itaat etmeye devam ederiz (2007: X). 

Romanın başında hayatını kazanmak uğruna otoriteye boyun eğmiş olan Murakami’nin 
başkişisi kapitalist toplumda deneyimlediği yabancılaşma ve boşunalık duygusundan vazgeçerek bir 
fark yaratmak için harekete geçse de, romanın sonunda bilinç dünyasında sıkışıp kalarak ölümden 
kaçınamaz ancak yine de benliğini korumak için bireyselliğinden de vazgeçmez.  

 
Sonuç  

Bilginin nihai para birimi olduğu alternatif yakın gelecekteki Japonya'da Sistem için çalışan bir 
Hesapçı olan başkişi üstyapının sömürüsüne maruz kalmaktadır. Aslında aynı kapitalist düzenin bir 
parçası olan Sistem de Fabrika da kapitali arttırmak için bilgi mülkiyeti uğruna bireyleri 
kullanmaktadırlar.  Profesör de bilim adına canlı insanları deneylerinde kullanarak üstyapıya hizmet 
etmiştir. Romanda insan deneyleri ile iş gücünün sömürülmesi ve bireyin biyolojik bir şifreleme cihazı 
gibi kullanılarak makineleştirilmesi hicvedilmektedir. Teknoloji ve kapitalin arttırılması için başkişinin 
gerçek varoluş koşulları ve benlik bilincinin kökünden değiştirilmesi bireyin yabancılaşmasına ve 
benliğinin parçalanmasına sebep olmuştur.  

Bu çalışmada esere Marksist bir bakış açısı getirilmesi ile üstyapıyı oluşturan Sistem ile 
Fabrikanın başarısızlıkları ile teknolojinin öngörülemeyen kötü sonuçlarının birey üzerindeki tahribatı 
ortaya konmuştur. Ayrıca yazarın eğitim sistemine getirdiği eleştirel bakış açısı irdelenmiştir. Romanda 
eğitimin sadece sermayenin çıkarlarına hizmet ettiği ve dolasıyla sermaye tarafından tanımlananın 
haricinde bireysel arzuları tatmin edebilecek başka bir standart getirmemesinin dolaylı olarak 
vurgulanmasıyla Murakami’nin okuru eğitim üzerinde düşünmeye sevk ettiği sonucuna varılmıştır.  
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Romanın her iki bölümünde de bulunan tek boynuz gücü ve fallusu simgeleyen bir metafordur 
ve bu metafor ile kanlı savaşın yıkıcılığı ve anlamsızlığına gönderme yapılmaktadır.  Bolşevik 
devriminde amaç burjuvaziye karşı yoksul halkı oluşturan emekçi sınıfın çıkarlarını korumak iken 
aralarında masum öğrencilerin de bulunduğu subayların asılması ile güç ilişkilerinde kazanan 
olmayacağı vurgulanmaktadır.  

Çalışmanın sonucunda Haşlanmış Harikalar ve Dünyanın Sonu adlı eserinde yüksek teknoloji 
toplumunda kendi emek gücünü satan bireyin yaşadığı emek sömürüsü ve yabancılaşmanın parodisini 
yapan Murakami’nin otoriteye karşı çıkarak bireyselliğini kazanmaya çalışan bir karakter yarattığı 
çıkarımında bulunulmuştur.  
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A Building in the Southern Anatolian Rural; Kesiri (Bayrampaşa) Caravanserai 

Güney Anadolu Kırsalında Bir Yapı;  Kesiri (Bayrampaşa) Kervansarayı 

 

 

Tuğçe DARENDELİ1 

Nur UMAR2 
 

 

Abstract  

 

Anatolian lands have always been surrounded by 

roads through which caravans and armies 

passed. Some roads date back to pre-Christ. It is 

possible to reach the traces of these roads today, 

many of them constitute the foundations of 

today's highways. In some periods, due to the 

situation in the world, new road networks were 

formed with the change of order. Anatolian 

geography has hosted important road networks 

on the east-west line between Europe and Asia 

and on the south - north line between the 

Mediterranean and the Black Sea due to its 

location throughout history. During the 

Ottoman Empire, the roads are divided into 

three branches from Istanbul. The road that 

reaches Baghdad, Damascus, Beirut and 

Jerusalem from these branches passes the Gülek 

Strait through Izmit, Eskişehir, Konya and 

Özet 

 

Anadolu toprakları her dönem kervanların ve 

orduların geçtiği yollarla donanmıştır. Bazı 

yolların geçmişi milat öncesine dayanmaktadır. 

Bu yolların izlerine günümüze ulaşmak 

mümkündür bir çoğu da günümüz karayollarının 

temellerini oluşturmaktadır. Bazı dönemlerde 

dünyanın bulunduğu durumdan dolayı düzenin 

değişmesi ile yeni yol ağları oluşturulmuştur. 

Anadolu coğrafyası tarih boyunca bulunduğu 

konum itibarı  ile Avrupa Asya arasında doğu 

batı hatta; Akdeniz – Karadeniz arasında güney 

– kuzey hatta önemli yol ağlarına ev sahipliği 

yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

yollar İstanbul’dan üç kola ayrılmaktadır. Bu 

yollarda nBağdat, Şam, Beyrut ve Kudüs’e ulaşan 

yol İzmit, Eskişehir, Konya, Ereğli üzerinden 

Gülek Boğazı’nı geçerek, Adana oradan da daha 

güneye inmektedir. Bu yol ağı üzerinde ordunun 
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Ereğli and goes further south from Adana. Many 

range khans were built on this road network to 

accommodate the army and trade caravans. One 

of these structures is Kesiri Han, Çakıt Han, also 

known as Bayrampaşa Caravanserai, whose body 

walls have survived substantially. It was built in 

1637 by Bayram Pasha, who was a vizier during 

the reign of Murad IV, to accommodate the 

army during the expeditions to the southeast. 

Today, it is located within the borders of 

Altınova Village, Karaisalı hamlet of Adana 

province. In this study, the history, architectural 

features and conservation problems of Kesiri 

Han were discussed and according to the results 

obtained, suggestions were made for the 

preservation problems in the current situation. 

 

Keywords: Bayram Pasha, Kesiri, Cakıt, Khan, 

Caravanserai. 

 

ve ticaret kervanlarının konaklaması için pek çok 

menzil hanı inşa edilmiştir. Bu yapılardan bir 

tanesi de günümüze beden duvarları büyük 

ölçüde ayakta kalarak ulaşan Kesiri Han, Çakıt 

Han diğer bir isimle Bayrampaşa 

Kervansarayıdır. IV. Murad döneminde vezirlik 

yapan Bayram Paşa tarafından ordunun güney 

doğuya düzenlediği seferler sırasında 

konaklaması için 1637 yılında inşa ettirilmiştir. 

Günümüzde, Adana ili Altınova Köyü 

Karaisalı mezrası sınırları içeresinde yer 

almaktadır. Bu çalışmada Kesiri Han’ın tarihçesi, 

mimari özellikleri ve koruma sorunları ele 

alınmış, elde edilen sonuçlara göre mevcut 

durumdaki koruma sorunlarına çözüm önerileri 

getirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bayram Paşa, Kesiri, 

Çakıt, Han, Kervansaray. 

 

  

 

Giriş 

 Anadolu toprakları üzerinde tarih boyunca askeri ve ticari amaçla kullanılmış birçok yol ağı 

bulunmaktadır. Bu yollardan bazıları günümüz karayollarını oluşturmuş bazıları ise değişen koşullar 

sebebi ile kullanım dışında kalmıştır. Yolların geçtiği yerleşim yerleri dönemlerinin en önemli 

merkezleri olmuş, yolların önem kaybetmesiyle bu yerleşim yerleri de önemlerini yitirmiştir. Yol 

üzerinde kırsalda konaklama amacı ile inşa edilen yapılar, yolların kullanım dışı kalıp ıssızlaşması ile 

harabe olmaya başlamıştır.  

 

1. Güney Anadolu Kervan Yolları 

 

Anadolu yollarının oluşmasında Anadolu tarihi coğrafyasının büyük etkisi olmuştur. Yollar genellik 

doğu batı aksında  kuzey ve güneyde yer alan dağlara paralel oluşmuştur. Bu yollardan en önemlileri 

Persler tarafından yapılmış Sardes’ten Sus’a kadar giden Kral Yolu’dur.  Diğeri ise dünya ticari tarihi 

açısından oldukça önemli olan İpek Yolu olmuştur. 
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Roma ve Bizans döneminde önemli yollar yapılmıştır. Roma’da yolların başlangıcı Efes olmuş ve üç 

önemli yola ayrılmıştır. Birincisi; Efes, Konya, Aksaray, Pozantı, Gülek Boğazı üzerinden Çukurova’ya 

ulaşan yoldur. Diğeri ise Sardes (Manisa)’ten başlayıp Uşak, Kütahya, Ankara ve oradan da kuzeye, 

güneye doğuya uzanan yoldur.  Bizans döneminde ise merkez kuzeye taşınmış ve yolların başlangıç 

noktası İzmit olmuştur. Selçuklular döneminde başkentin Konya olması sebebi ile yol ağının başlangıç 

merkezi Konya olmuştur.  Konya’dan başlayan yol Sivas üzerinden kuzeye Karadeniz’e, doğuya İran’a, 

güneye Çukurova oradan da Şam ve Lübnan’a uzanmıştır(Darendeli,2019,s: 9).  

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yollar İstanbul’dan üç kola ayrılmaktadır. Bu yollarda Bağdat, Şam, 

Beyrut ve Kudüs’e ulaşan yol İzmit, Eskişehir, Konya, Ereğli üzerinden Gülek Boğazı’nı geçerek, 

Adana oradan da daha güneye inmektedir(Orhonlu, 1973, s:200). Güneye inen yolun Roma dönemi, 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleri dönemlerinde aktif olarak askeri ve ticari amaçla kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Özellikle IV. Murad’ın Bağdat Seferi sırasında oldukça önemli olan güney yolu üzerine 

bir çok yapı inşa edilmiştir. Bu yapılar konaklama, haberleşme ve savunma amaçlı olmuştur.  

 

 
F1. Anadolu’nun Tarihi Yol Ağları, (C. Bektaş, 1999) 

 

2. Tarihi Konaklama Yapıları  

 

Ticaretin var olduğu her donemde arz ve talebe bağlı olarak yollar da var olmuştur. Bu yollar yalnızca 

ticari amaçla değil bezen de askeri amaçla kullanılmıştır. Yolların gelişmesiyle şehirler, eyaletler, ülkeler 

ve kıtalar birbirine bağlanmıştır.  

Ülke içinde veya ülkeler arasında yapılan bu seyahatler oldukça uzun ve şartları zor olmuştur. Günlerce 

bazen aylarca suren bu yolculuklarda kervanların konaklamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için belirli 

mesafelerde konaklama yapıları yapılmıştır.  



Darendeli, Tuğçe & Umar, Nur; Güney Anadolu Kırsalında Bir Yapı;  Kesiri Han  (Bayrampaşa 

Kervansarayı) 

 

 
3sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2021), May 04-06 2021  

Ankara / TURKEY | 360 

Tarih boyunca konaklama yapıları bulunduğu bölgeye ve döneme göre  çeşitli isimlerle anılmış, mimari 

kurgusu değişmiş ve gelişmiştir. Tarihi konaklama yapılarından en önemlileri kervansaray, han ve 

ribatlardır.  

 

Ribatlar; 10.-11. yüzyılda Orta Asya’da inşa edilmeye başlamıştır. Han ve Kervansaraylar; Türklerin 

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmesiyle birlikte ribat mimarisi Anadolu coğrafyasına göre evrilmiştir. 

Selçuklular döneminde ticaretin gelişmesiyle birlikte özellikle Konya, Sivas, Kayseri şehirleri arasında 

çok sayıda menzil hanı inşa edilmiştir(Darendeli,2019,ss: 25,32). 

 

 
F2. Ribat-ı Şerif (https://okuryazarim.com/ribat-i-serif-kervansarayi/) 

 

 
F2. Kayseri Sultanhan (Darendeli,2019) 
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Osmanlı döneminde deniz ticaretinin de önem kazanması ile bazı yol ağları önemini kaybetmiştir. Bu 

dönemde şehir içi hanlar önemini kazanmıştır. Ancak Osmanlı döneminde de Selçuklular kadar olmasa 

da askeri, ticari ve posta amacıyla kullanılan yollar üzerine han ve kervansaraylar inşa edilmiştir. 

İnceleyeceğimiz Bayram Paşa Kervansarayı da Osmanlı döneminde ordunun konaklaması için inşa 

edilmiş bir yapıdır.  

  

     
F.3 Sivas Taşhan ( Darendeli,2019)                           F.4 Bursa Kozahan              

                                                                                 (https://www.antbilgi.com/bursa-kozahan/) 

 

3. Kesiri han (Bayrampaşa Kervansarayı)  

 

Osmanlı Padişahı IV. Murat İranlıların sınır boylarına saldırması ve Bağdat’ı işgal ederek kendi 

topraklarına katmasına karşılık olarak sefer hazırlıklarının başlamasını istedi. Istanbuldan Bağdat’a 

uzanan uzun süreli harekât için öncelikle konulup göçülen yollarda onarımlar ve ordunun ihtiyacını 

karşılayacak menzillerin yapılması gerekiyordu (Yurtsever, 2016). 

 

1637 yılı içinde Sadrazam olarak İran üzerine yapılacak sefer hazırlıklarını başlatan Bayram Paşa Adana 

yakınlarında ordunun konaklayacağı bir binanın yapılması yönünde karar almıştır. Çakıt suyunun 

dağlarda ovalara indiği yerde ‘Salbaş’ çevresindeki düz arazide çalışmalar başlatıldı. Bayrampaşa’nın 

yürüttüğü çalışmaların ardından 1637 yılında tarihi belgelere “Çakıt Han”, “Bayrampaşa Kervansarayı” 

olarak yazılan Ordu’nun konaklayacağı yapı (Ordugah) yapılmış oldu. 1700’lü yıllarda Bayrampaşa 

Hanı’nın ismi “Çakıt Hanı” olarak değişmiştir. Konar-Göçer Yörüklerden han çevresine iskân yapılmış 

olsa da güvenliği tam olarak sağlanamamıştır (Yurtsever, 2016). 

 

Yapı, literatürde üç farklı isimle anılmaktadır. Bayrampaşa ismini banisinden dolayı verilmiştir. Çakıt 

Han ismi yakınında bulunan Çakıt Nehri’nden gelmektedir. Kesiri ismi ise Bayrampaşa’nın yüklü 

servetinden “artan”, “kesret bulan” kısmını harcayarak yaptırmasından ötürü verilmiştir(URL1).   

 

Bayrampaşa kervansarayı ile ilgili yapılan ilk çalışmalar  Osmanlı tarihçisi Cengiz Orhonlu’ya aittir. 

Bayrampaşa kervansarayı ismini de aldığı IV. Murat’ın sadrazamı olan Bayram Paşa tarafından 
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yaptırılmıştır. Bayram Paşa, İstanbul Davudpaşa’da doğmuş ve yeniçeri ocağında yetişmiştir. Yeniçeri 

ocaklarında üst mertebelerde görev alan Bayram Paşa 1625 yılında Mısır Valiliğine tayin edilmiştir. 

1628 yılında İstanbul’a kubbe vezirliği görevi için geri çağrılmıştır. Rumeli’de yapmış olduğu başarılı 

faaliyetlerden sonra IV. Murad Bayram Paşa’yı ikinci vezir tayin etmiştir. IV. Murad ile Bağdat Seferi’ne 

katılmış ve Urfa yakınlarında rahatsızlanarak vefat etmiştir. Görev aldığı süre boyunca pek çok imar 

faaliyeti gerçekleştiren Bayram Paşa; mektep, mescit, sebil ve tekke içeren İstanbul Fatih ilçesi Haseki 

semtinde Bayram Paşa Külliyesi’ni inşa ettirmiştir (TDV, Bayram Paşa Maddesi). 

 

 
F.5 Bayram Paşa (https://www.bayrampasa.bel.tr/) 

           

Bayram Paşa, doğuya seferler düzenleyen ordunun konaklaması için  inşa edildiği düşünülen bir 

kervansaray inşa ettirmiştir. Kaynaklarda IV. Murat’ın Bağdat Seferi sırasında inşa halinde olduğu 

belirtilmiştir (TDV, Bayram Paşa Maddesi). Adana ili Karaisalı ilçesi Altınova köyü yakınlarında inşa 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bayrampasa.bel.tr/
https://www.bayrampasa.bel.tr/
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F.6.  Bayram Paşa Kervansarayı(Umar, 2021) 

 

Bayram Paşa kervansarayı; Aksaray Niğde üzerinden uzanan sırası ile Ulukışla, Çiftehan, Ramazanoğlu 

Yaylası, Şekerpınarı, Sarıışıklar  menzillerinin yer aldığı yol üzerine inşa edilmiştir. Küçük Çakıt 

hanından sonraki menzil noktası Bayrampaşa Kervansarayı olmuştur ve yol buradan Seyhan, Adana 

üzerinden Halep’e kadar devam etmiştir. Günümüzde bu yol ağı üzerinde yer alan, isimleri değişen 

yerleşim yerleri şu şekilde devam etmektedir; Niğde Ulukışla, Çiftehan, Şekerpınarı, Pozantı, Akçatekir, 

Gülek (Gülek Boğazı- Gülek Kalesi), Çamalan, Bucak ve Bayrampaşa kervansarayının yakınında yer 

alan Altınova. Altınova’dan sonra yolun Seyhan üzerinden Adana ve Halep’e gittiği tahmin 

edilmektedir. Bu yol hattı üzerinde sayılan bütün yerleşim yerlerinde bir han yapısı mevcut olmama 

ihtimali bulunmaktadır. Çünkü yerleşimlerin her biri yaklaşık 2-3 saat uzaklığında bulunmaktadır. 

Menzil hanı olarak değerlendirebileceğimiz mesafe Çiftehan, Gülek, Bayrampaşa kervansarayı arasında 

bulunmaktadır. Çiftehan’ da günümüzde bir han yapısı mevcut değildir ancak yerleşimin adında geçen 

‘han’ ifadesi burada bir konaklama yapısı olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir.  
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F7. Konum- Uydu Fotoğrafı (Google Map) 

 

Cengiz Orhonlu da   ‘’Mena ̂zllü't-tartk İla ̂ Beytlllahl'l-attk’ 17-18; Makanûs (F. Taescher'den naklen lev 

ha 15) ‘’kaynağından almış olduğu bilgilerle Gülek Kalesi’ne yaklaşık 10-12 saat mesafede yer alan 

Küçük Çakıt menzilinde( bugünkü Altınova olabilir.) bir cami ve hanın olduğunu belirtmiştir 

(Orhonlu, 1973, s:201). 

 

Yapının yapım tarihine dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak incelenen tahrir defterlerinde, IV. 

Murad’ın Bağdat seferi esnasında yapının inşaat halinde olduğu belirtilmiştir. Cengiz Orhonlu 

Bayrampaşa Kervansarayı’nı çalıştığı metninde’’ IV . Murad buraya Ulukışla, C ̧iftehan, Ramazanoğlu 

yaylası, Sarı Işıklar menzillerine uğradıktan sonra gelmiştir. Çakıt, bir menzil olarak ancak Bağdat seferi 

sırasında ortaya çıkmıştır. Bu şekilde 1047 yılına ait Bağdat seferi için olan Sürsat defterinde ismi 

geçmemekte'' fakat aynı yıla ait bir diğer defterde ismi zikredilmektedir". 1048 yılı Sürsat defterinde ise 

Küçük Çakıt menzilinden sonra Çakıt Hanı gelmektedir. İnşa halinde olan han çok büyük olup inşaat 

henüz bitmemişti. Bayram Paşa, han içinde IV . Murad'a ziyafet verip hanı kendisine hibe etti. Bu olay 

1638 de olduğuna göre inşaata hiç̧ olmazsa bir yıl önce başlanmış̧ olması lâzım gelir. Bu hususta mevcut 

olan bir belge bunu teyit etmektedir. 1637 tarihli olan bu belgede, hanın inşa halinde olduğu 

öğrenilmektedir".  ifadelerine yer vermiştir (Orhonlu, 1973, s:201).  
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F7.  Bayrampaşa Kervansayı’ndan Geçen Yol Hattı(Google Earth) 

 

 

3.1. Mimari Özellikler 

 

Evliya Çelebi de hanı ziyaret edip, coşkun akan Çakıt ırmağına bakan sarp bir kayalıkta 

konumlandığından, iç mekanının ise  büyük ve 70 ocak(oda olabilir) ve haremli olduğundan, müsait 

bir ahırın varlığından söz etmiştir.  Çakıt Hanının onarımı ile ilgili belgelere göre han içinde 25, 

çevresinde 25 ocaklık vardır. Ocakların üzeri toprak ile örtülüdür. 2 Çeşme, 1 Kuyu, 1 Cami, Fırın, 

vezirler için de iki ocak (oda) bulunmaktadır(Orhonlu, 1973, s:201).  

 

Bayrampaşa Kervansarayı, yaklaşık 10 dönümlük bir araziye yerleşmiştir. Kare formlu olan yapının, 

günümüze yalnızca beden duvarları ulaşmıştır. Yapının kare formundan avlulu plan tiplojisine sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Ortada yer alan avlu ve etrafında yer alan odalar oluşabilir. Orta Asya’da 

özellikle sıcak iklimlerde kullanılan ribat tipolojisinde yapıldığı söylenebilmektedir.  

 

Dış kısımlar yonu taş, iç kısımlar moloz taş ile örülerek inşa edilmiştir. Duvar kalınlıkları yaklaşık bir 

metredir. Sandık duvar tipinde inşa edilmiştir.  Dış tarafta belirli aralıklarla duvarları destekleyen 

payandalar bulunmaktadır.  
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F.8. Bayrampaşa Kervansarayı (https://fi.pinterest.com/pin/333407178663541456/) 

 

 
F.9. Kuzey Sur Duvarı(Umar,2021)                         F.10. Batı Sur Duvarı(Umar,2021) 

 

3.2. Koruma Sorunları  

 

1800’lü yılların başlarında yapı eski önemini kaybetmiştir. Adana'dan Tarsus'a giden kervanlar Dikili 

köyünden Tarsus'a yaklaşırken kuzeye doğru giden karayolunu izlemeye başlamışlardır. Gülek 

Boğazından güneye doğru inen yol güzergahı batı tarafına kayınca Bayrampaşa Kervansarayı kendi 

haline bırakılmış ve kullanılamaz hale gelmiştir (Yurtsever, 2016).  

 

 

 

İşlev Kaybı 

https://fi.pinterest.com/pin/333407178663541456/
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Yapıdaki bozulmaların en önemli nedenlerinden biri yol güzergahlarının değişimi ile birlikte yapının 

işlevini kaybetmesidir. Yapı 20.yy. başından beri kullanılmadığı için oldukça bakımsız durumda kalmış, 

yapıda yer yer çatlaklar, oyuklar ve bitkilenme oluşmuştur. 

 

 
F.11. Genel Görünüm 

( https://www.mynet.com/kesiri-han-ayakta-kalma-savasi-veriyor-180101659788#15362474 ) 

 

Devşirme Malzeme Kullanımı  

 

Yapıya en çok zarar veren durumlardan biri de çevre köylerin sakinlerinin yapı beden duvarlarındaki 

taşları sökerek inşaat işlerinde kullanması olmuştur. Batı duvarındaki özellikle zemin seviyesindeki 

malzeme kayıplarını bu durumla ilişkilendirmek mümkündür. 

 

Uzun süreli doğal etkenler 

 

Yapılar uzun yıllar doğanın değişik etkileri altında yıpranır ve sürekli  bakım sağlanmazsa ciddi hasarlar 

gözlenir. Yapıda özellikle rüzgârdan kaynaklı yüzey erozyonları ve koruyucu bir örtüsü olmamasından 

kaynaklı yağmur sularının aşındırıcı, malzemeye nüfuz ederek donması sonucu oluşan yıkıcı etkisi 

görülmektedir. 

 

Bitkilenme 

 

Yapının hem iç mekânında hem de beden duvarlarında herhangi bir koruma önlemi alınmamış olduğu 

için yoğun bitki oluşumu görülmektedir. 
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   F.12 Kuzey Sur Duvarı, İç Mekan(Umar,2021) 

 

 
F.13. Doğu Sur Duvarı, İç Mekan(Umar,2021) 
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Yapı, bölgeye hâkim bir konumda olması, pitoresk bir manzara oluşturması, eskilik (nadirlik) özelliği 

ve en önemlisi tarihi belge niteliği taşıması nedeniyle koruma altına alınmalıdır. 

 

Venedik Tüzüğü madde 5'te belirtildiği gibi; “Anıtların korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı 

toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle 

yapının planı, ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler 

tasarlanabilir ve buna izin verilebilir.” denilmektedir. Ancak yapıya yerleşim merkezlerinden uzak, sarp ve 

ıssız bir konumda bulunması nedeniyle uygun yeniden işlevlendirme yapılması güçtür. 

 

Bu nedenle arkeolojik kalıntılarda da olduğu gibi yerinde bakım ve onarımı yapılarak korunması ve 

geleceğe aktarılması gerekmektedir. Günümüzde terk edilmiş görünen ve çevresinde herhangi bir 

koruma önlemi olmayan yapının onarımı tamamlandıktan sonra, periyodik bakımı yapılarak kontrollü 

bir şekilde ziyarete açılması önerilmektedir.  

 

Tarihi konaklama yapılarına ulaşımı sağlayan yollar üzerinde yapılara dair herhangi bir tanıtım levhası 

veya yol tabelası bulunmadığı tespit edilmiştir (Darendeli, 2019). Mevcut yapımızda da böyle bir durum 

söz konusudur. Bu nedenle; yapıya ulaşımı kolaylaştırmak adına yol güzergahı üzerinde yönlendirme 

tabelaları hazırlanmalıdır. Bu süreçte ziyaretçilere yapıyı tanıtmak amacıyla, yapının tarihçesini ve 

mimarisini anlatan bir bilgilendirme panosu da eklenebilir. Yapı, aynı zamanda Karaisalı'daki diğer 

doğal ve kültürel ziyaret mekanlarına yakın olması dolayısı ile bölgeyi gezmeye gelen turistler için 

oluşturulan bir rotaya dahil edilebilir. 

 

Böylelikle yapıda yarı aktif bir kullanım sağlanmış olacak, yapı atıl durumdan çıkarılarak düzenli bakım 

ve kontroller ile sürdürülebilir şekilde korunması desteklenecektir. Ayrıca yapının tanıtımı içinde 

bulunduğu bölgenin de değerini arttıracak, bu bölgede oluşturulacak kültürel rotaların zenginleşmesini 

sağlayacaktır. 
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Tasarımların ve Markaların Değerlendirilmesinde Bilgilenmiş Kullanıcı ve 
Ortalama Tüketici Kavramları 

Informed User and Average Consumer Notions in the Evaluation of Designs and 

Trademarks  

 

 

Kübra AKSOY1 

Gülçin Cankız ELİBOL2 
 

 

Abstract  

 

Intellectual property rights are basically 

classified as copyright and industrial property 

rights. This study particularly focuses on two 

significant notions taking place in the assessment 

of designs and trademarks. These two notions 

are informed user, which takes place in the 

assessment of distinctive/individual character-

one of the protection conditions of designs as 

well as novelty-; and average consumer, which 

takes place in the assessment of trademarks. In 

this study, it is aimed to reveal the differences 

between the notions of average consumer and 

informed user, which indicate the point of views 

and perspectives that need to be adopted during 

the assessment of designs and trademarks; to try 

to eliminate the incomprehensibilities; and to to 

Özet 

 

Fikri mülkiyet hakları, temelde, fikir ve sanat 

eserleri ve sınai mülkiyet hakları olarak iki 

kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışma, 

sınai mülkiyet hakları özelinde, tasarımların ve 

markaların değerlendirilmesinde yer alan iki 

önemli kavramı ele almaktadır.  Bu kavramlar, 

yenilik ile birlikte tasarımlar için bir diğer koruma 

koşulu olan, ayırt edici niteliğin 

değerlendirilmesinde geçen bilgilenmiş kullanıcı 

ve markaların değerlendirilmesinde geçen 

ortalama tüketicidir. Bu çalışmada tasarımların 

ve markaların ayırt edilebilirliği noktasında 

benimsenmesi öngörülen bakış açılarını ifade 

eden bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici 

kavramlarının aralarındaki farklılıkları ortaya 

koymak, yaşanabilen kavram karmaşalarının 
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contribute to the literature on the subject. One 

of the most important inferences that this study 

emphasizes is that the notions of informed user 

and average consumer indicate different degrees 

of assessment perspectives. Through the 

comparison made within this study, it was also 

emphasized that the informed user refers to a 

more concerned and careful fictive person, 

compared to the average consumer. The main 

intention of the study is to put forward the 

differences between informed user and the 

average consumer, and the quality, level and the 

threshold of the informed user for designers and 

other assessors, in stead of putting forward a 

legal assessment. 

 

Keywords: Design, Trademark, Average 

Consumer, Informed User, Industrial Property 

 

önüne geçilebilmesine katkı sağlamak ve konu 

üzerine literatüre katkı yapabilmek 

amaçlanmıştır. Markaların değerlendirilmesinde 

ortalama tüketicinin, tasarımların 

değerlendirilmesinde ise bilgilenmiş kullanıcının 

algısının önem taşımakta olduğu ve iki kavramın, 

farklı düzeydeki bakış açılarını ifade ettiği bu 

çalışmanın vurgulamak istediği önemli bir 

çıkarımdır. Bu çalışmada yapılan karşılaştırmada 

bilgilenmiş kullanıcının ortalama tüketiciye göre 

daha ilgili ve dikkatli bir kurgusal kimseyi ifade 

ettiği vurgulanmıştır. Çalışmada hedeflenen, 

hukuki bir değerlendirme ortaya koymaktan çok, 

bilgilenmiş kullanıcı kavramının niteliğini, 

seviyesini ve sınırlarını, ortalama tüketici ile 

farklılaşan noktalarını, tasarımcılar ve diğer 

değerlendiriciler için ortaya koymaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Marka, Ortalama 

Tüketici, Bilgilenmiş Kullanıcı, Sınai Mülkiyet 

Hakları 

  

Giriş 

 Ülkemizde tasarım ve markaların da dahil olduğu sınai mülkiyet hakları, 1995 yılından 2016 

yılının sonuna kadar ayrı ayrı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile korunmuş; daha sonra, 2016 

yılı Aralık ayında kabul edilen ve 2017 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu (metin içinde SMK olarak anılacaktır) ile korunmaya başlamıştır. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili 

tescil vb işlemler ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 

yürütülmektedir.  

Tescil ile korunacak tasarımlar için yasal düzenlemelerde yer alan koruma koşulları yenilik ve 

ayırt edici niteliktir. Gerek kaynak yasal düzenleme olan 554 sayılı KHK, gerekse SMK hükümlerine 

göre yenilik, konu tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması 

anlamına gelmektedir. Küçük ayrıntıda farklılıklar ise yine aynılık kapsamında değerlendirilmektedir. 

Ayırt edici nitelik ise biraz daha farklı bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tasarımın ayırt edici 

niteliğe sahip olması, o tasarım ile bir başka tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattıkları genel 
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izlenimler arasında farklılık bulunması anlamında gelmektedir. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı, bu 

koşul için oldukça önemli bir eşiği işaret etmektedir.       

Kanunda markaların değerlendirilmesinde ise ortalama tüketici kavramı dikkate alınmaktadır. Bir 

markanın başka bir marka ile aynılık durumu ortalama tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim 

dikkate alındığında ortaya çıkmaktadır [1]. 

Bu çalışma kapsamında öncelikle bilgilenmiş kullanıcı kavramının tanımı ve özelliklerine yer 

verilmiş, sonra ortalama tüketici kavramının tanımı ve özellikleri ifade edilmiştir. Bilgilenmiş kullanıcı 

ve ortalama tüketicinin karşılaştırılması bölümünde ilgili bilgi düzeyi ve özelliklerinin 

çerçevelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler tabloya dökülmüş, sonuç kısmında yapılan 

değerlendirme ile çalışma tamamlanmıştır. 

Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı ve Özellikleri 

Bilgilenmiş kullanıcı, üst başlıkta belirtildiği gibi, tasarımlar için koruma koşullarından biri olan 

ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde yer alan özel bir kavramdır.  

Memişoğlu’nun (2019) çalışmasında bu kavrama yönelik olarak SMK madde 56’daki açıklamanın 

bilgilenmiş kullanıcı kavramının hukuki niteliğinin tanımlanmasında yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

Söz konusu çalışmada bilgilenmiş kullanıcı, tasarlanan ürünün alanında geniş bilgiye sahip, kendi 

yaşanmışlıklarına dayanarak dikkatli ve özenli bir şekilde karşılaştırma yapan kişi olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu çalışmaya göre, bilgilenmiş kullanıcı, tasarımcı ya da teknik olarak uzman bir kimse 

olmayan fakat tasarım çeşitliliğinden haberdar olan, tasarımların özelliklerine ait belirli seviyede bilgili 

olan ve tasarlanan ürüne ilgisi sayesinde ürünü kullanırken dikkat düzeyi yüksek olan kişi ya da 

kullanıcıyı ifade etmektedir. Çalışmada, ayırt edici niteliğin incelenmesinin merkezindeki bilgilenmiş 

kullanıcı, farazi bir kişi olarak hem kanundaki hem de dava konusuna ilişkin ürün sınıfındaki veriler ve 

özellikler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği de belirtilmiştir [2].  

Suluk vd. (2017)’ne göre, ürünün fonksiyonunu ve kullanım şeklini bilen alıcı veya tüketici olarak 

kabul edilen farazi kişilik bilgilenmiş kullanıcıdır. Bu kişiden ürünün detaylı teknik özelliklerinin 

saptanması beklenmemektedir [3]. Ayrıca ilgili alandaki tüm tasarımları sırasıyla ve eksiksiz olarak 

bilmesi de beklenmemektedir. İlgili alandaki tasarıma ilişkin özelliklere aşina olması yeterli 

görülmektedir [4]. Suluk (2003) ve Elibol vd. (2011)’de ise bilgilenmiş kullanıcının, herhangi bir 
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kullanıcının gözden kaçırabileceği tasarım özelliklerinin farkında olan fakat uzman bilgisindeki 

ayrıntılarla ilgilenmeyen, dikkatli ve deneyimli bir kullanıcı olarak nitelendirildiği görülmektedir [5,6]. 

Bir tasarımın yarattığı genel izlenimi değerlendirmek için belirlenen bilgilenmiş kullanıcının kim 

olacağı ürüne göre değişmektedir. Belirli bir tasarım için birden çok bilgilenmiş kullanıcı da 

olabilecektir [7].  

Kısacası bilgilenmiş kullanıcı, somut ve sabit bir kimse değil; kurgusal bir kullanıcı profilidir. Bir 

başka anlatımla, bir tasarımın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde benimsenen bir bakış açısını 

temsil etmektedir ve her tasarım için ayrıca belirlenmesi gereken kurgusal bir kimsedir.    

Örneğin; bir bisiklet tasarımını değerlendirmek için bilgilenmiş kullanıcı bisiklet almak isteyen, 

ürünü araştıran, çeşitlerini bilen bir kimse olabileceği gibi bir bisiklet satıcısı da olabilecektir. Veyahut 

bir yolcu otobüsü koltuğu tasarımı açısından bilgilenmiş kullanıcı, sıklıkla yolculuk yapan ve bu 

alandaki tasarımları bilen, kullanım deneyimine sahip bir kimse olabileceği gibi, yolcu koltuklarını, bu 

alandaki tasarımları ve tasarımların uygulandıkları ürünlerin kullanımlarını bilen, deneyimli ve belirli 

seviyede bilgi sahibi bir kaptan muavini de olabilecektir. Görüldüğü üzere, her tasarım açısından 

yeniden belirlenmesi gereken bir kimse; bir bakış açısıdır.     

Ortalama Tüketici Kavramı Ve Özellikleri 

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/f.2 gereğince marka tescilinde benzerlik ve karıştırılabilirlik 

ihtimali ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasında “halk tarafından” kavramı kullanılmıştır.  Bahsi geçen 

“halk” kavramının, kanun koyucu tarafından “ortalama tüketici” yerine kullanıldığı düşünülmektedir. 

Kanunda yer verilen “halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırma ihtimali” ifadesinin 

toplumun tümünü değil karıştırma ve ilişkilendirme riski bulunan özellikli çevreyi karşıladığı 

düşünülmektedir [8,9,10,11].  

Karayel’in (2019) aktarımına göre bu durum Yargıtay kararlarında “…ortalama tüketiciden oluşan 

halkın yaklaşımı göz önünde tutulacaktır.” şeklinde değerlendirilmektedir. Yani 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda “halk” olarak belirtilen kavramın Yargıtay Kararlarında “ortalama tüketici” olarak 

değerlendirildiği belirtilmiştir [12]. 
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TÜRKPATENT3’e göre ortalama tüketici, işaretin hitap ettiği toplumun ilgili kesimini temsil 

etmektedir. EUIPO4 ise ortalama tüketici kavramını genel anlamdaki toplum ifadesinden ayırmak 

gerektiğini belirtmekte; bu kavramın, ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlandığını ifade etmektedir. 

ABAD5 ise ortalama tüketiciyi “tüketicinin reklam ve ticari uygulamaların arasındaki mesajı eleştirel ve izanlı bir 

şekilde analiz edebilmesinin yanı sıra duyarlı, dikkatli ve ihtiyatlı biri olması” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Sonuç 

olarak alıcı kitlenin niteliği veya ürün ve hizmetin niteliğine göre ortalama tüketici kavramı farklı 

değerlendirilmekte, markaların karıştırılma ihtimalinin incelenmesinde önemli bir yer tutmaktadır [12]. 

Tokgöz (2018)’e göre, ortalama tüketici kavramında, ürünün satın alınması aşamasında harcanan 

zaman ve ürün bedelinin önemli rol oynamaktadır. Ortalama tüketici, algısında beliren izlenim 

üzerinden hareket etmekte ve araştırma yapma ihtiyacı hissetmemektedir. Bu da markanın karıştırılma 

ihtimalini yükseltmekte, ayırt edici olmadığını ortaya çıkarmaktadır [13]. 

Markaların karıştırılabilirliği konusunda kelime, kelime grubu, görsellik, telaffuzda ses benzerliği, 

şekil benzerliği, anlam benzerliği, aynı veya benzer mal ve hizmet olması gibi unsurlar 

bulunabilmektedir. Bu işaretlerin değerlendirilmesinde ortalama tüketici görüşü temel alınmaktadır 

[14]. 

Bilgilenmiş Kullanıcı İle Ortalama Tüketici Kavramlarının Karşılaştırılması 

Tasarımların ayırt edici niteliği bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenime göre, marka 

tesciline yönelik hakların belirlenmesi ve karıştırılma ihtimalinin saptanması ise ortalama tüketici 

değerlendirmesi ile yapılmaktadır [14]. 

No Kitle 
İlgili Alandaki 
Bilgi Düzeyi 

Değerlendirme 
Alanı 

Özellikleri 

1 Ortalama Tüketici  Marka 
Konuya yönelik genel bir bilgiye 

sahiptir. Ortalama dikkatte olduğu 
varsayılır. 

2 Bilgilenmiş Kullanıcı  Tasarım 

Tasarımın uygulandığı ürüne yönelik 
geniş bilgiye ve kullanım deneyimine 
sahiptir. Ortalamanın üzerinde bir 

dikkate sahip olduğu varsayılır.  

Tablo 1. Ortalama Tüketici ve Bilgilenmiş Kullanıcı kavramları 

 
3 TPE: Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu 2019 
4 EUIPO: European Union Intellectual Property Office (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)  
5 ABAD: Avrupa Birliği Adalet Divanı 
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Bilgilenmiş kullanıcı tasarımların karşılaştırılmasında, ne ortalama tüketicinin değerlendirmesi 

gibi yüzeysel ne de uzman bir kişi kadar derinlemesine değerlendirme yapmaktadır. Ürüne yönelik 

detaylı teknik bilgiye sahip olmamasına rağmen, ürün hakkında genel anlamı ile geniş bilgiye ve 

kullanım deneyimine sahip, dikkatli ve özenli bir kişinin değerlendirmesi bilgilenmiş kullanıcı için esas 

alınmaktadır [15].  

Uzman Kişi > Bilgilenmiş Kullanıcı > Ortalama Tüketici 

ilgili konudaki bilgi düzeyi artar. 

Şekil 1. Ortalama Tüketici, Bilgilenmiş Kullanıcı ve Uzman Kişi arasındaki ilgili konuda sahip olunan bilgi 

düzeyi ilişkisi 

Ortalama tüketicinin kapsamı konusunda görüş farklılıkları bulunmakla birlikte; ortalama 

tüketici, markayı ve ilk izlenimini değerlendirmede belirleyici konumdadır. Ortalama tüketicinin marka 

karşılaştırmasında bilgilenmiş kullanıcı kadar nitelikli bilgiye sahip olması beklenmemektedir. Tablo 1 

ve Şekil 1’de ortalama tüketici ve bilgilenmiş kullanıcı arasındaki karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

İncelenen konu kapsamında elde edilen bilgilerde bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici 

kavramları arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Tasarımların korunması ve 

karşılaştırılmasında kullanılan bakış açısını temsil eden farazi kişilik bilgilenmiş kullanıcı, tasarım 

değerlendirmesinde birden çok kimseyi temsil edebilecektir. Tasarımın uygulandığı ürünü araştıran, 

ilgilenen, almak isteyen, deneyimleyen bir kullanıcı olarak kabul edilebileceği gibi ürünün satışını yapan 

bir kimse de olabilecektir.  

Markaların karıştırılabilirliği ve benzerliklerinin değerlendirilmesinde SMK kapsamında halk 

ifadesi kullanılmış olsa da bu kavram Yargıtay Kararlarında ortalama tüketici olarak 

nitelendirilmektedir. Ortalama tüketicinin, değerlendirilecek marka hakkında detaylı bir bilgiye sahip 

olmadığı kabul edilmekle, birlikte ortalama tüketicinin ilk ve genel izlenimi önemsenmektedir. 

Değerlendirilecek markanın hitap ettiği kesime bağlı olarak ortalama tüketici kitlesinin de değişeceği 

düşünülmektedir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen bir markanın değerlendirilmesinde ortalama 

tüketici halk olarak nitelendirilebilirken; hitap ettiği kesimin daralması ile ortalama tüketicinin de o 

ürüne ilgisi olan kişilerden oluşacağı üzerine görüşler bulunmaktadır.  
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Değerlendirilen iki kavram, ilgili konudaki bilgi düzeyleri, hitap ettikleri değerlendirme alanları 

ve özellikleri bakımından karşılaştırıldığında; bilgilenmiş kullanıcının ortalama tüketiciye göre daha 

dikkatli ve özenli bir kimse olduğu, fakat konunun uzmanları kadar da teknik bilgiye sahip olmadığının 

kabul edildiği görülmektedir. Burada hedef, değerlendirme esnasında hak sahipliğinin korunmasının 

yanında, Sınai Mülkiyet Haklarının temel amacı olan ve SMK Madde 1 (1)’de belirtilen, “…marka, 

coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel u ̈ru ̈n adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle 

teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır”. Yani, markaların korunması 

ve değerlendirilmesinde, ortalama bir tüketicinin bakış açısı yeterli olabilecekken, tasarımlar için durum 

biraz daha farklıdır. Nitekim, marka korumasının birincil amacı, bir teşebbüsün mal ve/veya 

hizmetlerinin diğer bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlamak iken; 

tasarımların korunmasındaki ana amaç, hak sahibinin haklarını korurken tekelciliğe de yol açmadan 

alanda ilerlemenin ve farklı tasarımların ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple söz konusu iki 

kavramın, koruma süreleri farklı olduğu gibi (markalar süresiz, tasarımlar için ise 25 yıla kadar uzatma 

hakkı tanıyan 5’er yıllık dilimler), koruma koşulları ve değerlendirme kriterleri de farklılık 

göstermektedir. Çalışmada yer verilen bu karşılaştırmanın Fikri ve Sınai Haklar kapsamında 

tasarımların ve markaların değerlendirilip korunmasında temel alınan bakış açılarının niteliği 

bakımından aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. 
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Internet and Smart Phone Use in Turkey and Italy: Online Activities, Social 
Interactions and Addictive Uses  

Türkiye ve İtalya'da İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımı: Online Aktiviteler, Sosyal 

Etkileşimler ve Bağımlılık Davranışları 

 

 

Gülnur Yenilmez Kaçar1 

 

 

Abstract  

 

The Internet is an essential part of our 

daily life, enabling communication, information 

sharing and connectivity without spatial and 

temporal constraints. Equipped with advanced 

technological features, smart phones are 

convenient and popular means to connect to the 

Internet with their small size and user-friendly 

structure. Today, smartphone technologies play 

the main role in shaping the development of the 

Internet and in increase in its usage. Particularly 

young people, born into a digital environment 

are quite adept at these technologies and use the 

Internet extensively. Therefore, it is necessary to 

examine their Internet and smart phone use, 

online activities and social circles on virtual 

platforms in order to grasp their online 

experiences. The purpose of the current research 

is to offer an insight into daily life of young 

people, focusing on the role of the Internet and 

Özet 

 

Mekansal ve zamansal kısıtlamalar olmaksızın 

iletişim, bilgi paylaşımı ve bağlanabilirliği 

mümkün kılan internet, günlük yaşamımızın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Gelişmiş teknolojik 

özelliklerle donatılan akıllı telefonlar, küçük 

boyutları ve kullanıcı dostu yapıları ile internete 

bağlanmak için kullanışlı ve popüler araçlardır. 

Akıllı telefon teknolojileri internetin 

gelişmesinde ve kullanımındaki artışta önemli bir 

rol oynamaktadır. Özellikle dijital ortamda 

doğan gençler, bu yeni teknolojiler konusunda 

oldukça yetenekli olup interneti yoğun bir şekilde 

kullanmaktadır. Gençlerin online deneyimlerini 

anlayabilmek için onların internet ve akıllı 

telefon kullanımlarını, online etkinliklerini, sanal 

ortamlardaki sosyal çevrelerinin incelemek 

gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, internetin 

ve akıllı telefonun rolüne odaklanarak gençlerin 

günlük yaşamlarına bir bakış açısı sunmak ve 

 
1 Gülnur Yenilmez Kaçar, Lecturer Dr., Trakya University, Department of Foreign Languages, gulnuryenilmez@trakya.edu.tr
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smart phone, and to make comparison between 

Turkey and Italy as a pilot study. In line with this 

aim, an online survey has been conducted with 

103 college students. According to our findings, 

young people use smartphone and the Internet 

almost constantly, and interact with a wide group 

of people online. However, utilizing the Internet 

especially for social interaction purposes, the 

Italian engage in online activities via 

smartphones far more than the Turkish and, 

therefore, exhibit more addictive uses and are 

more prone to online risks.  

 

 

 

Keywords: Internet, Smart Phone Use, Online 

Activities, Social Network Sites, Youth 

 

 

Türkiye ile İtalya arasında karşılaştırma 

yapmaktır. Bu doğrultuda bir pilot çalışma 

yaparak 103 üniversite öğrencisine online anket 

uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

gençler, akıllı telefonlarını ve interneti oldukça 

sık kullanmakta ve online ortamlarda çok sayıda 

kişi ile etkileşimde bulunmaktadır. Ancak 

İnterneti özellikle sosyal etkileşim için kullanan 

İtalyan gençler, akıllı telefonları yoluyla Türklere 

göre çok daha fazla online aktivitede yer almakta 

ve bu nedenle daha fazla bağımlılık türü 

davranışlar sergilemekte ve online risklere daha 

fazla maruz kalmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Akıllı Telefon 

Kullanımı, Çevrimiçi Etkinlikler, Sosyal Ağ 

Siteleri, Gençlik 

 

  

 

Introduction 

 The Internet has become an indispensable part of everyday life for billions of people all over 

the world. It has changed how people connect with others, how information is shared, how businesses 

are carried on, how organizations are structured. It is used for a great number of purposes such as 

getting education, doing business, shopping, keeping up to date on the latest news, spending leisure 

time etc. As of January 2020, the number of internet users in Turkey reached 62 million, which made 

up 74% of the total population. The average time spent on the Internet was 7 hours 29 minutes in 

Turkey, which was higher than global figures (6 hours 43 minutes) (Kemp, 2020c, 2020a).  

Functioning like a computer but small in size, the smartphone is the most common and 

convenient device to access the Internet without spatial or temporal boundaries. It is a revolutionary 

tool changing the way people interact with technology. Today the development of the Internet is 

shaped mainly by the advances in smart phone technologies as people do not spend time in front of 

their computer after work or school, but lie on the coach surfing the Internet through their 

smartphones and stay online wherever they go.  

In 2020, 89% of all internet users aged 16 to 64 had a smartphone, and 93% of total internet 

users accessed the Internet via smartphones in Turkey (Kemp, 2020c). While mobile phone 
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connections increased by 3.4%, the number of internet users increased by 4% in Turkey in 2020 

(Kemp, 2020c). As regards the figures, it is evident that smartphones play a significant role in the 

increase of internet use. Moreover, the proliferation of smartphones coincided with the rise in 

popularity of social media and this leaded users to prefer smartphones over other media to access 

social media platforms (“Smartphones and how they impact our daily lives,” 2019).  

Internet use is quite high for young people, and the rise in smartphone ownership for this 

group plays a significant role in making the Internet a ubiquitous component of their life (Lenhart, 

Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010). Called as “digital natives”, young people get acquainted with the 

Internet and mobile technologies at an early age and spend most of their time engaging in online 

activities on virtual platforms via their smartphone (Prensky, 2001). They seize the opportunities such 

as interacting with others on online platforms, expressing their self with videos, texts, photos with rich 

tools, getting access to information easily, satisfying their curiosity, improving their creativity on virtual 

environments whenever and wherever they want (Mascheroni & Ólafsson, 2014). Nevertheless, there 

exist also risks related to the overuse of the Internet and smartphones (Dunkels, Frånberg, & Hällgren, 

2011; Guan & Subrahmanyam, 2009). Furthermore, as the rise in the adoption of the Internet and 

smartphones never seems to slow down, the risks and negative experiences will also persist (O’Dea, 

2021). Therefore, the use of the Internet and smartphones by young people should be examined in a 

broad sense to demonstrate the risks and opportunities. There is much research on the subject but it 

usually takes teenagers and children as a target group (Lenhart et al., 2010; Livingstone, Mascheroni, 

& Ólafsson, 2014; Mascheroni & Cuman, 2014). However, the research on mobile internet 

experiences of young people is limited. To bridge the gap in the literature, the current research aims 

at investigating the mobile internet experiences of young adults as a pilot study. It offers an overview 

of internet and smartphone use of young people in Turkey in comparison to the use of young people 

in Italy under the themes of internet use, smart phone use, online activities, social contacts and 

addictive uses.  

 

Method 

To investigate the use of the Internet and smart phone by young people, an online survey was 

conducted among college students from Turkey and Italy between January, 6 and February, 21 2020 

as a pilot study. The survey was developed by adapting some questions mainly from “Net Children 

Go Mobile Research” (Mascheroni & Ólafsson, 2014) and various studies (Christofides, Muise, & 

Desmarais, 2010; Shi, Luo, Yang, Liu, & Cai, 2014) and by generating some others to assess college 

students’ habits and attitudes. The link of the survey was shared with students in Edirne and Naples 

and the data were collected through snowball sampling. After eliminating the uncompleted and invalid 

responses, a sample of 103 cases was used for the research. Of the participants, 62 were from Turkey, 

71% of whom were female and 29% were male. 41 participants were from Italy, 51.2 % of whom were 

female and 48.8 % male. Ranging between 18 and 26, the average age was 20.6 (SD = 1.8) for the 

participants from Turkey while it was 22.6 (SD = 1.8) for the ones from Italy.  
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Findings and Discussion 

Participants were asked a multiple-choice question to determine their general use of the 

Internet daily. Options ranged from “less than one hour” to “more than eight hours”.  

Table 1. Time Spent Daily on the Internet 

  TURKEY ITALY 

  Frequency % Frequency % 

less than an hour 1 1.6 0 0.0 

2-4 hours 12 19.4 7 17.1 

5-6 hours 30 48.4 12 29.3 

7-8 hours 9 14.5 7 17.1 

more than 8 hours 10 16.1 15 36.6 

n 62 100.0 41 100.0 

 

Most of the Turkish participants (48.4%) reported that they spent 5-6 hours on the Internet 

whereas only one participant reported to be using the Internet less than one hour. The findings for 

Turkey revealed that only 30.6% of all participants spent more than six hours a day on the Internet, 

which was inconsistent with the “Digital 2020: Turkey” report, indicating average time spent on the 

Internet as seven hours twenty nine minutes daily in Turkey (Kemp, 2020c). Most of the Italian 

participants (36.6%) reported that they spent more than 8 hours on the Internet whereas no participant 

reported to be using the Internet less than one hour. The findings for Italy demonstrated that Italian 

students spent much more time on the Internet than Turkish ones. 53.7% of the Italian participants 

were found to spend more than six hours a day on the Internet. It was much higher than the average 

figures by the “Digital 2020: Italy” report, which indicated the average daily time spent on the Internet 

as six hours in Italy (Kemp, 2020b). 

To learn the most preferred device to go online, participants were asked multiple choice 

questions examining the frequency of using devices (i.e. desktop, smart phone, etc.) (on a scale from 

1 = “never” to 5 = “always”). The most used device for both countries was found to be the smart 

phone (for Turkey, �̅� = 4.5, SD = 0.7; for Italy �̅� = 4.7, SD = 0.4). The least preferred device was 

found to be the desktop computer and tablet for Turkey (�̅� = 1.7, SD = 1.1 and �̅� = 1.7, SD = 1.1, 

respectively). For Italy, the least preferred device to go online is tablet (�̅� = 1.9, SD = 1.1). The use 

of desktop computers is high in Italy (�̅� = 3.1, SD = 1.2).  

Mobile internet use is basically determined by financial factors. Individuals prefer free Wi-Fi 

networks if they cannot afford to pay mobile internet plans. To check the adoption of mobile internet 

and to examine the use of Wi-Fi, participants were asked how they connect to the Internet. Most of 

the Turkish participants (85.5%) connected to the Internet via both mobile internet and Wi-Fi. Only 

1.6 % of them had a phone without mobile internet. 9.7% of them connected to the Internet via Wi-
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Fi only. The percentage of connecting to the Internet via both mobile internet and Wi-Fi was much 

lower for Italian participants (68.3%). 29.3% of them had mobile internet only. None of the Italian 

participants had a phone without mobile internet. This suggests that Italian participants had more 

autonomy of use as most of them have mobile internet plan.  

To question the ownership of smartphone/ mobile phone and the use of the Internet at an 

early age, the participants were asked a couple of questions.  

Table 2. The Age of the First Use of Internet, Mobile Phone and Smartphone 

TURKEY   ITALY    

  Minimum Maximum  Average SD Minimum Maximum  Average SD 

Age of first 
internet use 6 17 9.2 3.2 5 16 12.1 2.4 

Age of first 
mobile phone 6 21 13.1 2.8 8 17 11.8 2.3 

Age of first 
smartphone 8 24 14.5 2.8 12 20 15 1.9 

 

The average age of first internet use was 9.2 for Turkish participants (SD = 3.2) while it was 

12.1 for Italian ones (SD = 2.4). The average age of having the first mobile phone was earlier for 

Italian, 11.8 (SD = 2.3) while it was 13.1 for Turkish participants (SD = 2.8). The average age of having 

the first smart phone was much higher for both countries, 14.5 (SD = 2.8) for Turkish and 15 (SD = 

1.9) for Italian. The findings suggest that participants from both countries got acquainted with the 

Internet and smart phone at an early age.  

As participants from both countries spent a significant amount time on the Internet, daily 

online activities they perform aroused interest. Therefore, the participants were asked how often they 

performed a number of activities online (on a scale from 1= “never” to 5= “always”).  

Table 3. Daily Online Activities 

  TURKEY ITALY 

Daily Online Activities Average SD Average SD 

Visited a social network profile  3.4 1.2 4.6 0.9 

Watched video online 4.2 0.8 4.7 0.5 

Listened to music online 4.3 0.9 4.7 0.5 

Used instant messaging application (e.g. WhatsApp) 4.5 1.0 4.9 0.2 

Checked info online to satisfy a curiosity 4.3 1.0 4.4 0.7 

Published photos, videos or music to share with others 2.8 1.3 3.7 1.0 

Played online games 2.8 1.7 2.8 1.4 

Watched television / movie online 3.9 1.1 4.2 0.8 

Read/ watched the news on the Internet 3.6 1.1 4.3 0.6 

Created a character, pet or avatar online 1.8 1.2 1.4 0.7 
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Downloaded a paid app 1.5 1.0 1.8 1.1 

 

According to the findings, using instant messaging was the most common daily online activity 

among all others for both Turkey and Italy (�̅�= 4.5, SD= 1.0 and �̅�= 4.9, SD= 0.2, respectively). 

Individuals used chatting services in order to interact with each other and, according to various studies, 

social interaction is a major motive to use the Internet (Kim, Sohn, & Choi, 2011; Leung, 2013; 

Nadkarni & Hofmann, 2012). Especially the Italian participants engaged in instant messaging almost 

always. Listening to music online and checking information online to satisfy a curiosity were the 

activities performed frequently by Turkish participants (�̅�= 4.3, SD= 0.9 and �̅�= 4.3, SD= 1.0). 

Watching video online (�̅�= 4.2, SD = 0.8) was a popular activity for Turkish participants. The Internet 

was also reported to be used for watching television online and online movies and for reading or 

watching the news on the Internet (�̅� = 3.9, SD = 1.1 and �̅� = 3.6, SD =1.1 respectively). The activities 

performed almost never online were downloading a paid app (�̅� = 1.5, SD = 1.0) and creating a 

character, pet or avatar online (�̅� = 1.8, SD = 1.2) for Turkish participants. Both Turkish and Italian 

participants reported to play online games often (�̅� = 2.8, SD = 1.7 and �̅� = 2.8, SD = 1.4 

respectively). 

Listening to music online and watching video online (�̅� = 4.7, SD = 0.5) were at the top of 

the list of most common daily activity after instant messaging for Italian participants. Visiting a social 

network profile was a popular activity (�̅� = 4.6, SD = 0.9) while it was an activity performed less often 

by Turkish participants (�̅�  = 3.4, SD = 1.2). This activity is categorized under “surveillance/ 

knowledge about others” motive in research examining uses and gratifications of the Internet (Cho, 

de Zúñiga, Rojas, & Shah, 2003; Whiting & Williams, 2013). It suggests that Italian participants were 

more interested in online activities with the purpose of following what their friends/ people were 

doing. Checking information online to satisfy a curiosity (�̅� = 4.4, SD = 0.7) and reading or watching 

the news on the Internet (�̅� = 4.3, SD = 0.6) were the activities Italian participants performed usually 

and can be labelled as use of the Internet with “information seeking” or “cognitive needs” (Charney 

& Greenberg, 2001; Cho et al., 2003; Flanagin & Metzger, 2001) within the framework of “uses and 

gratifications approach” (Katz, 1959). Publishing photos, videos or music to share with others was a 

usual activity for Italian participants (�̅� = 3.7, SD = 1.0) while it was not so common for Turkish ones 

(�̅� = 2.8, SD = 1.3). It can be regarded as an effort to present the self (Quan-Haase & Young, 2010), 

to give information about the self (Ruggiero, 2000) or to get attention from others (Urista, Dong, & 

Day, 2009). The activities performed almost never online were creating a character, pet or avatar (�̅� 

= 1.4, SD = 0.7) and downloading a paid app (�̅� = 1.8, SD = 1.1).  

As it is observed from online activities, social interaction is a significant motive to use the 

Internet. To understand which platforms are preferred as an interpersonal utility, the participants were 

asked if they had an account on the most popular social network sites (determined in accordance with 
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the “Digital 2020” report) (Kemp, 2020a) and asked how often they used them (on a scale from 1 = 

“never” to 5 = “always”).  

 

Table 4. Daily Use of Social Network Sites 

  

 TURKEY ITALY 

Average SD Average SD 

Facebook 1.6 1 4.4 0.8 

Instagram 4.2 1.1 4.5 0.4 

Twitter 3.2 1.3 2.2 1.2 

TikTok 1.8 1 2.1 0.9 

Snapchat 2.5 1.3 2.1 0.9 

 

43.5% of the Turkish participants reported not having a Facebook account while the 

participants without a Facebook account made up only 7.3% of all Italian participants. Turkish 

participants used Facebook the least often among other platforms (�̅� = 1.6, SD = 1). Italian 

participants, on the other hand, used Facebook quite often, which is consistent with “Digital 2020: 

Italy” report showing Facebook as the most used social networking platform in Italy (Kemp, 2020b). 

The most used social network site was Instagram both for Turkish participants (�̅� = 4.2, SD = 1.1) 

and Italian participants (�̅� = 4.5, SD = 0.4). The least popular platform following Facebook was 

TikTok in Turkey (�̅� = 1.8, SD = 1) and most of the Turkish participants did not have an account on 

TikTok (87.1%). The least popular platforms were TikTok (�̅� = 2.1, SD = 0.9) and Snapchat (�̅� = 

2.1, SD = 0.9) in Italy and most of the participants did not have an account on them (70.7% for both 

platforms).  

Since social networking sites are used to interact with others, it is necessary to learn the extent 

of their social circles online. Therefore, the participants were asked how many followers/ followed/ 

friends they had on Facebook and Instagram. According to the findings, Turkish participants had 

433.9 followers, and followed 305.4 people on average on Instagram. Italian participants had far more 

followers (�̅� = 1124) and they followed far more people (�̅� = 544.8) than Turkish peers on Instagram. 

Turkish participants had 511.6 friends on average on Facebook. Italian ones, on the other hand, had 

1328.2 friends on average. According to figures, Italian participants had much more contacts on social 

network sites than Turkish participants, which suggests they were more likely to accept follow/ friend 

requests even from people they did not know well.  

As it is seen from the figures, most of the participants preferred using the smartphone to 

connect to the Internet as it is a practical device. Considering its frequent use, the participants were 

asked what benefits they got by using a smartphone. They were given two sentences and asked if the 

statements were true, partially true or false for them. 68.3% of the Turkish participants agreed that 

they felt more connected to their friends thanks to their smart phone. 91.6% of the Italian participants 

felt more connected to their friends thanks to their smart phone, which suggests that they regarded 
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the smartphone as an essential tool for social connectedness. 78% of the Turkish participants found 

it easier to organize their daily activities due to having a smartphone. 81.7% of the Italian participants 

found it easier to organize their daily activities due to having a smartphone. 83.8% of the Turkish 

participants reported that they got bored less thanks to their mobile phone and 61.9% of the Italian 

participants reported so, which suggests that Italian did not regard the smartphone as a tool to relieve 

their daily stress as much as their Turkish peers did.  

The high online engagement rates by both countries raises a question whether young people 

use the Internet and smartphones excessively. Therefore, participants were given a set of statements 

as regards internet and smartphone addiction and were asked if they experienced any of them for the 

last year (on a scale from 1 = “never” to 5 = “always”). Most of the Turkish participants (�̅� = 2.7) 

and Italian participants (�̅� = 2.8) reported that they often caught themselves surfing the Internet even 

when they were not really interested. Some of them reported that they tried to spend less time on the 

Internet but could not manage it (�̅� = 2.1 for Turkish participants and �̅� = 2.3 for Italian participants). 

As to smartphone use, many participants agreed that they felt bothered when they could not check 

their smartphone during the day (�̅� = 2.6 for Turkish participants and �̅� = 3.1 for Italian participants). 

It can be concluded that participants from both countries showed signs of internet and smart phone 

addiction, while the situation was more critical for Italian participants.  

Conclusion 

With the rapid developments in technology, smartphones and the Internet have become an 

integral part of daily life. With the ease of mobile internet on smartphones, social interaction has 

transferred into a new sphere, to social network sites. Born into a digital world, young people, called 

digital natives, are quite skillful at utilizing the Internet and smartphones and use social networks the 

most among others. The current study examines the internet, smartphone and social media usage of 

young people, and provides a general overview of their social life with a communication perspective. 

Adopting a holistic approach, the study contributes to literature in addressing the benefits and risks 

of online technologies and platforms for young people. This study is significant as it presents and 

compares data on two distinct countries, Turkey and Italy.  

The findings suggest that smartphone was the most used device to go online for young people 

in 2020. All having a smartphone, college students most often went online via mobile internet on their 

smartphone. Using instant messaging services was the most common online activity they performed 

daily, which highlights the use of the Internet for social interaction purposes. Among all social network 

sites, they used Instagram the most. Facebook ranked the last for young people in Turkey whereas it 

was the most popular platform after Instagram for young people in Italy. Young people enjoyed having 

and interacting with large social circles on social media. However, the Italian had far more contacts 

on their social networking accounts than the Turkish. Young people from both countries regarded the 

Internet and smartphone as indispensable tools bringing benefits into their daily life. However, they 

were also prone to the internet and smartphone addiction. They used the Internet excessively and 

showed the symptoms of internet and smartphone addiction. However, young people in Italy were 
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far more dependent on their smartphone and the Internet, which draws attention and needs to be 

tackled. The findings give implications about the overdependence on the Internet and smartphone, 

and can be referred as a guideline to analyze mobile media usage of young people. Although the study 

offers a broad overview of the subject, it can be replicated with a wider sample to increase validity.  
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Kuruluşundan 11. Yüzyıla Abbâsîlerde Salgınlar ve Mücadele Yöntemleri 

Epidemics in the Abbasids from Foundation to 11th Century and Fighting Methods 

 

 

Bayram Arif Köse1 
 

 

Abstract  

 

One of the most important problems of human 

being that still survives from the prehistoric 

periods until today and requires fighting is 

epidemic diseases. However, methods followed 

in fighting against epidemics differed according 

to nations and regions. The Islamic civilization 

applied quarantine as the best method for 

fighting against an epidemic since the period of 

Prophet Muhammed (pbuh). The treatment 

methods and measures taken against many 

epidemics in the period of Hulefâ-yi Râşidîn 

(four caliphs) and Umayyads were also adopted 

by Abbâsîds. Resources reported epidemic 

periods by the word tâun (plague), which derived 

from the root of ta´n. Different versions of taun, 

which is one of the leading deadly epidemics, 

were also called by the name plague. It is evident 

that although these diseases did not radically 

change political life, they affected social habits to 

a certain extent. Both Islamic annuals and 

foreign sources did not only provide information 

on the types, places and periods of epidemics 

Özet 

 

İnsanlık tarihinin eskiçağlardan günümüze kadar 

gelen ve ortak mücadele gerektiren en mühim 

problemlerinden biri salgın hastalıklardır. Buna 

rağmen salgınla mücadelede takip edilen 

yöntemler milletlere ve bölgelere göre farklılıklar 

göstermiştir. İslâm medeniyeti ise Hz. 

Muhammed’den (s.a.v.) itibaren salgınla 

mücadele en iyi yöntem olarak karantina 

uygulamasını esas almıştır. Hulefâ-yi Râşidîn 

dönemi ve Emevîler döneminde görülen pek çok 

salgında takip edilen tedavi metotları ve salgını 

durdurmaya yönelik tedbirler Abbâsîlerin de 

benimsediği usullerdir. Kaynaklar salgın 

dönemlerini ta´n kökünden türeyen tâun 

kelimesiyle ifade etmiştir. Öldürücü salgınların 

başında gelen tâunların farklı çeşitleri veba 

ismiyle de nitelendirilmiştir. Bu hastalıkların, 

siyasî yaşamı kökten değiştirmese de, toplumsal 

alışkanlıkları etkilediği aşikârdır. Gerek İslâm 

kronikleri gerekse yabancı kaynaklar İslâm 

coğrafyasında meydana gelen salgınların türü, 

yeri ve zamanı hakkında bilgi vermenin yanında 
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seen in the Islamic geography but they also 

reported the deaths caused by these epidemics 

and the measures taken by governments against 

them. In this article, the epidemics in the period 

of Abbâsîds were discussed comprehensively 

based on the sources at those times. 

 

Keywords: Abbasids, Plague, Taun, Epidemic 

 

yol açtığı ölümler ve bunlara karşı yönetimin 

aldığı tedbirler hakkında geniş malumatlar 

vermişlerdir. Bu makalede dönemin kaynakları 

ışığında Abbâsîler dönemindeki salgınlar pek çok 

yönüyle ele alınmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Abbâsîler, Veba, Tâun, 

Salgın 

  

 

Giriş 

 Sözlük anlamı yaralamak veya ayıplamak olan ta´n kelimesi, İslâm tarihinde salgın hastalıkları 

ifade etmek kullanılmıştır. Tâun veya veba adıyla kayıtlara geçen salgınlar bazen bir kaç şehirde etkili 

olurken bazen de büyük bir coğrafyada uzun süre devam edebiliyordu. Müslümanlar salgın hastalıkların 

en yaygınları olan tâun, veba, sıtma ve çiçek hastalığıyla mücadelede Hz. Muhammed’in (s.a.v.); “Bir 

yerde veba çıktığını duyan oraya girmesin, hastalığın bulunulan yerde ortaya çıkması halinde ise kaçmak amacıyla 

oradan çıkılmasın.” mealindeki hadîs-i şerifini esas alarak karantina ve yalıtım yöntemlerini 

geliştirmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medîne-i Münevvere’ye biat için gelenler arasında cüzzamlı 

kimseyle, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, musafaha etmeyerek kişisel temizliğe, sosyal 

mesafeye ve temasa dikkat çekmiştir. Böyle yapmakla sadece kendisini değil kendisiyle musafaha etmek 

isteyen veya yakın temas halinde olan sahâbeyi de korumuştur. Ayrıca temizliği imandan saydığı hatta 

imanın yarısı olarak gösterdiği sözleriyle İslâm medeniyetinin temellerini temizlik esaslarına göre 

şekillendirmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de de temizliğe işaret eden pek çok âyet-i kerîmenin yanı sıra 

ibadetlerin birinci şartının temizliğe bağlanması Müslüman toplumunun sadece dînî değil sosyal 

yaşamında da büyük etki yapmıştır. Fakat alınan tedbirler, uyulması gereken kurallar ve sosyal hayatın 

düzenlenmesi gibi pek çok değişiklik yine de ölümlerin önüne geçememiştir. 18 (639) yılında Suriye’de 

Amevas köyü yakınlarındaki 25 bin kişinin öldüğü vebada Şam Valisi Yezîd bin Ebu Süfyân, Hâris bin 

Hişâm ve Süheyl bin Amr (r.a.) gibi meşhur zâtlar da salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hatta 

Suriye’ye gitmekte olan Halife Hz. Ömer (r.a.) (13-23/634-644) gideceği yerde vebanın olduğunu haber 

alınca, Serğ köyü civarında sahâbenin özellikle de beraberindeki emîrlerin içtihadıyla salgın bölgesine 

girmekten vazgeçti. Emevîler (41-132/661-750) döneminde kaynaklarda karşımıza çıkan ilk salgın 49 

(669) yılında İstanbul seferindeki askerler arasında yayılan sıtma ve çiçek hastalığıdır. Bir yıl sonra ise 

Kûfe salgınında Hz. Muğîre bin Şu‘be (r.a.) vefat etmiştir. Bu dönemdeki en büyük salgın 65 (684-685) 

yılında silip süpüren anlamındaki cârif tâunudur. İbn Mes’ûd’un (r.a.) annesi bu salgında vefat etmişti. 

Hatta cenazeyi taşıyacak kimse bulunamayınca ücretle tutulan kişiler tarafından defnedilmişti. Bu ve 

benzeri hadiselerle birlikte Basra’da üç gün ardı ardına 70 bin, 71 bin ve 73 bin kişinin toplamda 24 

bin kişinin sadece 3 gün içerisinde vefatı cârif tâununun boyutlarını göstermektedir. 66 (685-686) 
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yılında Mısır’da da veba görülmüştür. İbnü’l-Ezrak’ın belirttiğine göre 69 (688-689) yılında çoğunlukla 

genç kızları öldürdüğü için tâun el-fetayat (kızlar tâunu) veya tâun el-azârî (genç kızlar tâunu) adı verilen 

salgın meydana gelmiştir. Emevîlerde meydana gelen salgınlar genellikle siyasî ve ticarî hareketliliğin 

olduğu Şam, Basra ve Kûfe gibi merkezlerde baş göstermişti. 126 (743-744) yılında Şam’da meydana 

gelen veba nedeniyle Velîd bin Abdülmelik’in (86-96/705-715) oğlu III Yezîd (126/744) ve bazı saray 

erkânının çöllere çekildiği görülmüştür. Halkla birlikte yöneticiler de tedbirlere uymuş ve sosyal yaşamı 

bulaşmayı önleyecek şekilde tanzim etmişlerdir. Özellikle dağlara kapanıp karantinaya çekilmek 

hastalığın yayılmasının önüne geçmede en etkili yöntemdi. Hişâm bin Abdülmelik (106-125/724-743) 

de salgın dönemlerinde Rusâfe’de konaklamayı tercih etmiştir. Hatta bazı kişiler şimdiye kadar 

halifelerin vebadan ölmediğini dolayısıyla böyle bir tedbire gerek olmadığını söylemişlerdi. Buna 

rağmen kaynakların bir kısmında Emevî halifelerinden Muâviye bin Yezîd, (64-64/683-684) Mervân 

bin Hakem, 65-65/684-685) Abdülmelik bin Mervân, (65-86/685-705) Süleyman bin Abdülmelik (96-

99/715-717) ve Yezîd bin Abdülmelik’in (101-105/720-724) vebadan öldükleri belirtilmektedir. Ayrıca 

belirtmek gerekir ki Emevîlerde de vebadan öldüğü belirtilen halifelerin başka bir hastalıktan öldükleri 

muhtemeldir. Her ne kadar kaynaklarda vebadan öldüklerine dair açık ifadeler yer almasa da yukarıda 

belirtilen Emevî halifelerinin vefatlarının salgın dönemine denk gelmesi vebadan öldükleri şeklinde 

yorumlanmaya neden olmuştur. Mesela Nüveyrî, Mervân bin Hakem için tâundan öldü denildiğini 

belirtir, ancak olaya şahit veya kimden duyduğuna dair bir işaret belirtmez. Abbâsîlerde de her hangi 

bir halifenin vebadan öldüğüne dair açık bir ibare yoktur. Çiçek, sıtma, mide rahatsızlığı ve benzeri 

hastalıklara yakalandıkları belirtilmişken salgın hastalığa yakalandıklarına dair bilgi yoktur. Bu 

araştırmada Abbâsîler döneminde İslâm coğrafyasında çıkan salgın hastalıklar ve yol açtığı tahribatlar 

ele alınmıştır. Konu, Selçukluların İslâm dünyasına hâkim olmalarıyla Abbâsî siyaset ve toplumunda 

pek çok değişikliğin olması, ayrıca Selçuklu sultanlarının İslâm dünyasının siyasi hamisi konumuna 

yükselmesi nedeniyle Selçuklu döneminin başlangıcı olan 11. yüzyılla sınırlandırılmıştır. Selçuklu 

dönemi İslâm dünyasındaki salgınlar farklı kaynaklar ve disiplin içerisinde ele alınmalıdır (İbnü’l-Esîr, 

2016: c. 3, 305, 308, c. 4, 136, 206, 368; Zehebî, 2003: c. 2, 99; İbn Kesîr, 1994: c. 7, 129-132; Nüveyrî, 

2004: c. 19, 224-229, c. 21, 36, 57-58; İbn Hallikân, 1968-1972: c. 7, 214; İbn Tağrîberdî, 1992: c. 1, 

184; İbn Haldûn, 2000: c. 2, 553-554; Varlık, 2011: c. 40, 175; Soydemir, 2020: 20-22; Sarıkaya, 2001: 

c. 24, 463).2 

 
2 İbn Hacer el-Askalânî’nin, salgın hastalıklara yönelik tarihi bilgileri ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu husustaki hadâs-i 

şeriflerini derleyip günümüze ulaştırdığı Beẕlü’l-mâʿûn fî fażli’ṭ-ṭâʿûn adlı eseri oldukça mühimdir. Müellifin kızları Fâtıma ve 

Gāliye’yi vebadan kaybetmiş olması ve büyük kızı Zeyn Hatun’u da vebadan kaybettiği 833 (1430) yılında bu eseri 
tamamlamış olması aktardığı bilgileri daha da dikkat çekici kılar. Detaylı bilgi için bkz. (Askalânî, 1411; Kandemir, 1999: c. 
19, 1999, 514-531); Burada belirtmek gerekir ki her ne kadar her hangi bir Abbâsî halifesinin vebadan öldüğüne dair bir 
kayıt yoksa da, Abbâsî ihtilalinin liderlerinden olan İmam İbrahim bin Muhammed bin Ali’nin, Emevî Halifesi Mervan 
tarafından atıldığı hapiste vebadan öldüğüne dair zayıf bir rivayet söz konusudur. Taberî bu hususta, bazılarının İmam 
İbrahim’in, Mervan’ın hapsinde tâundan öldüğünü söylediklerini kaydetmiştir. Abbâsî hanedanın propaganda döneminde 
ailenin atası ve ihtilalin lideri olarak halk nezdinde itibar sahibi olan İmam İbrahim’in aynı zamanda ehlibeytten olduğu da 
düşünülünce, onun hapiste öldürülmüş olması zaten bu hususta adı iyi anılmayan Emevî toplumunda infiale neden 
olabilirdi. Bu sebeple İmam İbrahim’in hapiste öldürülüp ölüm sebebinin veba olarak bildirilmesinin söz konusu olabileceği 
ihtimali akla gelmektedir (Taberî, 1960-1970: c. 7, 435); Kudâme bin Ca’fer vergi sistemlerine dair bilgiler verdiği eserinde 
Amevas salgınından bahsetmiş olmakla birlikte salgının ekonomiye ve vergilere etkisine dair her hangi bir bilgi vermemiştir 
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1. Abbâsîlerin Kuruluş ve Yükseliş Dönemlerinde İslâm Coğrafyasında Salgınlar 

Abbâsîlerde salgınlardan başka umumi olarak görülen hastalıklardan biri çiçek hastalığıydı. 

Henüz devletin temelleri yeni atılmıştı ki ailenin ve Abbâsî propagandasının lideri olan Ebü’l-Abbâs 

es-Seffâh (132-136/750-754) çiçek hastalığına yakalanarak Enbâr’da vefat etmişti. Kaynaklarda vefat 

tarihi 12 Zilhicce 136 (8 Haziran 754) olarak kaydedilmiştir. Rivayetlere göre 28 ve 33 yaşları arasında 

bir yaşta çok genç zamanında çiçek hastalığından vefat etmişti. Onun genç yaşlarda vefatı hastalığa 

karşı çaresizliği göstermesi açısından mühimdir. Seffâh ateşinin yükselmesinden sonra vefatına kadar 

2 ay 5 gün daha yaşamıştır. 2 aydan fazla hastalık belirtisi göstermesi ve tedaviye cevap vermemesi bu 

hastalığa karşı henüz etkili bir tedavinin geliştirilememiş olduğunu gösterir. Bu hastalık bazen 

öldürmeyip kalıcı hasar bırakabilmekteydi. 213 (828-829) yılında vefat eden meşhur şairlerinden Şair 

Akuk olarak bilinen Ebü’l-Hasan bin Ali bin Cebele el-Horasanî, 7 yaşlarında yakalandığı çiçek hastalığı 

nedeniyle gözlerini kaybetmişti. Ancak bu tarihte umumi bir salgından söz etmemiz için yeterli veri 

bulunmamaktadır (Taberî, 1960-1970: c. 7, 470-471; İbnü’l-Esîr, 2016: c. 4, 615-616; İbn Kesîr, 1994: 

c. 10, 452; İbnü’l-Cevzî, 1992-1995: c. 7, 257-259).3 

Abbâsîlerin ikinci halifesi ve gerçek kurucusu sayılan Ebû Ca’fer el-Mansûr (136-158/754-775) 

146 (763-764) yılında Bağdat’a girdiğinde vebayla karşılaşmıştı. Ancak bunun veba değil de tâun olduğu 

anlaşılmıştı. İbn Tağriberdî bu hususta veba ile tâunun tarifini yaparak ikisinin farklılıklarına dikkat 

çekmiştir. Vebanın farklı farklı hastalıklara sebep olduğunu belirten müellif, tâunun Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.); “Ümmetimin sonu ta’n ve tâundan olacaktır.” hadîs-i şerifinde dikkat çektiği hastalık olduğunu ileri 

sürer (İbn Tağrîberdî, 1992: c. 2, 9; Askalânî, 1411: 22, vd.). 

158 (774-775) yılında halk arasında baş gösteren vebanın ise çok büyük olmasının dışında yeri 

ve öldürücülük oranı hakkında bilgi yoktur. Yine de İbn Kesîr’in, Eflah bin Humeyd, Hayve bin 

Şureyh, Mekke’de bulunan Muâviye bin Salih ve Kûfe’li Hanefi fıkıhçısı Züfer bin Hüzeyl bin Kays 

bin Süleym gibi meşhur zâtların vefatını bildirmesi, salgının şiddeti ve yayılım alanı hakkında ipucu 

vermektedir. Yaklaşık 10 yıl sonra 167 (783-784) yılında veba bu kez merkez Bağdat’ı sarmıştı. Sadece 

Bağdat’la sınırlı olmayıp Basra’ya da sıçrayan bu salgının ilginç olan tarafı salgın nedeniyle halk arasında 

şiddetli öksürüğün baş göstermesiydi. Ayrıca vebaya ilaveten gündüz her yerin karalığa gömülmesi de 

kroniklerin ilgisini çekmiştir. Kaynaklarda salgınlara dair hastalığın insanlarda gösterdiği etkilere 

değinilmezken, Bağdat ve Basra’daki vebanın öksürüğe neden olduğuna dair bilgi salgının farklı bir 

boyutuna işaret etmektedir. Günümüzdeki salgınlara benzer özellikler gösteren ve genel olarak veba 

diye isimlendirilen hastalıkların aslında birbirinden farklı hastalıklar olabileceği ihtimal akla hiç de aykırı 

gelmemektedir. Dönemin teşhis yöntemlerinin günümüz kadar gelişmemiş olduğu göz önünde 

bulundurulunca tarihi salgınları sınıflandırılmayıp genel bir adla kaydedildiği anlaşılmaktadır. Aslında 

kaynaklarda veba veya tâun olarak belirtilen hastalıkların tümü aynı mikrobun yayılmasıyla meydana 

 
(Kudâme, 1889: 100, 106); Bunlardan başka Kafkasya fetihlerini gerçekleştiren Emevî komutanı Kura Mervân’ın askerleri 
Anafor Kalesi’ni kuşattığı sırada dizanteriye yakalanıp büyük kayıp vermişlerdi. Detaylı bilgi için bkz. (Kartlis Tskhovreba, 
2014: 110-114; Gürcistan Tarihi, 2003: 197-208; Subaşı, 2012: 2334/dp. 31).  
 
3 Ayrıca Seffah zamanında Rey ve âmilliklerinde çıkan tâunun pek çok kişiyi öldürdüğü belirtilmektedir (İbn Tağrîberdî, 

1992: c. 1, 416). 
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gelmemiştir. Her tâunun veba olduğu ancak her vebanın tâun olmadığı bilgisi İbn Kayyim el-

Cevziyye’nin kayıtlarında yer alarak bu yargıyı desteklemektedir İbnü’l-Esîr, 2016: c. 5, 172; İbn Kesîr, 

1994: c. 10, 216-217, 251; Varlık, 2011: c. 40, 175).4 

Halife Muhammed el-Mehdî-Billâh (158-169/775-785) döneminde 159 (775) yılında 

Abdülmelik bin Şihâb el-Misma’nın komutasında deniz yoluyla Hindistan’a gönderilen orduda ağızda 

görülen bir hastalık meydana gelmişti. Bârbed şehrini kuşatıp pek çok ganimet elde ettikleri sırada 

askerler arasında baş gösteren bu hastalık sebebiyle yaklaşık bin kişi ölmüştü. Rabî bin Subeyh’in de 

ölümüne sebep olan salgından kurtulmaya çalışan askerler Fars sınırları içerisinde Humran Denizi’nde 

fırtınaya yakalanarak burada da ağır zayiat vermiş pek çok asker boğularak can vermişti (İbnü’l-Esîr, 

2016: c. 5, 150).5 Her ne kadar kazanmaları muhtemel bir zafere rağmen hastalığın ürkütücü boyutları 

orduyu savaşmaktan men etmiştir. Bu dönemde salgın sadece askeri etkilemiyordu. Halife Mehdî de, 

164 (781) yılında hac farizasını yerine getirmek için Akabe’de bulunduğu sırada hummaya yakalanmıştı. 

Bu sıralar hacılar şiddetli susuzluktan ölüm tehlikesi bile geçirmişlerdi (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 5, 163). 

Vebanın pek çoğunun özellikle doğal afetler, kıtlık veya susuzluk gibi insanların çaresiz kaldığı 

dönemlere denk gelmesi hastalıkların sebeplerinin de anlaşılması açısından mühimdir. İnsanların 

ölmesi, gıdaya ve suya ulaşmanın zorluğu, sağlık sisteminin sekteye uğraması hatta merkezi idarenin 

yapacak bir şeyinin kalmaması bu tür felaketler karşısında Abbâsîlerin pek de ihtiyatlı ve güçlü 

olmadığını göstermektedir. 

Zilhicce 174 (Nisan-Mayıs 791) tarihli hac mevsiminde insanlara hac yaptıran Halife 

Hârûnürreşîd, (170-193/786-809) Mekke’de beliren veba salgını nedeniyle şehre yaklaşmış olmasına 

rağmen şehre girmemişti. Arafat’ta vakfe yapıp ardından Müzdelife’ye oradan da Mina’ya geçen Halife 

tedbirler aldıktan sonra Mekke’ye girerek sa’y yapmıştır. Fakat ibadetlerini yaptıktan sonra şehirde 

kalmayıp başkent Bağdat’a dönmüştür (İbn Kesîr, 1994: c. 10, 278). 

 

2. Hârûnürreşîd Dönemi Sonrası İslâm Coğrafyasında Salgın Hastalıklar 

İslâm dünyasında baş gösteren bu salgınların topluma ve siyasete ne derece etki ettiği hakkında 

malumatımız bulunmamaktadır. Ancak 213 (828) yılında Sicilya’nın Serakûse şehrine yapmakta 

oldukları akınlar sırasında baş gösteren veba pek çok Müslümanın vefatına neden oldu. Bir yandan da 

çok miktarda askerle yola çıkan donanma Müslümanların fetihlerini zora soktu. Emîr Esed bin Furât 

vebadan ölünce yerine Muhammed bin Ebû’l-Cevâri getirildi. Bir yandan vebayla diğer yandan 

düşmanla mücadele eden Müslüman birlikler bölgeden çıkmak istedilerse de Bâbu’l-Mersi’de 

beklemekte olan Doğu Roma donanması buna müsaade etmemişti (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 5, 386). Salgın 

hastalık fetihleri kısmi olarak durdurmaya yetmiş ve mücadelelerin seyrini değiştirmişti. 

 
4 Bahsedilen bu salgının akabinde başlayan kıtlığın dışında insanlar yüzlerinde ve yataklarında beliren kırmızı toprağa bir 

anlam veremediler (Güneş, 2018: 53); Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir hadîs-i şerifinde; vebadan ölümün her Müslüman için 
şehadet olduğunu belirtilmesi hastalığın insanlara ne derece zorluk çektirdiğini ortaya koymaktadır (İbnü’l-Adîm, c. 7, 
3461). 
5 Bundan başka 299 (911-912) yılında Fars civarlarında çıkan salgın yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden 

olmuştu (İbn Kesîr, 1994: c. 11, 208; İbnü’l-Cevzî, 1992-1995: c. 13, 123). 
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İbnü’l-Esîr, 218 (833) yılı olaylarını anlatırken Halife Me’mûn’un (198-218/813-833) 

hastalığıyla alakalı önemli bir hususa değinmiştir. Me’mûn’un 13 Cemâziyerlâhir 218 (6 Temmuz 833) 

tarihinde hasta olduğunu Sa’d bin el-Allâf’tan nakleden müellif, onun mahiyetiyle birlikte Pozantı suyu 

kenarında hastalığa yakalandığını belirtmektedir. Kendilerine verilen hediyeler arasındaki iki sepet 

hurmayı yiyip oldukça tatlı, saf ve soğuk olan sudan içtikten sonra istinasız humma hastalığına 

yakalanmışlardı. Burada bulunanlar arasında olan Me’mûn’un kardeşi ve kendinden sonra halife olacak 

Mu’tasım-Billâh’ın (128-227/833-842) hastalığı sadece Irak’a girinceye kadar devam ederken 

Me’mûn’un durumu daha da şiddetlenmişti. Mu’tasım’dan yaklaşık 10 yaş büyük olan Me’mûn, 18 

Recep 218 (11 Ağustos 833) tarihinde hastalığın şiddeti artınca vefat etti.6 İki yıl sonra 220 (835) yılında 

Basra’da çıkan veba ise halkın çoğunu öldürmüştü. Hatta bir kişi aynı gün vebadan 7 oğlunu 

kaybetmişti (İbnü’l-Cevzî, 1992-1995: c. 11, 55). 

241 (855-856) yılında beliren salgın ise sadece insanları değil hayvanları da etkilemişti. Veba 

veya tâun olmayan bu hastalık pek çok davarın telef olmasına sebep oldu. Ancak bu yıl ki asıl önemli 

salgın Türk beldelerinden esen şiddetli rüzgârın getirdiği soğuk havanın etkisiyle yaygınlaşan nezleydi. 

Serahs, Nisâbûr, Hemedân, Rey ve Hulvân halkından pek çok kişi bu nezle sebebiyle vefat etmişti 

(İbnü’l-Esîr, 2016: c. 5, 610). Ayrıca Ya’kūbî bu yıl ki olayları anlattığı bölümde çeşitli bölgelerde 

görülen doğa olayları ve felaketlerden bahsetmiştir (Ya’kūbî 2010: c. 2, 455).  

252 (866) yılına gelindiğinde Basra’da vebanın varlığını, Mu’tez-Billâh’a (252-255/866-869) biat 

ettikten sonra Basra’da ikamet etmek isteyen Müstaîn-Billâh’ın (248-252/862-866) rutubet ve salgın 

nedeniyle bu isteğinden vazgeçirilmesinden anlaşılmaktadır. Ancak Müstaîn çevresindekilere halifeliği 

kaybetmeyi Basra’daki vebadan daha ağır gördüğünü belirtmiştir. Sonrasında yaklaşık 400 muhafızın 

refakat etmesiyle Vâsıt’a gitmesine izin verilmişti (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 6, 59; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 

38). Burada dikkat çeken bir husus hastalıkların yıllara göre seyrine bakıldığında 220 (835) yılında 

Basra’da görülen vebadan sonra 32 yıl kaynakların vebadan bahsetmemesidir. 252 (866) yılında 

Basra’da var olduğu belirtilen vebadan ise hilafet tahtındaki değişim nedeniyle bahsedilmiştir. 

Dolayısıyla ölüm oranı veya etkisi hakkında bilgi yoktur. 

Yaklaşık 6 yıl sonra 258 (871-872) tarihindeki salgın ise Dicle sahillerinde etkili olarak merkez 

Bağdat’ı, Vâsıt’ı ve Sâmerrâ’yı etkiledi. Özellikle sahil yerleşmelerinin etkilendiği vebada bir hayli insan 

vefat etmişti. Bu sıralarda zencilerle mücadele halinde olan Ebû Ahmed el-Muvaffak’ın askerleri de 

etkilenmişti. İbn Kesîr bu tarihlerde Bağdat’ta kifa denilen bir hastalığın daha belirdiğini 

kaydetmektedir. Halife Mu’temid-Alellah (256-279/870-892) kardeşini Mısır, Kınnesrîn ve Avâsım 

idaresine tayin ederek zencilerle mücadeleye görevlendirmişti. Ebû’l-Esed Nehri civarına geldiklerinde 

askerleri arasında salgın yayılmış ve pek çok adamını kaybetmişti. Bu sebeple Vâsıt’a çekilerek önlem 

aldı. Bâzâverd’e geri döndüklerinde daha önce kullandıkları silahlar da dâhil tüm alet, araç ve gereç ne 

varsa hepsinin yenilenmesini istemişti. Ayrıca askerlere maaşlarını dağıtan Muvaffak gemilerin tamir 

edilip iyice elden geçirilmesini emretmişti. Fakat hayatta kalan askerlerin çoğu vebadan olmasa da 

 
6 Tâhirîlerin kurucusu olan Hüseyin bin Tâhir de yaklaşık 12 yıl önce 207 (822) yılında humma hastalığına yakalanıp vefat 

etmişti (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 5, 422-425, 465-468; Zehebî, 2003: c. 5, 16; İbnü’l-Ezrak, 2014: 375). 
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rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle hayatlarını kaybetmişti. Muvaffak’ın vebaya yakalanmadığı 

anlaşılmakla birlikte, kaynaklar onun ölüm sebebini 276 (889) yılında Cibâl seferinde yakalandığı nikris 

hastalığı ardından da ayaklarının ata binemeyecek kadar şişmesine neden olan fil hastalığına dayandırır. 

Bu hastalıkla mücadelesi 2 yıl süren Muvaffak 278 (891) yılında vefat etmiştir. İbnü’l-Esîr, doktorların 

uyarısına rağmen onun gizli gizli manda yoğurdu yemeye devam ettiğini belirtir. Bu yoğurt onun 

midesinde çıkan hastalığa iyi gelmemekteydi (Kitâbü’l-Uyûn, 1972: c. 4/1, 24; İbnü’l-Esîr, 2016: c. 6, 

130-131, 287-289; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 70; Özaydın, 2019: c. Ek-2, 326-328). Burada görüldüğü 

üzere hastalığın kullanılan araç ve gereçlerden de yayılabileceği göz önünde bulundurularak hayatta 

kalan askerlere yeni silah ve malzeme dağıtılması sağlanmıştır. Bu durum salgında alınan tedbirlerin 

günümüzle benzerliğini de göstermektedir. 

260 (873-874) yılında Afrika, Mağrib ve Endülüs topraklarında görülen salgınla ilgili veba ve 

tâun kelimesi kullanılmıştır. Kıtlığın akabinde çıkan hastalıkların sadece veba olarak değil de tâun olarak 

da vasıflandırılması hastalığın farklı coğrafyalarda farklı etkiler bırakmış olabileceğini akla 

getirmektedir. Bu yılda da salgın nedeniyle pek çok kayıp olduğu görülmektedir. 264 (877-878) yılında 

Horasan ve Kûmis’te meydana gelen salgın tâun diye adlandırılmıştır. Bu salgında da halktan pek çok 

kişi vefat etmişti (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 6, 144-145, 184). 

Bundan sonra yaklaşık 25 yıl kroniklere salgın olduğuna dair her hangi bir bilgi yansımamıştır. 

Ancak bu süre sonunda 288 (901) yılı olayları içerisinde Azerbaycan’daki şiddetli veba dikkat çeker. 

İslâm kaynaklarının dışında Ermeni kaynaklarının da değindiği bu vebayla ilgili kayıtlar göstermektedir 

ki, ölü sayısının fazlalığı nedeniyle insanlar kefensiz defnediliyor, hatta yok kenarlarına ve vadilere 

öylece bırakılıyordu. Kefenlenecek bezin kalmamış olması vebanın vahametini ortaya koymaktadır. 

Ama bu salgında mühim olan bir şey daha vardı ki o da Azerbaycan yönetimini elinde bulunduran 

Sâcoğulları mensubu Muhammed el-Afşin’in hastalık nedeniyle vefatıydı. Pek çok askeriyle birlikte 

Muhammed el-Afşin’in vefatı Kafkasya siyasî yaşamını da etkilemiştir. İbn Hallikân’a göre Rebiülevvel 

288 (Mart 901) tarihinde Berzea’da vefat etmiş olması vebanın Arran’a da sıçramış olabileceğini 

düşünmemize neden olmaktadır. Ancak genel malumatlar vebanın Erdebil’de meydana geldiğine 

dairdir. Muhammed el-Afşin’in yaklaşık 700 adamıyla birlikte veba nedeniyle vefat etmesinden sonra 

Azerbaycan’da yönetim önce oğlu Dîvdât’a birkaç ay sonra da kardeşi Yusuf bin Ebü's-Sac’a geçmiştir. 

Pek çok müellifin bu vebanın vahametinden bahsetmesinden başka İbn Kesîr, Erdebil’de 150 bin 

kişinin ölümüne sebep olan bir depremden bahseder. Depremin aynı zamanda hastalığın yayılmasına 

etki ettiği anlaşılmaktadır. Doğal afet ve salgın ilişkisi burada da kaynakların ilgisini çekmiştir (İbn 

Hallîkân, 1968-1972: c. 2, 250; Baybars el-Mansûrî, c. 5, 126; İbnü’l-Esîr, 2016: c. 6, 342; Abû’l-Farac, 

1999: c. 1, 24; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 155; İbn Tağrîberdî, 1992: c. 3, 139; İbnü’l-İmâd, 1986-1995, c. 

3, 366; Ardzrouni, 1874: 221; Drasxanakertc’i, 1987: 147-149; Madelung, 719; Köse, 2017: 188-189; 

Yıldız, 1992: c. 6, 107; Defrémery, 1848: 36). 

301 (914) yılı sonlarında Bağdat’ta özellikle de Harbiye civarında baş gösteren veba pek çok 

kişinin ölümüyle sonuçlandı. İnsanlar salgından korunmak için evlerinin kapısını kilitlemiş ve dışarı 

çıkmamıştı. İbnü’l-Cevzî insanlar arasında kan hastalığının, vebanın ve farklı bir hastalık türünün 

yayıldığını belirtir (Taberî, 1960-1970: c. 10, 147; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 217; İbnü’l-Cevzî, 1992-1995: 
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c. 13, 141). 306 (918-919) yılında çıkan veba ise Mısır’daki alevi ordusunu etkilemişti. Halife Muktedir-

Billâh’ın (295-320/908-932) Mu’nis’i Mısır’daki olayları bastırmak için gönderdiği sırada aleviler 

arasında çıkan veba fiyat artışlarındaki en önemli etken olarak görüldü. Pek çok asker ölmüş bir o kadar 

da at telef olmuştu. Bu durum ordunun geri çekilmesine neden oldu (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 6, 463). 

Burada vebanın bir sonucu olarak fiyatlarda görülen artışın gerçek nedeni, üretimin ve ticarî hayatın 

sekteye uğraması, fırsatçıların stokçuluk yapması, hammadde tedarikinin durma noktasına gelmesi ve 

halkın ihtiyaç duyduğu ürüne ulaşmada zorluk çekmesi gibi vebanın yol açtığı pek çok sebebe bağlıdır. 

Ancak bu durum yaşanırken, gerek halife, gerek eyalet valisi gerekse şurta teşkilatının nasıl bir önlem 

aldığına dair her hangi bir kayıta rastlamamız oldukça ilginçtir. Pek çok dönem veba veya salgın 

yaşanmasına rağmen kaynakların resmi tedbirler hakkında bir bilgi vermemesinin ve sadece insanların 

doğal olarak korkudan evlere kapandığının birer cümleyle belirtilmesinin sebebi müphemdir. Salgın 

hastalığın tıbbın bir konusu olması en azından dönemin tabiplerinin ve şifahanelerinin kaynaklarda ön 

plana çıkmasını gerektirirdi. Fakat incelediğimiz kroniklerde bu yönde de bir kayıt yoktur. Tüm bunlar 

salgının gerek yöneticiler gerekse müellifler tarafından insanlığın gayet normal bir dönemi olarak 

gördüklerini düşünmemize yol açmaktadır. Hatta binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmasına rağmen 

daha az kaybın yaşandığı savaş veya çatışmalar kaynaklarda tüm teferruatıyla yer alır. İslâm tarih 

yazıcılığında müelliflerin vakaları siyaset odaklı ele alması, salgınlarla ilgili ayrıntıları gözünden 

kaçırmalarına neden olduğu anlaşılmaktadır. 

330 (941-942) yılındaki vebanın sebebi ise Irak ve çevre yerlerde baş gösteren kıtlığa 

dayandırılmaktadır. 4 rıtl ekmek 2 sahih emîrî kırata satılmaktaydı. Bir ölçek buğday ancak 200 dinara 

satın alınabiliyordu. Alım gücü zayıflayan fakir ve kimsesizler ölü hayvan leşi yemek zorunda kaldılar. 

Yollar ceset dolmuş ve ulaşım durmuştu. İşte bu durum vebanın insana bulaşmasına ve pek çok kişiyi 

etkilemesine neden oldu. Alınan tedbirler neticesinde eğlenceler düzenlenmediği gibi halk mümkün 

mertebe evine kapanıyordu. Buna rağmen salgın bu kez de pek çok kişinin ölümüyle sonuçlandı 

(İbnü’l-Esîr, 2016: c. 7, 57; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 349). İbn Kesîr 333 (944-945) yılı olaylarını anlatırken 

Bağdat’taki kıtlığın ve salgının vehametini detaylandırmaktadır. İnsanların, leşleri, kedi ve köpekleri 

hatta çocukları kaçırıp pişirip yediklerinin kaydedildiği bu dönem ölülerin öylece yollara bırakıldığı ve 

hayatta kalanlarında çaresiz kaldığı bir süreçti. Açlık o kadar hat safhadaydı ki insanlar ev ve akarlarını 

ekmek karşılığında elden çıkarıyor ve hayatta kalmanın mücadelesini veriyorlardı. Bağdat’ı bırakıp 

Basra’ya göç edenlerin çoğu yollarda ölüyorlardı. Basra’ya varanlar da ancak birkaç gün hayatta 

kalabildiler (İbn Kesîr, 1994: c. 11, 367). Hasta olduktan sonra bulunulan yerin terk edilmesi bir sonuç 

vermediği gibi hastalığın başka yerlere de bulaşmasına sebep oldu. 

Rusların 332 (943-944) yıllarındaki Berzea saldırıları ve bölgenin çeşitli yerlerine yaptıkları 

yağma ve akınlar, ancak aralarında yayılan veba nedeniyle durmuştu. Pek çok askerini vebadan 

kaybeden Ruslar ellerindeki ganimetleri dahi bırakıp kaçmışlardı. Belirtildiğine göre Ruslar Berzea’daki 

geniş meyveliklerden bol miktarda meyve yemişlerdi. Bu durum onlar arasında vebanın yayılmasına 

neden olmuş onlar da silahlarını gömerek geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ölen askerlerin silahları ve 

elbiseleriyle birlikte gömülmesi Müslümanların büyük miktarda ganimet ele geçirmesine neden oldu. 

Şehristân Kalesi’ni kuşattıkları sırada vebaya yakalanan Rusların, ölülerini silahlarıyla birlikte gömmeleri 
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onların ölü gömme geleneklerine bağlanmaktadır. Hatta ölülerini sadece silahlarıyla birlikte değil, 

elbisesi, eşyaları, karısı veya başka bir kadınla ayrıca onu seven bir uşağıyla gömmekteydiler. Yine de 

bu uygulamanın vebanın yayılımını önlemeye yönelik bir tedbir olmadığı görülse de, vebanın önüne 

geçmede etkili olduğu anlaşılmaktadır (Hudûdü’l-Âlem, 2008: 103-104; İbnü’l-Esîr, 2016: c. 7, 75-78; 

İbn Kesîr, 1994: c. 11, 360; Mehmetov, 2009: 211; İbn Miskeveyh, 2003: c. 5, 267; İbnü’l-Esîr, 2016: 

c. 7, 75-78; Hemedânî, 1961: 345; bn Haldûn, 2000: c. 3, 518). 

Dönemin en büyük salgınlarından biri 343 (954-955) yılında Horasân ve Cibâl bölgesinde çıkan 

ve sayılamayacak kadar insanın ölümüne neden olduğu söylenen vebadır. Kaynaklar bu vebayı dehşet 

verici olarak nitelese de ölü sayısı hakkında her hangi bir malumat vermemektedir. Bir yıl sonra 344 

(955-956) yılında Rey’de çıkan veba aralarında Horasân ordularının önceki komutanı Ali bin Muhtâc 

ve oğlunun da yer aldığı pek çok kişiyi öldürmüştü. Bağdat, Vâsıt, İsfahan ve Ahvaz’da kan, safra ve 

veba gibi farklı hastalıklar yayılmıştı. Kaynaklar bu salgında günlük ölüm miktarını yaklaşık olarak bin 

kişi olarak kaydetmişlerdir. Aynı yıl çekirge istilasının sebze ve meyveleri yok etmesi insanları yeni bir 

felakete sürükledi. Yine aynı dönem sayılabilecek 347 (958-959) yılında Cibâl bölgesinde tekrar eden 

vebanın diğerlerinden farkı özellikle kadın ve çocuklarda etkili olmasıydı. Alınan tedbirlerin başında 

hasta ziyaretlerinin ve cenazelere katılımın azaltılması gelmekteydi. Zaten insanlar hastalığın 

çokluğundan korkarak ölüleri defnedemeyecek kadar temastan kaçınmaktaydılar (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 

7, 165, 169, 180; İbn Kesîr, 1994: c. 11, 392; İbnü’l-Cevzî, 1992-1995: c. 14, 109).7 

353 (964) yılına gelindiğinde ise Tarsus ve Massia’yı kuşatan Doğu Roma birlikleri arasında 

kıtlıkla birlikte pek çok kişinin ölümüne sebep olan veba hastalığı başlamıştı. Pek çok askerini kaybeden 

Doğu Roma birliği geri dönmek zorunda kaldı. Fakat bu salgının Müslümanları da etkilediği 

anlaşılmaktadır. Öyle ki 354 (965) yılında Doğu Roma’nın sözü geçen yerleri istila etmek için harekete 

geçmesi Tarsus ve Massia halkının elçi gönderip her türlü mal ve parayı vermek suretiyle eman 

dilemelerine neden oldu. Tarsuslularla Massialılar salgından dolayı günde yaklaşık 800 kayıp veriyordu. 

Bir kısmı Hristiyan olarak Doğu Roma imparatorunun safına geçmişti. Doğu Roma imparatoru 

Nikephoros Phokas elçinin teklifini önce kabul etti fakat daha sonra Müslümanların kıtlık nedeniyle 

savaşacak güçlerinin kalmadığını, açlık nedeniyle köpek ve leş yediklerini, hatta günlük ölüm sayısının 

300 olduğunu duyunca fikrini değiştirdi. Sözünden caymakla kalmayıp elçinin mektubunu başının 

üstüne koyup ateşe verdi. Elçinin saç ve sakallarını yaktı (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 7, 205, 209-210; İbn 

Kesîr, 1994: c. 11, 431, 434). Bu salgın Doğu Roma karşısındaki yenilginin sebebi olmasa da düşmanı 

cesaretlendirip Müslüman halkı çaresiz bırakması açısından mühimdir. 

373 (983-984) yılındaki veba Horasan ordu komutanlığına getirilen Ebû’l-Abbâs ve askerlerinin 

ölümüyle sonuçlanan vebaydı. Adamlarıyla birlikte Cürcân’dan Horasan’a gitmek üzere yola çıkan 

Ebû’l-Abbâs Horasan’a varamayıp Cürcân’a geri döndü. Bu sırada Cürcân’da çıkan şiddetli veba 

askerlerinin pek çoğunun ölmesine neden oldu. 377 (987-988) yılında da kendisi vefat etti. Beş yıl sonra 

378 (988-989) yılında çıkan vebanın sebebinin şiddetli sıcaklar olduğu anlaşılmaktadır. Basra ve 

 
7 Salgınların devam ettiği dönemlerde şehirlerde başıboşluk oluşmakta ve hırsızlık vakaları yaşanmaktaydı (Tenûhî, 1995: 

c. 4, 229). 
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Batiha’daki salgında pek çok kişinin ölmesi nedeniyle sokaklar ceset dolmuştu. Bu yıl şiddetli sıcakları 

takiben esen şiddetli rüzgâr büyük felaketlere neden oldu. 5 Şaban (30 Kasım) günü ikindiden sonra 

etkili olan rüzgâr, caminin yıkılmasın, pek çok kişinin ölmesi ve bazı gemilerin batmasından sonra 

dinmişti (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 7, 361, 385). 

395 (1004-1005) yılında çıkan kıtlık fırın ve hamamların kapanmasına, zenginlerin elindeki 

stokların bitmesine, ardından da vebanın çoğalmasına neden oldu. İfrikiyye’deki bu salgın günde 

yaklaşık 500 ile 700 kişinin ölümüne sebep oldu. Ancak kaç gün sürdüğünü bilmediğimiz için ölü 

sayısını tespit etmek mümkün olmamaktadır. Buradaki kıtlığı takiben 398 (1007-1008) yılında Mısır’da 

beliren kıtlık da vebayla sonuçlandı. Fiyatların fahiş bir şekilde artması yiyeceklerin azaldığını 

göstermektedir. Bu da halkı perişan ederek ölüme sürüklemişti. Aynı dönemde 401 (1010-1011) yılında 

bu kez tüm Horasan’da etkili olan kıtlık diğer kıtlıklar gibi vebayla sonuçlandı. Kaynaklar yiyeceklerin 

azalması nedeniyle insanların birbirini yediğinden bahseder. Bu bilginin doğru olup olmadığı bilinmez 

ama bu denli abartılması bile kıtlığın boyutlarını göstermesi açısından mühimdir. Hatta insanlar ekmek 

ve yemek diye bağırarak can veriyorlardı. Halk ölüleri defnetmekte yine aciz kalmıştı (İbnü’l-Esîr, 2016: 

c. 7, 485, 502, 515). Salgının ölümlere neden olmasından daha vahim olan tablo şüphesiz yöneticilerin 

halkın derdine çare olmaktan oldukça uzak kalmalarıydı. Kefen bezinin bulunamaması, ölülerin 

defnedilememesi, en azından toplu mezarlara gömülmenin sağlanamaması, sadece ölülerin değil 

hayatta kalanların dahi sahipsiz kaldığını göstermektedir.  

406 (1015-1016) yılında Basra’da çıkan salgında da manzara aynıydı ve mezarcılar mezar 

kazmaya yetişememişlerdi. En azından ölüleri defnetmeye yönelik bir çabanın olduğu görülmektedir. 

423 (1031-1032) yılındaki veba diğerleri gibi kuraklık ve kıtlığın ardından baş göstermişti. Bu kuraklık 

ülkenin genelinde gözüktüğü için yağmur duasına çıkılmıştı. Yağmurun yağmaması korkunç bir vebaya 

neden oldu. Irak, Musul, Suriye, Cibâl, Horasan, Gazne, Hindistan ve diğer bölgelerde kuraklık etkisini 

sürdürmekteydi. İsfahan’da sadece birkaç günde 40 bin vefat kaydedildi. Vebaya ilaveten çiçek hastalığı 

da yayılmaya başladı. Çiçek hastalığı sadece Musul’da 4 bin çocuğun ölümüne neden olmuştu. Salgın 

tüm evlere bulaşmakla kalmamış hilafet sarayına da sıçramıştı. Halife Kâim-Biemrillâh’ın (422-

467/1031-1075) çiçek hastalığına yakalanıp iyileşmesi salgının her kesimden insanı etkilediğini 

göstermektedir (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 7, 541, c. 8, 41; İbn Kesîr, 1994: c. 12, 67).  

437 (1045-1046) yılındaki veba daha çok atları etkilemiş ve Melik Ebû Kâlicâr’ın askerlerinin 

yaklaşık 12 bin atı salgın nedeniyle telef olmuştu. 439 (1047-1048) yılında Bağdat, Musul, Irak, Cezîre 

ve diğer bölgelerde kıtlığın ardından çıkan veba da pek çok kişinin ölümüne sebep oldu. İnsanların 

kıtlık nedeniyle leş yemesi hastalıkları daha da arttırdı. Çarşı ve pazarlar kapatılıp boşaltıldı. Hastalar 

şifa için ihtiyaç duydukları ilaç ve gıdayı artan fiyatlar nedeniyle temin edemedi. Şurubun ölçek fiyatı 

yarım dinara, bademin fiyatı on beş kırata, narın fiyatı iki kırata, salatalığın fiyatı ise bir kırata 

yükselmişti. Sadece tedavi malzemeleri ve ilaçlar değil diğer ürünler de artan fiyatlardan etkilendi. Gelen 

bir mektuba göre Musul’da Cuma namazı sadece 400 kişiyle kılınabiliyordu. Ayrıca Bağdat’ta Rafizîlerle 

Sünnîler arasında çıkan çatışmalar ve kıtlık hilafet merkezini iyice sıkıntıya soktu. Bu yıl Bağdat’tan 

hacca kimsenin gitmemesi dikkat çeker. Çıkan çatışmalar nedeniyle veya salgının hacılar arasında 
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yayılımını önlemek amacıyla böyle bir tedbir düşünülmüş olabilir (İbnü’l-Esîr, 2016: c. 8, 119, 127; İbn 

Kesîr, 1994: c. 12, 150). 

Süre olarak incelendiğinde Abbâsîlerde salgın hastalıkların görülmesi Emevîler döneminden 

oldukça azdır. Abbâsîler dönemiyle kıyaslandığında, Emevîler döneminde gerek hâkim olunan 

toprakların az olmasına gerekse hâkimiyet sürelerinin Abbâsî hâkimiyet süresinin neredeyse altıda biri 

kadar olmasına rağmen Emevîlerde veba ve diğer salgınların tahribatı daha büyük olmuştur. Hatta 

Emevî halifeleri çöle çekilmenin yanı sıra Rusâfe denilen eski bir Roma şehrinde kendilerini 

karantinaya almaktaydılar. Abbâsîlerde ise böyle bir durum söz konusu olmamıştır. İbn Tağriberdî’nin, 

Abbâsî ileri gelenlerinin Abbâsî hâkimiyetiyle birlikte İslâm toplumundan vebanın kaldırıldığını ileri 

sürdüklerine dair kaydının her ne kadar tesadüf olup olmadığı bilinmese de, tarihî vakıaya uygun olduğu 

görülmektedir. Abbâsîler bu durumdan bile Emevîleri kötüleyecek bir sonuç çıkarmışlar ve ihtilal 

hareketlerine propaganda konusu yapmışlardır (İbn Tağrîberdî, 1992: c. 1, 396).8 

 

Sonuç 

İslâm coğrafyasında neredeyse her on yılda bir bazen daha kısa sürede bölgesel çapta görülen 

salgınların geneline tâun veya veba adı verilmiştir. Ortaya çıkışları, doğal afet, kıtlık, sıcaklık, leş yeme 

gibi pek çok sebebe bağlanan bu hastalıkların son bulmasına dair açıklayıcı bir neden yoktur. Salgınların 

ilaç veya her hangi bir tedavi yöntemiyle mi yoksa tamamen toplum bağışıklığıyla mı izale edildiği en 

azından tarihi kroniklerde belirtilmemiştir. Ancak tıbba dair oluşturulan eserlerde salgınlarla mücadele 

yöntemlerinin dönemin bilimselliğine uygun olarak kaydedildiği aşikârdır. Abbâsîlerin salgınla 

mücadele durumuna bakıldığında, halkın eve kapanması, karantina, sosyal faaliyetlerin durdurulması, 

cenaze ve düğünlere katılımın azaltılması gibi çoğunu halkın kendiliğinden uyguladığı tedbirlere ek 

olarak yönetimin aldığı her hangi bir önlem yoktu. Halifelerin ufak bir tedbirle hac ibadetlerini dahi 

yerine getirdikleri göz önüne alınınca, salgın dönemlerinde devlet açısından normal hayatın devamının 

esas alındığı anlaşılmaktadır. Devlet ek tedbir almadığı gibi halkın ölülerini defnetmekte dahi özel bir 

çaba sarf etmemiştir. Hâkim olunan coğrafya ve sahip olunan nüfusa etkisi düşünüldüğünde birkaç 

şehri etkilemenin dışında hilafetin tamamını hiçbir zaman etki altına almadığı görülen bu salgınların 

gerçekten de müelliflerce önemsiz olarak görülmesinin haklı bir sebebi olabilir. Birkaç günlük ciddi 

vakaların ve belirli yerleşim yerlerini etkilemesinin dışında bu hastalıkların yönetimce büyütülmesinin, 

olağan üstü tedbirler alınmasının veya hâkimiyet sahasının tamamında sosyal ve siyasî yaşamın 

değiştirilmesine gerek olmadığı görülmektedir. 
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