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Türk Halk agöz Kültüründe Kar -Hac�vat İmge � s ve Nur� 
Abaç' n ı Res ml  Yansımaları� er�ne  

 
Rece�v /ed Gel�ş: 2 /20166/06      Zuhal ARDA* 
A tedccep /Kab lu : 17/08/2016 

Öz 
Geleneksel kültürümüzün en öneml� semboller�nden b�r� de Karagöz Hac�vat gölge 
oyunumuzdur. Karagöz oyunları günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, 
�nsanları eğlend�r�rken düşündürmüş geleneksel oyunlarımızdandır. Bu �k� 
karakter�n gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kes�n 
olarak b�l�nmemekted�r. Anlatılanlar r�vayete dayanır.  
Karagöz Hac�vat oyununda konular, yaşamdak� kom�kl�kler, ç�fte anlamlar, 
abartmalar, söz oyunları, ağız takl�tler� g�b� güldürü öğeler�nden oluşur. Karagöz, 
oyununun başrol oyuncusudur. Gölge oyunumuz Hac�vat Karagöz b�r zamanlar 
toplumun en öneml� eğlences�yd�. 
Çağdaş Türk Res�m Sanatı �ç�nde geleneksel ögelerden yararlanarak res�m yapan 
sanatçılar arasında yer alan Ressam Nur� Abaç, Karagöz Hac�vat mot�f�n� m�nyatür 
tarzındak� �k� boyutlu çalışmalarına yansıtan en öneml� sanatçılardan b�r�d�r. Bu 
araştırmada res�m sanatımızın gelenekten yararlanma ve halk kültünden beslenme 
yönünden gen�ş b�r yelpazeye sah�p olarak Nur� Abaç'ın b�r d�z� olarak yaptığı 
Karagöz Hac�vat res�mler�nden örnekler �ncelenm�şt�r.  
Anahtar Kel�meler: Karagöz, Hac�vat, Gelenek, Nur� Abaç, Çağdaş Türk Resm� 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
Doç. Dr. Selçuk Ün�v Güzel Sanatlar Fakültes�, Res�m Bölümü, Konya, ers�tes�, 

arda.zuh l@gm ma a�l.co  
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Karagöz-Hac�vat Mot�f InTurk�sh Folk Culture and 
Reflect�ons To P�ctures Of Art�st Nur� Abaç 

 
Abstract 

Karagöz and Hac�vat, a shadow play, �s one of the most �mportant symbols �n our 
trad�t�onal culture.  Karagöz plays are trad�t�onal plays that showed up centur�es ago 
and enterta�n people wh�le make them th�nk�ng. Karagöz & Hac�vat �s a shadow play 
based upon the movements of f�gures of people. The subjects of Karagöz & Hac�vat 
plays are cons�sted of com�c elements l�ke humors �n l�fe, double mean�ngs, 
overstatements, word games and m�m�cry. Karagöz plays the lead�ng role. Once 
upon a t�me our shadow play Hacıvat & Karagöz was one of the most �mportant 
enterta�nment of soc�ety.  Nur� Abaç rema�ns among art�sts who pa�nts by ut�l�z�ng 
trad�t�onal elements �n Contemporary Turk�sh Pa�nt�ng Art. He �s one of the most 
�mportant art�sts who reflects Karagöz & Hac�vat mot�f to two d�mens�onal 
m�n�ature style pa�nt�ngs. In th�s study, a ser�es of Karagöz & Hac�vat pa�nt�ng 
examples executed by Nur� Abaç as hav�ng a w�de range �n terms of nour�shment 
from folk culture and ut�l�zat�on from trad�t�on of our pa�nt�ng art. 
Keywords: Karagöz, Hac�vat, Trad�t�on, Nur� Abaç, Contemporary Turk�sh 
Pa�nt�ng 
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G�r�ş 
Karagöz ve Hac�vat takl�de ve karşılıklı konuşmaya dayanan, güldürü 

özell�ğ� olan, güldürürken de düşündüren, perdede oynatılan b�r gölge 

oyunudur. Der�den yapılan, arkadan vuran ışığın tasv�rler�n gölges�n� beyaz 

b�r perde üzer�ne yansıtması temel�ne dayanan gölge oyunu, doğu 

kültürler�ne özgü b�r sanattır ve ortaya çıkışı hakkında değ�ş�k r�vayetler 

vardır.  

B�r r�vayete göre Ç�n hükümdarı Wu (M.Ö. 140-87) karısının ölümü 

üzer�ne der�n b�r üzüntüye kapılır. Şav Wong adlı b�r Ç�nl�, hükümdarın 

üzüntüsünü haf�fletmek �ç�n sarayın b�r odasına gerd�ğ� beyaz b�r perden�n 

arkasından geç�rd�ğ� b�r kadının perde üzer�ne düşen gölges�n� ölen kadının 

hayal� d�ye sunar. B�r başka r�vayete göre �se H�nt'ten çıkmış 4. ve 5. 

yüzyıllarda Java'ya geçm�ş ve buradan da batı dünyasına yayılmıştır  (Öncü, 

2011,S:46, s:113) 

Öncü'ün (2011)Evl�ya Çeleb� Seyahatnames�ne dayandırdığı 

makales�ne göre; gölge oyunu tekn�ğ�n�n Türk toplumunda ne zaman 

kullanılmaya başlandığı hakkında kes�n b�r b�lg� yoktur. B�r görüşe göre 

Ç�nl�ler' den Moğollar' a, onlardan da Türkler' e geçm�şt�r. Daha sonra da 

Türk akınlarının �st�kamet�ne paralel olarak batıya geçm�şt�r. Bu oyunun 

Türk halk kültüründe ortaya çıkışı ve ne zaman Karagöz ve Hac�vat olarak 

b�ç�mlend�ğ� hakkında değ�ş�k görüşler vardır. Bunlardan en yaygın olanı 

Sultan Orhan devr�nde (1324-1362) Ulucam�'n�n �nşaatı sırasında Bursa'da 

geçm�şt�r. Cam� �nşaatında çalışan dem�rc� ustası Kambur Bâl� Çeleb� 

(Karagöz) �le duvarcı ustası Hal�l Hacı İvaz (Hac�vat) arasında geçen nüktel� 

konuşmaları d�nlemek �steyen �şç�ler �ş� gücü bırakıp onların etrafında 

toplanır, bu yüzden de �nşaat yavaş �lerlerm�ş. Bu durumu öğrenen pad�şah 

her �k�s�n� de �dam ett�rm�ş. (B�r r�vayete göre �se Karagöz �dam ed�lm�ş, 

Hac�vat �se hacca g�derken yolda ölmüştür). Daha sonra çok p�şman olan 

pad�şahı tesell� etmek �steyen Şeyh Küşterî başından beyaz sarığını çıkarıp 

germ�ş ve arkasına b�r şema (ışık) yakarak ayağından çıkardığı çarıkları �le 

de Karagöz ve Hac�vat'ın tasv�rler�n� canlandırıp nüktel� konuşmalarını 

tekrar etm�ş. O tar�hten sonra da Karagöz oyunları değ�ş�k mekanlarda 

oynanır olmuş. Günümüzde de Karagöz perdes�ne Şeyh Küşterî meydanı 

den�r ve Şeyh Küşterî Karagöz' cülüğün pîr� kabul ed�l�r. Karagöz hakkında 

�lk kes�n belge şehzadeler�n sünnet şölen�n� anlatan 1582 tar�hl� Surname-� 
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Humayun adlı eserded�r. Kanun� Sultan Süleyman'ın da bu oyunu görmes�n� 

arzu eden b�r Mısır'lı tarafından  İstanbul'a get�r �lmes�yle gölge oyunu 

Anadolu'ya g�rm�şt�r.  Bu esere göre Türkler, 16. yüzyılın başında perde 

ger�s�nden gölge yansıtma tekn�ğ�n� Mısır'dan almışlardır. Mısır oyunlarında 

b�rb�r�nden kopuk sahneler bulunduğu �ç�n �lk başlarda Türk gölge 

oyunlarında da buna uyulmuştur. Ayrıca, Mısır gölge oyunlarında bel�rl�, 

kalıplaşmış k�ş�lere pek rastlanmaz. N�tek�m 16. yüzyılda Karagöz ve 

Hac�vat'ın adını pek duymayız. Böylece, Mısır'dan alınmış olan bu yen� 

oyuna zamanla Türk yaratıcılığı katılmış, çok renkl�, hareketl� b�r b�ç�m 

ver�lm�ş, kes�n b�ç�m�n� aldıktan sonra da Osmanlı İmparatorluğunun etk� 

alanı çevres�nde yayılmıştır. Böylece gölge oyunu Mısır'a yan� geld�ğ� yere 

bu yen� b�ç�m�yle dönüp yerleşm�şt�r. N�tek�m b�rçok gezg�n, 19. yüzyılda 

Mısır'dak� gölge oyununu anlatırken, bunun karagöz olduğunu, Mısır'a 

Türkler tarafından sokulduğunu ve çoğunlukla Türkçe oynatıldığını 

bel�rtm�şlerd�r. 

Karagöz �le Hac�vat'ın  gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa 

nerede nasıl yaşadığı kes�n olarak b�l�nmemekted�r. Anlatılanlar r�vayete 

dayanır, z�ra gerçekten yaşamış olsalar b�le büyük �ht�malle bahsed�len 

dönemde tar�h k�taplarına g�recek kadar öneml� bulunmamışlardır.  Met�n 

And (1969,s: 285) “Geleneksel Türk T�yatrosu” adlı eser�nde şöyle 

demekted�r; “B�r tartışma konusu da Karagöz ve arkadaşı Hacıvat'ın yaşamış 

gerçek k�ş�ler olup olmadığıdır. Gölge oyununun bu �k� kahramanı halkın 

gönlünde yüzyıllarca öyle yerleşm�şlerd�r k�, halk onları gerçekten yaşamış 

k�ş�ler olarak görmek �stem�şt�r. Bu bakımdan b�r takım söylent�lerde onların 

gerçekten yaşadıkları �ler� sürülmüştür. Bu söylent�lerden b�r� Sultan Orhan 

çağında Hac�vat'ın duvarcı Karagöz'ün dem�rc� olduğu, söyleşmeler�yle 

ötek� �şç�ler� oyaladıkları, bu yüzden cam� yapımının gec�kmes� üzer�ne de 

Sultanın onları ölümle cezalandırdığı yolundadır…” 

Oyunlarda, toplumsal yaşamın bütün t�pler�, kültürel durumları �ç�nde 

yansıtılırken çarpık durumlar, �l�şk�ler, yozlaşmış s�stem, yaygınlaşan 

olumsuzluklar abartı ve saçma boyutuna taşınarak kar�katür�ze ed�l�r. 

Toplumsal  eleşt�r� ve güldürünün b�r arada kullanıldığı oyunlarda, sosyal 

yaşamın düzen ya da s�stem kaynaklı çel�şk�ler�, kusurları; alay, abartı, 

kötüleme, aşağılama ve suçlama b�ç�m�nde yansıtılır; toplumsal 

dejenerasyonun sebepler� ve sonuçları göster�l�r. Ayrıca d�yalekt farklılığına 
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ve söz oyunlarına dayanan d�l güldürüsünün de �ron�k b�r anlatım tarzı olarak 

kullanıldığı görülür. 

Karagöz oynatıcısına hayal�, hayalbaz den�r. Yardımcıları çırak, 

yardak, dayrezen, sandıkka'dır. Oyunda konuşmaların değ�şmes� baş 

hareketler�yle yapılır. 
 

 

Res�m1: Karagöz ve Hac�vat Mot�f� 

Ant'a göre (1985); esnek yapısı �t�bar�yle doğaçlamaya ve güncel 

olayların �şlenmes�ne son derece açık olan Karagöz perdes�, zamanının en 

öneml� toplumsal yerg� vasıtasıydı. Halkın beğenmed�ğ� hükümet kararlarını 

eleşt�rd�ğ� ve kamuoyunu tems�l ett�ğ� dönemlerde halkın ses� olmuştur. 

Osmanlı'nın son dönemler�nde Karagöz sanatçıları devlet �n �ler� 

gelenler�nden bazılarının hırsızlığını, rüşvetç�l�ğ�n� vs. perdede 

canlandırdıkları �ç�n bu taşlamalar çok kesk�n bulunmuş, oyunlar 

yasaklanmış, devlet �ler� gelenler�n�n perdeye yansıtılmaları ağır cezalara 

bağlanmıştır.  

Bu yasaklamalardan sonra Karagöz sıradan, kaba saba b�r güldürü 

durumuna düşmüştür. 20. yüzyılın �lk çeyreğ�nde b�r süre daha yaşayan 
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Karagöz, zaman �ç�nde t�yatronun, s�nemanın daha sonra da telev�zyonun 

hayata g�rmes�yle tamamen etk�s�n� kaybetm�şt�r. Ancak Karagöz 

oyunlarının etk�s�n� kaybetmes�ndek� sebep sadece teknoloj� alanındak� 

gel�şmeler olmamıştır. 17. yüzyılda başlayan batılılaşma çabaları y�rm�nc� 

yüzyılın başlarında etk�s�n� göstermeye başlamış, geleneksel Türk 

t�yatrosunun en öneml� özell�ğ� olan doğaçlama geleneğ� terk ed�lm�ş, bunun 

yer�n� batı t�yatrolarında olduğu g�b� yazılı met�nler almıştır. Yazılı metne 

bağlı kalarak oynatılan Karagöz oyunları, yen� oyunlar yazılamadığı �ç�n 

çağa ve  �nsanların kültürel gel�ş�mler�ne ayak uyduramamış, esk�den 

oynatılan oyunların aynısının tekrar tekrar perdeye get�r�lmes� �nsanların 

�lg�s�n� çekmez olmuştur. Ancak doğaçlama geleneğ�ne ger� dönülmes� 

durumunda Karagöz esk�den olduğu g�b� saygın ve yaygın b�r duruma 

geleb�leceğ� açıktır. Aks� takd�rde önümüzdek� yıllar �ç�nde Karagöz 

sanatımız tar�h k�taplarının arasında kalıp yok olmaya mahkumdur. Ne yazık 

k� günümüzde artık sadece b�r avuç gönüllü tarafından yaşatılmaya 

çalışılmaktadır.  

Karagöz �se oyunun h�ç şüphes�z başrol oyuncusudur. Okumamış b�r 

halk adamıdır ve düz Türkçe konuşur. Hac�vat'ın  kullandığı Osmanlıca 

kel�meler� anlamaz ve onlara yanlış anlamlar yükler. Her �şe burnunu sokar, 

her �şe karışır, sokakta olmadığı zaman da ev�n�n penceres�nden uzanarak, ya 

da �çerden seslenerek �şe karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından 

dolayı �k�de b�r zor durumlarda kalırsa da b�r yolunu bulup �ş�n �ç�nden 

sıyrılır. Çoğu zaman �şs�z, geç�m derd�nded�r. Oyunun temel olayı Hac�vat 

ve Karagöz arasındak� yanlış anlaşılmalar üzer�ned�r. 

 

Karagöz Hac�vat Mot�f�n�n Nur� Abaç'ın Res�mler�ne  

Yansımaları  
Türk Res�m Sanatı Tar�h�nde özell�kle Cumhur�yet dönem� ressamları, 

farklı kaynaklardan yararlanarak yol almışlardır. Zeng�n b�r kültürel 

coğrafyaya sah�p Anadolu ve Türkler�n orta Asya'dan get�rd�kler� gelenek ve 

görenekle harmanlanmış, İslam d�n�n�n etk�ler� �le de bu sentez farklı 

kaynaklardan beslenerek zeng�nleşm�şt�r. 

Bu yönel�şler �ç�nde Nur� Abaç'ın, b�rb�r� arkasına eklemlenen ve 

kend� �çler�nde b�rer d�z� oluşturan res�mler� farklı b�r yer tutar.  Nur� Abaç 

1926 yılında İstanbul'da doğmuş, ama çok küçük yaşında a�les�yle b�rl�kte 
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Anadolu'nun güney kentler�nden Mers�n'e göçmüştür. İlk ve orta öğren�m�n� 

geç�rd�ğ� bu kent�n, Abaç üzer�nde, bugün b�le söküp atmadığı köklü etk�ler 

yarattığını söylemek mümkündür.  Abaç, çocukluk ve �lk gençl�k yıllarının 

geçt�ğ� bu yörede, sonrak� yıllarda da sıcaklığını y�t�rmeyecek olan dostluk 

�l�şk�ler� gel�şt�rm�ş, sanata yönelmes�nde b�r tür �t�c� güç yaratacak 

arkadaşlıklar kurmuştur. Daha ortaokulda okurken, ressam Nurett�n 

Ergüven'�n, k entte büyük b�r �mar faal�yet�ne g�r�şen o dönem�n val�s� 

tarafından Mers�n Halkev� ve ötek� yapılar �ç�n büyük boyutlu res�mler 

yapması �ç�n davet ed�lmes�yle Abaç'  da onun yanında çırak olarak res�m 

yapmaya başlamıştır. Res�m �lg�s�n�n gel�şmes�nde elbette bu çıraklığın 

öneml� b�r payı vardır. 

Özsezg�n'e göre; Nur� Abaç'ın resme yönelmes�n� sağlayacak b�r 

başka etken de Ressam Kemal Zeren'd�r.  Aynı zamanda Abaç'ın yakını olan 

Zeren, arada b�r Mers�n'e gelmekted�r. B�r gel�ş�nde, çevre köylerden ve 

Toroslardan b�rkaç manzara yapıp b�t�rd�kten sonra, boya kutusunu, 

fırçalarını ve sehpasını Abaç'a armağan eder. Abaç'ın, Adana erkek l�ses�nde 

öğrenc� �ken, b�raz da "acem�ce" ç�zd�ğ� kar�katürler, Akbaba'da ve kend�s� 

de b�r kar�katür�st olan Sedat S�mav�'n�n çıkardığı "Kar�katür" derg�s�nde 

yayımlanınca, bu dala olan �lg�s� yoğunlaşır.  Ancak bu �ş�, b�raz da 

ekonom�k nedenlerle sürdürmekted�r. N�tek�m aynı dönemde bazı t�yatro ve 

s�nema af�şler� de yapmak zorunda kalmıştır. Abaç'a göre "humour" yan� 

eğlend�rme (düşündürerek) her k�ş�n�n yaşamında az ya da çok zaten var 

olan b�r değerd�r (Özsezg�n, 1998).  

Abaç, 1944' te İstanbul'a gelerek Güzel Sanatlar Akadem�s� Res�m 

Bölümü'ne "m�saf�r öğrenc�" olarak kaydını yaptırır. O yıllarda bölümün 

şef�, 1937'dek� reform sonucunda Fransa'dan get�rt�len Leopold Levy'd�r. 

Abaç en fazla onun atelyes�ne devam eder. Ancak meslek seç�m�nde henüz 

kes�n kararını vermem�şt�r. Kar�katürle başlayan ve res�mle �ç �çe gel�şen 

�lg�s�, onu bu dala yönlend�rm�ş olmakla beraber, ertes� yıl (1945) kararını 

değ�şt�r�r ve M�marlık Bölümü'ne g�rer. Meslek olarak m�marlığı seçecekt�r 

ama, b�r yandan da atelyelerde fırsat buldukça res�m çalışmalarını 

sürdürecekt�r. Mers�n'dek� �lk serg�s� (1949), akadem�de öğrenc� olduğu bu 

döneme rastlar. Gözlem ve desen b�lg�s�, bu res�mlerde renkç�l�ğe baskın 

çıkar. Gördüğünü doğru ç�zme becer�s�, doğayı kavrama çabası, çıraklık 
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aşamasının gereğ� olarak, onu bu dönem�nde c�dd� b�r çalışmaya yöneltm�şt�r 

den�leb�l�r (Özsezg�n,1998, s. 6).   

Akadem�n�n M�marlık Bölümünden mezun olunca (1949) Mers�n'e 

döner. Orada b�r yandan m�marlık mesleğ�n� sürdürürken, b�r yandan da 

res�m çalışır. Edeb�yat, s�nema ve res�m g�b� değ�ş�k alanlarla �lg�l� arkadaş 

çevres�ne yen�den kavuşur. Ne var k� Mers�n g�b� sanat merkezler�nden 

uzakta b�r çevre, onun �sted�ğ� b�ç�mde "atılım" yapmasını engellemekted�r. 

Res�mde, çok �sted�ğ� halde kend�ne yol seçmekte b�r hayl� zorlanmaktadır. 

Gerçek yapısına aykırı olduğu halde, b�r aralık soyut anlayışı dener,  ancak 

sonra vazgeçer. 

Askerl�ğ�n� tamamladıktan sonra, 1960'ta Ankara'ya yerleş�r. Nur� 

Abaç'ın Anadolu'nun esk� kültürler�   çevres�nde  g�derek yoğunlaşacak olan 

sanat anlayışının, daha çok anlatımcı mot�fler �çeren �lk öneml� aşaması, 

onun Ankara'ya kes�n olarak yerleşt�ğ� bu yıllara rastlar. Aslında yer yer 

Anadolu tanrılarından, H�t�t f�gürler�nden es�nlend�ğ� çalışmalar yapmıştır 

ama bu tür es�nler�n� çağdaş kökenl� b�r anlatımcılık düzey�nde 

değerlend�rd�ğ� çalışmaları, 1950' lerden sonrasına dayanır. Abaç'ın bu 

çalışmalarını, �lk gençl�k yıllarından ber� �lg�yle �zlemekte olan arkadaşı 

Haşmet Akal, onun bu dönem res�mler�n� yorumlarken, batıda gel�şen 

modern ekoller�n şartlarına yüzde yüz uygun �lk Türk resm�n�n Nur� Abaç'la 

ortaya çıktığını öne sürer (Özsezg�n, 1998,s.9).   

Nur� Abaç'ın 1970 başlarına kadar süren,  "gerçeküstücü" olarak 

tanımlanan dönem� üzer�nde daha ayrıntılı olarak durmak gerek�yor. Masalsı 

varlıklar, ejderhalar,  m�toloj�k yaratıklar,  ancak düşlerde yaşayab�len 

gerçek-dışı t�plemeler, �nsandan hayvana veya hayvandan �nsana dönüşmüş 

fantast�k yaratıklar, bu dönem res�mler�nde ortaya çıkar. 

Özsezg�n'e göre;  Nur� Abaç'ın Anadolu m�toloj�s�nden yola çıkarak 

fantast�k b�r d�z�ye dönüştürdüğü grotesk f�gürler�, kend� �çler�nde coşkulu 

b�r metamorfoz yaratarak özgün b�r d�z� oluşturmuştur. Bu dünyayı �zlerken, 

sanatçı gerçek dünya �le aranıza fantez� �le gerçekl�ğ�, düşsel olanla yaşanmış 

olanı ayıran, ama aynı zamanda da gerçekl�kle yaşanmışa göndermelerde 

bulunan, böylece de b�l�nc�n kapılarını açık tutan b�r anlatıma atıfta bulunur 

(Özsezg�n, 1998 8-9). 

Nur� Abaç, kend� özel res�m dünyasıyla Anadolu kültürünün taşa ve 

toprağa yansımış f�gür dünyası arasında özel b�r �l�şk� kurmuş, bu f�gürler�, 
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dönüştürücü b�r fantazya etk�nl�ğ�ne bağlamak suret�yle, yöresel b�r 

duyarlılığın olanaklarına yönelm�şt�r. Örneğ�n, gerçeküstücü ressamlarda sık 

rastlanan b�ç�m bozma (deformat�on) tekn�ğ�, Abaç'ın benzer res�mler�nde 

"özel" b�r uygulama alanı bulmuş olduğu halde, bu tekn�ğ�n entellektüel 

kalıplarına yüzde yüz uyumlu b�r karakter göstermez. Abaç'ın �r� badem 

gözlü, heyula t�pler�, öyle olmaları gerekt�ğ� �ç�n değ�l, öyle tasarımlanıp 

b�ç�mlend�r�ld�kler� �ç�n deforme ed�lm�ş olarak görünürler. Yan� burada algı 

ve yorum, deformasyon tekn�ğ�nden önce gel�r. O nedenle de kuralcı değ�ld�r 

Abaç'ın bu dönem res�mler�; coşku ve �mge tasarımı, onu yaratan özneye sıkı 

sıkıya bağlıdır. 

Abaç, Karagöz kültürü �le tanıştığında, artık alt yapısı hazır b�r pentür 

ç�zg�s�n�n, kend�s�n� b�r "mıknatıs g�b�" kavradığına �nanmıştır. Karagöz'ün 

res�msel konumunun, anlatım gücü �ç�nde er�yen "güldürürken düşündüren" 

�nsan� boyutunun, eleşt�rel değer�n�n, yorum karakter�n�n ve zeng�n 

f�gürler�n�n, artık onun �ç�n vazgeç�lmez olduğunu söyleyeb�l�r�z. Abaç, 

Karagöz olgusunu "d�rekt" olarak almaz, ondak� anlatım gücünü "çağdaş 

pentürün tekn�ğ� �ç�nde" er�t�r ve yorumlar. 

Geleneksel Türk resm�n�n der�nl�kten uzak, �k� boyut üzer�nde gel�şen 

hac�msell�k arayışlarına yer vermeyen yüzeyc� (surface) yaklaşımı, Nur� 

Abaç'ın Karagöz espr�s�ne bağlı res�mler�nde, perspekt�ften b�l�nçl� olarak 

kaçma b�ç�m�nde kend�n� göstermekted�r. Abaç'ta f�gürün, res�m yüzey�n� 

nakışsı b�r duyarlıkla kuşatmış olması, gene de bütünüyle dekorat�f amaçlı 

b�r bağımlılığı düşündürmez. Res�mde yer alan f�gürler�n ya da nesneler�n, 

üçüncü boyut kavramından uzak ele alınışları, pentüre özgü değerler�n 

bütünüyle dışlandığı anlamına gelmemekted�r. Nur� Abaç boyayı, düzlem 

duygusu yaratacak b�r ölçülülük �ç�nde kullanmakla beraber, gene aynı 

ölçülükle açık-koyu, ışık- gölge efektler� oluştururken, f�gürler� mekan �ç�ne 

yerleşt�r�rken, akadem�k resm�n ölçütler�ne göre haraket etm�yor. Res�mler� 

genell�kle alttan sınırlayan yarımay formu, f�gürler�n �ç�nde yer aldıkları 

mekanın, doğadan soyutlanmış yapay b�r mekan olduğu gerçeğ�ne götürüyor 

�zleyen�. 

Nesnel oran kavramı da Nur� Abaç'ın bu res�mler� �ç�n geçerl� değ�ld�r: 

F�gürün, �ç�nde bulunduğu mekanla doğasal anlamda b�r �l�şk�s� yoktur. 

Örneğ�n yelkenl� küçülür buna karşılık f�gürler büyür, f�gürün başı, b�r 

penceren�n boyutlarını zorlayacak �r�l�kte ele alınır. Tümü prof�lden 
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göster�len yüzlerde göz, olağandışı büyüklükte şemat�ze ed�l�r. Baş, beden�n 

yarısı büyüklüğünde göster�l�r. Karagöz g�b� eklemseld�r bu f�gürler, tıpkı 

onlar g�b� yüzeye kurgulanmışlardır. Kompoz�syonlar, ayrıntının �st�flend�ğ� 

�ç bükeysel ve tekton�k b�r karakter göster�rler. Geleneksel gölge 

oyunlarında olduğu g�b�, bütün olay perdede tasarımlanıyor �zlen�m� ver�r. 

Bütün bunlar, doğadan çok, doğa �llüzyonu, f�gürden çok f�gür �llüzyonu 

karşısında bulunduğumuzun da kanıtlarıdır. 

 

 
Res�m2: Nur� Abaç, Karagöz'ün Konağı,  Tuval Üzer�ne Yağlıboya,  85x85 cm, 1977 

(Nur� Abaç Kataloğu) 

 

Nur� Abaç'ın geleneksel gölge oyunundak� tasv�rlerde görülen düz ve 

renklend�r�lm�ş s�luet f�gürlerle yakınlık kurduğu res�mler�, kend�ne özgü b�r 

form anlayışı �ç�nde değerlend�rd�ğ� çalışmalarıdır.  
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Res�m 3: Nur� Abaç, Karagöz Kahvec�, Tuval Üzer�ne Yağl ıboya, 70x100 cm, 1977 

(Nur� Abaç Kataloğu) 

Turan Erol (2008, s.12) “Abaç'ın yandan çarklı vapurlarda güle 

oynaya, sazlı-sözlü seyahat eden �nsanları konu aldığı res�mler�ndek� �st�f 

anlayışı arasında yakın geç�şler kurulab�ld�ğ�n�, res�mler�nde hem alaycılık, 

hem öykücülük olduğunu” �fade eder.  

Karagöz tasv�rler� g�b� Nur� Abaç'ın hemen bütün res�mler� de İstanbul 

yaşamının (buna kıyı kentler�n yaşamı da d�yeb�l�r�z) kültür ayrıntıları 

üzer�ne kuruludur. Böylece hem b�ç�msel, hem de konusal yönden 

geleneksel gölge oyunlarına göndermeler yapılmış olması Abaç'tak�  

yöresell�ğ�n, geleneksel kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 

geleneksel gölge oyunlarının �çer�ğ�n� oluşturan �y�l�k-kötülük çatışması, 

Abaç'ta görülmez. Abaç'ın bu dönem�n� kapsayan res�mler�, �nsanların 

doğuştan b�r takım �y� hasletler� beraberler�nde get�rd�kler� �lkes�nden 

hareket eder. 

Abaç'ın folklor, ortaoyunu ve Karagöz araştırmalarının yoğunlaştığı 

bu dönemde gelenekler�n sanata yansıması savını ben�mseyen farklı 

sanatçılar da Karagöz-Hac�vat'ı tuvaller�ne taşımaya başlarlar.     
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Res�m 4: Nur� Abaç, Karagöz Tur�st, Tuval Üzer�ne Yağlıboya,  50x65 cm, 1980 

(Nur� Abaç Kataloğu) 

 

 
Res�m 5:  Nur� Abaç, Karagöz Hamamda, Tuval Üzer�ne Yağlıboya, 105x145 cm, 

1978 (Nur� Abaç Kataloğu) 
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Res�m 6:  Nur� Abaç, Karagöz'ün Gem�s�,  Tuval Üzer�ne Yağlıboya, 60x100 cm, 

1978 (Nur� Abaç Kataloğu) 

Abaç'ın res�mler�ne;  çevrem�zde akıp g�den ve toplumun her kes�m�n� 

yakından �lg�lend�ren yaşama �nce sızılı b�r gülümsemeyle bakan 

res�mler�nde Karagöz ve Hac�vat f�gür olarak değ�l kurgu olarak yer 

alacaktır.  Perde üstüne yansıyan gölge oyununun dekorları, mot�fler� ve 

özell�kle de eğlen�rken düşündürme tuvaller�ne yansıyacaktır. Nur� Abaç 

yapıtlarını, Karagöz'ün gözünden, beden�n�n bütününe egemen olan 

kocaman, mot�fsel gözünden bakarak res�mlemekted�r (G�ray, 1999,S.5). 

Çev�ker'le b�r söyleş�de Abaç, res�mler�yle �lg�l� “…Karagöz'ün 

yüzyıllarca toplumumuzun aynası n�tel�ğ� taşıdığını, bu toplumun 

özlemler�n�, duygularını, �stekler�n� yansıttığını b�l�yoruz. O toplumun b�r 

uzantısı olan çağdaş toplumumuzda da belk� değ�ş�kl�ğe uğramış, ancak özü 

aynı kalmış özlemler, duygular da�ma var olmuştur. Bu boyutun �ncel�kler�n� 

vurgulayab�lmek Karagöz uzantılı, kökenl� b�r sanat anlayışı �le olanaklıdır” 

demekted�r (Çev�ker, 1987, s.59).  
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Sonuç 
Türk Res�m Sanatında1960'lı yıllarda Türk ressamları o dönemde 

gündeme gelen �k� görüş üzer�nde öneml� sonuçlara ulaşan çalışmalara 

başlamışlardır. Bunlardan b�r�nc�s�, Anadolu kültürler�n� �rdelemek ve bu 

es�nler� güncel yorumlara ulaşab�lmek, d�ğer� �se gelenekten yararlanmaktır.  

Nur� Abaç m�marlık eğ�t�m� almış b�r sanatçı olarak m�marlık 

öğren�m� �le b�rl�kte sürdürdüğü atölye çalışmalarını farklı b�çem 

arayışlarına yöneltm�ş, Anadolu kültürler�n�n b�ç�m ve anlatım ögeler�nden 

yararlanarak res�mler yapmaya başlamıştır.  

Bu �fadesel yorumlar zaman �ç�nde b�r güldürü öges� olarak ramazan 

eğlenceler�n�n baş tacı, güldürürken düşündüren, eleşt�r�rken eğlend�ren b�r 

Karagöz Hac�vat gölge oyunu geleneğ�n�, res�mler�ne fantast�k olarak 

taşımak olmuştur. Kültürümüzden beslenerek res�m yapan Çağdaş 

sanatçılarımız �ç�nde öneml� b�r yere sah�p olan Nur� Abaç'ın halk kültünden 

beslenme çabası, Türk res�m sanatı tar�h� �ç�nde öneml� b�r olgudur. 

Umuyoruz k� devlet�m�z kültür pol�t�kalarını yen�den gözden geç�r�r ve 

ölmek üzere olan Karagöz Hac�vat oyunu yen�den üret�l�r ve oynatılır. 

Plast�k sanatlarımızda da Karagöz Hac�vat mot�f� yaşamaya devam eder ve 

böylel�kle gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olur. 
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Öz 
Doğu Akden�z'�n stratej�k b�r noktasında bulunan Kıbrıs, tar�h boyunca pek çok 
meden�yete ve topluma ev sah�pl�ğ� yapmış ve her alanda önem�n� h�çb�r zaman 
kaybetmem�şt�r. 
Akden�z'�n ortasında çağlar boyunca Mısırlılardan çeş�tl� Arap kav�mler�ne, 
Selçukludan Türk Beyl�kler�ne, Arslan Yürekl� R�chard'dan Luz�gnan Tapınak 
Şövalyeler�ne, B�zans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok meden�yet�n, m�ll et�n ve 
kavm�n saldırılarına maruz kalmış Kıbrıs adası, aynı şek�lde tar�h�n her devres�nde 
göçler ve sorunlar adası olarak anılmıştır.  
Doğu Akden�z'de var olmanın özet� olan Kıbrıs, stratej�k olarak öneml� l�man 
kentler� olan Lazk�ye,  Antakya ve Tarsus yerleş�m yerler�n�n elden ele 
dolaşmasında mutlak surette katkı sağlamıştır. Bazen asker� üs olarak, bazen de 
loj�st�k destek merkez� konumunda ve en öneml�s� de zorda kalanların sığınağı 
olmuştur.  
İslâm orduları, Hz. Osman dönem�nde Sur�ye bölges� komutanı Muav�ye'n�n 
başlattığı den�zlere de hâk�m olma s�yaset�n�n b�r gösterges� olarak Kıbrıs adasına 
MS 648-649 tar�h�nde çıkarma yapmıştır. Bu tar�hten �t�baren Doğu-Batı (İslâm-
Hır�st�yan) çatışmasının öneml� merkez� konumunda olmuştur.  
XI. yüzyılın sonlarında batının doğuya egemen olma arzusuyla başlattıkları haçlı 
seferler� k� özell�kle I. Haçlı sefer� önces� ve sonrasında Doğu Akden�z'�n yukarıda 
saydığımız kentler�n�n sık el değ�şt�rmeler� �le �lg�l� değerlend�rmelerde 
bulunulmuştur. Ayrıca bu kentler�n Kıbrıs adası �le �l�şk�ler�nden bahsed�lm�şt�r. 
Ana kaynak ve çağdaş kaynaklar taranmak suret�yle çalışma yapılmıştır.  
Anahtar Kel�meler: Haçlı Seferler�, Kıbrıs, Doğu Akden�z, Loj�st�k, Türk 
Devletler�  
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Strateg�c Importance Of Cyprus (Relat�ons W�th 
Eastern Med�terranean Port C�t�es Dur�ng The F�rst 

Crusade) 
 

Abstract 
Located at a strateg�c po�nt �n the eastern Med�terranean, Cyprus has been home 
many c�v�l�zat�ons and soc�et�es throughout h�story and has never lost �ts �mportance 
�n every f�eld. 
Hav�ng susta�ned the attacks of many c�v�l�zat�ons, nat�ons, and tr�bes from 
Egypt�ans to var�ous Arab tr�bes, from Seljuks to Turk�sh pr�nc�pal�t�es, from 
Crusaders and Byzant�ne to Ottomans �n the m�ddle of the Med�terranean, the �sle of 
Cyprus have been referred to as the Isle of �mm�grat�on and problems throughout the 
ages of h�story. 
Be�ng the summary of ex�stence �n the eastern Med�terranean, Cyprus has 
undoubtedly contr�buted to the strateg�cally �mportant port c�t�es of Latak�a, Ant�och 
and Tarsus settlements travel from hand to hand. It has somet�mes been used as a 
m�l�tary base, and somet�mes as a log�st�c support center, and most �mportantly has 
been the refuge of those who run �nto d�ff�cult�es. 
Islam�c arm�es, dur�ng the re�gn of Hz. Osman, have landed on the �sland of Cyprus 
on AD 648-649 as an �nd�cator of naval dom�nat�on pol�cy �n�t�ated by the Syr�an 
commander Muav�ye. From th�s date, �t has been a major center of the East-West 
(Musl�m-Chr�st�an) confl�ct. 
Assessments have been made regard�ng the c�t�es ment�oned above of East-
Med�terranean frequently chang�ng hands after the Crusades that began w�th the 
des�re of the West to dom�nate the east, at the end of the XI. Century, espec�ally 
before and after the 1st Crusade.  Moreover, the relat�onsh�ps of these c�t�es w�th the 
�sland of Cyprus have been ment�oned. A study has been performed through 
scann�ng pr�mary sources and contemporary sources. 
Keywords: Crusades, Cyprus, Eastern Med�terranean, Log�st�cs, Turk�sh States 
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G�r�ş 
IX. yüzyıldan �t�baren Karolenj Hanedanlığının yıkılışı �le Avrupa; 

otor�te b�r gücün olmayışı neden�yle s�yas�, sosyal ve ekonom�k çalkantılarla 

boğuşan b�r coğrafya hal�ne geld�. X. yüzyılın �k�nc� yarısından �t�baren bu 

çalkantıların sonucu Avrupalı hanedanlıklar arasında b�rçok savaş 

yaşanmıştır. Bu savaşların bu coğrafya da meydana get�rd�ğ� tahr�batın en 

öneml�s� toprakların �şlenmemes�, sıcak ve kurak b�r �kl�m�n hüküm sürmes� 

neden�yle kıtlık yaşanmaya başlamıştır. Ekonom�k buhran, kıtlık b�rçok 

salgın hastalıklar Avrupa'da yen� arayışları gereks�n�m hal�ne get�rm�şt�r. 

Doğudan gelen seyyahların anlattıkları ve yazdıkları �le �lg� alanları bu bölge 

üzer�ne olmaya başlamıştır. Halkın �stekler�n� artırmak amacıyla d�n olgusu 

kullanılarak Haçlı z�hn�yet� meydana get�r�lm�şt�r. D�n adamlarının 

söylemler� �le coşan k�tleler Doğu ülkeler�ne sefer yapılmasına destek 

verm�şlerd�r. XI. yüzyıl sonu ve XII. yüzyıl başlarında Türk-İslâm dünyası, 

Haçlı seferler� adı ver�len b�r �st�la hareket� �le karşı karşıya kalmıştır. 

Haçlılar İslâm topraklarına �st�la �ç�n sek�z sefer düzenlem�şlerd�r.  

Haçlıların bu kadar çok sefer düzenlemeler�n�n öneml� gerekçeler�nden b�r�, 

kend� aralarında mücadele etmeler� ve aralarındak� çıkar çatışmaları 

olmuştur. D�ğer gerekçelerden b�r� de Türk coğrafyasında XI. yüzyılda 

egemen unsur olan Büyük Selçuklu Devlet�'n�n en öneml� l�der� olan 

Mel�kşah'ın öldürülmes� ve sonrasında ortaya çıkan �kt�dar mücadeleler�d�r. 

Müslüman Türkler arasındak� bu mücadeleler, Haçlıların Türk ve İslâm 

topraklarına saldırmalarına ve ele geç�rmeler�ne uygun zem�n hazırlamıştır. 

Büyük Selçuklu şehzadeler�nden Muhammed Tapar, Berkyaruk ve Sur�ye 

Selçuklu Mel�k� Tutuş arasındak� mücadele (Usta, Artuklular 2002, 471) 

İslâm coğrafyasının bu felaket�ne zem�n oluşturmuştur. 

Bu s�yas� ortamda, Anadolu'da Tarsus, Antakya, Urfa, Sur�ye'de 

Lazk�ye, Halep, Dımaşk, Trablusşam, Akden�z'de �se Kıbrıs doğrudan 

etk�lenm�şt�r. Kıbrıs adası �le en çok �l�şk�l� olan yerler Antakya ve Lazk�ye 

çalışmamızda ön plana çıkan �skân merkezler�d�r.  

 

Coğraf� ve Stratej�k Açıdan Kıbrıs 
Doğu Akden�z'�n kuzeydoğu köşes�nde bulunan ada Türk�ye 

kıyılarından 70 km. kadar açıktadır ve 9251 km2 yüzölçümüne sah�pt�r. 

Ortaçağın öneml� kaynağı olan Hudûdü'l -Âlem'de adanın yüzölçümü 350 
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m�l olarak ver�lm�şt�r (M�norsky 2008, 12). Kuzey sah�ller�nden Toros 

dağlarının rahatlıkla görüleb�leceğ� kadar Anadolu yarımadasına yakın 

bulunan Kıbrıs adası jeoloj�k yapı bakımından buraya bağlıdır (Gürsoy 2002, 

370). 

Jeopol�t�k teor�lere göre Kıbrıs'ın durumu, başka coğrafyalara nazaran 

oldukça farklıdır. Kıbrıs coğrafyası, Kara Hâk�m�yet teor�s�n�n bel�rtt�ğ� 

merkezî bölgen�n, aynı zamanda Kenar Kuşak teor�s�n�n öneml� gördüğü 

kenar kuşağın en duyarlı noktalarından b�r�s�nde yer almaktadır. Zaten 

Kıbrıs'ın, jeopol�t�k teor�lerden Kara Hâk�m�yet teor�s� �le Kenar Kuşak 

teor�s�n�n kes�şme noktası üzer�nde bulunması b�le bu görüşü tey�t 

etmekted�r (Tamcel�k 2011, 25). 

Böyle stratej�k b�r konuma sah�p olan Kıbrıs hakkında İslâm 

coğrafyacılarından Mukaddes�, Akden�z'de üç mamur ve kalabalık adadan 

b�r�n�n Kıbrıs olduğunu yazmıştır (Mukaddes� 2015, 34). İslam 

coğrafyacılarının verd�ğ� b�lg�lere göre adanın jeopol�t�k, stratej�k açıdan 

önem� yanında, hayat şartlarının oldukça gel�şm�ş olduğunu �fade etmek 

gerek�r.  

İbn Haldun, Mukadd�me �s�ml� eser�nde, yerküre üzer�ndek� bölgeler� 

İslâm coğrafyacıları g�b� yed� �kl�m olarak bel�rtmekted�r. Üç, dört ve beş�nc� 

�kl�m bölgeler�n� orta �kl�m bölges� d�ye tanımlayıp buraların �nsanlığın 

gel�ş�m�ne en uygun bölgeler olduğunu yazmaktadır. Yerküren�n güney�nden 

kuzeye doğru �kl�mler� sıralayan b�lg�n konumuz olan Doğu Akden�z'� bu 

orta �kl�m bölges�nde telakk� etmekted�r. Bölgede, beden, renk, ahlâk ve d�n 

bakımından muted�l �nsanların yaşadığını, hatta nübüvvet müesses�n�n de 

burada yoğunlaştığından bahsetmekted�r (Haldun 1989, I,141-181). 

Hudûdü'l -Âlem'�n  (M�norsky 2008, 12) bel�rtt�ğ�, gümüş, bakır ve 

yeş�l çakmaktaşı g�b� madenler�n bulunduğu Kıbrıs, Anadolu (Anamur) 

kıyılarından 70, Sur�ye (Lazk�ye) kıyılarından 100 km. mesafede, Akden�z'�n 

en büyük adasıdır ve İbn Haldun'un bel�rtt�ğ� orta �kl�m kuşağındadır. Kıbrıs 

adası tar�h�n her devres�nde tek b�r kıtasal veya küresel gücün egemenl�ğ� 

altında kalmamış, stratej�k poz�syondadır. Tar�h boyunca her türlü saldırıya 

maruz kalan ancak h�çb�r zaman huzur bulamayan Ortadoğu'da hâk�m güç 

olmak �steyen b�r ülken�n Akden�z'de sab�t b�r üs konumundak� Kıbrıs'ı göz 

ardı etmes� �mkânsızdır. 
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İslâm dünyası, ekonom�k b�r güç olab�lmek �ç�n Akden�z'de var olma 

mücadeles� ver�rken, tar�h sahnes�ne çıktıkları H�caz'ın, Akden�z l�manla rına 

bağlanması gerekmekted�r. Dünya �le bağlantının Doğu Akden�z'de bulunan 

l�man kentler� �le gerçekleşeceğ�n� b�lmekted�rler. Kıbrıs adasının da Doğu 

Akden�z l�manları �le bağlantısının olması buranın alınması veya kontrol 

altında tutulmasını Müslümanlar açısından elzem olarak kabul ed�lmekted�r. 

İslam coğrafyacısı Yakub�, Doğu Akden�z'�n h�nterlandı hakkında öneml� 

b�lg�ler vermekted�r (Yakub� 2002, 111 vd.). Ver�len b�lg�ler ışığında İslam 

dünyası �ç�n adanın ne denl� önem arz ett�ğ� ortaya çıkmaktadır. 

 

İslâm Dünyası ve Kıbrıs 
İslâm dünyasının Kıbrıs �le �lg�s� Hz. Muhammed'e (SAV) kadar 

uzanmaktadır. B�rçok kaynak Ümmü Haram olayını nakletmekted�r. Hz. 

Muhammed'�n (SAV) den�z�n ortasına �k� kez gaza yapması �le �lg�l� rüya 

görmes�, Ümmü Haram'ın  (Kandem�r 2012, 321-322) o gazveye katılmak 

arzusu,  Peygamber�n duası, Hal�fe Osman zamanında Muav�ye'n�n �steğ� �le 

gerçekleşen sefere Ümmü Haram'ın �şt�rak ett�ğ�, orada b�n ekten düşerek 

öldüğü öneml� İslâm� kaynaklarda anlatılmaktadır  (Kes�r 2000, 303) (İbnü'-

Es�r 1989, 103) (Hazm 2004, 46-51) (Buharî tar�h yok, 4/34-7/123) (Zeheb� 

tar�h yok, 14-15) (Y�ğ�t 2007, 439) (el.-Belazûr� 2002, 218 vd) (Âbû'l-Farac 

1999, 180 vd). Hz. Muhammed'�n belk� de adanın alınmasını �şaret ett�ğ� 

düşünülmel�d�r. İstanbul'un alınması İslam dünyası açısından öneml� �se 

Kıbrıs adası bu zafer �ç�n öneml� �lk adım olacaktır. Tar�h� sürece 

baktığımızda Kıbrıs adası ç�zg�s�nden Adalar Den�z�ne (Ege) oradan 

Marmara'ya ve İstanbul'a ulaşmak mümkün olmaktadır.  

S�yas� hedefler koyarak stratej� gel�şt�ren İslâm dünyasının en 

tartışmalı yönet�c�ler�nden b�r� olan Muav�ye  dönem�nde gerçekleşt�r�len 

İstanbul kuşatmalarına g�derken stratej�k önem� olan Kıbrıs adası başta 

olmak üzere bazı adalarda ele geç�rm�şt�r (MS 669) (Ostrogorsky 1995, 115) 

Y�ne Emev� Hal�feler�nden Abdülmel�k zamanında, �ç sıkıntılardan dolayı, 

dış tehd�de karşı B�zans �le b�r antlaşma �mzalanmıştır. Bu antlaşma 

hükümler� ağır olmasına rağmen �mzalanmıştır. Buna göre; Emev�ler, 

yüksek verg� vermen�n yanında Kıbrıs, Armen�a ve İber�a'nın gel�r�n� de 

B�zans �le paylaşmak durumunda kalmışlardır (MS 688) (Ostrogorsky 1995, 

121). Böyle öneml� b�r adayı kaybetmemek adına tav�z ver�lm�şt�r. Y�ne de 
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İslam Devlet�ndek� �ç karışıklıklardan dolayı adadak� İslam hâk�m�yet�n�n 

zayıflamasına engel olunamamıştır.         

Ada, B�zans'ın kontrolünde �ken, 691 -692 tar�h�ndek� İstanbul 

kuşatmalarında nüfus açısından büyük sıkıntı yaşayan Erdek (Kyz�kos) 

kent�ne adadan II. Iust�n�anos'un emr� �le bazı a�leler  göç ett�r�ld� 

(Ostrogorsky 1995, 123).  Burada d�kkat� çeken durum Kıbrıs'ın, Emev� -

B�zans mücadeleler� esnasında B�zans'ın nüfus hareketl�l�ğ�ne de katkıda 

bulunduğudur. 

VII. yüzyıldan başlamak üzere İslam ordularının Akden�z hâk�m�yet� 

çalışmaları aralıksız sürmüştür. Kıbrıs adasının yanında Akden�z'e kıyıları 

olan kentler alınarak, Sugur kentler� olmuşlardır. Özell�kle Abbas�ler 

çağında Tarsus, Antakya, Şam, Adana sürekl� el değ�şt�rmek suret�yle 

Abbas�-B�zans çatışma bölgeler� olmuştur. Bu süreçte Kıbrıs'ta B�zanslılar 

�ç�n üs görev� görmüştür (Gökhan 2013, 212) (Bahadır 2011, 118-120). I. 

Haçlı Sefer� esnasında Doğu Akden�z kıyılarında bu kentler�n önem� daha da 

artarken Kıbrıs k�l�t nokta olmuştur. 

Ada sürekl� el değ�şt�rmek durumuyla karşı karşıyadır. I. Bas�le�os'un 

878 tar�h�nde kısa sürel� �şgal�, I. Leon'un 906 -915 dönem�nde Kıbrıs 

üzer�nde etk�n olma çabaları bu el değ�şt�rme etk�nl�ğ�n�n kanıtlarıdır 

(Ostrogorsky 1995, 222 dpn:1).  

IX. Asır �le �lg�l� Mukaddes�, �lg�nç b�r r�vayet anlatmaktadır. “Kara 

ölet adını verd�kler� hastalığın �nsanları yok ett�ğ� bu asırda Kıbrıs'tak� 

Hır�st�yanlar ölüm oranlarındak� artış neden�yle adanın Müslümanlara 

kalacağı end�şes�yle �k�nd� vakt�nden yatsıya kadar Müslüman es�rler� 

katletm�şlerd�r.”  (Mukaddes� 2015, 220 dpn: 314).Müslüman es�rler 

arasında acaba bu veba hastalığı yaygın değ�l m�yd�? Bu sorunun cevabı ayrı 

b�r araştırma konusudur. B�zans'a tab� krallığın varlığı açısından öneml�d�r. 

Çünkü hastalıktan b�rçok kralın öldüğü, son kralın burayı terk ett�ğ�, ada 

aradığı, sonra Trablus'a g�tt�ğ� �fade  ed�lmekted�r. 

Kıbrıs, üs olma özell�ğ�nden dolayı hem B�zans �ç�n hem de Abbas�ler 

�ç�n öneml�d�r. B�zans ordu komutanı H�mer�os, Kıbrıs'a çıkarma yapıp 

burayı üs olarak kullanarak Sur�ye kıyılarına saldırmış ve Lazk�ye'y� almıştır 

(905) (Ostrogorsky 1995, 240). Abbas�lere karşı Hır�st�yan �şb�rl�ğ�n�n belk� 

de �lk adımları olan, Kudüs patr�kl�ğ�n�n B�zans'tan yardım taleb� ve 

İmparator N�kephoros Phokas'ın da buna hemen �cabet ett�ğ� görülmüştür.  
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964'te, önce Çukurova,  Anazarba ve Maraş'ı almış, Lazk�ye'y� yakıp 

yıkmış, sonra 966 tar�h�nde donanmasıyla Kıbrıs adasını tamamen �şgal 

ett�ğ� görülmüştür. X. Yüzyılda b�r ara Fatım�ler�n,  Antakya'yı alma 

g�r�ş�mler� sonuçsuz kalmıştır (Runcıman 2008, 23-24).  

Doğu Akden�z'de Abbas�ler�n el�ndek� kentler kaybed�lmeye başladı. 

Bunun da en öneml� sebeb� Kıbrıs adasının B�zans'ın kontrolünde olmasıdır.  

B�zans ve Halep Em�r� arasında �mzalanan b�r antlaşma �le (968-969) 

Antakya, �mparatorluğun kontrolüne g�rd� (Ostrogorsky 1995, 269). 

B�zanslılar, ele geç�rd�kler� kentlerdek� halkı göçe zorlayarak, kend� nüfus ve 

nüfuzunu oluşturdu.  

Adanın b�r başka öneml� özell�ğ� de, tar�h boyunca Anadolu, Sur�ye, 

F�l�st�n coğrafyalarında meydana gelen olaylarda sıkıntı duyanların sığınma 

adası olmuştur. Mesela 1056 tar�h�nde Fatım� hal�fes� el-Hâk�m'�n hışmından 

çek�nen Cambra� (Fransa'da b�r kent) P�skoposu L�etbert, Hac görev�n� 

yer�ne get�rmek �ç�n Müslümanların sınırlarından geçmen�n zorluğunu 

düşünerek, Lazk�ye'den çıkmak �ç�n �z�n �stem�ş, ancak val� �z�n vermey�nce 

Kıbrıs adasına g�tmek zorunda kalmıştır. Hır�st�yan hacıların Kudüs'e g�tme 

arzuları en zor zamanlar da dah� h�ç eks�k olmamıştır. Hacı adayları Kudüs'e 

g�tmek �sted�kler�nde güvenl� olmayan yollar yer�ne Kıbrıs adasını 

kullanarak g�tmey� terc�h etm�şlerd�r (Runcıman 2008, 38). Ortadoğu �le 

Avrupa'nın k�l�d� konumunda olan Kıbrıs adası Akden�z güvenl�ğ� 

anlamında da son derece öneml�d�r. 

Bölgeye d�n eksenl� baktığımızda Kıbrıs'ın ayrı b�r değer� ortaya 

çıkmaktadır. Doğu Akden�z kentler�, Tek Tanrılı olarak b�ld�ğ�m�z ya da 

�lah�yatçıların dey�m� �le �lah� d�nler�n merkez� konumunda olmuşlardır.  

Kudüs, Antakya, Tarsus �lah� d�nler�n kutsal kabul ett�kler� kentlerden 

b�rkaçıdır. Bazı araştırmacılar, b�rçok teologun, Kıbrıs kökenl� olduğunu 

vurgulanmışlardır (Yıldırım 2013, 1). Bu teologların bazıları Marunî'd�r. 

VIII. yüzyıldan �t�baren Lübnan'dan Kıbrıs'a göç eden Marunîler, Katol�k 

Haçlılara daha yakın davranmışlardır. Haçlılar da zaten Greklere 

güvenmed�kler�nden, Kıbrıs Marunîler�ne �mt�yazlar vererek talt�f 

etm�şlerd�r (Yıldırım 2013, 3-4). Haçlıların da, Marunîler�n bu yakınlığından 

dolayı her anlamda adadan yararlandıkları görülmüştür. 
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Doğu Akden�z'de Türk Varlığı  
1071 tar�h�nde Anadolu'nun Türkler tarafından fethed�lmes�yle 

Akden�z'�n doğu kıyılarında bulunan şeh�rler�n em�rler� de Büyük S elçuklu 

sultanına �taatler�n� b�ld�rm�şler, Şeyzer, Lazk�ye, Farn�ye ve Kefertab 

Selçuklu hâk�m�yet� altına alınmıştı (Ocak 2002, 197).  Ancak Şeyzer 

kent�n�n Arap Em�r�, Lazk�ye'ye saldırarak kent� Türkler�n el�nden almıştır. 

Bu olay, bölgede kalıcı olmanın çokta kolay olmadığının kanıtı olmuştur.   

Akden�z'e açılmanın ve orada varlık oluşturmanın �drak�nde olduğunu 

düşünülen Kutalmış oğlu Süleyman, Maraş Val�s� Ermen� asıllı Ph�laretos'un 

kontrolündek� Antakya'yı ve Çukurova'dak� bazı kentler� 1085'te ele 

geç�rm�şt�r (Runcıman 2008, 58). Süleyman Şah ölünce, Antakya, Büyük 

Selçuklu Sultanı Mel�kşah'ın  kontrolüne geçm�ş ve val� olarak Yağısıyan 

atanmıştır. Hır�st�yan halka haçlı sefer�ne kadar hoşgörülü davranmıştır. 

Ancak, Hır�st�yan halkın haçlılar �le �şb�rl�ğ� yaptıkları duyulunca bu 

hoşgörü ortadan kalkmış ve Patr�k Ioannes Oks�tes hapsed�lm�ş, hatta 

sürülmüştür (Runcıman 2008, 164-165-196).  

Haçlı seferler�n�n başlamasından öncek� bu sürec� Aksarayî, Süleyman 

Şah cephes�nden değerlend�rerek anlatmıştır. Mel�kşah, Tutuş ve Süleyman 

Şah ve onlara bağlı em�rl�kler�n nasıl b�rb�rler� �le mücadele ett�kler�nden 

bahsetm�şt�r. Yan� Süleyman Şah'ın yalnızlaştırıldığından bahsetm�şt�r  

(Aksarayî 2000, 15). Otor�te boşluğu, sadece Türkler� zaf�yete uğratmamış, 

bölgede yaşayan bütün unsurların yaşama şartları zorlaşınca Kudüs dâh�l 

bazı kentlerdek� d�n adamları Kıbrıs'a g�tmek durumunda kalmışlardır  

(Runcıman 2008, 61). Yan� bölgen�n bütün unsurlarının olumsuz etk�lend�ğ� 

görülmüştür. Sürgün ed�lenler ya da kaçanların sığınağı y�ne Akden�z'�n bu 

stratej�k adası olmuştur. Ayrıca Doğu Akden�z kentler�nde yaşayan halkında 

tutumunu bel�rlem�şt�r. Yan� bazıları baskıya maruz kalınca saf bel�rleme 

telaşına düşmüşlerd�r. Bazıları da zem�n� ve zamanı değerlend�rme adına 

kent devletler� olma arzularına kapılmışlardır. S�yas�, ekonom�k, d�n�, ve 

asker� hareketl�l�ğe, hem de b�rb�rler� �le �l�nt�l� olarak neden olmuştur.  

 

I. Haçlı Sefer� ve Kıbrıs 
Avrupa ve Ön Asya'da s�yas�, ekonom�k, d�n� ve asker� hareketl�l�k bu 

coğrafyanın tar�hte yaşayab�ld�ğ� felaketlere yen�s�n� eklem�şt�r.  
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Bu felaket�n b�r neden� olarak görülen; “Haçlı Seferler� ortaçağda, 

Avrupalıların Akden�z t�caret�nden, dolayısıyla merkezî dünya t�caret�nden 

daha çok pay elde etmek �ç�n Akden�z t�caret yollarını Avrupalılara kapayan 

İslam devletler�n� yararak, Doğu Akden�z t�caret kavşakları ve l�manları 

aracılığıyla �pek ve baharat t�caret� yollarını ele geç�rd�kler� askerî 

harekâtın adıdır. İpek ve baharat yollarının Akden�z adalarındak� en öneml� 

üssü konumunda da Kıbrıs adası gelmekted�r” (Kırpık 2012, 173).  

Ayrıca, Büyük Selçuklu Devlet� 1092'de Sultan Mel�kşah'ın ölümü 

sonrası taht kavgaları neden� �le güç kaybetm�şt�r. Bu da Haçlı seferler� �ç�n 

doğal ortam hazırlamıştır (Ek�nc� 2006, 71) B�zans İmparatoru Aleks�os, 

1086'da Süleyman Şah'ın, 1092'de Mel�kşah'ın ölümler� �le Türk 

dünyasında meydana gelen kargaşadan yararlanmak amacıyla Anadolu'yu 

ger� almak �stem�şt�r. Bu amaçla batıdan ücretl� askerler �stem�şt�r, fakat bu 

daha korkunç tehd�tlerle karşılaşmasına neden olmuştu (Dem�rkent 2000, 

141) B�zans �le Haçlılar arasındak� çek�şmeler yoğunlaşarak artmıştır. 

Çek�şmeler rağmen b�rl�ktel�k tek düşman karşısında kaçınılmaz olmuştur. 

Bu tek düşmanda Müslüman Türklerd�r ve d�ğer İslam topluluklarıdır.  

Batının çeş�tl� yollarla öğrend�ğ� ve n�metler�n bol olduğunu 

düşündüğü doğuyu �şgal etme düşünceler� Clermont kons�l�nde ortaya 

atılmıştır. İsa Peygamber'�n, mezarının kurtarılması �ç�n Papa Urbanus II, 

Clermont Kons�l� sonrası çağrı yapınca (1095), kaybedecek b�r şeyler� 

olmayan maceraperest ve d�ndar halk, yen� topraklar elde etmek �steyen 

feodal krallar, hemen çağrıya olumlu karşılık verm�şlerd�r (Şeşen 1987, 28). 

Yokluğun ve cehalet�n pençes�ndek� halk tereddütsüz, sefere katılmışlardır. 

Haçlı b�rl�kler� Anadolu'yu boydan boya geçm�ş v e Akden�z kıyılarına 

ulaşmıştır. B�zans, Doğu Akden�z'de egemenl�ğ�n� kaybetme end�şes� �le 

gem�ler�n� gönderm�şt�r. Anadolu'nun güney kıyılarını, Kuzey Sur�ye'dek� 

kentler� ve Kıbrıs adasını �mparatorluk egemenl�ğ�nde tutmayı amaçlamıştır 

(Dem�rkent 2007, 223). Ancak, süreç h�çte �sted�kler� g�b� olmamıştır.  

Lat�n önder� Tankred, Ermen� ve B�zanslıların yardımı �le 1097 

tar�h�nde Tarsus'u almıştır  (Runcıman 2008, 152). Bölgen�n Franklar 

tarafından alınmış olması Ermen� Krallığının kuruluşunu hazırlamıştır1. İpek, 

                                                           
1 K�l�kya Ermen� Krallığı kurulmuştur. Çukurova'ya zorunlu olarak gelen Ermen�ler Kıbrıs'ta var olan 
Lüz�nyan Ermen� Krallığı �le sürekl� �l�şk� �çer�s�nded�rler.  
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makales�n de, Ermen�ler�n K�l�kya'da kalıcı olmalarının nedenler�n�n, hem 

B�r�nc� Haçlı sefer�n�n hem de Türk�ye Selçuklularının 1107'dek� fetret 

devr�n�n etk�s�n�n olduğunu bel�rtm�şt�r (İpek 2015, 8). Türkler�n 

kaybett�kler� görülse de, B�zanslılar da kaybetm�şlerd�r.  

Norman l�der� I. Bohemond 1098 yılında Antakya'yı çeş�tl� h�lelerle 

ele geç�rm�şt�r. Papa'nın doğu tems�lc�s� Da�mbert '�n 1100 tar�h�nde 

Kudüs'te I. Bohemond'u Antakya Pr�nkeps� olarak ataması �le burada 

prensl�k kurulmuştur (Bahadır 2011, 91) (Roux 2007, 223). Antakya Em�r� 

Yağısıyan, Hır�st�yan unsurlara önce hoşgörülü davranırken, Haçlı hareket� 

başladığı sıralarda hoşgörüden vazgeç�p çeş�tl� tak�batlar, sürmeler, hapse 

atmalar yaptığından Haçlılar geld�ğ�nde Ermen�ler tarafından kend�s� başı 

kes�lmek suret�yle öldürülmüş, Türklerden b�rçoğu katled�lm�şt�r (İbnü'-Es�r 

1989, 230) (Runcıman 2008, 179-180). Olağan olmayan ortamlarda baskıcı 

davranmak zorunda kalan hükümdarların çok ta doğru davranış 

serg�lemed�kler� Yağısıyan'ın akıbet� �le görülmekted�r. B�r başka durum 

İslam dünyasındak� mezhep ayrılıklarının nasıl sonuçlar verd�ğ�d�r. Şeşen 

eser�nde, Fatım� vez�r� Afdal'ın Selçuklulara karşı �şb�rl�ğ� tekl�f� ve 

Ermen�ler�n yardımının etk�ler�nden bahsetm�şt�r (Şeşen 1987, 30). Mezhep 

ayrılığı �le küresel güçlerle �şb�rl�ğ� yapma düşünces�n�n güzel örneğ�d�r. 

Usta, �lk Müslüman-Haçlı �tt�fak g�r�ş�m�n�n, Fatım�ler�n Selçuklu 

egemenl�ğ�n� kabullenmemes�nden kaynaklandığını bel�rtm�şt�r (Usta 2008, 

63-64) İbn Kalan�s�, Antakya'nın düşmes�n�n nedenler�nden b�r�n�n s�lah 

zanaatkârlarının Franklarla anlaşmalarının etk�l� olduğunu, bunun da 

neden�n�n Yağısıyan'ın baskıcı tavrının rol oynadığını bel�r tm�şt�r (Kalan�s� 

2015, 3). Kalan�s�, Yağısıyan'ın ölümünü �se attan düşerek gerçekleşt�ğ�n� 

�fade etm�şt�r (Kalan�s� 2015, 5). Attan düştükten sonra Ermen�ler onu 

tanımış ve öldürmüşlerd�r (Usta 2008, 56). Antakya'nın düşmes�nde 

Yağısıyan'a olan k�n�n olduğu da �hmal ed�lmeyecek b�r gerçekt�r.  

Doğu Akden�z'de, Kıbrıs'ı üs olarak kullanan İng�l�zler, Cenovalılar 

�kmal malzemeler�n� Antakya kuşatması esnasında Haçlılara ulaştırmışlardır 

(Dem�rkent 2007, 224) (Runcıman 2008, 175 dpn:19). Hr�st�yan dünyanın 

bazen mezhep ayrılıklarını geç�c� de olsa  ortadan kaldırdıklarına örnekt�r.  

Az�m� Tar�h�, Antakya'nın Franklara tesl�m ed�lmes�nde Ermen� 

dönmes� Zerrad F�ruz'un etk�s�nden bahsetm�şt�r  (Az�mî 1988, 31) (Âbû'l-

Farac 1999, 39) (Runcıman 2008, 177-178) Bohemond, Antakya'dan sonra 
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bütün Sur�ye'y� almak �ç�n Lazk�ye'ye yönelm�şt�r. İkmal, �aşe ve takv�yey� 

de Kıbrıs'tan sağlamı ştır (Runcıman 2008, 232). Bohemond'un,  Antakya'da 

egemenl�ğ�n� rahat gerçekleşt�rmes�n�n en öneml� nedenler�nden b�r� de 

burada bulunan bütün Hır�st�yan unsurların (Ermen�, Süryan�, Yakub�, 

Nastur�, Rum) b�rb�rler�ne olan güvens�zl�kler� olmuştur. B�zans'ta bölge 

hâk�m�yet�n� kaybetmemek ve Bohemond'u saf dışı bırakmak düşünces� �le 

Kıbrıs ve Lazk�ye'de konuşlanmış ve halkı yanında tutab�lmek �ç�n onların 

b�rçok �stekler�n� yer�ne get�rm�şt�r (Runcıman 2008, II, 8). 

Antakya'nın haçlı l�der� Bohemond'un kontrolünde olduğu bu 

tar�hlerde, Musul Em�r� Kürboğa, Antakya'yı ger� almak �ç�n kuşatmıştı. 

Ancak, Müslüman em�rler�n �hanet� ve askerler�n�n bazılarının kaçmaları 

üzer�ne başarı elde edemem�şlerd�r (Runcıman 2008, 189). Usta, 

makales�nde, Kürboğa'ya Müslüman em�rler�n yardım etmemeler�n�n 

sonrak� süreçte kend� durumlarını zora soktuğundan bahsetm�şt�r (Usta, 

Artuklular 2002, 359)  

Kürboğa'nın başarısız g�r�ş�m�nden sonra Kıbrıs val�s�,  Lazk�ye'ye 

saldırmış ve buranın kontrolü Bohemond'a ver�lm�şt�r  (Runcıman 2008, 

196). Antakya'dan güneye doğru Raymond önderl�ğ�nde gerçe kleşen, kıyı 

şer�d�n� �zleyerek önce Lazk�ye'ye varıp tamamen egemen olmak ve 

Antakya �le Lazk�ye'n�n bağlantısını sağlamlaştırmak, Kudüs'e g�d�ş� 

kolaylaştırmak �ç�nde Kıbrıs'tan da �kmal malzemeler� tem�n ed�lm�şt�r.  

Bohemond, kad�m düşman (Şah�n 2015, 44) olarak gördüğü B�zans'a 

h�ç güvenmem�şt�r. B�zans tems�lc�s� Tat�k�os'u huzuruna çağırıp, B�zans'ın 

Türklere yardım ett�kler�n� kend�s�ne söylem�şt�r. Tat�k�os'ta korkuya 

kapılmış ve Süveyd�ye'ye g�deceğ�n� söyley�p Antakya'dan ayrılmış ancak 

Kıbrıs'a g�tm�şt�r  (Dem�rkent 2003, 108) (Runcıman 2008, 172).  

Bu çek�şmen�n K�l�seler arasında olduğu da zaman �çer�s�nde daha 

bar�z b�r şek�lde kend�n� gösterm�şt�r. B�rb�rler�n� heret�k (sapkın) olarak �lan 

etm�ş olan Hır�st�yanlığın �k� öneml� mezhep mensupları aynı �deal �ç�n yola 

çıkmış olsalar b�le Katol�k k�l�seler�n çoğalması haçlı seferler�n�n b�r başka 

yüzünü ortaya koymuştur. Haçlılar arasında var olan çek�şmeler bu olay 

üzer�ne daha da kızışmıştır. Ancak hedef Müslümanlar olduğundan çok fazla 

sorun oluşturmamıştır.  

I. Haçlı sefer� �le haçlılar doğuda bazı öneml� kentler� (Urfa, Halep, 

Kudüs vb) ele geç�rm�şlerd�r. Bu durum Doğu Akden�z t�caret�n�n B�zans ve 
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Müslümanların eller�nden kolon�zatör den�z güçler�n�n el�ne geçt�ğ�n� 

göstermekted�r. Haçlıların XI. yüzyılda Antakya, Trablus, Urfa ve Kudüs'te 

b�rer kontluk kurmaları, bölgen�n �kt�sâdî ve sosyal hayatını olumsuz yönde 

etk�lem�şt�r. Bölgey� ele geç�rd�kten sonra Vened�kl�ler, Cenev�zl�ler ve 

P�salıların bölgedek� l�manlar ve şeh�rlerde pazarları paylaştıkları 

görülmekted�r.  Kıbrıs açısından duruma baktığımızda bütün haçlı seferler� 

esnasında haçlıların b�r nev� can s�m�d� olan ada III. Haçlı Sefer�nden sonra 

Haçlı egemenl�ğ�ne g�rm�ş ve 4 asır boyunca haçlılar tarafından 

yönet�lm�şt�r. XVI. Yüzyılda Vened�kl�ler�n el�ne geçm�ş olan ada, 1571 

tar�h�nde Osmanlı Türkler� tarafından fethed�lm�şt�r.  

 

Sonuç 
Avrupa'da d�nî taass ubun altında g�zlenen s�yas�, sosyal ve ekonom�k 

gerekçelerle başlatılan Haçlı seferler�, dünya tar�h�n�n en uzun soluklu 

mücadeleler�nden b�r�s�ne sahne olmuştur. Haçlılar açısından başarıyla 

sonuçlanan I. Haçlı sefer� �le Ortadoğu'ya yerleşen Haçlıların bu 

başarılarında,  Kıbrıs jeopol�t�ğ�n�n öneml� rol oynadığı tar�h� kaynaklarda 

�fade ed�lmekted�r.  

Tar�h boyunca b�rçok meden�yet�n �st�lasına uğrayan Kıbrıs adası, 

bölgeye hâk�m olmak �steyen Haçlılar tarafından da jeopol�t�k özell�ğ�nden 

dolayı ele geç�r�lmek �stenm�şt�r. Haçlılar Kıbrıs adası vasıtasıyla 

Ortadoğu'da yapacakları �şgallere loj�st�k destek sağlamayı hedeflem�şlerd�r.  

Şüphes�z Doğu Akden�z ve Kıbrıs adasının asker� önem�n� ekonom�k 

ve s�yas� unsurlarla b�rl�kte değerlend�rmek gerekmekted�r. Özell�kle, İpek 

Yolu ve Baharat Yolu'nun �lk duraklarından olan Kıbrıs bölgede hâk�m�yet 

kurmak �steyen devletler�n her zaman �lg�s�n� çekm�şt�r. Bu t�car� kazancın 

n�metler�nden �st�fade etmek �steyen devletler bu bölgen�n güvenl�ğ�n� 

sağlamak amacıyla Kıbrıs'ı ele geç�rmey� ve burada asker� b�rl�kler 

bulundurmayı da hedeflem�şlerd�r.   

Çağlar boyunca �st�lacı devletler�n hedef� olan Kıbrıs, Emev�-B�zans, 

Abbas�-B�zans, Türk-B�zans ve Haçlı çatışmalarının merkez�nde yer almıştır. 

İslâm tar�h� �ç�nde Hal�fe Osman �le başlayan bu süreç I. Haçlı sefer� 

esnasında en doruk noktaya çıkmıştır. Stratej�k b�r konumda olan ada, bu 

özell�ğ�n� Tarsus, Antakya ve Lazk�ye l�man kentler�ne ekonom�k, s�yas� ve 

asker� alandak� katkılarıyla ortaya koymuştur. Şöyle k�; 1098'de I. Haçlı 
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Sefer� orduları Antakya önünde açlıktan per�şan durumdayken, Kıbrıs'tan 

gönder�len y�yecekler sayes�nde bu sıkıntılarını bertaraf etm�şlerd�r.  

Trablus ve haval�s�ne hâk�m olan Haçlılar da Kıbrıs'tan �ht�yaç 

duydukları �kmal malzemeler� yanında B�zans Devlet�'nden asker� yardım da 

almışlardır. Bu sayede Kıbrıs, hem Anadolu kıyı şer�d�ndek� hem de Sur�ye 

sah�ller�ndek� kentler�n �mar ed�lmes�ne de katkıda bulunmuştur. B�zans, 

buradan yapı malzemeler� ve taşçı ustaları get�rterek, kentler�n�n mamur hale 

gelmes�ne zem�n hazırlamıştır. B�zans'ın Kıbrıs'tak� bu faal�yetler�n�n b�r 

hedef� de devlet�nden kopma �ht�mal� olan kentler� el�nde tutmaktır. B�zans 

Devlet� Kıbrıs adasının kend�s�ne sağlamış olduğu asker�, s�yas�, ekonom�k 

avantajlarını sürekl� hale get�rmey� hedeflem�şt�r. Bu gaye üzere bölgen�n 

güvenl�ğ�n� sağlamak �ç�n özel b�r gayret gösterm�şt�r.  

Hır�st�yan âlem� �ç�n hedef İslâm dünyası olduğunda, hem Haçlıların 

hem de Haçlılar �le B�zanslılar arasındak� �l�şk�ler�n, çıkarlar üzer�ne 

kurulduğu görülmekted�r.  

1099'da Kudüs'ün zaptından �t�baren Yakın Doğu'da bulunan Haçlılar 

�le Kıbrıs adasındak� �dare arasındak� �l�şk�ler, hep dostane olarak 

sürdürülmüştür.  
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Hr�st�yan meden�yet�n�n ortak b�r parçası olması münasebet�yle ortaya 

çıkan s�yas� beklent�ler, ekonom�k çıkarlar, d�n� hedefler bu �l�şk�y� devama 

zorunlu kılmaktadır.

Kıbrıs, coğraf� konumu gereğ� �st�la, göç, trans�t geç�ş, �kt�sad� faal�yet ve 

d�n� hareketler�n merkez� durumundadır. Doğu Akden�z havzasındak� 

egemenl�k, artık I. Haçlı sefer�n�n b�r sonucu olarak B�zans ve Fatım�lerden 

çıkmış ve özell�kle İtalyan kent devletler� olan P�sa, Cenova ve Vened�k 

donanmalarının kontrolüne g�rm�şt�r. Kıbrıs, daha sonrak� Haçlı seferler�nde de 

aynı özell�ğ�n� muhafaza etm�şt�r. Kıbrıs, bazen can güvenl�ğ� �ç�n sığınılan b�r 

kale, bazen de �ç�nde bulunduğu havzanın b�rçok �ht�yacının karşılandığı ada 

olma özell�ğ�n� günümüze kadar sürdürmüştür.
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Öz 
Köklü b�r geçm�şe sah�p olan G�resun, Cumhur�yet dönem�nde v�lâyet hal�n� 
almıştır. Şeh�r tar�h� açısından b�r�nc� el kaynak durumunda olan salnâmelerde 
G�resun v�layet�n�n ekonom�k, s�yas�, sosyal ve kültürel yapısı hakkında tafs�latlı 
b�lg�ler mevcuttur. Osmanlı Devlet�'nde salnâmeler�n yayınına 1847'd e başlanmış 
ve 1918'e kadar 68 salnâme yayınlanmıştır. Devlet salnâmeler�n�n yayınına 
Cumhur�yet dönem�nde de devam ed�lm�ş ve “Türk�ye Cumhur�yet� Devlet 
Salnâmes�” adıyla 1926, 1927 ve 1928 yılında olmak üzere Osmanlıca üç devlet 
salnâmes� yayınlanmıştır. Bu çalışmada 1926 yılında yayınlanan “Türk�ye 
Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926”ya göre G�resun v�layet�n�n ekonom�k, 
s�yas�, sosyal ve kültürel yapısı araştırılmış, esasen sosyo-ekonom�k yapı üzer�ne 
b�lg�lere ulaşılmıştır. 1924-1925 yılı �t�bar�yle mevcut kaza ve köyler �le toplam 
nüfus; z�ra� toprakların durumu, üret�len tarım ürünler�;  fabr�kalar ve �hraç 
maddeler�; l�man �dares� ve ş�rketler; mevcut okullar ve öğrenc� sayısı; beled�yeler�n 
gel�rler�; adl� olaylar; yayını süren gazeteler, mecmualar ve cem�yetler �le mülk� 
âm�r ve memurlar hakkında �stat�st�kî b�lg�ler sunulmak yoluyla G�resun'un 1924 -
1925 yılındak� genel durumu ayrıntılarıyla �rdelenmeye çalışılmıştır.  
Anahtar Kel�meler: G�resun v�layet�, salnâme 1926, ekonom�k yapı. 
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G�resun Prov�nce �n the Yearbook of the Turk�sh 
Republ�c  
1925-1926 

 
Abstract 

W�th �ts deep-rooted h�story, G�resun became a prov�nce �n the Republ�can per�od. 
Serv�ng as a f�rst-hand source �n terms of h�story of the c�ty, yearbooks present 
deta�led �nformat�on about the econom�c, pol�t�cal, soc�al, and cultural structure of 
G�resun prov�nce. These yearbooks started to be publ�shed by the Ottoman State �n 
1847 and 68 of them were publ�shed unt�l 1918. The publ�cat�on of these 
governmental yearbooks cont�nued �n the Republ�can per�od. They were publ�shed 
�n three volumes �n Ottoman w�th the t�tle “Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes�” 
(The Yearbook of the Turk�sh Republ�c) �n the years 1926, 1927 and 1928, 
respect�vely. In th�s study, based on “Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-
1926” (The Yearbook of the Turk�sh Republ�c 1925 -1926) publ�shed �n 1925-1926, 
the econom�c, pol�t�cal, soc�al and cultural structure of G�resun prov�nce �s searched 
for. Stat�st�cal data about the total populat�on �nclud�ng the ex�st�ng v�llages and 
boroughs, the s�tuat�on of �ts agr�cultural terra�n, agr�cultural products, factor�es and 
export �tems, port adm�n�strat�on and compan�es, ex�st�ng schools and enrollment, 
�ncome of mun�c�pal�t�es, jud�c�al cases, local newspapers, gu�lds, adm�n�strat�ve 
ch�efs and c�v�l servants are presented �n order to put forward a deta�led analys�s of 
the general status of G�resun as of 1924-1925.   
Keywords: G�resun prov�nce, yearbook 1926, econom�c structure. 
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G�r�ş 
 Bu makalede, TC Devlet Salnâmes�'ne göre 1924 yılında G�resun 

v�layet�n�n ekonom�k, s�yas�, sosyal ve kültürel yapısına �l�şk�n ver�ler 

araştırılarak Cumhur�yet'�n henüz �lk yılında G�resun v�layet�ndek� s�yas�, 

kültürel ve sosyo-ekonom�k düzey ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

G�resun'un söz konusu tar�htek� genel durumunu araştı rmak üzere temel 

kaynak olarak TC Devlet Salnâmes�'n�n seç�lmes�, öncel�kle söz konusu 

yayının resmî b�r kaynak olması ve Osmanlıca'dan günümüz Türkçes�ne 

henüz çevr�lmem�ş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle v�layete 

�l�şk�n b�r�nc� el, kapsamlı, özgün ve or�j�nal b�r kaynak durumundak� 

salnâme, G�resun v�layet�yle b�rl�kte aynı zamanda bu araştırmanın yan 

konusu olma n�tel�ğ� de kazanmaktadır.  

TC Devlet Salnâmes�'nde yer alan 1924 yılının G�resun v�layet� 

hakkındak� b�lg�ler�n sunumundan önce şehr�n tar�hçes� hakkında genel b�r 

b�lg�lend�rme yapılmıştır. 

Salnâmede yer alan b�lg�ler�n sunumuna geç�ld�ğ�nde �se 1924 yılına 

�l�şk�n esasen sosyo-ekonom�k yapıya da�r ver�ler�n mevcut olduğu, s�yas� ve 

kültürel yapıya da�r ver�ler�n �se yeters�z kaldığı görülmüştür. Bazı ver�ler�n 

dönem�n Türk�ye's� ve günümüzün G�resun'una da�r ver�lerle 

karşılaştırılması suret�yle de v�layet�n 1924'ten bugüne “ger�led�ğ� ya da 

�lerled�ğ�” alanlar tesp�t ed�lmeye çalışılmıştır. Buna göre 1924 yılında 

sosyal yapının �y�mser b�r tablo arz ett�ğ�, 1924 yılından günümüze 

G�resun'un b�lhassa tarım alanında ger�led�ğ�, okullaşma alanında �se c�dd� 

b�r gel�şme yaşandığı tesp�t ed�lm�şt�r.      

      

G�resun Yerleş�m Tar�h�ne Genel B�r Bakış  
Güneyde Kelk�t vad�s�, kuzeyde Karaden�z, batıda Ordu ve doğuda 

Trabzon �le sınır olan G�resun'un yerleş�m tar�h� -d�ğer Doğu Karaden�z 

şeh�rler� g�b�- paleol�t�k çağa (MÖ 600.000-10000) kadar uzanmaktadır 

(Albayrak, 2003, s.24-25). Tar�h� çağlara g�r�ld�ğ�nde �se Anadolu'nun 

büyük oranda H�t�t egemenl�ğ�nde bulunduğu dönemde Doğu Karaden�z 

H�t�t hâk�m�yet� altına g�rmem�şt�r (Duran, 2003). Doğu Karaden�z'�n �lkçağ 

tar�h�ne �l�şk�n elde ed�len ver�ler, bölgen�n en esk� �k� büyük hâk�m�n�n 

Kaşkalar ve Azz�-Hayaşalar olduğunu göstermekted�r. Her �k� halkın 
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H�t�tlerle süren uzun mücadeles�, aslında H�t�tler�n Karaden�z'de hâk�m�yet 

kuramamalarının neden� hakkında b�r ölçüde f�k�r vermekted�r (Gavaz, 2008, 

s.21-39). H�t�t tabletler�nde bölgede yaşayan halklar, doğuda Azz�-

Hayaşalar, Orta Karaden�z'de Kaşkalar (Gaşka) ve batıda Pala-Tummanalar 

olarak sıralanmıştır (Kıymet, 2004, s.58-60). Kaşka toprakları, S�nop'un 

batısı �le Çorum, Samsun, Ordu, G�resun arasındak� sah�l boyu �le Tosya, 

Merz�fon, Amasya, Tokat, N�ksar, Koyul H�sar ve Şeb�nkarah�sar'ın � ç 

bölgeler�n� kapsamaktadır. Azz�-Hayaşa toprakları �se Erzurum, Çoruh 

vad�s�, Gümüşhane-Kelk�t, G�resun ve R�ze hattınca uzanmaktadır (Özgül, 

2011, s.98-99; Yüksel, 2004, s.366). MÖ 2000'lerde bölgede varlık 

gösterm�ş Kaşkaların menşe� hakkında fazla b�lg� bulunmamakla b�rl�kte 

İran'da yaşayan Kaşkay Türkler� �le �l�şk�lend�r�lerek Türk oldukları �dd�a 

ed�lmekted�r (Mem�ş, 1990, s.110). Azz�-Hayaşalar �se Azerbaycan'da 

yaşayan b�r Türk kavm� olan Azlarla �l�şk�lend�r�lmekted�r (Albayrak, 2003, 

s.35). Hurr�ler de MÖ 3000'lerde b�lhassa Gümüşhane bölges�nde kurdukları 

hâk�m�yetle Doğu Karaden�z'�n b�l�nen en esk� sak�nler� arasında 

sayılmaktadır (Özmenl�, 1996, s.25). Hurr�ler�n de MÖ 5000'de Türk�stan'da 

yaşamakta �ken MÖ 4000'de Azerbaycan ve Anadolu'ya yer leşt�kler� 

(Albayrak, 2003, s.40,44,47), dolayısıyla Bab�lce yazılmış Tel Har�r� 

mektuplarında geçen Hurr� kökenl� Turukkular'ın da Türk olduğu �dd�alar 

arasındadır (Günbattı, 2007, s.37). 

Ne var k� Doğu Karaden�z Bölges�'n�n yerleş�m tar�h� g�b� G�resun'u n 

en esk� yerleş�m� de yeterl� araştırmaların yapılamamış olmaması ve daha 

çok da Batı merkezl� tar�h anlayışının b�r uzantısı olarak gerçeğe aykırı b�r 

b�ç�mde Yunan kolon�c�ler� �le başlatılmaktadır. Gerçekten de Doğu 

Karaden�z'�n yerleş�m ve etn�k tar�h � �ç�n kolon�zasyon dönem� önem taşıyan 

dönemeçlerden b�r� olmuştur. Ancak yerleş�m�n Yunan kolon�ler�n�n MÖ 

10.-9. Yüzyıl ve MÖ 7. Yüzyılda bölgeye gelmeler�yle başladığı görüşünü 

kabul etmek, bölgen�n oldukça uzun b�r dönem� kapsayan geçm�ş�n� 

görmezden gelmek anlamına gelecekt�r. İlk Yunan kolon�c�ler� güvenl� 

l�manlarda kurdukları küçük şeh�rlerde t�caret�n durumuna göre zamanla 

gen�şlem�şlerd�r. İlk olarak en fazla ell� k�ş�n�n barınab�leceğ� kaleler �nşa 

eden kolon�c�ler, zamanla t�caret amaçlı olarak kurulan pazaryerler�yle 

şeh�rleşmeye başlamıştır (Erler, 2009, s.227). Kolon�c�ler, güvenl�kler�n� 

sağladıktan sonra bağlı bulundukları merkezler� tanımamamışlar, bu 
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durumun sonucu olarak da yen� şeh�r devletler� meydana çıkmıştır. 

M�letosluların Doğu Karaden�z'de kurduğu �lk kolon� S�nop kolon�s�d�r. 

S�nop kolon�s�n�n tüccarları daha sonra Samsun, Ordu, G�resun ve Trabzon 

g�b� yen� kolon�ler kurmuştur. Kolon�zasyon dönem� çok uzun sürmem�ş, 

MÖ 6. Yüzyılda Persl�ler�n ve Kartacalıların engellemeler� net�ces�nde sona 

erm�şt�r. 

Ünlü ant�k yazar Ksenephon, bölgen�n öneml� şeh�rler�nden b�r� olan 

G�resun'un Kolh ülkes� sınırları �ç�nde olduğunu söylerken G�resun halkının 

menşe�ne �l�şk�n b�lg� vermem�şt�r (Öztürk, 2005, s.425). Ancak Ordu 

bölges�nde olduğu g�b� G�resun'da da MÖ 2000 -1170'de Kızılırmak 

deltasında yaşayan H�t�tler�n kuzey komşuları ve düşmanı olan Kaşkaların 

varlık gösterd�ğ� b�l�nmekted�r (Öztürk, 2005, s.1006; Mem�ş, 1990, s.10). 

G�resun adının “Kerasus” kel�mes�nden geld�ğ� ve k�razın ana vata nının 

G�resun olmasından dolayı bu adı aldığı düşünülmekted�r (Emecen, 1997: 

20) Öte yandan G�resun'un den�ze doğru uzanan coğraf� görünümüyle b�r 

boynuzu andırmasından dolayı adını Yunanca boynuz anlamına gelen 

“Keras” sözcüğünden aldığı da �dd�alar arasındadır. (Şevket, 2012, s.90; 

Bıj�şkyan, 1998, s.37; Emecen, 1997, s.20). Şehr�n G�resun adını alması 

hakkında kes�n b�r tar�h bulunmamakla b�rl�kte bölgeye Türkler�n hâk�m 

olmasından sonra bu adı aldığı düşünülmekted�r. (Umar, 1998, s.320). 

MÖ 301'de Büyük İskender'�n ölümünün ardından ortaya çıkan otor�te 

boşluğunda, esk� Pers krallarının soyundan gelen K�os t�ranının oğlu 

M�thradates Kr�stes, Karaden�z'de ayaklanıp bağımsızlığını �lan ederek 

Pontus Krallığı'nı kurmuş ve Pontus'un �lk kralı olarak tar�he geçm�şt�r. 

Anadolu'nun b�l�nen en esk� yerleş�m merkezler�nden olan Amasya Pontus 

Krallığı'nın �lk başkent� olurken G�resun da Pontus Krallığı sınırları �ç�ne 

g�rm�şt�r (Öztürk, s.61, 972). Krallığın kes�n kuruluş tar�h� �le �lg�l� olarak 

MÖ 281 ve MÖ 266 g�b� �k� farklı tar�h öne sürülmekted�r. Uzun süren 

Pontus-Roma savaşlarının ardından Pontus Krallığı MÖ 63'te Roma'nın 

Doğu hâk�m�yet�n� ele geç�rmes�yle sona erm�şt�r (Tezcan, 2008, s.83-102).  

G�resun'a Türkmen Göçler�n�n Başlaması  

Roma, Avrupa'da dağınık bulunan toplulukları bünyes�ne katarak MÖ 

30 yılından �t�baren Anadolu hâk�m�yet�n� de büyük oranda ele geç�rm�ş ve 

Doğu Karaden�z'�n yönet�m�n� Orta Avrupalı Kelt halkının b�r mensubu olan 

Galya/Galatlara verm�şt�r. 395 yılında Roma'nın D oğu ve Batı Roma olarak 
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�k�ye ayrılmasından sonra da bölge B�zans egemenl�ğ� altına g�rm�şt�r. 

Bölge, Anadolu'nun büyük oranda B�zans hâk�m�yet� altında bulunduğu 

dönemde, Hun Devlet�'n�n MS 216'da yıkılmasından sonra Hun göçler�ne 

sahne olmuş, daha sonra Kıpçak, Kuman ve Peçenek Türk boyları G�resun 

ve çevres�ne yerleşm�şt�r (Turan, 1993, s.29-30).  1058'de Çağrı Bey'�n oğlu 

Yakut� Bey, Doğu Karaden�z'de �lk olarak Şeb�nkarah�sar'ı fethetm�şt�r 

(Sev�m, 2000, s.38; Yınanç, 2013, s.47; Tell�oğlu, 2007, s.80). Bu fet�hten 

sonra Türkmen nüfusu bölgede artmış , Dan�şmentl�ler'�n hâk�m�yetler� 

boyunca bölge Türk yurdu hal�ne gelmeye başlamıştır (Yınanç, 2013, s.127). 

Saltuklular ve Mengücekler zamanında esasen Şeb�nkarah�sar �le sınırlı olan 

hâk�m�yet alanı, 1277'de Çepn� Türkmenler�n�n Samsun'dan G�resun'a 

kadar uzanan bölgeye yerleşmeler�yle (P�yadeoğlu, 2009, s.86-90) 

gen�şlet�lerek bölgen�n büyük oranda Türkleşmes� sağlanmıştır (Turan, 2008, 

s.299).  

Bu dönem B�zanslılar, Anadolu'da güçler�n� kaybetmeye başla mışlar 

ve yoğun �ç karışıklıklar yaşamışlardır. 1203'te İstanbul'un 

Haçlılar/Katol�kler tarafından �şgal ed�l�p Lat�n Devlet�'n�n kurulmasından 

sonra B�zans tahtının vâr�s� Komnenoslar İstanbul'dan kaçarak Gürcülerden 

yardım �stem�ş ve Gürcü Kral�çes� Tamara'nın Kıpçak Türkler�'nden 

kurduğu b�r orduyla Doğu Karaden�z sah�ller�nde varlık sürmeye başlamıştır. 

B�zans hanedanından Aleks�us Komnenos 1204'te Trabzon'u ele geç�rerek 

hükümdarlığını �lan etm�ş; Samsun, S�nop ve Karaden�z Ereğl�s�'ne kadar 

�lerleyerek Trabzon Komnenos Krallığı'nı kurmuştur (Keç�ş, 2009). Bu 

tar�hte G�resun Komnenos Krallığı sınırlarına dah�l ed�lm�şt�r. 1214'ten 

�t�baren Trabzon Krallığı'nın etrafı Türkmenlerle çevr�lm�ş ve f��len 

Selçuklulara bağlı b�r krallık durumuna gelm�şt�r (Albayrak, 2003, s.72-73). 

1243'ten sonra Moğollara bağlı olarak varlığını sürdüren Komnenosların 13. 

Yüzyılın sonunda hâk�m�yet alanı G�resun ve Trabzon'la sınırlı kalmış; 

1396'da G�resun'u da kaybeden Komnenosların 1461'e kadar eller�nde kalan 

tek bölge Trabzon olmuştur (Tell�oğlu, 2009, s.123). 

Osmanlı İdares� Altında G�resun 

G�resun, Trabzon'un 1461'de Osmanlılar tarafından fethed�lmes�nden 

sonra b�r kaza merkez� olmuştur. Bölgen�n Samsun'dan sonra en öneml� 

l�manı durumunda olan G�resun (Kılıç-Topal, 2011, s.64). 1486'da Trabzon 

sancağına bağlı Zeâmet-� Kürtün adlı �darî bölgen�n merkez� durumundadır. 
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Bölge XV. ve XVI. yüzyıllarda Çepn� ve Kürtün adıyla �k� ana �darî b�r�me 

ayrılmıştı. Tanz�mat dönem�nde Trabzon'a bağlanan G�resun, Trabzon 

eyalet� kurulunca, 1847'de Trabzon merkez l�vâsına dah�l ed�lm�şt�r. 

1850'de kazanın adı , “G�resun ma'Keşab” olarak kayded�lm�şt�r. G�resun 

1855'te Ordu l�vâsına, 1856'da Trabzon l�vâsına, 1857'de yen�den Ordu 

l�vâsına bağlanmıştır. 1866'da Trabzon eyalet�ne bağlı b�r l�vâ olan 

G�resun'un sınırları batıya doğru gen�şleyerek bugünkü adı Bulanc ak olan 

Akköy ve P�raz�z'� de �ç�ne almıştır. G�resun, 1868'de yen�den Trabzon 

sancağının kazası durumuna gelm�şt�r. 4 Aralık 1920'de G�resun merkez 

olmak ve T�rebolu �le Ordu'yu kapsamak üzere müstak�l l�va hal�n� almış, 20 

N�san 1924 Teşk�lat-ı Esas�ye Kanunu muc�b�nce de l�vaların v�layetlere 

dönüşmes� münasebet�yle v�layete olmuştur (B�lg�, 2002, s.335) 

Şeb�nkarah�sar'ın G�resun'a bağlanmasıyla �se v�layet�n sınırları 

gen�şlet�lm�şt�r (Emecen, 1996, s.83).  

 

TC 1925-1926 Devlet Salnâmes�'nde G�resun 

Salnâmelere Da�r Genel B�lg� 

 B�r yıl �ç�nde yaşanan ekonom�k, sosyal, b�l�msel vb. olayların 

�stat�st�kî ver�ler �çeren dökümünü de sunan b�lg�lend�r�c� met�nler olan 

salnâmeler1 Farsça “sal/yıl” ve “nâme/yazılı met�n” kel�meler�nden 

türet�lm�şt�r (Aydın, 2009, s.51). Osmanlı'da salnâmeler resmî ve özel 

salnâmeler olmak üzere �k� türde, resm� salnâmeler �se devlet, nezaret ve 

v�layet salnâmeler� olmak üzere üç grupta yayınlanmıştır. 

Osmanlı Devlet�'n�n �lk devlet salnâmes�, 1847'de Mustafa Reş�t Paşa'nın 

başlatmış olduğu çalışma net�ces�nde Ahmet Vef�k Paşa tarafından 

hazırlanmıştır. Nezaret salnâmeler� �se düzenl� olmamakla b�rl�kte 1865-

1908 tar�hler� arasında 50 adet yayınlanmıştır (Duman, 2000, s.3). Başlıca 

nezaret salnâmeler� Harb�ye, Bahr�ye, Har�c�ye, İlm�ye, Maar�f Nezaretler� 

tarafından hazırlanmıştır. V�layet salnâmeler�n�n �lk� 1866'da Saraybosna'da 

yayınlanmış, daha sonra Halep, Konya, Sur�ye ve Tuna v�layet salnâmeler� 

çıkarılmıştır. İk�nc� tür salnâmeler olan Özel Salnâmeler�n �lk� �se 1871'de 

Par�s'te Al� Suav� tarafından çıkarılmıştır. Ebuzz�ya Tevf�k tarafından 

çıkarılan özel salnâmeler �se oldukça �lg� çekm�şt�r (Sütçü, 2004, s.85).  

                                                           
1 Ya da “yıllık”, “nevsal”. Fr. “annuel”, İng. “yearbook”. 
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Devlet salnâmeler�, �lk�n�n çıktığı 1847 tar�h�nden sonra 1848 ve 1849 

yıllarında yayınına devam etm�şt�r. Ne var k� daha sonraları kes�nt�s�z her yıl 

yayınlanamamış ve 1888 yılından �t�baren düzenl� olarak S�c�l-� Ahval 

Kom�syonu tarafından hazırlanmıştır. 1878 yılına kadar yaklaşık 100 küçük 

sayfa hacm�nde olan salnâmeler, bu tar�hten sonra 800-900 sayfaya 

ulaşmıştır. 1847'den 1918'e kadar toplam 68 salnâme çıkarılmış, devlet 

salnâmeler�n�n sonuncusu 1918'de yayınlanmıştır (Aydın, 2009, s.54). 

Devlet salnâmeler�n�n yayınına Cumhur�yet dönem�nde de devam ed�lm�ş ve 

“Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes�” adıyla Matbuat Müd�r�yet-� 

Umum�yes� tarafından 1926 yılında 1925-1926, 1927 yılında 1926-1927 ve 

1928'de 1927 -1928 salnâmeler� olmak üzere Osmanlıca üç devlet salnâmes� 

yayınlanmıştır (Duman, 2000, s.35).  

 Cumhur�yet dönem�nde v�layet hal�ne get�r�lm�ş olan G�resun 

hakkında Osmanlı dönem�nde olduğu g�b� dönem�n salnâmeler�nde de 

ekonom�k, s�yas�, sosyal ve kültürel yapı hakkında tafs�latlı b�lg� mevcuttur.  

G�resun V�layet�n�n Genel Durumu 

Çalışmamızın ana kaynağı olan Türk�ye Cumhur�yet� Devlet 

Salnâmes� 1925-1926  toplam 884 sayfa olup tablolar ve har�talar 

�çermekted�r. G�resun'la �lg�l� bölüm �se 14 sayfadır. Salnâmede yer alan 

b�lg�lere göre G�resun v�layet� 1924 yılında sah�lde bulunan T�rebolu ve 

Görele kazalarıyla Keşap, Bulancak, P�raz�z ve Yavuz Kemal nah�yeler�nden 

müteşekk�ld�r. Yüzölçümü 5000 k�lometre kare olan v�layet, doğuda 

Trabzon, batıda Ordu, güneyde Karah�sar-ı Şarkî2 v�layetler�ne ve kuzeyde 

Karaden�z'e sınırdır. Merkez kazasında 42, Bulancak'ta 26, Keşap'ta 66, 

Yavuz Kemal'de 34 köy olmak üzere toplam 194 köy ve 98 b�n nüfusu, 

T�rebolu kazasında 117 köy ve 52 b�n nüfusu, Görele kazasında 59 köy ve 

48 b�n nüfusu olmakla v�layet�n toplam nüfusu 198 b�nd�r (Türk�ye 

Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.806). 90 yıl sonra bugün 

G�resun'un nüfusu yaklaşık �k� kat artarak 429.864'e ulaşmıştır. Aynı 

tar�hler arasında Türk�ye'n�n genel nüfusunun artış oranının 5.5 kata ulaştığı 

                                                           
2 Şeb�nkarah�sar. 19. yüzyıla kadar sancak durumunda olan Şarkî Karah�sar, 1869'da S�vas v�layet�ne ve 
ardından Trabzon v�layet�ne bağlandı. 1914'te bağımsız sancak durumundaydı. Cumhur�yet'�n �lk 
yıllarında v�layet merkez� konumunda olan Şarkîkarah�sar 1933'te G�resun v�layet�ne bağlı b�r kaza 
merkez� hal�ne get�r�ld� (Acun, 2010, s.394-395).   
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göz önüne alındığında G�resun'da nüfus artışının genel nüfus artış oranının 

altında kaldığı görülmekted�r. Bu olgu da, akla �lk olarak göç olgusunu 

get�rmekted�r (Nüfus ve Demograf�, www.tu�k.gov.tr Er�ş�m tar�h� 

29/07/2016) ) 

1924 yılında �kt�sadî ve t�carî b�r merkez olan G�resun v�layet�, 

Karah�sar-ı Şarkî ve Erz�ncan v�layet�n�n b�r kısmından ve Malatya, Ders�m, 

Harput v�layetler�nden en kısa olarak ulaşılab�lecek tek �hraç �skeles� 

durumundadır (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.806). 

Z�raat, Hayvancılık ve İhracat 

1924 yılı �t�bar�yle G�resun araz�s�; sah�lden güneye doğru yükselerek 

Karah�sar-ı Şarkî hududunda 1500 metre yüksekl�ğe kadar dağlık, tepel�k ve 

engebel� araz�den müteşekk�ld�r ve düz, gen�ş ova ve uzun vad�lerden 

yoksundur. Araz�n�n yüzde 26'sı orman, yüzde 11'� z�raat yapılmayan araz� 

ve yüzde 14'ü z�raat araz�s�, yüzde 32's� fındık bahçes�, yüzd e 15'� yayla ve 

meradır. Z�raat araz�s�n�n her sene yüzde 10'u ek�lmekted�r (Türk�ye 

Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.807). 2013 yılı ver�ler�ne göre 

G�resun'un yüzde 32's� ormanlık alandır ve 1924'ten günümüze ormanlık 

alanın yalnızca yüzde 6 oranında arttığı görülmekted�r. 1924 yılında fındık 

tarımı �le b�rl�kte tarım yapılan toplam alan yüzde 46 �ken 2013 yılı 

ver�ler�ne göre toplam tarım alanı yüzde 26'ya düşmüştür ve bu oranın yüzde 

64'ünü fındık alanı oluşturmaktadır. 1924'ten günümüze G�resu n'un tarım 

araz�s� yarı yarıya azalmıştır. 1924 yılında yüzde 15 oranında bulunan 

çayırlık ve mera araz�s� günümüzde yüzde 22 oranına ulaşmıştır 

(http://www.doka.org.tr/TR/Bolgem�z/G�resun Er�ş�m tar�h� 29/07/2016)  

G�resun v�layet�nde 1924 yılında b�r�nc� derecede fındık ve meyve ağacı, 

�k�nc� derecede hububat ve sebze tarımı yapılmaktadır. Fındık bahçeler�, 

sah�lden �t�baren 70-80 k�lometre �çer� doğru 500 metre yüksekl�ğe kadar 

olan alanlarda bulunmaktadır. Her sene asgar� 100 b�n, azam� 600 b�n kantar 

(beher kantar ell� okkadır) fındık toplanıp tümü Avrupa'ya �hraç 

ed�lmekted�r. Fındık mahsulatının yüzde 90'ı yerl� fabr�kalarda kırılıp �ç 

hal�nde ve pek azı kabuklu s�vr� fındık olarak Avrupa'ya �hraç ed�lmekted�r. 

Fındığı �ç hal�ne get�rmek �ç�n 30'u mot orlu, 50's� elle çalışan toplam 80 

kadar fındık kırma fabr�kası mevcuttur (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet 

Salnâmes� 1925-1926, s.807). 
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V�layet�n tamamında 21.899 baş koyun, 22.178 baş karakeç� olmak 

üzere toplam 105.211 küçükbaş hayvan mevcuttur. V�layet�n tamamında 

üret�len yaklaşık 11 b�n  k�lo tereyağ İstanbul'a �hraç ed�lmekte ve Trabzon 

tereyağı adıyla satılmaktadır. (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-

1926, s.807). 

G�resun Rüsumat (Verg�) Müdür�yet�'n�n 1924 senes� zarfında yapılan 

�hracaat m�ktarı hakkındak� ver�ler� şöyled�r (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet 

Salnâmes� 1925-1926, s.808-809): 

Tablo 1- 1924 Senes� Mahsulat ve Mamulat İhracat M�ktarı 

 

 

 

 

Mahsulât veya mamulâtın 

c�ns�  

 

K�losu 

 

Kıymet� 

 

 

Sadeyağ 

Peyn�r  

Yumurta  

Tuzlu Hams� 

Fındıkkabuklu 

Fındık �ç� 

Çürük Fındık �ç� 

Cev�z 

Cev�z �ç� 

Elma 

Fasulye 

Ağaç tekne 

Ağaç dolap 

Özel ve ev eşyası 

Ayna 

D�k�ş mak�nes� 

Mısır 

D�k�k  

N�şasta ve Güllaç 

Makaron ve şa'r�yye  

 

 

10286 

160 

79050 

15315 

243626 

2616790 

5925 

6300 

6125 

4500 

27840 

10180 

120 

1280 

50 

50 

268217 

16732 

2150 

18359 

G L�ra 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

60 

60 

 

9230 

40 

29495 

1830 

29733 

2321884 

600 

1360 

3543 

500 

3539 

3400 

7 

1146 

20 

60 

23610 

3462 

919 

4296 
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Tablo 2- 1924 Senes� T�car� Ürün İhracat M�ktarı 

 

Malın �sm� 

M�ktarı Kıymet�  

Gram K�losu G L�ra 

Peks�met 

B�sküv� 

Hurma 

L�mon 

Soğan 

P�r�nç 

Çay 

Kahve 

Şeker 

Saman 

Yumurta talaşı  

Kuru gün 

Kösele  

Matbaa kâğıdı 

K�tap  

S�gara kâğıdı 

Pamuk �pl�ğ� 

Pamuk mensucat 

Kanav�çe çuval 

Kaba ketenden bez 

Yük mensucat 

Yük kısmı 

Elb�se 

Dem�r dökme su 

borusu 

Dem�r ekmek sacı 

Dem�r ç�v� 

Dem�r d�kenl� tel 

Dem�r levha sac 

Çel�k 

Galvan�zl� sac 

Galvan�zl� teneke 

Dem�r k�l�t 

Ç�nko avan� 

Çakı bıçağı 

Ç�mento 

Alçı 

Zımpara maden� 

Çay takımı 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

500 

 

500 

44 

307 

3290 

136 

1025 

5000 

1607 

19879 

266857 

90 

5000 

1624 

7301 

218 

19 

349 

207 

13997 

153635 

174 

565 

66374 

 

25865 

1534 

96576 

2000 

3729 

1000 

2400 

4900 

15 

25 

1 

146520 

40 

200 

4 

14672 

50 

90 

22 

50 

 

 

24 

41 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

16 

 

12 

160 

590 

23 

152 

780 

2995 

16917 

83138 

5 

350 

1452 

11931 

43 

28 

557 

275 

31660 

59758 

85 

3465 

374 

414 

3078 

252 

14201 

370 

621 

316 

527 

1025 

6 

7 

2 

4590 

16 

76 

50 

2450 
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Ad� pencere camı 

Gramofon plağı 

Mak�ne ve alet� 

Yerölçüm alet�  

Baskül 

D�rhem 

Gazyağı 

Mak�ne yağı 

Ağaç saplı (?) 

 

3 

2762 

48 

326 

150 

169940 

3400 

6860 

8 

2157 

580 

225 

25 

29780 

1000 

5331 

 

 

T�rebolu kazası �skeles�nden �hraç ed�len mahsul ve mamulât eşyanın 

c�ns�, m�ktarı ve değerler� �se şöyled�r (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet 

Salnâmes� 1925-1926, s.810-811): 

 

Tablo 3- 1924 Senes� T�rebolu Kazası İhracat M�ktarı 

Malın c�ns� M�ktarı K�losu Aded� 

 

Kıymet� L�ra 

Fındık 

Fındık �ç� 

Çürük �ç  

Mısır 

P�r�nç 

Fasulye 

Cev�z 

Elma 

Armut 

Üzüm  

Soğan 

Sade yağ 

Çökelek 

Hurma  

Erz (?) 

Mısır unu 

Bal 

Bal mumu 

Patates 

Buğday unu 

Kavurma 

Tavuk 

Portakal 

444500 

50000 

4000 

24000 

40000 

117000 

86000 

40000 

40000 

1000 

2000 

5000 

1500 

2000 

2550 

15000 

500 

1000 

1000 

2000 

300 

3000 

3806 

5000 çuval 

700        “ 

20          “ 

300        “ 

800        “ 

2500      “ 

2000      “ 

350 sandık 

         Dökme 

               “ 

               “ 

200 fıçı teneke 

50 parça  

35 çuval 

40     “ 

200    “ 

10 teneke 

20 çuval  

25      “ 

35      “ 

15 teneke 

1500 

73 sandık 

117500 

500000 

800 

2400 

16000 

14000 

8600 

2000 

2000 

100 

200 

5000 

300 

200 

255 

900 

250 

800 

100 

600 

250 

750 

400 
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Tavlı hams� balığı 

Balık yağı 

Kızılağaç tahtası 

Kızılağaç küfes� 

K�reç 

Koyun 

Koyun ve keç� der�s� 

Hurda bakır 

Tuz 

Gaz yağı 

Çam tahtası 

Ş�mş�r kaşık 

Yumurta  

Kunduz kökü 

(kürkü?) 

Sarımsak  

400 

4855 

5400 

2112 

46800 

4750 

5490 

300 

7250 

6232 

16308 

5449 

15000 

1000 

500 

12 teneke 

300 var�l, teneke 

1000 

45 sandık 

633 çuval 

190 adet 

101 bağ 

8 çuval 

86    “ 

4000 teneke 

2462 adet 

117 çuval 

100 sandık 

15 çuval 

10     “ 

20 

1300 

500 

400 

2340 

1910 

4000 

120 

800 

1200 

1000 

2700 

7500 

800 

100 

 

T�rebolu kazası �skeles�ne gelen mahsulât ve mamulat eşyasının c�ns, 

m�ktar ve kıymetler� şöyled�r (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-

1926, s.812-813): 

 
Tablo 4- 1924 Senes� T�rebolu Kazası İskeles�ne Gelen Eşya M�ktarı 

Malın c�ns� M�ktarı K�losu Parça  Adet Kıymet� L�ra 

Man�fatura 

Hırdavat 

Buğday dukakı 

Şeker 

Gaz yağı 

Sabun 

Ç�v� 

Kösele 

Üzüm 

İnc�r 

Arpa 

Patates 

İç yağı 

Saht�yan 

Mak�ne yağı 

S�gara kâğıdı 

Kepek 

Mısır 

47500 

9500 

65499 

9225 

15000 

70500 

9450 

5950 

2520 

370 

8360 

1000 

600 

650 

300 

400 

600 

500 

270 parça 

110 sandık ve parça 

1100 çuval 

150 sandık 

1000 teneke 

180 çuval 

434 sandık 

70 balya 

50 çuval 

15    “ 

120   “ 

20     “ 

10     “ 

15 bağ 

20 teneke 

20 sandık 

15 çuval 

20 sandık 

95034 

19000 

19640 

46125 

3000 

35250 

28350 

11854 

1160 

155 

1254 

100 

500 

700 

150 

800 

120 

250 
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Helva 

Zeyt�n 

Zeyt�nyağı 

L�mon 

Kayısı 

Hurma 

Ç�mento 

Zücac�ye 

Peştemal 

Soğan 

Sac 

Kuru sığır der�s� 

Kahve 

Cam 

Çel�k 

Bandrollü s�gara 

Karpuz kavun 

Kürek 

Tıbb� ecza 

Kurab�ye  

Sarımsak  

200 

2450 

300 

400 

1500 

400 

1500 

1000 

1000 

6400 

1491 

1300 

400 

800 

3600 

1978 

2600 

1200 

200 

400 

500 

10 teneke 

20 sandık teneke 

20 teneke 

12 sandık 

30 çuval 

8 sandık 

30 torba 

35 parça 

20 sandık  

100 çuval 

96 bağ 

14 balya 

15 çuval 

15 sandık 

15     “ 

50     “ 

0 dökme 

30 bağ 

40 sandık 

20    “ 

10 çuval 

200 

1125 

180 

150 

750 

200 

300 

2000 

1500 

640 

740 

1000 

560 

400 

1800 

3900 

260 

500 

800 

200 

80 

 

Günümüzde �lde tarımsal üret�m�n n�tel�ğ�n�n esasen aynı kaldığı 

görülmekted�r. Buna göre fındık dışında, tahıl, meyve üret�m� �le et, süt, 

yumurta, bal ve den�z ürünler� g�b� hayvansal üret�m sürmekted�r 

(http://www.doka.org.tr/TR/Bolgem�z/G�resun Er�ş�m tar�h� 29/07/2016)   

T�caret ve Gel�rler 

G�resun merkez v�layette 1924 yılı �t�bar�yle 8 anon�m s�gorta 

ş�rket�n�n şubes� �le fındık �şler� yapan 2 yabancı kolekt�f ş�rket 

bulunmaktadır. 2013 yılı ver�ler�ne göre G�resun'dak� sanay� kuruluşları 

sayısı 206, bu kuruluşlarda çalışanların sayısı 4.207'd�r. Buna göre �lde, her 

ne kadar günümüz �ç�n hâlâ çok yeters�z b�r görünüm arz etse de, 1924 

yılından bugüne Türk�ye'n�n genel durumuyla paralel olarak sanay�leşmen�n 

arttığı görülmekted�r (http://www.doka.org.tr/TR/Bolgem�z/G�resun Er�ş�m 

tar�h� 29/07/2016) 

 1924 yılı �t�bar�yle b�r yıl �ç�nde G�resun l�manına g�r�p çıkan gem� 

aded� 327 Türk, 21 Fransız, 61 İtalyan, 4 Alman, 3 Yunan olmak üzere 

toplam 416 vapurdur. Bunların yekûnu 655.64 tondur. G�resun l�manında 
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kayıtlı dört tonluk 4 adet motor, 116 tonluk 29 adet çapar, y�rm� tonluk 20 

adet f�l�ka ve 151 tonluk 95 kotra mevcuttur. 

1924 yılında G�resun v�layet�nde 25 fındık tüccarı ve 9 man�fatura 

tüccarı bulunmaktadır.    

V�layet�n 1924 senes� umum� gel�rler� toplamı 750.000 l�ra olup özel 

gel�rler toplamı da 143.355 l�radır. Verg� gel�rler� 130.913 l�ra, Düyun-ı 

Umum�ye gel�r� 162.031 l�ra, posta ve telgraf gel�r� 17.983 l�ra, Tekel �dares� 

gel�r� 38.030 l�ra, l�man �dares� gel�r� 3.500 l�ra, orman da�res� gel�r� 2000 

l�ra ve sıhh�ye gel�r� de 433 l�radır. G�resun beled�yes�n�n gel�r� 88.994 l�ra, 

T�rebolu kazası beled�yes�n�n 5.500 l�ra ve Görele kazası beled�yes�n�n 6.731 

l�ra olup G�resun'a bağlı Keşap nah�yes� beled�yes�n�n gel�r� 2.330  l�ra, 

Bulancak nah�yes�n�n 7.300 l�ra, P�raz�z nah�yes�n�n 1.490 l�ra, Keşap 

nah�yes� Yolağzı beled�yes�n�n 1.322 l�ra, T�rebolu kazası Esp�ye 

beled�yes�n�n gel�r� 2.030 l�radır (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 

1925-1926, s.814). 

Okul ve Öğrenc� Sayısı 

1924 yılı �t�bar�yle v�layet dah�l�nde 2.880 öğrenc�l� 50 resmî erkek 

okulu, 357 öğrenc�l� 7 resmî kız okulu, 75 öğrenc�l� b�r ana okulu, 69 

öğrenc�l� b�r özel okul ve 417 öğrenc�l� b�r jandarma okulu vardır. 1924 

yılında toplam öğrenc� sayısı 3.798, toplam okul sayısı 60'tır (Türk�ye 

Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.815). 1925 yılında tüm 

Türk�ye'de toplam okul sayısının yaklaşık 5000 olduğu ve çoğunluğunun da 

İstanbul ve İzm�r g�b� Osmanlı Devlet�'n�n öneml� �k� şehr�nde toplandığı 

b�lg�s� göz önünde bulundurularak G�resun'un 1924 yılı okullaşma oranı 

hakkında �y�mser b�r değerlend�rme yapmak mümkündür  (Koçer, 1974, 

s.93) Öte yandan 2013 yılında okul sayısı 485'e, öğrenc� sayısı 78.976'ya 

yükselm�şt�r. Aynı yıllar arasında nüfus �k� kat artarken okul sayısı 8 kat, 

öğrenc� sayısı �se yaklaşık 20 kat artmıştır 

(http://www.doka.org.tr/TR/Bolgem�z/G�resun Er�ş�m tar�h� 29/07/2016). 

Cem�yetler 
1924 yılında Görele kazasında b�r T�caret Odası �le Tayyare Cem�yet�, 

Öksüzler Yurdu, H�maye-� Etfal  ve H�lal-� Ahmer Cem�yetler�, T�rebolu 

kazasında da b�r T�caret Odası �le H�maye-� Etfal Cem�yet�, Tayyare 

Cem�yet� ve Cumhur�yet Halk Fırkası şubes� vardır. G�resun kazasında 

Cumhur�yet Halk Fırkası, Türk Ocağı, Spor Mıntıkası Heyet�, H�lal Spor 
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Kulübü, H�lal-� Ahmer Cem�yet�, Tayyare Cem�yet�, H�maye-� Etfal 

Cem�yet�, Muall�mler B�rl�ğ�, İht�yat Zab�tler� ve Mus�k� Cem�yetler� �le b�r 

de T�caret Odası bulunmaktadır (Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 

1925-1926, s.815). 

Adl� Olaylar 

1924 senes� zarfında G�resun kazasında 75 çeş�tl� yaralama olayı vuku 

bulmuştur. T�rebolu kazasında 1924 senes�nde 506 yaralama olayı yaşanmış 

ve 131 k�ş� mahkûm olmuştur. T�rebolu kazasında b�r sene �ç�nde 127 

yaralama olayı yaşanmıştır. Görele kazasında 1924 senes�nde 401 yaralama 

olayı yaşanmış ve 220 k�ş� mahkûm ed�lm�şt�r. 

Gazete ve Mecmualar 

1924 yılı �t�bar�yle �lde �k� gazete ve b�r derg� yayınlanmaktadır. Şen 

Yuva Mecmuası, 1 N�san 1924 tar�h�nde yayın hayatına atılmıştır. İlmî ve 

edebî �çer�kl� olan mecmuanın �mt�yaz sah�b� Ahmet H�lm�, sorumlu müdürü 

Şükrü Turgut Bey'd�r. Yazı heyet�, öğretmenlerden oluşmaktadır. Mecmua, 

1 N�san 1924'te Genç Mektepl�ler adıyla yayınlanmış ancak 1 Haz�ran 

1924'te Şen Yuva adını almıştır. Her yıl sadece Temmuz ve Ağustos 

aylarında yayınlanmamaktadır. 

G�resun'da yayınlanan �k� gazeteden b�r� s�yas� Yeş�l G�resun gazetes� 

�le haftalık olarak yayınlanan resmî G�resun gazetes�d�r (Türk�ye 

Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.816). 

1927 yılında Türk�ye'de 63 v�layet�n 49'unda gazete ve derg � 

yayınlanmaktadır. 49 v�layette yayınlanan gazete ve derg�n�n toplam sayısı 

�se yaklaşık 230'dur ve bunların 100'ü İstanbul'da yayınlanmaktadır 

(Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes�, 1928). Bu tabloya bakıldığında 

G�resun v�layet�n�n sürel� yayın alanında �y�mser b�r görüntü sunduğu 

sonucuna varılab�l�r.   

Âm�r ve Memurlar 

G�resun v�layet�n�n 1924 yılı mülk� âm�r ve memur l�stes� �se şöyled�r 

(Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.816-817):  
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Tablo 5- G�resun V�layet� Memurları 

Memur�yet İsm� 

Val� 

Defterdar  

Tahr�rat müdürü 

Müftü 

Mahkeme-� asl�ye re�s� 

C�nayat müdde-î umum�s�  

Mahkeme-� asl�ye-� umum�  

Mahkeme-� asl�ye azası 

Mahkeme-� asl�ye azası mülazımı 

Mahkeme-� asl�ye azası mülazımı 

Müstant�k 

Jandarma kumandanı (kaymakam) 

Maar�f müdürü 

Sıhh�ye müdürü 

Muhasebe-� husus�ye müdürü 

Tapu müdürü 

Z�raat müdürü 

Emlak-ı m�ll�ye müdürü 

Nüfus müdürü 

Baytar müdürü 

Evkaf müdürü 

Rüsûmat müdürü 

Posta ve telgraf müdürü 

Başmühend�s  

Muhasebe mümeyy�z� 

Var�dat mümeyy�z� 

Beled�ye re�s� 

Mehmed Rıfat Bey 

Zeynelab�d�n Bey 

Al� F�kr� Bey 

Hüsey�n Kadr� Bey 

Nazm� Bey 

Mehmed Hamd� Bey 

Selahadd�n Bey 

Avn� Bey 

Avn� Bey 

Cel�l Bey 

Fer�dun Necdet Bey 

Süleyman Tevf�k Bey 

İsma�l Kemal Bey 

Eyüb Sabr� Bey 

Eyüb Bey 

Ömer Muhl�s Bey 

Hüsey�n Avn� Bey 

Kadr� Bey 

Osman Bey 

Vehb� Magmum� Bey 

Servet Bey 

Asım Bey 

Zühdü Bey 

İbrah�m Edhem Bey 

Haş�m F�kr� Bey 

Al� Remz� Bey 

Hasan Vehb� Bey 

 

 

T�rebolu ve Görele kazalarının mülk� âm�r ve memur l�stes� şöyled�r 

(Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Salnâmes� 1925-1926, s.818):  
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Tablo 6- T�rebolu ve Görele Kazaları Memurları 

T�rebolu Kazası 

Memur�yet                                                    İsm� 

Kaymakam  

Mal müdürü 

Müftü 

Mahkeme-� asl�ye re�s� 

Mahkeme-� müddeî umum�yes� 

Mahkeme azası 

Mahkeme azası 

Müstent�k 

Posta ve telgraf müdürü 

D�laver Bey 

Şükrü Bey 

Ahmed Necmedd�n Efend� 

Mehmed Tevf�k Bey 

Hüsey�n İhsan Bey 

Ahmed Zühdü Bey 

Seyy�d Yahya Bey 

Abdullah Bey 

Sal�m Hayr� Bey 

Görele Kazası 

Memur�yet                                                   İsm� 

Ka�makam  

Mal müdürü 

Müftü 

Mahkeme-� asl�ye re�s� 

Mahkeme-� müddeî umum�s� 

Mahkeme azası  

Mahkeme azası 

Müstant�k 

 

Tahs�n Bey 

Temel Vasf� Bey 

Abdusselam Bey 

Hal�l Bey 

- 

Hal�l Bey 

- 

Muharrem Azm� Bey 

 

Sonuç 
4 Aralık 1920'de müstak�l l�va, 20 N�san 1924 Teşk�lat -ı Esas�ye 

Kanunu muc�b�nce de v�layet hal�n� almış olan G�resun, TC Devlet 

Salnâmes�'ne göre Cumhur�yet'�n �lk yılında bölgen�n öneml� �hraç �skeles� 

durumunda olan Türk�ye'n�n �kt�sad� ve t�car� merke zler�nden b�r�d�r. 

G�resun l�manında yaşanan yabancı gem� traf�ğ�n�n bu sonuca ulaşılmasında 

öneml� b�r etk�s� olmalıdır. V�layet bu özell�ğ�n�n yanı sıra b�r tarım 

v�layet�d�r ve temel tarım ürünü fındıktır. 1924 yılında b�lhassa İstanbul'a 

yapılan hayvansal tarım ürünü (tereyağ) �hracı, v�layet�n ekonom�k 

faal�yetler� arasında d�kkat çekmekted�r.  

1924 yılında �kt�sad�, t�car� b�r merkez ve ekonom�s�n�n öneml� b�r 

kısmını tarımın teşk�l ett�ğ� v�layet�n günümüzde toplam tarım alanı yüzde 

46'dan yüzde 26'y a düşmüş, dolayısıyla tarım faal�yet� ger�lem�şt�r. Bell� b�r 

büyüme oranına ulaşmış olsa da bugün sanay�n�n hâlâ yeters�z düzeyde 
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bulunması ve tarım faal�yet�n�n de ger�lem�ş olması, şehr�n �şs�zl�k 

sorununun temel nedenler� görünümünded�r. Öte yandan G�resun l�manının 

da 1924 yılındak� önem�n� kaybetm�ş olması nedenler arasındadır.  

1924 yılında G�resun'da mevcut okul m�ktarının, aynı dönemde tüm 

Türk�ye'n�n okul m�ktarı göz önüne alındığında �y�mser b�r tablo arz ett�ğ� 

görülmekted�r. 1924'ten günümüze v �layette nüfus �k� kat artarken 

okullaşma oranı ve öğrenc� sayısında Türk�ye genel�nde yaşanan gel�şmeye 

paralel olarak büyük artış yaşanmış, okul sayısı 8 kat, öğrenc� sayısı �se 

yaklaşık 20 kat artmıştır.    

Cumhur�yet Halk Fırkası ve Tayyare Cem�yet� g�b� erken Cumhur�yet 

dönem�n�n bell� başlı kurumlarının şubeler� �le Osmanlı dönem�n�n 

kurumlarının şubeler�n�n de 1924'te v�layette mevcut olduğu görülmekted�r.  

1927 yılında Türk�ye'de 63 v�layet�n 49'unda gazete ve derg� yayınlanırken, 

1924 yılında G�resun'un üç sürel� yayınının bulunması, G�resun v�layet�n�n 

sürel� yayın alanında da �y�mser b�r görüntü sunduğunu göstermekted�r.   
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Öz
Eğ�t�m fakülteler�, güzel sanatlar eğ�t�m� bölümler�, görsel sanatlar öğretmenl�ğ� 
(Res�m-�ş) programlarına öğrenc� seçme amacıyla yapılan özel yetenek sınavları model 
ve yöntemler� kurumdan kuruma değ�şmes�ne karşın, f�gürden desen ve �mgesel 
tasarım yöntemler� eleme ve yerleşt�rmede yaygın olarak kullanılmaktadır. B�r sınav 
model�, tanımlanan n�tel�ktek� b�reyler� ayırt ed�c� olmalıdır. Görsel sanatlar 
öğretmenl�ğ� programına alınacak adayların �stend�k n�tel�kler�n�n tanımlanması, özel 
yetenek sınavı model�n�n oluşturulmasında yol göster�c� olab�l�r. Araştırma, 
sorgulama, problem çözme, yaratıcı düşünme, duyarlılık, kes�nt�s�z üretme, �nsan 
sevg�s�, toplumsal ve b�reysel sorumluluk sanat eğ�t�mc�s� adaylarını tanımlamada akla 
�lk gelen kavramlardır. Ayrıca bu adaylardan, b�l�şsel, duyuşsal, dev�n�şsel ve sezg�sel 
alanda gel�şmeye açıklık beklen�r.
F�gürden desen ve �mgesel tasarım yöntemler� adayların �stend�k n�tel�kler�n� ölçüp 
ölçmed�ğ� tartışma konusudur. Bu nedenle Batı Karaden�z Bölges�ndek� b�r 
ün�vers�ten�n görsel sanatlar eğ�t�m� programı özel yetenek sınavları �ç�n b�r model 
oluşturulmuş ve hazırlanan model b�r süre uygulanmıştır. Model f�gürden desen ve 
�mgesel tasarımın yanında görsel algı test�, portfolyo değerlend�rmes� ve görüşmey� 
�çermekted�r.  
Model�n uygulandığı yıllardak� araştırmacının sorumluluğunu yüklend�ğ� b�r çalışma 
grubu tarafından hazırlanan görsel algı testler�; ortak özell�kler� seçme, farklıyı ayırt 
etme, parçalardan bütün oluşturma, d�z�y� tamamlama, sınıflama, şek�ller arasındak� 
�l�şk�y� seçme, görünmeyen alanı tahm�n etme, kes�tler, açılımlar, uzayda dönme g�b� 
anal�z ve sentez düzey�nde düşünme becer�ler�n� ölçmeye yönel�k sorulardan 
oluşturulmuştur. Testler�n hazırlanmasında yurt�ç� ve yurtdışı kaynaklar kullanılmış, 
aday sorular hazırlanmış, akran gruplarına uygulanmış, soruların ayırıcılık gücü 
hesaplanmış, ayırıcılık gücü yüksek olan sorular seç�l�p, uzman görüşü alınarak testlere 
son hal� ver�lm�ş, akran gruplarına uygulanarak geçerl�k ve güven�rl�k çalışmaları 
yapılmıştır. 
Bu araştırmada görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programına kayıt yaptıran öğrenc�ler�n 
görsel algı test puanları �le b�r�nc� sınıf ve dördüncü sınıf akadem�k başarı puanları 
arasındak� �l�şk� sorgulanmıştır. Araştırma sonunda adayların test puanları �le b�r�nc� 



 

The relat�on between  v�sual percept�on tests organ�zed 
for spec�al talent exams and academ�c ach�evement �n 

art teach�ng program 
 

Abstract 
Although the models and methods for spec�al talent exams �mplemented to select 
students for art teach�ng program �n educat�on facult�es are d�fferent at each 
�nst�tut�on, des�gn�ng from f�gure and �mag�nat�ve des�gn methods are w�dely used �n 
el�m�nat�on and/or placement. These methods must measure the def�ned 
qual�f�cat�ons of the cand�dates. Therefore, a model was created and �mplemented to 
art teach�ng program spec�al talent exams �n a un�vers�ty �n the Western Black 
SeaReg�onfor a per�od of t�me. The model �ncluded v�sual percept�on test, portfol�o 
assessment and �nterv�ews �n add�t�on to draw�ng and �mag�nat�ve des�gn. 
V�sual percept�on tests wh�ch are prepared by a work group �nclud�ng the researcher 
of the subject are composed of quest�ons that a�m to quant�f�cate test sk�lls such as 
select�ng common tra�ts, d�scr�m�nat�ng d�fferences, form�ng a whole from parts, 
complet�ng sequences, class�fy�ng, select�ng the relat�onsh�p among shapes, 
est�mat�ng the �nv�s�ble area and th�nk�ng sk�lls at analys�s and synthes�s level 
�nclud�ng sect�ons, expans�ons and spat�al rotat�on. The study exam�ned the 
relat�onsh�p between art teach�ng program students' v�sual percept�on test scores and 
the�r academ�c ach�evement scores.  The study ut�l�zed Pearson Correlat�on, Post 
Hoc Analys�s and ANOVA stat�st�cs and the results po�nt to a h�gh level relat�onsh�p 
between academ�c ach�evement scores for f�rst year and graduat�on and v�sual 
percept�on test scores. 
Inth�sstudytherelat�onsh�pbetweenf�rstandfourthclassacadem�cach�evementscoresand
v�sualpercept�on test scores of studentsenrolled �n the art teach�ng program has 
beenquest�oned. 
Thestudyfoundh�ghlevelcorrelat�onbetweenacadem�cach�evementand test scores of 
thecand�dates; th�sresult �n l�neproposalsweredevelopedabouttheava�lab�l�ty of 
suchtestsforspec�altalentexams. 
Keywords: V�sual arts, Spec�al talent exams, V�sual percept�on tests
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sınıf ve mezun�yet akadem�k başarıları puanları arasında yüksek düzeyde korelasyon 
olduğu sonucuna ulaşılmış; bu sonuçlar doğrultusunda özel yetenek seçme 
sınavlarında bu tür testler�n kullanılab�l�rl�ğ�ne �l�şk�n öner�ler gel�şt�r�lm�şt�r. 
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G�r�ş
Eğ�t�m fakülteler�n�n görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programlarına öğrenc� 

seçmek amacıyla yapılan özel yetenek sınavlarının yöntem ve aşamaları 

üzer�ne yoğun tartışmaların yapılmasına karşın ortak b�r sınav model� 

düşünces�ne ulaşılamamıştır. Sınavların omurgasını oluşturan canlı modelden 

desen ve �mgesel tasarımın yanında sözel anlatım becer�ler�n�n ve sanat 

kültürünün ölçüldüğü açık uçlu sorulardan oluşan sınav türler�n�n yanında, 

çoktan seçmel� testler,  görüşme, görsel bellekler�n�n ölçüldüğü farklı sınav 

türler�nden yararlanıldığı b�l�nmekte ve bu konu sıklıkla gündeme gelmekted�r. 

Adayların alan ve alan dışı g�b� farklı ortaöğret�m programlarından mezun 

olmaları tartışmaya yen� boyutlar kazandırmaktadır. Görsel sanatlar 

öğretmenl�ğ� programına başvuran adayların büyük b�r kısmının hazırlık 

kurslarına katılarak hazırlandığı b�l�nmekte; dolayısıyla sınavlarda 

öğrenc�ler�n ortaöğret�m kurumlarındak� kazanımlarının yanında okul dışında 

elde ett�ğ� becer�ler�n ölçüldüğü tartışmalara konu olmaktadır.

Hazırlık kurslarının b�r kısmı uzun sürel� ve akadem�k düzeyde 

programlarla adayları eğ�t�rken, n�tel�kler�n�n tartışmalı olduğu b�r kısım 

kurslar salt yetenek sınavlarına yönelmekte; yükseköğret�me geç�ş sınavları 

sonunda herhang� b�r yükseköğret�m kurumuna yerleşemeyen gençler�n umut 

kapısı olmaktadır. Bu tür kurslarda desen ve �mgesel tasarıma yönel�k 

çalışmalar yapılmakta, estet�k ve sanatsal kültürlenmeye yönel�k etk�nl�kler 

göz ardı ed�lmekted�r. Üstel�k dev�n�şsel alandak� yanlış öğrenmeler�n yen� 

öğrenmelere ket vurduğu ve bunların düzelt�lmes�n�n yen� öğrenmelerden daha 

zor olduğu b�l�nmekted�r. Öztürk'ün  (2007) bel�rtt�ğ� g�b� özel yetenek 

sınavları desenler�nde b�rb�r�ne benzer f�gürlere, mekanlara ve mot�flere 

rastlanmaktadır. Özel yetenek seçme sınavları hazırlık kurslarında b�rb�r�ne 

benzeyen f�gürler�n, mekanların ve mot�fler�n tekrar tekrar yaptırılarak aday 

öğrenc�lere ezberlett�r�lmekted�r. Özel yetenek sınavlarında ç�z�len desenler 

�rdelend�ğ�nde, desenler� adayların hazırlandıkları bazı kurslara göre 

gruplandırmak da olasıdır. 

D�ğer taraftan görsel sanatlar alanındak� ölçme ve değerlend�rmede 

somut ölçütler bel�rlense b�le tümüyle öznell�kten arındırılamamaktadır. 

Kırışoğlu'nun yaptığı b�r çalışmada bel�rt�ld�ğ� g�b� aynı desen 20-100, 40-100 

ya da 25-100 arasında değ�şen puanlarla değerlend�r�leb�lmekted�r (Kırışoğlu, 
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1995, 115). Öznell�k, kurumların ya da değerlend�rme jür�s� üyeler�n�n 

beklent�ler�ndek� farklılıklar olarak görüleb�l�r; k�m�ler� gel�şmeye açıklığı 

temel alırken, k�m�ler� olgunlaşmayı önemsemekted�r. Genell�kle desen ve 

�mgesel tasarım g�b� �k� aşamadan oluşan özel yetenek sınavlarında eleme 

desenden m� yapılmalı, �mgesel tasarımdan mı sorusu da tartışılması gereken 

b�r sorudur.
Araştırmanın yürütüldüğü ün�vers�ten�n görsel sanatlar öğretmenl�ğ� 

programları özel yetenek sınavlarında b�r süre �mgesel tasarım eleme 

basamağının ölçütler�nden b�r� �ken sonrasında f�gürden desen eleme ölçütü 

olarak kullanılmaktadır. Tablo 1 dek� örnek notlarda görüldüğü g�b� bazı 

adayların desen puanlarıyla �mgesel tasarım puanları arasında farklar d�kkat 

çek�c�d�r. İmgesel tasarım ve f�gürden desen sınavlarının eleme ve seçme 

amaçlı yer değ�şt�r�lmes� durumunda, bu adaylardan h�çb�r� eleme aşamasını 

geçemeyecek ve görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programında öğren�m görme 

hakkını elde edemeyecekt�r.

Tablo 1. Eleme sınavının �mgesel tasarımdan ve f�gürden desenden yapıldığı �k� ayrı 

sınava g�ren adayların �mgesel tasarım ve desen sınavı puanlarından örnekler

  Sınavlar   Örnek puanlar 

A sınavı Eleme sınavı  

Seçme sınavı 

İmgesel Tasarım 

Desen 

96 

32 

89 

35 

88 

45 

88 

29 

85 

28 

B sınavı Eleme sınavı 

Seçme sınavı 

Desen 

İmgesel Tasarım 

95 

51 

93 

46 

95 

50 

98 

52 

96 

45 

 
Tablo 1 dek� örneklerde görüldüğü g�b�; eleme sınavının �mgesel tasarım 

yoluyla yapıldığı sınavda 85 le 96 arasında puan alan adayların f�gürden desen 

puanları 28 le 45 arasında değ�şmekted�r. Eleme sınavının f�gürden desen 

yöntem�yle yapıldığı başka b�r sınavda da benzer b�r durum söz konusudur. 

Desen sınavından 93 �le 98 arasında puan alan adayların �mgesel tasarım 

puanları 46 �le 52 arasındadır. Dolayısıyla başarı taban puanının 55 olduğu b�r 

sınav s�stem�nde eleme ve seçme sınavlarının yer değ�şmes� durumunda 

yukarıda puanları bel�rt�len öğrenc�ler�n başarısız sayılması olasıdır.

Burada vurgulanması gereken desen ve �mgesel tasarım sınavlarının 

eleme ve seçmeden çok adayların hang� özell�kler�n� ölçtüğü ve yetenek 

kavramına yüklenen anlamdır. Söz konusu bu sınavlardak� ç�z�mler d�kkatl� 

çözümlemelerle adayların k�ş�l�ğ� hakkında �puçları elde etmek olasıdır. 
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K�ş�l�k kuramcılarından Jung, k�ş�l�kte dışadönüklük (extravers�on) ve 

�çedönüklük (�ntrovers�on) olarak �k� temel yönel�m olduğunu �ler� sürer. 

Jung'a (1971) göre, �nsanda dört temel ps�koloj�k �şlev vardır. Bunlar düşünme, 

h�ssetme, duyumsama ve sezmed�r. İçedönüklük dışadönüklük tutumları, dört 

temel �şlevle b�rl�kte düşünülünce düşünen dışadönük, h�sseden dışadönük, 

duyumsayan dışadönük, sezg�sel dışadönük, düşünen �çedönük, h�sseden 

�çedönük, duyumsayan �çedönük ve sezg�sel �çedönük t�pler olarak sek�z ayrı 

k�ş�l�k t�p� ortaya çıkar (Yanbastı, 1990). Read (Akt. San, 1977, 55) 

dışadönüklük ve �çedönüklüğü öznel ve nesnel tutumlar olarak tanılamakta, 

b�rey çocukluk dönem�nde öznel b�r tutuma sah�pken, zamanla nesnel 

tutumlara yöneld�ğ�n�, ancak bu �k� tutumdan b�r�n�n başat olduğunu 

bel�rtmekted�r. Söz konusu k�ş�l�k t�pler� sanatsal üret�mde nesnel/öznel 

gerçekç�l�k, nesnel/öznel gerçeküstücülük, nesnel/öznel dışavurumculuk ve 

nesnel/öznel sezg�c�l�k olarak sek�z görsel anlatım yaklaşımı olarak karşımıza 

çıkar  (Bkz. San, 1977, 66-72).  D�ğer taraftan k�ş�l�kle gerek sanatsal gerekse 

akadem�k başarı arasında b�r bağlantı olduğu b�l�nmekted�r. Başarılı b�reyler�n 

genel olarak; kend�n� tanıyan, sorumluluk alab�len, amacını bel�rleyen, b�r 

problem karşısında �y�ce düşünerek hareket eden, zamanı �y� kullanan, 

d�nlemey�, gözlemey�, susmayı b�len, yardım �steyeb�len, başarılarıyla övünen 

ve başarısızlık karşısında yılmadan çalışmalarına devam eden, sebepler� 

dışında değ�l �ç�nde arayan, kend�n� b�r �şe adayab�len ve kararlı olan b�reyler 

olduğu bel�rt�lmekted�r (Davaslıg�l, 1990, Baltaş, 1997; Köse, 1998; akt. 

Kağan Kesk�n ve Yapıcı, 2008). Dolayısıyla yükseköğret�m önces� 

dışadönüklük-�çedönüklük ya da nesnell�k ve öznell�k karşıtlıklarından b�r�n�n 

baskın olarak bel�rg�nleşt�ğ�, bunun da onların sanatsal çalışmalarındak� 

seç�mler�n� etk�led�ğ�, bunun ergenler�n sanatsal üret�mler�nde nesnel ya da 

öznel tutum gel�şt�rmeler�ne neden olduğu söyleneb�l�r. Bu durumda 

nesnel/yansıtmacı t�pler m� yoksa öznel/dışavurumcu t�pler m� yetenekl� 

algılanacağı üzer�nde tartışılması gereken ayrı b�r boyuttur. Tablo 1'dek� desen 

ve �mgesel tasarım puanları arasındak� öneml� farkın ve Kırışoğlu'nun 

çalışmasındak� aynı çalışmaya ver�len puanlar arasındak� farkların yukarıda 

tartışılan k�ş�l�k özell�kler� yaklaşımlarından kaynaklandığı çıkarımı 

yapılab�l�r. Bu nedenle adayların desen ve �mgesel tasarım çalışmalarının 

b�rl�kte değerlend�r�lmes� gerekt�ğ� söyleneb�l�r.
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Görsel sanatlar eğ�t�m�nde ölçme konusunda Kırışoğlu (1994, 116) b�r 

ürünün �k� b�leşenden oluştuğunu; bunlardan b�r�n�n tekn�k becer� ya da ustalık, 

d�ğer�n�n �se estet�k ve anlatım olduğunu bel�rtmekted�r. Yetenek sınavlarında 

ölçülmes� gereken bu �k� b�leşend�r (E�sner'dan akt. Kırışoğlu 1994, 117).  

Başka b�r dey�şle duyarlılıkla beslenen ustalıktır. Ancak özel yetenek 

sınavlarında bu �k� boyut temel alınsa b�le öğretmen yet�şt�ren programlarda 

öğrenc�ler�n başarılı olmalarının ölçütü olduğunu söylemek de olası değ�ld�r.  

F�gürden desen ve �mgesel tasarım yöntemler�n� temel alan sınav s�stem�yle 

seç�len adayların sınav başarılarıyla akadem�k başarıları arasında korelasyon 

olmadığına �l�şk�n araştırmalar bulunmaktadır. Örneğ�n; Çakan ve Kaplan'ın 

(2007) yaptığı b�r çalışmada adayların yetenek puanlarıyla b�r�nc� sınıf 

sonundak� başarıları arasında b�r �l�şk� bulunamadığı bel�rt�lmekted�r. B�r sınav 

model�, tanımlanan n�tel�ktek� b�reyler� ayırt ed�c� olmalıdır. Görsel sanatlar 

öğretmenl�ğ� programına alınacak adayların �stend�k n�tel�kler�n�n 

tanımlanması, özel yetenek sınavı model�n�n oluşturulmasında yol göster�c� 

olab�l�r. Görsel sanatlar öğretmenler� ve dolayısıyla adaylardan beklenen ve 

öğretmen eğ�t�m� önces� b�ç�mlenmeye başlayan meslek� �nanç, değer, tutum, 

m�zaç ve karakter özell�kler�, �let�ş�m becer�ler� g�b� k�ş�l�k özell�kler� (Bkz. 

Yılmaz, 2015) yanında araştırma, sorgulama, problem çözme, yaratıcı 

düşünme, duyarlılık, kes�nt�s�z üretme, �nsan sevg�s�, toplumsal ve b�reysel 

sorumluluk sanat eğ�t�mc�s� adaylarını tanımlamada akla �lk gelen 

kavramlardır. Bu nedenle �lg� ve tutum ölçekler�, k�ş�l�k testler� ve ps�koloj�k 

testler özel yetenek sınavlarında kullanılab�lecek ölçme tekn�kler�ndend�r 

(Yılmaz, 2015). Özel yetenek sınavlarında ölçüt zeng�nl�ğ� n�tel�kl� öğrenc� 

seç�m�nde etk�l� olab�l�r.

Araştırmanın yürütüldüğü ün�vers�ten�n görsel sanatlar öğretmenl�ğ� 

programları özel yetenek sınavları �ç�n b�r model gel�şt�r�lm�ş; model, f�gürden 

desen ve �mgesel tasarımın yöntemler�n�n yanında görsel algı test�, portfolyo 

değerlend�rmes� ve görüşmey� �çermekted�r. B�r süre �mgesel tasarım ve görsel 

algı test� elemede, desen, görüşme ve portfolyo değerlend�rmes� seçme 

aşamalarında kullanılmıştır. Daha sonra desen elemede, d�ğer yöntemler 

seçmede kullanılmıştır. Model�n uygulandığı yıllardak� görsel algı testler� 

araştırmacının sorumluluğundak� b�r çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. 

Testler ortak özell�kler� seçme, farklıyı ayırt etme, parçalardan bütün 
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oluşturma, d�z�y� tamamlama, sınıflama, şek�ller arasındak� �l�şk�y� seçme, 

görünmeyen alanı tahm�n etme, kes�tler, açılımlar, uzayda dönme g�b� anal�z ve 

sentez düzey�nde düşünme ve görsel algı becer�ler�n� ölçmeye yönel�k 

sorulardan oluşturulmuştur. 

Test soruları mekansal algı, detay algılama, soyut kavrama ve z�h�nde 

döndürme �le yüzey oluşturma g�b� testler�nden yararlanılarak ya da 

uyarlanarak oluşturulmuştur. Mekansal algı test�, üç boyutlu algılamayı ölçen 

b�r testt�r. C�s�mler�n uzay �çer�s�nde ve de b�rb�rler�ne göre �l�şk�ler�n�n 

algılanıp doğru b�r şek�lde değerlend�r�lmes�n� �çer�r. Görsel sanatlar 

eğ�t�m�nde görsel düşünme ve görsel algı anahtar kavramlar arasındadır. Görsel 

algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha öncek� deney�mlerle �l�şk�l� 

olarak yorumlama yeteneğ� anlamına gelmekted�r (Akdem�r, 2006; Aral, 

2010). Başka b�r dey�şle gördüğünü kavrama ve ona anlam yükleme 

yeteneğ�d�r. B�rey�n ney� nasıl göreceğ� ve algılayacağı, hang� görüntüler� 

algılayıp hang�ler�n� algılayamayacağı, duyusal olarak algıladığı görüntülere 

ne tür anlamlar ve değerler yükleyeceğ�, büyük ölçüde onun b�lg� b�r�k�m� ve 

yaşam deney�m�yle �lg�l�d�r (İnceoğlu, 1993; Mem�ş ve Harmanda, 2012). 

Merc�er ve arkadaşları (2001, akt. Met�n ve Aral,  2012) görsel algıyı serebral 

kortekse gönder�len tüm görsel b�lg�ler�n algılanması, organ�ze ed�lmes�, 

özümsenmes� ve �şlenmes�n� �çeren b�r sürec�n b�rleş�m� olarak 

tanımlamaktadır. Görsel algılama, uzamsal �l�şk�ler ve yapısal becer�ler� 

kapsayan farklı türden becer�ler� �çermekted�r . Her ne kadar desen ve �mgesel 

tasarım çalışmalarında görsel algı devrede olsa da yukarıda tartışılan 

nedenlerle tasarım süreçler�nde, öğrenc�ler�n z�h�nsel becer�ler� ve duyuşsal 

yönel�mler� ölçülememekted�r. L�teratürde görsel algının ölçülmes� konusunda 

farklı modeller bulunmaktadır. Örneğ�n Frostıg, Lefever ve Wh�ttlesey görsel 

algı ölçümünde el-göz koord�nasyonu, şek�l-zem�n, şek�l değ�şmezl�ğ�, 

mekanda konum ve uzamsal �l�şk�ler olmak üzere beş farklı boyutta 

ölçüleb�leceğ�n� bel�rtmekted�r. Benzer şek�lde Hamm�ll, Pearson ve Voress, 

(1993) el-göz koord�nasyonu, mekanda konum, kopyalama, şek�l-zem�n, 

uzamsal �l�şk�ler, görsel tamamlama, görsel-motor hız ve şek�l 

değ�şmezl�ğ�nden oluşan sek�z boyutta ölçüleb�leceğ�n� ortaya koymaktadır. 

Ekstrom, French, Harmon ve Derman (1976) tarafından gel�şt�r�len testler �se 

kart döndürme, küp karşılaştırma, kâğıt katlama ve yüzey oluşturma testler�d�r. 
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İlk �k� test z�h�nde döndürme yeteneğ�n� ölçerken son �k� test uzamsal 

görselleşt�rme yeteneğ�n� ölçmekted�r (Del�al�oğlu,1996)

Detay algılama test�, tamamen ç�z�mlerden oluşan, sözcük �çermeyen ve 

ç�z�mlerdek� detayları hemen algılama ve aralarındak� benzerl�k ve farklılıkları 

hızlı b�r şek�lde bel�rleme yeteneğ�n� ölçen b�r testt�r. Soyut kavrama test� 

b�reyler�n kavrama yeteneğ�n�n ölçülmes�n� amaçlar. Şek�ller arasındak� soyut 

�l�şk�ler� algılama yeteneğ�n� �çer�r. Test b�r ser� b�rb�r�n� �zleyen şek�l d�z�s�n� 

�zlemes� gereken son doğru şekl� bulmayı ölçer. Bu sorularda b�reyler, 

şek�ller�n değ�şme �lkeler�n� bulur ve bu �lkelere göre tamamlayıcı şekl� bel�rler. 

Soyut kavrama yeteneğ� aynı zamanda, sözel ve sayısal ver� gerekt�rmeyen 

prat�k b�l�şsel yeteneğ� ölçümlemekted�r (http://www.dbe.com.tr/ 

default.aspx?Sect�onID=343). 

Bu araştırmanın konusu olan görsel algı testler�n hazırlanmasında yurt�ç� 

ve yurtdışı kaynaklar kullanılmıştır. Test uygulanmadan önce b�r deneme test� 

hazırlanmıştır. Deneme test�nde 10 tema bel�rlenm�ş her temadan 14 er aday 

soru seç�lm�ş ya da uyarlanmıştır. Test soruları �k�ye bölünerek 70 er soruluk �k� 

paralel test hal�ne get�r�lm�şt�r. Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programlarında 

öğren�me başlayan b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�nde denenm�şt�r. Testlerden b�r� 30 

ar k�ş�l�k gruplardan oluşan b�r�nc� öğret�m, d�ğer� �k�nc� öğret�m öğrenc�ler�ne 

uygulanmıştır. Test sorularına ver�len yanıtların dökümü yapılmış, soruların 

ayırıcılık gücü hesaplanmış, ayırıcılık gücü .20n�n altında olan sorular testten 

çıkarılmıştır. “Genell�kle ayırıcılığı .20 �le .30 arasında olan maddeler testte 

kullanılab�l�r n�tel�kted�r. Ayırıcılığı .30 �le .40 arasında olan maddeler �y�; 

ayırıcılığı .40 tan daha yüksek olan maddeler �se çok �y� sayılab�l�r.” (Özçel�k 

1999, 125). Ayırıcılık gücü yüksek olan 50 şer soru seç�l�p, �k�nc� yarıyılda 

gruplar değ�şt�r�lerek uygulanmış, yüksek düzeyde Pearson korellasyon 

katsayısı (.88) elde ed�lmes�ne karşın, gerçek b�r sınav olmadığı düşünces�yle 

uzman görüşü alınarak testlere son hal� ver�lm�şt�r. Bu çalışmalar sonunda özel 

yetenek seçme sınavlarında bu tür görsel algı testler�n�n kullanılmasına karar 

ver�lm�şt�r. Test hazırlama çalışmaları her yıl y�nelenerek sürdürülmüş ve farklı 

sorulardan oluşan testler gel�şt�r�lm�şt�r.

Görüldüğü g�b� test�n hazırlanması, denenmes�, geçerl�l�k ve 

güven�rl�ğ�n�n saptanması oldukça zahmetl� ve zaman alıcı ve uzmanlık 

gerekt�ren b�r süreçt�r. Öğrenc� seçme g�b� oldukça öneml� b�r nedenle 
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kullanılması neden�yle b�r kez kullanılab�l�r. Test uzmanları, ölçme ve 

değerlend�rme uzmanları g�b� alan dışından uzmanların her sınav önces�nde 

görev almalarının önündek� engeller, görsel algı test puanlarının sınav 

puanlarına ağırlığının g�tt�kçe azaltılması neden�yle yerleşt�rme sıralamasında 

etk�s�z hale gelmes� g�b� nedenlerle kullanılmaktan vazgeç�lm�şt�r.

Görsel algı testler�n�n öğretmen adaylarının h�zmet önces� eğ�t�m� 

boyunca akadem�k başarıyla �l�şk�s�n�n bel�rlenmes� gerek�r. Bu çalışmada bu 

�l�şk�y� bel�rlenmeye odaklanılmış ve araştırmada görsel sanatlar öğretmenl�ğ� 

programında öğren�m gören öğrenc�ler�n görsel algı test�nden aldıkları 

puanlarla, akadem�k puanları arasında �l�şk� olup olmadığı saptanması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda dört araştırma sorusu bel�rlenm�şt�r. 

1.Öğrenc�ler�n görsel algı test�nden aldıkları puanlarla b�r�nc� yıl 

sonundak� akadem�k ortalamaları arasında �l�şk� var mıdır? 

2. B�r�nc� sınıf sonunda akadem�k başarıları bakımından üst, orta ve alt 

grupların başarı puanlarıyla test puanları arasında �l�şk� var mıdır? 

3. Alan ve alan dışından gelen öğrenc�ler�n görsel algı test�nden aldıkları 

puanlar arasında fark var mıdır? 

4.Öğrenc�ler�n görsel algı test�nden aldıkları puanlarla mezun�yet 

puanları arasında �l�şk� var mıdır?

Yöntem
Bu araştırmaya konu olan görsel algı testler� Batı Karaden�z Bölges�nde 

b�r ün�vers�ten�n görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programları özel yetenek 

sınavlarında beş yıl süre �le kullanılmış ve sınav model� �mgesel tasarım ve 

görsel algı test�nden eleme, f�gürden desen, görüşme ve portfolyo 

değerlend�rmes� seçme aşaması yöntemler� olarak uygulanmıştır. Özel yetenek 

sınavları sonunda programa kayıt yaptıran 40 b�r�nc� öğret�m, 40 �k�nc� öğret�m 

öğrenc�s� çalışma grubu olarak alınmış, ancak programa kayıt yaptıran b�r�nc� 

öğret�m öğrenc�ler�nden üçü b�r�nc� yıl, b�r� �k�nc� yıl �ç�nde değ�ş�k nedenlerle 

programdan ayrılmış, programa devam eden öğrenc�ler�n test puanları ve 

b�r�nc� yıl sonundak� akadem�k başarı puanları kayded�lm�şt�r. Bu adayların 

tümünün mezun�yet aşamasına gelmes�yle, mezun�yet akadem�k başarı 

puanları öğrenc� b�lg� s�stem�nden alınmıştır. Araştırmada sınavı kazanan ve 

programa kayıt yaptıran öğrenc�ler�n görsel algı test puanları yanında, b�r�nc� 



B�r�nc� Öğret�m 

Test puanları Ort.

İk�nc� Öğret�m

Test puanları Ort.

Tüm adayların 

Test puanları Ort.

51.83 51.87 51.85

N=36

 

N=40

 

N=76

 

 

  

Alt grup

Üst grup PearsonCorrelat�on ,865(**)

S�g. (1-ta�led) ,000

P<0,01*
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sınıf akadem�k başarı puanları ve mezun�yet başarı puanları ver�ler� 

kullanılmış, ver�ler�n anal�z�nde SPSS programından yararlanılmıştır; 

PearsonCorrelat�on, Post Hoc Anal�z�, Anova �stat�st�kler� yapılmış, k�m� 

zaman ar�tmet�k ortalamalar üzer�nden değerlend�rmelere g�d�lm�şt�r.

B�r�nc� sınıf sonunda öğrenc�ler akadem�k başarılarına göre üst, orta ve 

alt gruba ayrılmış, görsel algı test�nden aldıkları puanlarla karşılaştırılmıştır. 

Testler�n�n �ş görüsü �ç�n denekler�n üst ve alt grup akadem�k başarı puanları ve 

test başarı puanlarının arasındak� �l�şk�ye ortalamalarla bakılmıştır. 

Denekler�n tümünün okulu b�t�rmes�nden sonra, b�r�nc� yıl sonundak� 

akadem�k başarı sıralamalarıyla, mezun�yet başarı sıralamaları 

karşılaştırılmıştır. İk�nc� öğret�m öğrenc�ler� arasında sanat alanından gelen 

öğrenc� sayısının yüzde onun altında olması neden�yle, alan ve alan dışı 

karşılaştırmalarında b�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�ne a�t ver�ler kullanılmıştır.

Bulgular ve Yorum
Test�n Güven�rl�ğ�ne İl�şk�n Bulgular

Araştırmada kullanılan test�n güven�rl�ğ�yle �lg�l� olarak üst grup, alt 

grup korelasyonuna ve test puanları ortalamasına bakılmıştır.

Tablo 2. Üst grup ve Alt grup test puanları arasındak� �l�şk�

Tablo 2' de görüldüğü g�b� yüzde y�rm� yed�l�k üst grup öğrenc�ler� �le alt 

grup öğrenc�ler�n�n görsel algı test�nden almış oldukları başarı puanları 

arasında yüksek düzeyde (,87) poz�t�f yönde anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. 

Test puanları ortalamasına baktığımızda da güven�l�r b�r test olduğu 

görülmekted�r. Test ortalaması ranjı 100 lük s�stemde 50 puan dolaylarında �se 

geçerl� ve güven�l�r b�r test olarak kabul ed�l�r. Aşağıda adayların test puanları 

ortalaması ver�lm�şt�r. 

Tablo 3. Test puanları ortalamaları



Test Puanı

B�r�nc� sınıf akadem�k ort. PearsonCorrelat�on ,622(**)

 

S�g. (1-ta�led)

 

,000

 

 

N

 

76

 

p<0,05*
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Tablo 3'te görüldüğü g�b� b�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n test puanları 

ortalaması 51.83, �k�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n �se 51.87 d�r. Tüm öğrenc�ler�n 

test puanları ortalaması �se 51, 85 t�r. Dolayısıyla �stat�ksel olarak test�n 

güven�l�r olduğu söyleneb�l�r. 

Öğrenc�ler�n Görsel Algı Test�nden Aldıkları Puanlarla B�r�nc� Yıl 

Sonundak� Akadem�k Ortalamaları Arasındak� İl�şk�ye İl�şk�n Bulgular

Tablo 4. B�r�nc� sınıf akadem�k ortalamaları �le test puanları arasındak� �l�şk�

Tablo 4' e göre öğrenc�ler�n b�r�nc� sınıf sonundak� akadem�k başarı 

puanları �le görsel algı test�nden aldıkları puanlar arasında poz�t�f yönde orta 

düzeyde anlamlı b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. Görsel algı test�nden yüksek 

puan alan öğrenc�ler�n, b�r�nc� sınıf sonundak� akadem�k başarı puanlarının da 

yüksek olduğunu, böylece test�n öğrenc�ler�n akadem�k başarısıyla �l�şk�l� 

olduğunu söylemek mümkündür.

B�r�nc� Sınıf Akadem�k Başarıları Bakımından Üst, Orta ve Alt 

Grupların Başarı Puanlarıyla Test Puanları Arasındak� İl�şk�ye İl�şk�n 

Bulgular

B�r yıllık eğ�t�m ve öğret�mden sonra öğrenc�ler�n elde ett�kler� başarının 

gösterges� akadem�k ortalamalarıdır. Araştırmaya konu olan dönem�n�n sınav 

ve değerlend�rme yönetmel�ğ�ne göre; akadem�k ortalaması 1,49 ve altı puana 

sah�p öğrenc�ler yeters�z sayılır, 1,50-1,99 arasında akadem�k ortalamaya sah�p 

öğrenc�ler �zleyen dönemde en fazla dönem kred�s� kadar ders alab�l�rler,  

akadem�k ortalaması 2,00 ve üstünde başarıya sah�p öğrenc�ler başarılı sayılır,  

�zleyen dönemde dönem kred�s� kadar ders aldıktan sonra d�lerlerse �k� ders 

daha alab�lme hakkına sah�pt�r. Söz konusu yönetmel�k temel alınarak 

araştırmaya alınan çalışma grubunun b�r�nc� yıl sonundak� akadem�k 

ortalamalarına göre üst, orta ve alt gruplar bel�rlenm�ş ve grupların, akadem�k 

ortalamalarıyla, görsel algı test� puanları ortalamaları arasındak� farka 

bakılmıştır.
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Tablo 5. Öğrenc�ler�n b�r�nc� sınıf akadem�k başarı puanlarıyla test puanları arasındak� 

farklılık
Anova

 

Kareler 
    

Toplamı
 

sd
 

Kareler 

Ortalaması
 

F
 

P

Gruplar Arası 816,050 2 408,025  15,947  ,000*

Gruplar İç� 1867,792 73 25,586   
Toplam 2683,842 75   

p<0,05*

Tablo 5'e baktığımızda akadem�k ortalamalarla testten almış oldukları 

puanlar arasında p=0,03<0,05'e göre fark anlamlıdır. Test puanları arasındak� 

bu farkın akadem�k başarıdan mı kaynaklandığı sorusuna �se post hoc 

anal�z�yle bakılmıştır.

Tablo 6. Alt, orta ve üst grupların b�r�nc� sınıf akadem�k ortalamaları �le test puanları 

arasındak� �l�şk�
B�r�nc� sınıf akadem�k ortalamaları

 

N

 

Subsetforalpha = .05

 

Test Puanları Ortalamaları

34

 

60,30

26 48,83

16 46,54

Üst Grup 

 
Orta grup 

Alt grup 

Post Hoc anal�z�yle scheffe tablosuna baktığımızda akadem�k 

ortalamaları 2.00 ve üzer�nde olan üst grubu oluşturan öğrenc�ler�n görsel algı 

test puanlarının 60,30 �le en yüksek ortalamayı oluşturduğu, akadem�k 

ortalamaları 1.50 �le 1.99 arasında olan orta grubun  test puanlarının 48.83 

ortalama puanla orta düzeyde başarılı olduğu, akadem�k ortalamaları 1.49 ve 

altı olan öğrenc�ler�n test puanlarının 46.54 le alt grubu oluşturduğu 

görülmekted�r. Tabloda görüldüğü g�b� öğrenc�ler�n görsel algı test�nden elde 

ett�kler� başarı, onların görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programlarındak� 

başarısının gösterges� olab�lmekted�r. Bu durum aynı zamanda görsel algı 

testler�n�n �ş görüsünün gösterges� olarak yorumlanab�l�r.

Alan ve Alan Dışından Gelen Öğrenc�ler�n Görsel Algı Test�nden 

Aldıkları Puanlar Arasındak� Farklara İl�şk�n Bulgular

Başarılı ve başarısız grupların hang� ortaöğret�m kurumlarından geld�ğ� 

önem taşımaktadır. Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programlarında öğren�m 
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gören öğrenc�ler�n, programlarında res�m ya da görsel sanatlar ders� olmayan 

l�seler dâh�l çok çeş�tl� ortaöğret�m kurumlarından mezun oldukları 

b�l�nmekted�r, ancak öğrenc�ler alan ve alan dışı olmak üzere �k� grupta 

değerlend�r�l�r. Alandan ve alan dışından gelen öğrenc�ler�n görsel algı test� ve 

akadem�k ortalama puanlarının ortalamalarına �l�şk�n anal�zler aşağıda 

ver�lm�şt�r. İk�nc� öğret�mde alandan gelen öğrenc� sayısı grup sayısının yüzde 

onunun altında olduğundan ve b�r�nc� öğret�mle �k�c� öğret�m akadem�k başarı 

puanları arasında �k�nc� öğret�m�n leh�ne fark bulunduğundan söz konusu 

�stat�st�k �k�nc� öğret�m� kapsamamaktadır. 

Tablo 7. B�r�nc� sınıf b�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n görsel algı test� ve akadem�k 

puanları ortalamaları
 

 

 

Okul Türü N

 

Subsetforalpha = 05, Test Ort.

 

Akadem�k Ortalama

1

 

1

  

Alan 16 49,00 1,58

Alan Dışı 20 54,90 2,33

S�g. ,125

Tablo 7' de görüldüğü g�b� alandan gelen öğrenc�ler�n görsel algı test� 

ortalamaları (49,00) alan dışından gelen öğrenc�ler�n puanlarından (54,90) 

daha düşüktür. Bu fark b�r�nc� sınıf sonundak� akadem�k ortalama puanlarında 

da görülmekted�r. Alandan gelen öğrenc�ler�n akadem�k puanları ortalaması 

(1,58), alan dışından gelen öğrenc�ler�n akadem�k puanları ortalamasından 

(2,33) daha düşüktür.

Özetle alandan gelen öğrenc�ler�n hem test puanlarının hem de b�r�nc� yıl 

sonundak� akadem�k puanlarının, alan dışından gelen öğrenc�lere göre daha 

düşük olduğu görülmekted�r. Özel yetenek sınavlarında yerleşt�rme puanının 

hesaplanmasında alandan gelen öğrenc�ler�n Ağırlıklı Ortaöğret�m Başarı 

Puanlarının (AOBP)   katkısı oldukça öneml� b�r ağırlığa sah�pt�r. Yetenek 

sınavları sonunda yapılan sıralamada AOBP alandan gelenler� üst sıralara 

çekmekted�r. Yükseköğret�me geç�ş sınav kılavuzunda “L�seler, meslek 

l�seler�, öğretmen l�seler� ve güzel sanatlar l�seler�n�n el sanatları, graf�k, 

müz�k, sanat (müz�k), nakış, res�m, sanat (res�m), seram�k alan, kol, bölümler�” 

“alan” olarak kabul ed�lmekted�r. Tablo 8 de görülen alandan gelen 16 

öğrenc�n�n sek�z� güzel sanatlar l�seler�nden, d�ğer sek�z� meslek l�seler�n�n 

değ�ş�k bölümler�nden mezun olmuşlardır. 
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Tablo 8. Alandan gelen öğrenc�ler�n görsel algı test� ve akadem�k puanları 

ortalamalarının karşılaştırması   

    

   

  

Okul Türü N Akadem�k Ort. Test Puanları Ort.

Meslek L�ses� 8 1,33 44,25

Güzel Sanatlar L�ses� 8 1,85 53,75

Ta b l o  8 ' d e  g ö r ü l d ü ğ ü  g � b �  m e s l e k  l � s e l e r � n � n  d e ğ � ş � k 

alan/kol/bölümler�nden mezun olan öğrenc�ler�n akadem�k başarı puan 

ortalamaları akadem�k yeters�zl�k düzey�nded�r. (1.33) Aynı şek�lde görsel algı 

test� puan ortalamaları da oldukça düşüktür. (44,25) Meslek l�seler�nden gelen 

öğrenc�ler�n, alandan gelen öğrenc�ler�n hem test puanlarının hem de akadem�k 

puanlarının ortalamalarının düşük olmasında neden olduğu görülmekted�r.

Güzel sanatlar l�seler�nden mezun olan öğrenc�ler�n gerek akadem�k 

başarı puanları,  gerekse test puanları alan dışından gelen öğrenc�ler�n 

puanlarına yaklaşmaktadır. Beklent�ler, alandan gelen öğrenc�ler�n başarı 

düzeyler�n�n yüksek olması yönünded�r. Güzel sanatlar l�seler�nden mezun 

olan öğrenc�ler�n başarı düzeyler�n�n yüksek olmaması, görsel sanatlar 

öğretmenl�ğ� b�r�nc� sınıf programında uygulama dersler�n�n  (temel tasarım, 

desen, perspekt�f)  kred�ler�n�n, kuramsal derslerden oluşan genel kültür ve 

meslek b�lg�s� dersler�n�n kred�ler�nden daha az olmasından kaynaklandığı 

düşünces�n� doğurmaktadır. D�ğer taraftan söz konusu uygulamalı dersler�n 

�çer�kler�yle güzel sanatlar l�seler�n�n ders �çer�kler� arasındak� benzerl�kler�n 

onların akadem�k başarısını olumsuz etk�leyen değ�şkenlerden b�r� olduğu 

çıkarımına kaynaklık etmekted�r. Konu �le �lg�l� araştırmalarda sıklıkla 

karşılaştığımız sanat alanından gelen öğrenc�ler�n “uygulama dersler�nde 

l�sede yaptıkları çalışmaları y�neled�kler�, yükseköğret�mde beklent�ler�n� 

bulamadıklarını bel�rtmeler�” öğrenmeye d�renç göstermeler�ne, bu da 

akadem�k başarılarını olumsuz yönde etk�led�ğ� şekl�nde yorumlar arasındadır. 

Örneğ�n Yıldır'a (2004, 207) göre güzel sanatlar l�seler�nden gelen öğrenc�ler�n 

“dersler� haf�fe alma, öncek� b�ld�kler�yle karşılaştırmalar yapma, derslere 

kend�ler�nce detaylı anlamlar ve görevler yükleme, uyum sorunu yaşama” g�b� 

nedenler başarılarını olumsuz yönde etk�lemekted�r.



Mezun�yet Akadem�k Ort. Puanları PearsonCorrelat�on

S�g. (1-ta�led)

Test Puanı

,530 (**)

,001*

                     

N

 

76

 

p<0,05*  
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Öğrenc�ler�n Görsel Algı Test�nden Aldıkları Puanlarla Mezun�yet 

Puanları Arasındak� İl�şk�ye İl�şk�n Bulgular

Araştırma kapsamına alınan ara sınıflardak� akadem�k başarıları da 

�ncelenm�ş, ancak b�r�nc� sınıftak� akadem�k başarılarına göre oluşturulan 

gruplamada anlamlı b�r değ�ş�kl�ğ�n olmadığı görülmüş, dördüncü yılın 

sonunda mezun olamayan bazı öğrenc�ler�n dersler�n� tamamlayamadığı, bazı 

öğrenc�ler�n dersler� tamamladığı halde mezun�yet �ç�n gerekl� akadem�k 

ortalamaya ulaşamadığı bel�rlenm�şt�r. Araştırmanın tamamlanması �ç�n tüm 

öğrenc�ler�n mezun olmaları beklenm�şt�r. Mezun�yet �ç�n akadem�k başarı 

puanının 2.00 ve üstünde olması gerek�r, bu nedenle mezun�yet akadem�k 

ortalamalarda 2.00'ın altında puan bulunmamasına karşın görsel algı test 

puanlarıyla mezun�yet başarı puanları arasında korelasyon bulunmuştur (Tablo 

9).

Tablo 9. Mezun�yet başarı puanları �le görsel algı test puanları arasındak� �l�şk�

Tablo 9'a göre öğrenc�ler�n mezun�yet puanları �le görsel algı test�nden 

aldıkları puanlar arasında poz�t�f yönde orta düzeyde anlamlı b�r �l�şk� olduğu, 

görsel algı test�nden alınan puanla okulu b�t�rme akadem�k başarısıyla �l�şk�s� 

olduğu görülmekted�r. Başka b�r dey�şle öğrenc�ler�n görsel algı test başarıları 

mezun�yet başarılarında da bel�rley�c� olmaktadır. Öğrenc�ler�n mezun 

olab�lmeler� �ç�n akadem�k ortalamaya ulaşmaları gerekt�ğ�nden dersler� tekrar 

alma ve puanlarını yükseltmeler�, görsel algı test puanları �le mezun�yet 

puanları arasındak� �l�şk�y� etk�leme potans�yel� �çerd�ğ� düşünces�ne 

götürmekted�r. Buna karşın öğrenc�ler�n b�r�nc� sınıf akadem�k başarı puanları 

�le dördüncü sınıf akadem�k başarı puanları arasındak� �l�şk�ye bakılmıştır.



 B�r�nc� sınıf  başarı puanları sırası

Sınavı kazanma sırası PearsonCorrelat�on                -,481  

 
S�g. (1-ta�led)

                 
,048*

 

 
N
                   

76
 p<0,05*  
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PearsonCorrelat�on
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B�r�nc� Sınıf Akadem�k Ort. Puanları
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N
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p<0,05*
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Tablo 10. Mezun�yet başarı puanları �le b�r�nc� sınıf akadem�k ortalamaları arasındak� 

�l�şk�

Tablo 10' da görüldüğü g�b� öğrenc�ler�n b�r�nc� sınıf başarı akadem�k 

puanları �le mezun�yet başarı puanları arasında yüksek düzeyde anlamlı b�r 

�l�şk� bulunmuştur. Dolayısıyla öğrenc�ler�n b�r�nc� sınıftak� akadem�k 

başarıları mezun�yet başarını etk�lemekted�r. Yukarıdak� bulgular bütün olarak 

değerlend�r�ld�ğ�nde; (�) öğrenc�ler�n görsel algı test puanları �le b�r�nc� sınıf 

akadem�k başarı puanları (��) aynı zamanda mezun�yet akadem�k başarı 

puanları ve (���) b�r�nc� sınıf başarı puanları �le mezun�yet başarı puanları 

arasında korelasyon olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular görsel algı 

testler�n�n, öğrenc�ler�n akadem�k başarılarını yordayan değ�şkenlerden b�r� 

olduğunu göstermekted�r. 

Özel yetenek sınavları sonunda görsel sanatlar öğretmen eğ�t�m� 

programlarına yerleşt�r�len öğrenc�ler�n programa yerleşmeler�nde AOBP ve 

yükseköğret�me geç�ş puanları da öneml� b�r ağırlığa sah�pt�r. Bu değ�şkenler 

özel yetenek sınavları sonunda yapılan başarı sıralamasında öneml� değ�ş�kl�ğe 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bu �k� değ�şken�n b�r bütün olarak öğrenc�ler�n 

akadem�k başarılarındak� etk�s�n�n ayrıntılı b�r şek�lde araştırılması gerek�r. Bu 

araştırmalara kaynaklık edeb�lecek �stat�st�klerden b�r� öğrenc�ler�n programa 

yerleşt�rme sırası �le akadem�k başarısı arasındak� �l�şk�d�r.  Aşağıda 

öğrenc�ler�n sınavı kazanma sırası �le b�r�nc� sınıf ve mezun�yet başarı puanları 

arasındak� �l�şk� ver�lm�şt�r.

Tablo 11. Sınavı kazanma sırası �le b�r�nc� sınıf başarı puanı sıralaması arasındak� �l�şk�

Tablo 11' de görüldüğü g�b� öğrenc�ler�n�n yetenek sınavları sonunda 

AOBP ve yükseköğret�me geç�ş sınavlarının katkılarından sonra programa 

g�r�ş sırasıyla b�r�nc� sınıf akadem�k başarı sırası arasında düşük düzeyde ve 



 
 

 

Mezun�yet başarı puanları sırası

Sınavı kazanma sırası

 

PearsonCorrelat�on

 

-,395 

 

 

S�g. (1-ta�led)

     

,091*

 

N 76

P>0,05*  
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negat�f yönde b�r �l�şk� bulunmuştur. Bunun anlamı programı üst sıralarda 

kazanan öğrenc�ler, b�r�nc� yılın sonunda elde ett�kler� başarı bakımından alt 

sıralara düşmekted�r.

Tablo 12.  Sınavı kazanma sırası �le mezun�yet puanı sıralaması arasındak� �l�şk�

Tablo 12'ye göre öğrenc�ler�n�n yetenek sınavları sonunda bölüme g�r�ş 

sırasıyla mezun�yet puanları sırası arasındak� �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r 

�l�şk� bulunamamıştır. Bunun öğrenc�n�n programdan mezun olab�lmes� �ç�n 

dersler� ve sınavları y�neleyerek yeterl� akadem�k ortalamaya ulaşmasından 

kaynaklandığı düşünüleb�l�r. Öğrenc�ler�n�n yetenek sınavları sonunda 

programa g�r�ş sırasıyla mezun�yet puanları sırası arasındak� �stat�st�ksel olarak 

anlamlı b�r �l�şk� olmamasına karşın korelasyonun yönü negat�ft�r. Öğrenc�ler�n 

özel yetenek sınavı sonunda sınavı kazanma sırası �le gerek b�r�nc� sınıftak� 

başarı sıralaması, gerekse mezun�yettek� başarı sıralaması arasında poz�t�f 

yönde b�r �l�şk� olmadığı g�b�, �l�şk�n�n yönünün negat�fe g�tmes� sınavı üst 

sıralarda kazanan öğrenc�ler�n öğren�m sürec�ndek� başarı sıralamasında alt 

sıralara, alt sıralardak� öğrenc�ler�n de üst sıralara yönelmes� anlamına 

gelmekted�r. Çakan-Kaplan'ın  (2007) daha gen�ş b�r örneklem grubuyla 

yaptığı çalışma bu görüşü desteklemekte; yükseköğret�me geç�ş ve özel 

yetenek g�r�ş sınavı puanları �le b�r�nc� sınıf not ortalamaları arasında anlamlı 

b�r �l�şk� bulunmadığı bel�rt�lmekted�r. Dolayısıyla özel yetenek sınavları 

sonunda AOBP ve yükseköğret�me geç�ş puanlarının katkısıyla yapılan başarı 

sıralaması, adayın öğretmen eğ�t�m� programındak� başarısının gösterges� 

olamamaktadır. Bu bulgu özel yetenek seçme sınavlarının öğrenc�ler�n 

akadem�k başarısını yordayan b�r n�tel�ğe dönüştürülmes�n�n gereğ�ne d�kkat 

çekmekted�r. 

Sonuçlar
1.Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� özel yetenek sınavları �ç�n tasarlanan 

görsel algı testler�n�n öğrenc�ler�n akadem�k başarısıyla �l�şk�s�n�n araştırıldığı 

bu araştırmada öğrenc�ler�n görsel algı test puanlarıyla, b�r�nc� sınıf akadem�k 
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başarıları arasında b�r �l�şk� bulunmuştur. Tasarlanan görsel algı test�n�n 

öğrenc�n�n görsel algısının yanında akadem�k başarısını da test ett�ğ� 

söyleneb�l�r. Ayrıca b�r�nc� sınıf sonunda öğrenc�ler�n başarı d�l�mler�yle, test 

başarı d�l�mler� arasında b�r �l�şk�n�n bulunması bu görüşü desteklemekted�r.

2. B�r�nc� sınıf sonunda sanat alanından gelen öğrenc�ler�n akadem�k 

başarı puanlarının alan dışından gelen öğrenc�lerden daha düşük olduğu; bunun 

meslek l�seler�n�n değ�ş�k bölümler�nden gelen öğrenc�ler�n alan mezunu 

olarak kabul ed�lmes�nden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

3. Öğrenc�ler�n programa g�r�ş puan sırasıyla, mezun�yet puan sırası 

arasında anlamlı b�r �l�şk� olmamasına karşın; görsel algı test puanlarıyla 

mezun�yet akadem�k başarı puanları arasında �l�şk� bulunmuştur. Başka b�r 

dey�şle görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programında öğren�m gören öğrenc�ler�n, 

görsel algı test puanları �le b�r�nc� sınıf akadem�k başarı düzeyler�yle, dördüncü 

sınıf başarıları düzeyler� arasında paralell�k olduğu sonucuna varılmıştır. 

4. Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programına öğrenc� seç�m� �ç�n 

düzenlenen görsel algı test�n�n öğrenc�n�n akadem�k başarısını yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.

5. Ortaöğret�m başarı puanı ve ün�vers�te seçme puanlarının katkısının 

özel yetenek seçme sınavları sonunda yapılan sıralamada öneml� değ�ş�kl�k 

yarattığı; ancak söz konusu puan türler�n�n katkısıyla ortaya çıkan yerleşt�rme 

puanları �le akadem�k başarı sıralamaları arasında b�r �l�şk� olmadığı sonucu 

elde ed�lm�şt�r.

Öner�ler
1.Bu araştırma görsel sanatlar öğretmenl�ğ� programları �ç�n hazırlanan 

görsel algı testler� �le öğrenc�ler�n akadem�k başarıları arasında �l�şk� olduğunu 

ortaya koymuştur.  Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� özel yetenek seçme sınavıyla 

�lg�l� modeller, öğrenc�n�n yükseköğret�mdek� başarısının bel�rley�c�s� 

olmalıdır. Adayların sanat alanındak� yetenekler�n� saptayıcı sınav 

yöntemler�nden vazgeç�lemez, ancak onların üst düzey düşünme becer�ler�n� 

de ölçen sınav yöntemler� özel yetenek sınavlarında kullanılması gereken 

yöntemler olarak d�kkate alınmalıdır. Bu bağlamda görsel algı testler� bu açığı 

kapatıcı b�r �şlev göreb�l�r. Test gel�şt�rme uzmanları, alan uzmanları,  �stat�st�k 

ve algı ps�koloj�s� uzmanından oluşan b�r çalışma grubuyla gel�şt�r�len ve 
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uygulanan görsel algı testler� n�tel�kl� öğrenc� seç�m�ne katkı sağlayab�l�r.

2.Görsel sanatlar öğretmenl�ğ� özel yetenek sınavlarında kullanılan 

ölçütler özel hazırlık kurslarının etk�s�nden çıkarılmalı, adayların ortaöğret�m 

kurumlarındak� kazanımları d�kkate alınarak bel�rlenmel�d�r. Desen ve �mgesel 

tasarım vb. g�b� yöntemler düşünülüyorsa; sınav performansları b�rl�kte 

değerlend�r�lmel�, ölçütler arasında adayın gel�şmeye açıklığı d�kkate alınmalı 

ve üst düzey görsel düşünme becer�ler�n� ölçen sınav modeller�yle ölçütler 

çeş�tlend�r�lmel�d�r. 

3. Bu araştırmada alan dışından gelen öğrenc�ler�n, görsel algı test ve 

akadem�k başarı puanlarının alandan gelen öğrenc�ler�n puanlarından daha 

yüksek olduğu ve alandan gelen öğrenc�ler�n her �k� puan türündek� başarısının 

düşük olmasında meslek l�ses� alan çıkışlıların etk�led�ğ� bulgusu; yerleşt�rme 

puanlarının hesaplanmasında meslek l�seler�n�n g�y�m, moda, tekst�l, fotoğraf, 

el sanatları g�b� kol/dal/alanlarından mezun olan öğrenc�ler�n, alan dışından 

gelen öğrenc�lere uygulanan katsayı uygulanması gerekt�ğ� çıkarımına 

kaynaklık etmekted�r.

4.Özel yetenek sınavları sonunda adayların programa yerleşt�r�lmes�nde 

yükseköğret�me geç�ş sınav puanları �le ortaöğret�m başarı puanlarının katkısı 

adayların başarı sıralamasında öneml� değ�ş�kl�k yaratmaktadır. Ancak bu 

sıralama �le öğrenc�n�n akadem�k başarısı arasında poz�t�f b�r �l�şk� 

bulunamamıştır. Bu nedenle gelecekte yükseköğret�me geç�ş sınav puanları ve 

ortaöğret�m başarı puanlarının akadem�k başarı �le �l�şk�s� daha büyük 

örneklemle b�rl�kte ve ayrı ayrı araştırılmalıdır.

5. Desen ve �mgesel aşamaları yanında görsel sanatlar öğretmen�nden 

beklenen k�ş�l�k özell�kler�, �nanç, �lg�, tutum g�b� duyuşsal özell�kler� de 

d�kkate alınmalıdır. Özel yetenek sınavlarının desen ve �mgesel tasarım g�b� �k� 

aşamaya çek�lmes�n�n olası nedenler� arasında k�ş�l�k ve duyuşsal özell�kler�n 

ölçülemeyeceğ� algısı olab�l�r. Oysa duyuşsal özell�kler�n ölçülmes�nde  (�) �lg� 

ve tutum ölçekler�, (��) öğrenc�ler�n kend� duyuş, �lg� ve tutumlarını sözlü ya da 

yazılı olarak rapor etmes� (Bkz. Tek�n 1996, 210), k�ş�l�k testler� ve ps�koloj�k 

testler özel yetenek sınavlarında kullanılab�lecek ölçme tekn�kler�ndend�r. 

Öneml� olan programa alınacak öğrenc�ler�n n�tel�kler�n�n tanımlanmasıdır 

(Yılmaz, 2015, 570). Söz konusu tanımlamalar görsel sanatlar alanında özel 

yetenek sınav modeller�n�n gel�şt�r�lmes�ne kaynaklık edeb�l�r.
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Öz 
20. yüzyıl başı Kazak edeb�yatında daha z�yade toplumsal ş��rler�yle tanınan Mağcan 
Cumabayev (1893-1938), eserler�nde Türkçülük �lkes�n� savunarak hayatının sonuna 
kadar m�llet�n�n hür ve huzurlu yaşaması uğruna mücadele etm�şt�r. Türk�stan 
coğrafyasının farklı yerler�n� ş��rler�ne taşıyarak, mekâna kend� ben�n� yansıtmıştır. 
Manzum eserler�nde m�llet�n tar�h�n� mekân unsurlarıyla canlandırır. Tasv�r ett�ğ� 
mekânın özell�kler�n� hem gerçekç� hem de gözlemc� bakımdan yansıtır. Bu 
çalışmada, şa�r�n ş��rler�n�n özell�kler�nden kısaca bahsed�ld�kten sonra ele aldığımız 
ş��rler mekân özell�kler� bakımından �ncelenmeye çalışılmıştır. Bununla b�rl�kte 
Cumabayev'�n ş��rler�nde ele alınan mekânların çağrışım özell�kler� ve sembol�k 
anlamları üzer�nde durulmuştur.  
Anahtar kel�meler: 20. yüzyıl başı Kazak edeb�yatı, Mağcan Cumabayev, mekân, 
vatan sevg�s�, m�llî k�ml�k.  
 

The Place �n Magzhan Zhumabayev's Poetry 
 

Abstract 
Magzhan Zhumabayev (1893-1938) whom �s known �n Kazakh l�terature of the 
early 20th century by h�s soc�al poetry, unt�l the end of h�s l�fe, fought for the 
pr�nc�ple of Turk�zm, free and peaceful l�fe. Mov�ng h�s poetry to d�fferent parts of 
Turkestan geography, poet reflected h�s own me to the place. Poet rev�tal�zes the 
nat�on's h�story �n the poet�c works w�th place element. It dep�cted the features of 
both place and also reflects the real�st�c observer care. In th�s study, we d�scussed 
poetry after br�efly outl�ned the features of the poet's works and stud�ed them �n 
terms of spat�al features. However, the assoc�at�on propert�es venues d�scussed �n 
Zhumabayev poems focused on the character�st�cs of places and symbol�c mean�ng 
Keywords: The 20th century Kazakh L�terature, Magzhan Zhumabayev, place, 
patr�ot�sm, nat�onal �dent�ty. 
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G�r�ş  
Mağcan Cumabayev, dönem�n�n f�k�r hayatına yen�leşme hareketler� 

�le m�llî bağımsızlık mücadeleler� veren b�r Kazak aydınıdır. Onun f�k�r ve 

sanat faal�yetler�, Türk�stan bölges�nde öneml� s�yasî olaylara sahne olan 20. 

yüzyılın �lk çeyreğ�nde başlamıştır. 19. yüzyıl boyunca meydana gelen 

gel�şmeler Kazak aydınlarının düşünce yapılarının şek�llenmes�nde etk�l� 

olmuştur. Bu yüzyıl boyunca Kazaklar, göçebe kültürünün, Tatarlar yoluyla 

İslam kültürünün ve Rus kültürünün etk�s� altında kalmışlardır. Bu üç 

kültürle olan etk�leş�m 20. yüzyılın başındak� Kazak aydın sınıfının düşünce 

yapısında der�n tes�rler bırakmıştır. Söz konusu bu yen�l�kler edeb�yat 

dünyasında çeş�tl� tarafından ele alınarak önderlerle b�rl�kte halk arasında da 

kad�mc�, ced�tç� ve batıcı g�b� f�k�r ayrılıklarına sebep olmuştur. Ced�tç�l�k 

�lkey� savunan Cumabayev'�n ş��rler�nde, m�llet�n durumu, toplumsal olaylar 

ve ferdî sıkıntıların sanata has b�r şek�lde yansıtıldığını görmek mümkündür. 

Aktaş'ın �fade ett�ğ� g�b� (2009), “tema, geçm�ş�n yaşa nılan anda zaman, 

mekân, k�ş� ve görünüşler�yle b�r tablo hâl�nde hatırlanması sonucu elde 

ed�len �zlen�m ve yaşanan duygu hâller�n�n d�le get�r�lmes�yle �lg�l� 

olmalıdır.” (s.219). Bu bağlamda Mağcan Cumabayev'�n ş��rler�nde dönem�n 

sosyal manzarasının gen�ş ölçüde serg�lend�ğ� görülmekted�r. Onun manzum 

eserler�nde, hem toplumdak� aksaklıklar hem de mevcut durumdan çıkış 

yolları olarak önerd�ğ� düşünceler� yansıtılmıştır.  

Mağcan Cumabayev'�n ş��rler�nde ele alınan mekânların büyük b�r 

kısmı Orta Asya topraklarında geçer. Ülke olarak Türk�stan bölges�, Balkan, 

Rusya, Ç�n, İran ve H�nd�stan g�b� ülkeler�n, şeh�r olarak Astragan, Ombı, 

Akmola, Ayagöz, Buhara, Mekke, Moskova, Orenburg, Semerkant, Taşkent 

vb. �s�mlerle karşılaşmaktayız. Bununla b�rl�kte Altay, Alatauv, Kökşetauv, 

Burabay, Okcetpes, Alp, Üñg�rtauv, Tanrı dağları, Kazıkurt, Ural vb. dağları 

ve İd�l, İle, Balkaş, Aral, Seyhun, Ert�s, Es�l, Nura, Obağan, Cayık, Istıkgöl, 

Kumdıköl, Marhaköl vb. göl �le ırmak adları da mevcuttur. Onun ş��rler�nde 

yer alan mekân unsurları (Tablo 1.) genel ve özel �s�mlerden oluşur. Orta 

Asya dışındak� mekânlar çoğunlukla �s�m olarak geçer. Şa�r, yaşadığı veya 

gördüğü yerler� daha ayrıntılı bet�mler.  
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Tablo 1. Mekân Unsurları. 

 
 

Bu çalışmada Mağcan Cumabayev'�n ş��r ler�nde yer alan mekân 

unsurları kurgusal düzlemde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra kültürel 

bakımdan m�llî b�l�nc�n görünümler� tesp�t ed�lmeye çalışılmıştır. Konuyla 

�lg�l� ş��rler �çer�k anal�z� yöntem�yle �ncelenerek mekân unsurları �le �lg�l� 

unsurları çağrıştıran kavramlar doküman �nceleme tekn�ğ� kullanılarak 

toplanmıştır. Şa�r�n 1989 ve 2013 yıllarında Jazuşı Matbaasından 

(Almatı/Kazak�stan) Kazakça olarak basılan “Mağcan Cumabayev Eserler�” 

adlı k�tabındak� 241 ş��r� taranarak araştırmanın örneklem�n� oluşturmuştur. 

Ş��rlerdek� mekân unsurunun kullanılış özell�kler�nden örnekler sunulurken 

Kazak Türkçes�ndek� nüshasıyla b�rl�kte Türk�ye Türkçes�ne aktarması 

ver�lm�şt�r.  

Mağcan Cumabayev'�n ş��rler�nde yer alan mekân unsurlarının 

özell�kler�n� bel�rtmek amacında kaleme aldığımız çalışmamızda, şa�r�n 

sosyal yaşam karşısında duyduğu h�ss�, edeb� k�ş�l�ğ� ve arzu değerler� kısa 

b�r şek�lde tanıtılmaya gayret göster�lm�şt�r. Onun ş��rler�nde yer alan mekân 

unsuru üzer�nde durmak �ç�n, dönem�n z�hn�yet�n� göz önünde 

bulundurmalıyız. Dolayısıyla ele aldığımız manzum eserlerde mekân 

kavramını b�ld�ren unsurlardan hareketle met�n �le olay arasındak� �l�şk� 

üzer�nde durulmalıdır. G�r�ş ve sonuç har�ç �k� bölümden oluşan 

çalışmamızda, Mağcan Cumabayev'�n ş��rler �ndek� mekân kavramına 

�st�naden b�r�nc� bölümde, genel �s�mlerden oluşan mekân unsurları �le �lg�l� 

çağrışımlar üzer�nde durulmuştur. İk�nc� bölümde �se, özel �s�mlerden oluşan 

mekân unsurları örnek d�zeler�n aracılığıyla değerlend�r�lm�şt�r.  

 

Genel İs�mlerden Oluşan Mekân Unsurları 
Cumabayev'�n ş��rler�nde yer alan genel �s�mlerden oluşan mekân 

unsurlarını ağırlık yüzdes�ne göre sıraladığımızda (Tablo 2.), daha z�yade 

Genel 
İs�mlerden 
Oluşan …

Özel İs�mlerden 
Oluşan Mekân

İs�mler�…
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bozkır tasv�r�nden oluşan bet�mlemeler�n çağrıştırıldığını görmek 

mümkündür. Bu tabloda, “bozkır” başlığı altında ova, yayla, tepe ve belde 

vb. tasv�rler değerlend�r�ld�. Daha sonra sırasıyla “ev” (çadır, otağ ve 

barınak), “göl” ve “den�z” (ırmak, neh�r), “köy” (�stasyon, taşra ve yurt), 

“şeh�r” (sokak, çarşı), “dağ” (kaya, z�rve), “hap�s” (kapan, z�ndan ve taş 

duvar), “mezar” (yer altı, kab�r), “orman” (çalılık), “mektep” (medrese), 

“dünya” (fan�) ve “gökyüzü” (asuman) kavramları gelmekted�r.  

 
Tablo 2. Genel İs�mlerden Oluşan Mekân Unsurları. 

 

Ş��rlerde yer alan dar ve kapalı mekânlara bell� �şlevler ve anlamlar 

yüklenm�şt�r. Medrese, kad�mc�l�ğ�; okul �se, ced�tç�l�ğ� çağrıştırır. 

Hap�shane koğuşları hürr�yet�n düşmanı n�tel�ğ�nde tasv�r ed�l�r. Benzer algı 

dış mekânlar �ç�n de geçerl�d�r. Sosyal bakından şeh�rl� �nsanın hayatını 

beğenmed�ğ�n� anlatır. Şa�re göre şeh�r hayatı �nsanın düşünces�n� bozan b�r 

mekândır. Böylece bozkır �nsanının daha dürüst ve merhametl� olduğunu 

yansıtarak toplumun yaşadığı mekâna yaklaşımını b�ld�r�r.  

“Mekân, olay örgüsünde �fade ed�len had�seler�n sahnes� 

durumundadır” (Aktaş, 2009, s.65). Mekân tasv�rler�ne ayrılan d�zelerde 

olayın mah�yet� d�le get�r�l�r. Bunun yanı sıra mekân tasv�r�ler�nde eserdek� 

kahramanın duyguları sezd�r�l�r. Bu bakımdan Cumabayev'�n ş��rler�nde 

mekân unsurlarının farklı fonks�yonlarını görmek mümkündür.  

Yerlan ZHIYENBAYEV
Mağcan Cumabayev'�n Ş��r�nde Mekân 

78



Cumabayev'�n bazı ş��rler�nde yerleş�k hayat tarzı �le göçebe hayat 

tarzı, şeh�r hayatı �le köy hayatı karşılaştırılır. Ş��rler�nde mekân unsuru 

olarak tasv�r ed�len bozkır ve köy manzarasına bolca rastlamak mümkündür. 

Onun ş��rler�nde bozkırın saf ve tem�z yürekl� �nsanlarının yaşamı hem sevg� 

hem de eleşt�rel bakımdan ele alınır. Bu bağlamda Cazdıñ Kün� Qalada / Yaz 

Günü Şeh�rde (Cumabayev, 1993, s.234) ş��r�nde �l�m, meden�yet ve 

kültürün merkez� olan şehr�n üstünlükler�nden bahseden söyley�c�, bozkır 

hayatına olan özlem�n� d�nd�remed�ğ�n� b�ld�r�r. Ayda Atıñdı Sarsembay / Sür 

Atını, Sarsembay (Cumabayev, 2013a, s.38) ş��r�nde şeh�r ve köy yaşamı 

kıyaslanarak bozkır yaşamına duyulan hasret ön plana çıkarılır. Söyley�c� 

burada şehr� ağzından ateş püsküren dev per�ye benzet�r. Şeh�rl� şerefs�z 

kadınlar şıpsevd�, erkekler� �se yemekten başka b�r şey düşünmeyen domuz 

olarak tasv�r ed�l�r. “Eğ�t�m meseles� olmasaydı köyümden h�ç ayrılmazdım” 

d�yen şa�r şehr�n bunaltıcı havasından kurtularak köyüne doğru yola 

çıktığına sev�nmekted�r. Buna benzer şek�lde Ed�ld�ñ Sağasında / İd�l'�n 

Hal�c�nde ş��r�nde de şeh�rl�ler�n m�llî kültürden uzaklaştığını eleşt�ren 

söyley�c�, “Amacın kederl� halkın yaşamını düzeltmek �se, şeh�rden ayrılarak 

memleket�ne dönmel�s�n.” (Cumabayev, 2013a, s.197) d�yerek çağdaşlarına 

seslen�r. Cas Kel�n / Genç Gel�n (Cumabayev, 2013a, s.15) ş��r�nde şa�r, 

“Ş�ddetl� fırtına kopsa da, Bardaktan boşanırcasına yağmur yağsa da, Ş�kâyet 

etmeden genç gel�n görev�n� yapar” d�zeler�yle köy yaşamını canlandırır. Bu 

met�nde daha çok köydek� gel�nler�n dayanıklılığı ve sabrı övülmekted�r. 

Ancak köy yaşamında her şey güzel olmasına rağmen bazı sıkıntılar da 

vardır. Hayvan güderek yaşamını sağlayan köylüler�n bazen zor durumda 

kaldığı bet�mlenen Cılqışınıñ Üy�nde / Sey�s�n Ev�nde (Cumabayev, 2013a, 

s.189) ş��r�nde kış mevs�m�nde atları gütmeye g�den a�le re�s�n� ev�nde 

end�şeyle bekleyen karısı �le oğlunun tavırları anlatılır. Bu �fadelere karşılık 

b�rçok eser�nde Mağcan Cumabayev, gençler�n büyük şeh�rlere g�derek 

kend�ler�n� gel�şt�rmeler�n� �ster. Bu bağlamda kaleme alınan ş��rler� eğ�t�m 

temalı eserler�nden rastlamak mümkündür.  

Onun ş��r�nde yer alan vatan sevg�s� bozkırdan şehre, Altay'dan 

Tuna'ya ve doğudan batıya uzanır. Bu bağlamda söyley�c�, ferdî h�sler�nden 

z�yade toplumsal meselelere d�kkatler� çekmeye çalışır. M�llet�n�n hür ve 

huzurlu yaşaması uğruna �ç�nde yaşadığı dünyayla uyumlu mutlu b�r 

geleceğ� arzu eder. Bu hususta h�s ve duygularını �maj ve semboller�n 
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aracılığıyla sanata has b�r şek�lde �fade eder. Bununla b�rl�kte dünyanın hızla 

değ�şmes� ve toplumdak� yolsuzluklar vb. sosyal meseleler� �ron�k ve m�zahlı 

b�r şekl�de sunar.  

Cumabayev'�n ş��rler�nde en çok kullanılan mekân unsurlarından b�r� 

“ev” sözcüğüdür. Bu bağlamda onun ş��rler�nde “ev” kavramı kapalı mekân 

olarak farklı açılardan ele alınmıştır. Zarlı Sûlu / Kederl� Güzel (Cumabayev, 

2013a, s.20) ş��r�nde kaygılı b�r kızın sığındığı yerd�r. Ancak bu ş��r�nde 

söyley�c�, ev tasv�r�nden z�yade hüzünlü b�r kızın hâl�n� ön planda şöyle 

bet�mler:  

Calğız qalsañ b�r üyde,  

Öz�ñd�-öz�ñ cılattıñ,  

Möld�regen köz�ñd�  

Qayğılı caspen şılattıñ.  

       (Cumabayev, 2013a, s.20)  

Yalnız kalsan b�r evde,  

Kend�n kend�ne ağladın,  

Masum tem�z gözünde  

Kaygılı yaşlar akıttın.  

 

Bunun yanı sıra anlatıcı, kend� duygularını yansıtırken mekân 

kavramlarını b�r araç olarak kullanmaktadır. Met�nde karşımıza çıkan mekân 

tasv�rler� yüklend�kler� �şlev bakımından dekorat�f unsurlar olarak 

değerlend�r�leb�l�r.  

Mısıq pen Et / Ked� �le Et (Cumabayev, 2013a, s.25) adlı ş��rde �se, 

“ev” kavramı gıda ambarı olarak bet�mlen�r. Orazada / Ramazan'da  

(Cumabayev, 2013a, s.30) ş��r�nde kapalı b�r alan olarak ele alınır. Fırtına 

tasv�r�yle başlayan Küz / Güz (Cumabayev, 2013a, s.31)'de sobalı sıcak 

evde oturan yaşlı k�ş�ler�n durumu anlatılır. Cazğı Tünde / Yaz Geces�nde 

(Cumabayev, 2013a, s.142) ş��r�nde “ev �ç� uyudu” �fades�yle geceley�n 

uyumakta olan b�r a�len�n tablosu ç�z�l�r. Burada düz değ�şmece sanatı 

bel�rg�nd�r. Sembollerden oluşan Cıl Mezg�lder� / Yıl Mevs�mler� adlı ş��rde 

“Buzağı eve �şeten / Ayaz sen� napayım?” (Cumabayev, 2013b, s.344) 

d�zeler�nde ev kavramı b�r ahıra benzet�lmekted�r. Meş�t häm Abaqtı / Mesc�t 

ve Hap�shane (Cumabayev, 1993, s.328)'da ev tablosu, mabet yer� ve �nsanı 

hürr�yet�nden ayıran ç�lehane olarak �k� farklı ç�zg�de ele alınır. Bu ş��rde, 

söyley�c�, hayalî, kurgusal b�r mekânı tasv�r ederek duygu ve düşünceler�n� 

somutlaştırır. Men� de Öl�m Ald�le / Ölüm Bana da N�nn� Söyle ş��r�nde, ev 

kavramı “otağ” sözcüğüyle ele alınarak soyut b�r mekânı çağrıştırır. 

Cumabayev, m�st�k �fadelerle kaleme alınan bu ş��r�nde, kara sevda 
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yüzünden �nt�har eden arkadaşı Bern�yaz Küleyev'�n ölümünden dolayı 

h�ssett�ğ� acıyı d�le get�r�r. Söyley�c�, üzüntülü duygularını şöyle aktarır:  

Otauvlardı aralap,  

Cas cüreg�n caralap,  

Sululardı quşıptı.  

Quşıptı da ölüpt�,  

Cel tolqınnan b�l�pt�.   

        (Cumabayev, 2013a, s.81) 

Otağları gezerek  

Genç kalb�n� ezerek  

Güzellere gönül verm�ş.  

Kucaklamış ve ölmüş,  

Rüzgâr �se, dalgayı suçlamış.  

 

   

Bu d�zelerde “otağ”, “rüzgâr” ve “dalga” vb. kavramların aracılığıyla 

ortaya koyulan �maj desteklenmekted�r. Osı küng� küy / Bugünkü durum 

(Cumabayev, 2013a, s.33)  adlı ş��rde �se, söyley�c�, dönem�ndek� sosyal ve 

s�yas� meselelere gönderme yapar ve m�llet�ne şöyle seslen�r:  

Qazağım, arıstanım, qayran er�m,  

Turdıñ ba qaru qılmay, qur 

amalsız?  

Öz�ñdey adamzattar ne ğıp catır?  

Bos cürs�n baspanasız, üygen 

tamsız.   

       (Cumabayev, 2013a, s.33)  

Kazak'ım, aslanım, zavallı 

kahramanım,  

Tedb�r�n� almadın. B�r çares� yok 

muydu?  

M�llî kahramanlar neden harekete 

geçm�yor?  

Boş zamanlar geç�yor evs�z barksız.   

  

Bu d�zelerde şa�r, “ev” kavramı aracılığıyla vatanı s�mgeler. D�ğer b�r 

�fadeyle burada, dış güçler tarafından �şgal ed�lmekte olan vatan 

topraklarının durumu canlandırılmaktadır. Bununla b�rl�kte söyley�c�, 

yaklaşan tehl�keye rağmen tedb�rs�z bulunan önderlere “aslanım, zavallı 

kahramanım” d�yerek h�tap eder. Soylara bölünerek dağınık yaşamakta olan 

bozkır halkının durumunu eleşt�r�r. Böylece m�llî b�l�nc�n artması �ç�n 

halkına cesaret duygusu aşılamaya gayret göster�r.  

Cumabayev'�n ş��rler�nde yer alan d �ğer mekân unsurlarını da aynı 

yaklaşımla ele almak mümkündür.  
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Özel İs�mlerden Oluşan Mekân Unsurları 
Cumabayev'�n ş��rler�nde özel �s�mlerden oluşan mekân unsurlarının 

büyük b�r kısmı (Tablo 3.) bölge ve şeh�r �s�mler�nden (Sarıarqa, Turan, 

Ş�raz, Türk�stan ve İran vb.) �barett�r. Sonra sırasıyla dağ (Altay, Alatauv, 

Kökşetauv vb.), göl ve ırmak (İd�l, İle, Balkaş ve Talas vb.), soyut kavramlar 

(Cennet, Arsı1) ve lokanta (Altın boynuz lokantası) �s�mler� yer almaktadır.  
 

Tablo 3. Özel İs�mlerden Oluşan Mekân Unsurları. 

 
 

Dış mekânların tasv�r�nde Mağcan Cumabayev, tasv�r ett�ğ� mekâna 

anlam ve �şlev yükleyerek kend� düşünces�n� yansıtır. Bu bağlamda Tez 

Baram / Tez Varıyorum ş��r�nde Altay ve Ural dağları vatan topraklarının 

koruyucu kales� olarak bet�mlen�r. Bununla b�rl�kte hudut ç�zg�s�n� de 

göstermekted�r. Söz konusu dağları ç�ft kanadı olarak bet�mleyen söyley�c�, 

mekân aracılığıyla kend� düşünces�n� ortaya koymaktadır:   

Qıranımın sarı sayran dalanıñ,  

Qos qanatım – altın Altay, Oralım.  

Erk�n dala ardaqtısı, erkes� –  

Bet�m qaytpay ösken batır balamın  

       (Cumabayev, 2013a, s.61)  

Kartalıyım sarı seyran bozkırın,  

Ç�ft kanadın altın Altay �le Ural'ım.  

Hür bozkırın değerl� yavrusu  

Yüz çev�rmeden yet�şen cesur y�ğ�d�m   

 

Bu d�zelerde m�llî benl�ğ�n� yansıtan söyley�c�, vatan topraklarının 

gen�şl�ğ�n� �ma etmekle b�rl�kte geçm�şte yaşanan kahramanlık olaylara da 

gönderme yapar. Buradak� şa�r�n amacı vatanın ve m�llet�n değer�n� 

yüceltmekted�r. Met�nde mekân olarak �şgal altındak� Ural ve Altay bölges� 

                                                           
1 “Arsı” sözcüğü, Allah'ın tahtı anlamındadır.  
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tasv�r ed�lmekted�r. Mağcan Cumabayev, Türk m�llet�ne ortak kutsal vatanın 

trajed�s�n� ortaya koyarak m�llî değerlere sah�p çıkmanın yollarını öner�yor. 

Yaşadığı devr�n s�yas� ve sosyal meseleler�nden dolayı yaşanmakta olan 

toplumsal aksaklıkları Kökşetauv adlı ş��r�nde ele alan şa�r, k�ş�leşt�rme 

sanatı aracılığıyla mekân kavramına fonks�yon yüklemekted�r:     

Kökşetauvdıñ köz� cas,  

Ilğ� meñ-zeñ, aynımas  

       Qalıñ tuman munardan.  

İnel�k ötpes c�p-c�y�,  

Oqtan tüzu tal boyı  

       Qarağayğa oralğan.  

       (Cumabayev, 2013a, s.144) 

Kökşetauv'ın gözü yaş,  

Da�ma uyur döner baş  

       Kalın s�sl� m�nareden  

Böcek geçmez sımsıkı,  

Oktan düz onun boyu  

       Dolanan çam ağacına.   

 

Eteğ� çam ağaçlarıyla örtülü Kökşe dağın manzarası bet�mlenen bu 

d�zelerde, “gözü yaş”, “da�ma uyur” ve “döner baş” �fadeler�yle m�llet�n 

tedb�rs�z durumu çağrıştırılır. “Kalın s�s” �mges� geleceğ�n bulanık olduğunu 

göstermekted�r. M�llet�n sosyal yaşamıyla yakından �lg�lenen Cumabayev, 

tab�at tasv�r� (peyzaj) aracılığıyla h�s ve duygularını sanata has b�r şekl�de 

yansıtab�lm�şt�r. D�zelerde dağ manzarası �le kalın s�s �fadeler� çakışarak 

şa�r�n duygularındak� zıtlığı ve end�şey� sezd�rmekted�r. Bu bağlamda 

anlatıcının ruh hâl�n� yansıtan peyzajlardak� olayın zıtlık üzer�ne kurulması 

d�kkat çeker. Bu tezat, anlatıcının ruh hâl�n� etk�l� b�r şekl�de yansıtmasını 

sağlamıştır. Benzer duygularla kaleme alınan Alatauv / Aladağ adlı ş��rde 

mekân tasv�rler� farklı görev üstlenmekted�r: 
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Alatauv – alıp ana kökpen talas,  

Arda emgen sol ananı tentek Talas.  

Qırğızğa qas�yett� Talas suvın  

Ertede qonıs qılğan batır Manas.  

 

Şıñdarın Alatauvdıñ cel caylağan,  

Cel emes, qalıñ qırğız el caylağan.  

Celmenen, celden cüyr�k 

añdarmenen  

Quzdardan b�rdey orğıp, B�rge 

oynağan.  

 

Saylarda sarqırağan sel� me eken?  

Küñ�ren�p köşken qırğız el� me 

eken?  

Alaştıñ qaysar ulı – qayrattı eld�ñ  

Manası el qorğağan er� me eken?  

 

Köp cıldar celdey celdey zaulap 

est� me eken,  

Alatauv öst� me eken, öşt� me 

eken?!  

Q�yannıñ qıranınday qaysar eld�ñ  

Basınan küñg�rt künder köşt� me 

eken?!  

       (Cumabayev, 2013a, s.165)  

Aladağ, dev anan gökyüzüne ulaş,  

Arda emen bu ananı yaramaz Talas.  

Kırgız'a kutsal Talas suyunu  

Esk�den mekân etm�ş kahraman 

Manas. 

 

Z�rves�nde Aladağ'ın yel yerleşm�ş,  

Yel değ�l, kalın Kırgız m�llet� 

yerleşm�ş. 

Yelle, yelden hızlı hayvanlarla 

Uçurumdan beraber zıplayıp oynayan. 

 

Etekte gürültülü akan sel m�ym�ş? 

Üzüntülü taşınan Kırgız m�llet� 

m�ym�ş? 

Alaş'ın ce sur oğlu, gayretl� halkın  

Manas'ı halkın kales� g�b� er� m�ym�ş?  

 

N�ce seneler rüzgâr g�b� esm�ş m�? 

 

Aladağ yükselm�ş m� yoksa yıkılmış 

mı? 

Uçurumun kartalı g�b� gayretl� halkın 

Başından bulutlu günler g�tm�ş m�? 

 

B�r öncek� örnekte olduğu g�b� bu d�zelerde anlatım tezat yoluyla 

ver�lerek �majı desteklemekted�r. Ana olarak bet�mlenen Alatauv'da yaşayan 

m�llet�n durumu söz konusu olmaktadır. Kırgız m�llet�n�n kahraman geçm�ş� 

�ma ed�len d�zelerde “z�rve”, “yel” ve “sel” sözcükler� b�rer sembol olarak 

kullanılmıştır. Mekânın bugünkü durumunu sorulu d�zelerle ele alan 

söyley�c�, gelecekten umudunu kesmed�ğ�n� de b�ld�r�r:  
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Coq al�! Qarlı Alatauv qalıbında,  

Tolqındar tulaydı al� şapsıp şıñğa.  

Köz�nen – ot, söz�nen uıt coymay,  

Qaysar el umıtqan coq alıbın da.  

 

Alatauv öpseyd� eken, öşpeyd� 

eken,  

Auvızdan alıp atı tüspeyd� eken.  

Kar�ler: “K�yel� er ay!” –dep 

kürs�n�p,  

Castarı: “Er urpağı - b�z”, deyd� 

eken.  

       (Cumabayev, 2013a, s.165) 

Hayır henüz! Karlı Aladağ güçlüdür,  

Dalgalar şahlanmakta hâlâ z�rvelere. 

Gözünde ateş, sözünde küvvet var,  

Gayretl� halk dev�n� de unutmadı. 

 

Aladağ yükselmezm�ş yıkılmazmış. 

D�llere destan olan şanı düşmezm�ş. 

Yaşlılar: “Kutsal er” d�ye değer ver�r,  

Gençler: “Er nesl� b�z�z” derm�ş.  

 

Aladağ sözcüğüyle vatan toprakları �ma ed�l�r. Dalga sözcüğü �se genç 

nesl�n sembolüdür. Söyley�c�, ateş ve kuvvet �mges�yle yüceltt�ğ� genç nesl�n 

az�ml� davranışını göstermeye çalışır. Bu tasv�rde, söyley�c�n�n mekân 

unsuruna bakış açısının tab�� yansıması olarak olumlu sıfatlar yükled�ğ�n� 

görmektey�z. Met�nde bu duygular yaşlı ve genç kes�m�n arasındak� 

d�yalogla pek�şt�r�lmekted�r. Vatan topraklarının değer� üzer�nde duran 

söyley�c�, Aladağ bölges�nde yaşayan Kazak ve Kırgız uluslarının b�rl�k 

hâl�nde hareket ederek m�llî mücadelede kazanacağını vurgular. Mekân 

unsuruna yüklenen olumlu sıfatlar, şaşırtıcı anlatım tarzıyla somut nesneler�n 

ayrıntılarına d�kkat çeken b�r dekorla desteklen�r.  

Oqcetpest�ñ Q�yasında / Okcetpes'�n Yamacında (Cumabayev, 2013a, 

s.306) ş��r�nde de aynı duygular söz konusu olur. Ancak bu ş��rde daha 

z�yade k�ş� tasv�r�ne yer veren anlatıcı, Okcetpes dağını bet�mlerken 

“koruyucu aksakallı dede”ye d�kkatler� çev�rerek olağanüstü, masalsı ve 

şaşırtıcı anlatımla ş��r�n estet�k değer�n� arttırır. 

Benzer algıyı, Künşığıs / Doğu adlı ş��rden de göreb�l�r�z. Ancak 

burada söyley�c�, mekân tasv�r�n�n daha gen�ş kavramlarla ele almaktadır. 

Burada da tezatlı �fadelerle Doğu ve Batı sözcükler�yle �ma ed�len Türk 

kökenl� m�lletler �le Avrupalı ulusların arasındak� çatışma söz konusu olur. 

D�zelerde daha z�yade Batılıların sömürgec�l�k yönü tasv�r ed�l�r. Bununla 

b�rl�kte “kara bulut” �fades�yle kurtarıcı n�tel�ğ�nde s�mgelenen Doğulu Türk 
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m�llet�n�n mücadeles� anlatılır. K�ş�leşt�rme sanatıyla oluşan bu d�zelerde 

cesaret aşılama duygusu hâk�md�r:  

Tereñ teñ�z teb�rend�,  

Künşığısım küñ�rend�,  

       Qırağı köz�m köred�:  

Celk�ldegen tuvmenen,  

Cer küñ�rentken şuvmenen  

       Qara bult qaptap keled�.  

 

Ay, sen, kesel Künbatıs!  

Bul catuvıñ qay catıs,  

       Coğal cıldam colımnan!  

Bolmasa, qorıqsañ öl�mnen,  

Üm�t�ñ bolsa öm�rden,  

       Usta men�ñ qolımnan! 

       (Cumabayev, 2013a, s.55) 

Der�n den�z şahlandı,  

Doğu �se güçlend�,  

       Kesk�n gözüm görüyor:  

Dalgalanan bayrakla,  

Dünyayı sarsan gürültüyle 

       Kara bulut toplu gelmekted�r.  

 

Ey, sen ha�n Batı! 

Bu yatışının anlamı ned�r,  

       Çek�l hemen yolumdan!  

Yoksa korkuyorsan ölümden,  

Üm�d�n varsa ömürden,  

       Hayd�, tut ben�m el�mden!  

 

Bu tasv�rde de görüleceğ� üzere mekânlar, olayın geçt�ğ� yer ve olayın 

geçt�ğ� yerdek� b�rer dekordan �barett�r. Mağcan Cumabayev'�n ş��rler�nde 

mekân unsurları b�rer dekor olarak şa�r�n duygularını somutlaştırır ve 

arzularını s�mgeler. Onun ş��rler�nde mekân �le �nsan unsurları b�rl�kte ele 

alınır. Bu husus okuyucuda gerçekl�k duygusu uyandırır. Bütün bunlar edeb� 

eser�n real�st b�r d�kkatle yazılmasının net�ces� olarak değerlend�reb�l�r.  

  

Sonuç 
20. yüzyılın başında Türk�stan bölges�n�n hem yönet�m� hem de 

eğ�t�m�nde büyük değ�ş�mler yaşanmıştır. Bu değ�ş�m sürec�nde halkın 

sosyal yaşamında da hayl� değ�ş�kl�kler olduğu bell�d�r. Söz konusu bu 

değ�ş�m�n karşısında m�llet�n durumunu toplumcu-gerçekç� d�kkatle ele alan 

Cumabayev, manzum eserler�nde mekân unsuru olarak m�st�k ve g�zeml� 

olandan z�yade somut dünyanın dış gerçekl�ğ�n� ön planda bet�mler. Sıradan 

�nsanın dünyasıyla bütünlük �ç�nde olarak toplumdak� �nsanın yaşamından 

bahseder. Bu bağlamda h�s ve duygularını anlatırken, bozkır yaşamından 

yola çıkar. Bozkırda yaşayan m�llet ve m�llet�n yaşamından söz açar. Ev�n 

�ç�nden başlayarak Kazak Türkler�n�n kültürüne değ�n�r. Oradan da ovaya, 

Yerlan ZHIYENBAYEV
Mağcan Cumabayev'�n Ş��r�nde Mekân 

86



şehre, ülkeye, Türk dünyasına, dış ülkelere ve n�hayet dünyaya ulaşır. 

M�llet�n gel�şmes�ne engel teşk�l eden kad�mc� geleneğ�n bazı hususlarını 

eleşt�rerek yen�çağa uygun olarak gel�şmey� tekl�f eder. Bununla b�rl�kte 

tar�hî ortak değerler�n önem�ne değ�n�r. Mekâna kend� ben�n� yansıtarak, 

k�ş�sel geçm�ş�n� ve m�llet�n tar�h�n� mekân unsurlarıyla canlandırır. 

Mekânın sak�nler�n�n h�kâyes�n� �ron�k b�r tutumla yen�den kurgular. 

Bununla b�rl�kte onun b�reysel ve sosyal temalarda yazılan ş��rler�nde, 

mekân tasv�r� daha çok traj�k yönden anlatılır. M�llî mücadele yıllarında 

Türk�stan topraklarında yaşayan halkın gördükler� zulüm ve �şkenceler söz 

konusu ed�l�r. Türk�stan bölges� b�reysel ve duygusal b�r düzlemde ele alınır. 

Türk kökenl� m�lletler�n ata yurdu bet�mlenen ş��rler�nde, yurt algısını 

merkez� �zlek konumuna yerleşt�ren Cumabayev, Türk b�rl�ğ� ve soy 

b�l�nc�ne dayalı b�r k�ml�k tanımlamasını önceleyerek bu k�ml�ğ�n 

tamamlayıcı unsuru olan yurt algısını da aynı paralelde �şler. Bu bağlamda 

mekân unsurlarının aracılığıyla vatan sevg�s�, toplumsal aksaklıklar ve tar�h� 

olaylar vb. konuları toplumcu gerçekç�l�k bakımından çağrıştırır.  
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Öz 
Erend�z Atasü'den B�r Durum H�kâyes�: 'Kısa B�r Üzüntü' adlı bu makale, 
Atasü'nün son öykü k�tabında yer alan 'Kısa B�r Üzüntü' adlı öyküsü üzer�ne b�r 
değerlend�rmed�r. Makalen�n g�r�ş bölümünde Atasü'nün öz geçm�ş�, yazarlığı ve 
eserler�nden söz ed�ld�kten sonra 'Erend�z Atasü Öykücülüğü' başlıklı kısımda 
Atasü'nün öykü k�taplarından sırasıyla söz ed�lm�ş sonra da onun öykü anlayışı �le 
�lg�l� b�lg�lere yer ver�lm�şt�r. 'B�r Annen�n Şeh�rden Ayrılacağını Kızına 
Söyleyememes�n�n H�kâyes�: Kısa B�r Üzüntü' başlık lı kısımda �se makaleye konu 
olan 'Kısa B�r Üzüntü' adlı h�kâye, h�kâyeden yapılan alıntılar ç erçeves�nde 
değerlend�r�lmeye çalışılmıştır. Kısa B�r Üzüntü adlı h�kâyede, b�r kadının anne 
olarak çocuğuna karşı duyarlılığı gözler önüne ser�lm�ş, şeh�rden ayrılma durumunu 
kızına söyleme çabası anlatılmıştır. Sonuç bölümünde �se b�r durum h�kâyes� olan 
'Kısa B�r Üzüntü' hakkında genel yargılara varılmıştır.  
Anahtar Kel�meler: Erend�z Atasü, durum h�kâyes�, Kısa B�r Üzüntü, anne, kadın  
 

A S�tuat�on Story by Erend�z Atasü: “Kısa B�r Üzüntü” 
 

Abstract 
Th�s art�cle wh�ch �s named A S�tuat�on Story by Erend�zAtasü: 'Kısa B�rÜzüntü' �s 
an analyses of the story named Kısa B�r Üzüntü wh�ch �s �n the Atasü's latest book. 
The �ntroductory chapter �s ment�oned Atasü's b�ography, authorsh�p and works. 
Atasü's story books are ment�oned respect�vely and her narrat�ve perspect�ve �s 
enl�ghtened �n the sect�on t�tled 'Erend�z Atasü's Narrat�on'. Kısa B�r Üzüntü �s 
evaluated based on quotes from the story �n the sect�on t�tled 'B�r Annen�n Şeh�rden 
Ayrılacağını Kızına Söyleyememes�n�n H�kâyes�: Kısa B�r Üzüntü'. In the story, a 
woman's sens�t�v�ty to her ch�ld and her effort to say leav�ng the c�ty �s descr�bed. In 
the last part an overall assessment of the story named A Short Sadness �s prov�ded. 
Key Words: Erend�z Atasü, s�tuat�on story, Kısa B�r Üzüntü, mother, woman 
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G�r�ş 
1947' de Ankara'da doğan Erend�z Atasü, 1968'de Ankara 

Ün�vers�tes�, Eczacılık Fakültes�'n� b�t�r�r. Aynı fakültede uzun yıllar 

öğret�m üyes� olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında Farmakognoz� 

profesörlüğünden emekl�ye ayrılır. Yazı hayatına öykü yazarak başlayan 

sanatçının �lk öyküsü, Balkon Saat�, 1981 yılında yayımlanır. B�rçok gazete 

ve derg�de öyküler�, makaleler�, denemeler� ve �ncelemeler� yayımlanan 

yazarın yapıtlarında fem�n�zm düşünces�n� �şled�ğ� görülür. Dağın Ötek� 

Yüzü, Kadınlar da Vardır, Taş Üstüne Gül Oyması, Hayatın En Mutlu Anı, 

Kızıl Kale adlı eserler� �le çeş�tl� sanat ve edeb�yat ödüller�n� de alan yazarın 

öyküler�, yurt �ç�nde ve yurt dışında b�rçok antoloj�de yer almıştır. Eserler� 

üzer�ne çeş�tl� b�l�msel çalışmalar yapılan ve hakkında b�rçok makale yazılan 

Atasü, Ankara'da yaşamakta ve yazı hayatına devam etmekted�r. Yazarın 

bugüne kadar yayımlanan eserler� şunlardır:  H�kâye: Kadınlar da Vardır 

(1983), Lanetl�ler (1985), Dullara Yas Yakışır (1988), Onunla Güzeld�m ( 

1992), Taş Üstüne Gül Oyması (1997), Uçu (1998), İnc�r Ağacının Ölümü 

(2008), Hayatın En Mutlu Anı ( 2010), Kızıl Kale (2015) Roman: Dağın 

Ötek� Yüzü (1995), Gençl�ğ�n O Yakıcı Mevs�m� (1999), B�r Yaşdönümü 

Rüyası (2002), Açıkoturumlar Çağı (2006), Güneş Saygılı'nın Gerçek 

Yaşamı (2011), Dün ve Ferda (2013) Deneme: Ben�m Yazarlarım (2000), 

Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum (2001), İmgeler�n İz� (2003), Kavram ve 

Slogan (2004), Düşünce Sefalet�n Kıskacında (2008), B�l�nçle Beden 

Arasındak� Uzaklık (2009), Yıllar Geçerken Hayat ve Roman (2013), 

Saldırganı Hoş Tutmak (2015).   

Erend�z Atasü Öykücülüğü 

Fat�h SAKALLI
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Erend�z Atasü'nün �lk öykü k�tabı 1983'te yayımlanan Kadınlar da 

Vardır'dır. Bu öykü k�tabında sırasıyla 'B�r Tren Yolculuğu', 'B�r Yüz –B�r 

Ters', 'Kadınlar da Vardır', 'Balkon Saat�', 'Özlem Zamanı Geçt�', 

'Yemenden B�r Yel Est�', 'Sess�z Al�', 'B�r K�ml�k Aranıyor' adlı sek�z öykü 

yer almaktadır. Yazarın �k�nc� öykü k�tabı 1985'te yayımlanan Lanetl�ler 

adlı eserd�r.  Bu k�tabında da 'Arda Kalan', 'Hüzün' 'Ağlamak', 'Gerçek ve 

Düş', 'Lanetl�ler', 'Üç Kuşak', 'Esma', 'Den�z�n Türküsü' adlı sek�z öykü 

yer alır. Dullara Yas Yakışır, Atasü'nün 1988 yılında yayımlanan üçüncü 

öykü k�tabıdır. Eser; Aşka Da�r, Yalnızlığa Da�r, Ve Kadınlara Da�r, 



Yazı hayatına öykü yazarak başlayan Atasü, “eserler�nde kadının 

b�reysel ve toplumsal konumunu eleşt�rel b�r bakışla �rdeleyen, kend�s�n� 

fem�n�st olarak tanımlayan b�r kadın yazardır.” (Önder, 2016: 462) Onun 
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'Çocukluğu İst�yorum-Çocukluğumu Ver�n Bana' adlı dört bölümden 

oluşmaktadır. K�tapta; 'İk�nc� Aşkın Peş�nde', 'Sevda İç�n Tek K�ş�l�k 

Ağıt', 'Can Yoldaşı', 'İnc�, Satı, Erhan ve Durmuş', 'Bahçıvan', 'Harput'ta 

Var B�r K�l�se', 'Bayburtlu', 'Yaşlı B�r Genç Kız', 'Yabancı B�r Göğün 

Altında', 'Madam Butterfly Ölmey� Reddederse', 'Sevg�'n�n Romanı', 

'Kayısı Gülü', 'K�raz Dalları' ve 'Dullara Yas Yakışır' adlı on dört h�kâye 

bulunur. Atasü'nün dördüncü öykü k�tabı Onunla Güzeld�m, 1992 yılında 

yayımlanır. K�tapta; 'Esk� Sevg�l�', 'Haz�ran'da B�r An', 'Mün�h'te Yağmur 

Yağıyor', 'Toz', 'Yüzey', 'Suyun Karanlık Çek�m�', 'Su', 'Ağlayan Kadınlar 

Kolajı İç�n Taslak', adlı sek�z öykü vardır. Taş Üstüne Gül Oyması, 

yazarın 1997'de yayımlanan beş�nc� öykü k�tabıdır. Eserde; 'Taş Üstüne 

Gül Oyması', 'Son Yörük Çadırı', 'Katran Ağacı', 'İk�nc� Ülke', 'Za�de', 

'Esk� Masal' adlı altı öykü yer alır. Yazarın 1998 yılında yayımlanan altıncı 

öykü k�tabı Uçu adını taşır. K�tapta; 'Ada', 'Uçu', 'M�s', 'Moza�k', 

'Ant�okos'un M�rası', 'Doğunun Çağrısı', 'G�selle'n�n Del�rm�ş Ayakları' 

adlı yed� öykü bulunmaktadır. Erend�z Atasü'nün yed�nc� öykü k�tabı 

İnc�r Ağacı'nın Ölümü, 2008 yılında yayımlanır. K�tap; Gülünes� 

Öyküler, Buruk Öyküler, Karanlık Öyküler olmak üzere üç bölümden 

oluşur. Eserde; 'İnc�r Ağacı'nın Ölümü Üzer�ne Tuhaf B�r Soruşturma', 

'Kapıcı Zebercet'�n Önlenemeyen Yüksel�ş�', 'Beyaz F�l', 'Operada B�r 

Gece', 'Aynı Şarkı' 'Sır', 'Hayat B�r Rüyadır', 'Özlemek', 'Torun', 'Kayma', 

'Yeryüzü Mutluluğu' adlı on b�r öykü yer alır. Hayatın En Mutlu Anı, 

yazarın 2010 yılında yayımlanan sek�z�nc� öykü k�tabıdır. K�tapta; 

'Hanımefend� �le Kocakarı', 'Ün�formalı Adam', 'F�k�r Ayrılığı', 

'Bağışıklık Yetmezl�ğ�nde Ayrılık', 'Hayatın En Mutlu Anı', 'Kabullen�ş', 

'Sen� Sevm�yorum' adlı yed� öykü vardır. Yazarın, dokuzuncu ve son öykü 

k�tabı �se 2015 yılında yayımlanan Kızıl Kale'd�r. K�tap; Esk� Zaman 

Masalları, Üçleme, Yen� Zaman Öyküler� adlı üç bölümden oluşmaktadır. 

Eserde; 'Kızıl Kale', 'Erdemoğulları �le Uysalkızlar', 'Dullar Ev�', 'Mutlu 

Son', 'Yalnız Adam'ın Yanlış Seç�m�', 'Yavaş B�r İnt�har', 'Kısa B�r 

Üzüntü', 'Meleğ�n İnt�kamı', 'Kan Kokusu', 'Duvardak� Fotoğraf', 'Hayat 

Ders�' ve  'Mekânsız' adlı on �k� öykü bulunmaktadır. 



“�lk öyküler�nde kadınların hayatını gözler önüne sererken b�r yandan da 

erkek egemen toplumun kadına yükled�ğ� anlamlar ve kadının sırtında 

kambur hal�nde olan sorumluluklar �rdelenmekted�r. Öykülerde kadının 

ez�lm�şl�ğ�, bunalımı, toplum baskısı, �ş, eş, ev, çocuk sorumluluğu altında 

yaşadığı sıkıntılar d�le get�r�lmekted�r.” (Suroğlu, 2011: 36) Yaşanılan 

hayata a�t olguları, anıları, �mgelerle süslenm�ş b�r d�lle kurgulayarak 

öyküler�n� meydana get�ren yazarın öykü kahramanlarının büyük 

çoğunluğunu kadınlar oluşturur. Öykünün b�r an'ı �letmes�, anlatması 

gerekt�ğ�n� �fade eden yazara göre 'öykü, hayatın gürültülü patırtılı akışında 

güme g�tm�ş b�r ayrıntıyı, b�r duyguyu, b�r sez�ş� d�le get�r�r; b�r perdey� 

haf�fçe aralayıp ardındak� manzarayı düş gücümüze sunar.” (Atasü, 2003: 

51). Atasü, �lk öyküler�nden �t�baren erkekler�n egemen olduğu b�r toplumda 

kadınların yaşadığı sıkıntılar üzer�nde durur. Çalışkan bu hususu şöyle �fade 

eder: “Erend�z Atasü �lk öykü k�tabıyla Kadınlar da Vardır d�yerek g�rm�şt�r 

yazın dünyasına. Demek daha o zaman b�r kadın olarak kend� ses�n� 

duyurmak �steğ�yle… Gerçekte hep kadınlar üzer�ned�r bu öyküler. Ev 

kadınları, çalışan kadınlar, devr�mc� kadınlar, gündel�kç� kadınlar, hatta 

yabancı kadınlar. Yan� her kes�mden ve farklı b�l�nç düzey�ndek� kadınlar. 

Heps�n�n ortak b�r paydası vardır: Erkek egemen toplum düzen�n�n neden 

olduğu hırpalanma. Şu ya da bu b�ç�mde heps� ez�lm�ş ve zedelenm�şt�r bu 

düzende. Onları b�r araya get�ren de budur. Bu �lk k�tapta Atasü'nün 

sonradan yılmadan vurgulayacağı konular hemen bel�rmekted�r.” (Çalışkan, 

2004: 34). Erend�z Atasü'nün, fem�n�st b�r b�l�nçle kaleme aldığı 

h�kâyeler�nde kadınlar hep ön plandadır. H�kâyeler�n�n çoğunluğu b�r 

durumu, b�r anı anlatmaktadır. Kahramanların sürekl� b�r�ler�yle veya b�r 

şeylerle çatışma hâl�nde olduğu görülür. Suroğlu, bu durumu şöyle �fade 

eder: “Yazar, hang� konuyu �şlerse �şles�n, tüm h�kâyeler�nde kadın �mges� 

kend�n� göster�r… Öyküler�n� daha çok durumlar üzer�ne kurar. Öykü 

kuruluşlarında asıl d�kkat� çeken yön kahramanların yaşadıkları 

çatışmalardır. Kahramanlar genell�kle kend�ler�yle, çevreler�ndek� �nsanlarla, 

düzenle çatışma ve geçm�şle hesaplaşma hal�nded�rler.” (Suroğlu, 2011: 39). 

Atasü, Türk edeb�yatında kadınlarla �lg�l� hususların tam olarak anlatılmadığı 

düşünces�nded�r: “Türk edeb�yatında kadın hakları konusunun tam olarak 

�şlenemed�ğ� ve kadınların tüm yönler�yle anlatılmadığı f�kr�nde olan 

Erend�z Atasü, bütün eserler�nde kadın sorunsalına yer vermekted�r.” 
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(Suroğlu, 2011: 218). Yazmayı kend� �ç�n b�r mücadele b�ç�m� ve sığınak 

olarak gören yazar, kadınları anlamak ve anlatmak �ç�n yazdığını şu satırlarla 

bel�rt�r: “Yazmak, ben�m �ç�n, yaşadığımı alab�ld�ğ�ne duyumsamanın tek 

değ�lse de en öneml� yollarından b�r�. Yazmak ben�m hem mücadele b�ç�m�m 

hem sığınağım… Hayatı anlamak �ç�n yazdım ve yazıyorum. Hayatın �k�nc�l 

konuma �tt�ğ� c�ns�m�, kadınları anlamak ve anlatmak �ç�n yazıyorum, kadın 

olduğumu unutmadan yazıyorum. B�n yıllardır susturulmuş kadınların kend� 

sesler�n� bulmaya �ht�yaçları var; onlara öğret�lenler� tekrarlamaya değ�l, 

gereks�n�mler�; bastırılmış duygularını, düşünceler�n� ve kıstırılmış 

yaşantılarını kend� sözcükler�yle �nsanlığın ortak b�l�nc�ne aktarab�lmeler� 

gerek. Bence kadın edeb�yatı denen de tam budur.” (Atasü, 2014: 32- 33). 

Kadınların sesler�n� duyurmak �ç�n yazdığını �fade eden sanatçı, “kadın 

kahramanlardan yola çıkarak h�kâyeler�nde aşkı, c�nsell�ğ�, evl�l�ğ�, kadın 

erkek �l�şk�ler�n�, çalışan kadının hâller�n�, göç, yabancılaşma, yalnızlık 

konularını anlatmaktadır.” (Suroğlu, 2011: 38). Bu konuların yanında 

“öyküler�nde başta kadınların sorunları ve kadınlar arası �let�ş�ms�zl�k olmak 

üzere, 12 Eylül Dönem�, evl�l�kte yabancılaşma, tar�h� eserler�n yok ed�l�ş�, 

sözün kalıcılığı, �nsanların b�rb�r�n� çekememes�, yalnızlık, aşk, yalnız ve dul 

kadınlara toplumun bakış açısı, çalışan kadınların hayatın yükü altında 

ez�lmes�, toplumda kız ve erkek çocuk ayrımı yapılması, duyarsızlık g�b� 

konular yer almaktadır.” (Suroğlu, 2011: 217). Kısacası Atasü, edeb�yatın 

farklı türler�nde kaleme aldığı eserler�nde; kadın duyarlılığını ön plana 

çıkarmayı amaçlayan b�r yazar k�ml�ğ�yle karşımıza çıkar. Yazarın bu tavrı 

en çok ürün verd�ğ� tür olan h�kâyelerde de bel�rg�n b�r şek�lde 

yansıtılmaktadır. Erkek egemen b�r toplumda susturulmuş, hayatın arka 

plana sürükled�ğ� kadınları ve onların yaşadığı sıkıntıları anlatmayı 

amaçlayan yazarın, �şled�ğ� konularla da bunu somutlaştırdığı görülür. 

  

B�r Annen�n Şeh�rden Ayrılacağını Kızına Söyleyememes�n�n 

H�kâyes�: 

 “Kısa B�r Üzüntü” 
Erend�z Atasü'nün son h�kâye k�tabı Kızıl Kale'de yer alan “Kısa B�r 

Üzüntü” adlı h�kâye, hasta b�r annen�n şeh�rden ayrılacağını kızına 

söyleyememes� üzer�ne kurulu b�r durum h�kâyes�d�r. Annen�n kızına bu 
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durumu söylemek �ç�n gösterd�ğ� davranışlar, duygu ve düşünceler h�kâyen�n 

kurgusunu oluşturur. H�kâye, Mayıs ayının başında Anadoluh�sarı'nın 

yanındak� b�r yamaçta bulunan kır kahves�nden şehr�n tasv�r� �le başlar. 

“Anadoluh�sarı'nın yanındak� yamaç, Boğaz'a d�k b�r �n�şle kavuşuyordu. 

Sık b�tk� örtüsü kayanın sertl�ğ�n� yumuşatmış… Mayıs başında, yeş�l�n her 

türlüsüyle ve erguvanlarla kaplıydı sırt. Sess�zl�k… Kuş cıvıltıları sess�zl�ğ� 

örselem�yor, nasıl b�r d�z� �nc� yalın kes�ml� b�r elb�sen�n sadel�ğ�n� büsbütün 

vurgularsa, �şte öyle, d�ng�nl�ğ� koyulaştırıyordu. Sess�zl�ğ�n art düzlem�nde 

uğultu. İnsan öğüten dev mak�nen�n m�lyonlarca sesten oluşmuş tekdüze 

homurtusu… Uzakta ve ş�md�l�k etk�s�z. Erguvanlar metropolün yırtıcılığını 

umursamıyor.”(Atasü, 2015: 131).  

Edeb� eserler�n çözümlemeler�nde, met�nde kullanılan semboller ve 

bunların çağrışımları öneml�d�r. “B�r metn�n anlaşılması ve yorumlanması 

ancak der�nde yatan g�zl� özün ve kapalı anlamların açımlanmasıyla 

mümkün olab�l�r. Edeb� met�nler, güçlü b�r sez�ş kab�l�yet�ne sah�p uyanık 

b�r d�kkatle �ncelend�kler� zaman, farklı açılımlar ortaya koyan, çok katmanlı 

yapılar olarak değer kazanırlar. D�l�n �mkânlarını sınırsız hale get�ren 

semboller, üstün b�r duyarlılığa sah�p sanatçıların, alışılmış kel�me ve 

anlama b�rl�kler�ne, yen� ve özgün çağrışımlar yüklemeler� sonucu ortaya 

çıkarlar.” (Yılmaz, 2011: 45). 'Kısa B�r Üzüntü' adlı h�kâyede de erguvanlar 

ve kadının taktığı �nc� kolye h�kâyedek� semboller olarak karşımıza çıkar: 

“Erguvanlar metropolün yırtıcılığını umursamıyor. Kadın boynundak� �nc� 

kolyeye dokunuyor.”(Atasü, 2015: 131). H�kâyede erguvanlar, baharın 

gel�ş�n�, yaşama sev�nc�n� �fade ederken, kadının taktığı �nc� kolye, ayrılığın 

haberc�s� olarak yorumlanab�l�r. Bu semboller h�kâyen�n �lerleyen 

bölümler�nde de tekrar ed�l�r. Kadının şeh�rden ayrılacağı h�kâyen�n başında 

h�ssett�r�l�r: “Kadın hepten uzaklaştığında da şeh�r umursamadan 

kalacak.”(Atasü, 2015: 131). B�r kır kahves�nde kızıyla buluşan kadının her 

koşulda g�y�m�ne özen gösterd�ğ�, kızının �se kılık kıyafet g�b� hususlara 

aldırmadığı vurgulanır ve kızın tasv�r� yapılır: “Alt tarafı b�r kır kahves�. Her 

koşulda g�y�m�ne özen göstermey� severd�; bu hem kend�n� hem 

karşısındak�n� önemsemek değ�l m�yd�? Kızı aldırmazdı böyle şeylere; kot 

pantolonunu çekm�ş, ayağında espadr�ller; dağınık saçları sallapat� b�r 

atkuyruğunda sözüm ona toplanmış, yüzü makyajsız.” (Atasü, 2015: 131-

132). Kızı, annes�n�n t�k hâl�ne gelen davranışlarından şüphelen�r. 
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Annes�n�n, öneml� b�r şey söyleyeceğ� zamanlarda şık g�y�nd�ğ�nden, 

kend�s�n� güzel b�r yere götürüp takılarıyla, g�ys�ler�n�n ekler�yle 

oynadığından söz eder: “Genç kadın annes�nde b�r t�k hâl�n� almış bu el 

dev�n�m�n� ve davranış b�ç�m�n� çocukluğundan ber� tanıyordu. Öneml� –ya 

da kend�nce öneml�- b�r şey söyleyecekse annes�, önce şık g�y�n�r, sonra 

�nsanı güzel b�r yere götürüp orada b�r türlü konuya g�remezken g�ys�ler�n�n 

eklent�ler�yle oynar dururdu. Ne gerek vardı şatafata, bu törens�l�klere!” 

(Atasü, 2015: 132). Kadın, kızına çocukluğunun geçt�ğ� yerler� göstermek 

�sted�ğ�n� söylese de kızı bunları zaten b�ld�ğ�n� �fade eder: “Annec�ğ�m, ben 

bunları zaten b�l�yorum. H�sarın yan sokağındak� ev�, sonra Kand�ll� Kız 

L�ses�'n�, sana âşık kaptanı, han� düdük çalan, selam n�yet�ne.” (Atasü, 

2015: 133). Kızının son yıllardak� tavırlarını umursamamayı öğrenen kadın, 

annel�ğ�n kölece b�r duygu olduğunu bel�rt�r: “Kölece b�r şeyd� analık, 

�nsana onur kavramını unutturan.” (Atasü, 2015: 133).  Yorgun olan kadın, 

kızıyla d�d�şmeye yetecek kadar zamanının olmadığı düşünces�nded�r: 

“Anlaşılan gerçekten de söylenecek b�r şey yoktu… İk�rc�kl� yanıtları, 

acımasız sorgulamaları kaldıramayacak kadar yorgundu. Hem zaten zaman 

kalmamıştı, d�d�şmeye yetecek kadar…” (Atasü, 2015: 133). 

Annes�n�n tavırları karşısında şüphelenen kızı, annes�ne hasta olup 

olmadığını sorar. Annes�nden hayır cevabını alınca rahatlar. Annes� bugün 

göreceğ� tek şefkat kırıntısının bu olduğunu düşünür ve şu yorumu yapar: 

“Gerçekten sağlığım �ç�n m� kaygısı yoksa b�r ard�ye kadar sıkışık hayatına 

b�r de hastalığın yükünü nasıl sığdıracağı ürküntüsünden m� �baret? Mantık 

�k�nc� şıkka �şaret ed�yordu. Anne mantığı susturdu.” (Atasü, 2015: 133). 

Kadın, rahatsızlığı sebeb�yle fazla zamanının kalmadığını b�lmekte ve her 

geçen gün ölüme b�raz daha yaklaştığını düşünmekted�r. “Kadının önündek� 

zaman kısaldıkça gen�şlem�ş ve durulaşmıştı, bakışı der�nleşm�şt�; o 

göreb�l�yordu, ışıktan b�r yanılsamaydı yapay dağlar. Gerçekte sadece 

buldozerler vardı ve b�r ölüm raksıydı çevreler�nde dönen…” (Atasü, 2015: 

134). Kadın, kızı ve damadının bütün gençler g�b� çok çalıştığını, daha �y� b�r 

hayat �ç�n çalıştıklarını düşünseler b�le, onların bu çalışmaları �le aslında 

b�rtakım görünmez k�ş�ler� daha da zeng�nleşt�rd�kler�n� �fade eder.  Kızı ve 

damadının da tüm çalışanlar g�b� d�şler�yle tırnaklarıyla dapdaracık b�r 

hayata tutunma çabası �ç�nde olduklarını düşünür. Ve kend� durumunu, 

g�tt�kten sonra kısa b�r mektupla ya da telefonla b�ld�rmen�n daha kolay 
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olacağını ve böylece k�msey� daraltmayacağını düşünür. “Evet, evet, en �y�s� 

g�tt�kten sonra kısa b�r mektupla ya da telefonla b�ld�rmekt� durumu. Öyles� 

daha kolay olacaktı. Büsbütün daralmamalıydı k�mse.” (Atasü, 2015: 134). 

Kadın, şeh�rden uzaklaşacak olmasını şu benzetme �le �fade eder: “Yaşlılara 

düşen, tıpkı ölmek �ç�n uğultulu cangılın sess�z b�r köşes�ne çek�len �ht�yar 

f�ller g�b� bu dapdaracık şeh�rden uzaklaşmaktı.” (Atasü, 2015: 134). Kadın, 

g�deceğ� küçük kasabayı, yakınlarından uzaklaşmasını, �ç�nde bulunduğu ruh 

hâl�n� ve kızına durumu söyley�p söylememe �le �lg�l� kararını şu cümlelerle 

bel�rt�r: “Ege kıyısında küçük b�r kasaba; b�r bakımev�, şefkatten yoksun 

olmayan; yakınlarının �lg� kırıntılarını umarsızca beklemeden karşılamak 

gen�ş zamanı… Yaşam, �nsanın el�nden onurundan başka her şey� alıyordu … 

N�ced�r yakınlarından uzaklaşıyordu; korunun, yamacın, den�z�n b�rl�kte 

ç�zd�ğ� sarmala dolanıyordu, b�r g�rdabın �ç�ne çek�l�r g�b�… Artık 

�nc�nm�yor, artık kırılmıyordu. Zaman yoktu böyle şeylere. Yalnızca doğanın 

sess�zl�ğ� vardı. Evet, en �y�s� g�tt�kten sonra söylemekt�.” (Atasü, 2015: 

134).  Kadın, boynundak� �nc� kolyey� çıkarıp kızına armağan eder. Kızı, 

annes�n�n bu davranışı karşısında şaşırır ve b�r anlam veremez. Kadının 

aklına kızının çocukluk yılları gel�r. Kolyen�n kend�s�nden ona yad�gâr 

kalacağını bel�rterek ona �y� bakmasını temb�hler. Kızını b�r an üzdüğü �ç�n 

üzülür fakat sonra bundan vazgeçer. Çünkü kızının �şyer�ne varır varmaz bu 

kısa üzüntüyü unutacağının b�l�nc�nded�r. “Kadın b�r an kızını üzdüğü �ç�n 

üzüldü; sonra vazgeçt� üzülmekten. İşyer�ne varır varmaz kızı nasılsa bu kısa 

üzüntüyü unutacaktı.” (Atasü, 2015: 135).  Görülüyor k� annen�n kızı 

hususundak� hassas�yet�, kızında bulunmamaktadır ve ne acıdır k� anne 

bunun farkındadır. Dolayısıyla h�kâyeye �sm�n� veren 'Kısa B�r Üzüntü ' 

�fades�, tek taraflı b�r duygu yoğunluğunu bel�rt�rken annen�n yaşadığı anlık 

b�r ruh hâl�n�n �fades� olarak yorumlanab�l�r.  

 

Sonuç 
Atasü'nün 'Kızıl Kale' adlı öykü k�tabındak� öykülerden b�r� olan 

'Kısa B�r Üzüntü' Anadoluh�sarı'nın yanındak� kır kahve ler�n�n b�r�nde anne 

�le kızın b�r araya gelmes� ve annen�n şeh�rden uzaklaşacak olmasını kızına 

söyleyememes� üzer�ne kurulmuş b�r durum h�kâyes�d�r. Mevs�m bahardır, 

mayıs ayının başlarında erguvanlardan söz ed�l�r. Kadının kızına b�r şey 
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söyleyeceğ� zaman onu, şehr�n güzel b�r yer�ne get�rmes�, güzel kıyafetler 

g�ymes� ve çeş�tl� takılar takması kızı tarafından b�l�nen b�r durumdur. Kızı 

gene böyle b�r an olduğunun farkına varır fakat ne olduğuna tam anlam 

veremez. Annes�ne hasta olup olmadığını sorar. Olmadığı cevabını alınca 

rahatlar. H�kâyede erguvanlar baharın müjdec�s� �ken kadının taktığı �nc� 

kolye ayrılığın sembolü durumundadır.  

Atasü h�kâyede, kadının düşünceler� aracılığı �le hayata a�t tecrübelere 

ve olgulara da değ�n�r. Annel�ğ�n kölece b�r şey olduğundan, bütün gençler�n 

çok çalıştığından, �nsanların d�şler�yle tırnaklarıyla daracık b�r hayata 

tutunma çabalarından, yaşamın �nsanın el�nden onurundan başka her şey� 

aldığından söz ed�l�r. Ege kıyısında küçük b�r kasabadak� bakımev�ne 

yerleşecek olan kadın, bütün çabalarına rağmen kızına bunu söyleyemez. Bu 

durumu; g�tt�kten sonra, mektupla veya telefonla b�ld�rmen�n daha doğru 

olacağını düşünür. Çok sevd�ğ� kolyes�n�, her şeyden çok sevd�ğ� kızına 

armağan ederek kend�s�nden b�r yad�gâr kalmasını �ster. B�r an kızını üzdüğü 

�ç�n üzülse de bu durumdan çabuk kurtulur. Kızının, �ş yer�ne g�tt�ğ� vak�t 

yaşadığı bu kısa üzüntüyü hemen unutacağının farkındadır. H�kâyede, 

annen�n kızı �le buluşma anından ayrılma anına kadar tüm yaşadıklarını 

gören ve b�len b�r anlatıcı vardır. Atasü, h�kâyede gayet sade b�r d�l 

kullanırken �k�rc�klenmek, varsıllaştırmak, törens�l�kler g�b� kel�melere de 

yer ver�r. Kızının kend�s�ne olan tavırları karşısında �nc�nm�şl�kler� olan b�r 

annen�n buna rağmen sırf o üzülür d�ye şeh�rden ayrılacağını ona 

söyleyememes�n�n h�kâyes� olan 'Kısa B�r Üzüntü' kadın ve anne 

duyarlılığını �çtenl�kle gözler önüne seren edeb� b�r met�n k�ml�ğ� taşır.  
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Öz 
Günümüz yazarlarından olan Osman Çev�ksoy 'un toplumcu gerçekç� b�r anlatım 
özell�ğ� gösteren Başıma Dağlar Düştü adlı eser� hem edebî hem de sosyoloj�k 
bağlamda değerlend�rmeye değer b�r eserd�r. Bu çalışmanın g�r�ş kısmında eserde 
�rdelenen kavramlar, toplumcu gerçekç� bakış açısı edeb�yat-sosyoloj� �l�şk�s� �ç�nde 
tanıtılmıştır. Bu bölümde eser hakkında genel b�lg�ler de ver�lerek eser�n hem 
edeb�yat hem de sosyoloj� açısından önem� vurgulanmıştır. İk�nc� kısımda �se eser, 
çeş�tl� yönler�yle tahl�l ed�lm�şt�r. Roman tahl�l� yapılırken genel üç başlık 
(“Anlatıcı”, “İçer�k”, “Anlatma Yöntem� ve Ögeler�”) altında d�ğer ögelere a�t 
başlıklar da açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak da romanın edeb�yat tar�h�m�z 
�çer�s�ndek� yer� vurgulanmıştır. 
Anahtar Kel�meler: Osman Çev�ksoy, edeb�yat ve sosyoloj�, toplumcu gerçekç�l�k, 
roman tahl�l�. 

 
Ind�cat�on of Anatol�a �n the Novel of Osman Çev�ksoy: 

Başıma Dağlar Düştü 
 

Abstract 
The product�on “Başıma Dağlar Düştü” of Osman Çev�ksoy our modern-day author, 
�s an artefact hav�ng soc�al�st�c express�on �n terms of beth l�teral and soc�olog�al 
context. In the �ntroduct�on of th�s prodoct, the concepts exam�ned �n the product are 
�ntreduced by the relat�onsh�p between soc�o-real�st�c v�ewpo�nt and l�terature 
soc�elogy. In th�s chapter, �t was emphas�zed the �mportance of work by g�v�ng 
general �nformat�ons �n terms of both l�terature and soc�ology. In the second 
chapter,the product was analyzed w�th �ts var�ous aspects. Wh�le the novel was 
exam�n�ng. The hrad�ngs belong�ng other �tems were also tr�ed to expla�n below 
three general t�tles ( Narrator,Content,Expla�n�ng, Method and Element) As a resolt, 
�t was emphas�zed the novel's pos�t�on �n our l�terature.  
Keywords: Osman Çev�ksoy, l�terature and soc�ology, soc�al�st real�sm, the novel 
assoy. 
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“B�r roman uzun b�r yol boyunca dolaşan b�r aynadır.” 

Henr� Stendhal 

 

G�r�ş 
Osman Çev�ksoy, Türk edeb�yatına kazandırdığı romanları �le 

toplumun bell� b�r dönem�ne a�t sosyal, kültürel, ekonom�k ve ps�koloj�k 

yapısına ayna tutmuştur. Bu yönüyle yazar, edeb�yatımızdak� toplum 

mühend�sl�ğ� alanında öneml� b�r yere sah�pt�r. Başıma Dağlar Düştü (1994) 

adlı eser,  edeb�yat sosyoloj�s� açısından �ncelenmeye değer b�r konuyu 

�çer�r. Genel olarak köyü konu alan romanlarında Anadolu'dak� toplum, tar�h 

ve s�yaset olaylarını; köyün sosyo-ekonom�k ve sosyo-kültürel durumunu 

köy, kasaba, kent ve ulus çerçeves�nde �şleyen Osman Çev�ksoy, Başıma 

Dağlar Düştü adlı eser�nde köy gerçeğ�n� ve köylüler�n serüvenler�n� toprak 

sah�pl�ğ�-halk-çıkar çatışması �l�şk�ler� açısından ele alır. Bu �l�şk�ler �kt�sad� 

ve sosyoloj�k temellere dayanır. Osman Çev�ksoy'un bu romanı, b�r bakıma 

toplumun sosyal, kültürel ve ekonom�k tar�h�n�n çeş�tl� t�pleşt�rmeler ve 

olaylarla b�r panorama g�b� gerçek yaşam d�nam�ğ� üzer�nden sanatsal b�r 

b�ç�mde şemalaştırılmasıdır. Başıma Dağlar Düştü, kırsal kes�m�n 

geleneksel yaşayışına, sosyal �l�şk�ler�ne, köy ve köylü gerçeğ�ne, toprak 

kavgalarına, kan davalarına tutulmuş b�r aynadır. 

Osman Çev�ksoy'un romanlarının temel�nde sosyoloj�k b�r alt yapı 

vardır. Bu eserler, yazarın �ç�nde yaşadığı, gerçekler�ne aş�na olduğu 

toplumun b�r dönem�ne ayna tutmaktadır. Özell�kle toplumun taşra 

kes�m�nde, köy ve köylü gerçeğ�nde varlık gösteren pek çok problem� 

kend�ne dert ett�ğ� anlaşılan yazarın, sanatını da bu alanda b�r araç olarak 

kullandığı görülmekted�r. Bu yönüyle Osman Çev�ksoy'u toplumcu -gerçekç� 

yazarlar arasında anmak doğru olacaktır. Yazarın toplumcu-gerçekç� yanını 

anlamak, �l�şk�l� olduğu dönem�n sosyal olgu ve olaylarını aydınlatan 

romanlarını b�lhassa sosyoloj�k açıdan �ncelemekle mümkündür. Bu 

bağlamda den�leb�l�r k� genelde sanat, özelde edeb�yat, daha özelde de 

roman sanatı, k�ş�sel ve toplumsal olay ve olguları yansıtmada, sosyoloj�k 

vakaları �şleyerek toplumun özell�kle aksayan yönler�n� gün yüzüne 

çıkarmada vazgeç�lmez b�r öneme sah�pt�r. Temel kaynağı b�rey ve toplum 

gerçeğ� olan edeb�yat, “çağların kend�ne has yönler�n� kaydetmek, örf ve 

adetler�n en canlı ve tes�rl� �fadeler�n� saklamak bakımından özel b�r değere 
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sah�pt�r”(Alver, 2004: 93). Edeb�yat sosyoloj�s�nde yazarın, toplumsal 

katılımı söz konusudur. Yazar, kend� eser�nde b�reysel veya toplumsal 

düşüncelere, taleplere, sosyal hayatı etk�leyen temel problemlere ayna tutar. 

Edeb�yat-sosyoloj� �l�şk�s�nde kurmaca b�r met�n olarak ele alınan “roman” 

türü, �şlevsel b�r role sah�pt�r.  Yazar, eser�n� meydana get�r�rken seçt�ğ� 

karakterler� her ne kadar hayal dünyasında yaratsa da,  aslında gerçek 

yaşamda tanık olduğu, gözlemled�ğ�, eks�kl�k ve olumsuzlukları yarattığı 

karakterler üzer�nde �şleme ve aktarma çabasındadır.” Ele aldığımız romanda 

edeb�yat-sosyoloj� �l�şk�s� kapsamında d�kkat çek�c�, belge, bulgu ve ver�ler� 

barındırması bakımından öneml� kurmaca met�nlerd�r. Bu met�nler, yazarın 

hayatı, sanat anlayışı, �lg� alanı, kesk�n gözlem gücü ve tecrübes�n�n 

ürünüdür. Çev�ksoy'un ele aldığımız romanı da Anadolu'da yaşanan köy ve 

köylü gerçeğ�n� kesk�n b�r gözlem gücü �le gözler önüne serm�şt�r. Bu tür 

romanlar “…ele aldıkları çevreler�n sosyal yaşayışının tar�h� olarak da kabul 

ed�leb�l�r”(Kaplan, 1997:212). İşled�kler� dönem�n s�yas�, sosyal ve 

toplumsal meseleler� bakımından yakın tar�h�m�zde yaşanan bazı olayları 

halkın bakış açısından yansıtır. Bu yönüyle eser, tar�hsel b�r k�ml�k ve 

sosyoloj�k b�r belge n�tel�ğ� taşır. Osman Çev�ksoy, memleket�n bell� 

dönemler�ne a�t temel gerçekler�ne �lg� duyan ve bunları tar�hsel gerçekler 

çerçeves�nde kaleme alan real�st b�r romancıdır. Osman Çev�ksoy'un, 

toplumun kırsal kes�m�ne �lg� duymasının sebeb�, memleket sevg�s�yle, 

Anadolu �nsanının tar�hsel ve toplumsal gerçekler�yle doğrudan �l�şk�l�d�r. 

Köy ve köylüyü eserler�ne yansıtan yazar, yazdıklarıyla b�r anlamda 

toplumsal değ�ş�m ve dönüşümün sey�r ve sev�yes�n� öğrenme �mkânı da 

sunmuş olmaktadır. 

 Osman Çev�ksoy, Başıma Dağlar Düştü romanında Anadolu'nun b�r 

köyünde yaşananları genel olarak romanın öncül şahıs kadrosu üzer�nden, 

bel�rg�n olarak da Karabey'�n gözlem�nden ve ağzından aktarır. Seç�len köy, 

Anadolu köy ve köylüler� �ç�n tems�l� rolded�r. Köyün �nsanları arasındak� 

bazı �l�şk�ler çıkara dayalıdır. Hedefe ulaşmak �ç�n her yolu deneyeb�l�rler. 

Toprak zeng�n� olmanın yolu, kötülük yapmaktan ve kan akıtmaktan 

geç�yorsa bu da meşrudur. Yazar köylüde yerleşm�ş ahlakî olmayan bu 

anlayışa da d�kkat çeker.  Kötü ve çıkar güden �nsanların yanında onlara 

karşı gelen ve aradak� husumet� b�t�rmeye çalışan �y� özell�klerle donatılmış 

karakterler de vardır. Eser�n yapısına der�nlemes�ne bakıldığında toplum, 
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kültürel alışkanlıklar, kan davaları, toprak kavgaları �le b�rl�kte köylünün 

yaşam b�ç�m�ne ayna tutulduğu; genel manzaranın gerçekç� ve çarpıcı 

yönler�yle yansıtıldığı görülür. Durumu yansıtmada en etk�n rol, mekân 

unsurundan z�yade şahıs kadrosundadır. Karabey, Kuyucu Mestan ve 

Sey�tal� Çavuş bu rolün merkez�nded�r. Anadolu'da yaşanan kan davası 

olayları merkez alınarak Karabey ve onun etrafındak� �nsanlar üzer�nden 

anlatılmıştır. 

Çalışmamızın genel çerçeves� hakkında b�lg� verd�kten sonra eser� 

tahl�le geçmek yer�nde olacaktır. 

 

Anlatıcı 
a. Anlatıcı T�p�: Başıma Dağlar Düştü, özne anlatıcı t�p�ne bağlı 

olarak yazılmıştır. “Buna kahraman anlatıcı, tanık anlatıcı, b�r�nc� k�ş� 

anlatıcı, ben anlatıcı, benzer anlatıcı, f�rst person, homod�eget�c da 

den�r”(Çet�n, 2009:110). Olayları önces�nde ve sonrasında da tüm ayrıntıları 

�le b�len bu t�ptek� anlatıcı, hem olayın yapıcısı hem de aktarıcısıdır. 

Romanda bu k�ş� Karabey'd�r. Karabey başından geçenler�, �ç dünyasında 

olup b�ten�, etrafında yaşananları kend� düşünce ve yorumuyla aktarır. Olay 

örgüsünün merkez�nde kend�s� vardır. Ve olaylar onun üzer�nden anlatılır. 

b. Aktarma Yöntem�: Romanda aktarma yöntemler�nden gösterme 

yöntem� “m�mes�s” kullanılmıştır. Gösterme yöntem� daha çok modern 

romanlarda geçerl� olan b�r yöntemd�r. Gösterme yöntem�nde yazar 

olab�ld�ğ�nce konuya müdah�l olmamaya ve kend�s�n� arka planda tutmaya 

çalışır. Okuyucunun d�kkat� met�n üzer�nde yoğunlaşır. Bu yöntemde 

gerçekç�l�k ön plandadır. “Yazar k�m� zaman yansıtıcı b�l�nç kullanır”(Çet�n, 

2009:116). Yazar, gözlemc� anlatıcı olarak varlığını sürdürür. 

İçer�k 
a. Konu: Romanın ana konusu, aralarında kan davası olan �k� a�len�n 

yaşadıklarıdır. Kara Hasanlar ve Balcılar adıyla anılan a�leler arasında toprak 

kavgasından doğan kan davasının get�rd�ğ� olumsuzluklar anlatılır. Eser�n 

başkahramanı olan Karabey ve a�les� b�r tarla meseles� neden�yle köyün 

başka b�r a�les� olan Balcılar �le kan davalıdır. Aralarındak� tarla sorunu 

neden�yle mahkemel�k olurlar. Mahkeme tarlayı Karabey'�n a�les �ne ver�r. 

Bunun üzer�ne Balcılar Karabey'�n amcasını öldürür. Kara Hasanlar �se 
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davayı sürdürmem�şlerd�r. Karabey'�n a�les� kan davası gütmem�ş ve 

Balcılar �le h�ç konuşmamışlardır. Fakat Balcılar kan davası güder ve da�ma 

Kara Hasanlar'dan �nt�kam almak �ç�n fırsat kollarlar. Yazar, romanında 

toprak kavgasından doğan kan davasının peş�nden gelen olayları anlatmıştır. 

b. İzlek: Romanın �zleğ�n� bulmak �ç�n metn� oluşturan b�r�mler 

arasındak� ortak duygu ve düşünceler üzer�nde durmak gerek�r. Ele aldığımız 

met�nde sosyal hayat kes�tler� üzer�nden �nsan manzaraları ve �nsan �l�şk�ler� 

anlatılır. Bu �l�şk�lerde zıtlıklar üzer�ne kuruludur. Başıma Dağlar Düştü 

romanının �zleğ�, “dağları uçsuz bucaksız sanmıştı. Sah�ps�z b�r kale, em�n 

b�r sığınak sanmıştı. Değ�ld�. Yanılmıştı.” cümles�yle bel�rleneb�l�r. 

c. Zaman: Zaman, bütün varlık eylemler�n� �ç�ne alan b�r kavramdır. 

Hem gerçek, hem de kurmaca dünyada �ç�nde bulunulan sosyal çevre, 

yaşanılan geçm�ş, yaşanılması planlanan gelecek zaman �ç�nde yansır. 

Anlatma esasına bağlı edeb� met�nlerde okuyucunun karşısına üç ayrı zaman 

çıkar: Anlatılan olayların yaşandığı zaman, anlatma zamanı ve yazıya 

geç�r�lme zamanı. Olayların gerçekleşt�ğ� zaman kend�ne a�t b�r zamanı 

gerekt�r�r yan� kurmaca zamandır. Anlatıcı, olayların zamanına şah�t değ�lse, 

vaka zamanının yanında anlatma zamanından söz ed�l�r; y�ne bu zaman da 

kurmacadır. Yazma zamanı, ölçüleb�len, gerçek b�r zamanı �fade ederken; 

okuma zamanı da, metn�n okurla karşılaştığı farklı süreler� �şaret eder. 

Zamanı ele alırken bahsedeceğ�m�z b�r d�ğer unsur da kronoloj�k zamandır. 

Met�nde zamanın akışı kronoloj�k olab�l�r. Zamanda ger�ye dönüşler veya 

�ler�ye atlayışlar da olab�l�r. Olay zamanı �le anlatma zamanı arasındak� 

mesafe de anlatıcının algısını etk�ler. Anlatıcı, geçm�şte yaşanmış olayları 

anlatab�leceğ� g�b�, halen �ç�nde yaşadığı b�r zamanı da aktarab�l�r. Bazı 

romanlarda ger�ye dönüşler uzarken, bazı romanlarda geleceğe doğru da 

zaman uzayab�l�r. B�r romanda zamanla �lg�l� olarak söz konusu başka b�r 

konu da olay şahıslarının yaşadıkları zaman d�l�mler�n� �drak şek�ller�d�r. “İç 

zaman” d�yeb�leceğ�m�z bu zamanın algılanışında nesnel veya öznel tavırlar 

takınab�l�r. Mevs�mler, b�r günün bölümler�, b�r olay anını olduğu g�b� 

yansıtab�leceğ� g�b�, �nsan duygularıyla yen� b�r anlam kazanab�l�r. 

Şahısların olayları ruh durumlarına göre zamanı algılamalarını “ps�koloj�k 

zaman”, evren� algılamaları yan� gerçek zamana da “ sosyal zaman” d�ye 

n�telend�reb�l�r�z. 
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Ele almış olduğumuz met�nde, bel�rl� b�r zamandan söz etmek zordur. 

Anlatıcı zaman zaman ger�ye dönüşlerle k�ş�ler�n geçm�şler�n� anlatır. 

Zamanı �fade eden unsurlar ortalama b�r zamana �şaret eder. Başıma Dağlar 

Düştü romanında nesnel zaman tam olarak bel�rt�lmem�ş olsa da romanın 

kaleme alındığı 1994 yılını ya da daha önces�ndek� b�r zamanı �şaret eder. 

Olay zamanı da tam olarak bel�rt�lmem�şt�r. Romanın �ç�nde geçen olaylar 

�ç�n herhang� b�r sınırlama yapılmamasına rağmen, tahm�n� olarak b�rkaç 

yıllık b�r sürey� �şaret eder. Romanın bazı bölümler�nde olay zamanı 

türler�nden; aktarma yöntem�, k�m� bölümler�nde �se gen�şletme türü 

görülmekted�r. Aktarma, anlatımın nesnel zamanına bağlı kalarak 

anlatmaktır. Gen�şletme �se kurgu devam ederken hatırlatmalar veya 

çağrışımlar yoluyla �ler�ye sarışlar veya ger�ye dönüşlerle zamanı 

zeng�nleşt�rmekt�r. Roman; anlatma zamanı türler�nden anında aktarma 

türüne bağlı kalınarak aktarılmıştır. Yan� “olaylar, okuyucunun gözü önünde 

oluyormuş g�b� cereyan ederken hemen kayded�lmekted�r”(Çet�n, 2009:131). 

Romanın anlatma zamanı 1994 yılıdır. Fakat bu zaman sürec�, romanın 

nesnel zamanı �le bütünleşt�r�lemez. 

d. Mekân: B�r romanın olaydan, zamandan veya mekândan bağımsız 

olması, bu kayıtların dışına çıkması pek mümkün değ�ld�r. Bazı romanlar 

masalsı b�r yapı �ç�nde mekândan bağımsız g�b� görünseler b�le en azından 

bel�rs�z b�r mekâna sah�pt�rler. B�r roman mekânının çeş�tl� �şlevler� vardır. 

Mekân, olayların dekorudur. Ama genel olarak mekân, olayların bulunduğu 

yer, şahısların �ç�nde bulundukları çevrey� algılayış b�ç�mler�n�, ruhsal 

ekonom�k durumlarını, karakterler�n� açıklama yolunda �mkânlar sunab�l�r. 

Şahısların tanıtılma yollarından b�r�n� de y�ne mekân unsuru üstlen�r. Mekân, 

olayların temel öğes� olur ve şahsın çevres�n�, algılayış şek�ller�n�, o 

çevredek� ruh durumunu hatta karakterler�n� etk�ler. Mekân, olayların b�r 

öğes� olarak, aks�yonun oluşmasına veya şek�l almasına da etk� eder. Bazı 

mekânlar şahısları engelleyen veya onlara yardım eden b�r görev üstleneb�l�r. 

Mesela b�r köprü, şahsın hedef objeye ulaşmasını sağlarken; b�r neh�r 

engelleyeb�l�r. Mekânın sembol�k b�r �şlev� de vardır. K�m� kez mekânın 

özne kadar yönlend�r�c�, yol göster�c� özell�ğ�n�n ön plana çıktığı da olur. 

Roman tüm özell�kler�yle şu ya da bu şek�lde hayatı takl�t etme 

�dd�asındadır. Roman “cadde üzer�nde gezd�r�len ayna” olmak �sted�ğ� 

sürece, mekân, romanda bütün ağırlığını h�ssett�recekt�r. Yaratma kuramları 
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çerçeves�nde değerlend�r�len kurmaca met�nlerde de mekân, önem�n� 

kaybetm�ş değ�ld�r. Ancak kurmaca yapısı, gerçekç� eserlere göre daha 

bel�rg�nd�r. Fakat “�ster gerçek, �ster hayal� olsun, mekân, aks�yona veya 

zamanın akışına bağlı olarak, kahramanlarla sıkı sıkıya bağlı ve kaynaşmış 

durumdadır” (Bourneur, 1989:91). Romanlarda mekân türler�n� bel�rten açık, 

kapalı, gen�ş g�b� adlandırmalar kullanılır. Açık mekân, olayların yaşandığı 

d�ğer mekânları kapsayıcı özell�ğe sah�pt�r. Kapalı mekânlar, bazı şahısların 

�ç�nde yaşadıkları d�ğer şahısların g�rmed�kler� mekânlardır. Romanlarda 

olayların meydana geld�ğ�, şahısların �ç�nde yaşadıkları b�r yer vardır. 

Gerçekte var olan yer �s�mler� kullanılab�leceğ� g�b� kurgusal �s�mler de 

kullanılab�l�r. Yan� b�r eser�n mekânı hem gerçek, hem kurmaca olab�l�r. 

Romanda yapılan mekân tasv�rler�n�n anlatıcının bakış açısına bağlı olduğu 

b�r gerçekt�r. Tasv�r�n n�tel�ğ� hem bakış, hem de tekn�k b�r meseled�r. 

Tasv�r� yapılacak objen�n, hang� özell�kler�n�n göster�leceğ�, bu özell�kler�n 

hang� etk�y� doğuracağı, bu bakış açısına bağlıdır. Tasv�r, �nsanın ve olayın 

mekânla �l�şk�s�n�n boyutlarını göstermes�n�n yanında, vakanın r�tm�ne de 

tes�r eder. Aks�yonu durduracak tasv�rler olab�leceğ� g�b�, aks�yona anlam 

yükleyen, hız veren tasv�rler de olab�l�r. 

Başıma Dağlar Düştü romanı, gerçekç� b�r romandır. Romanda olay 

örgüsünün gerçekleşt�ğ� dünya, �ç�nde yaşadığımız somut dünyadır. Met�nde 

kullanılan mekânlar k�ş�ler�n b�rl�kte olduğu yerlerden �barett�r. Romanda k� 

açık mekânlardan b�r� olan köyün �sm� geçmez. Olaylar b�r köyde geçer 

fakat köyün adı roman boyunca geçmez. Başlıca mekânlar Karabey'�n 

a�les�n�n ev�, Sey�tal� Çavuş'un ev�, kan davasına konu olan tarlalar, Kuyucu 

Mestan'ın mesken ett�ğ� dağlar, Kuyucu Mestan'ın ev� ve adı geçmeyen 

köydür. Romanda evler�n uzun uzadıya tasv�rler� yer almaz. Konu olan evler, 

k�ş�ler�n halet-� ruh�yes�n� yansıtmada b�r araç olarak kullanılmıştır. Kuyucu 

Mestan �le Karabey'�n d�yaloglarına şah�t olan dağlar, uçsuz, bucaksız olarak 

tasv�r ed�lm�şt�r. Sonu başı bell� olmayan dağlar, aynı zamanda ürkütücü ve 

tek�n olmayan b�r yer olarak da tasv�r ed�lm�şt�r. 

e. Şahıs Kadrosu: Anlatıma dayalı met�nlerde s�stem�nde k�ş�, öneml� 

b�r unsurdur. Met�ndek� k�ş�ler zıtlıklar kullanılarak anlatılır. Bu zıtlıklar 

k�ş�ler�n karakter özell�kler�nden kaynaklanır. Klas�k romanda genelde 

merkez� k�ş�y� kahramanlaştırma eğ�l�m� vardır. Merkez� k�ş�ye güven�l�r, 

ondan çok şey beklen�r. Z�ra vakayı canlandırmak �ç�n onlar vazgeç�lmez 
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ögelerd�r. Ancak k�ş�n�n vaka açısından b�r değer �fade etmes�, vakaya dayalı 

geleneksel anlatıda d�kkat çek�c�d�r. K�ş�, vakanın canlandırılması 

okuyucunun anlatı dünyasına çek�lmes� bakımından değer� ve önem� 

tartışılmaz b�r öğed�r. K�ş�n�n konumu, romanın gel�şme dönemler�n�n b�r 

ürünüdür. B�r başka dey�şle k�ş�n�n konumu zaman �ç�nde gel�ş�r ve yen� 

boyutlar kazanır. K�ş�, sadece vakayı canlandırmak ve olayları sürüklemek 

�ç�n devreye sokulmuş b�r öğe değ�ld�r. O, yen�lenm�ş k�ml�ğ� �le sadece b�r 

roman kahramanı olarak görülmez, aynı zamanda yazarın romandak� 

tems�lc�s�, sözcüsüdür; hatta yazarın yer�ne göre bakış açısından yararlandığı 

b�r�d�r. Kısaca roman kahramanı, hem serüven� sürükleyen, vakayı 

canlandıran hem de olayları anlatan, sunan b�r öğed�r. K�ş�ler genel olarak 

“merkez� k�ş�”, “t�p”, “karakter” ve “yardımcı k�ş�ler” olmak üzere dört 

kısma ayrılır. 

Karabey: Romanın merkez k�ş�s� olan Karabey, yaşı ve f�z�k� 

özell�kler� açık b�r şek�lde bel�rt�lmem�ş olsa da genç ve y�ğ�t b�r del�kanlı 

olarak tasv�r ed�lmekted�r. Karabey, Anadolu da ç�ftç�l�k �le uğraşan b�r 

a�len�n en küçük çocuğudur. İk� ağabey� köyden şehre göç ed�nce tarlaların, 

a�len�n tüm yükü onun üzer�ne kalmıştır. Hem a�les�n� geç�nd�rmeye, onların 

gönlünü hoş tutmaya çalışmış hem de süregelen kan davası �le �lg�lenmek 

zorunda kalmıştır. İy� yürekl� ve çalışkan b�r�d�r. A�les�n�n ve hayatın ona 

yükled�ğ� sorumluluklar karşısında her ne kadar ez�lse de güçlü görünmeye 

gayret ederek a�les�ne destek olmaktadır. B�r yandan hayat mücadeles� öte 

yandan kan davası arasında sıkışmıştır. Tüm bunlar yanında b�r de aklından, 

kalb�nden çıkaramadığı ve b�r an önce evlenmek �sted�ğ� Şer�fe vardır. 

Kara Bek�r: Karabey'�n babasıdır. Yaşını almış, ev�n� �dare etmeye 

çalışan b�r baba f�gürüdür. Kır sakallı, esmer, zayıf fakat d�r� b�r �ht�yar 

olarak tasv�r ed�lm�şt�r. Hayat mücadeles�nden dolayı müşf�k b�r baba prof�l� 

ç�zemem�şt�r. 

Güllü Kadın: Karabey'�n annes�d�r. Ç�le çeken b�r Anadolu kadınıdır. 

Ev ahal�s� arasındak� �let�ş�m� sağlayan, denge kurmaya çalışan, çalışkan, 

vefalı, müşf�k b�r kadındır. 

Yenge: Romanda adı geçmez. Karabey'�n ağabey�n�n eş�d�r. 

Almanya'ya çalışmaya g�den eş�n�n yolunu gözlerken b�r yandan da 

çocuklarını büyütür. 
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Sey�tal� Çavuş: Kara Bek�r'�n askerl�k arkadaşıdır. İy� ve mert b�r 

dosttur. Romandak� k�l�t �s�mlerden olan Sey�tal� Çavuş, a�les�ne ve 

dostlarına düşkün b�r�d�r. Karabey'�n Balcılar a�les�nden b�r�ler�n� vurması 

üzer�ne sığındığı k�ş�d�r. Karabey'�n sığınağı, dert ortağı, akıl hocası 

olmuştur. Aynı zamanda Karabey �le a�les�n�n �let�ş�m�n� sağlamaktadır. 

Şer�fe: Karabey'�n sevd�ğ� kızdır. Zar�f b�r gen ç kız olarak bahs� 

geçer. 

Balcılar: Düşman a�led�r. Kan davası gütmekte olan a�len�n �sm�d�r. 

Tek dertler� kan davası değ�l aslında toprak sah�b� olmaktır. Amaçları Kara 

Hasanlardan �nt�kam almak ve toprakların sah�b� olmaktır. 

Dursun: Sey�tal� Çavuş'un b üyük oğludur. 

Murat: Sey�tal� Çavuş'un k üçük oğludur. 

Kuyucu Mestan: Dağlarda yaşayan b�r eşkıyadır. Kend� h�kâyes�n�n 

başında masumdur. Fakat yaşadıkları karşısında zal�m b�r�ne dönüşüp 

dağlara çıkarak eşkıya olur. Yolları Karabey �le kes�ş�nce olayların akışı 

değ�ş�r. Karabey'� ve romanın akışını değ�şt�ren k�ş�lerden b�r�d�r.  

Mun�se: Sey�tal� Çavuş'un torunudur. Karabey, Sey�tal� Çavuş'un 

ev�nde kaldığı sürece onun arkadaşlık eder. 

 

Anlatma Yöntem� ve Öğeler� 
a. Özet: Romanın kahramanı Karabey, askerl�k görev�n� 

tamamlayarak köyüne dönen, gözü kara, çalışkan ve duyarlı b�r del�kanlıdır. 

Aynı köyde yaşadıkları Kara Hasanlar adıyla anılan Karabey'�n a�les�, b�r 

tarla meseles� neden�yle köyün başka b�r a�les� olan Balcılar �le kan 

davalıdır.  Bu �k� a�le, aralarındak� tarla sorunu neden�yle mahkemel�k 

olmuşlar ve mahkeme tarlayı Karabey'�n a �les�ne verm�şt�r. Bunun üzer�ne 

Balcılar Karabey'�n amcasını öldürürler, ancak Kara Hasanlar davayı 

sürdürmezler. Karabey'�n a�les� husumet b�ts�n yen� kanlar akmasın d�ye kan 

davası gütmez. Fakat Balcılar davayı sürdürmek n�yet�yle da�ma fırsat 

kollamaktadır. 

Karabey'�n �k� ağabey� vardır. Ağabeyler�nden b�r� a�les� �le b�rl�kte şeh�rde 

yaşamaktadır. D�ğer ağabey� �se, çocuklarını ve eş�n� köyde bırakarak 

Almanya'ya çalışmaya g�der. A�len�n sorumluluğu, tarla �şler� ve kan davası 

sorunu Karabey'�n üzer�ne  kalır. Tüm bu sorunlar arasında b�r de Karabey'�n 

Şer�fe adında b�r sevd�ğ� vardır. Karabey, tarla �şler�, a�les�n�n sorumluluğu, 
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sevd�ğ� kızın düşünces� ve kan davası sorunu �le günler�n� geç�rmekted�r. B�r 

gün tarladak� �şler�n� erken b�t�ren Karabey, ev�ne döner ve ev�n fertler�nde 

b�r tuhaflık olduğunu görür. Annes�n�n odasına g�den Karabey, annes�n� kolu 

sargılı olarak yatarken görür. Annes�, babasının s�n�rl� b�r anında kürekle 

vurduğunu ve kolunun bu yüzden kırıldığını söyler. Babasına çok s�n�rlen�r 

fakat saygısızlık yapmamak düşünces� �le babasına b�r şey d�yemez. Daha 

sonra kahveye g�den Karabey ev�ne hışımla ger� döner. Kahvedek�ler 

annes�n�n kolunu Balcılar a�les�nden b�r�n�n kırdığını söylem�şt�r. 

Ağabey�n�n beyl�k tabancasını alır ve Balcıların tarlasına g�der. Öfkes�ne 

yen�k düşerek kend�s�n� kaybeden Karabey,  o sırada tarlada yemek yemekte 

olan altı k�ş�y� vurur. Daha sonra Karabey, evdek� herkes� traktöre b�nd�r�r ve 

şehre doğru yol alır. Şehre vardıklarında traktörden �ner ve babasına bırakır. 

Babası �şled�ğ� suçtan dolayı tesl�m olmasını �ster fakat Karabey dağlara 

çıkacaktır. Günlerce dağlarda ve ormanda aç ve yarı baygın dolaşır. 

Yaptığından dolayı büyük p�şmanlık duymaktadır. Babasını, annes�n� ve 

sevd�ğ� kızı düşünmekted�r. Yaptıklarının b�r rüya olmasını �ster. Ormanda 

gez�n�rken b�r adam görür. Gördüğü k�ş� eşkıya Kuyucu Mestan'dır.  

Kuyucu, yıllardır dağlarda yaşamaktadır. Kend� başına tek k�ş�l�k b�r çete 

olan Kuyucu, hırsızlık, gasp, tecavüz g�b� b�rçok suçtan aranmaktadır. 

Karabey, oradan g�zl�ce uzaklaşır ve küçük b�r dağ köyüne gel�r. Bu dağ 

köyünde babasının askerl�k arkadaşı yaşamaktadır. Karabey, babasının 

askerl�k arkadaşı olan Sey�tal� Çavuş'un ev�ne g�der ve çok �y� karşılanır. 

Ara sıra şehre g�den Sey�tal� Çavuş, a�les�nden haberler get�r�r. Karabey, 

k�mseye görünmemek �ç�n her gün sabahın erken saatler�nde dağa çıkmakta, 

akşam karanlıkta eve dönmekted�r. Günler�n� dağla ve ev arasında geç�ren 

Karabey'� b�r gün Almanya'da yaşayan ağabey� z�yarete gel�r. Karabey'e 

yen� b�r hükümet�n kurulmak üzere olduğunu ve bu hükümet�n de genel af 

çıkarmayı planladığını söyler. Karabey, ağabey�n�n söyled�kler� karşısında 

b�raz rahatlar. Sey�tal� Çavuş ve tüm a�les� Karabey'le yakından 

�lg�lenmekted�r. Karabey, Sey�tal� Çavuş'un karısı, oğu lları Murat ve 

Dursun, torunu Mun�se �le vak�t geç�rmekted�r. Tüm bu �lg�ye rağmen Şer�fe 

h�ç aklından çıkmaz. Karabey günler�n� bu şek�lde geç�r�rken her yerde 

Karabey'�n Kuyucu Mestan'dan daha beter b�r eşkıya olduğu söylemler� 

yayılmıştır. Karabey, b�r gün evde otururken Sey�tal� Çavuş'un torunu 

Mun�se b�r not get�r�r. Kâğıtta k�m olduğu bell� olmayan b�r�s�n�n kend�s�yle 
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görüşmek �sted�ğ� yazmaktadır. Sey�tal� Çavuş'un eş� Karabey'� g�tmemes� 

konusunda uyarır. 

Fakat notu k�m�n gönderd�ğ�n� merak eden Karabey tedb�r olarak 

kadın kıyafetler� g�yer ve yüzünü peçe �le kapatarak buluşma yer�ne g�der. 

Buluşma yer�ne g�tt�ğ�nde karşısında Kuyucu Mestan'ı görür. Kuyucu 

Mestan, Karabey'e ortaklık tekl�f eder. Karabey bu tekl�f karşısında çok 

şaşırır. Kuyucu, kend�s�n�n artık yaşlandığını ve yer�ne b�r�s�n� yet�şt�rmek 

�sted�ğ�n�, eğer tekl�f�n� kabul etmezse a�les�ne zarar vereceğ�n� söyler. 

Cevabını ertes� gün vermes� gerekt�ğ�n� söyleyerek g�der. Karabey, eve ger� 

döner ve olanları Sey�tal� Çavuş'a anlatır.  Kar abey, Kuyucu'nun kend�s�n� 

vurmak g�b� b�r n�yet�n�n olmadığını düşünür, üstel�k tekl�f� kabul etmekten 

başka çares� de yoktur. Ertes� gün kafasındak� sorularla b�rl�kte buluşma 

yer�ne g�der, Kuyucu kend�s�n� beklemekted�r. Beraber Kuyucu'nun 

saklandığı yere g�derler. Burası tıpkı b�r ev g�b�d�r. Kuyucu, Karabey'e 

hayatını, nasıl eşkıya olduğunu ve tecrübeler�n� anlatır. Kuyucu �le tüm günü 

geç�ren Karabey köye ger� döner. Ertes� gün erkenden kalkar ve Sey�tal� 

Çavuş ve a�les� �le vedalaşır. Yol boyunca geçm�ş�n�, a�les�n�, yaptıklarını ve 

Şer�fe'y� düşünür. Kuyucu �le buluşacakları yere geld�ğ�nde b�r adam görür. 

Bu adam oğullarını ve kızlarını öldürdüğü Balcılar'dan Mustafa'dır. Tam 

s�lahına el atıp kend�s�n� korumaya yeltenecekken arkadan �k� el s�lah ses� 

duyulur ve Karabey yere yığılır. Karabey'e ateş eden Kuyucu Mestan'dır. 

Balcılar, Kuyucu Mestan'ı, Karabey'� gözler�n�n önünde öldürmes� �ç�n para 

karşılığı tutmuş ve Kuyucu da böyle b�r tuzak hazırlamıştır. Karabey, 

arkasında a�les�n�, Şer�fe'y� ve haya ller�n� bırakarak hayata gözler�n� kapatır. 

b. Olay bütünlüğü: Romanda hâl değ�ş�m� kalıbı görülür. Romanın 

başında Karabey, sak�n, kend� hal�nde, ev�ne bağlı, kaçış düşünces� olmayan 

b�r�yken romanın akışı �çer�s�nde başına gelenlerden dolayı sürekl� kaçış 

çabası �ç�nde olan b�r� hal�ne gelm�şt�r. Olaylar organ�k b�r bütünlük 

�çer�s�nde gel�şmekted�r. 

c. Ger�l�m unsurları: Romanda çatışma unsuru �ç çatışma şekl�nde 

kend�n� göstermekted�r. İç çatışma, Karabey'�n a�les�n� kan davasından 

korumak �ç�n alması gereken önlemler �le kend� canını korumak ve sevd�ğ� 

kıza kavuşmak arasında yaşadığı �k�lemler� anlatır. 

d. Düğümler: Romanda ana ve ara düğümler olmak üzere �k� düğüm 

vardır. Ana düğüm, Karabey'�n annes�n�n kolunun Balcılar tarafından 
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kırılması üzer�ne Karabey'�n Balcılar a�les�n�n çocuklarını ve torunlarını 

öldürmes� ve üzer�ne gel�şen olaylardır. Ana düğümler� bel�rleyen ara 

düğümler �se şunlardır: Karabey'�n Sey�tal� Çavuşa g�tmes�, Kuyucu Mestan 

�le yolunun kes�şmes�, g�tmek ve kalmak arasında yaşadığı �k�lemler. 

e. Son: Romanın sonu traj�k b�r son �le b�tm�şt�r. Kuyucu Mestan ve 

Balcılar'ın Karabey'e hazırladığı plan sonucu Karabey haz�n b�r şek�lde 

öldürülür.  Karabey, yaşama �steğ�n�, sevd�ğ� kızı, a�les�n� arkasında bırakıp 

beklenmed�k b�r şek�lde öldürülmüştür. 

f. Bölümlend�rme: Roman tek bölümden oluşmaktadır. Fakat 

romanın �ç�nden alınan cümlelerle otuz �k� küçük bölüme ayrılmıştır. Ve bu 

bölümler romanın �ç�nden seç�lm�ş cümlelerle adlandırılmıştır. “H�ç değ�lse 

üç gün küs dursa, söylemese, h�ç surat etmese.. B�lmez k�.. Yapamaz k�…”, 

“İstanbul'da otomat�k s�lahlı, maskel� üç terör�st tarafından gerçekleşt�r�len 

banka soygununda…”, “ Ve daha ne kadar acımız, öcümüz varsa heps�n� 

aldım…”, “Ağabey�n adam ayarlar, dövdürtmez sen�, gel…”, “Her ezanda 

duyduğu o �nce, der�n huzuru �lk kez duyamadı.”, “Beyn�ndek� çürümüşlük 

�şe yaramazlık yüreğ�n� de kaplamıştı…”, “G�deceğ� tek yön bell�yd�, yürüdü 

korkularıyla…”, “Sonra her şey�n ıslak b�r pembel�kte �çten, sess�z 

tüken�ş�…”, “Yıllardır hakkında vur emr� vardı, y�ne de yaşıyordu Kuyucu”, 

“Karabey'�n �nanmaktan başka çares� yoktu. İnandı, rahatladı…”, “Dağlar 

hayvanlara göreyd�. İnsanoğlu evde gerek…”, “Ses�yle, yürüyüşüyle sıcak, 

ürkek �lg�s�yle dünyanın en güzel kızı.. Şer�fe…”, “İş�n�z� bırakın her gün 

b�r�n�z ben�m başımı bekley�n, d�yemezd� k�….”, “Ordu sess�z bekl�yordu. 

Öldürülen mensuplarının acısını s�neye çekerek, sess�z sabırlı…”, “Uğrunda 

c�nayet �şlenen hang� toprak huzur �ç�nde ek�l�p b�ç�leb�lm�şt�r…”, “Tesl�m 

olmak, b�r an önce dört duvar arasına k�l�tlenmek �stem�yordu…”, “ Her şey 

baştak� hükümet�n düşmes�ne bağlı. Çok sürmeden düşeceğ� de bell�..”, 

“Resm� da�relerde, okullarda, şeh�r caddeler�nde güvenl�ğ� sağlamak askere 

düşmüştü…”, “Yol kes�yormuşsun. Adam soyuyormuşsun. Çobanları tehd�t 

ed�p…”, “Kötü n�yetle gelm�ş b�r�yse kend�s� düşünsündü. Bozulursa kafası, 

çeker vururdu…”, “Yılların efsanes� b�r kurşunla tam kalb�ne gönder�lecek 

b�r kurşunla…”, “Allah'a el açmaya yüzüm yok, d�ye düşünüyordu.”, 

“Ağlamak kaderd�r sana, ağla Güllü kadın, ağla… Sana ne den�r k�…”, 

“Zaten harcanmış b�r adamı b�r de Kuyucu harcayacakmış, varsın 

harcasındı…”, “Belk� de tanındığı kadar kötü, ş�rret, ahlaksız, haydut değ�ld� 
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bu adam…”, “B�l�yor musun, ded� Kuyucu vurduğun beş k�ş�den, n�ç�n 

sadece b�r�s� öldü…”, “Ben� vurmak �sterlerken bacılarını vurdular. Belk� de 

kasıtlı vurdular, b�lemem…”, “İy� b�r eşkıya, hatta eşkıyalığı b�r tarafa 

bırakalım, �y� b�r kaçak, bu anlattıklarımı bundan sonra anlatacaklarımı 

b�lmel�…”, “Bugün �y�ce anlamıştı k�, Kuyucu'nun der d�, yalnızlık, yaşlılık 

f�lan değ�ld�…”, “Bu oyunu sen ona oynamazsan b�r gün mutlaka o sana 

oynayacaktır.”, “Beş vak�t, huzurda el bağlamaya başlamış olsaydı…”, 

“Kend� kanıyla boyanmış eller�ne bakarken, kend� kanlarıyla boyanmış 

başka eller hatırladı…” adlı alt başlıklardan oluşur. 

g. Romandak� D�l ve Üslup Özell�kler�: Üslûp; “bell� b�r görüş, 

duyuş ve b�r�k�me sah�p olan sanatçının hayatı boyunca ed�nd�ğ� tecrübe ve 

tavırlarla seçt�ğ� konuyu, b�ç�m ve �çer�ğ�n bel�rled�ğ� vasıta ve yöntemler 

kullanarak kend�s�ne has b�r b�ç�mde ördüğü kel�melerle anlatmasından 

doğan b�r edebî değer unsuru ve ölçüsüdür”(Çoban, 2004:16). Osman 

Çev�ksoy, d�l� kullanırken uzun cümleler kurmaktan kaçınır. Bunun yer�ne 

açık, anlaşılır ve kısa cümleler kurar. Ps�koloj�k tahl�llere de yer ver�len 

romanın başkahramanı olan Karabey'�n ps�koloj�s�n� der�nl�kl� b�r şek�lde 

anlatmaktadır. Böylece, yalnız olayın anlatımı �le sınırlı kalınmaz, k�ş�ler�n 

�ç dünyalarında olan dev�n�mler� de gözler önüne ser�l�r. K�ş�ler�n �ç 

dünyalarını tasv�r ederken de d�l�n olanaklarından yararlanılarak; 

olab�ld�ğ�nce sade ve anlaşılır b�r şek�lde anlatılır. Bazen “sen” d�l�yle 

yazmıştır. Bu durum, romanın kahramanına farklı b�r gözle bakılmasını, 

olayların daha �y� değerlend�r�lmes�nde etk�l� olur. D�l� kullanmaktak� 

yetk�nl�ğ�n� dey�m ve atasözler�n� yer�nde kullanarak da göstermekted�r. 

 

Sonuç Yer�ne  
Osman Çev�ksoy, ele aldığımız romanında, Anadolu'da yıllardır 

süregelen toprak kavgasından doğan kan davasını konu ed�nm�şt�r. Anlattığı 

dönemdek� �nsanların �ç�nde bulunduğu sosyal durumları, ps�koloj�k haller�, 

kend� �çler�nde yaşadıkları gel-g�tler� gözler önüne serm�şt�r. Yazar, kend� 

yaşamında şah�t olduğu Anadolu gerçeğ�n� kurmaca dünyanın gerçekl�ğ� �le 

b�rleşt�rerek anlatmaktadır. Romanın asıl konusu kan davasının yok ett�ğ� 

hayatlar ve ps�koloj�lerde meydana get�rm�ş olduğu tahr�battır. Yazar 

mesajını ortaya koyarken, sıradan okuyucunun anlayacağı, sade b�r d�l 

kullanmaya özen göster�r. 
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 Başıma Dağlar Düştü, gerçekç� b�r romandır. Romanda özne anlatıcı 

kullanılmış, olaylar kahramanın gözünden anlatılmıştır. Bunun yanı sıra, 

tanrısal konumlu anlatım türü de terc�h ed�lm�şt�r. Çev�ksoy'a göre b�r yazar, 

yaşadığı topluma ayna tutmalı, kend� �nsanının dertler�n�, yaşayışını, değer 

yargılarını, sosyal sorunlarını ele almalıdır. Osman Çev�ksoy, Türk �nsanını 

çok �y� tanıyan, onun ruh dünyasının der�nl�kler�ne ustalıkla �neb�len, ruh 

dünyasındak� dev�n�mler� hesap eden, olaylar karşısındak� tepk�ler�n� hesap 

edeb�len b�r yazardır. Yazarın kend�s�ne kahraman olarak Anadolu �nsanını 

seçmes�n�n sebeb� kend�s�n�n de Anadolu �nsanı olmasıdır. Seçt�ğ� mekânlar, 

ele aldığı konular, h�kâye kahramanı olarak seçt�ğ� k�ş�ler�n kend� hayat 

ç�zg�s� �le �l�nt�l�d�r. Köy, gurbet, orta gel�r sev�yes�nden �nsanlar romanına 

konu olmuştur. Zaman ve mekân öğeler�n� başarılı b�r şek�lde kullanan 

yazar, k�ş�ler�n �ç dünyaları, ruh haller� �le seçt�ğ� mekânları ustalıkla 

özdeşleşt�r�r. 

Romanda, sosyo-ps�koloj�k hayatında çıkmaza düşen �nsanların, 

özell�kle de traj�k yanı olan b�r hayat yaşayan �nsanların konu olarak 

seç�lmes�, �ster �stemez romanda anlatılan zaman �le gerçek dünya arasındak� 

�l�şk�y� karşımıza çıkarır. Ele aldığımız roman, okuyucuyu b�r kaosun �ç�ne 

çeker. Karmaşıklığın �ç�nde yer alacak bas�tl�k, her zaman korkutucu b�r 

problem olmuştur. Romanın b�r met�n olarak anlatım tekn�kler�nde, �ç 

monolog, le�tmot�v ve montaj g�b� anlatım tekn�kler�nde kaosun der�nl�kl� 

örnekler�ne rastlarız. Yabancılaşmanın get�rd�ğ� �ç ve dış buhranlar, hem 

toplumsal, hem de ps�koloj�k roman türüne malzeme değer� olarak g�rm�şt�r. 

Bu durum, anlatıcı ve b�r eser�n sonuç bölümü olarak da romancının, yazarın 

b�l�nc�n�, ama “yaralı” b�l�nc�n� ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak Başıma Dağlar Düştü romanı, Anadolu da köy hayatından b�r 

kes�t sunan, Anadolu halkının yaşadığı toprak sorununun get�rd�ğ� kan 

davalarını, yaşanan sorunların �nsanlar üzer�nde yarattığı ps�koloj�k 

durumları, toprak kavgası yüzünden yok olup g�den hayatları gözler önüne 

serm�şt�r. Osman Çev�ksoy, b�zlere b�r trajed�n�n romanını tüm gerçekl�ğ� �le 

anlatmıştır. 
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Öz 
G�resun, Gümüşhane ve Trabzon'da  kemençe türküler� yayla şenl�kler�n�n yapıldığı 
alanlarda b�rb�r�yle kaynaşırlardı. Şeh�rleşme önces� geleneksel düğünler ve 
yaylacılık bugünkü �dar� sınırların bölüştürmed�ğ� gündel�k ve ekonom�k 
yaşantılardan doğan �cra ortamlarıydı. Köy düğünü ve yaylacılık bağlamında �cra 
ed�lm�ş geleneksel kemençe âşıklığı, TRT yayınları bölgede etk�n olana kadar tar�h� 
sözlü kültürün �ç�nde yaşayagelm�şt�r. Medyanın etk�s�n�n yanında bugünkü �cra 
ortamlarına yapılan �dar�-mülk� müdahaleler, kentleşmen�n sonuçları �le dış kentlere 
göçler�n etk�s�yle âşık tarzı kemençec�l�k �cra ed�lemez durumdadır. Tarım ve 
hayvancılığa olan bağımlılık ortadan kalkmış, otçu göçler� kalmamıştır. Buna 
karşılık kemençe çalma ve türkü söyleme son yıllarda yen�den b�ç�mlenmekte, �cra 
ortamı ve kemençec�l�k bağlamı değ�şmekted�r. Emekl� yaylacılığı �le yaz tur�zm�n�n 
etk�s�yle günümüz yayla şenl�kler� �cat ed�lm�ş, böylel�kle kemençec�l�k �şlev ve 
yapı değ�şmeler�ne uğramıştır. Köy düğünler� yer�ne salon düğünler�nde kemençe 
�craları başlamıştır. Bu çalışma sonradan ortaya çıkmış bu �şlevsel, yapısal ve 
anlamsal değ�şmelerden öncek� geleneksel kemençec�l�ğ�n sözlü ve yazılı kültürdek� 
�zler�nden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Doğu Karaden�z'de  TRT'den  öncek� müz�k geleneğ�, otçu 
göçler�, yaylacılık ve şenl�kler, kemençec�l�k kültürü. 
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Abstract 

Folksongs played w�th “kemençe” have been m�xed �n h�ghland fest�vals �n G�resun, 
Gümüşhane and Trabzon. Before urban�zat�on, trad�t�onal marr�age ceremon�es and 
transhumance are performance med�um com�ng from da�ly and econom�c l�fe not 
d�v�ded by today adm�n�strat�ve borders. Trad�t�onal songs m�nstrelsy w�th 
“kemençe” performed �n v�llage wedd�ng feasts and transhumance fest�vals have 
been l�ved �n h�stor�cal verbal culture t�ll TRT broadcasts are effect�ve �n the reg�on. 
Bes�des effects of med�a, as a result of adm�n�strat�ve �ntervent�ons to performance 
med�um and m�grat�on from rural areas �nto urban, song m�nstrelsy w�th “kemençe” 
are not performed anymore. After dependency on agr�culture and an�mal breed�ng 
are be�ng weaken, seasonal m�grat�on for an�mal breed�ng are not present today. 
S�ng�ng style of folksongs and med�um of kemençe performance have been 
transform�ng �nto new forms �n last decade. Transhumance exper�enced by ret�red 
people and summer tour�sm result �n h�ghland fest�vals. Th�s new type of 
transhumance affected “kemençe” performance styles. Th�s art�cle analyses 
footpr�nts of trad�t�onal “kemençe” performance �n verbal and wr�tten culture of East 
Black Sea Reg�on.  
Keywords: Trad�t�onal mus�c of East Black Sea Reg�on before TRT broadcast�ng, 
seasonal m�grat�on for an�mal breed�ng, transhumance and fest�vals, “kemençe” 
culture. 
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G�r�ş 
Türkler�n sosyal hayatında olsun, d�nî ve d�n�n dışındak� gündel�k 

hayatında olsun �cracı olarak sanatçı şa�rler, �cra ed�len sözlü ş��rler ve sözlü 

parçalar �le �craya eşl�k eden müz�k aletler� bugün �ç�n “halk müz�ğ�” 

ded�ğ�m�z geleneksel sanat, en esk� çağlardan ber� çeş�tlenme ve 

değ�şmelerle beraber devam edegelm�şt�r. Fuad Köprülü “Türk Edeb�yatının 

Menşe�” (1999:49) çalışmasında geleneğ�n ortaya çıktığı tar�hsel sürec� ve 

gel�şmeler� açıklarken “şa�r, ay�n, kopuz ve mus�k�” adı altında �cracıları, 

�cra ed�lenler�, �cra aletler� �le �cra ortamını tahl�l etm�şt�r. B�r başka 

araştırmacı W. Ong (1991: 166–173) “müz�k, dans ve r�tm�k söz” �le 

düzenlenerek b�ç�m sah�b� olan ay�n ve meras�mler arasındak� etk�leş�me, 

ortam-zaman fonks�yonunu eklem�şt�r. Oysa kemençec�l�ğ�n modern 

zamanlarında bu bağlam ve performansın b�rl�ktel�ğ�nde geleneksel 

durumdan uzaklaşılmış ve b�rb�r�n� yok edecek b�ç�mde ayrışmalar ortaya 

çıkmıştır. Günümüzde kemençec�l�k, kemençe müz�ğ�, kemençe oyunu 

horon ve karşılama �le bunların gerçekleşt�ğ� ortamlar �le gelenekle süregelen 

bağlar Doğu Karaden�z halk müz�ğ�nde b�rçok değ�şmey� sağlamaktadır. 

Bugünlerde kemençeye hem yen�l�kç� hem de geleneksel yapıda �lg�n�n 

varlığı göze çarpmaktadır. Bu yüzden Doğu Karaden�z'de yaşayanlar �ç�n 

son zamanlarda en çok kemençe �le �l�şk�lend�r�lmeye başlayan b�r halk 

müz�ğ� söz konusudur. Eğlenceye dayalı meras�mlerde, bölgesel n�tel�kler� 

öne çıkan kemençe müz�k kültürünün tak�b�n�n yapılması, başka çalışmalara 

konu olacak kadar gen�şt�r.   

Esk� Türklerde d�nî ay�nlerde ve resm� meras�mlerde ozan, müz�k ve 

kopuzun varlığından bahsed�lmekted�r. S�v�l sosyal ortamda eğlenmen�n 

gerçekleşt�ğ� müz�kl� kutlamaların varlığı da b�r o kadar esk�lere g�tmekted�r. 

Fuad Köprülü'nün (1999) Türk Edeb�yatının Menşe'� adını taş ıyan 

makales�ne atıfla Yıldırım (1998: 182) buna da�r tar�hlemey� Hun çağına 

götürmekted�r.  Hunlarca yapılan toplantılarda, meras�mlerde, eğlencelerde, 

mevs�m meras�mler�nde yer alan �lahî, türkü ve oyun türküler�, sözlü ş��r 

sanatının kökleşt�ğ�n� ve b�r geleneğ�n teşekkül ett�ğ�n� b�ze göstermekted�r. 

“Ozanların yaratıcılığında, kopuz eşl�ğ�nde vücut bulan, Türk sözlü gelenek 

ş��r sanatı, yüzyıllar boyu temalarını, formlarını, türküler�n� tekrarlayarak, 

yen� unsurları bünyes�ne katarak, yen� tekn�k ve melod�k yapılar oluşturarak, 

kend� �ç�nde mektepler kurarak, tems�lc�ler yet�şt�rerek, varyantlar yaratarak 
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günümüze kadar ulaşmış ve hâlâ da bu hayat�yet�n� sürdürmekted�r” 

(Yıldırım 1998: 182). Bu kökleşm�ş ozanlık geleneğ�, XVI. asırda Anadolu 

âşıklık kültürüne dönüşerek yen� b�r boyut kazanmıştır. Karaden�z'�n 

doğusunda Çepn� Türkler�n�n yaşadığı bölgede âşıkların el�ndek� saz 

kemençe olur, âşıklar da kemençec�. İcra ed�len havalar yöresel performans 

ve bağlam �ç�nde saz �le kemençe kültürünün etk�leş�me g�rd�ğ� derlenen 

türkü ve havalardan anlaşılmaktadır (Usta 2015: 77, 81). Anadolu'da halk 

müz�ğ�n� tems�l eden saz şa�rl�ğ� �le âşıklık geleneğ�, Karaden�z'de 

kemençec�l�k veya kemençe kültürü olarak adlandırılmaktadır.  

Anadolu müz�ğ�nde Karaden�z kemençec�l�ğ� b�r âşıklık geleneğ�d�r 

(Ş�şman 2007: 200). Bu kültür, bugün yöredek� yayla şenl�kler� ve salon 

düğünler�nde temel �şlev�n� sürdürmekted�r. Bundan başka göçlerle b�rl�kte, 

özell�kle batıya, Anadolu ve Avrupa'ya taşınıp yayılmıştır. Bu araştırmada 

Ordu, Gümüşhane ve Trabzon �ller�n�n kes�şt�ğ� b�r alanın merkez�nde, 

G�resun'da, âşık tarzı geleneğ�  Karaden�z kemençes� �cra bağlamları ele 

alınmaktadır. Kemençec�l�k, özell�kle Görele ve Çavuşlu; Esp�ye �le 

Beş�kdüzü ve Şalpazarı - Ağasar yöreler�ne yayılmıştır. S�s Dağı çevres� 

kemençe çalma ve türkü söyleme kültürünü b�ç�mlend�ren en öneml� olgu 

tar�h� Otçu Göçü'ne dayalı S�s Şenl �kler�'d�r. Ayrıca salon düğünler�, yayla 

ve memleket tur�zm�n�n etk�s�yle kemençec�l�k yen�den şek�llenmekted�r. 

Esk� dev�rlerdek� müz�kl�, danslı ve �lah�l� d�n� r�tüeller; bugünün 

eğlenceler� ve d�ndışı meras�mler�ne dönüşmüştür. Bu bağlamda yöredek� 

mevs�ml�k eğlenceler�n XVI. asır sonrası d�ndışı etk�lerle yaşama sarılma 

kültürü dönemler�ne rastladığını söyleyeb�l�r�z. Yörede yapılan şenl�kler, 

kemençec�l�k, horan �craları yaygınlaşan radyo ve TV yayınlarının önces� 

sözlü kültürün hala daha etk�s�nded�r. Görele, Eynes�l, Beş�kdüzü �le 

Şalpazarı �lçeler�, Orta Karaden�z Bölges�'n�n doğuya açılan kapısıdır. 

Kültürler�n geç�ş bölges�nde yükselen S�s Dağı da bölgen�n 

„Dem�rkazık'ıdır.  Ağasar Deres�, S�s Dağı �le Kadırga Tepes� coğraf�k ve 

kültürel b�rer derbentt�r. Bölgen�n hayvancılık ve küçük ölçekl� tarıma bağlı 

kırsal eğlence kültürünü düğünlerde, yayla şenl�kler�nde �cra olunan 

karşılamalar, horanlar ve kemençe müz�kler� oluşturmuştur. Müz�k, 

muhabbet, dans ve �ş hayatındak� �cralara r�tm�k sözler �le türküler eşl�k 

etmekted�r. Mayıs Yed�s� adetler�, bahar ve güz düğünler�, otçu göçü ve 

yaylaya göç mevs�m� gelenekler� yören�n türkü kültürüne a�t yapılardır. 
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Tarım ve hayvancılığın mevs�msel �ş törenler�ndek� meras�mler ve müz�k 

kültürler� değ�şen hayat şartlarına bağlı olarak eğlencelerdek�lerden önce 

terk ed�lm�şt�r. 

Doğu Karaden�z'�n kıyı yakasındak� eğlenceler�n yönet�c�s� ve �cracısı 

kemençec�lerd�r.1 Yören�n müz�k ve eğlence kültürüne buraya has tarzda 

çalınan Karaden�z kemençeler� damgasını vurmuştur. Görele, Kadırga ve 

S�s-Ağasar yöres� türkü kültürü kend� �ç�nde k�ş�sel ve mahall� özell�kler de 

göstermekted�r. Ancak şenl�kler bağlamında �se o yıl veya peş peşe gelen 

yıllarda k�m baş kemençec� olarak çalmışsa yöredek� türkü kültürü bu tarza 

boyanmaktaydı. Bu açıdan yayla şenl�kler�nde çalmış kemençe, kemençe 

tarzı veya kemençe âşıklığı tarzı Karaden�z türkü kültür geleneğ�n�n de 

yaratıcısı olmuştur. Bu âşıklık göçle b�rl�kte büyük kentlere ve Avrupa'ya da 

yayılmıştır. Bununla b�rl�kte S�s Dağı çevres� kemençe çalma ve türkü 

söyleme kültürünü b�ç�mlend�ren otçu göçünün artık yapılmıyor olması ve 

onun yer�ne yayla tur�zm�n�n başlamasıyla kemençec�l�k �cra, �şlev ve tarz 

bakımından hızla değ�şmekted�r.  

Yöre müz�ğ�nde kemençe �k� temel unsuru üzer�nde toplar: kemençe 

�cracısı, kemençe �crasının unsurları. Bu unsurun b�r�nc�s� Anadolu'da halk 

şa�r�, âşık veya ozan g�b� adlara sah�p ve yazıdak� bahse konu olan yöredek� 

o kültürün �cracısı olan “kemençec�d�r”. İk�nc� unsur da bu özneye bağlı 

olarak yaşamış �cra gaydaları ve türküler�, oyunlar ve danslar, �cra ortamları 

ve mekânları, bu kültür ekonom�s�n�n çeş�tl� unsurlarıdır. Çalgı alet� 

yapımcıları, müz�k alet� �le müz�ğ�n tüket�c�ler� de d�ğer unsurlardır. Buna 

göre geleneksel tar�h� sözlü Türk kültürü âşıklık bağlamında Doğu 

Karaden�z'de kemençec�l�k kültürü da�res� unsurları ozan-âşık geleneğ�, 

kemençec�, kemençe türküsü ve gaydası, kemençe oyunu, �cra-üret�m-

tüket�m ortamı, kemençe çalgısı, yapım ustasından oluşmaktadır. 

Karaden�z Kemençec�l�ğ� 

Bölgede ozan ve âşık ter�mler� yer�ne “kemençe veya kemençec�” 

kullanılmaktadır. Yöre kültüründe çalgı alet� gelenektek� somut ve soyut 

bütün unsurları kapsayacak b�ç�mde anlam gen�şlemes�ne uğramış b�r 

kavramdır. Anadolu sözlü �cra müz�k kültürüne da�r âşık ve ozan g�b� esk� 

                                                 
1 Yörede yaşayan usta Kat�p Şad� (2003), kemençec� yer�ne kemençe demey� terc�h etm�şt�r. Bu kavram 
kemençen�n nesnes�, �cracısı �le sanatı ve müz�ğ� yer�ne de kullanılmakta ve bu yüzden sözlü anlatılarda 
bağlamsal b�r �fade olarak kültürel �şlerl�ğ� ve zeng�nl�ğ� yansıtmaktadır.  
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kavramsal gel�şmeler �ç�nde bölgen�n özgünlüğü (Üçüncü 2007: 130) 

kemençec�l�k etrafında toplanmıştır. Bu bağlamda yörede kemençey� usta �ş� 

çalmaya ve �cra etmeye başlamaya da�r anlatılan b�r efsane tesp�t ed�lm�ş 

(Günay 1998: 475) ve âşıklık kültüründe yaygın b�ç�mdek� “aşığın bade 

�çmes� veya rüya görmes�ne” mot�f�n�n yöreye has b�ç�mde b�r eş�k atlama, 

geç�ş tören� anlatısı olmuştur (Honko 2009: 206, Çobanoğlu 2012: 120).  

“Esk�den b�r �nanç vardı: B�r çeşmen�n yalak taşını kırarsa kemençe 

hevesl�s�, çalgıyı daha kolay, daha çabuk öğren�rd�. Kısası yen� yetmeler 

yalnız çevrey� rahatsız etmekle kalmaz b�r çeşmen�n de kırardı kolunu 

budağın: “B�r kurşun atacağım / Çeşmen�n yalağına / Dulanırım adamın / 

Kırmızı yanağına.”   

Kemençec�l�k araştırmasının yapıldığı yörede Görele �lçes� ve çevres� 

�ç�n “kemençen�n en yaratıcı, en kıvrak, en �çl� çalındığı yer” denmes�n�n 

neden� Karaman, P�çoğlu, Durgaya, Özdem�r, Şad� g�b� büyük ustaların 

burada yet�şt�rmes�nden �ler� gelmekted�r (Günay 1998 ve 2005, Duman 

2004, Gündoğdu: 2014). Çevredek� popüler sanatıyla ve geleneğ� �cra 

edegelenler�n �ç�ndek� yer�yle öne çıkmış kemençec� 1938 Görele doğumlu 

Kat�p Şad�'d�r. Onun hayatı kemençec�l�k kültürünün yaşayan b�r haz�nes�d�r 

adeta. Görele'de  2003 yılındak� b�r �cra esnasında kemençen�n nasıl 

yayıldığını, nerelerde ve nasıl çalındığını, ustalarından kend�s�ne kalan m�ras 

g�b� b�rçok unsuru canlı performans olarak aktarma yetk�nl�ğ�n� eks�zs�z 

b�ç�mde serg�lem�şt�r.  

Yörede kemençe çalanlar ustalardan gördüğü veya kend� b�ld�ğ� 

türküler� ve espr�l� h�kâyeler�, oyun havalarını farklı ortamlarda, köy köy 

gezerek d�nleyenlere �cra ederler. Sözlü kültürün usta çırak �l�şk�s�ne 

dayanan yet�şme geleneğ�ne bağlı b�ç�mde2 çevredek� ustalara öykünürler. 

Bu meşakkatl� yolun kend�s� aslında kalfalığa ve ustalığa g�den yoldur. Kât�p 

                                                 
2 Yüz yüze görüşmede Kat�p Şad�'n�n (2003) naklett�ğ� g�b�, esk� dey�mle „et� sen�n kem�ğ� ben�m' 
kav�lleşmes�yle sanatına baş koymaya razı olan b�r çırak bu sözden sonra artık ustasının evladıdır: 
“Karaman, çırağı P�coğlu'nu dövmüş...” Bell� k� Kemençec� P�çoğlu, ustanın �dares� altında sürekl� 
despotça davranışlara maruz kalırmış. B�r gün bu sözler� ve hareketler� kaldıramaz olur, sövmes�n� �se h�ç 
çekemez artık: “ … a.k. sarımsak kafasına…!” d�ye ustaya hakaret eder. Yapısı ufak tefek kuru b�r çocuk 
olan P�çoğlu Osman o andan �t�baren Karaman �le �l�şk�s�n� keser. Düğünlerde artık bağımsız çalışır. 
İnsanların teveccühüne mazhar olur, boşta da kalmaz… Kend� ustalarına da�r naklett�kler�ne bakıldığında 
âşıkların sözlü gelenekte çıraklık yapması b�le en zor sınavdır. Bu usta olma yolunda aşılması lazım gelen 
eş�klerden b�r�d�r (Çobanoğlu, 2000: 197). Kemençey� düzgün çalab�lmek �ç�n b�r çeşmen�n yalağını kırıp 
bozmanın ve bu örnektek� çırağın ustasına veya ustanın çırağına karşı olan kaba b�r hareket� �le 
gerçekleşen olaylar eş�k geçme törenler� bağlamında anlatılmaktadır.  
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Şad�: “Altı yaşında kemençeye başladım. Küçük olduğum �ç�m düğünlerde 

kalabalığa karışıp arada kaldığımdan kadınlar ben� havaya kaldırır, 

kucaklarında çaldırırlardı. Yaşım ergen olmadığı �ç�n rahatça düğün ev�nde 

kadınların arasında kemençe çalardım. Yoksa bunu b�r perden�n arkasında 

yapmak durumundaydık. On �k� yaşımda �lk olarak tek başıma düğün 

yaptım.”3 derken bu yet�şme geleneğ�n� pek�şt�r�yor. Büyük ustalarından 

bahsederken de aslında kend� ustalığının temel� olan geleneksel şecerey� 

ç�z�yor doğal olarak: “Kend�n� öyle kaptırıyormuş k� Tuzcuoğlu’nun 

kemençen�n sapını tutan el�n�n parmakları donup kalıyormuş. Karaman 

(Hal�l Kodalak) �ş� Tuzcuoğlu’ndan öğrenm�ş. Durgaya da Karaman’ı 

geçmek �ç�n müth�ş çalardı. Ben daha ufakken Durgaya, Karaman g�b� 

çalmaya çalışarak (bana) hava atardı.” Durgaya (Kemal İpş�r) öğrend�ğ� ve 

b�ld�ğ� tekn�kler� Kât�p'ten saklamaya çalışarak büyük ustaları Karaman' ın 

yanında çırak ve kalfa arasındak� rekabet� ve ustalaşma yarışını 

kızıştırmaktadır. Sözlü kültür ortamında ustalık yolunda çok öneml� olan bu 

amansız rekabet �ç�nde yet�şme, performanslarda öneml� b�r sey�r ortamı 

sağlamaktadır (Ong 1991: 21; Çobanoğlu 2000: 197–201, 332).    

Kültürün kaynağında hemen her kes�mde adı efsaneleşen Tuzcuoğlu 

vardır. “Görele Çavuşlu’dan Tuzcuoğlu sülales� kemençey� çalmış ve 

kemençe buradan yayılmış.” �nancındak� K. Şad�, XVIII. Asırda Doğu 

Karaden�z'de k� ayanlar arasında yaşanan mücadeleye bağlı b�r tar�hî 

gerçeğ�n� de aktarıyor olab�l�r. Belk� bu �fadede kemençe çalma tarzının 

bugünkü kaynağını, 3–4 kuşak önce başlayan yöreye göç eden a�leler�n 

yerleş�m�ne da�r sözlü tar�h�n� buluyoruz. 

Kemençe ustası Karaman (Hal�l Kodalak), Kat�p Şad�'n�n çocukken 

çıraklık ett�ğ� k�ş�d�r. Durkaya da onun yanında kemençe çalmakta olan 

kalfalarındandır: “Ustamız Karaman çok �r� yapılıydı. B�leğ�m kalınlığındak� 

parmaklarını nasıl kıvrak kullandığına şaşardım. Köyde b�r düğün var.  

Başımızda usta, düğünü yönet�yor. Tüm düğün ustanın emr�nde, onun 

ded�kler�n� saygıyla yer�ne get�r�yorlar. Kemençec�le r düğünün düzen�nden 

sorumludur.  Konak gelenler� kemençeyle karşılamaya kalfayı ve ben� 

                                                 
3 Kemençec�l�ğ� geleneksel b�ç�mde öğrenm�ş ve bunu yaşamış ustalardan ve hala akt�f çalan Kat�p Şad� 
(1938) üzer�nden yapılan bu çalışmadak� gönderme ve b�lg�ler Görele'de canlı �cra  ortamında 2003 
yılında yapılmış mülakattan alınmıştır. Ayrıca 2003 yılı S�s Dağı Şenl�ğ�' n�n yapıldığı gün şenl�k 
pazarından satın alınan “S�s Dağı–Ağasar Şenl�kler�, Özel Çek�m” CD'ler� yazarın arş�v�nded�r. 
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gönder�yor. Ben ve ötek� ne söylerse yapıyoruz, kend�s� �se �ler� gelenlerle 

b�r yandan oturup sohbet ed�yor, bazen de çalıyor. B�z uzaktan �şaret ver�p 

bekleyen konağı karşılıyor, buyur ed�p çalarak onları düğün ev�n�n 

bahçes�ne kadar get�r�yoruz. Gelen konaklar bahçede Karaman’ca 

karşılanıyor, meydanda s�lah atılıp oyunlara geç�l�yordu. Onları ağırlamak 

�ç�n b�r eve oturtup başlarında çalıyoruz. Zaman sonra konağın ağırlığına 

göre Usta da uğrar hal hatır sorar, müsaade �steyerek düğün ev�ne dönerd�. 

Vak�t çok �lerlem� ş, konakların ağırlama �ş� b�tm�şt�. Uzaktan gelenlere yatak 

açılıp �st�rahate alınmıştı. B�z� de yolumuz uzak olduğu �ç�n bırakmadılar. 

Yataklar azalmıştı. Karaman ben� yanına çağırdı. Üstümle başımla yağa 

g�rd�m ama yorgan o kadar yüksekte kalıyordu k� bana h�ç değmeden sabah 

oldu. Tab� ben da o zamanlar çok ufak tefekt�m .” 

Adı bölgen�n Rus �şgalc�ler�ne karşı gösterd�ğ� y�ğ�tl�kten ötürü 

mahall� söyley�şle Garaman /Karaman olan bu k�ş� Hasbal havası, şırıp şırıp 

oyun havası ve düğüne konaklayacakları karşılamak �ç�n Cezay�r 

karşılamasını kemençeyle düzenleyen ustadır. Efsane ustanın adıyla anılan 

Tuzcuoğlu Havası ve Horanını kend�ne has b�ç�mde düzenley�p �cra edeb�len 

kemençec�d�r. Bu usta malı kemençe ezg�s�, onun vasıtasıyla P�çoğlu'na, 

Durgaya'ya ve onlardan da Kat�p Şad�'ye kadar ulaşab�lm�şt�r. Bugün kend� 

ses�yle kaydı olan Kaymakam Destanı, Cenaze Çağırma g�b� çokları 

kaybolmuş m�zah� h�kâyeler�n yaratıcısı olan Durkaya (Kemal İpş�r) ve 

çocukluktan �t�baren onunla ustalarının yanında yet�şen Kat�p Şad�' de 

süregelmekted�r (Günay 1998: 476–477). Durgaya'dan  sonra g�derek 

zayıflayan m�zahî h�kâyel� kemençe anlatısı ya da destanı, 2015 yılında 

hayatını kaybeden kemençe sanatçısı 1971 T�rebolu doğumlu İbrah�m 

Gülpınar �le son tems�l�n� gösterm�şt�r. Onun kasetler�ndek� Traf�k Pol�s� 

fıkrası �le Köroğun BMC's�, Mevlüd' ün İneğ� ve Facebook adlı kemençe 

türküler� hem bu geleneğ�n sürdürdüğünü hem de kemençe kültürünün 

aktarımında değ�şerek ve değ�şt�rerek yaşamayı gösteren or�j�nal parçalardır.  

TRT'n�n bölgeye gelmes� ve yayınların radyo �le TV sayes�nde 

yaygınlaşmasıyla bölgen�n sözlü kültürünü dönüştürdüğü döneme kadar olan 

kemençec�l�k kültürü ve geleneksel roller bugün ortadan kalkmıştır. 

Köprülü'nün (1999: 57) b�r asır önce, kam -şaman geleneğ�ne bağladığı bu 

toplumsal �şlev geçen yarım asır �ç�nde etk�s� azalarak tamamen yok 

olmuştur. B�nlerce yıldan ber� ay�n, meras�m ve eğlencey� �cra ederken 
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yöneterek yapılandıran bu meslek, elektron�k sözlü kültürün karşısında bu 

�şlev�n� kaybetm�şt�r.4 Etk�nl�kler organ�zatörün ve alanda görev yapan 

güvenl�k görevl�ler�n otor�tes�ne terk ed�lm�şt�r.  

Yöreden elde ed�len ardıç, er�k, dut ve k�raz g�b� ahşap malzemeden 

mahall� ustalar veya kemençec� tarafından yapılan küçük b�r çalgı olan 

kemençe açık, gen�ş şenl�k alanlarında ses problem� neden�yle esk�den ber� 

gelen b�r uygulama olarak davul ve zurna �le yaygın olarak çalınır. Evlerde, 

odalarda ve kapalı küçük mekânlardak� ortamlarda asıl araç tek başına 

kemençed�r. Doğu Karaden�z kemençes� �ç�nde Görele kemençes�, yürek 

b�ç�m�ndek� burguluğu, kısa sapı, dar ve uzun gövdes�yle kend� mahall� 

karakter�n� yansıtır. Geleneksel ustalarda olduğu g�b� Kat�p Şad�'n�n 

oturmalı performansında g�r�zgahta uyguladığı taks�m ve taks�m�n peş�nden 

çaldığı kend� parçası “Sarı Avu Ç�çek Açtı” ve Anadolu'ya a�t anon�m haf�f 

havalar, konak karşılama havaları g�b� �cralarında perdes�z olması sayes�nde 

kemençeyle her ezg� çalınmaktadır (Duman, 2004: 54).  

Kemençe türküsü atma türkü, kesme türkü ve man� b�ç�mler�nde 

tanımlanır. Yöredek� türküler sözlü gelenek �ç�nde yayla şenl�kler�nde, 

düğünlerde, asker uğurlamalarda, �ş yaparken ve �mecelerde, törenlerde 

oluşan �rt�cal� �cra ortamlarında aktarılmıştır. Seslerdek� ölçüler, duraklar 

vez�n ve ahenk, tekrarlar ve söz kalıpları, geleneğe k�l�tl� her yıl buluşma 

noktası yerler�n adları �le hafızaya yardımcı olan söyley�şe r�tm�k kemençe 

gaydaları eşl�k eder. Kemençec�l�k kültürüne da�r sahadan k�ş�lerce 

derlenm�ş met�nler� (Gülay 2001: 18) tak�p ederek geleneksel sözlü 

tekn�klere da�r örnekler� aşağıda5 görmeye çalışalım (Gülay 2001: 368-468). 

Kemençe türküsü, man� b�ç�m�nde düzenlenm�ş çoğu anon�m ve 

varyantları olan büyük b�r bölümü tekrarlardan kurulu yapılardan 

                                                 
4 Fuad Köprülü'nün (1999) Türk Edeb�yatının Menşe'�  adını taşıyan makales�ne atıfla Yıldırım, daha Hun 
çağında yapılan meras�mlerde, eğlencelerde, mevs�m meras�mler�nde yer alan �lahî, türkü ve oyun 
türküler�, sözlü ş��r sanatında köklü b�r geleneğ�n teşekkül ett�ğ�ne �şaret eder. “Buna dayanarak 
Türklerde, M�lat önces�nden �t�baren, bu sanatın çok gel�şm�ş b�r yapıya sah�p olduğunu görüyoruz. 
Ozanların yaratıcılığında, kopuz eşl�ğ�nde vücut bulan, Türk sözlü gelenek ş��r sanatı, yüzyıllar boyu 
temalarını, formlarını, türküler�n� tekrarlayarak, yen� unsurları bünyes�ne katarak, yen� tekn�k ve melod�k 
yapılar oluşturarak, kend� �ç�nde mektepler kurarak, tems�lc�ler yet�şt�rerek, varyantlar yaratarak 
günümüze kadar ulaşmış ve hâlâ da bu hayat�yet�n� sürdürmekted�r”(Yıldırım 1998: 182). 
5 Aşağıda kemençec�l�k kültürü ve �cra ortamlarıyla �lg�l� örnekler sıralanmaktadır. Bazı örnekler b�rden 
çok sayfadan aynı konu paragrafına çoklu örnek kümes� b�ç�m�nde alındığı �ç�n her b�r parçaya sayfa 
numaraları ayrı ayrı ver�lmeyecekt�r. Tüm bu d�ze, bey�t veya man� formları sahada yet�şen ve yaşayan 
Abdullah Gülay'ın (2001) sahadan derled�ğ�, tanık olduğu ve aktardığı “Ağasar Çepn� Kültürü Gey�kl� 
Folklor-İnceleme-Araştırma” başlıklı yayınındak� 368-401 sayfa numaralarından alınacaktır.   
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oluşmaktadır. “Ağasar …” ve “S�s Dağı …” veya “Gadırga…” söyley�ş�yle 

başlayan beşl�, yed�l� ve daha çok sayıdak� man� katarları oldukça yaygındır 

(Gülay, 2001: 376).  

“Türkü türkü ekler�m 

Türkü dolu cepler�m 

İk� sene bekled�m 

İk� daha bekler�m” 

 

Türkülerde, sözel bellek tekn�kler�nden hafızaya yardımcı, kulak ve 

beyn� uyaran ve ayrıca karşılıklı (atma) veya katılımcı söyley�şe son derece 

uygun hazır kalıp söyley�şler, hazır formüller ve varyantlar b�r hayl� fazladır 

(Ong 1991: 33–41, 48–57; Çobanoğlu 2000: 322): 

“Ah S�s Dağı S�s Dağı...” “Ah Gadırga Gadırga..” 

“Oy S�s Dağı S�s Dağı…” “Oy Ayeser  Ayeser... ” (Gülay, 2001) 

  

Sözlü kültürde ozan ve d�nley�c� arasında �let�ş�m kurma b�ç�m� 

bağlamında sözel ortamda bulunan herkes�n folklorun katılımcılığına bağlı 

b�r örnek olarak atma kemençe türküler� geleneğ� canlı b�ç�mde Doğu 

Karaden�z'de yaşatılmıştır  (Çobanoğlu 2000: 336).  

“S�s Dağı' nın başına 

/Yaylanın ç�men�nde/ 

Yaptım guzu badını 

B� sen söle b� de ben 

Getürel�m dadını” 

“Uluköy'ün altından  

Haşıt geç�yu Haşıt 

Unu ben alu m�ğ�m 

U babamıla yaşıt” 

Den�z�n ortasında 

Ada görünü ada 

Gözellerden �ş geçd� 

Ş�md� esmeller moda 

 

“Kadırganın yolunu 

Yalavuz g�demezs�n 

Ben türkü üstasıyım 

Benle baş edemezs�n”*  

(*Karaca, 2000: 189) 

 

“Ev�n üsdü k�rem�t 

Tek�r'�nk� hartama  

B� yar ver�n el�me 

B� de sarın arkama” 

 

“Ev�n üsdü k�rem�t 

Tek�r'�nk� hartama  

Er olu da geç olmaz 

Ben sorarım adama” 

(Gülay, 2001) 

 

Kemençe kültürü sözlü met�nler�n�n �çyapısını âşıkla d�nley�c� 

�l�şk�ler� bel�rler (Çobanoğlu 2000: 336–337). Açılış hazır bulunanların 

durumuna ve �cra ortamına göre yapılır. Ayrıca K. Şad�, küçük b�r grup 

�ç�nde müz�k �cra edecekse her zaman sözsüz b�r taks�m �le performansına 
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başlar. Erkeklerden oluşan grupta kemençec�n�n etrafı sarılır, kemençec� �se 

merkezde konumlanır. Eğer bu b�r masa veya masalarca oluşmuş düzende 

�se y�ne kemençec� merkez� yerde ve ortamın en saygın k�ş�ler� onun 

etrafındadır. İcranın başında kemençe taks�m� olur ve o esnada kemençec� 

k�ş�ler� ölçüp b�çer ve tartar. Hal ve hareketler�ne, duruşlarına ve oturma 

poz�syonlarına d�kkat eder. Bu kontrol �le sonradan kemençe ortamına 

katılanların olup olmadığı kaydeder. Sonradan davet ed�lenler veya kıyıdan 

köşeden ortamı tak�p edenler bell� olur. Bu durum kemençec�ye ortam 

kontrolünde, bahş�ş toplamada ve alan yönet�m�nde b�r hâk�m�yet sağlar. 

Bazı k�ş�ler� �sm�yle över, onurunu okşar; bazılarını da kırmadan dökmeden 

uyarır. Bu lat�feler, uyarılar �se tek man� dörtlüğünden meydana gelen 

sataşmalardan oluşur. Durgaya �le Kat�p Şad� ve İ. Gülpınar bu ortamı en �y� 

kullanan ustalardır.  Kat�p Şad� çoğu ustalarda olmayan b�r yönteme daha 

sah�pt�r. Kemençen�n kravatı denen �nce yassı çubuğu melod�k r�tm�k 

b�ç�mde kullanmaktadır. Bu parçanın çıkardığı “trak, trak…” sesler�, hem b�r 

davul çubuğu �şlev� yapmakta hem de kemençeye ve ezg�ye r�t�m sazı g�b� 

eklenmekted�r. Bu sesler eğlencen�n dozunu tabanca ses�yle arttıran kemençe 

ortamını takl�t eder. Durgaya Usta, Cenaze Çağırma Havasında eğlencey� 

tüfek ve tabanca ses�yle beslem�şt�r. Bu b�r ustalık �ş�d�r ve büyük usta 

P�çoğlu Osman'ın yayı �le kemen çeye sürterek veya vurarak davul ve 

tabanca ses� r�tm� çıkartarak melod�y� süsled�ğ� g�b� (Gündoğdu 2014: 135) 

Görele st�l� d�ğer Karaden�z kemençec�ler�nden ayırılmaktadır. S�lah ve 

kemençe sesler�n�n melod�k süsleme fonks�yonu b�r yöre kültürü olarak 

süregelmekte olan bu yaşam tarzına bağlıdır.  

“Güccük bıçağamıla 

Aşlama aşlıyurum 

D�nley�n arkadaşlar  

Türküye başlıyurum” 

“Uyun horana 

uyun 

Tavan tahtası g�b� 

Sarıyım boynuna 

Yaban asması 

g�b�” 

 

“Başındak� çember�n 

Boyası çeş�t çeş�t 

Bu türkü sen�n �ç�n 

Eş�t ah gülüm eş�t” (Gülay, 

2001) 

Kemençec� çaldığı mekânın hâk�m� ve düzenley�c�s�d�r. Eğlencen�n 

dozu ona bağlıdır. Bu gerçeğ� b�lmeyenler ortama müdahale �ç�n �ş� 

“kemençec� parasıyla çalıyor” edasına çev�rd�ğ�nde zılgıtı yer, oyundan 

atılır, hatta bu mahalleden uzaklaştırılır. Şad�'n�n uygulamalarında b�r sanat -
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zevk-şevk üçlüsü hâk�m olur. Eğer hazırdak�ler sözle ve horonla buna uyum 

göstermede maharetl�yseler; o zaman âşık dak�kalarca kend�nden geçerek 

çalar, söyler, oynar, yönlend�r�r. Arada �nsanların �lg�ler� zayıflar, b�r 

gevşeme olur. Ortamı tekrar neşelend�rmek, dağılan d�kkatler� toplamak ve 

hazır bulunanları da eylem�n �ç�ne çekmek, uyarmak vb. �ç�n müdahalec� 

parçalar vardır. Ayrıca kemençede can d�reğ� veya kravat denen teller�n 

altındak� ahşap, ucu serbest parçaya “trak, trak…” vurarak farklı b�r r�tm-ses 

çıkartılması Kat�p Şad�'de sık rastlanan b�r süsleme üslubudur . Hazır 

bulunanların veya mekanların adlarını türküyle anıp onları eğlenceye 

çağırmak, katılımcıların d�kkate değer durumlarını d�le dolamak; oyunculara 

yönel�k kurallar ve uyarılar, sert ünlemler “Ha uşak ha!...”, komutlar “Sağa!, 

Sola!..”, “Düz…, Al, al, al…” hareket göstermeler, yerlere eğ�l�p yatarak 

oynamalar da aynı �şlevded�r. Hazırdak�ler�n �lg� ve �ş alanına göndermeler 

dâh�l b�rçok eylem burada etk�l� b�r yöntemd�r. Oyun alanındak� atlı ve yaya 

yönet�c�lere de mesaj gönder�l�r. Onlar aynı zamanda düzene uyamayanları 

“halkumdan” (horon halkası) atmaya da mecburdurlar: 

S�s Dağı ve Kadırga yayla şenl�kler�nde bell� düzenler vardır. Oyuna 

başlama, köy veya çokluğun oyuna g�r�ş sırası, oyun başladıktan sonra alanın 

düzen�, yaşlılar ve kadınların oyun alanının �ç�ne alınması g�b� kurallar atlı 

veya yaya değnekç�ler tarafından gözet�l�r. Kuralsız şenl�k karmaşa 

demekt�r. Çünkü köylerden, �lçelerden ve �llerden kend� kemençec�ler�yle 

şenl�k alanına gelen “çokluk”lar, tam b�r yarışma �ç�nded�r. G�y�mler�, 

oyunları, çalgıcıları, sayıları, düzenl� hareket etmeler� vb. heps� d�ğerler�nce 

eleşt�rel b�ç�mde gözlemlen�r. Bu ve d�ğer sebepten âşık; meydandak�ler� 

müz�ğ�n�n yanında sözler�yle de teşv�k etmekten, kızdırmaktan ve man�püle 

etmekten ger� durmaz. Bunu yaparken de topluluğun gerekt�rd�ğ� söyleme 

d�kkat eder. İcracının canlı performansında hazır olanlarla �let�ş�m hal�nde 

olması ve ortama duygudaşçıl katılıma da�r ortama göre söylem ve eda 

değ�ş�kl�kler� öneml�d�r  (Ong 1991: 62–63). 

“Der�n der�n göller�n 

D�b� görünü d�b� 

Böyümüş s�neler� 

Böyümüş m…ler� 

Gave f�ncanı g�b�” 

“Daşın altından ber� 

Ber� bakarsın ber� 

Gerdandan akan ter� (Karma ortamda) 

M..nden akan ter� (D�ğer ortamda) 

Şerbet et de ver ber�” (Gülay, 2001: 394) 
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Gündel�k yaşamın ve hayatın devamı �ç�n yapılacak �şler�n 

yansıtılması hazır bulunanlarla özdeşleşmey� sağlar. Sözel ortam 

kemençec�l�k kültüründe �nsan yaşamına yakın durma ve hayatın tam �ç�nden 

söyleme vazgeç�lmezd�r (Ong 1991: 59–60).  

Armudun 

dallarını 

Buda g�reb� �le... 

Yaylacıyım yaylacı 

Çayır guruduyurum... 

Taflan eder�m dalsız 

Bu yıl petekler balsız...  

(Gülay, 2001) 

 

Yayla ve düğün g�b� açık alanlarda kalabalık �ç�nde saatlerce süren 

�cra olarak kemençe türküsünü kısa vez�nl� dörtlük katarları şekl�nde 

man�leşt�rme ustaların �ş�d�r. Bu man�leşt�rme sayes�nde �mecel�k esnasında 

karşılıklı atışmalar formunda atma türküler doğmuştur. Destan b�ç�m�n�n 

kemençec�l�ktek� örnekler� azalmıştır. Bell� uzunlukta ve sınırlı sayıda 

parçaya yer vermek �ç�n plak ve kaset kayıtlarında türkülerden en çok tekrar 

ed�len b�rkaç man� katarı yaşatılmaya başlanmıştır. G�resun T�rebolu'da 

man� b�ç�m�nde söylenen b�r günlük, y�rm� dört saat boyunca süren b�r 

âşıklık h�kâyes�nden (Pam�rl� 1943: 22–25) bahsed�lmekted�r. Bu uzun aşk 

h�kâyeler� yılların �z� Durgaya'nın destanlarında , Kât�p Şad�' n�n �lk okuduğu 

kasetlerde rastlamaktaydı. Sonradan plaklara ve kasetlere okunan esk� 

destan� parçalar, kısa ve kayıtlara uygun forma sokularak kemençe türküsü 

b�ç�m�ne dönüştürülmüştür. 

S�s Dağı’nın Üstünde 

Kış �le yaz mevs�mler� arasında bahar �le kuzeyden güneye doğru 

yaylaklara göç başlar. Bunlardan en yakını S�s Dağı ve Kadırga yaylasıdır. 

Hayvanlar �ç�n otlakların yeşermes�n� tak�p eden bu göçler esk�lere dayanır. 

Kıyı şer�d�nden yükselen nem bulutları ve s�s perdes� sev�yes�n�n üstüne 

ulaşan hayvanlar �ç�n bol otlaklar ve ser�n b�r hava bu yaylalara göçler�n 

sebeb�d�r. Temmuz ayının son �k� haftası bu �k� yaylada yılın en büyük 

pazarı ve dolasıyla şenl�ğ� gerçekleş�r. Aşağıda köylerde kalanlar tarafından 

mısır, pancar ve fasulye ek�m�, d�k�m� ve otlarının kazılması �şler� 

yapıldıktan sonra ürünler kend� büyümes�n� almaya başlar. Bu tarla �ş�yle 

fındık hasadı arasında göç tamamlanmış ve yaylaya önceden çıkan sürülerle 

beraber �nsanlar �şler�n� büyük ölçüde yoluna koymuşlardır. Tam bu 

zamanda yılın büyük pazarını kurma, yanı sıra da eğlence ve yeme �çmeye 
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fırsat doğmuş olur. Kemençec�l�ğ�n en büyük �cra alanı yaylalarda yıllık 

gerçekleşen bu pazarlardır. G�resun, Trabzon ve Gümüşhane bu panayırları 

paylaşmakta, esk�den �l tur�zm müdürlükler� veya beled�yeler 

bulunmadığından her �le mahsus yayla şenl�ğ� adıyla b�r sınırlama da 

yapılmamaktaydı.      

Araştırmanın alanı bu üç �l�n kes�şt�ğ� yayla pazarları ve panayırlarının 

canlı b�ç�mde devam ett�r�ld�ğ� “Ağasar”a yakın yaylalardır. Bölge Oğuz 

boylarından Çepn�ler�n yoğun olduğu bölgen�n folklor�k adıdır. Burası 

Beş�kdüzü'nden den�ze dökülen Ağasar Deres� vad� ve çevres�n� kapsar. 

Kürtün, Tonya, Vakfıkeb�r, Şalpazarı, Eynes�l, Güce, T�rebolu �le Görele 

�lçeler� bu özgün kültür coğrafyasının sınırlarındadır (Çel�k, 1999, 2005). 

Sözlü ş��r ve müz�k, hatta ıslık yoluyla �cra ed�len �let�ş�m kültüründe 

S�s Dağı ve Kadırga Şenl�kler� �le Kuş D�l� Şenl�kler� katılımcıların �lg�s� 

neden�yle esk�den ber� bugün de bölgen�n en öneml� �cra ortamlarıdır. 

Âşıklık �cra ed�len yayla şenl�kler� ve düğün meras�mler�, yalnız Doğu 

Karaden�z'de değ�l, göçle b�rl�kte özell�kle batıya Anadolu ve Avrupa'ya 

yayılmıştır. S�s Dağı çevres� kemençe çalma ve türkü söyleme kültürünü 

b�ç�mlend�ren en öneml� alan olan otçu göçüne dayalı S�s Şenl�kler�, yayla 

ve memleket tur�zm�n�n etk�s�yle hızla değ�şmekted�r. 

Otçular haftası, her yıl temmuzun son haftasında önce Kadırga'da (3. 

hafta, cuma) sonra da S�s Dağı'nda (4. hafta, cumartes�) yayla şenl�ğ� 

b�ç�m�nde kutlanan b�r gelenekt�r. Kemençec�ler, davulcular, zurnacılar ve 

onların müz�kler�yle horon tutan çokluklar bu kutlamaların art�stler�d�r. 

G�resun, Trabzon ve Gümüşhane üçgen�nde �k� asırdan ber� kutlanan 

(Karaca 2000: 144, Gülay 2001: 276) yaylaya çıkma şenl�kler� ş�md�lerde 

sadece Ağasar'da devam etmekted�r . 

Yaylaya çıkış �ç�n geleneksel hazırlıklar yapılır: hayvanlar süslen�r, 

azık ve eşyalar hazırlanır, otçu ve çokluk denen öncüler kemençec� �le 

anlaşırlar. Çokluk yol boyunca eğlen�r, konaklar ve n�hayet�nde yaylaya 

varır. Bell� b�r düzen �ç�nde, oyunun en göster�şl�s� �le alana doğru her b�r 

„çokluk'  b�r saat �ç�nde �lerler. Bu düzen� sağlayan b�r başkan ta köyden ber� 

çalışır. Ayrıca horon alanında atlı görevl�ler de vardır. Bunlar şenl�ğ�n düzen 

ve emn�yet �ç�nde sürmes�n� tem�n eden gönüllü k�ş�lerd�r. Köye ger� dönüşe 

kadar bu düzen devam eder. 
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Köyün alana g�r�ş� b�r yarış, kend�n� gösterme �ç�nde cereyan eder. Bu 

durum en çok kemençec�ye bağlıdır. Kend� çokluğunu müz�kler� ve 

komutlarıyla �dare eder. Bu alanda b�rçok müz�syen�n arasında her zaman b�r 

baş kemençec� vardır. Baş kemençec� şenl�kte saygın b�r konumdadır. 

D�ğerler� onunla yarışarak, performans göster�p �lerde onun yer�ne geçmek 

�ç�n uğraşırlar. 

Alana �nen bütün köyler ve çokluklar büyük horon halkası halkuma 

dâh�l olurlar. Halkum çok büyük olduğundan b�rçok kemençec� b�rb�r�nden 

ayrı havalar ve yerlerde çalmak durumunda kalırlar. Davul ve zurna �le 

kaynaşan kemençe müz�kler� burada horon havasını özgün b�ç�mde çalar. 

Halkumun en gen�ş zamanında baş kemençec� ortaya gel�r, varsa m�krofonla 

yanında b�rkaç çalgıcı ve değnekç� �le da�rey� dolaşarak onları coşturur. 

Şenl�k alanında d�nlenme ve yemek �ç�n fırsatlar vardır. Et kavurması 

yemek gelenekt�r. Pazarda yöresel ürünler, meyveler ve pazarcıların 

tezgâhları alışver�ş�n odak noktası olurlar. Gündel�k �şlerden kurtulan 

yaylacılar, alışver�şler�nde büyük harcamalar yaparlar. Pazarcılar yıllık 

kazanç ortalamalarının en büyükler�n� yayla şenl�kler�nde gerçekleşt�r�rler. 

Genç kızlar ve erkekler yayladak� bu �nsan kalabalığında daha özgürce karşı 

c�nsler�nden beğend�kler�yle konuşma tanışma fırsatı yakalamış olurlar. 

Türkülerde yaylada geçen sevg�, ayrılık ve kavuşma konusu öneml� yer tutar. 

Kemençe türküler�yle man�ler�nde yayla, şenl�k ve göç yolu kel�meler�n�n en 

sık kavramlardan olması, sevdalık ve ayrılıkların çoğunun bu yayla 

zamanına a�t olmasındandır. Yapısal ve �çer�k olarak türkülerdek� 

değ�şmeler, yaylacılık ve hayvancılık hayatına bağlı olarak 

gerçekleşmekted�r. 

Kat�p Şad� (2003), kend� ustalarından bu yayla çıkışlar �ç�n daha çok 

pazarlığa g�tt�ğ�n� övünerek anlatıyor. S�s'te çalmış büyük ustalardan b�r� 

olan Durgaya 15-20 l�raya yaylaya “çokluk” götürürken Kat�p 25 l�raya 

g�tm�ş: “Buğu Al� Bey haber salmış gels�n b�z� yaylaya çıkarsın d�ye. Ben de 

buradak� �ş�m� düşünerek 25 l�ra verecekse g�der�m, başka gelmem d�ye 

haber yolladım. Onlar Durgaya’ya yarısını versek razı olur d�ye s�tem 

ett�ler, ben d�rend�m; sonunda razı oldular. Oysa çok çel�ms�z 

göründüğümden Al� Bey�n arkadaşları “Buna güvenemey�z, yolda 

dayanamaz.” d�ye karşı çıkmışlar. Zayıf ve kuru görünmes�ne rağmen 

aslında çev�kt�r. “Görele’den çıktık yola. Yol boyu ben çalarak g�d�yorum, 
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onlar oynuyor. Su yanlarında mola ver�yoruz, molada daha fazla oyuna 

duruyorlar. Neyse yaylaya çokluğu sağ selamet götürdüm. Çayır b�zden önce 

gelenler�n oyunlarıyla dolmuş. Beş�kdüzü ve Şalpazarı’ndan gelenler, 

Görele ve Esp�ye’den gelenlerle b�rb�rler�n� çek�şt�r�rlerd�. Kara kuru b�r� 

bu çokluğu nasıl �dare edecek d�ye bana laf atıyormuş heps�; fakat ben�m 

olanlardan haber�m yok. Ben yaylaya kadar rahatça çaldım ve çayırda da 

d�zd�m uşakları, ben dâh�l herkes kend�nden geçm�ş oynuyor. Daha sonra 

Ağasarlılar haber gönderl�ler “Gels�n b�ze, 500 l�ra vereceğ�z.” d�ye, fakat 

ben çokluğu satmadım.”. Kat�p Şad� sanatında ustalaşmış, hayattayken 

beraber çalab�ld�ğ� veya d�nled�ğ� Karaman, P�çoğlu ve Durkaya g�b� üç 

büyük ustanın bütün maharetler�n� kazanmıştır. Yaylada çalmak, 

düğünlerden daha zordur ve çok kalabalık alanda kend� çokluğunu �y� 

oynatıp eğlend�rerek karşı köylerden gelen çokluklarla rekabet edecek 

ustalık �ster.  

Sonuç 
Türk müz�k gelenekler� �ç�nde dar b�r bölgeye has olan kemençec�l�k 

kültürü, halk müz�ğ� ve âşıklık geleneğ� sözlü ortam ürünler�ndend�r. “Söze, 

sese, harekete, maddeye ve tecrübeye” a�t Türk sözlü kültürünün gelenekler� 

(Yıldırım 1998: 82) �ç�nden boy, bölge ve çevre faktörler� etk�s�yle burada 

yerleşm�şt�r. Doğu Karaden�z bölges� kemençec�l�ğ�n kültürel vatanıdır 

(Yıldırım 1998: 136). Bu halk müz�ğ� kend�ne mahsus b�r �ş ve emek �le 

Doğu Karaden�z coğrafyasında Çepn� boylarının yerleş�k olduğu G�resun – 

Trabzon – Gümüşhane �ller�yle sınırı sonradan ç�z�lm�ş b�r bölgede kend�ne 

yurt ed�nme sürec�nde gel�şm�şt�r. Her b�r sözlü kültür olgusunda görüldüğü 

g�b�, geçm�ş ve gelecek boyutlarında şek�llenen, günden güne tekrarlanan ve 

yapıldıkça yen� �ht�yaçlara göre değ�şen ve gel�şen kemençec�l�k kültürü söz 

konusudur. Bu bağlamda yen� kemençe gelenekler�n�n ortaya çıkmış 

olduğunu ve bundan sonra da �ht�yaçlara göre ortaya çıkacak değ�şmeler�n 

yen� gelenekler yaratacağını b�lmel�y�z. Kemençec�l�k kültürüne a�t yapılar, 

yöresel çeş�tl�l�kler ve ustaların tarzları b�r müz�k geleneğ�n�n ortaya çıktığı 

andan �t�baren h�ç değ�şmeden kend�n� tekrar etmed�ğ�n�n göstergeler�d�r. 

Gelenekler b�r düzen kalıbı olarak d�nam�k b�r yapıya sah�pt�r. B�r kültür 

öges�n�n kend� asıl fonks�yonunu y�t�rmes�, bağlamı veya �şlev� değ�şen 

unsurlarını ger�de bırakması ve onun yer�ne �ht�yaçlardan doğan değ�şen 

şartlara uyum sağlayan unsurlar yaratması tab�atıyla söz konusudur. Bu 
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araştırmada ele alınan bölgeye mahsus b�r gelenek ve o geleneğ�n TRT 

yayınlarının yan� kayıt-yayın teknoloj�s�n�n orada yaygınlaşmaya 

başlamadan öncek� yansımaları konu ed�n�lm�şt�r. Böylel�kle yazı dışında her 

türlü kayıt teknoloj�s�n�n yaygınlaşmadığı XX. Asrın sonları �le XXI. Asrın 

başlarını kapsayan b�r dönemden günümüze kalan bölgesel b�r hayat tarzı ve 

onun sözlü m�rasının �zler�nden b�r bölümü yansıtılmıştır.  

Orta Asya stepler�nden gel�p yerleşm�ş Çepn� boyları �le daha 

önceden/sonradan gelen veya b�r dönem �z bırakmış halkların varlığı Doğu 

Karaden�z bölges�n�n kültür har�tasını ç�zm�şt�r. Geçm�ş asırlar boyu bu 

halkların oluşturduğu bölgesel güç b�rl�ğ� şek�llenerek bugünkü kültüre alan 

yaratmıştır. Ancak bu k�ml�k ve kültür özell�kle XVIII.-XIX. Asırlar �ç�nde 

Osmanlıdan ber� devam eden yer�nden yönet�m s�yaset�, ağalık ve ayanlık 

s�yaset�ne bağlı olarak m�kro sev�yede, dar alanda yapılan kültürel 

toplaşmaların etk�s�nde ortaya çıkmıştır. Organ�k bağların coğraf�k şek�ller 

�le boy ve oymaklar tarafından yapılandırıldığı o tar�hî kültürel bar�yerler, 

bugünkü şartlar altında ortadan kalkmaktadır. Esk�den kend� köyünün 

şenl�ğ�nden, düğününden veya meras�m�nden başkasına g�tmey� zorlaştıran 

sebepler vardı. B�rkaç gün süren yaya ulaşım yollarını geçmek tehl�kel� ve 

kolay değ�ld�. Bugün geçm�ş�n kültürel ve coğraf� bar�yerler� ortadan 

kalkıyor. B�rb�r�n�n kopyası hal�n� almış, beled�ye ve muhtarlar arasındak� 

rekabet sayes�nde küçülen ve �şlevs�zleşen “s�yasî şenl�kler” mantar g�b� 

çoğalsa da kemençec�l�k kültürüne büyük sekte vurmaktadır. Nasıl b�r 

etk�nl�k yapılmalı meseleler� yer�ne bu meras�mler�n ne zaman ortaya çıktığı 

konusu “şenl�ğ�n” kend�s�nden b�le öneml� olarak kabul görmekted�r. 

Çepn�-Ağasar sözlü kültüründe türkü söyleme, yaylacılık, hayvancılık, 

yıllık şenl�kler, şenl�klerde ve düğünlerde folklor�k g�y�m kuşam, şenl�klerde 

et kavurması yemek g�b� esk� Türk gelenekler�ne bağlı yaşantılar, zamana 

uygun değ�şmelerle varlığını sürdürmüştür. Kemençec�ler arasındak� hem 

rekabet ve hem �l�şk�den ortaya çıkan okullaşmalar yen� tarzlar doğurmuş, 

yet�şen ustalarla kemençe “ozanlık” kültürü gel�şm�şt�r. Bu çerçevede Çepn�-

Ağasar, T�rebolu, Görele g�b� b�r dar b�r coğrafyada yöresel ozanlar ve 

onların çevres�nde oluşan çalgıcı-oyuncu-d�nley�c� k�tles� bu gel�şmeye 

destek olmuştur. Bu bağlamda bölgen�n geleneğ�nde kemençe müz�kler� ve 

�craya eşl�k eden sözler, d�nlenmekten çok �cra ve oyun bağlamında hayat 

bulmuştur (Akpınar 2010: 1-45, Ek�c� 1990: 47-48). “Kemençe” bu yönüyle 
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“horon” oyunuyla kaynaşmış b�r müz�k kültürüdür. Özell�kle TRT 

yayınlarının etk�s� ve kayıt-d�nleme c�hazlarının yaygınlaşması sonucunda 

ortaya çıkmaya başlayan yen� kemençe tarzlarına bakıldığında sözler�n öne 

çıktığı görülmekted�r. Bu rad�kal değ�şme, hayat tarzlarının toplu oyun horon 

ve karşılama oyunlarından uzaklaşmasının etk�s�yle gerçekleşmekted�r. 

B�reyselleşen kemençec�ler ve onlar tarafından pazara yönel�k üret�lm�ş 

müz�kler b�reyc� hayat tarzı gereğ� tek başına d�nlemek �ç�nd�r. Bu 

yansımalar sadece bahs� geçen bölgede kalmamış, kayıt-d�nleme 

teknoloj�s�n�n sonucu olarak tüm Doğu Karaden�z müz�k kültürünü etk�s� 

altına almıştır.  1938 doğumlu Kat�p Şad� g�b� “kemençec�ler”den sonra 

“p�yasaya” çıkmış “müz�syenler”den hemen heps�nde görülmekted�r. Yusuf 

Cemal Kesk�n, Sa�t Uçar, Fuat Saka, İsma�l Türüt, Volkan Konak, Kazım 

Koyuncu, Hüsey�n Bıçak, İbrah�m Can, Apolas Lerm�, Selçuk Balcı g�b� 

popüler müz�syenler albümler�n� bu p�yasa �ht�yaçları doğrultusunda 

üretmekted�rler. Ayrıca Üm�t Tokçan, Kam�l sönmez ve Tuğrul Şan g�b� 

radyo ses sanatçıları, gelenek bağlamında üret�lm�ş ve sonradan 

araştırmacılar tarafından “derlenm�ş parçaları” p�yasa koşullarında TRT'de 

yayınlama-d�nleme �ht�yacına yönel�k “seslend�ren sanatçılar” olarak 

kemençec�l�k kültürünü etk� altına almıştır. Bu dönemde üret�len ve tüket�len 

kemençe müz�kler�, hayat tarzları ve üret�m tüket�m şartları değ�şt�ğ� �ç�n 

öncek� kültür bağlamından kopuktur. Kemençe oyunu, müz�ğ� ve 

türküler�n�n �ster göçler yoluyla �sterse yaygınlaşan pazarlama tekn�kler�yle 

kend� bölgeler�nden çıkarak ulusallaşması sonucu salt d�nlenerek tüket�len 

b�r mala dönüşmes� b�r başka etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şeh�rlerarası b�r yolcu otobüsünün koltuk ekranından kulaklıkla d�nled�ğ�m�z 

kategor�ze ed�lm�ş müz�k l�steler�ne bakıldığında b�r Amer�kan caz parçası 

yanında “Karaden�z müz�ğ�” de ulusal gen�ş tüket�m pazarında sıradan genel 

meta formunda karşımıza çıkmaktadır. D�nley�c� �ç�n üret�lm�ş parçalar 

olsun, derlemelerden öğrenerek okunan parçalar olsun ya da Amazon adlı 

sanal pazardan satın alınıp �nd�r�lm�ş olmuş tüm bu yen� gelenekler ışığında 

yen�den şek�llenmeye başlamış kemençe müz�ğ� kültüründen rahatlıkla 

bahsedeb�l�r�z. Üreten, çalıp okuyan, pazarlayan ve tüketenden oluşan bu 

dünyada “kemençec�l�k sözlü kültürü” bağlamında canlı �craya ve ona canlı 

eşl�k eden kemençe oyunları horonlara fazlaca yer kalmamıştır. 

Düğünlerdek�, açılış kutlamalarındak� veya “yayla şenl�kler�ndek�” �cra 
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ortamları b�le artık “eğ�t�ml�” öğelerden oluşmaktadır. Yakın zamanlarda bu 

yörede varlığını devam ett�ren geleneksel unsurları baskı altına almış bazı 

yen� tavırlar ve tur�zm faal�yetler�nde süs f�gürü �şlevler� gel�şmekted�r. Bu 

gel�şmeler de zamanla b�r düzen hal�n� alarak bell� formlar kazanıp 

şek�llenecekt�r. Bu yüzden gelenekler�m�z� y�t�r�yoruz, kemençe kaybolup 

g�d�yor, türküler�m�z komşu �ller tarafından çalınıyor g�b� ş�kâyetlere hak 

vermek kültürün doğası gereğ� mümkün değ�ld�r.  

Bu çalışmada Doğu Karaden�z'de âşıklık bağlamında ele alınan 

kemençec�l�k kültürü ve halk müz�ğ� olgusu �ncelemes� ve saha çalışmasında 

temel aldığımız kültür teor�ler� XX. Asrın başından �t�baren yayınlanan 

çalışmalara dayanmaktadır. Bu araştırmaların ışığında kemençe kültürünü, 

geçm�ş gelenekler�n kalıntısı, esk� ürünler olarak görme anlayışı ve 

bağlamsız ölü ş��r met�nler� �nceleme anlayışı dışında, tam aks�ne, d�nam�k 

�cranın �let�ş�msel etk�leş�m ortamında gerçekleşen sözel sanat olarak kabul 

etmektey�z. Son yıllarda ortaya çıkan yen�l�kler, bu yüzden, gelenek - 

modernl�k çatışması olmaktan uzakta değerlend�rmeye çalışılmıştır. Buna 

göre performansa dayalı sözlü sanatlarda (Çobanoğlu 2002: 271) modernl�k, 

geleneğ�n gölges�nde �lerler, ona dayanma mecbur�yet� göster�r. Bu meyanda 

yen�lenen kemençe müz�ğ� kültürü �le geleneksel kemençec�l�k arasında 

paralell�kler� tesp�t edeb�lecek çalışmalara yol açılması temenn� 

ed�lmekted�r. Ayrıca bugün üret�len ve tüket�len ürünlerdek� d�ğer 

müz�klerden alınan melod�k yapı ve süslemeler, şeh�r adları g�b� coğraf�k 

kodlar, söyley�ş kalıpları, mecazî d�lden uzaklaşma, eğlencel� üslupların 

azalması, c�dd�- traj�k üslupla duygusal d�l�n ağırlık kazanması, salt d�nleyen 

d�nley�c� prof�l�, çalgı nesnes�nde görülen gel�şmeler g�b� unsurların tesp�t�ne 

yönel�k araştırmalar eks�kt�r (Artun 2007, 2012). Esk� �le yen�ler arasında 

ortak olan, değ�şerek aktarılan veya �l�şk�lend�r�leb�lecek düzeyde olan 

kültürel kodlar tesp�t ed�l�rse yerl� yer�nde end�şeler b�ze sağlam dayanaklar 

olacak ve dolasıyla yen� çalışmalara kapılar açacaktır. 
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Öz 
Kültür; toplumların yaşadıkları coğrafyalara ve geç�rd�kler� sosyal süreçlere göre 
oluşturdukları somut ve somut olmayan değerlerd�r. Kültürel değerlerden geleneksel 
g�ys� ve aksesuarlar, a�t oldukları toplumların k�ml�ğ�n� ve kültürel zeng�nl�ğ�n� 
yansıtmakta, b�rçok b�lg�y� günümüze taşıyarak ulusların geçm�şler�n� gelecekler�ne 
bağlamaktadır. Kültürel değerler�n korunması ve yaşatılmasında pek çok kurum ve 
kuruluşun yanında b�reylere de öneml� görevler düşmekted�r. 
G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes�, tar�hte b�rçok devlet�n hâk�m�yet�ne tanık olmuş, 
Türk hâk�m�yet�ne geçt�kten sonra Şeb�nkarah�sar'ın önem� artmıştır. 
Şeb�nkarah�sar, uzun yıllar sancak beyl�ğ� ve v�layet olarak b�r kültür merkez� hal�ne 
gelm�şt�r. Cumhur�yet tar�h�nde Şeb�nkarah�sar, 1933 yılına kadar �l statüsünde 
kalmış; fakat tar�hte yaşanan yangın, deprem g�b� b�rçok olumsuzluk neden� �le 1933 
yılında G�resun �l�ne �lçe olarak bağlanmıştır. Karaden�z ve İç Anadolu kültürünün 
yoğun b�r şek�lde yaşanıldığı �lçede geleneksel kadın g�ys�ler�, d�ğer yörelerden 
farklı olarak karakter�st�k b�r özell�ğe sah�pt�r. Günümüzde Şeb�nkarah�sar �lçes� 
geleneksel g�ys� kültürünü yaşatmak �ç�n köyler�n dernek yönet�c�ler� ve folklor 
elç�ler�, farklı platformlarda bu g�ys� kültürünü yaşatmaya devam ett�rmekted�r.  
Çalışmada; G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes� geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarlarını 
�ncelemek ve Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� kültürünün yaşatılması �ç�n 
�nsan rolünün önem�n� Zeynep Dem�rbaş'ın yaptığı çalışmalar �le örneklend�rmek 
amaçlanmıştır.  
Çalışmada bet�msel yöntem kullanılmış ve Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� 
kültürünü yaşatmak �ç�n çaba gösteren Zeynep Dem�rbaş �le görüşme yapılmıştır. 
Ayrıca Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarları �ç�n saha araştırması 
yapılmıştır. Özel koleks�yondan tem�n ed�lm�ş g�ys� ve aksesuarların fotoğrafları 
çek�lm�ş, kalıp ç�z�mler� yapılmıştır. Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� ve 
aksesuarlarında kullanılan malzemeler, renkler, uygulanan model, kes�m ve süsleme 
tekn�kler� bet�mlenm�şt�r. Çalışma sonunda, geleneksel g�ys� kültürünün yaşatılması 
�ç�n çaba gösteren gönüllü b�reyler�n desteklenmes�, ödüllend�r�lmes� ve l�teratüre 
kazandırılması �le �lg�l� öner�lere yer verm�şt�r.  
Anahtar Kel�meler: Geleneksel g�y�m, folklor, �nsan, kadın, kültür. 
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Trad�t�onal Woman Clothes of Seb�nkarah�sar And 
Zeynep Dem�rbaş, Folklore Envoy, Keep�ng Al�ve 

Trad�t�onal Woman Cloth�ng of Culture  
 

Abstract 
Culture �s tang�ble and �ntang�ble values formed accord�ng to the process of the 
people where they spend and l�ve. Trad�t�onal cloth�ng and accessor�es of cultural 
values reflect the �dent�ty and cultural wealth of the soc�ety to wh�ch they belong 
and br�ngs the h�story of nat�ons to the future by carr�y�ng a lot of �nformat�on today. 
The �nd�v�duals have many �mportant roles �n surv�val and preservat�on of cultural 
her�tage �n add�t�on to many organ�zat�ons and �nst�tut�ons. 
Seb�nkarah�sar d�str�ct of G�resun, w�tnessed the rule of many states �n h�story, after 
the Turk�sh dom�nat�on has �ncreased �n �ts �mportance after the Turk�sh dom�nat�on 
and has become the standard cultural center as pr�nc�pal�ty and prov�nce for many 
years. Seb�nkarah�sar became a prov�nce unt�l 1933 dur�ng the h�story of Republ�c; 
but �t �s connected to the town of G�resun prov�nce �n 1933 because of the many 
advers�t�es �n h�story. Trad�t�onal women's cloth�ng of Seb�nkarah�sar be�ng 
exper�enced an �ntens�ve culture of Black Sea and Central Anatol�a Reg�ons has a 
character�st�c feature d�fferent from the cultures of other reg�ons. Today, the 
pres�dents of assoc�at�ons and the representat�ve of folklore �n the v�llages cont�nue 
to keep al�ve the trad�t�onal cloth�ng culture of Seb�nkarah�sar d�str�ct on d�fferent 
platforms. 
Th�s study a�ms to exam�ne the trad�t�onal women's cl othes and the�r accessor�es of 
Seb�nkarah�sar d�str�ct. G�resun and to �llustrate the �mportance of the role of human 
w�th the works of Zeynep Dem�rbas �n order to keep the culture of the trad�t�onal 
women cloth�ng of Seb�nkarah�sar d�str�ct al�ve. 
It �s used descr�pt�ve method �n th�s study and �s personally �nterv�ewed w�th Zeynep 
Dem�rbas, who makes efforts to keep th�s culture al�ve. It �s also conducted f�eld 
research for the trad�t�onal women's clothes and the�r accessor�es. The photographs 
of the women's clothes and the accessor�es suppl�ed from the pr�vate collect�ons are 
taken and pattern draw�ngs are made. The mater�als, colors, appl�ed patterns, cutt�ng 
and f�n�sh�ng techn�ques used �n Seb�nkarah�sar trad�t�onal women's clothes and 
accessor�es are descr�bed. At the end of study, �t �s g�ven some proposals on be�ng 
supported, rewarded and added to the l�terature of the volunteers who makes efforts 
to keep the trad�t�onal women cloth�ng culture al�ve. 
Key Words: Trad�t�onal cloth�ng, folklore, human, women, culture.  
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G�r�ş 
Kültür, b�r topluma özgü b�lg�, alaka, alışkanlık, tavır, tutum, görüş ve 

z�hn�yetle �lg�l� her türlü davranış şek�ller�n� oluşturan madd� ve manev� 

öğelerd�r (Turhan, 1959: 40). B�nalar, yollar, köprüler, savaş alanları, g�y�m 

eşyaları, gelenekler, sözlü ve yazılı unsurların tamamı b�r toplumun kültürel 

öğeler�n� oluşturmaktadır (Dem�rc�oğlu, 2014). Küresel dünyada 

sanay�leşme, �let�ş�m, ulaşım, ekonom� ve kentleşme alanlarında yaşanan 

hızlı değ�ş�mler; kültürel değerler�n de hızla değ�şmes�ne neden olmaktadır 

(Bayraktar, 2014: 20). 

Somut Olmayan Kültürel M�rasın Korunması Sözleşmes�'nde “�nsan” 

kavramının öne çıkması �le kültürel değerler�n korunmasında; kültürel 

değerler� üreten ustalara, kültürel m�rası taşıyan ve aktaran b�reylere özel b�r 

önem atfed�lmekted�r (Oğuz, 2003: 247-253; Ek�c�, 2010: 141-142). 

UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel M�rasın 

Korunması Sözleşmes�” nde somut olmayan kültürel m�rasın ancak 

“yaşatarak koruma” prens�b� �le gelecek kuşaklara aktarılacağı bel�rt�lm�şt�r 

(Ek�c� ve Fedakâr, 2013: 50). Kültürel değerler, b�rçok kurum ve kuruluşun 

yanı sıra geçm�şe değer veren gönüllü b�reyler tarafından yaşatılarak 

korunmaktadır. G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes�nde doğmuş olan Zeynep 

Dem�rbaş da geleneksel g�ys� kültürünün yaşatılması �ç�n çaba gösteren 

gönüllü b�reylerden b�r�d�r. 

G�ys� kültürü; toplumların yaşadıkları coğrafyalara, geç�rd�kler� sosyal 

süreçlere, yaşayış b�ç�mler�ne, örf ve adetler�ne göre şek�llenerek dönem�n 

özell�kler�n� yansıtmaktadır (Göklüberk Özlü ve Ceranoğlu, 2015: 558).  

Sosyo - ekonom�k ve kültürel değ�ş�me paralel olarak yaşam b�ç�mler�n�n de 

farklılaşması �le geleneksel g�y�m kültürü de etk�lenmekted�r. Hızla yok olan 

geleneksel g�y�m kültürü, kısmen de olsa bazı kırsal kes�mlerde devam 

ett�r�lmekted�r ve geleneksel g�ys�ler; geçm�şe değer veren �nsanların 

sandıklarında muhafaza ed�lmekted�r. (Ölmez ve Ş�mşek, 2006: 474). 

Kentlerde �se geleneksel g�ys�ler, yer�n� sadece özel günlerde g�y�len 

modern�ze g�ys�lere bırakmaktadır. 

G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes�ne a�t geleneksel kadın g�ys� ve 

aksesuarları, karakter�st�k b�r özell�ğe sah�pt�r. G�ys� ve aksesuarlar; renk, 

malzeme, model, kalıp ve süsleme özell�kler� bakımından araştırılacak 

n�tel�kted�r ve takım olarak g�y�ld�ğ�nde “f�ngo” adını almaktadır. G�resun �l� 
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Şeb�nkarah�sar �lçes� geleneksel kadın g�ys�ler�, ayrıca Al�şar, Doğanyuva, 

Doludere, Dönençay, Hasanşeyh, Kayad�b�, Ocaktaşı, Sarıyer, S�pah�, 

Turpçu köyler�nde özel günlerde g�y�lmeye devam etmekted�r. 

Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys�ler�; başa takılan, üst - alt bedene 

g�y�len, bele takılan ve ayağa g�y�len g�ys� ve aksesuarlardan oluşmaktadır. 

Geleneksel kadın g�ys�ler�nden pullu yazma ve tepel�k başa takılmakta; 

köynek şalvar, üç etek ve f�ngo (cepken) bedene g�y�lmekte; kuşak ve 

peştamal bele takılmakta ve çorap ayağa g�y�lmekted�r (Kaynak K�ş�: 

Zeynep Dem�rbaş, 20/04/2014). 

 

 
Fotoğraf 1. 2008 Yılı Şeb�nkarah�sar Halk Oyunu Ek�b� (Çakın Fotoğraf 

Koleks�yonu, 2016). 
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Fotoğraf 2 - 3. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys�ler�nden Köynek, Şalvar ve 

Üç Etek Entar�  (Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 
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Fotoğraf 4 - 5 - 6. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys�ler�nden F�ngo Örnekler� 

(Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

 



 
Fotoğraf 7 - 8. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın Aksesuarlarından Kuşak, Çorap ve 

Pullu Yazma (Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

Amaç ve Önem 
Çalışmada; G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes� geleneksel kadın g�ys� ve 

aksesuar özel�kler�n�n �ncelenerek bel�rlenmes�, belgelenmes� ve geleneksel 

g�ys� kültürünün yaşatılmasında �nsan rolünün önem�n�n Şeb�nkarah�sarlı 

Zeynep Dem�rbaş'ın yaptığı çalışmalar  �le açıklanması amaçlanmıştır. 

Geleneksel g�ys� ve aksesuarlar; günümüzde düğün, kutlama, folklor 

göster�ler� vb. etk�nl�kler dışında, gündel�k yaşamda terc�h ed�lmemekted�r. 

Tar�h� süreç �çer�s�nde g�ys� kültürünün aktarımında b�reyler�n rolü büyüktür. 

G�ys� kültürler�n�n b�reylere aktarımı konusunda gönüllü olan d�ğer folklor 

M�ne CERANOĞLU
Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys�ler� ve Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys� Kültürünü 
Yaşatan Folklor Elç�s� Zeynep Dem�rbaş

142

elç�ler�ne örnek olması bakımından çalışmanın öneml� olduğu 

düşünülmekted�r.  

 

Yöntem 
Çalışmada, bet�msel yöntem kullanılarak l�teratür taraması yapılmıştır. 

G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes�nde alan araştırması yapılmıştır.  Özel 

koleks�yon Zeynep Kayış'a a�t geleneksel kadın g�ys�ler� ve aksesuarları 

�ncelenm�ş ve fotoğraflarla görselleşt�r�lm�şt�r. G�ys� ve aksesuarlarda 

kullanılan malzemeler, terc�h ed�len renkler, g�ys� ve aksesuarın model� ve 

süslemes� �le �lg�l� tekn�k b�lg�ler bet�mlenm�ş ve g�ys� ve aksesuarlara a�t 

kalıp ç�z�mler� yapılmıştır. Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� kültürünün 

yaşatılması �ç�n folklor elç�s� olan Zeynep Dem�rbaş �le görüşme yapılarak 

g�ys� kültürünün yaşatılması hakkında görüşme yapılmıştır. 



 

Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys� ve Aksesuarlarının 

İncelenmes� 
Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarları, genç kızlar �ç�n 

9 parçadan, gel�nler �ç�n 10 parçadan oluşmaktadır (Kaynak K�ş�: Zeynep 

Dem�rbaş, 20/04/2014). Şeb�nkarah�sar kadınları tarafından emek ver�lerek 

hazırlanan g�ys� ve aksesuarlar özel günlerde sırasına göre şu şek�lde 

g�y�lmekted�r: 

1) Köynek 
2) Şalvar 
3) Üç - Etek 

Entar� 

4) F�ngo 
5) Kuşak 
6) Önlük 

7) Pullu Yemen� 
8) Tepel�k (Gel�nler 

takmaktadır.) 
9) Çorap 
10) Ayakkabı 
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Fotoğraf 9 - 10 - 11. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys� ve Aksesuarlarının 

Önden, Arkadan ve Yandan Görünümü (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 



Çalışmada; Turpçu köyünde �kamet eden Zeynep Kayış'a a�t 

geleneksel kadın g�ys�ler� ve aksesuarları; malzeme, renk, model, süsleme ve 

kalıp özell�kler� açısından g�y�nme sırasına göre �ncelenm�şt�r. 

Örnek 1. Köynek 

 
Fotoğraf 12 - 13 - 14 - 15.  Köyneğ�n Önden, Arkadan, Yandan Görünümü ve Yaka 

Detayı (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 
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Şek�l 1. Köyneğ�n Kalıp Ç�z�m� 



Örnek 2. Şalvar 

 
Fotoğraf 16 - 17 - 18. Şalvarın Önden, Arkadan ve Yandan Görünümü (Ceranoğlu 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

Köynekte, beyaz zem�n üzer�ne lac�vert puant�yel� pamuklu kumaş 

kullanılmıştır. Yörede beyaz zem�n üzer�ne küçük ç�çek desenl� kumaşlar da 

terc�h ed�lmekted�r. Köyneğ�n ön ve arka beden�nde, kol altından etek ucuna 

doğru gen�şleyen kes�m uygulanmıştır. Köyneğ�n ön ve arka beden ortası 

kumaş katıdır, köyneğ�n ön ve arka beden� b�rl�kte kes�lerek köynekte omuz 

d�k�ş� uygulanmamıştır. Sıfır yakalı köyneğ�n ön ortasında 19 cm 

uzunluğunda yırtmaç uygulanmış ve yırtmaç pervaz �le tem�zlenm�şt�r. 

Takma kol uygulanan köyneğ�n kol boyu omuz �le d�rsek arasındadır ve kol 

altına katlanınca üçgen şekl�n� alan kare parça yerleşt�r�lm�şt�r. Bu parçalara 

yörede pey�k adı ver�lmekted�r ve bu parçalar, kollara rahat hareket 

sağlamak amacıyla yerleşt�r�lmekted�r. Köyneğ�n boyu d�z hattındadır ve yan 

d�k�şlerde 7cm. uzunluğunda yırtmaç bırakılmıştır. Köyneğ�n etek ucu, tığ �ş� 

�le; ön beden yırtmacı �se z�kzak d�k�ş �le süslenm�şt�r. 
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last�kle büzdürülen şalvarın boyu baldır hattındadır. Amer�kan bez� �le 

astarlanan şalvarda süsleme uygulanmamıştır.  

.  
Şek�l 2. Şalvarın Kalıp Ç�z�m� 

Şalvarda s�ml� sentet�k �pl�k �le dokunmuş desenl�, jakarlı kumaş 

kullanılmıştır. Kumaş, yörede “tell�” adını almaktadır. Şalvar, bol kes�ml�d�r 

ve dört parçadan oluşmaktadır. Şalvara ağ formu kazandırmak �ç�n ç�çek 

desenl� pazen kumaştan “kuş” adı ver�len kare (ek) parça yerleşt�r�lm�şt�r. 

Şalvarın bel�ne ç�çekl� basma kumaştan parça yerleşt�r�lm�şt�r. Yörede bel�ne 

parça yerleşt�r�lmeyen model örnekler� de bulunmaktadır. Bel� ve paçası 
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Örnek 3. Üç Etek - Entar� 

 
Fotoğraf 19 - 20 - 21.  Üç Etek - Entar�n�n Önden, Arkadan ve Yandan Görünümü 

(Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 



 

 
Şek�l 3. Üç Etek - Entar�'n�n Kalıp Ç�z�m�  

Üç etek - entar�de, s�ml� sentet�k �pl�k �le dokunmuş desenl� jakarlı 

kumaş kullanılmıştır. Bu kumaş, yörede “tell�” adını almaktadır. Üç etek - 

entar�n�n ön beden�nde, kol altından etek ucuna doğru düz kes�m; üç etek - 

entar�n�n arka beden�nde, belden etek ucuna doğru gen�şleyen kes�m 

uygulanmıştır. Üç etek - entar�n�n arka beden ortası kumaş katıdır ve üç 
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eteğ�n ön ve arka beden b�rl�kte kes�lerek üç etek - entar�de omuz d�k�ş� 

uygulanmamıştır. “V” yakalı üç etek - entar�de takma kol uygulanmış ve kol 

ağzına manşet yerleşt�r�lm�şt�r. Üç etek - entar�n�n kol boyu b�leğ�n b�raz 

altındadır ve kol altına pey�k adı ver�len katlanınca üçgen şekl�n� alan kare 

parça yerleşt�r�lm�şt�r. Üç etek - entar�n�n ön beden boyu kalça �le d�z 

arasında; arka beden boyu �se baldırdadır. Etek ucunda 22, 5 cm. 

uzunluğunda yırtmaç bırakılmıştır. Krem reng� kumaş �le astarlanan üç etek - 

entar�de süsleme uygulanmamıştır. 

Örnek 4. F�ngo (Cepken) 

 
Fotoğraf 22 - 23. F�ngonun Önden ve Arkadan Görünümü (Ceranoğlu Fotoğraf 

Koleks�yonu, 2014). 

 
Fotoğraf 24 - 25. F�ngonun Önden Beden ve Kol Ağzı Süsleme Detayı (Ceranoğlu 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 
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Fotoğraf 26. Süsleme Uygulanmamış F�ngo (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 

2014). 

 
Fotoğraf 27 - 28 - 29 - 30. Kaytanın Elde Örülmes� (Dem�rbaş Fotoğraf 

Koleks�yonu, 2014).  

 
Fotoğraf 31 - 32. F�ngonun Kaytan ve Boncuk İle Süslenmes� (Ceranoğlu Fotoğraf 

Koleks�yonu, 2014). 
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Şek�l 4. F�ngonun Kalıp Ç�z�m� 

F�ngoda, desenl� pazen kumaş kullanılmıştır. F�ngonun ön ve arka 

beden�nde, kol altından etek ucuna düz kes�m uygulanmıştır. F�ngonun arka 

beden ortası kumaş katıdır ve f�ngonun ön ve arka beden� b�rl�kte kes�lerek 

f�ngoda omuz d�k�ş� uygulanmamıştır. “U” yaka uygulanmış f�ngoda takma 

kol uygulanmıştır. Kol boyu d�rseğ�n b�raz altında olan f�ngonun kol ağzı, 

üçgen d�l�ml� kes�lm�ş ve kol altına pey�k adı ver�len ek parça 

yerleşt�r�lm�şt�r. Boyu belde olan f�ngonun etek ucu, üçgen d�l�ml� 

kes�lm�şt�r. Etek ucunda uygulanan üçgen d�l�mler, yörede “koçboynuzu” 

olarak adlandırılmaktadır. Ç�çek desenl� kırmızı pazen kumaş �le astarlanan 

f�ngonun etek ucu ve kol ağzı kaytan (elde orlon �pl�k �le oluşturulur) boncuk 

(�r� - küçük kum boncuk, boru boncuk) ve pul (yaprak, yıldız, yuvarlak) �le 

süslenmekted�r. Süsleme �şlem�, f�ngo d�k�ld�kten sonra elde yapılmaktadır. 
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F�ngo modeller�n�n �s�mler�; süslemede uygulanan desene göre yörede 

“çubuklu, çıngıllı, cepl�, elmalı, ç�çekl�” �s�mler�n� almaktadır. Süslemede 

b�tk�sel, geometr�k ve f�gürlü bezemeler kullanılmaktadır. 

Örnek 5. Kuşak

Fotoğraf 33 - 34 - 35.  Kuşağın Önden, Arkadan ve Yandan Görünümü (Ceranoğlu 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014).

Fotoğraf 36 - 37.  Kuşakta Kullanılan Dokumanın Yüzü ve Ters� (Ceranoğlu 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 
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Şek�l 4. Kuşağın Kalıp Ç�z�m� 

Kuşak; bele sarılan, bel� hem sıkı hem de sıcak tutan b�r aksesuardır. 

Kuşakta “Kastamonu Şal Dokuması” kullanılmaktadır. Bele bağlanan ve 

d�kdörtgen olan kuşağa karakter�st�k b�r özell�k kazandırılmakta ve arka 

bedende üçgen şek�l oluşturulmaktadır. Kastamonu şal dokumasında 35 cm. 

uzunluğunda püsküller bulunmaktadır. Yörede renkl� orlon �pl�klerle 

süslenen kuşak örnekler� de kullanılmaktadır. 

 

 

Örnek 6. Önlük

Fotoğraf 38 - 39 - 40. Önlüğün Önden, Arkadan ve Yandan Görünümü (Ceranoğlu 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 
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Fotoğraf 41. Önlüğün Süsleme Detayı (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

  

 
Şek�l 5. Önlüğün Kalıp Ç�z�m� 

Önlük, g�ys�y� tamamlayan aksesuarlardan b�r�d�r ve bele kuşağın 

üzer�ne takılmaktadır. Önlükte, el tezgâhlarında dokunan yerel 

dokumalardan peştamal kullanılmıştır. Peştamal; �pek ve pamuk �pl�ğ�nden 

yapılmış ve kırmızı üzer�ne lac�vert ve �nce sarı ç�zg�lerden oluşmaktadır. 

Önlüğün bele takılması �ç�n önlüğe “kolon” adı ver�len kemer d�k�lm�şt�r. 

Kolon, kum boncuk ve pullarla �sten�len modelde süslenmekted�r. Önlüğün 

sol kenarına 4 adet püskül takılmıştır. 
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Örnek 7. Pullu Yemen� 

 
Fotoğraf 42 - 43 - 44.  Pullu Yemen�n Önden, Arkadan Görünümü ve Süsleme 

Detayı (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

 
Şek�l 5. Pullu Yemen�n�n Kalıp Ç�z�m�  

Başa takılan pullu yemen�de “hase” adı ver�len beyaz tülbent 

kullanılmıştır. Kare kes�len pullu yemen�n�n kenarlarına, elde f�rkete �le 

örülen ve ucunda pullar olan �nce oya şer�tler d�k�lm�şt�r. Pullu yemen�n�n 

b�r köşes�ne pullar, geometr�k kompoz�syonla oluşturularak yerleşt�r�lm�şt�r. 

Pullu yemen�n�n tek b�r köşes�ne uygulanan süsleme, yörede “k�rma” adını 

almaktadır. 

Örnek 8. Tepel�k 

 
Fotoğraf 45. Tepel�ğ�n süsleme detayı   
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Tepel�k, pullu yemen�n�n üzer�ne sadece gel�n kızlar tarafından başa 

takılmaktadır. Tepel�ğ�n üzer�; pul, payet, boncuk vb. hazır gereçler �le 

süslenm�ş; tepel�ğ�n �ç�, kumaş parçası �le kaplanmıştır. Tepel�ğ�n başa 

takılab�lmes� �ç�n tepel�ğe kumaştan yapılmış bağcıklar takılmıştır.    

 

Örnek 9. Çorap 

 
Fotoğraf 46. Çorap 

 

Geçm�şte kadınlar tarafından yün �plerden elde örülen ve d�z altına 

kadar uzanan beyaz çorap g�y�lm�şt�r; fakat günümüzde örgü çorapların 

kullanımı azalmış ve hazır olarak alınan düz, beyaz, uzun çoraplar terc�h 

ed�lmeye başlanmıştır. 

 

Örnek 10. Ayakkabı 

Geçm�şte kadınlar tarafından s�yah last�k ayakkabı g�y�lm�şt�r; fakat 

günümüzde farklı modellerde ayakkabılar g�y�lmekted�r. 

 

Geleneksel G�ys� Kültürünü Yaşatan Folklor Elç�s� Zeynep 

Dem�rbaş 
1958 yılında G�resun �l� Şeb�nkarah�sar �lçes� Al�şar köyünde doğan 

Zeynep Dem�rbaş ev hanımıdır. 1960 yılından bu yana İstanbul �l�nde �kamet 

eden ve Şeb�nkarah�sar gelenekler�n� ben�mseyen Zeynep Dem�rbaş, 

“gönüllülük” �lkes�ne göre hareket ederek geleneksel kadın g�ys� kültürünü 

yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak �ç�n çaba harcamaktadır. 
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Fotoğraf 47. Zeynep Dem�rbaş 

Zeynep Dem�rbaş, Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys�ler� ve 

aksesuarlarının tanıtılması �ç�n b�reysel olarak 1996 yılından bu yana akt�f 

b�r şek�lde çalışmaktadır. Her yıl İstanbul Feshane'de yapılan G�resun 

Günler�'ne katılan Zeynep Dem�rbaş, geleneksel kadın g�ys�ler� ve 

aksesuarlarının tanıtımını yapmakta ve telev�zyon programları �ç�n röpotaj 

vermekted�r. 1996 yılından bu yana çeş�tl� telev�zyon programları �ç�n f�ngo 

tem�n� �le uğraşan Zeynep Dem�rbaş, Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� 

ve aksesuarları �ç�n man�ler yazmış ve bu man�ler� katıldığı programlarda 

okumuştur: 

“Köyneğ� var 

basmadan 

Yakası kırmızıdan 

Sarmayan p�şman olur 

Karah�sar kızından” 

“Gel�n şalvar 

g�y�nm�ş,  

Yeş�l ç�mene benzer, 

Tutmuş yar�n el�nden 

Köyün �ç�nde gezer” 

 

“Sırtındak� sarılı,   

İpekten m� d�k�lm�ş? 

Nede güzel duruyor, 

Sutaşıyla süslenm�ş” 

 

“Kız kuşağın ne 

sıkı,       

Bel�n� de sıkmıyor, 

Tutmuş yar�n el�nden, 

H�ç k�mseden 

korkmuyor” 

 

“Peştemalın 

kolanı,              

Boncuklarla �şlenm�ş, 

Peştemalımın reng�, 

Bayrağıma benzem�ş” 

 

“Kırmızıdan 

d�k�lm�ş,            

Kız f�ngon ne güzel, 

Yar� askerden gelm�ş, 

Yüreğ�nde sev�nç var” 
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“Gel�n pullu 

bağlarken,     

Kızlar heves ederm�ş, 

Yar�m gelse askerden 

Gel�n olsam ben 

derm�ş” 

 

“Çorap elde örülür,    

Nakış nakış görünür, 

Sevd�ğ�n�n yanında, 

Güzel kızlar görünür” (Kaynak K�ş�: Zeynep 

Dem�rbaş, 20/04/2014). 

 
Fotoğraf 48 - 49. Feshane Günler�'nde Zeynep Dem�rbaş ve Zeynep Dem�rbaş İle 

Röportaj Yapılırken (Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014).  
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Fotoğraf 50 - 51 - 52. Geleneksel G�ys� Kültürünü Tanıtmak İç�n Tv Programına 

Katılan Zeynep Dem�rbaş (Çakın Fotoğraf Koleks�yonu, 2013). 

Zeynep Dem�rbaş, geleneksel kadın g�ys�s�ne çok önem verd�ğ� �ç�n 

56 yaşında İsmek Model�stl�k Kursu'na g�tm�ş ve Şeb�nkarah�sar geleneksel 

kadın g�ys� ve aksesuarlarının kolaj çalışmasını yapmıştır. 

Fotoğraf 53 - 54. Kolaj Çalışması ve Zeynep Dem�rbaş Kuşak D�kerken (Dem�rbaş 

Fotoğraf Koleks�yonu, 2014).  
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Zeynep Dem�rbaş, İstanbul Şeb�nkarah�sarlılar Derneğ�'nde 

düzenlenen her etk�nl�ğe geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarları �le 

katılmaktadır. Şeb�nkarah�sar Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu öğrenc�ler� 

�ç�n düzenlenen ve Tasarımcı Es�n Ertan'ın konuk olduğu söyley�şe Zeynep 

Dem�rbaş, geleneksel g�ys�ler� �le katılmıştır. Şeb�nkarah�sar geleneksel 

g�ys�ler� ve aksesuarlarını moda tasarımcısına tanıtmıştır.  

 

 
Fotoğraf 55. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys�ler�n�n Tasarımcı Es�n Ertan 

Tarafından İncelemes� (Ceranoğlu Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

Zeynep Dem�rbaş, Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� kültürünü 

yaşatab�lmek �ç�n kend� düğününden ber� akrabalarının özel günler�nde ve 

kına geceler�nde gel�nlere f�ngo g�yd�rm�ş, kız torunları �ç�n f�ngo d�km�şt�r. 

Zeynep Dem�rbaş, Şeb�nkarah�sar geleneksel g�ys�ler�n m�nyatürler�n� 

oyuncak bebeklere g�yd�rerek g�ys� kültürünü yaşatmaya çalışmaktadır.  
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Fotoğraf 56 - 57. Şeb�nkarah�sar Geleneksel Kadın G�ys�ler�n�n Özel Günlerde ve 

Kına Geceler�nde G�y�lmes� (Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

 
Fotoğraf 58 - 59 - 60. Zeynep Dem�rbaş'ın Torunlarına D�kt�ğ� F�ngo ve F�ngolu 

Oyuncak Bebek (Dem�rbaş Fotoğraf Koleks�yonu, 2014). 

Sonuç 
B�r topluma özgü kültürel değerlerden g�ys� ve aksesuarlar; zamana ve 

sosyo - ekonom�k olaylara bağlı olarak değ�ş�m göstermekted�r. Kültürel 
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etk�leş�mler�n ve değ�ş�mler�n hızla yaşandığı günümüzde, kültürel 

değerler�ne sah�p çıkmayan toplumların d�ğer toplumlara g�tt�kçe benzed�ğ� 

ve özünü kaybett�ğ� görülmekted�r. Koç (2006 : 292) da günümüzdek� 

toplumların g�y�nme şek�ller�n�n b�rb�r�yle benzer hale geld�ğ�n� bel�rterek bu 

görüşü desteklemekted�r. Bu sebepten dolayı toplumlar, gelecek nes�ller� �ç�n 

somut ve somut olmayan öneml� değerler�n� korumalıdır. 



Toplumlarda b�rçok kurum ve kuruluş; gelecek nes�llere kültürel 

değerler�n� aktarmak �ç�n çaba göstermekted�r. Kurum ve kuruluşların yanı 

sıra gönüllü b�reyler de kültürel değerlere sah�p çıkmak �ç�n uğraşmaktadır. 

Kültürün bütün unsurları, yen� nes�llere öncel�kle b�reyler vasıtasıyla 

aktarılmaktadır. Bu sebeple toplumda folklor elç�ler�, d�ğer �nsanlar �ç�n rol 

model olmaktadır ve kültürel değerler�n korunması, yaşatılması ve genç 

kuşaklara aktarılması konusunda öneml� �şlevler� yer�ne get�rmekted�r.  

Çalışmada; Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarlarının 

model ve karakter�st�k özell�kler� �ncelenm�ş ve kültürel m�ras �ç�nde öneml� 

b�r yere sah�p olan geleneksel kadın g�ys�ler�n�n yaşatılması �ç�n çaba 

gösteren folklor elç�s� Şeb�nkarah�sarlı Zeynep Dem�rbaş'ın çabaları 

hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. 

Şeb�nkarah�sar geleneksel kadın g�ys� ve aksesuarlarında; üst üste 

(katlı) g�y�nme geleneğ�n�n olduğu görülmekted�r. G�ys� ve aksesuarlar 

gel�nler tarafından g�y�ld�ğ�nde 10 parçadan; d�ğer kadınlar tarafından 

g�y�ld�ğ�nde 9 parçadan oluşmaktadır. G�ys� ve aksesuarlar, b�rb�r�nden 

oldukça farklı renklerden oluşmaktadır. Kına geces�nde geleneksel g�ys�ler� 

g�yen kadınlar �le gel�n� ayırt edeb�lmek �ç�n gel�n�n bel�ne ayrıca süslü ve 

püsküllü üçgen örtü bağlanmaktadır. 

G�ys�lerden köynek ve üç etek - entar�n�n kol özell�ğ�n�n aynı olduğu 

ve kollara katlanınca üçgen şekl�n� alan kare parçaların yerleşt�r�ld�ğ� 

görülmekted�r. Bu parçalar, kola rahat hareket sağlama özell�ğ� kazandırmak 

�ç�n yerleşt�r�lmekted�r. Geleneksel g�ys�lerden f�ngonun (cepken); 

aksesuarlardan pullu yemen� ve tepel�ğ�n süslenmes�, karakter�st�k b�r yapıya 

sah�pt�r ve emek ver�lerek özenle hazırlanmaktadır. F�ngoda (cepken) 

uygulanan bezemeler, k�ş�ler�n zevk�ne göre değ�şmekted�r. Aksesuarlardan 

çorap ve ayakkabının günümüz koşullarında üret�len çorap ve ayakkabılarla 

yer değ�şt�ğ� d�kkat çekmekted�r. Aksesuarlardan kuşak; Kastamonu, S�vas 
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ve Tokat �ller�nde de kullanılmaktadır; fakat her �l�n bağlama tekn�ğ� farklı 

olduğu düşünülmekted�r. 

Zeynep Dem�rbaş, geleneksel kadın g�ys�s�n� yaşatmak adına b�reysel 

olarak çaba göstermekted�r ve bu manev� görev� severek yapmaktadır. 

Zeynep Dem�rbaş g�b� folklor elç�ler� sayes�nde geçm�ş �le gelecek arasında 

bağ kurulmakta ve gençler�n �lg�ler� kültürel alanlara çek�lmekted�r. 

Geleneksel g�ys� kültürünün yaşatılması ve yaşayan folklor elç�ler�n�n 

gayretler�n�n artırılması �ç�n; 



· Folklor elç�ler�n�n verd�ğ� emekler desteklenmel�, ödüllend�r�lmel� 

ve l�teratüre kazandırılmalı, 

· Gençler �le folklor elç�ler�n�n buluşmasını sağlayacak projeler 

yapılmalı, 

· Gençler�n folklor elç�ler�n� rol model almaları sağlanmalı, 

· Geleneksel g�ys� ve aksesuarlar kültürün b�r parçası olarak 

muhafaza ed�lmel�,  

· Kültürel değerler�n hızla yok olduğu küreselleşme sürec�nde 

kültürel m�rası yaşatmak �ç�n çabalar yoğunlaşmalı, 

· Yerel kültür özell�kler� keşfed�l�p kullanılmalı ve yerel özell�kler�n 

sanatsal ve estet�k yönler� yaşatılmalıdır. 
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Öz 

Makale, seküler�zm konusuna, Batı Aydınlanması'nın ontoloj�k ve ep�stemeloj�k 
temel� olarak ve kap�tal�zm-l�beral�zm-demokras� �l�şk�ler� açısından yaklaşır. Bu 
yaklaşımı, Batı ve (Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınmış) Ortadoğu bağlamında, 
seküler�zm�n doğasını, anlamlarını (örn. Batılı kolon�yel b�r kabul ett�r�ş veya m�ll� 
egemenl�k, kurumsal b�r mekan�zma ve dünyagörüşü olarak) ve gel�şmes�n� 
etk�leyen faktörler�n farklılığını �fade ederek kurar. Daha sonra seküler�zme tar�hsel 
kap�tal�zm�n neol�beral evres�nde d�kkat çekerken, Batı ve Ortadoğu aydınlarının 
farklı konumlarına, Oryantal�zm�n her �k� durumda da örtük etk�s�ne eleşt�rel olarak 
bakar. Her ne kadar bu kısa çalışma, b�tm�ş b�r s�yasal ekonom� kr�t�ğ� ortaya 
koymayı hedeflemese de, seküler�zm konusunu, �çsel olarak, Dünya-Ekonom�'n�n 
kurulmasıyla bağlantılı ele alıp seküler�zme kap�tal�st s�stem�n s�yas�-�deoloj�k 
anlamda hem meşru�yet hem eleşt�r� araçlarının ep�stem� olarak yaklaşması 
açısından, böyle b�r kr�t�k �ç�n gerekl� olan yönü tay�n etmekted�r.  
Anahtar Kel�meler: Seküler�zm, (Neo)l�beral�zm, Kap�tal�zm, Demokras�, 
Oryantal�zm 
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On the Mult�ple Ep�stemolog�es of Secular�sm 
 

Abstract 
The art�cle approaches the �ssue of secular�sm, tak�ng �t as the ontolog�cal and 
ep�stemelog�cal bas�s of European Enl�ghtenment, from the po�nt of relat�ons 
amongst cap�tal�sm-l�beral�sm-democracy. It bu�lds the approach by way of 
express�ng the d�fferences �n the nature, mean�ngs (�.e. as an �ssue of Western style 
colon�al �mpos�t�on or an �ssue of worldv�ew, �nst�tut�onal mechan�sm and nat�onal 
sovere�gnty) and development of secular�sm �n the Western context and the 
Ottoman-�nher�ted M�ddle Eastern context. Later, wh�le the art�cle draws attent�on to 
secular�sm �n the neol�beral age of h�stor�cal cap�tal�sm, �t cr�t�cally exam�nes the 
d�ffer�ng pos�t�ons of Western and M�ddle Eastern �ntellectuals and the h�dden 
�mpact of Or�ental�sm. Although th�s l�m�ted art�cle does not a�m to prov�de a full-
fledged pol�t�cal economy cr�t�que on the �ssue, �t nevertheless po�nts out the 
d�rect�on such a cr�t�que would have to take, by way of tak�ng up the �ssue of 
secular�sm as �nherently related to the consol�dat�on of World-Economy, and 
approach�ng secular�sm as the ep�steme of the tools, �n the pol�t�co-�deolog�cal 
realm, of the cap�tal�st system, of both leg�t�macy and cr�t�que. 
Keywords: Secular�sm, (Neo)l�beral�sm, Cap�tal�sm, Democracy, Or�ental�sm 
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G�r�ş 
Makalede, �lk bölümde, seküler�zme, öncel�kle Batı Aydınlanma 

felsefes�n�n ep�stemoloj�k ve ontoloj�k temel� olarak bakılmaktadır. Bu 

temelde, seküler�zm�n ekonom�-pol�t�ğ�ne, kap�tal�zm ve l�beral�zm�n 

uyumlu (sırasıyla Dünya-Ekonom�'n�n üret�m organ�zasyon b�ç�m� ve s�yas� 

meşru�yet kaynağı) ve fakat demokras� ve kap�tal�zm�n çel�şk�l� �l�şk�s� 

açısından yaklaşılmaktadır. Devamında, İslam� bağlamda, seküler�zm�n 

evr�m sürec�nde, �çsel (sosyo-s�yas� kurumsal d�nam�kler) ve dışsal 

(emperyal hegemonya etk�ler�) faktörler tartışılmaktadır. Bu tartışma, 

kap�tal�zm�n ve l�beral�zm�n, İslam� bağlamda, Dünya-Ekonom�'ye çevre 

olarak eklemlenme süreçler�nden mütevell�t �zled�ğ� farklı yol ve y�ne 

demokras� ve kap�tal�zm�n �l�şk�s� üzer�nden şek�llenm�şt�r. Son olarak, 

Soğuk Savaş sonrası neol�beral kap�tal�st dönem�n demokras�yle çel�şk�s�n�n 

farklı doğasına, neol�beral�zm�n, s�yas� meşru�yet aracı olarak 

neomuhafazakâr akımlarla �tt�fakında, seküler�zme karşı daha tehd�tkâr oluşu 

üzer�nden d�kkat çek�lmekted�r. Kısacası, alt başlıktak� 'çoklu' �fades�, hem 

Batı-Hr�st�yan, Doğu-İslam bağlamları �ç�n hem de l�beral Dünya-Ekonom� 

�le neol�beral Dünya-Ekonom� bağlamları �ç�n kullanılmıştır. 

B�r başka dey�şle, seküler�zm�n çoklu ep�stemoloj�ler� derken, �k� ayrı 

kapsam ve bu �k� kapsam �ç�nde de tekrar �k� ayrım söz konusudur. B�r�nc� 

kapsam, kültürel, �deoloj�k, sosyo-pol�t�k; �k�nc� kapsam, ekonom� pol�t�k 

olarak ele alınmıştır. B�r�nc� (kültürel, �deoloj�k ve sosyo-pol�t�k) kapsamda, 

Batı ve Doğu d�yad�ğ�; �k�nc� (ekonom� pol�t�k) kapsamda, l�beral Dünya-

Ekonom� ve neol�beral Dünya-Ekonom� d�yad�ğ� vardır. 

           

Seküler�zm 

(1) Kültürel; İdeoloj�k; Sosyo-

Pol�t�k 

(2) Ekonom� Pol�t�k 

Batı-Hr�st�yan & L�beral Dünya-Ekonom� & 

Doğu-İslam Neo-l�beral Dünya-Ekonom� 

 

İk�nc� bölüm �se, seküler�zme, hüman�st Avrupa'nın 'ırkçı m�rasını 

eleşt�rme zorunluluğu ve takıntısı' ( ölü albatros) ve bu '�lerlemec�' 

(progress�ve) eleşt�r�n�n İslam� bağlama Avrupa bakışında, Oryantal�zm�n 

sınırlarında kalması üzer�nden yaklaşmaktadır. Burada söz konusu olan 
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emperyal bağlam Avrupa'yı ve Avrupalı aydınların çıkmazlarını �şaret 

ederken, emperyal bağlamın objes�ndek� İslam dünyası aydınlarının 

çıkmazlarındak� farklılıklar ve bu farklılıklarda dah� fark ed�leb�lecek 

Oryantal�zm�n örtülü etk�s�ne d�kkat çek�lmekted�r. Bu Avrupa ve İslam 

dünyası ayrımı, alt başlıkta, seküler�zm�n çoklu bağlamları olarak �fade 

ed�lm�şt�r. Son yer�ne �se, makalen�n tartışmaya açmak �sted�ğ� konular 

bel�rt�lm�şt�r.  

 

Seküler�zm�n Çoklu Ep�stemoloj�ler�: Kap�tal�zm ve Neol�beral 

Kap�tal�zmle İl�şk�s� 
B�r s�yas� �deoloj�, doktr�n veya dünya görüşü olarak seküler�zm ya 

materyal�st b�r dünya görüşünün zorla (kolon�yel) kabul ett�r�l�ş�, b�r 

yabancılaştırıcı, aslen ruhan� b�r topluma dayatılan modern ve kısıtlamasız 

b�r zevk kültürü; ya da b�rey�n 'hak�m�yet'� mevzusunu çözmey� hedefleyen, 

'tutku'yu, hoşgörüsüzlüğün kontrolü ve barış �ç�n, 's�yas� �lerleme' adına 

bastıran b�r rasyonel prens�p olarak karşımıza çıkıyor. Bu �k� genel �fade, 

taban tabana zıt olmalarına rağmen, ortak b�r varsayım üzer�ne kuruludur: 

Seküler�zm, ontoloj�k ve ep�stemoloj�k olarak Batılı ve Batı'ya özgü b�r 

kavramdır. 

Seküler�zm, Aydınlanma Ep�stemoloj�s� olarak, hem l�beral�zm�n hem 

de (tar�h� kap�tal�zm�n başarısız kabul ed�len alternat�f�) sosyal�zm�n 

gel�ş�m�n� mümkün kılmıştır1. 'Aydınlanma'nın �lk öneml� s�yas� �fades� 

olarak Fransız Devr�m�, esk� rej�m�n (Anc�en Rég�me) ar�stokrat�k ve d�n� 

kurumlarını, (kend�) ep�stemoloj�s�n� s�yas� b�r doktr�n olarak 

kurumsallaştırarak yok etm�şt�r. Devr�m sonrasının aşırılıkları b�r yana, 

seküler�zm�n ya da Fransız bağlamında la�kl�ğ�n doğuşu, doktr�nel olarak, 

hâk�m�yet�n temeller�n�n b�r yen�den tanımlanışı (ruhban� yer�ne dünyev� ve 

ar�stokras�-krallık yer�ne halk egemenl�ğ�) anlamına geld�. Ontoloj�k temel� 

seküler�zme dayalı 19. yüzyılın �deoloj� üçlüsü (muhafazakârlık, l�beral�zm 

ve sosyal�zm) �ç�nde gal�p gelen; b�lhassa kap�tal�zm ve sömürgec�l�k 

arasındak� yakınlık, l�beral�zme, dünya-kap�tal�zm�n�n kurumlarını n�speten -

                                                           
1 Burada, 'başarısız'ın anlamı, sosyal�st eğ�l�mler�n sosyal demokrat�k pol�t�kalarca kapsanmadıkları 
yerde -en azından günümüz neol�beral devr�nde- çoğunlukla tar�h�n d�pnotu olarak marj�nal�ze ed�lm�ş 
olmaları veya devr�m yoluyla s�yas� �rade ve gücü ele geç�rd�kler� yerlerde, yıkımla sonlanan total�ter 
s�stemler yaratmış olmalarıdır. 
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genel olarak ve �l�şk�lenen herkes �ç�n- daha �y� meşrulaştırab�len b�r ortam 

yaratmada güçlü b�r bağ sunab�ld�ğ� �ç�n, c�dd� s�stem�k sarsıntılar ve 

eleşt�r�lere rağmen, l�beral�zm oldu. Aslen geleneksel dünya görüşünün 

hürr�yet değer�n� savunma kaygısından 'k�l�se -monarş�-ar�stokras�' �tt�fakına 

karşı doğan ve bu anlamda 'sol' olan l�beral�zm, 'doğal haklar hukuku' 

kavramını 'mülk�yet hakları' ayağı aracılığıyla meşrulaştırdığından, aynı 

zamanda, s�yas�-�deoloj�k spektrumun 'sağ'ında yer almaktaydı. Sanay� 

Devr�m�'yle, l�beral�zm, kap�tal�zm�n b�r sağ 'egemenler �deoloj�s�' hal�ne 

gel�rken, özell�kle V�ktorya İng�lteres� f�lozoflarından Spencer'�n 

Darw�n�zm� �le 'bırakınız yapsınlar, bırakınız geçs�nler' ( la�ssez-fa�re, 

la�ssez-passer) kap�tal�zm�n�n ve emperyal�zm�n meşrulaştırma aracı olarak 

sağlamlaştı. Bu arada, l�beral öğret�, Wallerste�n'ın �fades�yle, 'tar�h� 

kap�tal�zm�n dünya-s�stem�n�n jeo-kültürü'  hal�ne geld�; Protestan et�ğ� 

üzer�nden doğrudan Hr�st�yan dünya görüşü m�rası üzer�ne kurulu l�beral 

kap�tal�zm�n s�yas� ve ekonom�k kurumlarıyla başbaşa �l�şk�lend�r�len, aslen 

tüm 19. yüzyıl �deoloj�ler�n�n ontoloj�k temel� olan seküler�zm �se, başta en 

sert vurduğu (yarı) kolon�lerde olmak üzere, l�beral kap�tal�zm�n 

günahlarının külfet�n� de üstlend�2.   

Seküler�zm konusunda b�raz daha der�ne bakacak olursak; Bedr� 

Gencer (2012)'�n anlattığı, hak�kat s�yaset�n�n sacayağını oluşturan 

'modern�zm -seküler�zm-�deoloj�' �l�şk�s�n� görürüz. Mes�yan�zm�n kılık 

değ�şt�rm�ş şekl� olarak modern�zm, ah�r zamanda Mes�h'�n kuracağı 

yeryüzü cennet�n� �fade eden 'yen� dünya düzen�n�' öne çekme ve John 

Vahy�'n�n fütür�st�k eskatoloj�ye karşı 'gerçekleşm�ş eskatoloj�'s�n� keşfeden 

Rönesans Avrupası'nın, bu düzen�, seküler�zm sayes�nde 'ş�md� ve bur ada' 

kurma projes� �se; 19. yüzyılın 'tar�h� asır' atfed�lmes�, bu seküler h�kmet�n 

seküler d�n olarak �deoloj�ye dönüştürülerek evrenselleşt�r�lmes� sürec�n� 

�fade ed�yordu. Bu süreç kabaca şöyle gel�şm�şt�r: Hr�st�yan dünyada 

'ar�stokras�, ruhban ve avam 'ı kapsayan üçlü h�yerarş�k tabakalaşma model� 

ve Tek Tanrı �nancını zedeleyen Katol�k K�l�ses� �le �kt�dar �l�şk�ler�n�n bu 

yönde kurumsallaşması, meşru�yet kr�z�ne yol açmıştı. Hatta b�zzat d�n, 

K�l�se tarafından bell� b�r pol�t�k v�zyonu, resm� �deoloj�y� tems�l eden 

                                                           
2 Tar�h� kap�tal�zm�n dünya-s�stem�n�n jeo-kültürü üzer�ne, bkz Wallerste�n (2011); tar�h�-kap�tal�zm 
üzer�ne daha fazla ayrıntı ve anal�z �ç�n, bkz Wallerste�n (1974); mutlak�yetç� devlet üzer�ne, bkz 
Anderson (1974); Fransız Devr�m� üzer�ne, bkz Doyle (1999) ve Wallerste�n (1989). 
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teoloj�ye dönüştürülmüştü. Hr�st�yanlık'tak� teod�se kr�z�, Luther ve Calv�n 

g�b� teologlar tarafından '�çer�den' yorumla reformasyon sürec�ne yol 

açarken; bu sürec�n yeters�z kaldığı noktada, 'Aydınlanma' den�len 

'dışarıdan' yorumla, üdeba ve f�lozoflar aracılığıyla, entellektüel 

reformasyona �ht�yaç doğmuştu. Alternat�f d�n yorumları olarak teoloj�ler�n 

ortaya çıktığı Reformasyon'dan sonra, teoloj� sekülerleşt� ve s�yasallaşmanın 

ürünü �deoloj�ye dönüştü. Gelenek, d�n�n fenomenal boyutunu oluşturduğuna 

göre, geleneğ�n dönüştürülmes� olan modernleşmen�n temel�nde d�n�n 

dönüştürülmes� olarak sekülerleşme, sekülerleşmen�n özünde de kutsaldan 

uzaklaşma yatmaktadır; sekülerleşme, Batı'da vah�y kaynaklı d�n�n 

kaybolmasıyla başlamıştı3. 

Bu anlamda, modern�zm�n aracı 'b�r dünya görüşü' olarak seküler�zm 

b�r meta-�deoloj�, 'b�r toplum projes�' olarak sosyal�zm g�b� �deoloj�ler �se 

ona dayanan b�rer para-�deoloj�yd�. Modern h�kmet olarak seküler�zm�n 

tümelleşt�r�lmes� �se d�yalekt�k olarak d�ğer d�nler�n t�kelleşt�r�lmes�n� 

gerekt�r�rken, özelde İslam d�n� sekülerleşmeyle b�r ölüm-kalım meseles� 

olarak karşılaşmıştı4. Bu karşılaşmayı, 'meden�leşt�r�c� Batı'nın �k� tür 

gel�ş�ne karşı ver�len �k� tür karşılık kapsamında düşüneb�l�r�z. B�r�nc�s�, 

Napolyon' un 1798 Mısır sefer�yle başlayan Batı sömürgec�l�ğ�ne karşı 

1830'larda Osmanlı ve Mısır'da pol�t�k modernleşmen�n başlamasıdır. 

İk�nc�s� �se, 'İslam (ve Türklük) �lerlemeye man�d�r' propagandasıyla 

başlayan İng�l�z kültür savaşına karşı, 1860'larda Yen� Os manlılar, 

1880'lerde Mısırlı modern�stler tarafından İslam'ın yen�den yorumlanmasına 

yol açan b�r entellektüel hesaplaşmaya g�r�lmes�d�r5. Osmanlı'da Batı 

modern�zm�n�n, Mısır'da (İslam�) geleneğ�n eleşt�r�s� odaklı gel�şt�r�len bu 

hesaplaşma; mülkün bekası �ç�n, otokrat�k reformları (alışılagelm�şe uygun 

olarak) aposter�or�k meşrulaştırma kaygısıyla ve apolojet�k olarak, Batı 

kültür savaşına karşı nefs�-müdafaa tarzı b�r İslam'ı savunma çabası 

d�nam�kler�yle şek�llend�. Bu çabada sekülerleşme, İslam kend� �ç�nde 

teod�se problem�n� çözecek mekan�zmaları Gazal� �le gel�şt�rm�ş 

olduğundan, normat�f değ�l, mekan�k b�r sekülerleşme olarak yerleşm�şt�6. 

                                                           
3 Gencer (2012), özell�kle s. 120, s. 217-219; bütüncül ve der�nlemes�ne b�r anal�z �ç�n s. 165-248. 
4 Ib�d, s. 219. 
5 Ib�d, s. 201-210 ve s. 277-305. 
6 Ib�d, s. 796. 
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Gazal�'n�n gel�şt�rm�ş olduğu mekan�zmalar, İslam'ın ve Kur'an'ın eklekt�k, 

akılcı veya felsef� yorumlanışına son verm�ş; İbn-� Rüşt, İbn-� S�na g�b� Batı 

meden�yet�nce özümsenen âl�mler�n savunduğu b�l�msel düşüncen�n önünü 

kesm�ş ve daha öneml�s�, kurumsallaşmasını engellem�şt�r. 

Esasen modern Batı demokras�s�n�n tutarsızlığının �k� temel� vardı. 

B�r�nc� temel, klas�k l�beral�zm �le kap�tal�zm�n olağan çel�şk�s�nden 

mütevell�t �d�:  Demokras�n�n, yasal olarak (ruhban sınıfı veya kral-

ar�stokras� dayanışması yer�ne) 'halk'a dayandırılan s�yas� temel�, halk 

�ç�nde b�r sınıf leh�ne (Kap�tal�n sınıfı) 'taraflı'ydı. L� beral�zm�n, s�yas� 

otor�ten�n keyf�l�ğ�ne karşı, �nsan hakları ve s�v�l özgürlüklere da�r talep ve 

�dd�aları, büyük �nsan yığınları �ç�n ekonom�k eş�tl�k kaygılarından 

arındırıldığında b�r anlamda büyük ölçüde sahteleşm�ş (bogus) oldu. Bu 

vaz�yet b�r yen� meşru�yet kr�z� yaratırken; b�r 'd�ren�ş ve kurtuluş' sahası 

olarak 'demokras�', anarş�st, otor�te -nefret� odaklı (m�sarch�st) ve rad�kal 

demokras� akımlarıyla sosyal demokrat�k ya da sol akımlar arasına sıkıştı. 

İk�nc� temel –k� �lk temelle �l�şk�l�d�r- klas�k l�beral�zm ve (yarı) sömürge 

halkları �ç�n l�beral �nsan� değer, özgürlük ve hakların tamamen �hmal� 

üzer�ne kurulu emperyal�st pol�t�kaların tutarsızlıklarına bağlıdır. B�r 

anlamda, bu durum, �lk temel olarak anlattığımız toplumsal (�çsel) 

tutarsızlıkların bütün dünya halkları �ç�n enternasyonelleşt�r�lm�ş (dışsal) 

hal�yd�. 

Böylel�kle, Weber'�n 'dem�r kafes' (�ron cage) �fades�yle anlattığı 

'dünyanın büyüsünün bozulması' (d�senchantment of the world) durumu 

daha da der�nleşm�ş; Freud'un meden�yet�n h oşnutsuzlukları olarak tasv�r 

ett�ğ�, Foucault'nun modern devlet�n teknokrat�k mantığını anlatmak üzere 

kullandığı 'yönet�m z�hn�yet�' (governmental�ty) kavramının dayandığı 

Raymond W�ll�ams'�n '�çsel olarak baskıcı mod' (�nherently dom�nat�ve 

mode) kavramı, özünde �nsan ruhu �ç�n b�r meşru�yet kr�z� taşıyan 

modern�ten�n d�s�pl�n ed�c� gücüne dönüşmüştür: Tıpkı Jean Jacques 

Rousseau'nun, �k� yüzyıl önces�nde, modern�te ve 'meden�yet'le 

sorunsalında �fade etm�ş olduğu g�b�7. Dahası, İslam alem�nde, bütün bu 

tutarsızlıklar ve bunların sebeb�yet verd�ğ� kr�zler, seküler�zm aracılığıyla 

                                                           
7Bkz Foucault'nun 1982 -1983 arası notları. Ayrıca meden�yet�n hoşnutsuzlukları üzer�ne, bkz Freud 
(1929). Weber üzer�ne, bkz Waters and Waters (2015). Ayrıca bkz '�çs el olarak baskıcı mod' kavramı 
�ç�n, W�ll�ams (1958). 
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h�ssed�lm�ş oldu. Bunun sebeb� �se, dünya-ekonom�ye entegre olmaktan 

mütevell�t evrensel b�r süreç olarak modernleşmen�n, genel olarak, doğrudan 

veya dolaylı olarak (yabancı veya yerl� kadrolarla) b�r nev� kolon�leşmen�n 

parçası olarak gel�şm�ş olmasıdır. Dolayısıyla, Batı demokras�s�n�n yakasını 

bırakmayan genel ve �çsel meşru�yet kr�z�, Doğu'nun kend�n� �fade ve prat�ğ� 

kr�z�ne dönüştü.  

1500'lerde market aracılığıyla b�rb�r�ne bağlı, g�r�ft yönet�mler ve 

kültürler olarak ortaya çıkan (Wallerste�n'ın �fades�yle) Avrupa 'Dünya -

Ekonom�'; b�r devlet yapısı altında yen�den -dağıtımcı b�r s�stem olan ama 

bütünleşt�r�c� b�r marketten yoksun, (Braudel'�n �fades�yle) 'Dünya -

İmparatorluğu'  olan Osmanlı'yı, farklı zamanlarda farklı yerler�nden 

kapsamaya başladı. Dolayısıyla, hem l�beral�zm hem kap�tal�zm, bu 

kapsamaya ver�len Osmanlı'ya has tepk�ler olarak, farklı koşullar altında 

şek�llend�. Sekülerleşmen�n ortaya çıkışı da dış müdahele ve �ç reform 

d�nam�kler�yle daha da karmaşıklaştı. Osmanlı aydınları �ç�n, reformun 

hedef�, örneğ�n Afghan�'de ya da Abduh'da olduğu g�b� hadd� zatında 

(İslam) d�n(�) yer�ne, yeters�z kalan s�yas� kurumlar olurken; ep�stem�k b�r 

kategor� olarak 'seküler'�n ve  s�yas� b�r doktr�n olarak 'seküler�zm'�n 

(la�kl�ğ�n) ortaya çıkışının, 'Dünya -Ekonom�'ye entegrasyon sürec�n�n 

karmaşıklaştırdığı, 1839 Tanz�matı'nın mülk�yet (can, mal…) hakları 

kapsamında ve 1858 Toprak Reformu'nun kap�tal�zmle uyumlu b�r toprak 

rej�m� gel�şt�rme çabası kapsamında, çoklu b�r �ç kaynaklı (endojenez) kökü 

olduğu düşünüleb�l�r. B�r başka endojenez temel de İslam d�n�nde arınma, 

düzeltme veya reform mücadeles�n�n değ�şken fakat devamlı tar�h�d�r k� bu 

mücadele Mutez�ler'den ber�, (�man �le a kıl tartışmaları üzer�nden 

şek�llenen) d�n� geleneksell�kle rasyonal�te arasında, statükonun güçler�n�n 

reformculara üstün geld�ğ� b�r savaş olarak ver�lm�şt�r8.  

                                                           
8 Abduh ve Afgan� �ç�n bkz Kedour�e (1966); Afgan� üzer�ne, bkz Kedd�e (1966), (1968) ve (1970); 
Mutez�le ve akıl �ç�n savaş üzer�ne, bkz Hoodbhoy (1991); İslam üzer�ne, bkz Donohue ve Espos�to 
(2007), Houran� (1983). Rasyonal�te çok yönlü b�r kavramdır: b�r yönü, Weberyen kap�tal�st bürokrat�k 
anlamıdır; d�ğer�yse �nsan aklını teoloj�k önsel gerçekler�n baskısından özgürleşt�ren b�l�msel düşünce 
anlamıdır. Burada bu �k�nc� anlamda kullanılmıştır. İslam' ın �lk zamanlarından ber� Kur'an'ın en öneml� 
emr�n�n aklın kullanılması olduğunu savunan b�r düşünce akımı vardır. Osmanlı'nın genel tar�h� -yapısal 
özell�kler� �ç�n, bkz İnalcık (1977), Gerber (1987), İnalcık ve Quataert (1994), Karpat (1968) ve Karpat 
(1972). Osmanlı s�stem�nde kap�tal formasyonu �ç�n, bkz İnalcık (1969); tarımın t�car�leşmes� üzer�ne, 
bkz Quataert (1980). Osmanlı'nın dünya -ekonom�ye eklemlenmes� üzer�ne, bkz Wallerste�n, Decdel� ve 
Kasaba (1987), Sunar (1987), Kasaba (1988), Salzmann (1993), (1999) ve (2000). Osmanlı bürokrat�k 
reform �ç�n, bkz Rod�son (1963), F�ndley (1980) ve (1989), Fle�scher (1986), ve Ahmad (2003: Bölüm 2, 
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Altında yatan güçler, durumlar, faktörler, sağlamlaştırma süreçler� 

(consol�dat�on processes), Avrupa kap�tal�zm�n�n �ncel�kler� ve Osmanlı 

'Dünya -İmparatorluğu'nun, bu kap�tal�zm�n 'Dünya -Ekonom�s�'ne �lt�hakı, 

bütün bu sebeplerle, Batı l�beral�zm�n�n b�r kategor�s� olan 'seküler�zm' �le 

Doğu 'seküler�zm'� arasında, esas �t�bar�yle kategor�k b�r ayrım gerekt�r�yor. 

Seküler�zm�n bu göz ardı ed�len ekonom�-pol�t�k temell� �k�l� kategor�s�, 

önsel olarak, seküler�zm�n çoklu ep�stemoloj�ler� ve anlamlarının keşf�n� 

gerekt�r�yor. Söz konusu olan �k�l�kten kasıt, muhafazakâr veya sosyal�st 

post-kolon�yel İslam düşünürler�n�n ele aldığı şek�lde seküler�zm�n, b�r 

yabancılaşma, zevk, materyal�zm veya rasyonal�te kültürü olarak bas�tçe b�r 

kolon�yel empoze ed�l�ş olduğu f�kr�nden z�yade, s�yas� hak�m�yet�n kaynağı 

olarak Doğu toplumlarında d�n� olmayan otor�ten�n kullanılışının dışsal 

kaynaklara rağmen �çsel d�nam�kler ve temellerle şek�llend�ğ�, dönüştüğü 

f�kr�d�r. Doğu'da seküler�zm, 'Dünya -Ekonom�'ye eklemlenmen�n 

zorunlulaştırdığı modernleşmen�n teor�k alt yapısı olarak, Sel�m Der�ng�l 

(2010)'�n başka b�r durum �ç�n kullandığı �fadeyle, 'ödünç alınmış 

emperyal�zm' (borrowed �mper�al�sm) tarzı otor�teryen b�r yol tak�p 

etm�şt�r9. Modern�teyle beraber ortaya çıkan yen� bürokras� tarafından açılan 

yol, (�çsel olarak) tepeden-�nme yapılanma g�b� Osmanlı sosyal 

formasyonunun kurumsal hususlarıyla ve (dışsal olarak) 19. yüzyılda Batı �le 

�mzalanan s�yas� ve ekonom�k anlaşmalar g�b� emperyal pol�t�kalarla 

şek�llenm�şt�r. Aslında, Batı'da da, kap�tal�zm, l�beral�zm ve sosyal�zm (ve 

herhang� b�r Batı �deoloj�s�n�n ep�stem�k temel� olarak seküler�zm), yükselen 

b�r bürokras�n�n oldukça otor�teryen pol�t�kalarıyla vücut bulmuştur; fark, 

sınıfsal oluşumlar ve sınıf yapıları ve tab� k� Batı'nın emperyal�zm�n objes� 

(hedef�) değ�l, süjes� oluşundadır.  

N�yaz� Berkes (1998) kurumsal dönüşümler� �ncelerken, devlet�n 

üstünde, devlete tab� veya devletle paralel b�r k�l�sen�n Hr�st�yanlığa özgü 

olduğunu ve bu hal�yle devlet �le d�n arasındak� �l�şk�ler �ç�n kural değ�l 

�st�sna teşk�l ett�ğ�n� yazar. İslam'da �se, k�l�se ve devlet şekl�nde b�r� d�n�, 

d�ğer� s�yas� �k� ayrı kurum yoktu, çünkü d�n ve devlet kaynaşmış b�r 

                                                                                                                                        
3). Osmanlı ekonom�k s�stem� �ç�n, bkz İnalcık (1969), İnalcık (1970) ve Genç (2000). Genç Osmanlılar 
üzer�ne, bkz Mard�n (1962) ve Jön Türkler üzer�ne, bkz Ahmad (1969), ve Ahmad (2008, Vol. I: s.1-173 
and Vol. II: s.49- 203). 
9 'Ödünç alınmış emperyal�zm' �fades� �ç�n, bkz Der�ng�l (2010).  
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bütündü. D�n (Avrupa'da zaman zam an K�l�se'n�n olduğu g�b�), devlet�n 

üstünde, devlete tab� veya devletle paralel değ�ld�; d�n devlet�n özü, devlet de 

d�n�n c�s�mleşm�ş �fades�yd�10. Dolayısıyla, çatışma, modern devlet 

kurumlarının, özell�kle yen� bel�rmekte olan kap�tal�st üret�m tarzının 

pek�şmes�yle, mülk�yet üzer�ne b�r pazarlıkla oluştuğu Avrupa'da olduğu 

g�b� k�l�se ve devlet arasında değ�ld�. Çatışma, Avrupa kap�tal�zm�n�n 

yarattığı dünya-ekonom�ye çevre (per�phery) olarak eklemlenm�ş ve 

Avrupa'dak� (peş peşe gelen ve sürekl�l�ğ� ola n s�yas� değ�ş�mler� üstlenm�ş) 

sınıf yapısıyla b�reb�r karşılaştırılab�lecek b�r yapısı olmayan Osmanlı 

İmparatorluğu'nda, değ�ş�m�n güçler�yle, kutsal hukukun destekled�ğ� 

geleneğ�n (statüko) güçler� arasındaydı.   

Doğu'da seküler s�yas� s�steme açılan b ürokrat�k yol, seküler�zm� salt 

Batı l�beral z�hn�n�n kogn�t�f b�r parçası olarak alan (Oryantal�st) görüşten 

mütevell�t (ve seküler�zm�n kap�tal�zm�n moral/ahlâk� �flasını da 

yüklen�ş�yle), çoğunlukla, tek boyutlu b�r yabancı kültürel �hraç olarak 

algılanmıştır. Her ne kadar kültürel �hraç ve zora dayalı uygulamalar İslam 

dünyasında modernleşme çabalarının c�dd� b�r parçasıysa da, değ�ş�m 

d�yalekt�ğ� bu denl� bas�tleşt�r�lm�ş Oryantal�st b�r bakışla tek yönlü olarak 

alınamaz. Bu bağlamda, seküler�zm�n s�yasal ekonom� anal�z�n� gel�şt�rmek; 

�ş�n, kökler�, sürekl� değ�şen sosyo-ekonom�k şartların şek�llend�rd�ğ� s�yas� 

otor�te, hâk�m�yet, meşru�yet ve �deoloj�n�n kaynağı üzer�ne asırlık 

savaşların �ç�nde olan kurumsal yönünü de öne çıkaracaktır. Mecelle'n�n 

yazımı veya Osmanlı Mecl�s-� Mebusanı'nda d�le get�r�len s�yas� haklardan 

söz edeb�lmek �ç�n öncel�kle ekonom�k eş�ts�zl�klerden bahsetmek gerekt�ğ� 

f�kr� veya Batı meden�, s�yas�, ekonom�k ve teknoloj�k gel�şmes�n�n 

temel�nde yatan b�l�msel devr�m ve o temelde şek�llend�r�len eğ�t�m 

b�r�mler�n� örnek alan çağdaş eğ�t�m f�kr�11 veya c�dd� anlamda 

uygulanamasa da Jön Türkler'�n g�zl� toplantılarına kadınları da 

çağırmaktak� ısrarları, Batı saldırıları altında dah� olsa temelde Doğulu b�r 

seküler�zm ep�stemoloj�s�n�n şek�llend�rd�ğ� Doğu gerçekler�d�r. 

 

                                                           
10 Berkes (1998: 5-20). 
11Bu konulardak� mecl�s tartışmaları �ç�n, bkz Karpat (1969) ve (1972). Bu tartışma tutanakları �ç�n, bkz 
Us (1940, 1954). 
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Modernleşen Avrupa'nın doğusu, İtalya'nın güney� g�b�, Ç�n, Osmanlı 

ve Rusya g�b� �mparatorluklar da modernleşme sürec�n� hızlandırmak �ç�n 

�çsel ötek�ler�n� yarattılar; güçlü b�r merkez oluşturmaya yönelen bu 

�mparatorluklara özgü merkez/çevre ayrımının modernleşme sürec�nde 

kesk�nleşmes�, “evc�l oryantal�zm”� kolaylaştırdı. İşte öncek� bürokras�yle 

yer değ�şt�rmek suret�yle yen� gel�şen bürokras�n�n açtığı bu yol, Osmanlı 

sosyal formasyonunun kurumsal hususlarıyla (en başta tepeden-�nme 

yapılanma) ve Batılı emperyal pol�t�kaların sonuçlarıyla (19. yüzyıl s�yas� ve 

ekonom�k antlaşmalar, kap�tülasyonlar…) şek�llenm�şt�r. Başka b�r dey�şle, 

Osmanlı da (ve akab�nde Türk�ye Cumhur�yet� de) kend� �ç�nde b�r yandan 

oryantal�st�k b�r jeopol�t�k, öte yandan aynı çağda yaşayan toplulukların ayrı 

kültürel sev�yeler�n� korumasını reddeden b�r kronopol�t�k ötek�leşt�rmeye 

g�tt�. D�n�n d�key boyutunun tasf�yes�yle yatay boyutunun s�v�lleşt�r�lmes� ve 

yasasız d�ne dönüştürülmes�ne dayanan ulusun, tüzel k�ş�l�k kazanan devletle 

b�rleşmes�n�n temel�nde bu ötek�leşt�rme yatar12. Bu b�rleşme, evrensel 

sekülerleşmen�n ana d�nam�ğ�n� teşk�l eder; ulus-devlet�n temel�n�n 

sekülerleşme oluşunun tam neden� de budur.   

İslam� bağlamda, seküler�zm veya daha kes�n olarak la�kl�k, 

sultanlık/hal�fel�k yönet�m�ne karşı popüler (demokrat�k) egemenl�ğ�n 

temel�, kurumsal b�r mekan�zmadır. Sosyal, ekonom�k ve s�yas� alanları, 

d�n�n, bell� b�r mezhep tarafından bell� b�r şek�lde yorumlanması, s�yas� ve 

ekonom�k amaçlar �ç�n örgütlenmes� ve kullanılmasından, baskıcı bağnazlık, 

(başta v�cdan, d�n, düşünce ve �fade özgürlüğü konularında) hak ayrımcılığı 

veya �hlal� veya v�cdan sömürüsünün tasallutundan güvenl� tutab�lmek �ç�n 

b�r gerekl� önkoşul olarak ortaya çıkar. Buna bağlı olarak, la�kl�k, b�r açıdan, 

sosyal adalet� ve kaynak-paylaşımını bel�rlemek ve demokras�y� kurumsal 

olarak oturtab�lmek �ç�n asl�d�r. B�r başka açıdan, b�reyler�, kend� k�ml�kler�, 

yaşam tarzları ve d�n yorumları üzer�nde özgür seç�m ve otor�teyle donatmak 

�ç�n b�r gerekl�l�kt�r. Her �k� açıdan da, la�kl�k, s�yas�, ekonom�k, sosyal ve 

yasal yaşamda, hem b�reysel hem sosyal özgürlüğü sağlamlaştıran kurumsal-

yasal, zorunlu b�r mekan�zmadır. Başka b�r dey�şle, erken dönem 

l�beral�zm�n�n teoloj�k mutlak�yetç�l�ğe (theolog�cal absolut�sm) yönel�k 

end�şes�n� hatırlatır b�ç�mde, la�kl�ğ�n end�şes�, hâl�hazırda, b�l�msel 
                                                           
12 Kronopol�t�k ötek�leşt�rme ve d�n�n yatay boyutunun s�v�lleşt�r�lmes� ve d�key boyutunun tasf�yes� 
hakkında bkz Gencer (2012), p. 75.  
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düşüncey� tehd�t eden teoloj�k b�r dünya görüşünün ve �nsan özgürlüğünü 

tehd�t eden, kend�-kend�ne (self-appo�nted) seç�lm�ş b�r 'ruhban sınıfı'nca 

aktarılan kutsal k�tabın bell� b�r yorumuna dayalı b�r hukuk s�stem�n�n zorla 

kabul ett�r�lmes�d�r13.  

Seküler�zm�n ş�md�ye kadar anlattığımız d�yad�k kategor�s�, 

kap�tal�zm�n son üç onyılda gerçekleşen ve yakın gelecekte de devamı 

öngörülen neol�beral öğret�ye dönüşümüyle daha da karmaşık b�r hale 

gelm�şt�r. En az yarım yüzyıldır, Dünya-Kap�tal�zm�n (World-Cap�tal�sm �n 

the h�stor�c sense) d�nam�kler� Amer�kan hegemonyasıyla yapılanmıştır. Bu 

hegemonya, dünya-kap�tal�zm�n jeo-kültürünün �lkeler�n� yen�den 

şek�llend�rm�şt�r: Klas�k l�beral�zm, hareket alanı sosyal sözleşmeye dayalı 

devlet geleneğ� �ç�nde kısıtlanmış b�rey�n ahlak�, s�yas� ve ekonom�k 

hareketler� arasında b�r farklılıktan öte b�r ger�l�m� �fade ederken; 

neol�beral�zm bu ger�l�m�n fesh� üzer�nde yüksel�r. Bu özel dönüşüm, Wendy 

Brown'un ded�ğ� g�b�, neol�beral�zm� ekonom�k alandan çeker ve onu yen� 

tür b�r muhafazakârlık �le b�rleşt�rerek farklı b�r s�yasal rasyonel�te üret�r. Bu 

hal�yle, neol�beral�zm�n Amer�kan yapımı s�yas� doktr�n ayağının, b�r 

yandan, klas�k l�beral�zmle arası açık ve klas�k l�beral�zm�n rak�b� 

muhafazakârlığın yen� b�r formu olan neomuhafazakârlıkla �şb�rl�ğ� hal�nde 

olduğunu, b�r yandan da ulus-devlet�n temel� olan seküler�zme karşı 

tehd�tkâr olduğunu görmektey�z. P�erre Bourd�eu (1998b), bu kr�t�k 

bağlamda, ulusal el�t�n, neol�beral ütopyanın ürett�ğ� güçlü b�r �t�kat olarak 

meşhur 'serbest pazar �nancı' aracılığıyla küresel s�steme eklemlenmes�n�n 

d�nam�kler�ne d�kkat çeker. Bu eklemlenm�ş 'ulusal'  el�t, “f�nansçılar, büyük 

                                                           
13 Teor�de İslam'da ruhban sınıfı yoktur, fakat pr at�kte, ulema ve d�n� topluluğun mutabakatı (�cma-� 
ümmet) ruhban sınıfı teşk�l etm�ş olur. Vert�gans (2003), İslam� akt�v�zm�n, sosyal kontrolü seküler tarafa 
kaybetme korkusundan değ�l –çünkü bu kontrol, tar�h�n İslam� yorumlamasında, çok uzun zaman önce 
zaten kaybed�lm�şt�r-, kontrolü b�zzat ele geç�rmeye yönel�k olduğunu ve böyle b�r akt�v�zm karşısında 
demokrat�k s�stem� oluşturan h�çb�r hakkın, o hakkın kend�s�n�n veya d�ğer temel hakların yok ed�lmes� 
�ç�n kullanılamayacağını söylerken çok öneml� b�r noktanın altını ç�zer. Onun b�r başka hayat� önemdek� 
tesp�t� de İslamcılar arasındak� 'karşılıklı yararlanma �l�şk�ler� ve formasyonları' ( patron-cl�ent relat�ons 
and format�ons, cl�entel�sm) ve bunların devlet kurumlarına sızmasıdır. Ben�m tez�mde öne sürdüğüm 
g�b�, bu durum, d�rekt olarak, patr�monyal yen�den-dağıtımcı kurumsal yapıdan rasyonel-yasal yapı ve 
onun hukuk düzen�ne geç�ş�n paradoksları, sapmaları ve yen�lg�ler�yle bağlantılıdır. Ek olarak; nasıl k�, 
Len�n devr�m�n varlığını sürdüreb�lmes� �ç�n enternasyonelleşmek zorunda olduğunu söylem�şse, b�r 
bakıma İslam'dak� la�k devr�m, Avrupa Aydınlanması g�b� bütün İslam alem�nde 
enternasyonelleşmed�ğ�nden, doğum yer� olan modern Türk�ye'de de çöküş �ç�nded�r.  

 
 
 

176

Seda ÜNSAR
Seküler�zm�n Çoklu Ep�stemoloj�ler� Üzer�ne



 
 

�şadamları g�b� [neol�beral�zmden] sadece materyal olarak faydalananlar 

değ�l; kıdeml� memurlar ve pol�t�kacılar g�b� marketler�n gücünü ekonom�k 

ver�ml�l�k adına tanrısallaştıran, kap�tal�n sah�pler�n�n yalın olarak b�reysel 

kâr peş�nde koşmasını rasyonal�te model� yaparak �dar� ve s�yas� engeller�n 

ortadan kalkmasını talep eden, bağımsız merkez bankaları �steyen, ulusal 

devletler�n ve pazarların –başta emek pazarı olmak üzere- üzer�ndek� bütün 

kontroller�n bastırılması, açıkların ve enflasyonun bastırılması, kamu 

h�zmetler�n�n özelleşt�r�lmes�,  kamu ve sosyal harcamaların kısılması 

yoluyla, ekonom�n�n sah�pler� �ç�n ekonom�k özgürlüğün talepler�ne tab� 

ed�lmes�n� vaaz veren ve aynı zamanda varoluş sebepler�n� ondan 

alanlar...”dır14. Bu durum, İk�nc� Dünya Savaşı sonrası yıllarının “sosyal 

demokratlaşma” sürec�n� tak�ben, Soğuk Savaş sonrası yıllarının “l�beral 

demokratlaşma” sürec� olarak da düşünüleb�l�r. Mübala olmazsa, 

Kap�tal�zm�n, Fransız Devr�m� sonrasında, burjuvaz�n�n elde ett�ğ� hak ve 

çıkarları ekonom�k bağlamda da sağlamlaştırma çabasının ve gel�şen Sanay� 

Devr�m�'n�n sonucu olarak Sol'dan Sağ'a kaydırdığı, �lk meşru�yet aracı 

L�beral�zm, kend� 'Frankeste�n'ını yaratmıştır da d�yeb�l�r�z 15.  

Burada sözü ed�len muhafazakârlığın yen� b�r tür oluşu, post-

modern�zm�n, köreltt�ğ� tar�h duygusu eşl�ğ�nde, geleneğ� zaman 

bağlamından koparmasıyla 'referanstan kopan gelenek'le �l�şk�l�d�r. Fredr�c 

Jameson (1991)'ın anal�z� ışığında, kap�tal�st büyümey� üç döneme 

ayırab�l�r�z: Sanay� sermayes�n�n ulusal pazarlar �ç�nde gel�şmes�yle 

karakter�ze olan 18. yüzyıl p�yasa kap�tal�zm�; pazarların gel�şerek dünya 

pazarları hal�ne geld�ğ�, ulus-devletler çevres�nde örgütlenm�ş hem ucuz 

emek hem hammadde sağlayan sömürgelerle sömürgec� uluslar arasındak� 

temel sömürü as�metr�s�ne dayanan emperyal�zm çağıyla özdeşleşen 19. 

yüzyıl tekelc� kap�tal�zm�; son olarak da 20. yüzyılın sonlarıyla 21. yüzyılda 

b�zzat yaşamakta olduğumuz, uluslararası ş�rketler�n hızla büyümes� sonucu 

'ulusal sınırların aş ılması'nın n�teled�ğ� postmodern çok uluslu kap�tal�zm 

dönem�. Bu son dönemde, kap�tal�n, göstergen�n (kültür ve tems�l) alanına 

g�rmes�yle modern�zm�n özerkl�k alanının çökmes� sonucu, postmodern 

                                                           
14 Bourd�eu (1998b), s. 100-101 (çev�r� bana a�tt�r). 
15 Burada “kend� 'Frankeste�n'ını yaratmak”tan kasıt, l�beral�zm�n s�yas� eksende daha fazla sağa kaymış 
olmasının sonucu olarak ortaya çıkan değerler�n, l�beral�zm�n �lk değerler�ne saldıran b�r yapıda olduğu 
vurgusudur.  
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gelenekselc�l�k ve muhafazakârlık, geleneksel dünyanınk�lerden farklı b�r 

b�ç�mde ortaya çıkar16.  

B�r nev� Batı'nın kend� �ç�nde hesaplaşması g�b� düşünüleb�lecek bu 

durum aslında seküler�zm�n dönüşüm sürec� �t�bar�yle ortaya çıkan 

kavramsal çarpıtmalarda görüldüğü g�b� doğasına aykırı b�r durum da 

değ�ld�r. Demokras� �le kap�tal�zm�n �deoloj�s� l�beral�zm arasındak� 

ger�l�m�n yanında, demokras� �le neol�beral�zm arasındak� ger�l�m farklı b�r 

doğaya sah�pt�r: L�beral�zm, (ontoloj�k temel� olan) seküler�zm� hükümsüz 

kılmayı amaçlamamışken, neol�beral�zm, �k� yönden, s�yasal ve d�nsel alanda 

kes�şen �deoloj�ler üret�r k� bunlar sekülerleşmeyle d�rekt olarak çel�ş�r. Bu 

yönlerden b�r�, neol�beral�zm�n neo-muhafazakârlık �le teor�k ve felsef� 

hısımlığı; d�ğer�, dünya-kap�tal�zm�n, zayıflayan sosyal devlet, devlet 

otor�tes�, meşruluk, hâk�m�yet ve artan dış borçlarla b�rl�kte gelen 

'küreselleşme' paket�ne karşı d�ren�ş güçler�n� saf dışı bırakma �ht�yacıdır.  

Öte yandan, bu d�ren�ş güçler� elbette sadece seküler oluşumlar 

değ�ld�r. Hatta sosyal demokras�n�n 1970'l� yıllar dak� kr�z�, sınıf-temell� 

s�yas� organ�zasyonun başarısızlığı, Lat�n Amer�ka'dan Asya'ya Amer�kan 

�mzalı Soğuk Savaş pol�t�kaları desteğ�nde, demokrat�k sol hareketler�n ve 

aydınlarının ortadan kaldırılışı, aynı zamanda, muhafazakar veya d�n temell� 

sosyal hareketler�n, meşruluğu şüphel� kolon�yel veya postkolon�yel s�yas� 

otor�telerce acımasızca bastırılışı ardından, sosyal�st ya da pur�tan, temelde 

ant�-kap�tal�st eğ�l�mler �çeren (veya bu tür eğ�l�mlerle ortaklığı bulunan) d�n 

temell� sosyal-s�yasal hareketler s�yasal alanda daha etk�l� b�r mücadele 

gel�şt�reb�lm�şt�r. Bu bağlamda, örneğ�n, İran ve N�karagua'dak� neol�beral 

dönem�n başlangıç yıllarına tekabül eden Amer�kan karşıtlığıyla damgalı 

rej�m değ�ş�kl�kler�n� s�yasal ekonom� açısından değerlend�rmel�y�z. 

Küreselleşmey� �se, yepyen� b�r olgu olmaktan z�yade, tar�h� kap�tal�zm�n 

gel�ş�m�nde, teknoloj�k sof�st�kel�ğ�n g�derek hızlanma ve yayılma eğ�l�m�yle 

�let�ş�m ağının, küresel ekonom�k �l�şk�ler�n ve bunlarla organ�k bağlar 

gel�şt�ren s�yas� kadroların dönüşümünün hâl�hazırdak� safhası olarak ele 

almak daha anlamlı olacaktır. Bu bağlamda, Theda Skocpol, Peter Evans, 

D�etr�ch Rueschemeyer (1985) g�b� sosyal b�l�mc�ler�n parad�gmat�k b�r 

yönelme olarak değerlend�reb�leceğ�m�z, meşru�yet�, gücü ve otor�tes� er�yen 
                                                           
16 Postmodern�zm, kap�tal�zm ve küreselleşme üzer�ne, bkz Jameson (1991). Ayrıca bkz Jameson, (2003) 
ve (2004). 
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devlet� yen�den sunmak şekl�nde g�r�ş�mler� olmuştur17. Y�ne bu çerçevede, 

toplumsal yapılardan kopuk b�r p�yasa ekonom�s� karşısında kend�n� 

korumaya alan toplumların, bazı durumlarda, ahlak� ve s�yas� olarak kabul 

ed�leb�l�r olmayan 'karşı -hareket'ler üreteb�leceğ� uyarısıyla, 'Alman 

faş�zm�n� anlamak �ç�n R�cardo İng�lteres�'ne bakmak gerek�r ' d�yen Polany� 

(1944)'y� de hatırlayab�l�r�z.  

 

Seküler�zm�n Çoklu Bağlamları: Emperyal Bağlam ve Tezatı 
Avrupa bağlamında, Fransız Devr�m�'n�n aşırılıklarından kalma 

küçültücü (pejorat�ve) b�r �fade olan 'Aydınlanma fundamental�zm�'yle 

n�telend�r�len evrenselc� z�hn�yet� eleşt�rmek '�lerlemec� entellektüell�k'�n 

kaçınılmaz b�r parçasıdır. Bu eleşt�r�n�n �k� temel dayanağı vardır. B�r�nc� 

dayanak, modern�zm�n Frankfurt Okulu aracılığıyla gen�şlet�lm�ş b�r 

değerlend�rmes� ve bu değerlend�rmen�n kend�ne temel ed�nd�ğ�, d�n�n, b�r 

entelektüel b�ç�mlen�m olarak tar�hsel açıdan geçers�z kılındığı yönündek� 

Hegelyen temanın eleşt�r�s� aracılığıyla ahlak� ve s�yas� b�r post-yapısal 

yen�den kavramsallaştırmadır veya Aklın post-modern b�r eleşt�r�s�d�r. İk�nc� 

dayanak, Wallerste�n'ın Samuel Taylor'ın b�r ş��r�nden aldığı Avrupa'nın 

boynundak� “ölü albatros” alegor�s�yle �fade ett�ğ� durumdur18. Avrupa'nın 

boynundan sarkan ölü albatros, ırkçılık ve k�br�n m�rası; hatta bu m�rasın 

gerçekl�ğ�nden z�yade onunla takıntılı olma durumudur (obsess�on -w�th the 

legacy- rather than the fact of gu�lt). Söz konusu m�ras tar�hte ve bugünkü 

zaman �ç�nde sömürgec�l�k ve yen�-sömürgec�l�k pol�t�kalarının, 'olağan 

şüphel�ler' olarak, sömürgec�l�k dönem�nde 'meden�yet', yen� -sömürgec�l�k 

dönem�nde 'demokras� ve �nsan hakları' sloganları altında evrenselc� b�r 

kozmopol�tan�zmle güçlend�r�lmes�d�r. Başka b�r dey�şle, 19. yüzyılda 

Comte'un poz�t�v�zm�n�n evrensell�ğ�nde, b�rçok Doğulu aydının 

Marks�zm'de bulduğu tesell�y� bulan Ahmet Rıza g�b� Osmanlı aydınlarının 

büyük b�r hayalkırıklığıyla farkına varıp kederlend�ğ� üzere bugün de �k� 

Avrupa vardır: Demokras�n�n veya meden�yet�n veya çağdaşlığın �nsan� 

değerler�n�n (kurumsallaşmış hal�n�n) tems�lc�s� olan Avrupa; bu değerler�n 

anlamsızlaştığı, kend� �ç�nde ve dışındak� toplumsal farklılıklara yönel�k 

                                                           
17 Skocpol, Evans ve Rueschemeyer (1985). 
18 Alegor� �ç�n bkz Wallerste�n (2000). 
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faş�zm�n ve ırkçılığın tems�lc�s� olan Avrupa. Dolayısıyla, �k�nc� Avrupa'nın 

kr�t�ğ� Avrupa aydınları �ç�n temel b�r borçtur. Öte yandan, c�dd�ye alınan 

herhang� b�r Avrupalı aydın, Avrupa hüman�zm�n�n ep�stem�k temel� olmuş 

olan aydınlanma rasyonal�zm� �le geçm�şte kolon�yel kap�tal�zm �ç�n 

oynadığı rolü bugün neol�beral düzen �ç�n oynayan m�l�tar�st rasyonal�zm 

arasındak� farkın farkındadır. Avrupalı aydının eleşt�rmekle yükümlü olarak 

karşı karşıya kaldığı, d�rekt olmadığı yerde örtülü olarak var olan emperyal 

pol�t�kaların altındak� evrenselc� sloganlardır; çünkü Romalı Katol�zm ve 

Protestanlığın dönüştürülmes�yle gel�şm�ş olan Aydınlanma kültürü, aynı 

zamanda 'İslam fundamental�stler�'ne savaş �lan etm�ş olan 'm�l�tan 

Hr�st�yanlar'ca veya Amer�ka'da özell�kle Bush (Jun�or)'un tems�l ett�ğ� 

'şah �nler'ce de sah�plen�lmekted�r. Bütün bunlar b�r yana, ep�stem�k b�r 

kategor� olarak 'seküler', Aydınlanma'dak� kökler�nden dolayı, Avrupalı 

demokras� kavramsalında kales�n� korurken; Amer�kan söylem ve prat�ğ� -

d�n� öğeler�n daha ağırlıklı olduğu tar�h� k�ml�ğ� sebeb�yle de- hâl�hazırda 

(yan� neol�beral�zm�n yanı sıra) d�ne daha dönüktür. Amer�kan prat�ğ�nde, 

örneğ�n �ler�c� b�r s�yas� hareket olarak Mart�n Luther K�ng Jr. l�derl�ğ�ndek� 

S�v�l Haklar Hareket�'nde dah�, d�n, öneml� b�r yerde ve farklı b�r 

bağlamdadır.   

Ölü albatros, yan� bu k�b�rl� m�ras(ı) (eleşt�rme) takıntısı, �çk�n b�r 

Oryantal�zm �le Doğu söz konusu olduğunda daha da karmaşıklaşır. Bu 

karmaşıklaşma şöyle oluşur: Avrupalı b�r toplumun evrensel �nsan� değerler 

adına sah�p çıktığı veya çıkması gerekt�ğ� vurgulanan temeller, sıra ' Ötek�'ye 

geld�ğ�nde, bu sefer gerçekten demokrat�k b�r n�yetle terk ed�leb�l�r -k� 

hak�m Batı toplumunun aydınlarının, Batı'nın kend� �ç�nde asırlar süren 

ötek�leşt�rmes�n�n, Büyük Ötek�'ye (İslam alem�ne) yansıma sı sonucu, kend� 

toplumlarını Batı'nın hal�hazırda gördüğü g�b� gören Ötek�'n�n bazı 

aydınlarını bazı yönlerden desteklemeler� de durumu karmaşıklaştırır. Bunun 

yansımaları, örneğ�n, M�chel Foucault'nun post -Kartezyen düşünce 

s�stemat�ğ� çerçeves�nde, devr�m sonrası İranı'nda, İslam k�ml�ğ�n�n, 

devr�m�n İran toplum ve s�yaset�ne baskıcı uygulamalarla dayatılmış 

olmasına, İran anayasa hareket�n�n, 1953'te Musadık'ın önderl�ğ�ndek� 

sosyal�st-seküler m�ll�yetç� kampa karşı, bu kampın s�yas� düşmanları 

İslamcılarla �şb�rl�ğ� yapılarak gerçekleşt�r�len Amer�kan darbes�nce tasf�ye 

ed�lmes�ne ve uzun yıllar boyunca Batı emperyal pol�t�kalarıyla 
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güçlend�r�lm�ş İslamcılar'ın, solun tasf�yes�yle Amer�kan hegemonyasının 

kuklası olarak varlığını sürdüreb�lm�ş olan şaha karşı İslamcı olmayanların 

da var olduğu b�r k�tle ayaklanmasını ele geç�r�şler�ne h�ç bakmadan, tek 

boyutlu romant�k b�r 'kend�ne dönüş' ('bazgasht be kh�stan ') olarak 

değerlend�rmes�nde görüleb�l�r19. Burada �şaret etmek �sted�ğ�m�z durum da, 

başka çalışmalar �ç�n, b�z�m eleşt�rel olarak �l�şk�lend�rmem�z gereken�n, tam 

da bu yansımanın s�yasal ekonom�s� olduğudur. 

Bu tarz b�r eleşt�rel bakış, b�r yanda Bourd�eu'nun neol�beral�zme 

karşı 'korporat�st hareket �ç�n savunma' (defense for corporat�st act�on) �le 

canlandırdığı Gramsc�'den (aslında Sokrates'ten) yad�gâr ünlü 'aydınların 

rolü' tartışmasıyla �l�nt�l�d�r. Bu tartışma kapsamında, Batılı b�r aydının hatta 

Batı'dak� b�r Doğulu aydının �lg� ve end�şeler� �le -b�r zamanlar A�jaz 

Ahmad (1992)'�n Sa�d kr�t�ğ�nde d�kkat çekt�ğ� g�b�- Doğulu aydının �lg� ve 

end�şeler� arasındak� farklar bel�rley�c�d�r20. Bu anlamda, bağlamlaştırma 

(contextual�zat�on) büyük önem arz eder: Bourd�eu g�b� b�r Avrupalı aydın 

�ç�n mevzuu, sekülerl�ğ� kend� parad�gmasının temel� olarak genel-geçer 

kabul görmüş dönüşümsel sosyal�zm�n (transformat�onal soc�al�sm) yen�den 

yapılandırılmasıyken; Doğulu aydın �ç�n mevzuu, �deoloj�ler�n yen�den 

yapılandırılması sırasında, seküler ep�stemoloj�n�n yabancılığı ve/veya 

hayatta kalmasıdır. Ancak, her �k� aydın da 'Aklın Araçları'nı (tools of 

reason) 'Aklın İst�smarı'na (abuse of reason) karşı kullanab�lme �dd�asına 

sah�p çıkacaktır. Fark; aklın �st�smarının tezahür ett�ğ� b�ç�mlerded�r: 

Avrupalı bağlam, y�ne hegemon�k tonlarla toplum �ç� farklı kes�mlere (veya 

sınıflara) empoze ed�len ve kap�tal�zm�n b�reyselc� kültürünün aşırılıklarıyla 

�st�smar ed�len sözde 'd�n -sonrası' (post-rel�g�ous) dünyanın modern ahlak 

prens�pler�n�n meşru�yet�n�n eleşt�r�s�n� gerekl� kılarken; Doğulu bağlam, 

hegemon�k neol�beral ve dış (Avrupa-Amer�ka) kaynaklı olduğu �ç�n 

emperyal�st d�yeb�leceğ�m�z pol�t�kaların altını oyduğu �çsel seküler s�yas� 

yapıların meşru�yet kr�z�n�n eleşt�r�s�d�r -k� bu durum pek çok Avrupalı 

aydının da gözünden kaçmaktadır. Bu �k�nc�, yan� Doğulu bağlamda, 

meşru�yet kr�z�, demokrat�k etosun temeller�ne yönelen tehd�d�n bütünsell�ğ�, 

                                                           
19 Foucault'nun İran Devr�m�yle �lg�l� görüşler� üzer�ne bkz, Afary, Janet ve Kev�n  B. Anderson (2005); 
İran üzer�ne, bkz Gas�orowsk� (1987), Hall�day (2000), Kedd�e (1981), Kedd�e (2003), Kedour�e ve 
Kedour�e (1980). 
20 Eleşt�r� �ç�n, bkz Ahmad (1992). 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.167-192

181



 
 

yakınlığı ve ac�l�yet�nded�r –eğer k� demokrat�k etosu, salt olarak, Amer�kan 

yapımı, özgürlüğün pazar özgürlüğü olarak tanınmasıyla 

sınırlandırmayacaksak ve hatta tam da böyles� b�r �nd�rgemen�n �nsan ruhu 

başta olmak üzere tüm varoluşu �ç�n arz ett�ğ� tehl�keler� anal�z edeceksek. 

Bu durumda, Doğulu aydın �ç�n mesele, �p üzer�nde yürüyen b�r cambaz 

g�b�, Batı �mzalı kap�tal�zm ve modern�zm�n eleşt�r�s�n�, mezhepsel kavgalar 

etrafında odaklanan yıkıcı �deoj�lere aslen �stenmeyen b�r kalkan yaratmadan 

ve emperyal�st nüfuzun tepk�sel olarak get�rd�ğ� m�ll�yetç�l�kle 

sınırlandırılmadan gel�şt�reb�lmekt�r. Bu tarz eleşt�rel bakış, öte yanda, 

'söylem' kavramını, d �skörs�f formasyon kavramıyla söylemler�n sosyal 

prat�klerde �çk�n olduğunu gösteren Foucault tarzı b�r perspekt�fle ele alırsak 

–“�deoloj� hak�kat pol�t�kasıyken, söylem hak�kat ekonom�s�d�r”-; eleşt�rel 

bakan b�r Avrupalı aydınınk� de dah�l olmak üzere (hatta 'ölü albatros'tan 

ötürü özell�kle eleşt�rel aydınınk� başta olmak üzere) aynı hegemon�k alanda 

ortaya çıkıp gel�şt�ğ�nden, o ortamın s�yas� yapılarınca nüfuz ed�lm�ş olan 

mevcut hak�m söyleme de yönel�k olmalıdır. Bu hegemon�k alan, elbette, 

Wallerste�n'ın sözünü ett�ğ�, Batı sosyal b�l�mler�n�n, erken modern 

dönemde, 'Dünya -Ekonom�'n�n kap�tal�st organ�zasyon süreçler�yle 

etk�leş�m hal�nde ortaya çıkışıyla b�re b�r �lg�l�d�r ve söz konusu hegemon�k 

söylem�n bel�rley�c�s�d�r. Bu sebeple, Habermas'ın s eküler�zm kr�t�ğ�, ölü 

albatrosun ant�nom�ler�n�n (çel�şk�ler�n�n) ötes�ne geçemezken, Bourd�eu 

devr�mc� Marks�zm karşısında/yer�ne (ya da ondan kaçarken) korporat�st 

geleneğe saplanmıştır21.  

Tüm bu eleşt�rel sorunsalların b�r alt başlığı da örneğ�n şüphec� 

(skept�cal) antropoloj�s�yle anılan Talal Asad'ın gel�şt�rd�ğ� seküler�zm 

kr�t�ğ�d�r. Seküler�zm, bu anlamda, en başta �fade ett�ğ�m�z tarzda b�r 

kolon�yel (zorla) ve yabancılaştırıcı kabul ett�r�l�ş olarak görülür. Bu kr�t�k 

kapsamında, Foucaultcu anlamda baskıcı ve d�s�pl�ne ed�c� kozmopol�tan 

seküler�st �nancın (ya da �nançlaşma dereces�ndek� �deoloj�n�n) �çerd�ğ� 

emperyal�zm (her ne kadar o emperyal�zm�n en öneml� ayağı kap�tal�zm ve 

l�beral�zm �se de) masanın üstünded�r. Fakat Edward Sa�d'�n �k�nc�l 

argümanı, objeler� tarafından b�zzat (farkında olarak veya olmayarak) �şt�rak 

                                                           
21 Neol�beral�sm ve seküler�zm kr�t�ğ� üzer�ne sınırlı b�r tetk�k olarak, başka b�r çok çalışmaları arasında, 
Bourd�eu (1989), (1996), (1998a), (1998b), (1999), (2005) ve Habermas (2004), (2005) ve (2008) 
önereb�l�r�m. Ayrıca bkz Wallerste�n (1996). 
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ed�len Oryantal�zm�n bu kr�t�k �ç�nde tuttuğu yer henüz masaya 

yatırılmamıştır. (Daha doğrusu Oryantal�zm farklı değerlend�r�lmekted�r; 

örneğ�n, seküler�zm�n dayatılması olarak). Asad, Charles H�rschk�nd ve 

Dav�d Scott'un ed�törlüğünü yaptıkları Powers of the Modern Secular: Talal 

Asad and H�s Interlocutors'un sonunda yer alan b�r röportajında İslam alem� 

�ç�n şöyle der: “…Hr�st�yan Kl�ses�'n�n kend�n� seküler demokrat�k 

pol�t�kalara uzun yıllar �çer�s�nde yavaş yavaş ve aşamalı olarak ayarladığı 

tarzın tekrarlanması hayl� muhtemeld�r”22. Talal Asad, bu sözüyle, Renan'a, 

İslam'ın, Hr�st�yanlık'tan altı yüz yıl sonra gelm�ş olmasına d�kkat çeken 

Afgan�'y� hatırlatsa da, modern�zasyon  teor�syenler�n�n, zamanında en çok 

eleşt�r�ld�kler�, Batılı toplumun s�yasal gel�ş�m d�nam�kler�n� Doğulu 

toplumlara uyarlama (veya uyacağı beklent�s�nde olma) durumundan 

mütevell�t ana çel�şk� b�r yana –k� Asad'ın antropoloj�s� bu eleşt�r�n�n 

yanında olmasını gerekt�recekt�r-, burada, daha ac�l olarak şunun eleşt�r�s� 

yapılmalıdır: Katol�k K�l�ses�'n�n tar�htek� s�yasallığı, Hr�st�yanlığın teod�se 

kr�z� kaynaklı dönüşümler�nde, Avrupa'dak� endüstr�yel yapılanmanın 

değ�şt�rd�ğ� feodal sınıf oluşumları ve bunların y�ne Avrupa'ya özgü, s�yaset� 

Makyavelyen b�r �kt�dar/güç odaklı mücadele olarak gören arenaya çeş�tl� 

�tt�faklarla çıkışlarıyla �l�nt�l�d�r. Günümüzdeyse,  K�l�se, s�yas� �kt�dara 

d�rekt b�r ortaklık arayışı �ç�nde değ�ld�r. Bu bağlamda, Hr�st�yanlığın farklı 

kurumsallaşması, la�k ve ruhban mücadeles�, bu mücadele kapsamında d�n 

savaşları, eng�z�syon tar�h� ve k�l�seler�n la�k otor�telerce baskı altına alındığı 

sonrak� tar�h tamamen kend�ne özgü b�r kurgudur. Bütün bu kurguda, 

başlangıçta, dış asker� tehd�t olarak Osmanlı'nın güçlü varlığının rolü 

yadsınamazsa da, Batı kap�tal�zm�n�n yaklaşık 19. yüzyıldan ber� süregelen 

Doğu üzer�ndek� hak�m�yet tehd�d�, n�tel�k ve n�cel�k açısından çok farklıdır. 

Dolayısıyla bugün, Asad'ın dah� beklent�s� �ç�nde o lduğu b�r benzer 

uyarlama kurgusunu, İslam toplumlarında d�n, s�yaset, ekonom� ve 

�deoloj�n�n farklı kurumsal evr�m mekan�zmaları ve 20. yüzyılın son 

çeyreğ�nden ber�, yok olmaya yüz tutan sosyal devletle b�rl�kte hegemon�k 

dünya düzen�nde zayıflatılan devlet�n meşru otor�tes� g�b� emperyal 

durumların bu mekan�zmalara verdğ� yön �çer�s�nde anal�z etmek gerek�r.  

 

                                                           
22 Scott ve H�rschk�nd (2006), s. 294. 
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Öte yandan, örneğ�n Asad, İslam� veya İslamcı hareketler� ger�c� 

olarak kategor�ze etmen�n yararsızlığından bahsed�yor –“bu demek değ�ld�r 

k� ben �ler�c� olduklarını savunuyorum”23 ded�kten sonra. Asad devamında 

bu hareketler�n yen� yan� daha önce düşünülmem�ş 'varoluş b�ç�mler�' 

düşünüyor olab�lecekler� varsayımını unutmamak gerek�r derken ve bazı 

zamanlarda bazı hareketler �ç�n sempat�s�n� �lan ederken modern kap�tal�st 

hegemonyanın güçler�n�n 'yen� şeyler söylenmes�' �ç�n fazla der�n olduğu 

yönünde b�r karamsarlığa da kapıldığını bel�rt�yor24. Oysa bu değerl� çabada 

asıl sorumuz, �ler�c� veya ger�c� olanı, k�m�n, hang� s�yas�-sosyal-ekonom�k 

şartlar �ç�ne gömülü hang� söylemlerle bel�rled�ğ�; bu bel�rlemede, b�rey�n 

sadece madd� refahının değ�l manev�yatının da nasıl tanımlandığı ve/veya 

sınırlandırıldığı; sosyal-s�yasal hareketler�n b�rey�n ve toplumun 'varoluş 

b�ç�m�' olarak tahayyül ett�kler�n�n h al�hazırdak� aksak demokrat�k süreçlerle 

nasıl etk�leşt�kler� ve demokrat�k/�nsan� değerlerle ne kadar örtüştükler� 

olmalıdır. Bu da, y�ne seküler�zm�n tar�h� ve felsef� �ncelemes�n�n ve 

kr�t�ğ�n�n s�yasal ekonom� ayağıyla b�rleşt�r�lmes� �ç�n çok kapsamlı 

çalışmalar gerekt�r�r.  

'İler�c� -ger�c�' kutuplaşmaşında hatırlanacak Gencer (2012)'�n temel 

b�r anal�z� vardır: Sağ tedeyyün tarzı olarak nom�s�zm�n dönüştüğü 

gelenekselc�l�ğ�n 'muhafazakârlık ve gelenekselc�l�k'e ayrılması sürec�yle, 

sol tedeyyün tarzı olarak mes�yan�zm�n dönüştüğü modernc�l�ğ�n 

'fundamental�zm ve modern�zm'e ayrılması, yan� fundamental�zm ve 

modern�zm�n b�r köken b�rl�ktel�ğ� ya da akrabalığının söz konusu oluşudur. 

Gencer'e gore, � deoloj�k yönel�şler� tedeyyün tarzlarındak�, yan� bell� b�r 

zaman ve mekanda d�n� algılayış ve yaşayış tarzlarındak� �ht�laftan dolayı 

sağ ve sol d�ye ayırdıktan sonra, d�yeb�l�r�z k� sağ olarak kategor�ze ed�len 

gelenekselc�l�ğ�n dayandığı nom�s�zm (şer'�c�l�k), b�r �mt�han d�yalekt�ğ�nce 

şer�at (nomos) denen d�n�n gövdes�n� oluşturan �lah� yasa sayes�nde tar�hte 

'c�had' denen kes�nt�s�z, kolekt�f meşrulaştırma, beşer�n kurtulab�leceğ� 

anlayışını �fade eder. Özünde şer'�c� olan Yahud�l�k, Hr�st�yanlık ve İslam 

g�b� İbrah�m� d�nlerden Yahud�l�k ve Hr�st�yanlık, Zerdüştlüğün etk� alanına 

g�rerek mes�yan�st�k hale gel�rken, İslam'da teod�sey� aşmanın yolu olarak 

teo-sentr�kten nomo-sentr�k b�r d�n anlayışına (Gazal� �le) geç�lm�şt�r. 
                                                           
23 Ib�d, s. 293. 
24 Ib�d, s. 294. 
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Mes�yan�zm denen eskatoloj�k z�hn�yet, tar�h� askıya alarak sonundak� 

kurtarıcının kuracağı yeryüzü cennet�n� bekleme ps�koloj�s�n� (Samuel 

Beckett'�n “ Godot beklent�s�” d�yel�m25) �fade eder k� bu durum Ş�'� 

İran'dak� g�b� açık, Aydınlanma Avrupası veya Sünn� Arap dünyasındak� 

g�b� örtük olarak tezahür edeb�l�r. Örtük olan sekülerleşend�r k� sekülerleşme 

bu anlamda d�nden uzaklaşma değ�l, aks�ne d�n�n sof�st�ke b�r dönüştürülme 

sürec�d�r. Geleneksel tedeyyün tarzları olarak nom�s�zm ve mes�yan�zm�n 

sekülerleşme sürec�nde gelenekselc�l�k �le modernc�l�ğe dönüşümünde 

görülen bu karmaşıklık, sağ ve sol d�ye ayrılan gelenekselc�l�k �le 

modernc�l�ğ�n de kend� �ç�nde sağ ve sol olarak 'muhafazakârlık ve 

gelenekselc�l�k' �le 'fundamental�zm ve modern�zm' ayrımlarında artar. 

Fundamental�zm, görünüşte muhafazakar olduğu halde 'otant�k gelenek' 

anlamında sünnet�n sürekl�l�ğ�n� red bakımından modern�stt�r (Toynbee'n�n 

zealot�zm ded�ğ� tepk�). Böylece ortak b�r mes�hç� “Altın Çağ” özlem�yle 

sünnet�n redd�nde buluşan fundamental�zm ve modern�zm, bu redd�n yönü 

konusunda b�rb�rler�nden ayrılırlar k� bu ayrışma altın çağ tasavvurundak� 

�ht�laftan kaynaklanır: Fundamental�zm, geçm�ş “�lkel çağ” özlem�yle ger�ye 

dönükken (retrospect�ve)  ve ardında romant�s�zm yatarken, modern�zm, 

“gelecek meden� çağ” özlem�yle �ler�ye dönüktür (prospect�ve) ve ardında 

rasyonal�zm yatar26.  

 

Son Yer�ne  
Günümüzde, modern�zm-d�n eksenl� tartışmalarda ağırlık, kap�tal�st 

'Dünya -Ekonom�'n�n ve Weber'�n değer -akl�yet�ne (value-rat�onal�ty) gal�p 

gelen amaç-akl�yet� ya da araçsal akl�yet (�nstrumental rat�onal�ty) üzer�nde 

                                                           
25 Burada, tar�h� askıya alarak sonundak� kurtarıcının kuracağı yeryüzü cennet�n� bekleme ps�koloj�s�n� 
�fade etmek �ç�n, eylems�zl�kler�ne yen�lm�ş �nsanların, Godot adında ne olduğu b�l�nmeyen b�r k�mse 
veya şey� beklemeler�n� anlatan Samuel Beckett'�n ünl ü yapıtı En Antendant Godot'a referans ver�lm�şt�r.  
26 Gencer (2012), s. 210-217. Bu arada, Gencer'e göre, Batı s�yas� düşünces� �ç�n, Marx, �nsanlığın son 
safhası olarak komün�st toplum beklent�s�yle rasyonal�st mes�yan�st olarak düşünüleb�l�r. Benzer b�r 
b�ç�mde, Rousseau'nun, 'soylu vahş�n�n masum�yet� meden�yet kurulduğu an y�t�r�lm�şt�r' ve '�nsanın 
benzer b�r var oluş safhasına tar�h�n herhang� b�r gelecek anında ulaşacağını düşünmek aptalca olur' 
ded�ğ� �ç�n mes�yan�st olmayan romant�k olduğunu �ler� süreb�l�r�z. Ayrıca, bana göre, Gencer'�n, 
Aydınlanma Avrupası'nın ve Sünn� Arap dünyasının örtülü b�r mes�yan�zm ps�koloj�s�ne sah�p olduğunu 
ve Ş�� İran'ın �se açık mes�yan�zm ps�koloj�s�ne sah�p olduğunu söylemes�, her �k�s�n�n de benzer 
b�ç�mlerde veya benzer ölçüde sekülerleşt�ğ� anlamına gelmemel�. Bana göre, daha çok, Sünn� İslam'da 
olmayan fakat Ş�� İslam'da olan On�k�nc� İmam beklent�s�ne d�kkat çeker.  
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yükselen kap�tal�st jeokültürün gücü sayes�nde romant�s�zme karşı 

rasyonal�zmde olmuştur. Bu durum da, süregelen �ler�c�-ger�c� 

kavramsallaştırmalarını rasyonal�zm�n tekel�ne verm�şt�r. Dahası, Avrupa 

bağlamında, K�l�se veya b�r ruhban konsey�n�n yönet�m� altında, s�v�l hak ve 

özgürlüklere karşı tehd�tkâr, kutsal k�taba dayalı s�yaset üzer�ne kurulu, 

Hr�st�yancı b�r dünya-görüşü ve toplum �nşa eden romant�k b�r s�yas� hareket 

yoktur. Fakat İslam dünyası bağlamında, kes�nl�kle ve açıklıkla vardır; 

Hamas, H�zbullah, Müslüman Kardeşler, Tal�ban g�b� . Aradak� bu farkın 

sebeb�n� şöyle �fade edeb�l�r�z: Avrupa bağlamında, örneğ�n Rousseau'nun 

tems�l ett�ğ� romant�s�zm, her ne kadar Rousseau modern�ten�n çarpıcı b�r 

kr�t�ğ�n� sunmuşsa da, normat�f sekülerleşme sebeb�yle, fundamental�st 

değ�l, modern�st olarak ortaya çıkar. Ve böylel�kle romant�s�zm V�cdanı 

vurgulasa da Aklı reddetmez; b�l�msel düşüncey� skolast�k/vah�y kaynaklı 

düşünceyle değ�şt�rmez.  

Bu makalede seküler�zm, temelde, Avrupa'da Dünya -Kap�tal�zm�n 

ortaya çıkış sürec�nde sosyo-kültürel ve sosyo-pol�t�k üst yapı olarak ele 

alınmıştır. Seküler�zm, aynı zamanda, Dogğ-İslam dünyasında da Dünya-

Kap�tal�zme eklemlenme sürec�yle bağlantılı olarak değerlend�r�lm�şt�r. 

Bütün bu süreçler, Batı ve Doğu aydınları ve seküler�zm konusu �ç�n çok 

farklı bağlamların değerlend�r�lmes�n� zorunlu kılar.  

Sonuç yer�ne d�yeb�l�r�z k� s�yaset b�l�mc�ler, sosyologlar, tar�hç�ler ve 

hatta normalde d�nle daha çok �lg�l� olan antropologlar �ç�n d�nam�k b�r 

araştırma konusu olarak seküler�zme b�rçok açıdan ve konumdan 

yaklaşılmıştır. Bununla beraber eks�k olan, seküler�zmle �l�nt�l� kavramlarda 

ve eleşt�r�lerde satır aralarında yatan Oryantal�st önyargıyı da ortaya 

çıkaracak b�r ekonom�-pol�t�k temel�d�r. Bu çalışmada hedeflenen söz 

konusu s�yasal ekonom� kr�t�ğ�n� gel�şt�rmek değ�ld�r çünkü bunun �ç�n çok 

daha kapsamlı b�rçok çalışma gerekmekted�r. Yalnız, burada hedeflenen, 

seküler�zm�n; Dünya-Ekonom�'n�n ortaya çıkışı, İslam dünyasının bu yapıya 

eklemlen�ş�, demokras�-kap�tal�zm-l�beral�zm �l�şk�s�, bu �l�şk�n�n 

eklemlenme sürec�nde (�ncorporat�on process) çevreye (per�phery) farklı 

d�nam�klerle yansıması g�b� s�yasal ve ekonom�k faktörlerle örüntülü 

olduğunun �fade ed�lmes�d�r. Bu �fadeyle b�rl�kte 'aydının rolü' ve teor�k -

�deoloj�k çıkmazlarına da d�kkat çek�lm�şt�r. Kabaca 16. yüzyılda başlayan 

bu süreç, 21. yüzyılda demokras�-kap�tal�zm-neol�beral�zm-
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neomuhafazakârlık eksen�nde devam etmekte olan b�r süreçt�r. Süreçler�n 

farkındalığı daha der�nlemes�ne �ncelemeler ve anal�zlerde n�ha� hedef 

olab�lecek s�yasal ekonom� kr�t�ğ�n�n oluşturulmasında b�r başlangıç 

olacaktır. 
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Öz 

Kamu pol�t�kası anal�z� alanında yapılan çalışmalarda b�rçok model 
kullanılmaktadır. Bu alanda en yaygın kullanılan modellerden b�r�, süreç model�d�r. 
Süreç model�nde, b�r kamu pol�t�kası beş aşamada anal�z ed�lmekted�r. Bu aşamalar 
sırasıyla; gündeme gel�ş, formüle ed�l�ş, kanunlaştırma, uygulama ve 
değerlend�rmed�r. Bu çalışma, Türk�ye'n�n savunma sanay�� pol�t�kasının süreç 
model� çerçeves�nde anal�z ed�lmes�n� amaçlamaktadır. Kuşkusuz Türk�ye'n�n 
savunma sanay�� pol�t�kası gen�ş kapsamlı b�r konu başlığıdır. Konuyu 
sınırlandırmak amacıyla çalışmada, örnek olarak 1998 yılında yürürlüğe g�ren Türk 
Savunma Sanay�� Pol�t�kası ve Stratej�s� Esasları Dokümanı ele alınmıştır. 
Dokümanın en d�kkat çek�c� özell�ğ�, yen� dönemde Türk savunma sanay��n�n 
gel�şt�r�lmes� �ht�yacının öne çıkarılmasıdır. N�tek�m Dokümanda, bu �ht�yacın 
karşılanmasında teknoloj�n�n anahtar faktör olduğu vurgulanmaktadır.  
Anahtar Kel�meler: Kamu Pol�t�kası Anal�z�, Süreç Model�, Savunma Sanay��, 
Türk Savunma Sanay�� Pol�t�kası ve Stratej�s� Esasları, M�ll� Savunma Bakanlığı. 
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The Analys�s of Turkey's Defence Industry Pol�cy: 
Example of Turk�sh Defence Industry Pol�cy and 

Strategy Pr�nc�ples Document 
 

Abstract 
Several models have used �n the f�eld of publ�c pol�cy analys�s. One of the most 
commonly used model �n th�s f�eld �s the process model. A publ�c pol�cy has 
analysed �n f�ve steps �n the process model. The stages of the model are agenda 
sett�ng, formul�zat�on, leg�t�mat�on, �mplementat�on and evaluat�on. Th�s study a�ms 
to analyse Turkey's defence �ndustry pol�cy accord�ng to the process model. 
Turkey's defence �ndustry pol�cy �s certa�nly a broad top�c. In order to narrow down 
the top�c, example of Turk�sh Defence Industry Pol�cy and Strategy Pr�nc�ples 
Document wh�ch enacted �n 1998 has been exam�ned �n the study. The most str�k�ng 
feature of the document �s emphas�s on the necess�ty of the development of the 
Turk�sh defence �ndustry �n the new area. Accord�ng to the document, technology 
has formed the key factor for development of the defence �ndustry. 
Keywords: Publ�c Pol�cy Analys�s, Process Model, Defence Industry, Turk�sh 
Defence Industry Pol�cy and Strategy Pr�nc�ples, M�n�stry of Nat�onal Defence. 
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G�r�ş 
Türk�ye'n�n savunma sanay�� pol�t�kasının dört döneme ayrılarak 

anal�z ed�lmes� mümkündür: 1923-1952, 1952-1974, 1974-1998 ve 1998'den 

günümüze. Bu ayrıma göre b�r�nc� dönem, Cumhur�yet�n �lk yıllarındak� 

uygulamaları kapsamaktadır. Devletç�l�k �lkes�n�n etk�ler�n�n h�ssed�ld�ğ� bu 

dönem�n özell�ğ�, özgün çözümler ortaya koyab�lecek m�ll� b�r savunma 

sanay�� altyapısının tes�s�ne yönel�k çalışmalar yürütülmes� ve yatırımların 

ağırlıklı olarak devlet tarafından gerçekleşt�r�lmes�d�r.  

İk�nc� dönem, Türk�ye'n�n Kuzey Atlant�k Antlaşması Örgütü ( North 

Atlant�c Treaty Organ�zat�on/NATO )'ne üye olmasıyla başlamaktadır. Bu 

dönemde devlet�n öncülüğünde m�ll� savunma sanay��n�n gel�şt�r�lmes� 

yönünde yürütülen çalışmaların durma noktasına geld�ğ�, Türk S�lahlı 

Kuvvetler� (TSK)'n�n �ht�yaçlarının büyük ölçüde müttef�k devletler 

tarafından sağlanan dış yardımlar ve kred�l� satışlar yoluyla karşılandığı 

görülmekted�r.  

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı �zleyen süreçte müttef�k devletler 

tarafından uygulanan s�lah ambargosu sonrasında başlayan üçüncü dönem, 

dışa bağımlılığın sorgulandığı, b�r anlamda “uyanış” dönem�d�r. Bu 

dönemde kamu ve özel sektör el�yle bazı temel sahalarda yatırımlar 

gerçekleşt�r�ld�ğ�, ayrıca kaynakların yer�nde ve ver�ml� kullanımı �ç�n 

tedar�k mekan�zmasını �y�leşt�rmeye yönel�k yapısal düzenlemeler�n de 

hayata geç�r�ld�ğ� d�kkat çekmekted�r.  

Son olarak dördüncü dönem, Türk Savunma Sanay�� Pol�t�kası ve 

Stratej�s� Esasları (TSSPSE) Dokümanı'nın yürürlüğe g�rmes�yle başlayıp 

günümüze kadar devam eden uygulamaları kapsamaktadır. Bu dönemde 

yurt�ç� gel�şt�rme model�n�n ön plana çıktığı ve savunma alanında dışa 

bağımlılığın azaldığı görülmekted�r. Rakamların çarpıcı olması neden�yle 

burada dışa bağımlılığın azalması üzer�nde özell�kle durmak gerek�r. Öyle k� 

2000'l� yılların başında TSK'nın �ht�yaçlarının yurt �ç�nden karşılanma oranı 

%20'ler sev�yes�ndeyken, 2014 sonu �t�bar�yle oran yaklaşık %60'a 

ulaşmıştır. 2016 yılı �ç�n konulan hedef �se %70't�r (Sünnetç�, 2015: 137).  
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Bu çalışmada, dördüncü dönem�n -1998'den günümüze Türk�ye'n�n 

savunma sanay�� pol�t�kasının- şek�llenmes�nde öneml� rol oynayan TSSPSE 

Dokümanı'nın anal�z ed�lmes� amaçlanmaktadır. L�teratürde TSSPSE'y� kamu 



 
 

  

Süreç Model� 
L�teratürde kamu pol�t�kasının ne şek�lde tanımlanması gerekt�ğ�ne 

�l�şk�n farklı görüşler bulunmaktadır. Dye (1984: 1) kamu pol�t�kası �ç�n 

“devletler�n yapmayı veya yapmamayı seçt�ğ� uygulamalar” tanımını 

kullanmaktadır. Anderson (2010: 19) kamu pol�t�kasının “s�yasal s�stem�n 

çevreden yükselen taleplere verd�ğ� tepk�” olarak tanımlanab�leceğ� 

görüşünded�r. Eyestone'a (1971: 18) göreyse kamu pol�t�kası “b�r devlet 

b�r�m�n�n çevres�yle olan �l�şk�s�”d�r. 

Kamu yönet�m� d�s�pl�n� altında yürütülen KPA çalışmaları, yukarıda 

farklı yazarlar tarafından tanımı yapılan kamu pol�t�kası olgusunun bütüncül 

b�r yaklaşımla araştırılmasını sağlama �dd�asındadır. B�l�msel b�r çalışma 

alanı olarak KPA, 1940'lı ve 1950'l� yıllarda ABD'de “k�m yönet�yor” 

sorusu çerçeves�nde yürütülen s�yaset sosyoloj�s� tartışmalarıyla ortaya 

çıkmıştır. Gel�nen noktada KPA'nın, kurucu kavram ve ter�mler� yerleşm�ş 

b�r �nceleme yöntem� olduğu söyleneb�l�r (Kesk�n, t.y.: 2).  
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pol�t�kası anal�z� (KPA) bağlamında ele alan b�r çalışma olmadığı 

görülmekted�r. Bu tesp�t çalışmanın yapılmasında bel�rley�c� unsur olmuştur. 

Günümüzde KPA çalışmalarında farklı modeller kullanılmaktadır. En 

yaygın kullanılan modellerden b�r�, çalışmada da esas alınmış olan süreç 

model�d�r. Bu model�n seç�lmes�n�n neden� savunma sanay�� g�b� karmaşık ve 

çok boyutlu b�r alanın, süreç model� üzer�nden sade ve anlaşılır b�r anal�z�n�n 

yapılab�leceğ� varsayımıdır. 

Çalışmada, l�teratür tarama yöntem� kullanılmıştır. Cevabı aranan 

araştırma soruları �se şu şek�lde bel�rlenm�şt�r: (1) TSSPSE'n�n gündeme 

gelmes�ne sebep olan problem ned�r? (2) TSSPSE, ne zaman ve nasıl 

şek�llend�r�lm�ş, bu süreçte hang� aktörler rol almıştır? (3) TSSPSE'de 

bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�n�n uygulamaya geç�r�lmes� nasıl gerçekleşm�şt�r? 

(4) TSSPSE'de bel�rlenen hedeflere hang� düzeyde ulaşılmıştır?

Problem�, amacı, yöntem� ve araştırma soruları bel�rt�len çalışma, �k� 

bölümden oluşmaktadır. Buna göre “Süreç Model�” başlıklı b�r�nc� bölümde, 

kamu pol�t�kasının tanımı, KPA çalışmaları ve ana hatlarıyla süreç model� 

üzer�nde durulmaktadır. “TSSPSE Dokümanı” başlıklı �k�nc� bölümde �se 

TSSPSE'n�n beş aşamalı süreç model� kullanılarak anal�z� yapılmaktadır.



 
 

G�r�ş bölümünde de �fade ed�ld�ğ� üzere KPA çalışmalarında b�rçok 

model kullanılmaktadır. Klas�k yaklaşım bütün b�r pol�t�ka sürec�n�n bell� 

bölümlere ayrılması suret�yle aşamalı olarak anal�z ed�lmes�ne 

dayanmaktadır. Kamu pol�t�kası l�teratüründe “süreç model” veya “aşamalı 

model” olarak adlandırılan klas�k yaklaşımın f�k�r babası Harold 

Lasswell'd�r. Lasswell, b�r pol�t�ka sürec�n� yed� rasyonel aşam aya ayırarak 

anal�z etm�şt�r. Bunlar sırasıyla; haber alma, tanıtma, formüle etme, talep 

etme, uygulama, sonlandırma ve değerlend�rme aşamalarıdır (Kaptı, 2013: 

25-26).  

Süreç model�, b�r kamu pol�t�kasının bel�rlenmes�ne yol açan 

problem�n �lk ortaya çıkışından, uygulanan pol�t�kanın sonuçlarının 

değerlend�r�lmes�ne kadar uzanan tüm sürec� kapsamaktadır. Karmaşıklıktan 

uzak, kolay ve anlaşılır b�r çerçeve oluşturma �dd�asındak� model, 

“kavramsal b�r har�ta ortaya koymak suret�yle” bütün b�r pol�t�ka sürec�n� 

açıklamayı hedeflemekted�r (Peters ve P�erre, 2006: 16; akt. Akgül ve Kaptı, 

2010: 80). Kuşkusuz uygulamada aşamalar arasında modelde varsayıldığı 

ölçüde bel�rg�n sınırlar bulunmamaktadır. Ancak model kamu pol�t�kasının 

gerçekç� b�r anal�z�n�n yapılmasını sağlamaktadır (Çev�k ve Dem�rc�, 2015: 

116).  

Süreç model�, �ler�k� yıllarda değ�ş�k yazarların katkılarıyla 

gel�şt�r�lm�ş ve bugün; gündeme gel�ş (agenda sett�ng), formüle ed�l�ş 

(formul�zat�on), kanunlaştırma (leg�t�mat�on), uygulama (�mplementat�on) ve 

değerlend�rme (evaluat�on) olmak üzere beş aşamada sab�tlenm�şt�r (Şek�l 

1). Bu modelde, her hang� b�r problem�n çözüm �ç�n gündeme gelmes� ve 

somut b�ç�mde tanımlanması “gündeme gel�ş” aşaması olarak kabul 

ed�lmekted�r. Problem�n çözüm yollarının �rdelenmes� ve alternat�f 

çözümler�n üret�lmes� “formüle ed�ş” aşaması olarak tanımlanmaktadır. 

Problem�n çözümü �ç�n ortaya atılan alternat�flerden uygun b�r tanes�n�n 

�lg�l� kurum tarafından onaylanması “kanunlaştırma” aşamasına karşılık 

gelmekted�r. Problem�n çözümü �ç�n bel�rlenen pol�t�kanın �lg�l� b�r�mlerce 

prat�ğe geç�r�lmes� “uygulama” aşamasını oluşturmaktadır. Son olarak �se 

uygulanan pol�t�kada hedeflenen noktaya ulaşma durumunun tesp�t� ve 

gündeme gelen problem�n ne ölçüde çözüldüğü hususları “değerlend�rme” 

aşaması olarak n�telend�r�lmekted�r (Kaptı, 2013: 26-27). 
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Şek�l 1. Beş Aşamalı Süreç Model� 

Kaynak: Kaptı, 2013: 26. 

 

TSSPSE Dokümanı 
Gündeme Gel�ş: Problem�n Ortaya Çıkışı ve Tanımlanması 

1952 yılında NATO'ya üye olan Türk�ye, TSK'nın �ht�yaçlarını dış 

yardımlar, kred�l� satışlar ve m�ll� bütçeden ayrılan kaynaklar kullanılmak 

suret�yle yurt dışından tedar�k etme yoluna g�tm�şt�r. Bu nedenle Türk 

savunma sanay�� sınırlı bazı kalemler dışında kayda değer b�r gel�şme 

gösteremem�şt�r. Öte yandan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında 

müttef�k ülkeler tarafından uygulanan s�lah ambargosunun get�rd�ğ� sorunlar, 

mevcut uygulamanın yanlışlığını gözler önüne serm�ş ve bu noktadan 

�t�baren savunma sanay��n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalara ağırlık 

ver�lmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda 1976 yılında Bakanlar Kurulu, 

savunma sanay��n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k b�r stratej� Dokümanı 

onaylamıştır (Kuloğlu, 1997: 21). Doküman g�zl�l�k dereces� taşıdığı �ç�n 

�çer�ğ� b�l�nmemekted�r. Ancak Dokümanın yürürlüğe g�rmes� sonrasında 

Gündeme Gel�ş

Formüle Ed�l�ş

Kanunlaştırma

Uygulama

Değerlend�rme
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tutarlı b�r ç�zg� �zlenmemes�, uygulamada eks�kl�kler olduğunu 

göstermekted�r (Z�ylan, 2001: 34).   

1974 sonrasında kara, den�z ve hava kuvvetler� güçlend�rme 

vakıflarının g�r�ş�mler�yle bazı temel sahalarda yatırımlar gerçekleşt�r�lm�ş, 

Aselsan, Havelsan, Asp�lsan g�b� savunma sanay�� ş�rketler� kurulmuştur. 

Ancak mevcut kaynaklar ve uygulanan tedar�k yöntemler�yle TSK'nın 

b�r�ken ve g�derek büyüyen �ht�yaçlarının karşılanmasının mümkün 

olamayacağı anlaşılmıştır. Bu tesp�tle, 13 Kasım 1985 gün ve 3238 Sayılı 

Kanun �le Savunma Sanay�� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı 

(SAGEB) kurulmuştur. Başkanlık, 1989 yılında 390 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname �le Savunma Sanay�� Müsteşarlığı (SSM) olarak 

yen�den yapılandırılmıştır (Savunma Sanay�� Müsteşarlığı, t.y.). 

SSM'n�n kuruluş amacı Türk savunma sanay��n�n gel�şt�r�lerek 

TSK'nın �st�krarlı b�r kaynağa kavuşturulmasıdır (Arıs, 1990: 14). 

Müsteşarlığın bu amaç doğrultusunda öneml� �şlevler gördüğüne şüphe 

yoktur. Özell�kle 1990 sonrasında Türk savunma sanay�� bel�rg�n b�r �vme 

kazanmıştır. Bunun sonucu olarak da TSK'nın �ht�yaçlarının hatırı sayılır b�r 

bölümü yurt �ç�nden karşılanır hale gelm�şt�r. Buna rağmen yürütülen 

çalışmaların yen� gel�şmeler� ve değ�şen koşulları gözeten temel b�r 

dokümana dayandırılmamasının eks�kl�ğ� h�ssed�lmeye başlanmıştır. Bu 

durumda savunma sanay��n�n daha da gel�şt�r�lmes� �ç�n yen� b�r pol�t�ka ve 

stratej�n�n bel�rlenmes� zorunlu hale gelm�şt�r (Kuloğlu, 1997: 21). 

Formüle Ed�l�ş: B�r Çözüm Olarak TSSPSE 

L�teratürde savunma sanay�� pol�t�kası ve stratej�s�n�n 

şek�llend�r�lmes�ne �l�şk�n ayrıntılı b�lg� bulunmamakla beraber, eldek� 

ver�ler ışığında ana hatlarıyla sürec�n �şley�ş�ne yönel�k b�r değerlend�rme 

yapılab�lm�şt�r. Tesp�t ed�leb�ld�ğ� kadarıyla bu alandak� �ht�yacının somut 

şek�lde d�le get�r�ld�ğ� �lk platform 3 N�san 1996 tar�h�nde Genelkurmay 

Başkanlığı'nın ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen Savunma Sanay�� ve Yatırım 

Alanları konulu br�f�ng olmuştur (Savunma Sanay��nde, 1996: 54). Sanay�c� 

ve akadem�syenler�n �şt�rak�yle düzenlenen toplantıda, yurt �ç�ndek� sanay� 

kuruluşları arasında �şb�rl�ğ� olanaklarının gel�şt�r�lmes�; TSK'nın 

�ht�yaçlarının olab�ld�ğ�nce yurt �ç�nden tedar�k ed�lmes�; savunma sanay�� 

kuruluşlarının uluslararası pazarlarda etk�n olması ve çok uluslu ortaklıklar 

kurmasının mümkün kılınması �ç�n yapılması gereken hususlar 
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görüşülmüştür (Haksever, 1996: 52). Br�f�ng sonrasındak� tartışmalarda �se 

savunma sanay��ndek� gel�şmeler� d�kkate alan yen� b�r stratej�n�n ve bu 

stratej�n�n h�zmet edeceğ� resm� b�r pol�t�kanın olmamasının yarattığı 

eks�kler öne çıkmış ve Türk�ye'n�n savunma sanay�� stratej�s�n�n 

bel�rlenmes� tekl�f� yapılmıştır (Kuloğlu, 1997: 21). 

Bu tekl�f doğrultusunda M�ll� Savunma Bakanlığı (MSB)'nın 

uhdes�nde Savunma Sanay�� Koord�nasyon Toplantısı adıyla toplantılar 

düzenlenm�şt�r. Savunma sanay�� alanında faal�yet gösteren kamu ve özel 

sektör kuruluşlarının üst düzey tems�lc�ler�n�n katıldığı ve tarafların 

b�rb�r�ler�nden beklent�ler�n�n ve sorunların çözümüne yönel�k öner�ler�n�n 

tartışılmasının amaçlandığı toplantılardan �lk� 8-9 Mayıs 1996 tar�hler�nde, 

�k�nc�s� �se 14-15 Mayıs 1997 tar�hler�nde �cra ed�lm�şt�r. İlk toplantı 

sonrasında savunma sanay�� pol�t�kası ve stratej�s�n�n tesp�t� de dâh�l olmak 

üzere savunma sanay��n�n gel�şt�r�lmes�ne ve TSK'nın �ht�yaçlarının m�ll� 

çözümlerle karşılanmasına odaklanan b�r çalışma başlatıldığı anlaşılmaktadır 

(Savunma Sanay��nde, 1996: 54; Kuloğlu, 1997: 21). 

Bu kapsamda MSB, öncel�kle b�r taslak Doküman hazırlamıştır. 

Taslak Dokümana yönel�k olarak �lg�l� bakanlıkların, kamu kuruluşlarının ve 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) kanalıyla sanay�c�ler�n görüşler� 

alınmış, yürütülen koord�nel� çalışmalar net�ces�nde TSSPSE olarak 

adlandırılan Dokümana n�ha� şekl� ver�lm�şt�r (Z�ylan, 1999: 64). Bu noktada 

Dokümanın �lk taslağı �le n�ha� hal� arasında öneml� farklar olduğunu 

bel�rtmek gerek�r. Örneğ�n �lk taslakta “m�ll�” savunma sanay��n�n 

gel�şt�r�lmes�nden bahsed�l�rken, yürürlüktek� Dokümanda “yerl�” savunma 

sanay�� �fades� kullanılmıştır. Aynı şek�lde taslak Dokümandak� “…yabancı 

teknoloj�den yararlanma durumunda bu teknoloj�y� m�ll�leşt�rmek asıl gaye 

olacaktır. Bunun �ç�n satın alınan teknoloj�ler�n, m�ll� ş�rket tarafından 

özümsend�kten sonra üret�lmes� MSB'ce desteklenecekt�r” �fades� çıkarılmış, 

bunun yer�ne “…yabancı teknoloj�den yararlanma durumunda bu 

teknoloj�n�n yerl� savunma sanay�� tarafından özümsend�kten sonra b�r üst 

düzeyde üret�lmes� MSB tarafından desteklen�r” �fades� konulmuştur. 

(Cumhur�yet�m�z�n 75nc�, 1999: 26-28). Dokümandak� değ�ş�kl�kler�n hang� 

aşamada yapıldığına �l�şk�n net b�r b�lg� bulunmamaktadır. Ancak sadece 

değ�ş�kl�k yapıldığı b�lg�s� b�le Doküman üzer�nde bell� pazarlıklar 

olduğunun gösterges�d�r.   

Cenk ÖZGEN
Türk�ye'n�n Savunma Sanay�� Pol�t�kasının Anal�z�: Türk Savunma Sanay�� Pol�t�kası ve Stratej�s� 
Esasları Dokümanı Örneğ�

198



 
 

Kanunlaştırma: TSSPSE'n�n Onaylanması 

TSSPSE, 25 Mayıs 1998 gün ve 98/11173 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı olarak 20 Haz�ran 1998 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe g�rm�şt�r. Dokümanda bel�rlenen savunma sanay�� pol�t�kası; yerl� 

sektör yanında yabancı sektöre de açık, d�nam�k, �hracat potans�yel�ne ve 

uluslararası rekabet �mkânına sah�p, yen� teknoloj�lere adapte olab�len ve 

teknoloj� üreteb�len, kend�n� yen�leme kab�l�yet� bulunan, dost ve müttef�k 

ülkeler �le dengel� b�r savunma sanay�� �şb�rl�ğ�n� mümkün kılan ve pol�t�k 

gel�şmelerden asgar� düzeyde etk�lenen, mevcut �mkânları azam� ölçüde 

kullanan, entegre olmuş ve tekrar yatırımlarından arınmış, s�v�l amaçlarla da 

üret�m yapab�len, alternat�f uğraşı alanlarına sah�p ve Türk�ye'n�n güvenl�k 

pol�t�kaları kapsamındak� vec�be ve öncel�kler�n� destekleyen b�r savunma 

sanay�� altyapısının teşk�l ed�lmes�n� öngörmekted�r (Türk Savunma, 1998: 

15). 

Savunma sanay�� stratej�s�n�n temel�n�; TSK'nın �ht�yaçlarının güvenl� 

ve �st�krarlı b�ç�mde karşılanması, bu amaçla �ler� teknoloj�ye sah�p harp 

s�lah ve vasıtalarının yurt �ç�nde üret�lmes�, bunun �ç�n üret�m tes�sler� 

kurulması ve kurulmuş bulunanların teşv�k ve desteklenmes� 

oluşturmaktadır. Stratej�n�n bel�rlenmes�nde; Türk�ye'n�n M�l l� Asker� 

Stratej�s� (TÜMAS) �le planlama ve programlama d�rekt�f�n�n esas alındığı, 

tatb�katında �se koord�natör makam MSB olmak üzere �lg�l� devlet ve özel 

sektör kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ�ne g�d�leceğ� �fade ed�lmekted�r. Bu bağlamda 

özell�kle dış pol�t�kaya ve taraf olunan uluslararası antlaşmalara vurgu 

yapılmakta, stratej�n�n yürütülmes� hususunda Dış�şler� Bakanlığı �le 

koord�nel� hareket ed�leceğ� bel�rt�lmekted�r (Türk Savunma, 1998: 15-16). 

Dokümanın en d�kkat çek�c� yönü; hedef bel�rlemes�, teknoloj� odaklı olması 

ve �ht�yaç duyulan s�stem ve teknoloj�ler� “m�ll� olması zorunlu”, “kr�t�k” ve 

“d�ğer” şekl�nde sınıflandırmasıdır. Dokümanın ortaya koyduğu savunma 

sanay�� model�n�n merkez�nde teknoloj� ed�nme ve gel�şt�rme hedef� vardır. 

Bu hedef doğrultusunda öncel�kle s�stem ve teknoloj�ler�n sınıflandırılması, 

akab�nde de uygun tedar�k kaynağının bel�rlenmes� öngörülmüştür (Z�ylan, 

2001: 34).  

Uygulama: TSSPSE'n�n İlg�l� B�r�mlerce Uygulanması 

TSSPSE'n�n uygulanmasına yönel�k düzenlemeler; 5018 Sayılı Kamu 

Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
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Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu, 3833 Sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� 

Stratej�k Hedef Planının Gerçekleşt�r�lmes� Maksadıyla Gelecek Yıllara Sar� 

Taahhütlere G�r�şme Yetk�s� Ver�lmes� Hakkında Kanun ve 4734 Sayılı 

Kanun'un 3/b �st�sna maddes�ne �l�şk�n Bakanlar Kurulu Kararı'dır 

(Müslüm, Topçu ve Mala, 2011: 105). TSSPSE'n�n yürütülmes�nden 

Bakanlar Kurulu sorumludur. Uygulanmasında �se koord�natör makam MSB 

olup, gerekl� yapılanma ve teşk�latlanma �ç�n �lg�l� bakanlık, kurum ve 

kuruluşlar arasında �şb�rl�ğ�ne g�d�lmes� öngörülmüştür (Türk Savunma, 

1998: 16-18).  

SSM tarafından yürütülen tedar�k projeler�nde başlangıçta hazır alım 

model� ağırlık taşırken, 1990'lı yıllarda ortak ü ret�m model�n�n, 2000'l� 

yılların başından �t�baren �se yurt �ç� gel�şt�rme model�n�n öne çıktığı 

görülmekted�r (Teknoloj� Yönet�m, t.y.: 7). TSK'nın modern�zasyon 

�ht�yaçlarının karşılanmasında yurt �ç� gel�şt�rme model�n�n öne çıkması 

TSSPSE'de bel�rlene n pol�t�ka ve stratej� �le uyumludur. Öte yandan bu 

durumu salt Dokümanın uygulanmasına bağlamak da doğru değ�ld�r. Z�ra 

MSB, Aralık 1999'da MSY 313 -3 TSSPSE Uygulama Yönerges�'n� 

yayımlanmıştır (Bütün, 2000: 72). Buna rağmen uygulamada sorunlarla 

karşılaşılmıştır.   

TSSPSE'n�n bütünlük �çer�s�nde ve etk�n b�r şek�lde 

uygulan(a)mamasının �lk neden�; m�ll� olması zorunlu ve kr�t�k s�stem ve 

teknoloj�ler l�stes�n�n hazırlanmasında yaşanan gec�kmed�r (Z�ylan, 2001: 

34). D�ğer nedenler �se mevzuata �l�şk�n gerekl� düzenleme ve değ�ş�kl�kler�n 

yapılmaması, alınan kararların tak�b�n� yapacak bağımsız b�r üst 

kurulun/otor�ten�n oluşturulmaması ve savunma sanay��n�n gel�şmes�n� 

sağlayacak yurt �ç� Ar-Ge'ye dayalı evr�msel tedar�k yöntem�n� ben�msemek 

yer�ne -ac�l �ht�yaç gerekçes�yle- hazır alımlara devam ed�lmes�d�r (Savunma 

Sanay��, 2006).   

Değerlend�rme: TSSPSE Üzer�ne Yapılan Değerlend�rmeler 

Yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten bugüne kadar TSSPSE'n�n resm� 

makamlarca b�r değerlend�rmes� yapılmamıştır. Dolayısıyla çalışmada, 

Dokümanda bel�rlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına �l�şk�n resm� b�r 

belge ya da rapora ulaşmak mümkün olmamıştır. D�ğer yandan s�v�l toplum 

örgütler�, akadem�syenler ve konunun uzmanları tarafından yapılan 

değerlend�rmelerde, Dokümanın savunma sanay��n�n gel�şt�r�lmes� yönünde 
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tar�h� b�r adım teşk�l ett�ğ�n�n altının ç�z�ld�ğ� fakat �lave olarak �çer�ğ�nde 

c�dd� eks�kl�kler olduğuna �l�şk�n görüşlere de yer ver�ld�ğ� d�kkat 

çekmekted�r. Bu kapsamda ver�leb�lecek örneklerden b�r�, Türk�ye B�l�msel 

ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 

V�zyon 2023 Projes� Savunma, Havacılık ve Uzay Sanay�� Panel� sonunda 

yayımlanan rapordur. Raporda TSSPSE'n�n get�rd�ğ� �lkeler �le savunma 

sanay��n�n gel�ş�m�nde büyük yarar sağlayacağı vurgulanmakta, eleşt�r�ler �se 

şu şek�lde sıralanmaktadır: 

(1) Savunma sanay�� ş�rketler�nden bahsed�l�rken “m�ll�” kel�mes� yer�ne 

“Türk”, “yerl�” ve “yurt �ç�” kel�meler� kullanılmaktadır. Bu durum 

m�ll� güvenl�k açısından r�skl�d�r. Z�ra Türk T�caret ve Yabancı 

Sermayey� Teşv�k Kanunlarına göre Türk�ye'de kurulan her ş�rket Türk 

ş�rket� sayıldığından uygulamada ş�rketler�; “m�ll�”, “yabancı” ve 

“yabancı ortaklı” d�ye ayırmak mümkün değ�ld�r. Ayrıca teknoloj� b�r 

mülk�yet meseles�d�r. Teknoloj� m�ll� ş�rket�n mülk�yet�ndeyse m�ll�, 

yabancı veya yabancı ortaklı ş�rket�n mülk�yet�ndeyse gayrı m�ll�d�r.  

(2) Savunma sanay�� �ç�n “yerl� sektör yanında yabancı sektöre de açık” 

�bares� yer almaktadır. Bu �bareyle dışa bağımlılık en baştan kabul 

ed�lmekted�r. 

(3) Kr�t�k s�stem ve teknoloj�ler�n yurt�ç�nde gel�şt�r�lmes�, bunun mümkün 

olmadığı durumunda �se ortak üret�me g�d�lmes� öngörülmekted�r. Bu 

yanlış b�r yöntemd�r. Z�ra yabancı ş�rket yatırım yaptığı ülkey� üret�m 

merkez� olarak görmekte ve yerl� ortağın Ar-Ge yapmasını 

engellemekted�r.  

(4) Savunma �haleler�nde yerl� ş�rketler leh�ne %15'e kadar f�yat farkı 

avantajı ver�leb�l�r den�lmekted�r. Bu oran azdır. Ayrıca İhale Kanununa 

dayandırılan düzenlemen�n hukuk�l�ğ� de tartışmalıdır. Z�ra Kanunda 

f�yat farkı avantajının yerl� değ�l m�ll� ş�rketlere ver�leb�leceğ� 

bel�rt�lm�şt�r. 

(5) M�ll� olması zorunlu s�stem ve teknoloj�ler �le kr�t�k s�stem ve 

teknoloj�ler�n l�stes�n�n ayrıca yayımlaması öngörülmekted�r. Günümüz 

harekât ortamında elektron�k teknoloj�s�n�n m�ll� olması b�r terc�h değ�l, 

zorunluluktur. Dolayısıyla elektron�k teknoloj�s�n�n bu kapsamda ele 

alınmaması c�dd� b�r eks�kl�kt�r (V�zyon 2023, 2003: 2-6).  
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Resm� Gazete'de yayımlandığı tar�hten bugüne kadar TSSPSE'de 

herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılmamıştır. Ancak buradan eleşt�r�ler�n 

görmezden gel�nd�ğ� sonucu çıkarılmamalıdır. İler�k� yıllarda SSM 

tarafından hazırlanan Dokümanlarda yukarıda sıralanan eleşt�r�ler bell� 

ölçüde d�kkate alınmıştır. Bu kapsamda ver�leb�lecek örnekler; 2007-2011 

Stratej�k Planı, 2009-2016 Savunma Sanay�� Sektörel Stratej� Dokümanı, 

Teknoloj� Yönet�m Stratej�s� 2011-2016 ve 2012-2016 Stratej�k Planı'dır.  

 

Sonuç 
Uygulamada sorunlar ortaya çıkmasına karşın ortaya koyduğu v�zyon 

�le TSSPSE, Türk savunma sanay��nde yen� b�r dönem başlatmıştır. Bu 

dönem�n temel özell�ğ� TSK'nın �ht�yaçlarının karşılanmasında yurt �ç� 

gel�şt�rme model�n�n öne çıkması ve dışa bağımlılığın azalmasıdır.  

Türk�ye'de özell�kle 2000'ler�n �k�nc� yarısından sonrak� savunma 

sanay�� uygulamalarında; özgün yurt �ç� çözümlere öncel�k tanındığı, Ar-Ge 

faal�yetler�ne kaynak ayrıldığı, �hracatın desteklend�ğ�, Sanay� 

Katılımı/Offset (SK/O) sözleşmeler�ne önem ver�ld�ğ� ve Küçük ve Orta Boy 

İşletmeler (KOBİ) �le yan sanay� f�rmalarının sektöre katılımının teşv�k 

ed�ld�ğ� görülmekted�r. Bunun sonucu olarak 2000'l� yılların başında 

TSK'nın �ht�yaçlarının yurt �ç�nden karşılanma oranı %20'ler 

sev�yes�ndeyken, 2014 sonu �t�bar�yle oran yaklaşık %60'a ulaşmıştır. 

Burada 2016 yılı sonu hedef�n�n %70 olduğunu bel�rtmek gerek�r. 

Öte yandan savunma sanay��n�n ver�ms�zl�k, der�nleşememe ve 

f�nansal kaynak yeters�zl�ğ� g�b� sorunları bulunmaktadır. Ac�l �ht�yaç 

gerekçes�yle yurtdışından gerçekleşt�r�len hazır alımlar da sektöre zarar 

vermekted�r. Bu noktada kısıtlı öz kaynaklarla elde ed�len kazanımların 

korunmasına yönel�k adımlar atılması ve sektörün rekabetç� ve sürdürüleb�l�r 

b�r yapıya kavuşturulması önem taşımaktadır. TSSPSE'n�n yayımlanması 

üzer�nden 18 yıl geçm�şt�r. SSM tarafından muhtel�f dokümanlar 

yayımlanmasına karşın bel�rt�len eks�kl�kler� d�kkate alacak yen� b�r temel 

pol�t�ka ve stratej� dokümanının hazırlanmasının ve bunun da düzenl� olarak 

güncellenmes�n�n uygun olacağı değerlend�r�lmekted�r.   
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Öz 
Türk�ye - Ermen�stan �l�şk�ler�nde, soykırım �dd�aları, geçm�ştek� ASALA terörü, 
Dağlık Karabağ'ın �şgal�, d�asporanın faal�yetler� ve bunun g�b� sorunlar bulunmakta 
ve bunların kısa b�r zamanda çözülmes� de pek mümkün görünmemekted�r. N�tek�m 
�l�şk�ler�n normalleşt�r�lmes� adına 2009 yılında �mzalanan protokollerle bu yönde 
c�dd� b�r adım atılmış ancak �k� ülke kamuoylarının ve Azerbaycan'ın tepk�s� bu 
protokoller�n parlamentolarda kabul ed�lerek hayata geç�r�lmes�ne �mkan 
tanımamıştır. Yaşanan bu durum hükümetler nezd�ndek� s�yas� çözüm arayışlarının 
başarılı olab�lmes� �ç�n öncel�kle kamuoylarının-Azerbaycanlılar dah�l- �kna 
ed�lmes�n�n gerekl�l�ğ�n� ortaya koymuştur. 
Türk ve Ermen� toplumları arasında karşılıklı olarak olumsuz anlamda c�dd� 
önyargılar bulunmaktadır ve �l�şk�ler�n normalleşmes� adına atılacak adımlara bunlar 
engel olmaktadır. Bu nedenle de �l�şk�ler�n normalleşt�r�lmes� bağlamında öncel�kle 
bu önyargıların ortadan kaldırılmasına yönel�k çalışmalar yapılmalıdır. 2005 ve 
2012 yıllarında Türk ve Ermen� toplumları nezd�nde farklı kuruluşlar tarafından 
yapılan �k� anket çalışması bu konuda öneml� f�k�rler sunmaktadır. Söz konusu 
anketlerdek� ver�lere bakıldığında, toplumlar arasında �let�ş�m ve etk�leş�mler 
arttıkça önyargıların ve nefret�n azaldığı görülmekted�r. Bu durumda �l�şk�ler�n 
normalleşt�r�lmes� bağlamında atılması gereken �lk adımlar karşılıklı olarak 
�let�ş�m�n ve etk�leş�m�n artırılması olmalıdır. Bunun yolu da kamu d�plomas�s�nden 
geçmekted�r. Bu bağlamda, Türk�ye'de  yaşayan Ermen�ler� de dah�l ederek, 
telev�zyon yayıncılığı başta olmak üzere medyanın etk�n kullanımı, tur�zm 
pol�t�kaları ve bunlar g�b� d�ğer kamu d�plomas�s� araçları �le başarılı sonuçlar 
alınması muhtemel görünmekted�r.  
Anahtar Kel�meler: Türk�ye, Ermen�stan, Kamu D�plomas�s�, Azerbaycan, TV 
Yayınları  
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The Importance Of Publ�c D�plomacy In The 
Normal�zat�on Of The Relat�ons Between Turkey And 

Armen�a 
  

Abstract 
There are var�ous problems �n the relat�ons between Turkey and Armen�a such as 
genoc�de allegat�ons, terror�st act�v�t�es of the ASALA terror organ�zat�on �n the past 
years, occupat�on of Nagorno- Karabakh, and act�v�t�es of the D�aspora and var�ous 
other problems of a s�m�lar nature and there �s very l�ttle reason to th�nk that these 
problems w�ll be solved �n the near future. As a matter of fact, ser�ous steps were 
taken through the protocols s�gned �n 2009 for the sake of normal�zat�on of the 
relat�ons; however, the react�on of the publ�c op�n�on �n both countr�es and of the 
Azerba�jan� s�de d�d not allow these protocols to be �mplemented after be�ng adopted 
by both countr�es' parl�aments. The s�tuat�on encountered revealed the necess�ty of 
conv�nc�ng the publ�c op�n�on of the countr�es �nvolved, �nclud�ng of the 
Azerba�jan�s' for the success of the efforts of both governments �n seek�ng pol�t�cal 
solut�ons.  
Ser�ous prejud�ces �n negat�ve sense mutually ex�st between the Turk�sh and 
Armen�an soc�et�es and these prejud�ces prevent steps from be�ng taken for the sake 
of normal�zat�on of the relat�ons.  For th�s reason, efforts should be made �n the f�rst 
place to el�m�nate these prejud�ces �n the context of normal�zat�on of the relat�ons.  
The results of the two surveys conducted by two d�fferent organ�zat�ons among 
Turk�sh and Armen�an c�t�zens �n 2005 and 2012 help to capture �mportant deta�ls 
and �deas on th�s subject. When looked at the data obta�ned from these surveys 
stud�es �t �s seen that �ncrease of commun�cat�on and �nteract�on between the Turk�sh 
and Armen�an soc�et�es helps decrease the deep seated prejud�ce and hate between 
these two soc�et�es. Under the c�rcumstances, the f�rst steps to be taken �n the 
context of normal�zat�on of the relat�ons should be d�rected at �ncreas�ng mutual 
commun�cat�on and �nteract�on between these two soc�et�es. Publ�c d�plomacy �s a 
key tool to ach�eve th�s goal. In th�s regard, �t seems poss�ble to ach�eve successful 
results w�th th�s goal by eff�c�ent use of med�a resources pr�mar�ly telev�s�on 
broadcast�ng by also �nvolv�ng the Armen�ans l�v�ng �n Turkey and tour�sm pol�c�es 
and other tools of publ�c d�plomacy.   
Keywords: Turkey, Armen�a, Publ�c D�plomacy, Azerba�jan, TV Broadcast�ng  
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Türk�ye-Ermen�stan İl�şk�ler�nde Rusya Faktörü 
Türk�ye'n�n sorunlar yaşadığı komşu ülkelerden b�r� Ermen�stan'dır 

ve �k� ülke �l�şk�ler�nde, soykırım �dd�aları, ASALA terörü, ortak sınır 

konusunda anlaşmazlık, Dağlık Karabağ'ın �şgal�, d�asporanın faal�yetler� ve 

bunun g�b� sorunlar bulunmaktadır (Türkdoğan, 2006). Bu sorunlu �l�şk� 

Türk�ye'n�n uluslararası alandak� hareket kab�l�yet�n� olumsuz etk�lemekte 

ve Ermen� d�asporasının, soykırım �dd�aları bağlamında özell�kle ABD ve 

Avrupa ülkeler�nde gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetler Türk�ye'n�n �majını 

zedelemekted�r. Ancak son dönemde Türk�ye �le Rusya arasında yaşanan 

kr�z �le b�rl�kte Ermen�stan konusunun daha öneml� b�r hal aldığı ve 

meselen�n Türk�ye �ç�n b�r güvenl�k sorunu hal�ne geld�ğ� görülmekted�r.  

Ermen�stan'ın, Azerbaycan topraklarının 5'te 1'�n� �şgal etmes�yle 

b�rl�kte Türk�ye bu ülkeyle olan sınırlarını kapatarak ambargo uygulamaya 

başlamıştır (Özbay). Uygulanan ambargolarla b�r anlamda tecr�t ed�len ve 

Türk�ye �le Azerbaycan tarafından kuşatıldığını düşünen Ermen�stan, bu 

durumdan kurtulmak �ç�n Rusya'ya daha fazla yaklaşmaya başlamıştır. 

Ambargoların yol açtığı ekonom�k sorunlar ve kuşatılmışlık düşünces�n�n 

ortaya çıkardığı güvens�zl�k duygusu dış destek arayışlarını güçlend�rm�şt�r. 

Bu durum Ermen�stan'ı ekonom� ve güvenl�k bağlamında Rusya'nın 

yardımına muhtaç kılmıştır. Ülke güvenl�ğ�n� kend� �mkânları �le 

sağlayamayacağını anlayan Ermen�stan, b�r d�z� savunma anlaşmaları 

yaparak kend� güvenl�ğ�n� Rusya'nın güvences�ne tesl�m etm�şt�r. Rusya, 

Ermen�stan'ın kend�n� tehd�t altında h�sseden bu sıkışmışlık duygusunu 

fırsata çev�rm�ş ve Rusya Parlamento Başkanı Grızlov'un �fades�yle onu 

“ülkes�n�n güvenl�ğ� �ç�n b�r ön karakol mevk�� olarak”(İsmay�lov, 2014) 

görmeye başlamıştır.  

Sovyetler B�rl�ğ� dağıldıktan sonra b�rçok ülke topraklarındak� Rus 

asker�n varlığının sona ermes�n� talep ederken Ermen�stan aks�n� yapmış ve 

1991 yılında Rusya �le b�r savunma �şb�rl�ğ� anlaşması yaparak ülkes�ndek� 

Rus asker� varlığının yasal temeller�n� atmıştır (Asker, 2012). Bu tar�hten 

�t�baren Rusya, her geçen yıl Ermen�stan'dak� asker� varlığını artırmış ve son 

olarak 2011 yılında yürürlüğe g�ren protokolle buradak� asker� üsler�n�n 

kalma süres�n� 2044 yılına kadar uzatmıştır (İsmay�lov, 2014).  

Ermen�stan'da zaten var olan asker� varlığını -düşürülen uçak neden�yle 

Türk�ye �le yaşanan son kr�zle b�rl�kte- daha da artırmaya başlayan 
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Rusya(Rusya'dan Ermen�stan'a asker� sevk�yât, 2015)  ), Ermen�stan'ı 

kend�s� �ç�n güneye uzanan b�r üs konumuna get�rm�ş ve bu hamle �le hem 

Türk�ye hem de Azerbaycan �ç�n öneml� b�r güvenl�k tehd�d� oluşturmaya 

başlamıştır. Türk�ye �le doğrudan sınırı bulunmayan Rusya, Ermen�stan'dak� 

asker� üsler� �le b�rl�kte b�r anlamda bu durumu değ�şt�rm�ş ve Türk�ye �le 

Azerbaycan arasına konuşlanmıştır. Aynı şek�lde, Ermen�stan'da zaten var 

olan Türkler�n düşman olduğu algısını her da�m desteklem�ş ve bu şek�lde 

buradak� asker� varlığına meşru�yet kazandırmaya çalışmıştır(İsmay�lov, 

2014). Ermen�stan'ın, Rusya'nın güvenl�k şems�yes�  altına g�rmes�nde ve bu 

bağlamda Rusya'nın pol�t�kalarına tesl�m olmasında ambargolarla 

yoksullaşmasının ve kend�s�n� –Türk�ye ve Azerbaycan kaynaklı- tehd�t 

altında h�ssetmes�n�n öneml� payı olmuştur. Söz konusu ülkeler tarafından 

Ermen�stan'ı köşeye sık ıştırmayı amaçlayan pol�t�kalar b�r anlamda onu 

Rusya'nın kucağına �tm�ş ve �sten�len�n aks� b�r sonucun ortaya çıkmasına 

yol açmıştır. Bundan dolayıdır k� Ermen�stan'ı Rusya'ya mecbur bırakan 

pol�t�kaların değ�şmes� ve �k�l� �l�şk�ler�n normalleşmes� Türk�ye – ve 

Azerbaycan- �ç�n oldukça öneml� hale gelm�şt�r. 

Rusya'ya a�t b�r savaş uçağının Türk�ye tarafından düşürülmes�yle �k� 

ülke �l�şk�ler�nde baş gösteren kr�z, 2016 yılı Haz�ran ayının sonlarında Türk 

tarafının söz konusu olaydan ötürü üzüntüler�n� d�le get�ren b�r 

mektup(Kreml�n: Erdoğan üzüntüler�n� d�le get�rd�, 2016) göndermes�yle 

çözülme sürec�ne g�rm�şt�r. 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 

Erdoğan'ın Rusya'da devlet başkanı Vlad�m�r Put�n'le yaptığı 

görüşme(Erdoğan Rusya'da Put�n �le görüştü, 2016)  �l�şk�ler�n 

normalleşmes�n� hızlandırmıştır. Uçağın düşürülmes� �le başlayan kr�z ve 

sonrasında yaşanan normalleşme adımları konjonktürel gel�şmelerd�r ve �k� 

ülke �l�şk�ler�ndek� esas resm�n dışında değ�llerd�r. B�r b�rler�yle temas 

kurmaya başladıkları son beş yüz yıllık tar�he bakıldığında Türk�ye �le 

Rusya'nın sürekl� savaştığı görülmekted�r. Aralarındak� �l�şk�n�n adını 

düşmanlık olarak n�telemesek de en azından b�r rekabet �l�şk�s�n�n varlığı 

muhakkaktır. Bu durum b�r yerde Rusya'nın ve Türk �ye'n�n jeopol�t�k 

konumlarının tab�� b�r sonucudur. Bundan dolayıdır k� �k� ülke �l�şk�ler�nde 

konjonktürel olarak yaşanan bazı �n�ş ve çıkışların sözü ed�len rekabet 

durumunun esasında b�r değ�ş�kl�k yapması beklenmemel�d�r. Kısacası, 

Rusya �le yaşanacak olası �y� �l�şk�ler, Rusya'yı Türk�ye �ç�n b�r güvenl�k 
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tehd�d� olmaktan çıkarmayacaktır. Bu nedenle de Rusya, Türk�ye – 

Ermen�stan �l�şk�ler�n�n b�r tarafında her zaman bulunacaktır. 

Çözüme Yönel�k Atılan Adımlar ve Başarısızlığı Doğuran Nedenler  

Türk�ye- Ermen�stan �l�şk�ler�nde b�rçok sorun yaşanmaktadır ve 

bunları kısa b�r zamanda çözerek normalleşmey� sağlamak pek gerçekç� 

görünmemekted�r. Bununla b�rl�kte b�r yerden başlamak lazımdır ve esasen 

de bu başlangıç daha önce yapılmıştır. İk� ülke �l�şk�ler�n�n 

normalleşt�r�lmes� adına Türk�ye tarafından 2007 yılında başlatılan 

çalışmalar sonuç verm�ş ve 2009 yılında �k� ülke arasında “D�plomat�k 

İl�şk�ler�n Tes�s� Protokolü” ve “İk�l� İl�şk�ler�n Gel�şt�r�lmes� Protokolü” 

(http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/t%C3%BCrk�ye-ermen�stan-

turkce.pdf) �mzalanmıştır(Özdal, 2009). Ancak bu protokoller ak�m kalmış ve 

hayata geç�r�lemem�şt�r. Bu başarısızlığın temel nedenler�nden b�r� 

�mzalanan protokollere �l�şk�n olarak kamuoylarının gösterd�ğ� tepk�ler 

olmuştur. Kamuoyunun olumsuz tepk�s� sadece protokollere taraf olan 

Türk�ye ve Ermen�stan'da olmamış, özell�kle Rusya'nın 

man�pülasyonlarının(Ekş�, 2009) da etk�s�yle Azerbaycan kamuoyu ve 

yönet�c� el�t� de c�dd� b�r reaks�yon gösterm�şt�r. Kapalı kapılar ardında 

yürütülen görüşmeler�n beraber�nde kamuoylarını aydınlatacak ve 

hazırlayacak kamu d�plomas�s� faal�yetler�n�n �hmal ed�lm�ş olması böyle b�r 

net�cen�n ortaya çıkmasında bel�rley�c� olmuştur. Yaşanan bu durum 

hükümetler nezd�ndek� s�yas� çözüm arayışlarının başarılı olab�lmes� �ç�n 

öncel�kle kamuoylarının-Azerbaycanlılar dah�l- �kna ed�lmes�n�n ve 

rızalarının alınab�lmes�n�n ne derece öneml� olduğunu gösterm�şt�r.  

 Türk ve Ermen� toplumları arasında karşılıklı olarak olumsuz 

anlamda c�dd� ön yargılar bulunmaktadır ve bundan dolayı kamuoyların 

rızasının alınması kolay b�r mesele olarak görülmemekted�r. Bu ön yargıların 

vardığı nokta ve �k� toplumun b�rb�r�ne karşı olan olumsuz duygu ve 

düşünceler� yapılan kamuoyu araştırmalarında da ortaya çıkmaktadır. 2005 

ve 2012 yıllarında Türk ve Ermen� toplumları nezd�nde farklı kuruluşlar 

tarafından yapılan �k� anket çalışması1 bu konuda öneml� f�k�rler 

                                                           
1 Bu anketler�n �lk� Türk�ye'den Türk�ye Ekonom�k Ve Sosyal Etüdler Vakfı(TESEV) ve Ermen�stan'dan 
Toplumb�l�m Ve Pazarlama Araştırmaları Merkez� (Er�van) – HASA tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. Hem 
Ermen�stan'dak�, hem de Türk�ye'dek� katılımcılara aynı sorular yönelt�lm�şt�r. Ferhat Kentel, Gevorg 
Poghosyan, Ermen�stan ve Türk�ye Vatandaşları Karşılıklı Algılama ve D�yalog Projes�, TESEV 
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sunmaktadır. Söz konusu çalışmalarda gözlemlenen durumlardan b�r� �k� 

toplumun komşu coğrafyalarda yaşamalarına rağmen b�rb�r�n� yeter�nce 

tanımıyor oluşudur. Söz gel�m� Türk katılımcıların % 16,8'� Ermen�ler�n 

Musev� olduklarını düşünmekted�r. Benzer b�r durum Ermen�ler �ç�n de söz 

konusudur ve Ermen� katılımcıların % 6,2's� Türk�ye'de ülke yönet�m�nde 

sultanların söz sah�b� olduğunu �fade etmekted�r(Kentel ve Poghosyan, 

2005). 

İk� toplumun b�rb�rler� �le �lg�l� kanaatler�ne bakıldığında d�ğer taraf 

�ç�n olumsuz düşünme oranlarının Ermen�stan'da çok daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. 0 �le 5 arasında b�r puanlamanın yapıldığı “Türkler/Ermen�ler 

hakkındak� görüşler�n�z ned�r” şekl�ndek� b�r soruya Türkler�n 2,73, 

Ermen�ler�n �se 1,96 oranında olumlu görüş beyan ett�kler� 

gözlenmekted�r(Kentel ve Poghosyan, 2005). D�ğer b�r çalışmada 

Ermen�ler�n başka m�lletlere olan sempat� düzeyler�n�n değerlend�r�ld�ğ� b�r 

soruda Türkler % 24 �le en alt sırada yer almaktadır(Akyürek, 2012). 

Türkler�n k�ş�l�k özell�kler�yle �lg�l� yönelt�len b�r soruya Ermen�ler % 75 

g�b� yüksek b�r oranla “Türkler zal�m/acımasızdır” cevabını 

vermekted�rler(Akyürek, 2012). N�tek�m Türklerle Ermen�ler�n b�rb�rler� �le 

�lg�l� olumlu kanaatlere sah�p olmadıkları b�r sır değ�ld�r ve anket çalışmaları 

da bu durumu ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmalarda öneml� b�r başka 

ver� daha vardır k� bu makale metn�n�n b�r ayağı bu ver� üzer�ne 

kurulmaktadır. 

Türk ve Ermen� Toplumları Arasındak� Önyargılar ve Bunu 

Besleyen İlet�ş�ms�zl�k Hal� 

Kamuoyu algısına yönel�k söz konusu çalışmalarda, Türklerle b�r 

şek�lde �let�ş�m/temas kurmuş olmakla Türklere karşı duyulan sempat� 

arasındak� �l�şk�y� ortaya koyan sorulara da yer ver�lmekted�r. Türklerle �lg�l� 

çok olumsuz görüşe sah�p olma bağlamında Ermen� katılımcılardan b�r Türk 

tanıdığı olanlarla olmayanlar arasında c�dd� b�r oransal farkın olduğu 

görülmekted�r. Sözü ed�len anket çalışmalarının b�r�nde b�r Türk tanıdığı 

olmayanlar �çer�s�nde çok olumsuz görüşe sah�p olanların oranı % 29,5 �ken, 

tanıdığı olanlar �çer�s�nde çok olumsuz görüşe sah�p olanların oranı % 

                                                                                                                                        
Yayınları, İstanbul, 2005.  İk�nc� anket �se uygulaması Ermen�stan'da yapılan ve B�lge Adamlar Stratej�k 
Araştırmalar Merkez�(BİLGESAM) tarafından yayınlanan ankett�r. Sal�h Akyürek, Ermen�stan'da 
Türk�ye Ve Türk Algısı, Rapor No :41, BİLGESAM Yayınları, 2012 
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17'2'ye ger�lemekted�r(Kentel ve Poghosyan, 2005). Aynı çalışmada b�r 

şek�lde Türk�ye'de bulunmuş olan  Ermen�ler arasında çok olumsuz görüşe 

sah�p olanların oranı % 10,5 �ken, Türk�ye'de bulunmayan  Ermen�ler 

arasında bu oranın % 28,5'e çıktığı gözlenmekted�r(Kentel ve Poghosyan, 

2005). B�r d�ğer çalışmada Türklerle tanışmayan Ermen�lerde Türklere karşı 

beslenen sempat� düzey� % 20,5 �ken, Türklerle tanışan Ermen�lerde bu oran 

%35,1'e çıkmaktadır. Türk�ye'y� z�yaret edenlerde  �se bu oran daha da 

artarak % 36,8'e yükselmekted�r(Akyürek, 2012). Söz konusu ver�lere 

bakıldığında, toplumlar arasında �let�ş�m ve etk�leş�mlerle sempat� oranları 

arasında doğrudan b�r �l�şk�n�n var olduğu, etk�leş�m arttıkça ön yargıların ve 

nefret�n azaldığı açık b�r şek�lde görülmekted�r.  

İl�şk�ler�n Normalleşmes�nde Pol�t�k B�r Araç Olarak Kamu 

D�plomas�s� 

Daha önce de �fade ed�ld�ğ� g�b� �k� ülke �l�şk�ler�n�n 

normalleşt�r�lmes�n�n önündek� en öneml� engellerden b�r�n�n kamuoylarının 

tepk�s� olduğu b�l�nmekted�r. Meselen�n çözümü �ç�n bu durumda öncel�kle 

kamuoylarının rızasının alınması ve bunun �ç�n de �k� toplumun b�rb�rler�ne 

karşı olan ön yargılarının ve olumsuz duygularının g�der�lmes� büyük önem 

taşımaktadır. Yukarıda yer ver�len anket ver�ler� d�kkate alındığında �k� 

toplum arasında �let�ş�m�n/etk�leş�m�n artırılmasının bu konuda öneml� b�r 

katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. İlet�ş�m kanallarını kuracak ve etk�leş�m� 

sağlayacak olan da kamu d�plomas�s� uygulamalarıdır.  

Kamu d�plomas�s�, “b�r devlet�n ulusal çıkar ve �majını korumak ve 

gel�şt�rmek amacıyla, yabancı ülkeler�n kamuoylarını, hükümetler�n�, doğru 

�çer�kl� enformasyon, kültür ve akla geleb�lecek her türlü meşru yolla 

etk�leme ve böylece ülkeler arasında daha yakın �l�şk�ler kurmaya katkıda 

bulunma faal�yetler�”(Yılmaz , 2012) olarak n�telend�r�lmekted�r. “Amaç, 

karşılıklı anlayış yoluyla ülkeler�n �majlarını düzeltmek olduğunda” (Yılmaz 

, 2012) uygulanan kamu d�plomas�s� �k� tarafın da kazanç sağlayacağı b�r 

kazan kazan �l�şk�s�ne dönüşmekted�r. Türk�ye �le Ermen�stan arasında bu 

anlayışın hak�m olduğu b�r atmosferde b�rçok aracın ve yöntem�n sahaya 

sürüldüğü b�r kamu d�plomas�s� pol�t�kasının başarılı olması kuvvetle 

muhtemel görünmekted�r ancak şartların çok farklı olduğu mevcut 

konjonktürde Ermen�stan tarafının böyle b�r adımı atması 

beklenmemekted�r. 
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Kamu d�plomas�s� faal�yetler� �k� yönlü uygulandığında daha �y� 

net�celer vermekted�r ancak Ermen�stan'dan olumlu b�r karşılık görülmese 

de Türk�ye'n�n tek yanlı yapacağı hamleler bulunmaktadır. İk� toplum 

arasındak� �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes� adına eğ�t�mden tur�zme, medyadan 

sanatsal faal�yetlere kadar b�rçok alanda kamu d�plomas�s� faal�yetler� 

yürütmek mümkün görünmekted�r. Aslında sözü ed�len alanların bazılarında 

yeters�z olmakla b�rl�kte b�rtakım faal�yetler gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu 

çalışmada �se henüz uygulamaya geç�lmem�ş kamu d�plomas�s� araçlarından 

b�r� olan telev�zyon yayıncılığı konusuna yer ver�lmekted�r. 

İl�şk�ler�n Normalleşmes�ne Katkı Sağlayacak B�r Öner�: 

Ermen�ce Telev�zyon Kanalı 

Dünya genel�nde hem özel kuruluşların hem de kamu kuruluşlarının 

faal�yet gösterd�ğ� telev�zyon yayıncılığı öneml� b�r kamu d�plomas�s� aracı 

olarak değerlend�r�lmekted�r. Ancak meseleye t�car� nazarla bakan özel 

kuruluşlar, ülke �ç�n �ht�yaç olsa da kend�ler� �ç�n kazançlı olmayan alanlara 

yatırım yapmamaktadırlar. Bu nedenle de esas �ş kamu kuruluşlarına 

kalmakta ve bu durum Türk�ye �ç�n konuşulduğunda akla Türk�ye Radyo 

Telev�zyon Kurumu(TRT) gelmekted�r. Farklı d�l ve lehçelerde yayın 

yapmaya 2009 yılında Kürtçe �le başlayan TRT, bu uygulamaya 2010 yılında 

Arapça yayın yapan b�r telev�zyon kanalı �le devam etmekted�r(Tar�hçe ). 

Kürtçe ve Arapça yayın yapan kanalların yanına Ermen�ce yayın yapan b�r 

kanalın daha eklenmes� mevcut pol�t�kanın devamı ve �k� toplum arasındak� 

�l�şk�ler�n normalleşmes� adına büyük önem taşımaktadır. 

Türkler�n ve Ermen�ler�n b�rb�rler�ne karşı olan duygu ve 

düşünceler�n�n oluşmasında medya oldukça öneml� b�r rol oynamaktadır. 

Daha önce sözü ed�len anketlerde Türk/Ermen� algısını oluşturan 

kaynakların neler olduğu sorusuna ver�len cevaplarda medya en yüksek 

oranla �lk sırada yer almaktadır(Kentel ve Poghosyan, 2005). O halde �k� 

toplum arasındak� yakınlaşmayı sağlamak �ç�n öncel�kle medya ve bunun en 

öneml� araçlarından b�r� olan telev�zyon yayıncılığından başlamak rasyonel 

b�r yaklaşım olarak görülmekted�r. TRT, radyo yayını olarak 2009 yılından 

�t�baren Ermen�ce yayın yapmaktadır(TRT Ermen�ce yayına başladı, 2009) 

ancak günümüz şartlarında radyonun d�nley�c� k�tles� oldukça azdır ve n�tel�k 

�t�bar�yle etk� sahası oldukça sınırlıdır. Oysa görsell�ğ�n ön planda olduğu 
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günümüzde telev�zyon yayıncılığı k�tleler� etk�leyen en öneml� araçlardan 

b�r� olarak tanımlanmaktadır.  

TRT'n�n kuracağı Ermen�ce yayın yapan kanal, s�yas� değ�l, sanatsal 

ve kültürel öğeler� �çeren programlar yapmalıdır. Zaten b�r kamu kuruluşuna 

a�t olması haseb�yle �ht�yatla yaklaşılması muhtemel olan bu kanalın s�yas� 

mesajlar �çeren yayınlar yapması etk�s�n� sınırlandıracaktır. Bu telev�zyon 

yayını hem Türk�ye'de yaşayan Ermen�lere, hem de Ermen�stan'da ve 

dünyanın b�rçok yer�nde yaşamakta olan Ermen�lere yönel�k olmalıdır. 

Ermen�ce yayın yapan b�r telev�zyon kanalı, Türk�ye'n�n Ermen�lere karşı 

b�r ön yargıya sah�p olmadığını göstermes� bakımından hem �ç hem de dış 

kamuoyuna ver�lecek öneml� b�r mesaj n�tel�ğ� taşımaktadır. 

2014 yılı ver�ler�ne göre dünyada 76 ülkeye �hraç ed�len Türk 

d�z�ler�n�n son dönemde Türk�ye'n�n tanıtımında öneml� rol oynadıkları 

görülmekted�r (Türk�ye'n�n d�z� f�lm �hracatı 200 m�lyon dolara ulaştı). 

İlet�ş�m teknoloj�ler�nde gel�nen aşamada telev�zyon yayıncılığı �ç�n 

mesafeler�n b�r önem�n�n olmadığı, herhang� b�r ülkeye a�t telev�zyon 

yayınlarının dünyanın her tarafından rahatlıkla �zleneb�ld�ğ� b�l�nmekted�r. 

Bununla b�rl�kte yayınlarının anlaşılab�lmes� �ç�n öncel�kl� şart o yayınların 

hedef k�tlen�n d�l�nde yapılmasıdır. Bu durumda Türk d�z�ler�n�n kamu 

d�plomas�s� pol�t�kaları bağlamında �sten�len amaca h�zmet edeb�lmes� �ç�n 

Ermen�ce yayın yapan kanalda ve Ermen�ce dublajla yayınlanması büyük 

önem taşımaktadır.  

İk� toplum arasındak� ortak kültürel değerler� ön plana çıkaracak 

şek�lde yapılacak yayınlar, Ermen� toplumundak� olumsuz Türk algısının 

g�der�lmes�ne katkı sağlayacaktır. Anketler, her �k� toplumun b�rb�rler�nden 

pek hazzetmeseler de müz�k, yemek çeş�tler� ve halkoyunları g�b� kültürel 

alanlarda ortak b�rçok değere sah�p olduklarını kabul ett�kler�n� 

göstermekted�r. Telev�zyon programları, Türk�ye'y� görmem�ş, Türklerle 

tanışmamış Ermen�lere Türk �nsanını tanıtarak onların atalardan dedelerden 

duydukları h�kâyelerle oluşturdukları “öcü Türk” algısının ortadan 

kalkmasına yardımcı olmaları beklenmekted�r. 

TRT'ye a�t b�r kanaldan yapılan yayıncılığa, devlet kuruluşu 

olmasından kaynaklanan nedenle şüphec� yaklaşılması muhtemeld�r ancak 

d�ğer yandan yayınların devlete a�t b�r kanaldan yapılması, yayınlar üzer�nde 
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denet�m sağlanması ve bel�rl� b�r pol�t�ka dâh�l�nde faal�yette bulunulmasına 

�mkân sağlayacaktır. 

 

Sonuç 
Rusya'nın son dönemde uygulamaya koyduğu sert gücü önceleyen 

pol�t�kalar ve düşürülen uçakla ortaya çıkan kr�zle b�rl�kte yaşanan 

gel�şmeler, Türk�ye'n� n Ermen�stan �le olan �l�şk�ler�n� normalleşt�rmes�n� 

öncek� dönemlere nazaran daha öneml� kılmaktadır. Ermen�stan'ı 

cezalandırmayı hedefleyen pol�t�kalar bu ülkey� Rusya'ya daha fazla 

yaklaştırmakta ve bu durumu kend� leh�ne fırsata çev�ren Rusya'nın, 

Ermen�stan topraklarını b�r �ler� karakol konumuna get�rmes�ne neden 

olmaktadır. Bunun yanında doğrudan b�r güvenl�k tehd�d� olarak 

algılanamasa da Ermen� d�asporasının genel anlamda Batı'da –özelde 

ABD'de - yaptığı Türk�ye aleyhtarı faal�yetler de Türk�ye �ç�n büyük b�r 

problem teşk�l etmekted�rler. D�asporanın temel argümanı hal�ne gelen 

soykırım �dd�aları söz konusu ülkeler�n Türk�ye'ye karşı eller�nde öneml� b�r 

koza dönüşmekted�r. Batılı ülkeler�n parlamentolarında alınan s�yas� 

kararlarla Türk�ye'ye baskı  yapılmaktadır. Söz konusu bu sorunların aşılması 

Türk�ye �ç�n büyük önem arzetmekted�r. 

Ermen� ve Türk toplumları arasında tar�h� esk�lere dayanan olumsuz 

ön yargılar bulunmaktadır ve bu durum meselen�n çözümünü 

zorlaştırmaktadır. Ön yargıların muhafazasında �k� toplumun b�rb�r� �le olan 

�l�şk�ler�n�n sınırlı kalmasının ve bunun net�ces�nde b�rb�rler�n� tanımalarına 

ve anlamalarına man� b�r durumun ortaya çıkmasının etk�l� olduğunu 

söylemek mümkündür. İl�şk�ler sorunlu kaldıkça toplumlar arası etk�leş�mler 

de sınırlı kalacak ve mevcut önyargılar Rusya'nın yaptığı g�b� dış 

man�pülasyonlarla daha da güçlend�r�lecekt�r. Bu durum Ermen�stan'ın �ç 

s�yasal hayatına da tes�r edecek ve �l�şk�ler�n normalleşmes�n� destekleyen 

s�yasetç�ler�n �kt�dara gelmes�ne veya �kt�dardak�ler�n bu yönde cesur 

adımlar atmalarına man� olacaktır. 

Türk�ye, Ermen�stan �l�şk�ler� b�r sacayağı g�b�d�r ve ayaklardan 

b�r�n� de Azerbaycan oluşturmaktadır. Ermen�stan, Türk�ye �ç�n h�çb�r zaman 

Azerbaycan'ın alternat�f� değ�ld�r ve bu nedenle meseleye Azerbaycan'a 

rağmen b�rtakım pol�t�kalar gel�şt�r�lmes� olarak bakılmamalıdır. Aks�ne 

Ermen�stan'la gel�şt�r�lecek �l�şk�ler�n Azerbaycan �ç�n de �y� sonuçlar 

Kad�r SANCAK
Türk�ye-Ermen�stan İl�şk�ler�n�n Normalleşmes�nde Kamu D�plomas�s�n�n Önem�

214



 
 

doğuracağı düşünülmel�d�r. Ermen�stan'la yaşanan sorunların başında 

Azerbaycan topraklarının bu ülke tarafından �şgal ed�lmes� gelmekted�r ve 

Azerbaycan' ın başlıca hedef� bu toprakların ger� alınmasıdır. Ancak daha 

önce de �fade ed�ld�ğ� g�b� kend�s�n� tehd�t altında gören Ermen�stan 

Rusya'nın güvenl�k şems�yes� altına sığınmaktadır. Bu durum Azerbaycan'ın 

asker� b�r operasyonla �şgal altındak� topraklarını ger� almasını da oldukça 

zorlaştırmaktadır. İl�şk�ler�n normalleşmes� �le b�rl�kte �şgal�n hemen sona 

ereceğ�n� beklemek pek gerçekç� değ�ld�r ancak mevcut durum bundan daha 

�ç açıcı gözükmemekted�r.  

İl�şk�ler�n normalleşt�r�lmes�n�n n�ye öneml� olduğu Azerbaycanlılar 

dâh�l tüm taraflara anlatılmalıdır. İl�şk�lerdek� sorunlara temel teşk�l eden 

tar�h� gerçekler kadar ortaya çıkan algıların da öneml� olduğu b�l�nmel�d�r. 

Unutulmamalıdır k� �nsanların duygu ve davranışlarını algılar 

bel�rlemekted�r. O nedenle sorunların çözümünde algılara yön verecek 

araçların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Algılara h�tap edecek 

başlıca araçlardan b�r�n� de telev�zyon yayıncılığı oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada yer ver�len TRT'n�n Ermen�ce b�r kanalı h�zmete 

sokması f�kr� daha önce düşünülmeyen, �lk defa �fade ed�len b�r görüş 

değ�ld�r. Kürtçe yayın yapan kanaldan sonra Ermen�ce yayın yapan b�r 

kanalın kurulması daha önce gündeme gelm�ş ancak genelde olumsuz b�r 

tepk� �le karşılaşan bu düşünce bugüne kadar hayata geç�r�lemem�şt�r. Bu 

durumda böyle b�r yayıncılığın get�receğ� faydaları sıralamak, bu düşüncen�n 

kamuoyunda destek bulmasına katkı sağlamak ve bu bağlamda eleşt�r�lere 

karşı �kt�darın cesaret�n� artırmak büyük önem taşımaktadır. 
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Öz 
 “Ş�ddet ” ve “korkuyu” kullanan terör�zm �nsanlık tar�h� kadar esk� b�r olgudur. 
Terör�zm�n amaç ve stratej�s� tar�hsel süreç �ç�nde teknoloj�k  ve sosyo-ekonom�k  
yapıya  uygun olarak varlığını sürdürmüştür. Hedefe aldığı toplumların toplumsal, 
ekonom�k, kültürel ve s�yasal yapılarını amaçları doğrultusunda kullanmış ve bu 
yolla kend�ne b�r f�nans, dolayısıyla b�r yaşam alanı oluşturmuştur.    
Sağladığı büyük m�ktardak� f�nansal kaynakları �le, uluslararası boyut kazanmıştır. 
Terör�zm�n sıçrama yaptığı uluslararası boyut kazandığı bu dönem�n b�r özell�ğ� de, 
daha sonra medya adı �le anılacak olan k�tle �let�ş�m araçlarında f�nansal ve 
teknoloj�k olarak çok büyük b�r gel�şme trend�n�n yaşanmasıdır. Ne var k�, böyle 
devasa b�r güce ulaşan medya, b�lerek  ya da b�lmeks�z�n terör�zm�n emeller�ne alet 
olab�lmekted�r. 
Anahtar sözcükler: Terör�zm, Medya, kamuoyu, korku, ş�ddet 

 

A Problem Grow�ng In The Marsh Med�a: Terror�sm  
 

Abstract 
Terror�sm us�ng "v�olence" and "fear" �s as old as the h�story of human�ty. In the 
h�stor�cal process, the object�ve and strategy of terror�sm, as technolog�cal and 
soc�o-econom�c structures has cont�nued �ts presence. The compan�es to wh�ch �t �s 
used for purposes �n accordance w�th and �n th�s way a self-f�nanc�ng, �t has created 
a space for l�fe. 
W�th the large amount of funds �t prov�des, �t has acqu�red an �nternat�onal 
d�mens�on. A character�st�c of th�s per�od �n wh�ch �t has ga�ned h�s �nternat�onal 
d�mens�on and �ncreased the level of terror�sm, then there �s a huge �mprovement �n 
the f�nanc�al and technology trends �n the mass med�a to be called by name �n the 
med�a. However, the med�a reached such an enormous power, know�ng or not 
know�ng can be �nstruments of terror�st amb�t�ons. 
Keywords: terror�sm, the med�a, publ�c op�n�on, fear, v�olence
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G�r�ş 

  S�yasal amacına  ulaşmada her yolu “meşru” sayan terör�zm �nsanlık 

tar�h� kadar esk� b�r olgudur. (Ek�nc�; 2008: 125)  Terör�zm�n uluslararası 

n�tel�ğe bürünmes�, y�rm�nc� yüzyılın �k�nc� yarısından sonra gerçekleşm�ş, 

60' lı yıllardan sonra da akadem�k b�r �lg� alanı hal�ne gelm�şt�r.  

 Terör�zm�n  amaç ve stratej�s� tar�hsel süreç �ç�nde  teknoloj�k  ve 

sosyo-ekonom�k  yapıya  koşut olarak gel�şm�ş, yıkıma uğrattığı toplumların 

toplumsal, ekonom�k, kültürel ve s�yasal yapılarını amaçları doğrultusunda 

kullanmış ve bu yolla kend�ne b�r f�nans, dolayısıyla b�r yaşam alanı 

oluşturmuştur. Sağladığı büyük m�ktardak� f�nansal kaynakları �le dar bölge 

sınırlarını aşarak, uluslararası boyut kazanmıştır. (Vahan�ya, 2007) 

Terör�zm�n  sıçrama yaptığı uluslararası boyut kazandığı bu yılların b�r 

özell�ğ� de, daha sonra medya adı �le anılacak olan k�tle �let�ş�m araçlarında 

f�nansal ve teknoloj�k olarak çok büyük b�r gel�şme trend�n�n yaşanmasıdır. 

(Ek�nc�; 2008: 125) 

 Bu dönem dünyamızın b�r başka özell�ğ� de, �k� kutuplu dönem�n 

b�tmes�,  jeopol�t�k konumda, tek kutupluluk eksen�nde yen� küresel egemen 

güçler�n desteğ�nde terörün ortaya koyduğu b�r kavgaya sahne olmasıdır. 

Küreselleşme sürec�, s�yasal ve ekonom�k alanlarda olduğu g�b� “medya 

düzen�” üzer�nde de çok öneml� değ�ş�m ve dönüşümlere neden olmaktadır. 

Küreselleşme sürec�yle  b�rl�kte b�lg� ve görüntü mekânları yen�den 

yapılanmakta, yen� b�r “�let�ş�m coğrafyası” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte 

küresel ağlar ve uluslararası b�lg� akışı model� oluşmakta, sah�p olduğumuz 

mekân, zaman ve  duygularımız yen�den b�ç�mlenmekted�r. Teknoloj�k 

gel�şmeler yen� küresel medya sanay�s�n� doğurmuş, görsel/�ş�tsel üret�m 

bel�rl� b�r bölgen�n, ülken�n sınırlarını aşmış, adeta yurtsuzlaşmıştır. Yen� 

küresel medya araçlarının pazar alanı, günümüzde tüm dünya olmuştur. 

Yerel kültürler �ç�n üret�m yapma devr� kapanmış, Amer�ka'dan Asya' ya, 

Asya' dan Afr�ka' ya Avrupa'dan Yen� Zelanda' ya  dek tüm kültürler hedef 

k�tle kapsamına alınmıştır.  

 Küreselleşme, medyanın egemen olduğu ekonom�k gücün artmasını 

da beraber�nde get�rmekted�r. Bu öyles�ne etk�n b�r güçtür k�, k�m� ülkelerde 

seç�mlere yön vererek s�yasal �kt�darları bel�rlemekte, kend� çıkarlarına ters 

düşen �kt�darları da yönet�mden uzaklaştırab�lmekted�r.(Erdoğan ve 

Alemdar, 1990) 
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Bu gerçeğ�n ışığı altında, Uluslar arası çıkar grupları �le küresel 

egemen güçler arasında, Uluslar arası küresel güçler �le Medya arasında, 

Terör�zm  �le  Uluslar arası çıkar grupları arasında, dolayısıyla medya �le 

terör�zm arasında b�r �l�şk� bulunmaktadır. Bu b�rb�r� �ç�ne geçm�ş �l�şk�ler 

yumağını anlamadan terör�zm� tam olarak değerlend�rmem�z, terör 

karşısında medyanın ortaya koyduğu söylem, görüntü ve programlarla  

olumsuz tutumunu anlamamız mümkün değ�ld�r. 

 

Terör�zm ve Küreselleşme 
I 

 Terör�zm , S�yasal İlet�ş�m�n b�r olgusudur. Hukuksal açıdan farklı 

konumlarda bulunan, “kamuoyunu” etk�lemek �ç�n, “ yasadışı” ş�ddet �çeren 

eylemler� ben�mseyen, s�yasal �let�ş�m�n aktörler�nden b�r� de “terör 

gruplarıdır” . Gerçekten, s�yasal �let�ş�m�n baş aktörü kabul ed�len medya 

olmaksızın, terör�zm�n ulusal ve  uluslararası boyutta, b�r kamuoyu yaratması 

düşünülemez. (S�ganov, 2004)  

Günümüz dünyasında, uluslararası boyutta, terör�zm devletler�n, 

uluslararası sermayen�n ve medya sah�pler�n�n çıkar �l�şk� ve çel�şk�ler�nden 

yararlanarak, ulusal ve uluslararası kamuoyunu büyük ölçüde etk�ley�p yön 

vereb�lmekted�r. Bu durumda küresel medya düzen�n�n temel�n�, sermayen�n 

önderl�ğ�nde yalnızca kar etme ve  gel�r dürtüler�  oluşturması neden�yle, 

küresel yayın kuruluşları �ç�n demokras�, �nsan hakları, özgürlükler, kamu 

yararı ve ulusal kültür g�b� toplumsal değerler, kend� çıkarları 

doğrultusunda, olumlu ya da olumsuz h�ç  b�r öneme sah�p değ�ld�r. Küresel 

medya düzen�nde b�reyler ve tüm toplum, sermayen�n yalnızca  “tüket�c�” 

ögeler� olarak görülmekte, tüket�c�n�n seçme taleb�n� artırmak �ç�n çaba 

harcanmaktadır.  

Dav�d Morley ve Kev�n Rob�ns küresel medya anlayışını bu duruma 

uygun olarak, şöyle �fade etm�şlerd�r: “Kar ve rekabet mantığıyla hareket 

eden yen� medya ş�rketler�n�n ş�md� en öneml� amacı, bundan böyle 

ürünler�n� mümkün olan en gen�ş tüket�c� k�tles�ne ulaştırmaktır. Bu 

durumda da sürekl� b�r gel�şmec� eğ�l�m vardır ve bu eğ�l�m durmaksızın 

gen�şlet�lm�ş görsel/�ş�tsel mekânlar ve p�yasalar �nşa ed�lmes� yönünde 

çalışmaktadır. Ulusal toplulukların esk� sınırları ve engeller�n�n yıkılması 

artık zorunludur ve bu sınırlar, t�car� stratej�n�n yen�den örgütlenmes�n�n 
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önündek� keyf� ve �rrasyonel engeller olarak görülmekted�r. Görsel/�ş�tsel 

coğrafyalar böylece ulusal kültürün sembol�k mekânlarından uzaklaşmakta 

ve uluslararası tüket�c� kültürün daha evrensel �lkeler� temel�nde yen�den 

düzenlenmekted�r. İthal programların serbest ve engels�z dolaşımı, yen� 

medya düzen�n�n en büyük �deal�d�r. Bu öyle b�r �deald�r k�, bunun m antığı 

n�ha� olarak küresel programlar ve küresel p�yasalar oluşturulmasına varır. 

Ve daha ş�md�den, bu �deal� gerçek kılmaya çalışan küresel ş�rketler�n 

�kt�darını görmektey�z.  Yen� medya düzen�, artık küresel b�r düzen hal�ne 

gelmeye başladı…”  

Dav�d Morley ve Kev�n Rob�ns'�n ondokuz yıl önce yaptıkları bu 

tesp�t tümüyle gerçekleşm�ş durumdadır. Bugün dünyada artık küresel 

medya ş�rketler�n�n �kt�darını görmektey�z. Bu küresel medya ş�rketler�; ya 

stüdyo kurup tüm dünyaya yayacakları ürünler üret�yorlar, ya üret�len bu 

ürünler�n dağıtımını yapıyorlar ya da donanım sağlayan b�r yapı kurarak, 

üret�len ürünler�n tüm dünyada hızlı b�r şek�lde dolaşımına olanak  veren 

altyapıyı kuruyorlar. (Morley ve Rob�ns, 1997: 32) 

K�m�  küresel medya ş�rketler� de  sah�p oldukları gücü yeters�z 

bularak d�ğer küresel ş�rketlerle b�rleşme yoluna g�tmekte, böylece güçler�ne 

güç katarak pazar paylarını artırmanın yollarını bulmaktadır. Ayrıca eğlence 

ve b�lg� h�zmetler� sunan ş�rketler, güçler�n� telekomün�kasyon sanay�s� �le 

b�rleşt�rd�ğ�nde ortaya “mült�medya” ş�rketler� çıkmakta, bu ş�rketler 

kablolu telev�zyon yayını �le b�rl�kte evden alışver�ş yapma, bankacılık 

h�zmetler� ve benzer� pek çok h�zmet� de sunab�lmekted�r.  

Küreselleşen dünyamız, �ç�nde bulunduğu  konumda, küresel egemen 

güçler�n desteğ�nde terörün ortaya koyduğu b�r kavgaya sahne olmaktadır.  

Bu öyle b�r kavgadır k�, terör grupları, vurgulamaya çalıştığımız uluslararası 

egemen güçler tarafından, uluslararası konjektür gereğ� kend� çıkarları 

doğrultusunda dünyanın çeş�tl� bölgeler�nde kullanılmakta, kend�ler�ne 

b�ç�lm�ş roller�n� tamamlayan İBDA-C, IŞID g�b� terör grupları, dünya 

konjektürünün bambaşka b�r b�ç�me dönüşmes�yle de k�m� zaman bu söz 

konusu güçler�n çıkarlarını  da zedeleyeb�lmekted�r.   

II 

Günümüzde terörün tüm dünyada ortaya çıkış nedenler�, dün olduğu 

g�b�, bugün de  toplumsal  ve ekonom�k olgulara dayanmaktadır. Terörün 

küresel güçler tarafından, karşı oldukları ülkeye yönel�k olarak 
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desteklenmes� konusunda  b�r hazırlık aşaması bulunmaktadır. Hedef 

ülken�n, başta toplumsal çel�şk�ler� olmak üzere,  ekonom�k yapıdak� 

bozukluğun neden olduğu gel�rler arasındak� uçurum ve yurttaşların  

devlet�ne karşı hoşnutsuzlukları mercek altına alınarak planlanmakta, 

ardından, küresel egemen güçler�n kullanılab�leceğ�   b�r k�tle ortaya 

çıkartılmaktadır.  İşte, Terör�zm�n uluslararası s�yasal alanda b�r aktör 

olarak rol alab�leceğ� koşullar bu b�ç�mde oluşmaktadır. 

Küresel egemen güçler� var eden dünya ekonom�s�d�r. Dünya 

ekonom�s� de  gücünü malların, h�zmetler�n ve �nsanların serbest 

dolaşımından almaktadır. Küreselleşmen�n ve teknoloj�n�n yarattığı 

devr�mler, ulaşım ve �let�ş�mdek� gel�şmeler terör�stlere yen� olanaklar 

sunmaktadır. Bu durum �se; daha  fazla güvenl�k gereks�n�m� ortaya 

çıkmakta;  malların ve �nsanların dolaşımının engellenmes� gündeme 

geleb�lmekted�r. (Çomak,2007) 

Küresel sermayen�n ve onun güdümündek� dünya egemen güçler�n�n  

karşısındak� en öneml� sorun, b�r taraftan serbest t�caret� gel�şt�rmek, d�ğer 

taraftan kend�ne bağlı pazarları elden geld�ğ�nce 

koruyab�lmekt�r.(Çomak,2007) 

Dünya egemen güçler�n�n bunu yaparken, dünyanın b�r bölges�ndek�  

terör�zm�n sırtını  özgürlük savaşçıları olarak sıvazlarken, b�r başka 

bölges�ndek� kend� çıkarlarına aykırı  terör�zm�, �nsanlık ve demokras� 

düşmanı olarak tüm dünyaya �lan edeb�lmekted�r. Çomak,2007)  Uluslar 

arası egemen güçler �ç�n terör�zme karşı duruşun, ortak b�r anlayışın,  

kısacısı herkes�n �kna ed�leb�ld�ğ�, ortak b�r konsensüsün tek b�r anlamı 

vardır.  Bu da sermayen�n çıkarlarına uygun b�r kamuoyunun (Kapan�,2001: 

156)1 yaratılmasıdır. Bunu günümüzde gerçekleşt�reb�lecek, tek b�r güç 

vardır: Medya.....  

III 

Medyanın, kamuoyunu b�lg�lend�rme, kamuoyunun serbestçe 

olusmasını sağlama, toplumsal b�rlesme ve bütünlesme, yurttaşların s�yasal 

                                                           
1İng�l�zcede publ�c: halk/kamu ve op�n�on: f�k�r/kanı b�r araya gelmes� �le �fade ed�len kamuoyu 
kavramında “kamu” ter�m�, bell� b�r sorun hakkında f�k�r ve kanaat sah�b� olan k�s�lerden meydana gelen 
b�r grup ya da grupları �fade etmekted�r.257 Yan�, söz konusu k�tle, halk ve halkın kanı sah�b� kes�m�d�r. 
“Oy” ter�m� �se, rasyonel, kes�n, poz�t�f b�lg�ye dayanan b�r f�k�rden z�yade, az çok bel�rl� b�r eğ�l�m, b�r 
görüs, daha doğrusu b�r “kanaat”� �fade etmekted�r (Kapan� Münc�: Pol�t�ka B�l�m�ne G�r�s, Ankara: 
B�lg� Yayınev�, 2001, s.156) 
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sürece katılmalarını sağlama ve toplumun �ç�ndek� b�r�mler� denetleme g�b� 

�şlevler�n�n yanı sıra eğ�t�c� ve eğlend�r�c� özell�kler� sayes�nde toplumun 

gel�smes�nde ve değ�smes�nde öneml� �şlevler� bulunmaktadır. Ne var k�,  

medya b�lerek  ya da b�lmeks�z�n dünya egemen güçler�n�n emeller�ne alet 

olab�lmekted�r.  

Terör�st gruplara  çıkarları gereğ�  şu ya da bu b�ç�mde destek veren 

aynı egemen güçler, Kuzey Sur�ye'de konuşlanmış PKK'nın uzantısı   PYD 

örneğ�nde olduğu g�b�, ekonom�k ve s�yasal  çıkarları baltalanmaya 

başlanınca,  bu kez aynı  terör�st grupları, terörün dışına çıkarab�lmek �ç�n, 

yen� yen� oluşumlar yaratmak,  bu doğrultuda b�r takım küresel proje ve 

senaryolar üret�p gündeme taşımak zorunluluğunu duyab�lmekted�r. Şu b�r 

gerçekt�r k� günümüzde terör�zm, tüm dünyayı yalnızca  s�yasal, kültürel ve 

ps�koloj�k açıdan değ�l ekonom�k açıdan da   etk�leyen en öneml� sorundur. 

Uluslararası güçlere can veren dünya ekonom�s� açısından 

değerlend�r�ld�ğ�nde küresel terör�zm; �nsan kaybı ve madd� hasarlar neden� 

�le sermaye b�r�k�m�n� azaltması, ekonom�de üst düzeyde bel�rs�zl�ğe neden 

olması, yatırımları olumsuz etk�lemes�, ekonom�de üretken sektörlerden 

güvenl�k �ç�n kaynak ayrılması, tur�zm sektörünü olumsuz yönde etk�lemes�, 

açısından önem taşımaktadır Terör�zm�n  son 20 yılda  küresel n�tel�k 

kazanması, dünya ekonom�s�nde yabancı yatırımcıları etk�lemekte ve 

yatırımcıların r�skl� ülkelerden çek�lerek başka ülkelere yatırımlarını 

kaydırmalarına neden olab�lmekted�r. Küreselleşme �le b�rl�kte dünya 

ekonom�s�n�n bütünleşmeye yönelmes� karşısında terör�zm olgusunun ortaya 

çıkması dünya ekonom�s�ndek� olumsuz etk�s�n� daha da artırmıştır. 

Son yıllarda Türk�ye'de ortaya atılan, PKK yı s�lahsızlandırıp, s�yasal 

arenaya sürmey� amaçlayan,  k�m�ler�ne göre “ Kürt Açılımı” k�m�ler�ne 

göre “ Demokrat�k Açılım” projes�n�, bu projeye medyanın öneml� b�r 

kes�m�n�n yaklaşım b�ç�m�n�, sunum ve söylemler�n�  bu bağlamda ele alıp, 

değerlend�rmek gerek�r. Bu oluşum ve projeler�n uygulanmasıyla, b�r takım 

ulus devletler�n parçalanması, çıkarlarının yok olmasının medya açısından  

h�çb�r önem� yoktur.  

Küresel egemen güçler, çıkarları doğrultusunda gerek teröre destek 

ver�rken, gerek terör�zm� tasf�ye ederken en büyük desteğ�, y�ne uluslararası 

sermaye �le,  bu sermayen�n denet�m�nde olan medyadan görmekted�r.( Ben-

Yehuda, 2005: Vol,46) 
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S�yasal �let�ş�m�n b�r aktörü olarak terör�zm, bell� b�r s�yasal amacı 

gerçekleşt�rmek ya da gerçekleşmes�n� önlemek �ç�n sürekl� eylem �ç�nded�r. 

Terör�zm�n  en öneml� özell�ğ� �llegal oldukları �ç�n, s�yasal amaçlı 

�let�ş�mler�n� ne zaman nasıl gerçekleşt�recekler�n�n b�l�nememes�d�r. Terör  

grupları �ç�n öneml� olan, amaçlarına ulaşab�lmek �ç�n kamuoyu'  nun 

d�kkat�n� çekmek, �lg� alanı yaratmak ve etk�lemekt�r.(Ek�nc�, 2008:126, 

Az�z, 2007: 33-34)  B�r bakıma varoluşu, bu eylemler�n�n sürekl�l�ğ�ne 

bağlıdır. Etk�n oldukları ülkeler�n yasalarına aykırı b�r konumları vardır. Bu 

aktörler eylemler�n� daha çok o ülken�n dışında ya da yeraltına �nerek �llegal 

b�r b�ç�mde gerçekleşt�rmekted�rler. Bu eylemler�n�n en başta gelen özell�ğ� 

ş�ddet ve buna bağlı olarak korku �çermekte, bu b�ç�mde d�kkat çekmekte 

oluşudur. Uçak ve �nsan kaçırma, o ülken�n �ler� gelenler�ne, kolluk 

kuvvetler�ne, ekonom�k çıkarlarına saldırılar düzenleyerek, yerel  ya da 

uluslar arası medyada yer alarak,  kend� amaçları doğrultusuda terör grupları 

da  b�r kamuoyu yaratmaya çalışmaktadırlar..(Ek�nc�, 2008:126, Az�z, 

2007:34)   

Gerçekten,  terör�zm�n uluslararası b�r boyutta b�r kamuoyu yaratması, 

bu denl� etk�l� olması mümkünmüdür? Ne yazık k�, günümüz dünyasında, 

uluslararası boyutta, terör�zm, devletler�n çıkar �l�şk� ve çel�şk�ler�nden 

yararlanarak, uluslararası  kamuoyunu büyük ölçüde etk�ley�p, yön 

vereb�lmekted�r. (Ek�nc�, 2008: 127)2 

                                                           
2Ülkem�z� de yakından �lg�lend�ren b�r zamanların ASALA terör örgütünü burada örnek olarak ver�p,  bu 
�şlev�n� başarıyla yer�ne get�rd�ğ�n� söylemek zorundayız: B�l�nd�ğ� g�b� bu terör örgütü, yetm�şl� yılların 
başında, “1915 Ermen� Soykırımının �nt�kamını almak” �dd�asıyla ortaya çıkmış, Türk d�plomatları başta 
olmak üzere, tüm dünyadak� Türk hedefler�ne saldırılar düzenlemeye başlamıştır. Oysa, ASALA' nın �ler� 
sürdüğü, bu sözde soykırım �dd�aları, B�r�nc� Dünya Savaşı'nın ardından  İstanbul' un İt�laf Devletler� 
tarafından �şgal altında tutulduğu yaklaşık 4 yıl   boyunca,  başta Osmanlı Arş�vler� olmak üzere, İng�l�z 
ve Amer�kan dış�şler� belgeler�, �ncelenm�ş, soykırıma dönük h�çb�r belgeye rastlanamadığı gerekçes� �le, 
Malta adasında, bununla suçlanan, dönem�n İtt�hat Terakk� Fırkası'nın �ler� gelenler�nden  b�rçok tutuklu 
serbest bırakılmak zorunda kalınmıştır. Doğu Anadolu toprakları üzer�nde b�r Ermen�stan kurulmasına 
gerekçe olarak, Lozan Barış Konferansı görüşmeler� sırasında tekrar gündeme get�r�lm�şse de,  �lg�l� 
devletlerden h�çb�r destek bulamıyarak redded�lm�şt�r.İk�nc� Dünya Savaşı sonrası kurulan B�rleşm�ş 
M�lletler�n soykırımı kavram olarak bel�rleyen 1948 deklarasyonunda da sözde Ermen� soykırımından tek 
b�r söz ed�lmemekted�r. Görüldüğü üzere, sözde Ermen� soykırım �dd�aları, Lozan Barış Antlaşması �le 
redded�lm�ş, bu antlaşma �le Türk�ye'  ye yen� b�r sayfa açılmış, uluslar arası toplulukta yer alması 
sağlanmıştır. Gerçek böyle olmakla b�rl�kte, ASALA terör örgütünün yetm�şl� yıllarda ortaya çıkıp,  Türk 
d�plomatlarına dönük kanlı eylemler�ne başlaması,  ardından, Ermen� d�asborasının kontrölünde bulunan 
tüm k�tle �let�ş�m araçlarında, bu konunun ısrarlı b�r  b�ç�mde propagandasının yapılması sonucu, Ermen� 
�dd�aları doğrultusunda uluslar arası b�r kamuoyu terör�zm aracılığı �le yaratılmış, başta A.B.D  ve A.B. 
ülkeler�n parlamentoları olmak üzere, dünyanın b�rçok ülkes�n�n parlamentosunda, üstü açık ya da kapalı 
b�r b�ç�mde, Türk�ye karşıtı b�rb�r� ardına  kararların alınmasına neden olmuştur. 
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Medyan�n Mant�ğ�,  Haberler, Kamuoyu ve Terör�zm 

 Burada Medya terör�zm �l�şk�s� sözkonusudur. (N�ranjan, 2008; 

S�ganov, 2004) Bu �l�şk�de  rol alan aktörler� “S�yasal �kt�dar, uluslararası 

egemen güçler, terör örgütü, medya ve kamuoyu” olarak özetleyeb�l�r�z. 

Geçm�sten günümüze kamuoyu oluşumunda hedef alınan k�tle ve 

kullanılacak araçlar bakımından değ�ş�m ve gel�ş�m gözlemlenmekted�r.  

I 

Medyanın bu �şlevler� �çer�s�nde, haber verme en temel �şlev olarak 

b�l�nmekted�r.  Haber, medyanın ortaya çıkması ve toplumun vazgeç�lmez 

unsurları arasına g�rmes�n�n en bel�rley�c� özell�ğ�d�r. Haber�n değ�s�k 

tanımları yapılmıstır. Ancak, “�nsanları �lg�lend�recek, zamanlı olan b�r 

düsüncen�n, olayın veya sorunun özet�” sekl�ndek� tanım en b�l�nen�d�r. 

Klas�k �slevler�n�n yanı sıra, son yıllarda medyanın sahasına yen� �slevler de 

eklenmekted�r. Yen� �slevler Mcs Qua�l'e göre şu b�ç�mde 

gerçekleşmekted�r: “Medya, toplumlarda demokrat�k kuralların ve 

pol�t�kaların yerlesmes� �ç�n öneml� b�r kamu görev� yer�ne get�rmekted�r. 

B�r baska �slev olarak, medya, sadece b�r görüsün değ�l bütün farklı 

görüsler�n ve kültürler�n seslend�r�lmes�ne haber sekl�nde yer vermey�, 

kend�s� �ç�n b�r zorunluluk olarak görmel�d�r. Üçüncü b�r �slev, medyanın 

maks�mum b�r sek�lde bağımsızlığının sağlanılması, �let�s�m organlarının 

topluma karsı yer�ne get�rmes� gereken en öneml� sorumluluklarıdır. Son 

olarak da, medyanın �çer�s�nde de bazı uyulması gereken standart ve kes�n 

kurallar sözkonusu olab�lmekted�r.”(Can, 2005:44)  

Medya, kamuoyunda (İrvan, 1997) zaten var olan düsünce yapısının 

pek�şmes�ne yardımcı olmaktadır. Çünkü okuyucu ya da �zley�c�, kend�s�n� 

�lg�lend�rmeyen b�r haber� �zlemeyeceğ� �ç�n, ver�len mesajın etk�s� altında 

da kalmamaktadır. Ver�lmek �stenen mesajla, o k�ş� �lg�lenmemekted�r. 

Okuyucu ya da �zley�c�, kend� düsünce kalıplarına, alışkanlıklarına yakın 

mesajlarla �lg�lenmekte ve onları pek�şt�rmekted�r.  (Dem�rcan, 1998: 28-24) 

Medyanın haber yapma ölçütünün en büyük özell�ğ�  sansasyonel olmasıdır. 

Medyanın b�r d�ğer �şlev� de, haber� ver�ş b�ç�m�yle olaya get�rm�ş olduğu  

yorumdur Bu �slev� b�r tür dramat�zasyon olarak n�telemek mümkündür: 

senaryoyu �zley�c�n�n duygularını harekete geç�recek b�ç�mde yazma ve 

sahneleme. K�m� zaman da, aynı olayın değ�s�k medya organlarında farklı ve 

bazen de taban tabana karsıt yorumlarla ver�lmes�, sık sık “doğru nerede?” 
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sorusunu gündeme get�rmekted�r. Doğru haber, cesur haberc�l�k g�b� 

�fadeler�n medya haberc�ler� tarafından bu denl� çok kullanılması, 

�nandırıcılık konusunda öneml� b�r sorun olduğunun gösterges�d�r. 

(Kurtoğlu, 2008) 

 Medyanın haberdar etme ve b�lg�lend�rme �slev�, özell�kle görsel 

medyada, b�r görüntüyü tesp�t eden ve daha sonra çoğaltarak “orada 

olmayanların” kullanımına sunan b�r düzenek hal�nde çalışmaktadır. 

Medyadan beklenen, nesnel gerçekl�ğ�n suret�n� topluma sunmasıdır. Oysa 

medya, ne yazık k�, kend�s�, çıkarları, bağlantıları doğrultusunda gerçekl�k 

üretmekted�r ve ürett�ğ� bu gerçekl�ğ� de b�zzat nesnel gerçekl�ğ�n kend�s� 

olarak b�zlere sunmaktadır. (Kurtoğlu, 2008) 

Medyada “görünen gerçek” �le “abartı” konusu, �let�ş�mc�ler arasında 

en çok tartışılan konulardan b�r�d�r.  Kanalın doğal program akışı �ç�nde, b�r 

f�lm�n , b�r d�z�n�n, b�r  maçın  kes�lerek, b�r terör�st eylem�n ver�lmes� ne 

kadar doğrudur? Terör saldırısının uzun süre gündemde tutulması, tekrar 

tekrar aynı görüntüler�n ekrana gelmes�n�n hang� et�k değerle, hang� 

tarafsızlık �lkes� �le açıklamak mümkündür?   Sıradan b�r eylem bu kadar 

büyük haber olmalımıdır? Hergün traf�k kazalarında ölen �nsan sayısı 

ülkem�zde, terör kurbanlarını kat kat aşmışken, terör haberler� neden sürekl� 

olarak  ön plana çıkarılmaktadır? Genell�kle sokaktak� �nsan, yaşamın 

amp�r�k algılaması �ç�nde, ney� görürse bunun olab�lecek olan tek yaşam 

b�ç�m� olduğuna �nanmaktadır. Bu, s�ddet�n yasallaştırılmasıdır.. Su 

gördüğün hayatın alternat�f� yok; alternat�f� yoksa yaşamanın da, 

eleşt�rmen�n de anlamı kalmaz.. Bu z�hn�yet, sopayı görmeden, bu yaşamın 

özell�kle �zley�c� tarafından nötral�ze ed�lmes�n� sağlamaktadır. (Kurtoğlu, 

2008) 

 Toplumsal ve s�yasal mesajların yayılması ve eylemler�n amaca 

ulasmasında, medya, terör�zm �ç�n vazgeç�lmez b�r tanıtım aracı 

durumundadır. Eylem�n ne kadar etk�l� olduğunun ölçüsü, medyanın 

d�kkat�n� çekme skalasında g�zl�d�r. Dramat�k boyutu yüksek olan eylemler�n 

medyanın d�kkat�n� çekmes� oldukça doğaldır.  B�r anlamda, terör, medyanın 

nelere d�kkat ett�ğ� ve nasıl çalıstığına bakarak eylemler�n� planlamaktadır.  

Terörün  �lk aşamasında takt�k amaç vardır ve uygun hedefe saldırılır. 

İk�nc� asamada, eylem�n etk�l� olması dolayısıyla stratej�k amaç 

gerçeklest�r�l�r ve medya yolu �le, k�tlelere �deoloj�k mesaj ver�l�r ve 
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yaygınlastırılır. Üçüncü asamada �se hedeflenen kuvvet�n ortaya çıkması 

beklenmekted�r. (Dem�rcan, 1998: 28-24) 

II 

Terör  örgütler� yapı olarak b�rb�r�nden farklılıklar serg�lese  de, 

heps�nde  ortak  b�r özell�k bulunmaktadır: H�çb�r terör örgütü eylemler�n� 

gel�ş� güzel  ve amaç olmaksızın  gerçekleşt�rmez. Her terör örgütü ortaya 

koyduğu eylem �le en üst düzeyde b�r  tanıtım hedeflemekted�r. Tanıtımın 

özünde �se hedefe gözdağı verme ve boyun eğd�rme amacı bulunmaktadır. 

(Hoffman,, 1998:.131) Terör, gerçekte hedef k�tlen�n ardındak� yönet�m 

felsefes�ne, yan� meşru ya da gayrı meşru olarak bel�rlenm�ş bulunan 

egemenl�k �l�sk�s�ne saldırmaktadır.(Kongar, 2001: 73) Hedef k�tle  olarak 

bel�rlenen  gen�ş ve sess�z halk yığınları, yapılan terör�st eylem�n gücü ve  

vahşet oranına koşut  olarak end�şe  ve dehşete kapılmaktadır.  

Ekonom�k �st�krar arayan gen�s ölçekl� �ş-sermaye çevreler� de, terör 

eylem� sonrasındak� olayın ya da olayların akışına göre ya yatırımlarını 

yen�den gözden geç�rme gereks�n�m�n� h�ssedecekler,(Cas�n, 2008: 706) ya 

da bu terör gruplarının çıkarları �le kend� çıkarlarını b�rleşt�rme yolunda 

kamuoyunu etk�leme doğrultusunda hareket edeceklerd�r.  Bu yolla, 

açıklamaya gerek kalmaksızın kend�l�ğ�nden g�zl� b�r anlaşmaya dayanan b�r 

�l�şk� ortaya çıkmaktadır. 

Terör�zm , medyadan kend� amaçları kapsamında yararlanmaya  

çalısırken; medya da kend� çıkarları (�zley�c� çekmek �ç�n gerekl� kaynaklar 

ve ekonom�k dönüşüm) doğrultusunda b�r yayın pol�t�kası bel�rlemekte, bu 

k�rl� �l�şk�ye haber alma ve basın özgürlüğü,  toplumsal sorumluluk, 

tarafsızlık  ve kamu yararı adı altında kılıf uydurarak,  olayları kend� 

mantıksal çerçeves�nde k�tlelere  yansıtmaktadır. Medya ve terör�zm 

karsılastığında, durum, çok karmasık b�r hale bürünmekted�r. Medyanın 

olayları yansıttığı ve �nsanların bunları algıda seç�c�l�kle süzdükler� 

b�l�nmekted�r. Kamu algısına dayandırılan temel alternat�fler mevcuttur. 

B�r�nc�s� olağanüstü kaynaklar algısı, �k�nc�s� tüm algıların seç�c� olusudur. 

Bu nedenle terör�zm�n  halkın üzer�nde şok ed�c� etk�s� ortaya çıktığından 

ber�, medya, �zleneb�l�rl�ğ� yüksek olağanüstü yayımlar yapmaya 

meyletmekted�r. (X�aofeng  ve J�a, 2007:113) 
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III 

Terör�zm, medyanın  bu mantığını ve �şley�ş  kurallarını çok �y� 

kavramış durumdadırlar: Haberler� değerl� kılan unsur, medyayı kar ve çıkar  

pes�nde koşturuyor olmasında yatmaktadır. T�car�leşme �le b�rl�kte real�st ve 

somut noktaların çok daha �zlen�r olması durumunu beraber�nde get�rm�ş; 

yüksek düzeyde �zlenme, d�nlenme ve �nternet üzer�nden de tıklanma, büyük 

f�rmaların reklamlarını bu b�r�mlere taşımakta ve beraber�nde gel�r 

sağlamaktadır. Hang� b�r�m en şok ed�c� haber� yapar ve en hızlı b�ç�mde 

bunu yayımlarsa o b�r�m, hem daha fazla ekonom�k hasılat toplar hem de 

daha fazla sosyal etk� potans�yel�n� el�nde bulundurur.(X�aofeng  ve J�a, 

2007:113)Terör�stler yeraltına g�rerler, g�zl�l�k �çer�s�nde çalışır, eylemler�n� 

yaparlar ve sonuçta bu eylemler�n�n amaçları doğrultusunda propagandaya 

yönel�rler. Terör�zm  �se bu asamadan sonra devreye g�rer. B�r�nc�s� stratej�k 

b�r eylemken, �k�nc�s� �se stratej�k b�r söylemd�r (Cas�n, 2008: 707)  

İşte bu  noktada, Medya-terör�zm �l�şk�s�n�n öneml� parametreler�nden 

b�r tanes� olan propagandanın önem� ortaya çıkmaktadır. “Kamuoyunu 

etk�lemek �ç�n gerçek, yarı gerçek ya da yalan b�lg�ler yaymada s�mgeler 

aracılığıyla b�reyler�n, grupların �nançlarını, tutumlarını ya da eylemler�n� 

etk�leme yönünde s�steml� gayretler�n tümü” (Bektaş, 2002: 207) nü �çeren 

propaganda, umutlarını y�t�rm�s, hayaller� yıkılmıs, gelecek adına 

beklent�ler� azalmış ve kaybedecek çok az değer� kalmış k�tleler üzer�nde 

çok daha yıkıcı etk�ler bırakmaktadır. Çünkü terörün ana hedef�, saldırdığı 

düzen�n egemenl�k yan� yönet�m �l�şk�ler�n� sarsmaktır. Bu nedenle her 

terör�st eylem, saldırdığı egemenl�k �l�şk�s�ne karşısında olan  

"düşünceler�n�" açıklamak ve ayrıca "gücünü" kamuoyuna  göstermek 

�stemekted�r. 

Bu açıdan bakıldığında her terör�st eylem, kamuoyu �l�şk�ler� 

bakımından b�r "propaganda" hareket�d�r de... Bu propaganda eylem� üç 

amaçlıdır: B�r yandan saldırdığı egemenl�k �l�şk�s�n� küçültmek, yermek, öte 

yandan, bu egemenl�k �lş�ks�n�n �ç�nde yer alanları korkutmak ve son olarak 

da kend� taraftarlarına "moral vermek" amacına yönel�kt�r. Burada aslında 

y�ne üçlü b�r "propaganda" �şlev� söz konusudur: B�r�nc� olarak, olay ne 

denl� büyütülürse, topluma o denl� korku yayılmış olur. İk�nc� olarak, 

terör�stler�n gücü ne denl� abartılırsa, bu korku o denl� artar ve sürekl�l�k 
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kazanır. Üçüncü olarak, saldırılan hedef�n felsef� ve �deoloj�k temeller� ne 

denl� eleşt�r�l�rse, terör eylem� de o denl� haklılık kazanmış olur. 

K�tleler�n kend�ler�n� güvenden uzak, huzursuz,  geleceğe end�şe �le 

bakan, ted�rg�n ve korku durumlarından yararlanarak, b�r takım söylem ve 

s�mgeler� öne çıkararak, yalnızca  gözet�len bell� çıkar amaçlarına  uygun 

olacak b�ç�mde tutum  ve kanaatler uyandırmak,  propagandanın  en başta 

gelen �slev� olarak olarak kabul ed�lmekted�r.  

Basarılı stratej�k b�r propaganda,  �çten �çe yanan b�r pamuk balyası 

g�b�d�r. Terör  örgütler�n�n �lk asamada sıklıkla kullandıkları propagandada 

amaç, kend� davalarını ve örgütler�n� tanıtmak, �nsanlara tanıdık kılmak ve 

�nsanlar arasında sempat� uyandırarak potans�yel taraftar oluşturmaktır. 

Yapılan her türlü eylemde propagandanın öncel�kl� olduğu görülmekted�r. 

Özell�kle eylemlerden sonra medya kuruluşlarının aranması veya olay 

yer�ne b�ld�r� bırakmak suret�yle eylemler�n üstlen�lmes�, bunun b�r kanıtıdır. 

Bununla b�rl�kte, bazen, ters� durumlara da rastlanmaktadır. Örneğ�n, 

H�zbullah örgütü, �şlem�s oldukları eylemler� kes�nl�kle üstlenmemekted�r. 

Bu durumu �se, kend�ler�n�n reklama �ht�yacı olmadığı, �mzalarının hedef�n 

sahsında zaten bell� olduğu sekl�nde �zah etmekted�rler. İBDA-C örgütü �se, 

aks�ne, k�m yaparsa yapsın, kend� �s�ne gelen bütün eylemler� üstlenmekte ve 

böylece kamuoyunda olduğundan güçlü görünmeye çalışmaktadır. 

Çoğunlukla öneml� k�s� ve kuruluslara yönel�k ses get�ren eylemlere ağırlık 

ver�lmekted�r. Böylece, medya aracılığıyla gündemde kalmakta ve 

kend�ler�n� hem yurt �ç�nde ve hem de yurt dısında tanıtmış olmaktadırlar.. 

(Terör ve Güvenl�k, 2008) Nasıl k� ateş pamuk balyasını �çten �çe yavaş 

yavaş sarıp,  uzun b�r süreç �ç�nde tüm balyayı yok ed�yorsa, propaganda da 

k�tleler�, �çeten �çe etk�ley�p, ele geç�rmekted�r.  Buraya kadar, tüm terör 

eylemler�n�n ortak b�r takım amaçlarını vurgulamak gerek�rse;  Bu amaçların 

en başında " Kamunun d�kkat�n� �lg�l� konu üzer�ne  çekmek", " örgütün 

ses�n� duyurmak" gelmekted�r. Tüm bu amaçlarına ek olarak "terör"   

eylemler�yle �lg�l�  b�reyler� ve olanaklı olduğu ölçlüde gen�ş k�tleler� 

korkutmaya da yönel�kt�r.  

Bu nedenled�r k� tar�htek� adam kaçırma, reh�n alma, uçak kaçırma, 

bombalama g�b� terör eylemler�n�n çoğunda, terör�stler�n "mesajlarının" 

kamuoyuna duyurulması, eylem�n sona erd�r�lmes� �ç�n öne sürülen koşullar 

�ç�nde b�r�nc� sırada yer almıştır. Tam bu noktada., k�tle �let�ş�m araçlarının 
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terör karşısındak� �şlev�ne gel�yoruz. Medya, terör eylemler�n� ne denl� 

büyütürse, genel kamuoyunu ne denl� korkutucu yayın yaparsa ve 

terör�stler�n hem güçler�n� hem de gerekçeler�n� ne denl� abartırsa, terör�stler 

amaçlarını o denl� gerçekleşt�rm�ş olurlar. Burada aslında y�ne üçlü b�r 

"propaganda" �şlev� söz konusudur: B�r�nc� olarak, olay ne denl� 

büyütülürse, topluma o denl� korku yayılmış olur. İk�nc� olarak, terör�stler�n 

gücü ne denl� abartılırsa, bu korku o denl� artar ve sürekl�l�k kazanır. Üçüncü 

olarak, saldırılan hedef�n felsef� ve �deoloj�k temeller� ne denl� eleşt�r�l�rse, 

terör eylem� de o denl� haklılık kazanmış olur. 

IV 

Bu genel �lkeler gözönüne alındığında, b�r terör eylem� karşısında, 

kamuoyunu aydınlatma görev� �le karşı karşıya olan k�tle �let�ş�m araçlarının 

önündek� açmazlar bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır: Olayı olduğundan 

büyük göster�rse, teröre h�zmet etm�ş olacak, olduğundan küçük göster�rse 

de kend� �şlev�n� yer�ne get�rmem�ş durumuna düşecekt�r...Terör�stler�n 

düşünceler�n� kamuoyuna aktarırsa, teröre yardım etm�ş olacak, aktarmazsa, 

kamuoyunu aydınlatma �şlev�n� �hmal etm�ş olacaktır. 

Üzülerek bel�rtmem�z gerek�r k�, medyanın öneml� b�r bölümü bu 

sorunları "profesyonel haberc�l�ğ�n ahlak �lkeler�ne" göre değ�l, her medya 

kanalının, "�deoloj�k eğ�l�mler�ne", s�yasal �kt�darla ve uluslararası egemen 

güçlerle olan �l�şk�ler�ne  göre bel�rley�p, aşma yoluna g�deb�lmekted�r. 

Belk� de terörün en büyük tehl�kes� ve zararı burada saklıdır.   

Saldırdığı hedef� de kend�s�n�nk�ne benzer yöntemler kullanmaya zorlayarak, 

toplumsal �l�şk�ler�m�z�n tümüyle zedelenmes�ne yol açab�lmekted�r. 

 

Medya, Terör�z�m ve Stratej�k Etk� 
I 

Terör�zm, gel�şen ve değ�şen dünya koşulları �le b�rl�kte değ�ş�kl�k 

göstermekte, gel�şen teknoloj�ye bağlı olarak elde ett�ğ� yen� olanak  ve 

yetenekler� �le etk�s�n� ve gücünü her alanda her geçen gün artırmaktadır.  

Dünyada bölgesel düzeyde atılan demokrat�kleşme adımları terörü n�cel�k 

olarak azaltmakla b�rl�kte, demokrat�k ortamlarda terör eylemler�n�n etk�nl�ğ� 

özell�kle k�tle �let�ş�m araçlarının etk�s�yle daha da artmaktadır. Terör�zm, 

k�tle �let�ş�m araçlarını amaçlarına  ulaşmak �ç�n, akılcı b�r b�ç�mde  

kullanırken kar amaçlı kurulan yayın kuruluşları da, reyt�ng kaygısıyla 
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hareket ederek terör�zm�n propaganda yöntemler�nden b�r�ne �stenmeden de 

olsa alet olab�lmekted�r. Terör�zm�n  amacı, yaptığı ş�ddet �çeren / ş�ddet 

�çermeyen (propaganda) eylemlerle toplumda kend�s�ne sempat� duyulmasını 

sağlamak ya da toplumda b�r korku yaratarak b�rey�n kend�ne, çevres�ne, 

topluma ve yönet�m aygıtlarına güven�n� sarsarak topluma egemen  olmaktır.  

Terör�zm�n  ve terör örgütler�n�n eylem stratej�ler�  �ncelend�ğ�nde , örgüt 

yen�  kurulmuş,  güçsüz olduğu dönemde örgütün yapısını korumak 

amacıyla, genell�kle kend�n� g�zlemekted�r. Ancak bel�rl� b�r güce ulaştıktan 

sonra, m�l�tanlarına moral vermek �ç�n sürekl� eylem yapmak, adını 

duyurmak zorundadır.   

Sürekl� b�r b�ç�mde,   sansasyonel ş�ddet eylemler�ne  yönelmek 

zorunda olan  örgüt,  bu eylemler�n� k�tle �let�ş�m araçları aracılığı �le hedef 

k�tleye aktarmak, kamuoyunda da  gündemde �lk sıraya oturmak 

�stemekted�r. 11 Eylül tar�h�nde İk�z Kuleler'e yapılan saldırıdan sonra, 

aslında en fazla yankı uyandırdıkları dönemlerde b�le m�l�tan sayısı 50'den 

fazla olmayan Japon Kızıl Ordusu, saldırıyı, kend�ler�ne yönel�k 

operasyonların  �nt�kamını almak amacıyla, kend�ler�n�n düzenled�ğ�n� k�tle 

�let�ş�m araçları vasıtasıyla duyurma gereğ�n� duymuştur. 11 Eylül 

saldırısının TV ekranlarından canlı olarak yayınlanması, k�tle �let�ş�m 

araçlarının terörün b�r aracı olup olmayacağı yönündek� tartışmaları da 

gündeme taşımış, sonunda Amer�kan yönet�m� bu konuda medyaya 

kısıtlamalar get�rm�şt�r. Özell�kle Amer�ka B�rleş�k Devletler �kt�darının 

terörle �lg�l� haberler�n yayınlanması, görüntülenmes� konusunda get�rd�ğ� 

sınırlama, ulusal güvenl�k açısından Başkan Yardımcısı Cheney ve 

bakanların programının Beyaz Saray'ın ayrıntılı fotoğraflarını ve hükümet�n 

�st�hbarat toplama yöntemler� hakkında yazılmaması �stenm�şt�r. 

 ABD ' n�n bu yaklaşımı Türk medyasında da yankı uyandırmıştır. B�r 

kısım medya görevl�ler� ABD �kt�darınca alınan kararın doğruluğunu 

savunurken, b�r kısmı da basına sansür get�r�ld�ğ�n� düşündükler�n� 

bel�rtm�şlerd�r. Ancak olumlu ya da olumsuz b�rtakım görüşler bel�rt�lmes�ne 

rağmen ekranlarda ve gazete sayfalarında terör / ş�ddet �çeren haberler eks�k 

olmamıştır.  Bu da, yaklaşık 30 yıldır teröre karşı mücadele ed�len ülkem�zde 

medyanın, terörün b�r aracı hal�ne gelme noktasında olduğunu gözler önüne 

sermekted�r. Terör�stler�n , medyanın haber ve yorumlarında gündem�n �lk 
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sırada kend�ler�n� görmek  �sted�kler�n� düşünecek olursak, medyada  olumlu 

ya da olumsuz olsun, örgütün b�r b�ç�mde  propagandası yapılmaktadır.  

II 

Medya devlete ve �ç�nde yaşamış olduğu topluma öyles�ne özens�z ve 

duyarsızdır k�, k�m� zaman “traj” ya da “ rat�ng” yapab�lmek amacı tüm 

değerlerden baskın çıkab�lmekte, olaylar abartılarak, terör�stler 

olduklarından daha güçlü göster�lmekte, halkın devlete olan güven�n�n 

sarsılab�leceğ� konusunda en küçük b�r kaygı taşımaksızın, bu yayın s�yasası 

ısrarla sürdürülmekted�r. Çünkü terörün amacı, halk �le devlet�n arasını 

açmaktır. Halk �le devlet� karşı karışıya get�ren her türlü haber, görüntü, 

teröre h�zmet etmekted�r. 

Buradan hareketle de, basının, terörle mücadelede kend� üzer�ne düşen 

sorumlulukları yer�ne get�rmed�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Ayrıca terör / ş�ddetle 

�lg�l� yayınlanan görüntüler, haberler toplumun toplumsal ve ruhsal 

çöküntüye uğratmakta, zamanla toplumu ş�ddete karşı duyarsız hâle 

get�rmekted�r. Bu da ş�ddet� �çselleşt�ren b�reylerden oluşan b�r toplum 

yaratmaktadır. 

B�r yandan da terör eylemler�n�n amaçlarından b�r� olan 'korku 

h�pnozu'nun topluma aşılanmasına, yayınladığı terör / ş�ddet haberler� �le 

medya özell�klle ortam yaratmakta,  'korku h�pnozu'nu topluma enjekte 

etmekted�r. Terör örgütler� yaptıkları ş�ddet eylemler�yle b�reylerde korku 

yaratmaktadırlar. Korkuya kapılan b�reyde ps�koloj�k bozukluklar 

görülmekte, b�rey 'Korku h�pnozu' kapılarak s�nd�r�lmekte, güven duygusunu 

y�t�rerek yalnızlaşmaktadır.  

Böyle ruhsal b�r çöküntü �ç�nde olan b�rey, terör eylem� gerçekleşmese 

de, bu yönde en küçük b�r tehd�t meydana geld�ğ�nde b�le  korkuya 

kapılmaktadır.  Bu durumdak� b�reyler�n oluşturduğu toplum yapısı da bozuk 

ve �şlemez duruma gelmekted�r.  Bu tür toplumlarda, b�reyler arası 

yardımlaşma ve dayanışma ortadan kalkmaktadır.  Medyanın, terör / ş�ddet 

haberler�n� kurbanların feryatlarını  en  �nce detaylarıyla  yayınlayarak , 

aslında terör örgütler�n�n toplumda oluşturmak �sted�kler� 'korku h�pnozu' 

durumuna katkıda bulunmaktadır.  B�r anlamda terör�stler�n ekmeğ�ne yağ 

sürmekted�r. 

Terörle mücadele eden b�r ülke olmamız neden�yle yayınlanan haberler  

s�yasal açıdan da büyük önem taşımaktadır. Özell�kle H�zbullah 
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operasyonunda, Susurluk'la �lg�l� araştırmada devlet�n b�zzat kend�s�n�n  

terör yarattığı yönünde çıkan b�rtakım haberler, devlet� hem �çer�de hem de 

d�ğer ülkeler karşısında küçük düşürmekte ve Türk devlet�ne uluslararası 

alanda duyulan güven� sarsmaktadır3.Yapılan kamuoyu yoklamalarında, 

Susurluk sürec�nde yayınlanan der�n devlet tarzındak� haberler�n Türk 

ulusunun devlet�ne olan güven�n� sarstığı ortaya konulmuştur. B�rçok k�ş�, 

medyada yer alan haberler doğrultusunda , Türk�ye Cumhur�yet� devlet�n�n 

terör devlet� olduğunu düşünmüş, mevcut yapının topluma karşı örgütlenm�ş 

olduğu �zlen�m�ne kapılmıştır. 

III 

Oysa, bu konuda yasa ve yönetmel�kler, medyanın sorumluluğu ve 

ödevler�n� hatırlatıcı n�tel�kted�r. 3984 sayılı Radyo ve Telev�zyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkındak� Kanunu'nun  'Yayın İlkeler�' başlıklı 

dördüncü maddes�n�n (a), (c), (g) bentler�nde radyo ve telev�zyonların 

Türk�ye Cumhur�yet�'n�n varlık ve bağımsızlığı, devlet�n ülkes� ve 

m�llet�yle bölünmez bütünlüğü, toplumu ş�ddet, terör ve etn�k ayrımcılığa 

sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara �mkân 

ver�lmemes� �lkeler�ne aykırı yayın yapamayacaklarını hükme bağlanmıştır. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun  B�r�nc� maddes�nde, devlet�n 

ülkes� ve m�llet� �le bölünmez bütünlüğünü bozmak, devlet otor�tes�n� zaafa 

uğratmak, b�r örgüte mensup k�ş� veya k�ş�ler tarafından g�r�ş�lecek her türlü 

eylem terör suçu sayılmış ve aynı kanunun yed�nc� maddes�nde bu kanunun 

üçüncü ve dördüncü maddeler� �le TCK'nın 168, 169, 171, 313, 314 ve 

315'�nc� maddeler� hükümler� saklı tutulmak kaydıyla terör örgütler�n� 

kuranlar veya faal�yetler�n� düzenleyenler veya yönetenler veya örgüt 

mensuplarına yardım edenler veya örgütler�n propagandasını yapanlar 

hakkında ceza� müeyy�deler konulmuştur. Bu yasaların yan ısıra Basın 

Konsey�'n�n bel�rled�ğ� Basın Meslek İlkeler�'nde de ş�ddet haberler�n� 

sunarken uyulması gereken koşullar açıkça  bel�rt�lmekted�r.  Bu �lkelere 

göre 'yayınlarda h�ç k�mse ırkı, c�ns�yet�, sosyal düzey�, d�nî �nançları 

neden�yle kınanamaz, aşağılanamaz' (md. 1). 'Düşünce, v�cdan ve �fade 

                                                           
3 TÜRSAB (Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�), Başbakanlığa gönderd�ğ� raporda, PKK'nın tur�zm 
bölgeler�n� hedef aldığı yönünde medyada çıkan haberler�n Türk tur�zm�n� olumsuz etk�led�ğ�n�; İng�ltere, 
İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Avusturya ve İskand�nav ülkeler�nde yüzde 40'a varan rezervasyon 
�ptaller�n�n olduğunu d�le get�rm�şt�r. 
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özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlâk anlayışı, d�nî duygularını, a�le 

kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da �nc�t�c� yayın yapılamaz' (md. 

2). 'Ş�ddet ve zorbalığı özend�r�c� yayın yapmaktan kaçınılır' (md.13). 

Türk�ye Gazetec�ler Cem�yet�'n�n Türk�ye Gazetec�ler� Hak ve 

Sorumluluk B�ld�rges�'nde de “gazetec�n�n temel görevler� ve �lkeler� 

başlığı altında, 'gazetec� her türden ş�ddet� haklı gösteren, özend�ren, 

kışkırtan yayın yapamaz” den�lmekted�r. 

 

Sonuç 
Medyanın terör ve ş�ddetle �lg�l� yayınlardak� sorumluluğunu bel�rten, 

hatta bu türden haberler�n yayınlanmasını önley�c� hükümler bulunduğu 

halde Türk medyasının, üzer�ne düşen sorumluluklarını açıklamış 

olduğumuz nedenlerden dolayı  yer�ne get�rmed�ğ�n� bel�rtm�ş bulunuyoruz. 

Ne yazık k� Türk medyası 'kamu yararı adına' yayın yaptığı 

�dd�asıyla, tüm bu sözkonusu yasa ve yönetmel�kler�n varlığına karşın, kamu 

düzen�n� bozucu yayın yapmaktan çek�nmemekted�r. Kar amaçlı yayın yapan 

kuruluşların reyt�ng kaygısıyla hareket ett�kler�nden yola çıkarsak ve bu tür 

haberler�n toplum tarafından �zlenme oranlarının yüksekl�ğ�n� d�kkate 

alırsak, her ne kadar bu tür yayınları önley�c� yasalar, �lkeler konulsa da 

bunun önüne geç�lemes� oldukça zor görünmekted�r. 

Tar�h b�l�nc� olmayan, düşünce üretemeyen, her olaya anlık duygusal 

tepk�ler veren, kolay anlaşılma ve kolay tüket�lme kaygılarıyla tasarlanan, 

popüler kültürün ağır bastığı medya �çer�kler�4, sorunları doğru saptamaktan 

ve bu sorunlara çözüm üretmekten ve önermeden çok uzaktır.  Bu nedenle 

Medyanın eğ�t�lmes� gerekmekted�r. 

Medyanın eğ�t�lmes�n�n yanında toplumun ş�ddete olan duyarlılığını 

artıracak eğ�t�msel faal�yetler�n de ön plâna çıkarılması gerek�r. Bu tür 

eğ�t�mlerde, terörü / ş�ddet� besleyen�n göster�lecek �lg� olduğu, bunun 

toplumun yapısına da zarar vereceğ�, ruh haller� bozuk b�reyler yaratacağı 

üzer�nde önemle durulmalıdır. 

                                                           
4Medya �çer�kler�n�n üç türünden söz ed�leb�l�r: Bunlardan b�r�nc�s�; B�lg�lend�r�c� �eçer�k olup, haber, 
belgesel, köşe yazısı, makale, sohpet programları,  röportaj vb. İk�nc�s�; Eğlend�r�c� �çer�k olup, skeç, 
radyo t�yatrosu, f�l�m, d�z� f�l�m, bulmaca programları, konserler vb. Üçüncüsü �se;  Reklam, �lan, tanıtım, 
ser� �lan vb. 
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Medya terör haberler�n� ve yorumlarını yaparken, tarafsızlık �lkes�n� 

öne sürerek, sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü terör�z�m, devlete ve 

topluma, daha da ötes� tüm �nsanlığa karşı suç �şlemekted�r. Askerler�m�z� 

şeh�t eden, bebekler� katleden, suçsuz �nsanların üzer�ne bomba atan b�r 

terör�st eylem konusunda, medya sank� o topluma a�t değ�lm�ş g�b�, başka b�r 

ülkede yaşıyor g�b� sorumsuzca haber yapması, hem yürürlükte bulunan 

yasaralara aykırı b�r durum, hem de basın et�ğ�ne aykırı b�r durum 

yaratmaktadır. 

Terör haberler�nde tarafsızlık  savunusunun arka planında  yalnızca 

uluslar arası  yayın et�k �lkeler�n� aramak, oldukça saf b�r yaklaşım olur. 

şöyle b�r mantık bulunduğunu da �fade etmek gerekl�d�r: Terör çoğu zaman 

düştüğü yer� yakar. Terör�st eylem, b�r ülkedek� �ç kavgadır. Ulusal olduğu 

kadar uluslar arası destekç�ler� de vardır. Eğer b�r şek�lde terör�stler �kt�dara 

gel�rse, �kt�dardak�ler terör�st olur. Uluslararası ş�rketler�n derd�n�n, k�m�n 

�kt�dar olacağı değ�ld�r. Hammaddes�n� k�mden tem�n edeceğ� malını k�me  

satacağı sorunu olduğu unutulmamalıdır. 

Medya  bu toplum �ç�n vardır. Toplumdan soyutlanmış b�r medya, 

b�l�nçl� ya da b�l�nçs�z  başka güçlere h�zmet eder b�r duruma düşmekted�r. 

Medya �lkeler� arasında yalnızca tarafsızlık  �lkes�ne dört elle sarılıp, 

toplumsal sorumluluk �lkes�n� görmezl�kten gelmek, k�m� medyanın  

sorgulanması gereken en büyük hand�kaplarından b�r�d�r. Kamu yararı  

herşeyten önce gel�r. Terör haber�nde kamu yararı haber�n ver�lmemes�nden 

yana değ�l; daha çok haber�n nasıl ver�ld�ğ� �le �l�şk�l�d�r.  

Terör haberler�n�n nasıl ver�lmes� ya ver�lmemes� konusunda Türk�ye' 

de konu �le yakından �lg�l� olan, ps�kologlar, �let�ş�mc�ler,  hukukçular ve 

s�yaset b�l�mc�ler arasında tam b�r uzlaşı sağlanab�lm�ş değ�ld�r.  Bu ülkem�z 

�ç�n büyük b�r eks�l�kt�r. 

Çözüm, medya �çer�kler�n� sınırlamak, terör haberler�n� yasaklamak, 

demokrat�k b�r toplumda yaşayab�lmek adına elbette gerçekç� ve akılcı b�r 

yaklaşım değ�ld�r. Akılcı yaklaşım, terörle mücadelen�n öğren�lmes� ve terör 

haberler�n�n terör haber� b�l�nc�yle ver�lmes�nde yatmaktadır. Bunun da yolu, 

tüm �let�ş�m fakülteler�nde “Terör  haberc�l�ğ�” dersler�n�n yalnızca l�sansta 

değ�l, yüksek l�sans ve doktora programlarında konulması tüm b�l�msel 

detaylarıyla genç �let�ş�mc�lere öğret�lmes�nden geçmekted�r. 
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 Son söz olarak bu makalem�zde vurgulamak �, terör�zm�n  her ne 

kadar, doğrudan neden� terör�stler �se, dolaylı neden�n de terör�zm� kend� 

çıkarları doğrultusunda destekleyen ve hoşgörü �le karşılayan ülke ve 

rej�mler olduğudur. Bu nedenle k�tle �let�ş�m araçları, terör�stler �ç�n daha az 

yararlı b�r duruma get�r�lmek zorundadır.  

Doğal olarak burada kamusal b�r alanı kullanan medya yönet�c�ler�ne, 

bu kulanımın yasal çerçeves�n� ç�zen s�yasal �kt�darlara öneml� görevler 

düşmekted�r. Unutmamak gerek�r k�, medyanın b�r boyutu “düşüncey� �fade 

özgürlüğü” �se,  b�r d�ğer boyutu “sorumluluk duygusu”dur. Bu duygunun  

harekete geç�r�lmes�n�n  bel�rl� sınırlar kapsamında  medyanın oto kontrol 

s�stemler�yle  sağlanması �se en sağlıklı ve akılcı yoldur. Ancak buradan 

medyanın zorunlu b�r takım yasal uygulamaların dışında tutulması anlamı 

da çıkarılmamalıdır. Medya, “dördüncü güç” olarak “denetleme” yetk�s�n� 

kullanırken, kamusal b�r sorumluluk ta taşıdığını h�ç unutmaması gerek�r. 
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Öz 
Asya, Avrupa ve Akden�z'� b�r b�r�ne bağlayan Karaden�z, bu konumuyla b�rçok 
s�yas�, ekonom�k ve kültürel olayların cereyan ett�ğ� b�r coğrafya ve dolayısıyla 
büyük devletler�n hâk�m olmak �sted�kler� b�r alan olmuştur. Karaden�z'�n 
doğusunda yer alan Trabzon L�manı �se, coğraf� açıdan Van ve Urm�ye göller�ne 
kadar uzanan, yan� Doğu Anadolu �le Güney Azerbaycan'ı �ç�ne alan gen�ş b�r 
araz�ye tab�� b�r çıkış noktası vaz�fes�n� göreb�lecek mevk�ded�r.  
Dünya'nın doğusu �le batısı arasında asırlardan ber� b�r köprü olan İpek Yolu'nun 
öneml� b�r yan kolu Tebr�z-Erzurum-Trabzon güzergâhından geçmekteyd�. Bu 
güzergâh Karaden�z ve Doğu Anadolu'yu Kafkasya ve Kuzey İran'a bağladığı g�b�, 
daha gen�ş bakılırsa, Uzakdoğu'dan gelen t�caret yolunu Trabzon L�manı vasıtası yla 
İstanbul'a veya Tuna üzer�nden Orta Avrupa'ya bağlamaktaydı. Başka b�r �fadeyle, 
Trabzon L�manı, Doğu Anadolu ve Kuzey Batı İran'la olan tab�� bağlantısının yanı 
sıra, dönemsel olarak Orta Avrupa, Kafkasya, Hazar bölges� ve Afgan�stan-Pak�stan 
coğrafyası �le �rt�batlı olmuştur. 
Anahtar Kel�meler: Trabzon, Trabzon L�manı, Karaden�z, İran, T�caret yolu  
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Trabzon Port and �t's Importance �n the Commercıal 
Relatıons Between European-Turkey-Iran 

  
Abstract 

The Black Sea l�nk�ng As�a and Europe and w�th �ts locat�on �n wh�ch a lot of 
pol�t�cal, econom�c and cultural has been an area �n wh�ch great powers wanted to 
dom�nate there. Trabzon Port located �n the East of Black Sea, has geograph�cally a 
a po�nt of departure wh�ch runs Van and Urm�ye Lakes,  �n other words, �nvolv�ng   
East Anatol�a and Azerba�jan of the Iran. 
An �mportant part of  the s�lk road be�ng  a br�dge between the east and the west �n 
the past was on Tebr�z-Erzurum-Trabzon route. Th�s route not only l�nked up the 
Black Sea and East Anatol�a to the Caucasus and North İran but also �t l�nked the 
trade road of the far east and İstanbul or Central Europe through Trabzon Port. In 
other words, Trabzon Port was, bes�des �ts natural connect�on between East Anatol�a 
and North Iran, per�od�cally connected w�th Central Europe, Caucasus, Casp�an area, 
Afghan�stan  and Pak�stan.     
Key Words:  Trabzon, Trabzon Port, The Black Sea, Iran, Trade Rout
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G�r�ş 

Trabzon kent�n�n ne zaman kurulduğuna da�r kes�n b�r b�lg� 

bulunmamakla beraber yazılı kaynaklara göre; Khalybler, Mossyno�kler, 

T�barenler ve Makronlar den�len Sannosların Doğu Karaden�z Bölges�'ndek� 

�lk topluluklar olduğu, madenc�l�k ve balıkçılıkla uğraştıkları fakat şehr�n 

M.Ö. VIII. yüzyılda S�nop c�varından gelen M�letoslar tarafından kurulduğu 

�ler� sürülmekted�r (Tek�ndağ, 1993: 454-455; Işık, 2001: 92-94; B�lg�n, 

2002: 15-46).1 Ayrıca aynı dönemde K�mmerler�n de bölgede görüldüğü 

(Tarhan, 1979: 355-369; Tell�oğlu, 2004: 14; Nakracas, 2005, 177; Karatay, 

2006: 11-12), daha sonra da İsk�tler�n bu coğrafyaya hâk�m olduğu 

b�l�nmekted�r.2 

Trabzon ve yakın çevres� daha sonra Med, Pers ve Büyük İskender 

İmparatorluklarının, M.Ö 280-63 yılları arasında da Pontus Devlet�'n�n 

hâk�m�yet�nde kalmıştır. M.Ö. I. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu'nun 

kontrolüne g�ren bölge, M.S. 395'de Doğu Roma'nın sınırlarına dâh�l 

olmuştur. 1204 yılına kadar devam eden Doğu Roma hâk�m�yet�n�n son yüz-

yüz ell� yılı aynı zamanda çok sayıda Türk boyunun Doğu Karaden�z'e gel�p 

yerleşt�ğ� b�r dönem olarak b�l�nmekted�r. Bölge 1204'ten 1461'e kadar �se 

Komnenos Krallığı hâk�m�yet�nde kalmış ve Sultan II. Mehmet (Fat�h) 

tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır (Cöhçe, 1988, 479-784). 

Kısa b�r tar�h� alt yapısını verd�ğ�m�z Trabzon ve çevres�n�n her 

dönem uluslararası mücadeleye sahne olması şüphes�z bu şehr�n coğraf� 

açıdan Türk�ye'n�n kuzeydoğu kısmını, Kafkasya'yı ve İran'ın Kuzeybatısını 

yan� Güney Azerbaycan'ı kapsayan gen�ş b�r ala nın dış dünyaya açılan 

kapısı olmasından kaynaklanmaktadır. Z�ra bu kapı bölgey�, Trabzon-

İstanbul veya Trabzon-Tuna vasıtasıyla Orta Avrupa'ya bağlamaktaydı 

(Vas�lyev, 1943: 206). Başka b�r �fadeyle Trabzon L�manı, Doğu Avrupa, 

Doğu Anadolu ve Kuzey İran' la olan tab�� bağlantısının yanı sıra dönemsel 

olarak Kafkasya, Hazar bölges� ve Afgan�stan-Pak�stan coğrafyası �le 

                                                           
1 Trabzon tar�h� hakkında yazılmış b�rçok eserde �se Trabzon kent�n� �lk kuranların Pelagslar olduğu �fade 
ed�lmekted�r. Trabzon tar�h�ne da�r �ler� sürülen Pelags h�potez�ne göre; Pelagsların ant�k çağlarda bell� 
nedenlerle Orta Asya'dan çıkıp Kafkaslardan  geçerek önce Anadolu'ya daha sonra Akden�z yoluyla 
İtalya'ya geçm�şlerd�r (Em�r, 2011: 45 -46). 
2 Ç�nce Se, Sa�, Farsça Saka, Yunanca Skytha� (İsk�tler), H�t�tçe Sakas adıyla geçen İsk�tler, M. Ö. XII. 
Yüzyıldan �t�baren Tanrı dağları �le Hazar Den�z� arasında gen�ş b�r coğrafyaya hâk�m olmuşlardı 
(P'yankov, 2002; 611).  
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�rt�batlı olmuş, doğu dünyası �le batı dünyasını b�rb�r�ne bağlamıştır. Trabzon 

L�manı, aynı zamanda tar�h� İpek Yolu'nun en öneml� yan koll arından b�r�n� 

teşk�l etm�ş, Tebr�z'den Trabzon'a ulaşan t�caret yolunun adeta hayat damarı 

olmuştur (İskender, 1988; 53; Roux, 2001: 35; Özerg�n, 1958: 66-67). 

Doğuda H�nd�stan – Afgan�stan - Kuzeybatı İran �çler�nden gelen ve 

Anadolu'da Doğubayazıt – Erzurum – Bayburt - Gümüşhane ve Z�gana 

Geç�d� üzer�nden Trabzon'a ulaşan ünlü kervan yolu, kent� b�r t�caret 

merkez� hal�ne get�rm�şt�r (Lynch, 1967.32; Jansses, 1969: 7; Bryer, 1980: 

50; Tozlu, 1997, XIII). Trabzon'a, Ön Asya ve Uzak Doğu'dan gelen bu 

t�caret yolunun yanı sıra, batıdan ve kuzeyden, Karaden�z üzer�nden gelen 

gem�ler�n kullandığı den�z yolu ve güneyden gelen b�r başka öneml� t�caret 

yolu da ulaşmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölges�nden gelen ve Erz�ncan – 

Bayburt – Gümüşhane - Z�gana Geç�d� üzer�nden Karaden�z'e ulaşan bu 

t�caret yolu, Doğu Karaden�z Bölges�'n�n en öneml� l�man kent� Trabzon'da 

son bulmaktadır. Trabzon L�manı İran, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgeler�n�n batıya açılan en öneml� kapısı olması neden�yle, 

özell�kle Ortaçağ'da  b�rçok Müslüman coğrafyacı bu kent� “Dünya T�caret 

Merkez�” olarak adlandırmıştır (Bell�- Kayalıoğlu, 2002: 1). Esasında 

Trabzon L�manı bu özell�ğ�n� aralıklarla XX. yüzyılın başına, başka b�r 

�fadeyle dem�ryolunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeler�ne gel�ş�ne 

kadar korumuştur.3   

Asya'dan Avrupa'ya ulaşan t�caret�n öneml� merkezler�nden b�r�n� 

oluşturan Trabzon L�manı'nın kuruluşu da tıpkı kent�n kuruluşu g�b� bel�rs�z 

b�r durum arz etmekted�r. Bu konuda B�j�şkyan, Karaden�z Kıyıları Tar�h ve 

Coğrafyası adlı eser�nde l�manın Xenophon'dan çok önceler� büyük b�r 

gayret ve masrafla yapıldığını yazılmakta ancak k�mler tarafından yapıldığı 

�le �lg�l� herhang� b�r b�lg� vermemekted�r (B�j�şkyan, 1969: 51). Ancak 

Barnet ve Bell�, Urartu Krallığı'nın M.Ö VIII. yü zyıl ortalarında Asur 

Krallığı'na yen�lmes� neden�yle Akden�z l�manlarını kullanma �mkânı 

kalmadığından batı �le t�car� �l�şk�ler�n� Trabzon L�manı üzer�nden 

yürüttüğünü b�ld�rmekted�r (Barnet, 1956: 228; Bell�, 2004: 39). Aynı 

                                                           
3Çünkü D�yarbakır'dan Van'a ve Kars'a kadar uzanan gen�ş b�r h�nterlantta yet�şt�r�len ürünler 
Erzurum'da toplanmakta, buradan Trabzon'a aktarılarak, Karaden�z yoluyla İstanbul ve Avrupa'dak� 
d�ğer pazarlara dağıtılmaktadır. Y�ne aynı şek�lde, İstanbul ve Avrupa'dan gelen mamul ürünler, Trabzon 
yoluyla Erzurum'a gelmekte ve buradan bölgedek� d�ğer şeh�rlere dağıtılmaktadır. Okur - Küçükuğurlu, 
200: 102). 
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şek�lde Ç�l�ng�roğlu da Urartu Krallığı'nın batı �le t�car� �l�şk�ler�nde 

Akden�z l�manları kadar Doğu Karaden�z l�manlarını, bu anlamda Trabzon 

L�manı'nı da kullandığını bel�rtmekted�r (Ç�l�ng�roğlu, 1984: 77 -80). 

Aynı dönemde M�letosların da Karaden�z kıyılarında çok sayıda 

kolon�ler kurduğu ve Kuzey Anadolu'dan Kafkasya'ya kadar uzanan 

coğrafyada elde ett�kler� çeş�tl� hammadde veya tarım ürünler� �ç�n 

Karaden�z l�manlarını kullanmaya başladıkları görülmekted�r.4 Özell�kle 

Trabzon L�manı, bol m�ktarda maden kaynaklarının bulunduğu 

Gümüşhane'n�n başlıca çıkış kapısı �d� (Ç�ğdem, 2007: 137; Em�r, 2012: 

172-173). Charles Tex�er de
 

Karaden�z'e yaptığı seyahat�nde Trabzon 

L�manı'nın, Kafkaslar ve Orta Asya t�caret�n�n g�r�ş yer� olduğuna vurgu 

yapmaktaydı (Tex�er, 2002: 154-155).  

Trabzon çevres�n�n M.Ö. VI. yüzyıl başlarında önce Medler�n kısa b�r 

süre sonra da Persler�n hâk�m�yet�ne g�rd�ğ� kabul ed�lmekted�r. Trabzon 

L�manı bu dönemde de öneml� güzergâh ve çıkış kapısı olma özell�ğ�n� 

sürdürmüştür (Malekzadeh, 1968: 4; Dece�, 1979: 240). N�tek�m Persler�n 

oluşturdukları ünlü Kral Yolu'nun güney�n� oluşturan Fırat ve D�cle havzası, 

kuzeyde Erzurum ve Trabzon kentler� �le bağlantılı olup, bu bağlantıyı 

sağlayan yol şebekes� Pers İmparatoru I. Dar�us tarafından yaptırılmıştır 

(Malekzadeh, 1968: 45-46; Tozlu, 1997: XV).  

Xenophon'un Onb�nler�n Dönüşü adlı eser�nde, Trabzon'a 

vardıklarında arkadaşları arasında geçen b�r tartışmadan bahsederken verd�ğ� 

b�lg�ler, M.Ö. 401'de Trabzon'da den�zc�l�k faal�yetler�n�n oldukça yoğun 

olduğunu, asker� açıdan kent�n harp gem�ler�ne, t�car� açıdan da Batı 

Dünyası'nı Doğu Dünyası'na bağlayan b�r l�mana sah�p olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, Xenophon'un ger� dönüşünü Trabzon üzer�nden 

gerçekleşt�rmes�, b�zlere bu yolun doğu-batı bağlantısında Onb�nler'de n 

önce de kullanıldığını, dolayısıyla kentte bu tar�hten önce de b�r l�manın var 

olma olasılığını göstermekted�r. 5 

                                                           
4 M�letosların yaşadıkları coğrafyanın dağlık ve tarıma elver�şs�z olması, buna bağlı olarak ortaya çıkan 
beslenme sorunu, Kafkas altın ve dem�rler�ne ulaşmak, üret�len mallara pazar bulma end�şes� g�b� 
ekonom�k ve L�dya �le yaşanan gerg�nl�kler bu topluluğu, Karaden�z'de kolon�ler k urmaya yöneltm�şt� 
(Tsetskhladze, 1994: 124; Mansel, 1998: 169; Arslan, 2007: 6-7).  
5 Xenophon, bu tartışmayı şöyle anlatmaktadır: “Ş�md� b�r araya toplanarak, bundan sonra yollarına nasıl 
devam edecekler�n� tasarlamaya g�r�şt�ler. Evvela Thur�o�'l� Leo k alkarak şöyle söze g�r�şt�: “Arkadaşlar, 
ben kend� payıma, toplanmaktan, yürümekten, koşmaktan, s�lah yüklenmekten, sırada g�tmekten, nöbet 
beklemekten ve dövüşmekten bıktım. Artık bundan sonra ger� kalan yolu gem�yle g�tmek, Odysseus g�b� 
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Trabzon L�manı, Pontus Krallığı'nın da dünyaya açılan en öneml� 

kapısıydı. Trabzon L�manı'nın asker� ve t�car� açıdan gerçek b�r merkez 

hal�ne gelmes� �se Roma İmparatorluğu'nun bölgeye hâk�m olması �le 

başlamış ve Trabzon adeta “serbest şeh�r” özell�ğ� kazanmıştır (Goloğlu, 

1975: 3; Goloğlu, 1947). Z�ra Trabzon L�manı, Batı'dan başlayıp Orta Asya, 

H�nd�stan ve Ç�n'e kadar uzanan ve büyük ölçüde Roma İmparatorluğu'nun 

kontrolünde olan t�caret yolunun tam ortasında yer alıyordu (Ç�ğdem, 2007: 

143-144). 

Trabzon'un, Roma İmparatorluğu'nun kontrolündek� kuzey - güney ve 

doğu - batı yönündek� merkezlerle bağlantı sağlayan başlıca şeh�rlerden 

b�r�s� olması, �mparatorların bu bölge �le yakından �lg�lenmes�n� ve çeş�tl� 

tedb�rler almasını mecbur kılmıştır.6 N�tek�m İmparator Hadr�anus (M.S. 

117–138), özell�kle Alanlar'dan  geleb�lecek b�r tehl�keye karşı önlem almak 

üzere bölgeye yaptığı b�r seyahatte Kafkaslara açılan en öneml� mevk� olarak 

gördüğü Trabzon'a da gelm�ş ve buraya h�podrom �le su kemerler� yanında 

b�r de kend� �sm� �le anılan b�r l�man �nşa ett�rm�şt�r (Bryer- W�nf�eld, 1985: 

180; Tek�ndağ, 1993: 455; Özsa�t, 2000: 41; Tournefort, 2005: 120; Ç�ğdem, 

2007, 145-146). Hadr�anus tarafından �nşa ett�r�len bu l�manın yer� kes�n 

olarak b�l�nememekle beraber Trabzon'dak� en esk� l�man b�nasının 

Aşağıh�sar'a ve bedesten �le hanların yer aldığı çarşı mahalles�ne yakın 

olması adı geçen l�manın batıda Faroz mahallel�s�nden doğuda Çömlekç� 

mahalles�ne kadar olan kıyı şer�d� arasında, b�r başka �fadeyle Moloz ve 

çevres�nde yer aldığını göstermekted�r (Aygün, 2005: 131). Zaman �ç�nde 

çeş�tl� saldırı ve tahr�batlara uğrayan ve artık günümüzde son �zler� de 

ortadan kalkan bu l�man aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun 

Karaden�z'dek� başlıca donanma üssü �d� (Esmer ve Ateş, 2012: 100 -101). 

                                                                                                                                        
boylu boyunca uzayıp, Hellas'a uyuya uyuya varmak arzusundayım”. Askerler bunu duyunca aralarında 
tasv�pkâr b�r mırıltı koptu. Bundan sonra söz alan b�rkaç k�ş� aynı f�kr� �ler� sürdü. N�hayet Khe�r�sosphos 
ayağa kalktı ve ded� k�: “Askerler! Anaks�b�os ben�m dostumdur ve bu sırada b�r f�loya kumanda 
etmekted�r. Eğer s�z ben� ona gönder�rsen�z yurda dönmen�z �ç�n lazım olan kadırgalar ve d�ğer gem�ler 
get�reb�leceğ�m� umuyorum. Eğer hak�katen gem� �le g�tmek arzusunda �sen�z, ben gel�nceye kadar 
burada bekley�n: Ben�m ger� dönmem uzun sürmez. Askerler bunu duyunca sev�nd�ler ve onun mümkün 
olduğu kadar süratle yola çıkmasını uygun buldular.” (Xenophon, 1944: 1-4). 
6 Roma İmparatorluğu, Karaden�z'e açılan ve doğudan gelen t�caret yollarının güvenl�ğ�n� sağlamak üzere 
ya stratej�k mevk�lerde karakollar oluşturuyor, ya seferler düzenl�yor veya bölgedek� kab�lelere kend�s�ne 
bağlı krallar tay�n ed�yordu. (M�tford, 1974: 160-175; Tezcan, 2013: 159-160). 
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Trabzon L�manı t�car� ve stratej�k önem�n� Roma'nın �k�ye 

ayrılmasından sonra, Doğu Roma (B�zans) ve ondan sonrak� Komnen 

Krallığı devr�nde (1204-1461) de sürdürdü (Uzunçarşılı, 1988: 247; Mehmet 

Kenan, 1336: 94). Trabzon başkent olmak üzere kurulan bu krallığın sınırları 

S�nop'tan Kafkaslara kadar uzanıyor, �ç bölgede bulunan ve Trabzon L�manı 

vasıtasıyla �hraç ed�len gümüş maden� �se devlet�n �kt�sad� hayatına öneml� 

katkıda bulunuyordu. Y�ne, XIII. yüzyılda Batı'dan Doğu'ya muhtel�f 

maksatlarla g�den ve çoğunluğu Franc�sken ve Dom�n�ken g�b� Katol�k 

mezhepler�ne sâl�k olan elç�ler/m�syonerler de Trabzon'a kadar gem�yle 

gel�yor, buradan karayoluyla seyahatler�ne devam ed�yorlardı (Tezcan, 2013: 

33-34). 

Trabzon L�manı özell�kle XIII. ve XIV. Yüzyılda en parlak 

dönemler�nden b�r�s�n� yaşamıştır. Z�ra önce Cenev�zl�ler daha sonra da 

Vened�kl�ler Doğu Roma İmparatorluğu ve Komnen Krallığı �le t�caret 

antlaşmaları yaparak Trabzon'da serbest t�caret yapma hakkını elde 

etm�şlerd� (TTSO, 1933: 7; Atalar, 1999: 131; Tezcan, 2013: 363, 380). Bu 

�k� tüccar toplumla yapılan anlaşmalar, Trabzon'un t�car� sahadak� rolünü 

g�derek güçlend�rm�ş ve zaman �çer�s�nde Trabzon'u  dünya t�caret�nde 

öneml� rol oynayan b�r merkez durumuna get�rm�şt�r (İskender, 1988: 49; 

Manand�an, 1965: 52; Mehmet Kenan, 1336: 94). Öyle k� XIV. yüzyılın 

başlarında dünyanın en öneml� beş t�caret yolunun �k�nc�s�n�n en öneml� 

merkez�n� Trabzon L�manı oluşturmaktaydı.7 Şüphes�z Trabzon L�manı'nın 

böyle b�r konuma ulaşmasında Altınordu – İlhanlı pol�t�k rekabet� de öneml� 

rol oynamıştır. Bu �k� devlet arasındak� rekabet, Kefe-Trabzon-Tebr�z t�caret 

yolunun önem kazanmasına sebep olmuştur (Safran, 1988: 460-461). 

Trabzon L�manı'nın t�caret hacm� Osmanlı Devlet�'n�n el�ne geçt�kten 

sonra yavaş yavaş ger�lemeye başladı. Vened�k ve Cenev�zl�ler�n 

Karaden�z'� terk etmes� �le beraber Trabzon L�manı'nın t�car� yoğunluğu da 

öneml� ölçüde azalmış (Bostan, 1999: 303), XIX. yüzyıla kadar yalnızca 

Doğu Karaden�z'�n ve Güney Azerbaycan'ın batıya açılan b�r �skeles� olarak 

kalmıştır (TTSO, 1933: 9). Özell�kle bölgeden İstanbul'a �hraç ed�len yerl� 

                                                           
7Dönem�n d�ğer öneml� t�caret yolları �se şunlardı: Tuna Nehr� üzer�nden geçerek Hazar Den�z�'n�n 
kuzey�n� tak�ben Don Nehr�'n�n ağzına ve oradan Ç�n'e g�den kara yolu, İskenderun Körfez�'n�n 
yukarısındak� Jazzo (Payas)'dan başlayarak Tebr�z'e ulaşan yol, İ ran Körfez�'nden H�nt Den�z�'ne g�den 
yol ve N�l-Kuseyr-Kızıl Den�z ve H�nt okyanusundan Güney Doğu Asya'ya ulaşan yoldur (Lybyer, 1987: 
143).  
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ürünler, Azak Den�z�'ndek� Rus l�manı  olan Taganrog'tan yapılan �thalat, 

Abhazya �le küçük gem�lerle gerçekleşt�r�len traf�k Trabzon L�manı'nın en 

öneml� faal�yetler�yd�. Ancak Rusların Abhazya kıyılarını abluka altına 

almaları, Kafkas kab�leler�ne boyun eğd�rmeler� ve köle t�caret�n� 

durdurmaları, Trabzon �le Abhazya arasındak� t�caret� olumsuz yönde 

etk�leyen başlıca unsurlardı. Kafkasya'dan ayağı kes�len yerel tüccarların, 

yönler�n� İstanbul'a çev�rmeler�yle beraber Trabzon ve çevres� Avrupa 

mallarıyla daha çok �çl� dışlı olmaya başladı (Brant, 1836: 190). 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Karaden�z t�caret�, dolayısıyla 

Trabzon L�manı �ç�n öneml� dönüm noktalarından b�r� oldu. Bu antlaşma 

Osmanlı Devlet� �ç�n s�yasî ve sosyal açıdan b�r felaket, Devlet-� Al�ye'n�n 

bölgedek� hâk�m�yet�ne vurulan darbe, Karaden�z t�caret� �ç�n �se olumlu b�r 

gel�şmeyd�.8 Z�ra bu antlaşma Osmanlı Devlet�'n�n Karaden�z'dek� t�caret ve 

den�z taşımacılığındak� tekel�n� sona erd�rm�ş, Rus gem�ler�ne, Karaden�z'de 

özgürce dolaşma hakkı kazandırmıştı.9 Daha sonra bu haktan d�ğer devletler 

de yararlanmaya başlamışlar. N�tek�m XIX. yüzyıl başına gel�nd�ğ�nde, 

Avusturya, Fransa ve İng�ltere de Karaden�z sularını kullanma hakkını 

kazanan devletlerarasına g�rd� (Bostan, 1999, 305). 1829 Ed�rne Antlaşması 

�le Boğazlardak� Osmanlı denet�m�n�n sona ermes� ve 1838 T�caret 

Anlaşması sonucu dış t�carettek� Yed-� Vah�d yöntem�n�n kaldırılması �se 

Osmanlı Devlet�'ndek� hammaddeler�n dış t�carete açılmasını 

kolaylaştırmış10, bu durum hemen bütün Osmanlı l�manlarında olduğu g�b� 

Karaden�z l�manlarında da yoğun b�r t�caret artışına yol açmıştır (Turgay, 

1994; 46-47; Kuruca, 2011: 195; Baskıcı, 2012: 34). Örneğ�n 1830'lu yıllara 

gel�nd�ğ�nde hububat �hracatına dayalı Karaden�z'dek� t�caret daha da 

                                                           
81774 Küçük Kaynarca Antlaşması �le Ruslar, Karaden�z ve Akden�z'de kend� gem�ler� �le serbestçe 
t�caret yapab�lme hakkını elde etm�şler ve devamında aynı haklar Avusturya (1784), Fransa ve İng�ltere 
(1802) tarafından da elde ed�lm�şt�r. N�tek�m 1774-1830 arasında yaşanan s�yasal gel�şmeler �le b�rl�kte 
Karaden�z'de yen� b�r ekonom�k düzen oluşmaya ve menşe� �t�bar�  �le Karaden�zl� olmayan gem� ve 
gem�c�ler bu den�zde boy göstermeye başlamıştır. Böylece ulaşım traf�ğ� bakımından Akden�z ve Tuna 
üzer�nden Avrupa'ya açılan Karaden�z, sömürgec�l�k faal�yetler�nde deney�m sah�b� olmuş emperyal 
devletler�n çıkarlarına açık hale gelm�şt�r (Aygün, 2016: 59). 
9Hatta 1780'lerde Karaden�z'de t�caret neredeyse tamamen Rus bandıralı gem�ler�n�n kontrolüne 
g�rm�şt�r. Bu dönemde Karaden�z'e 445 Rus bandıralı gem�s�, 38 adet de Osmanlı bandıralı gem� geç�ş 
yapmıştı (Bostan, 1995: 23). 
10Örneğ�n İng�ltere'n�n, “Türk�ye'ye pamuklu mamuller �hracatı yıllık ortalama �t�barıyla 1824 -1850 
arasında 3,5 kat; toplam �hracatı �se y�ne yıllık ortalama �t�barıyla 1814-1850 arasında 16 kattan fazla 
artmıştı. Osmanlı dış t�caret�n�n değer�nde �se 1830-1911 dönem�nde �hracatta 6,8 kat, �thalatta 9,4 katlık 
artış meydana geld� (Pamuk, 1984: 30). 
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büyümüş, yabancıların (İtalyan, İng�l�z, Fransız ve Rumların) bu t�caret 

üzer�ndek� etk�nl�kler� artmıştı. Hububata dayalı Karaden�z t�caret�ndek� 

büyümen�n arkasında 1830'larda yaşanan bazı gel�şmeler bulunmaktaydı. 

1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda �mzalanan Ed�rne Antlaşması �le 

Rusya'nın Tuna ve çevres�nde hububat üret�len alanlar �le Tuna deltası 

üzer�nde hak sah�b� olması öneml� b�r gerekçe �d�. Ayrıca aynı antlaşma 

sonucunda boğazlar üzer�nden gerçekleşen gem� taşımacılığının küçük 

Avrupa devletler�n� de kapsayacak şek�lde bütünüyle serbest hale get�rm�şt� 

(Aygün, 2016: 71). 

Örneğ�n İng�ltere'n�n, “Türk�ye'ye pamuklu mamuller �hracatı yıllık 

ortalama �t�barıyla 1824-1850 arasında 3,5 kat; toplam �hracatı �se y�ne yıllık 

ortalama �t�barıyla 1814-1850 arasında 16 kattan fazla artmıştı. Osmanlı dış 

t�caret�n�n değer�nde �se 1830-1911 dönem�nde �hracatta 6,8 kat, �thalatta 9,4 

katlık artış meydana geld� (Pamuk, 1984: 30). 

İşte uluslararası t�carettek� bu gel�şmeler, XIX. yüzyılın ortalarında 

Trabzon L�manı'nın önem�n� b�r hayl�  artırdı.11 İng�ltere ve d�ğer Avrupalı 

devletler, Boğazlar ve Tuna yoluyla Karaden�z'e soktukları gem�ler�n�, 

bundan sonra daha az b�r masrafla Trabzon'a gönder�yorlar ve bu l�man 

vasıtasıyla İran �le alışver�ş yapıyorlardı. Bu hususta özell�kle İng�ltere ön 

plana çıkmaktaydı. Ş�md�ye kadar İran �le olan t�caret�n� Bender-� Buş�r 

üzer�nden yapan İng�l�z ş�rketler� bundan böyle Trabzon L�manı'nı 

kullanmaya başlamışlardı (Issaw�, 1971: 92-93; Tozlu, 2002: 383). Aynı 

durum, Avrupalı devletler�n Osmanlı'nın doğ u eyaletler�yle �l�şk�ler� �ç�n de 

geçerl�yd� (Turgay, 1994: 49).12 

XVIII. yüzyılın sonlarına kadar sadece Osmanlı den�z araçlarının 

uğradığı Trabzon L�manı, 1840'larda artık b�rçok ülken�n vapur ve 

                                                           
11XIX. yüzyılda meydana gelen savaşlar ve sonrasında yapılan antlaşmalar Karaden�z t�caret�n� arttırma 
noktasında etk�l� unsur olmuşsa da olumsuz yanları da vardı. Örneğ�n Karaden�z'�n kuzey�nde 
gerçekleşen savaşlar sebeb� �le 1774'ten 1790 yılına kadar geçen 16 yıllık zaman d�l�m� �çer�s�nde 
Trabzon-�le Kefe arasında h�çb�r tüccarın karşılıklı t�carette bulunduğuna da�r el�m�zde b�r b�lg� mevcut 
değ�ld�r. Aynı şek�lde Osmanlı-Rus savaşı (1787-1792), Avrupa'da 1815'e kadar aralıklarla devam eden 
Napolyon Savaşları, Napolyon'un Mısır'ı �şgal� (1798), Osmanlı -Rus Savaşı (1806-1812), Yunan İsyanı 
(1821-1827) ve Osmanlı Rus-Savaşı (1828-1829) g�b� olağanüstü durumlar da Karaden�z'dek� ekonom�k 
faal�yetler� kes�nt�ye uğratmıştır (Aygün, 2016: 98). 
1219. yüzyılın sonlarına gel�nd�ğ�nde büyük devletler�n hemen heps� Trabzon'da konsolosluk açmışlardı. 
Bu dönemde Trabzon'da; Avusturya -Macar�stan, İng�ltere, Fransa, Rusya, İtalya, Yunan�stan, Belç�ka, 
İspanya ve Amer�ka Konsoloslukları faal�yet hal�ndeyd�. Ayrıca b�r� yerl� ve 7's� yabancı olmak üzere 8 
kumpanya Trabzon'a vapur �şletmekteyd� (Goloğlu, 1975: 219).  
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gem�ler�n�n yanaştığı canlı b�r l�man hal�ne gelm�şt�.13 Böylece Kuzey İran 

�thalat ve �hracatının öneml� b�r kısmı, İzm�r ve Halep g�b� şeh�rler yer�ne 

Trabzon üzer�nden yapılmaya başlandı.14 Aynı zamanda, önceden Tebr�z-

İstanbul karayolu �le yapılan t�caret�n öneml� b�r kısmı Trabzon'a yöneld� 

(Yeras�mos, 1997: 284-285). Trabzon'dan İran'a yapılan trans�t t�caret� ve 

genel olarak �thalat ve �hracat �şler� başlangıçta İng�l�zler�n kontrolünde �ken 

daha sonra Rumların el�ne geçm�şt�r.15 Azda olsa ön sıralarda yer alan 

Müslüman müteşebb�sler de vardı. Bunların en öneml�s� şüphes�z İstanbul, 

Trabzon, Samsun ve Erzurum'da t�car� faal�yetlerde bulunan ve Trabzon -

İran trans�t t�caret�nde etk�l� olan Neml�oğulları �d�.16 Trabzon'da fındık, 

bakl�yat, kuru üzüm, tütün, hububat vs. �hraç eden Neml�oğulları yanında 

Br�tanya Konsolosu B�ll�ott�'n�n raporuna göre 1884'te Arnavutoğulları, 

Hacı al� Hafız Efdend� g�b� b�rkaç Müslüman k�ş� veya a�le �hracat �şler�yle 

uğraşmaktaydı. Aynı rapora göre �hracatçılar arasında y�ne Neml�oğulları ve 

Arnavutoğulları �le b�rl�kte Culfazoğlu Hacı Hüsey�n, Kundupzâdeler, 

Serdarzâdeler ve Yelkenc�zâdeler g�b� b�rkaç yerel Müslüman müteşebb�s�n 

varlığı da söz konusu �d� (Aygün, 2016: 96-97). 

                                                           
131836'da b�r İng�l�z ş�rket�ne a�t �lk buharlı gem� İstanbul -Samsun-Trabzon arasında çalışmaya 
başlamıştır. Kısa süre sonra Avusturya, Fransa, Rusya ve d�ğer devletler �zlem�şt�r. N�tek�m 1846 yılı 
boyunca Trabzon'a 266 adet gem� gelm�şt� (Issaw�, 1988: 80 -81; Ub�c�n�, 1977: 376). 
141774 sonrasında İran �le devam etmekte olan ekonom�k �l�şk�ler�n seyr� değ�şmeye başlamış, 1830'lu 
yıllarda buharlı gem�ler�n Karaden�z l�manları arasında taşımacılık yapmaya başlamasıyla Güney 
Karaden�z l�manlarının t�car� hacm� büyümeye başlamıştır. İran'dan ve Hazar Den�z� kıyılarından 
kervanlar �le Trabzon'a ulaşan mallar buradan İstanbul ve İzm�r'e aktarılmakta �d�. Bu sebeple Trabzon 
merkezl� İran t�caret� �ç�n arayışa g�ren İng�l�zler, İng�ltere �le Trabzon arasında doğrudan bağlantı tes�s 
etmek yolunu aramaya da yönelm�şlerd�r (Turgay, 1994: 48-50; Aygün, 2016: 102). 
151850 yılında Trabzon'a gelen Walpole de benzer �fadeler kullanmakta ve durumu şu şek�lde �fade 
etmekted�r: “…Yerl� tüccarlar yavaş yavaş İng�l�zler�n ve yabancıların el�nden aldıkları t�caret�n büyük 
kısmını �dare etmekteyd�ler...” Öyle k� Avrupalı devletler Karaden�z t�caret�nde söz sah�b� olmak �ç�n 
gayr�müsl�m tüccarları h�mayeler�ne alma yarışına g�rm�şlerd�. N�tek�m 1855 yılında Trabzon'da İng�ltere 
h�mayes�nde 67 k�ş� bulunmaktaydı. Gayr�müsl�mler de büyük b�r �stekle Avrupalı b�r devlet�n 
vatandaşlığına geçmeye çalışıyorlardı. Trabzon'dak� Fransız konsolosuna göre bölgedek� gayr�müsl�mler 
Rus vatandaşlığına geçmek �ç�n gerekl� �şlemler� yapmak üzere hemen her gün teknelerle Rusya 
�dares�ndek� Kuta�s'e g�d�yordu (Yıl maz, 2006: 51; Aygün, 2016: 90-92).  
16Neml�oğulları, Trabzon-İran trans�t t�caret� sayes�nde şöhret kazanmış b�r a�le �d�. N�tek�m 1885'te 
Trabzon'dan İran'a yapılan �hracatın büyük kısmı bu a�len�n el�nde bulunmakta �d�. A�le, ayrıca yol ve 
köprü tam�r etmek g�b� �mar faal�yetler� �le de �lg�lenmekte �d�. Neml�zâde a�les�; Mısır'dan Rusya'ya, 
İran'a, İspanya'ya hatta Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ne kadar uzanan b�r �thalat ve �hracat z�nc�r� 
kurmuştu. A�le daha çok tütün t�caret� �le b�l�nmekted�r. Neml�zâdelerden Hacı Mahmut'un oğlu 
Neml�zâde Tahs�n Bey, devlete yaptığı yardımlardan dolayı Pad�şah II. Abdülham�t tarafından s�v�l 
paşalık rütbes�yle ödüllend�r�lm�şt�r. Neml�zâde Mustafa Efend� �se Trabzon-Erzurum t�caret yolunun 
yapımında gösterd�ğ� gayretten dolayı 1860 yılında mec�d�ye n�şanı �le ödüllend�r�lm�şt�r (Bal, 2016). 
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Aşağıdak� bel�rt�len rakamlar 1830'lu yıllarda Trabzon L�manı'ndan 

yapılan �thalat ve �hracattak� artışı ortaya koymaktadır:17 

 
Sene İthalat İhracat 

1830 350.000 - 

1831 246.000 - 

1832 492.000 39.000 

1833 560.000 45.000 

1834 615.000 245.000 

1835 1.021.000 691.000 

1836 1.452.000 859.000 

1837 1.145.000 357.000 

1838 1.600.000 255.000 

1839 1.150.000   266.000 

 

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Trabzon L�manı'ndak� t�caret 

hacm�n�n düzenl� olmasa da sürekl� b�r artış gösterd�ğ� ve t�caret�n daha 

z�yade �thalat üzer�ne gerçekleşt�ğ� söyleneb�l�r. Bel�rt�len dönemdek� toplam 

�thalat 8.631.000 Pound, �hracat �se 2.757.000 Pound olup �hracatın �thalatı 

karşılama oranı %32 c�varındadır. Ancak Trabzon L�manı'na gelen malların 

öneml� b�r m�ktarının İran �ç�n �thal ed�ld�ğ�n� de burada �fade etmek gerek�r 

(Kuruca, 2011: 196). 

Tanz�mat'ın �lanı ve Kırım Savaşı sürec�nde Trabzon L�manı'nın 

önem� daha da arttı.18 Bu savaş esnasında Trabzon L�manı, Kırım 

Yarımadası'nda Ruslarla savaşan müttef�k ordularının �kmal üssü vaz�fes�n� 

gördüğü g�b� aynı zamanda Müttef�kler�n Karaden�z'dek� Rus l�manlarına 

ambargo uygulamaları neden�yle Kafkasya'nın �ht�yacı olan Avrupa mal ları 

Trabzon L�manı'ndan, önce İran'a taşınıyor, buradan Kafkasya'ya 

ulaştırılıyordu (Turgay, 1994: 57). 

Aşağıdak� tabloda Trabzon L�manı'ndan 1840 -1861 yılları arasında 

yapılan �thalat ve �hracata a�t rakamlar Pound olarak ver�lm�şt�r (Issaw�, 

1980: 125). 
                                                           
17M�ktarlar Pound c�ns�nden ver�lm�ş olup, 1830-1831 yıllarına a�t �hracat rakamları tesp�t 
ed�lemed�ğ�nden göster�lmem�şt�r (Issaw�, 1980: 125). 
18Trabzon'dak� Br�tanya V�ce-Consul Stevens'ın 1854'de ülkes�ne gönderd�ğ� raporunda Kırım savaşının 
yarattığı olumsuzluklardan Trabzon V�layet�'n�n etk�lenmed�ğ�n�, b�lak�s 1853'de 1.742.693 Pound olan 
t�caret hacm�n�n 1854'de 2.023.673 Pounda çıktığını �fade etmekted�r (Ortaylı, 2000: 122).  
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Sene İthalat İhracat 

1840 1.452.000 366.000 

1841 1.702.000 397.000 

1842 1.222.000 318.000 

1843 1.388.000 384.000 

1844 1.410.000 458.000 

1845 1.610.000 396.000 

1846 1.660.000 417.000 

1847 1.585.000 392.000 

1848 1.726.000 208.000 

1849 2.031.000 514.000 

1850 2.402.000 518.000 

1851 2.397.000 497.000 

1852 2.148.000 648.000 

1853 1.743.000 729.000 

1854 2.023.000 289.000 

1855 2.432.000 342.000 

1856 2.816.000 699.000 

1857 3.293.000 1.483.000 

1858 3.751.000 1.229.000 

1859 3.256.000 956.000 

1860 3.417.000 1.590.000 

1861 2.213.000 1.266.000 

 

1840-1861 yılları arasında toplam �thalatın 47.677.000 Pound, 

�hracatın �se 14.096.000 Pound olduğu d�kkate alındığında Trabzon 

L�manı'nın daha önce olduğu g�b� �thalat l�manı özell�ğ�n� 

sürdürdüğü/koruduğu görülmekted�r 

XIX. yüzyılın son çeyreğ�ne yaklaşılırken Trabzon L�manı'ndan 

yapılan �thalat ve �hracat rakamlarında öncek� yıllara göre öneml� b�r 

değ�ş�kl�k görülmed�ğ�, ayrıca Trabzon L�manı'ndan �thal ed�len malların 

büyük b�r kısmının daha önce de �fade ed�ld�ğ� g�b� y�ne İran pazarları �ç�n 

gerçekleşt�r�ld�ğ� anlaşılmaktadır (Issaw�, 1980: 125). İran'a gönder�lmek 

üzere �thal ed�len malların �se %70 �lâ %80'l�k bölümü İng�l�z kökenl� 19  

                                                           
19İng�l�zler�n Trabzon üzer�nden İran t�caret�ne katılma sürec�nde yapılan �lk taşımacılık faal�yet�n�n S�tt�k 
Han �s�ml� İranlı Ermen� b�r tüccara a�t olduğu b�l�nmekted�r. S�tt�k Han'ın ortağı olan James Brant �se 
bölgey� �y� b�len b�r tüccar olması sebeb� �le 1831 yazında Trabzon'a İng�ltere konsolosu olarak atanmış, 
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emt�adan meydana gelmekted�r (Turgay, 1994: 54). 

Aşağıdak� tabloda Trabzon L�manı'ndan 1866 -1870 yılları arasında 

yapılan �thalat ve �hracat rakamları Pound c�ns�nden Türk�ye'den ve İran'dan 

olmak üzere �k� ayrı sütunda ver�lm�şt�r (Issaw�, 1980: 125). 

 
İthalat İhracat  

Sene Türk�ye'ye İran'a Toplam  Türk�ye'den  İran'dan  Toplam  

1866 256.000 673.000 929.000 521.000  305.000  825.000  

1867 421.000 671.000 1.092.000 419.000  268.000  687.000  

1868 381.000 803.000 1.183.000 552.000  404.000  957.000  

1869 616.000 844.000 1.460.000 371.000  270.000  641.000  

1870 716.000 710.000 1.426.000 349.000  438.000  786.000  

1871 559.000 601.000 1.159.000 379.000  390.000  768.000  

 

Tablodak� b�lg�lere göre, 1866-1871 yılları arasında Trabzon L�manı 

vasıtasıyla Türk�ye �ç�n �thal ed�len malların toplam değer� 2.949.000 Pound, 

aynı yıllar arasında İran �ç�n �thal ed�len malların değer� �se 4.302.000 

Pound'dur. İk� ülke �ç�n �thal ed�len malların toplam değer� �se 7.251.000 

Pound olup 1866-1871 yılları arasındak� ortalama 1.208.500 Pound'a 

tekabül etmekted�r. 

Aynı yıllar arasında Türk�ye'den Trabzon L�manı vasıtasıyla �hraç 

ed�len malların değer� 2.591.000 Pound, İran'dan �hraç ed�len malların 

değer� �se 2.075.000 Pound c�varındadır. Yıllık �hracatın değer� yaklaşık 

778.000 Pound'a tekabül eden bu �k� ülken�n Trabzon L�manı vasıta sıyla 

yaptığı �hracat toplamı �se; 4.666.000 Pound'a ulaşmaktadır (Kuruca, 2011: 

198).  

A. Üner Turgay �se, XIX. yüzyılın �k�nc� yarısında Trabzon 

L�manı'ndan yapılan �hracat m�ktarlarını aşağıdak� tabloda şöyle 

göstermekted�r (Turgay, 1994: 60): 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Trabzon'da görevl� olmadığı zamanlarda Erzurum konsolosluğu görev�n� yürütmüştür (Aygün, 2016: 
104-105). 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.239-262

249



  

Seneler İng�ltere'ye D�ğer Ülkelere  Toplam  Yıllık Ort.  

1856-1860 564.100 5.432.500 5.996.600  1.199.320  

1861-1865 500.000 4.500.000 5.000.000  1.000.000  

1866-1870 376.000 3.620.400 3.996.400  799.280  

1871-1875 466.800 3.206.900 3.673.700  734.740  

1876-1880 207.500 2.328.800 2.536.300  507.260  

1881-1885 265.000 3.032.400 3.297.400  659.480  

1886-1890 322.600 2.723.000 3.045.600  649.120  

1891-1895 253.500 2.809.600 3.063.100  612.620  

 

Tablodak� b�lg�lere göre, Trabzon L�manı'ndan yapılan toplam �hracat 

�ç�nde yaklaşık %10'luk b�r orana sah�p olan İng�ltere'n�n öneml� b�r pazar 

olduğu görülmekted�r.20 1856-1895 yılları arasında Trabzon L�manı'ndan 

İng�ltere'ye toplam 2.955.500 Poundluk �hracat gerçekleşt�r�lm�ş olup, bu 

rakam yıllık ortalama 74.000 Pound'a tekabül etmekted�r. Y�ne tablodak� 

b�lg�lere göre 1856-1895 yılları arasında Trabzon L�manı'ndan İng�ltere 

har�c�ndek� ülkelere yapılan �hracatın yıllık ortalaması 765.228 Pound 

c�varındadır. Trabzon L�manı'ndan �hracat yapılan d�ğer ülkeler �se; Rusya, 

Bulgar�stan, Romanya g�b� Karaden�z'e kıyısı olanlar �le Fransa, İtalya ve 

Almanya g�b� Avrupa'nın önde gelen devletler�yd�.  

Aynı dönmede yapılan �thalat m�ktarları �se şöyled�r (Turgay, 1994: 

60): 

 
Seneler İng�ltere'den D�ğer 

Ülkelerden  

Toplam  Yıllık Ort.  

1856-1860 14.997.100 1.535.400 16.532.500  3.306.500  

1861-1865 7.000.000 4.000.000 11.000.000  2.200.000  

1866-1870 3.880.800 2.209.000 6.089.800  1.217.960  

1871-1875 4.362.300 2.753.900 7.116.200  1.423.240  

1876-1880 3.986.900 2.399.100 6.386.000  1.277.200  

1881-1885 4.474.500 3.647.300 8.121.800  1.624.360  

1886-1890 4.148.700 3.188.000 7.336.700  1.467.340  

1891-1895 3.336.000 3.783.600 7.119.600  1.423.920  

 

                                                           
20Sadece yabancı ürünler�n d�kkate alındığında Trabzon toplam �thalatının 2/3'ü İng�lter e �le yapılmasına 
rağmen İng�l�z tüccarları mallarını genell�kle Londra veya L�verpool'dan İstanbul'a nakled�l�yor ve 
oradan da Avusturya, Fransız veya Rus gem�ler�ne aktarmak suret�yle gerçekleşt�r�yordu (Baskıcı, 2012: 
38). 
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Tablodak� b�lg�ler �rdelend�ğ�nde, �thalatın en fazla 1856-1860 yılları 

arasında gerçekleşt�ğ� ve bu (�thalat) pay �çer�s�nde en büyük oranı 

14.997.100 Poundluk �thalat �le İng�ltere'n�n teşk�l ett�ğ� görülmekted�r.  

Trabzon L�manı'ndan yapılan başlıca �hraç ürünler�, fasulye, fındık, 

mısır, tütün, tuzlanmış balık, balık yağı, keten tohumu, keten mamuller�, 

kem�k, boynuz parçaları, k�l�m; başlıca �thal ürünler� �se, �pekl� ve yünlü 

mamuller, fes, mücevherat, hırdavat, k�br�t, �pl�k, ayakkabı, kumaş, der�, 

mamul mallar, un, p�r�nç, çay, şeker, matbaa, petrol, kırtas�ye malzemeler� 

ve çeş�tl� bakkal�ye ürünler�nden oluşmaktaydı (Baskıcı, 2012: 48-51).  

Bu arada XIX. yüzyılın başlarında Avrupa'da meydana gelen 

endüstr�yel devr�m ve teknoloj�k gel�şmeler, özell�kle ulaşım alanında köklü 

değ�ş�mlere yol açmış, buharla çalışan mak�neler�n kara ve den�z ulaşım 

araçlarına g�rmes�yle, nakl�yat hem ucuzlamış hem de hızlanmıştı. N�tek�m 

XIX. yüzyılın ortalarından �t�baren Avrupa ve Amer�ka'da büyük b�r gel�şme 

gösteren dem�ryolları, Osmanlı coğrafyasında da �nşa ed�lmeye başlanmış, 

Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Karaden�z l�manlarına bağlamak �ç�n 

uluslararası anlamda çeş�tl� g�r�ş�mler ve projeler hazırlanmıştı.21 Karaden�z 

l�manlarını dem�ryolu �le Anadolu ve İran'a bağlama f�kr� özell�kle 

İng�l�zler�n üzer�nde durduğu b�r projeyd�. Bu konuda meşhur İng�l�z seyyah 

Lynch şunları söylemekted�r:  

“Küçük Asya'da zaten var olan dem�ryolu hattı Erzurum'a 

uzatılmalı Trabzon ve R�ze'den b�r şubeyle b�rleşt�r�lmel�d�r. Erzurum'dan 

�t�baren herhang� b�r doğal engelle karşılaşmaksızın Bayez�t ve Tebr�z'e 

uzatılab�l�r. Ve Tebr�z'den sonra Tehran ve İsfahan'a �lerleyecek hat 

H�nd�stan dem�ryolları �le b�rleşeb�l�r.” (Lynch, 1901: 206). 

Bu f�kr�n gerçekleşt�r�lmes� t�car� ve s�yas� anlamda İng�l�zlere 

büyük avantajlar sağlayacaktı.22 Z�ra İng�ltere bu pol�t�kasıyla, Rusya'yı, 

İran Türk�stan, Afgan�stan ve H�nd�stan pazarından uzak tutacak, böylece 

hem �kt�sad� hem de s�yas� üstünlük sağlayacaktı. N�tek�m İng�ltere, 

bölgedek� gel�şmeler� yakından �zlemek üzere Trabzon'da sürekl� b�r 

konsolosluk açmaya karar verd� (K�ng, 2008: 218-219).  

                                                           
21Bu projelerden b�r� de Erzurum Mebusu Karak�n Pastırmacıyan tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu 
�le Karaden�z'�n �ç kes�mler�n� Trabzon L�manı'na bağlayan Anadolu -� Şark� Ş�mend�fer Projes� �d� 
(Okur, 2008: 52). 
22Bu konuda ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz: D�plomat�c and Consular Reports on Trade and F�nance, Turkey, 
Report for the Year 1893 on the Trade of the Consular D�str�ct of Treb�zond, London, 1894, p.7. 
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1890'larda hazırlanan Trabzon İng�l�z Konsolosluğu raporlarında, 

Trabzon'dan �ç bölgeye uzatılacak ve oradan İran'a geçecek dem�ryolu 

hattının bölgesel ve uluslararası değer� hakkında ayrıntılı b�lg� ver�lmekted�r. 

Raporlara göre, Fırat havzasının ver�ml� topraklarının dem�ryolu �le 

Karaden�z'e çıkış yolu bulması, her bakımdan öneml�yd�. 23 

Ancak Osmanlı toprakları üzer�nde dem�ryolu �mt�yazı elde etme 

hususunda Avrupa devletler� arasında cereyan eden rekabet24 ve Rusya'nın 

Trabzon L�manı'n ı Erzurum'a bağlayan b�r dem�ryolu yapımına engel 

olması bu projeler�n hayata geçmes�ne �mkân vermed� (Kurat, 1999: 127-

132; Bayur, 1991: 148). Rusya, Kuzey İran ve Kafkasya'dak� dem�ryolu 

ağını tamamlayana kadar gerek Avrupalı devletlere25 gerekse Türk�ye' ye 

karşı bu pol�t�kayı uzun süre devam ett�rd� ve taraflarla yaptığı antlaşmalarda 

bu konuya özel b�r yer ayırdı.26  

                                                           
23Forre�gn Off�ce, Annual Ser�es, No: 1346, D�plomat�c and Consular Reports on Trade and F�nance, 
Turkey, Report for the Year 1893 on the Trade of the Consular D�str�ct of Treb�zond, p.7. 
24Öyle k� her b�r ülke d�ğer�n� kollamaktaydı. Devletlerden b�r�ne �mt�yaz ver�lmes� d�ğer b�r devlet�n 
harekete geçmes�ne sebep oluyordu. N�tek�m Almanya'ya Haydarpaşa - İzm�t hattının satılması ve bu 
hattın Ankara'ya kadar uzatma yetk�s�n�n ver�lmes� Fransa'yı har ekete geç�rm�ş, bu ülkeye de Yafa-Kudüs 
dem�ryolu �mt�yazı ver�lm�şt�r. Y�ne Almanlara Selan�k-Manastır dem�ryolu �mt�yazı ver�l�nce, 
Fransızlara Selan�k-Dedeağaç �mt�yazı ver�lm�şt�r. 1899'da Almanlarla Bağdat dem�ryolu ön sözleşmes� 
�mzalandığında �se bu sefer Ruslar, Babıâl�'ye başvurmuş ve Bağdat dem�ryolu hattının �nşasından 
vazgeç�lmes�n� talep etm�şlerd�. Fakat Almanya'yı arkasına alan Babıâl�'y� bu hususta razı edemey�nce, 
Karaden�z kıyıları �le Erzurum bölges�nde dem�ryolu �mt�yazının Rusya'ya a�t olacağı hakkında tav�z 
koparmışlardır. Esasında Rusya'nın amacı dem�ryolunu, Osmanlı Devlet�'n�n doğu bölgeler�nden 
tamamen uzak tutmaktı. Rus Büyükelç�s� S�now�ev, Almanlara Anadolu'da ver�len, dem�ryolu �mt�yazına 
karşı, kend�ler�ne de Karaden�z kıyılarından �ç bölgelere uzatılacak, dem�ryolları �mt�yazı ver�lmes� 
hakkındak� görüşmelerde, “eğer Babıâl� Bağdat dem�ryolundan vazgeçer �se Rusya'nın da dem�ryolu 
�mt�yazı talep etmeyeceğ�n�,” söylemes� Rusya'nın gerçek n�yet�n� ortaya koymaktaydı (Özyüksel, 19 88, 
149-150; Yıldırım, 2002: 318). 
251907'dek� Reval Görüşmeler� �le İng�ltere'y� İran'ın kuzey�nden uzak tutmayı başaran Rusya, aynı 
başarıyı 3 yıl sonra Postdam'da Almanya'ya karşı kazandı. Son yıllarda artan bölgedek� Alman etk�s� Rus 
menfaatler�n� tehd�t etmeye başlamıştı. D�ğer taraftan Almanya da, Rusya �le masaya oturarak Reval 
Görüşmeler�n�n etk�s�n� dengelemey� sağlamış oluyordu. Postdam'da �k� devlet�n Türk�ye ve İran 
üzer�ndek� menfaatler� konusunda b�r uzlaşmaya varıldı. Rusya 1907'de İng�ltere'ye kabul ett�rd�ğ� Kuzey 
İran'dak� me nfaatler�n� Almanya'ya karşı da garant�ye almış oldu. Bu görüşmeler�n Osmanlı Devlet� �ç�n 
en öneml� yanı �se Trabzon'dan Erzurum'a ve oradan İran sınırı üzer�nden Tebr�z'e uzanacak olan Türk 
dem�ryolu projes�n�n hayata geç�r�lmemes� konusunda �k� gücün anlaşmaya varmış olmasıydı. “The 
Potsdam Accord, 1910”, http://www.mtholyoke.edu/acad/�ntrel/boshtml/bos138.htm; “Pers�a �n the L�ght 
of the Russo German Agrreement”, The New York T�mes, January 22, 1911. 
26Rusya'yı �lg�lend�ren �k�nc� saha da Türk�ye'n�n doğ u v�layetler� �d�. Rusya Erzurum ve c�var 
v�layetlerde Türkler�n ekonom�k faal�yetler�ne engel olmakta, dem�ryolu yapılmasına ve fabr�kalar 
kurulmasına, kap�tülasyon �mt�yazlarına dayanarak müsaade etmemekteyd�. Buna mukab�l çok m�ktarda 
Rus t�caret eşyası buralara �hraç ed�lmekte �d�. Rus mensucatı, şeker ve d�ğer b�rçok eşya doğu 
v�layetler�n p�yasalarını ele geç�rm�şt� (Kurat, 1999: 410). I. Dünya Savaşı önces�nde görülen Doğu 
Anadolu'dak� Rus ekonom�k hâk�m�yet� Cumhur�yet'�n �lanını tak�p eden �lk 10 y ıl boyunca da devam 
ett�. Bu konuyla �lg�l� olarak CHF Dördüncü Mıntıka Müfett�ş� ve Amasya Mebusu Esat Bey'�n 12 Ocak 
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XIX. yüzyılın �k�nc� yarısından �t�baren Rusların Doğu Karaden�z'� ve 

Kafkasları kontrol altına alması, özell�kle Azerbaycan - İran nakl�yatını 

kend�ler�ne çekmek üzere Pot�-T�fl�s, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 

sonra da Batum – T�fl�s - Bakü dem�ryolunu yapmaları (Turgay, 1982: 314; 

Karael�, 2003: 34), büyük gem�ler�n kolayca yanaşab�leceğ� l�manlar �nşa 

etmeler�, y�ne l�manlara ulaşacak malların ücrets�z olarak saklanmasını 

sağlayacak depolar yapmaları ve Osmanlı Devlet�'n�n bu konuda karşı 

pol�t�ka üretememes�27 Trabzon L�manı'nın uluslararası anlamda t�caret 

hacm�n� olumsuz etk�lem�şt�r.28 N�tek�m t�caret�n Batum ve Pot� l�manlarına 

kayması üzer�ne bazı Avrupa devletler� Trabzon'dak� konsolosluklarını 

vek�ll�ğe �nd�rerek, Pot� ve T�fl�s'e konsolosluklar açmışlardır (çadırcı, 1991: 

357). 

Yen� Türk Devlet�, I. Dünya Savaşı ve Türk m�ll� Mücadeles� 

sürec�nde dünya t�caret�ne kapanan Trabzon L�manı'nı bölge t�caret�nde 

tekrar akt�f hale gelmes� �ç�n g�r�ş�mlerde bulunmaya başladı. Türk 

Hükümet�, b�r taraftan İran Hükümet� �le temasa geçerek Güney Azerbaycan 

t�caret�n�n yen�den Trabzon üzer�nden yapılmasına çalışmış, d�ğer taraftan da 

Trabzon - Erzurum arasında dem�ryolu �nşa etme ve Trabzon L�manı'nı 

modernleşt�rme g�r�ş�mler�ne başlamıştı (TBMM Zabıt Cer�des�, II/3: 689). 

Ancak bu hususlarda gerek �ç ve dış s�yas� gel�şmeler gerekse ekonom�k 

sıkıntılar neden�yle c�dd� b�r �lerleme sağlanamadı. Trabzon-Erzurum 

Dem�ryolu hala (2016) yapılamadığı g�b� Trabzon'un modern b�r l�mana 

kavuşması �se ancak 1954'te gerçekleşm�şt�r. 1978'e gel�nd�ğ�nde artan İran -

Irak gerg�nl�ğ� neden�yle İran'ın batıya açılan başlıca çıkış kapısı hal�ne 

                                                                                                                                        
1931 tar�hl� raporunda oldukça öneml� b�lg�ler ver�lmekted�r. (Bkz: Başbakanlık Cumhur�yet Arş�v�, 
Cumhur�yet Halk Part�s� Kataloğu, 490.01.494.1988.2). 
27 Örneğ�n gerek Trabzon merkezdek� l�man gerekse yakın çevres�ndek� küçük l�manlar büyük gem�ler�n 
yanaşmasına, yükleme ve boşaltmasına uygun değ�ld�. Büyük gem�lerle gelen �nsanlar veya eşyalar l�man 
çevres�nden k�ralanan kayıklar �le sah�le çıkarılmakta �d�. Trabzon L�manı'na büyük gem�ler�n yanaşması 
esnasında ortay acıkan görüntü XIX. yüzyılın ünlü seyyahlarından Dyrol'un eser�nde şöyle 
anlatılmaktadır: “…sah�l�n az der�n olması, büyük vapurları açıkta dem�rlet�yor, vapur geld�ğ� zaman sürü 
�le üşüşen kayıklarla karaya çıkılıyor. L�manda yer alan �skelen�n tüccar eşyasıyla dolu olduğu zaman �se 
yolcular, kayıktan yarı beller�ne kadar den�ze g�ren hamalların sırtına b�n�yor ve karaya ayak basıyordu 
(Deyrolle, b.t.y: 7). 
28I. Dünya Savaşından önce Trabzon L�manı'ndan yılda 5.000.000 hayvan �hraç ed�l�rken, 1926 yılında 
bu sayı 1.200.000'e düşmüştür (BCA, 030.10.71.465.1; Türk�ye Cumhur�yet� Malul Gaz�ler T�caret 
Salnames�, 1927: s. 654; Müderr�s İhsan Ab�d�n, 1928: 271, 288). 
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gelen Trabzon L�manı, bu dönemde (Gültek�n, 2002: 37) artan gem� traf�ğ�ne 

cevap verememes�29 üzer�ne yen�den büyütülmüş ve modern�ze ed�lm�şt�r.30 

 1985'ten �t�baren ABD ve d�ğer batılı devletler�n İran'a uyguladığı 

ambargo, Trabzon L�manı'nın t�caret hacm�n� kısa b�r süre düşü rdü �se de 

(Gültek�n, 2002: 37) aynı yıllarda Sovyetler B�rl�ğ�'n�n dağılmaya başlaması 

ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ortaya çıkması Trabzon L�manı'nı 

yen�den hareketlend�rd� (DOKAP, 2000: 1 -27). Bu tar�he kadar Trabzon'da 

sadece 3 �hracat ş�rket� varken, bu sayı 1995'de 450'ye ulaşmıştır (Gültek�n, 

2002: 37). 

Trabzon L�manı'ndak� bu t�car� hareketl�l�k, 1996 ve 1998'de 

Rusya'da meydana gelen ekonom�k kr�zler neden�yle yen�den azalmaya 

başladı.31 Öyle k�, 450'ye kadar çıkmış olan �hracat ş�rketler�n�n sayısı 2000 

yılına gel�nd�ğ�nde 136'ya kadar düşerken aynı şek�lde t�caret hacm� de 

azalmıştı. Bel�rt�len yılda Trabzon L�manı'ndan Rusya'ya yapılan �hracat 36 

m�lyon, Fransa'ya 30 m�lyon, Almanya'ya �se 19 m�lyon dolarlık �hracat 

gerçekleşt�r�lm�şt� (Gültek�n, 2002: 37-38). 

2000'l� yılların başında, Trabzon'dan Rusya, Azerbaycan ve 

Gürc�stan'a yapılan �hracat, Türk�ye'n�n bu 3 ülkelere yaptığı �hracatın çok 

az b�r kısmını karşılamaktaydı. Bu oran sırasıyla %4.8, %0.6 ve %3.3'tü 

(Gültek�n, 2002: 38). 

2009'u n başlarından �t�baren İran'ın Trabzon'u b�r �thalat merkez� 

yapma n�yet�n� gündeme get�rmes�, d�kkatler�n b�r kez daha bölgeye 

çevr�lmes�ne neden oldu. İran'ın amacı Güney Azerbaycan, Erdeb�l ve 

Zencan bölgeler�n�n �thal ürün �ht�yacını Trabzon üzer�nden yapılmasını 

sağlamaktı. Çünkü bu bölgelerde kullanılan �thal ürünler, İran'ın 

güney�ndek� Bender Abbas L�manı'ndan ulaştırılmaktadır. İran'ın tam güney 

ucunda ulunan Bender Abbas'ın ülken�n kuzey�ndek� Tebr�z'e olan uzaklığı 

2000 k�lometre �ken, Trabzon L�manı'nın Tebr�z Merkez�'ne uzaklığı 

yaklaşık 900 k�lometre c�varındadır.32 Bender-Abbas'a �nd�r�len eşyaların 

                                                           
29Trabzon �le İran arasındak� t�caret hacm� 1984 yılında 566 b�n ton �le z�rve noktasına ulaşmıştır. Esmer-
Ateş, a.g.m., s. 114. 
301980'de başlayan bu çalışmalar ancak 1990'da b�t�r�leb�lm�şt�. Esmer -Ateş, a.g.m., s. 116. 
31Bu arada 1996'da Trabzon L�manı'nın özelleşt�r�lmes � gündeme gelm�ş, uzun tartışmalardan sonra 
2003'de Albayrak Grubuna devred�lm�şt�r. Esmer -Ateş, a.g.m., s. 116. 
32Esasında İran'a yapılacak t�carette Trabzon L�manı'nın avantajını yaklaşık 2 yüz yıl İng�l�zler�n 
d�kkat�n� çekm�şt�. N�tek�m Harford Jones, İng�l�z Dış�şler� Bakanlığı'na gönderd�ğ� b�r yazıda, 
Trabzon'dan Tebr�z'e kadar uzanan kervan yolunun kârına �şaret etmekteyd�. Ona göre bu güzergah 
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Kuzey Eyaletler�ne varması yaklaşık b�r ay, Trabzon'a �nd�r�len eşyaların 

bel�rt�len eyaletlere varması �se en fazla 15 günü almaktadır (Hürr�yet: 

28.01.2009). 

 

Sonuç 
Esk� çağlardan ber� Karaden�z t�caret�n�n en öneml� l�manlarından b�r� 

olan Trabzon L�manı'nın t�caret hacm� zaman zaman gerek bölgesel gerekse 

dünyada meydana gelen s�yasal, sosyal ve ekonom�k gel�şmelere bağlı 

olarak �n�şl� çıkışlı b�r sey�r �zlem�şt�r. Esk� çağlarda Trabzon L�manı'ndan 

genell�kle gümüş, dem�r, şap ve kumaş �hraç ed�l�rken, dışarıdan �pek ve 

H�nt baharatı satın alınmıştır. 

M.Ö. I. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğu'nun b�r parçası 

hal�ne gelen Trabzon, uluslararası b�r trans�t t�caret merkez� hal�ne gelm�ş, 

bu özell�ğ�n� d�ğer devletler dönem�nde b�r süre daha sürdürmüş, ancak 

coğraf� keş�fler�n etk�s�yle XV. ve XVI. yüzyıllarda c�dd� b�r t�caret kaybına 

uğramıştır.  

Rusya'nın güçlenmes� ve Karaden�z'e açılmasıyl a XVIII. yüzyılın 

sonlarından �t�baren tekrar öneml� t�car� merkezlerden b�r� olmaya başlayan 

Trabzon L�manı özell�kle bölge üzer�ndek� İng�l�z – Rus rekabet� dolayısıyla 

hemen hemen en parlak dönemler�nden b�r�n� yaşamıştır. Öyle k� 19. 

yüzyılın son çeyreğ�ne kadar Trabzon L�manı'ndan geçen yük m�ktarına 

2000'l� yıllarda dah� ulaşılamamıştır.  

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasına kadar yabancı tüccarların 

Karaden�z'dek� faal�yetler� g�derek artmış (Aygün, 2016: 118), 1877-1878 

Osmanlı - Rus Savaşı sonrasında Rusya'nın Batum'a kadar �nmes� ve Batum 

L�manı'nı İran'a bağlaması �se Trabzon L�manı'nın t�caret hacm�n�n c�dd� 

oranda küçülmes�ne yol açmış, yerel h�nterlandına h�zmet ver�r b�r hale 

get�rm�şt�r.  

XX. yüzyılın sonlarında cereyan eden İran-Irak Savaşı ve Sovyetler 

B�rl�ğ�'n�n dağılması g�b� gel�şmeler Trabzon L�manı'nı b�r kez daha ön 

plana çıkarmışsa da artan t�car� hareketl�l�k ekonom�k ve s�yasî nedenlerle 

                                                                                                                                        
Rusya'nın kontrolünde olan Gürc�stan yolundan 200 m�l daha kısa olduğundan İran �peğ�n� daha ucuz 
f�yatla Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacaktı (Aygün, 2016: 102).  Y�ne 1819 ve 1820'de Erzurum ve 
İran'dan İng�ltere'ye gönder�len raporlarda Trabzon �le İran arasında doğrudan t�caret yapmanın 
gerekl�l�ğ� savunuluyor ve Trabzon L�manı'nın avantajları sıralanıyordu (T urgay, 1994: 50). 
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b�r türlü kalıcı hale get�r�lemem�ş ve t�caret hacm� yen�den daralma 

dönem�ne g�rm�şt�r.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehmet OKUR
Trabzon L�manı ve Avrupa-Türk�ye-İran T�carî İl�şk�ler� Açısından Önem�

256



  

Kaynakça 
Arslan, Murat, (2007). M�thradates VI Eupator, Roma'nın Büyük Düşmanı , İstanbul,  
Atalar, Mün�r, (1999), “XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Karaden�z T�caret�nden Trabzon'un Yer� 

ve Önem�”, Trabzon Tar�h� Sempozyumu, 6-8 Kasım 1998, ss. 131-135, Trabzon. 
Aygün, Necmett�n, (2005).On sek�z�nc� Yüzyılda Trabzon'da T�caret,  Trabzon,  
Aygün, Necmett �n, (2016). Karaden�z'den Osmanlı Ekonom�s�ne Bakış II, Ankara.  
Bal, Mehmet Ak�f, “Trabzon'dan Dünya'ya Açılan Uluslararası B�r A�le: Neml�zadeler”, 

http://www.mehmetak�fbal.gen.tr/2013/03/02/neml�zadeler/ (18.10.2016). 
Barnet, R.D., (1956). “Anc�ent Or�ental İnfluences on Archa�c Greece” The Aegen and Near 

East, (Ed. S.We�nberg), ss. 228-231, New York.  
Baskıcı, Murat, (2012). “XIX. Yüzyılda Trabzon L�manı: Yüksel�ş ve Ger�ley�ş”, Ankara 

Ün�vers�tes�, SBF Derg�s�, C�lt 67, No. 3, ss. 33-56, Ankara. 
Başbakanlık Cumhur�yet Arş�v�, Cumhur�yet Halk Part�s� Kataloğu. 
Bayur, Yusuf H�kmet, (1991). Türk İnkılâbı Tar�h�, I/1, Ankara,  
Bell�, Oktay - Kayaoğlu, Gündağ, (2002). Trabzon'da Türk Bakırcılık Sanatının Tar�hsel 

Gel�ş�m�, İstanbul.   
Bell�, Oktay, (2004). Anadolu'da Kalay ve Bronzun Tar�hçes� , İstanbul,  
B�j�şkyan, P. M�nas, (1969). Karaden�z Kıyıları Tar�h ve Coğrafyası, (Tercüme ve Notlar 

H.D. Andreasyan), İstanbul.  
B�lg�n, Mehmet, (2002). Doğu Karaden�z, Tar�h-Kültür-İnsan, Trabzon.  
Bostan, İdr�s, “Karaden�z'�n Dış T�carete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon L�manı”, Trabzon 

Tar�h� Sempozyumu, 6-8 Kasım 1998, Trabzon 1999, s. 303. 
Bostan, İdr�s, (1995). “Rusya'nın Karaden�z'de T�carete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu 

(1700-1787), Belleten, C. LIX, s. 23, Ankara. 
Brant, James, (1836). “Journey Through a Part of Armen�a and As�a M�nor, �n the Year 

1835”, Journal of the Royal Geograph�cal Soc�ety of London, Vol. 6, p.190. 
Bryer, Anthony - W�nf�eld, Dav�d, (1985). The Byzant�ne Monuments and Topography of the 

Pontos I-II, Wash�ngton. 
Bryer, Anthony, (1980). The Emp�re Treb�zond and Pontos, London,  
Cöhçe, Sal�m, “Doğu Karaden�z Bölges�'n�n Türkleşmes�nde Kıpçakların Rolü”, I. Tar�h 

Boyunca Karaden�z Kongres� B�ld�r�ler� (13-17 Ek�m 1986), Samsun 1988, s. 479-
784. 

Cumhur�yet'�n On Yılında İkt�sat Meyanında Trabzon, Trabzon T�caret ve Sanay� Odası, 
Trabzon, 1933. 

Çadırcı, Musa, Tanz�mat Dönem�nde Anadolu Kentler�n�n Sosyal ve Ekonom�k Yapıları, 
Ankara, 1991. 

Ç�ğdem, Süleyman, Esk� Çağda Trabzon L�manı: Asker� ve Ekonom�k Yönden Gel�ş�m� ve 
Doğu-Batı İl�şk�ler�ndek� Rolü”, Atatürk Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü 
Derg�s�, 10 (2), (2007), s. 133-155. 

Ç�l�ng�roğlu, Altan, Urartu ve Kuzey Sur�ye S�yasal ve Kültürel İl�şk�ler, İzm�r, 1984. 
Dece�, Aurel, “Karaden�z”, İslam Ans�kloped�s�, İstanbul, 1979, s. 238-246. 
D�plomat�c and Consular Reports on Trade and F�nance, Turkey, Report for the Year 1893 on 

the Trade of the Consular D�str�ct of Treb�zond, London, 1894. 
Doğu Karaden�z Bölgesel Gel�şme Planı (DOKAP), N�ha� Rapor, C�lt: IV, Mekânsal Gel�şme 

ve Altyapı, Ağustos, 2000, s.1-27. 
Em�r, Osman, “Ant�k Dönemde Karaden�z'de Den�z T�caret� ve Başlıca İhraç Ürünler�”, Türk 

Den�z T�caret� Tar�h� Sempozyumu IV: Doğu Karaden�z , 16-17 N�san 2012, B�ld�r�ler 
K�tabı, Trabzon, 2012, s. 172-173. 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.239-262

257



  

Em�r, Osman, Preh�stor�k Dönemden Roma Dönem�ne Kadar Trabzon ve Çevres�, Trabzon, 
2011. 

Esmer, Gülsüm Tütüncü – Ateş, Alparslan - vd, “Uluslararası T�carette Trabzon L�manı'nın 
Dünü, Bugünü ve Geleceğ�”, Türk Den�z T�caret� Tar�h� Sempozyumu-IV: Doğu 
Karaden�z, 16-17 N�san 2012 Trabzon, 2012, s. 97-124. 

F. Malekzadeh, (1968). .Anadolu'da Pers Dönem�ne A�t Anıt ve Yazıtların Tahl�l� B�r 
İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tez�, İstanbul Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes �, 
İstanbul. 

Goloğlu, Mahmut, (1975). Trabzon Tar�h�, Fet�hten Kurtuluşa Kadar, Ankara. 
Gültek�n, Burcu, (2002). Les enjeux de l'ouverture de la front�ère turco -armén�enne, Les 

contacts transfrontal�ers entre la Turqu�e et l'Armén�e, Inst�tut França�s d'Et udes 
Anatol�ennes (IFEA), sér�e : la Turqu�e aujourd'hu� no: 11 , İstanbul.  

Hürr�yet. 
Issaw�, Charles, (1988). “Tebr�z - Trabzon T�caret� (1830-1900) B�r Yolun Yüksel�ş� ve 

Ger�ley�ş�” (Çev.: Kudret Em�roğlu), Trabzon Derg�s�, Sayı: 2, ss. 80-81, Ankara.  
Issaw�, Charles, (1971). The Econom�c H�story of Iran 1800-1914, Ch�cago,  
Issaw�, Charles, (1980). The Econom�c H�story of Turkey 1800-1917, Ch�cago.  
Işık, Adem, (2001). .Ant�k Kaynaklarda Karaden�z Bölges�, Ankara.  
İskender, Fay�z Necîb, (l988). El-Hayat  el-İkt�sad�yye fî Ermîn�yye İbâne'l-Feth�'l-İslâmî, 

İskender�ye.  
Jansses, E., (1969). Treb�zonde en Colch�de, Brussels.  
Karael�, Hüsey�n, “19.Yüzyılda İran Trans�t T�caret Yolu İç�n Osmanlı -Rus Rekabet�” DÜ 

Sosyal B�lg�ler Derg�s�, S. 9, Aralık 2003, s. 21-39. 
Karatay, Osman, “III. Yüzyıl'da Trabzon'a Saldıran Boranlar K�mlerd�r?”, Uluslararası 

Karaden�z İncelemeler� Derg�s�, Sayı: 1, Güz 2006, ss. 11-12.   
K�ng, Charles, (2008). Karaden�z (Çev.: Zülal Kılıç), İstanbul. 
Kurat, Akdes N�met, (1999). Rusya Tar�h�, Ankara.  
Kuruca, Nazım, (2011). “1770-1870 Yılları arası Trabzon'un İkt�sad� ve Sosyal Durumu”, 

Uluslararası Trabzon ve Çeveres� Kültür ve Tar�h Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2006, 
ss. 189-208, Trabzon.  

Lybyer, Albert Howe, “Osmanlı Türkler� ve T�caret Yolları”, Ege Ün�vers�tes�, Tar�h 
�ncelemeler� Derg�s�, III/1987, ss. 143-157.  

Lynch, Harry F�n�s Brosse, (1967). Armen�a Travels and Stud�es, Be�rut,  
Lynch, Harry F�n�s Brosse, (1901). Armen�a, Stud�es and Travels II, London,  
Manand�an, H. A., (l965). The Trade and C�t�es of Armen�a İn Relat�on To Anc�ent World 

Trade, (Ed. N.G. Garso�an), L�sbon.  
Mansel, Ar�f Müf�t, (1998). Ege ve Yunan Tar�h�, Ankara.  
Mehmet Kenan, (l336). Tar�h-� T�caret, İstanbul.  
M�tford, B. T�monty, “Some Inscr�pt�on from the Cappadoc�a L�nes”, JHR, 64 (1974) 160-

175.  
Müderr�s İhsan Ab�d�n, (1928). Anadolu Z�raat ve Yet�şt�rme Vaz�yet�  I, İstanbul.  
Nakracas, Georg�os, (2005). Anadolu ve Rum Göçmenler�n Köken� (Çev.: İbrah�m 

Onsunoğlu), İstanbul.  
Okur, Mehmet – Küçükuğurlu, Murat, “Cumhur�yet�n İlk Yıllarında Trabzon - Erzurum 

T�carî İl�şk�ler�”, Türk Dünyası Araştırmaları, Kasım-Aralık 2005, Sayı: 159, ss. 101-
116. 

Okur, Mehmet, “Osmanlının Uygulayamadığı B�r Proje: Karak�n Pastırmacıyan'ın Anadolu 
Şark� Ş�mend�fer Projes�”, Toplumsal Tar�h, Sayı: 179, Kasım 2008, ss. 52-57. 

Mehmet OKUR
Trabzon L�manı ve Avrupa-Türk�ye-İran T�carî İl�şk�ler� Açısından Önem�

258



  

Ortaylı, İlber, (2000). “19. Yüzyılda Trabzon V�layet� ve G�resun Üzer�ne Gözlemler”, 
Osmanlı İmparatorluğu'nda İkt�sad� ve Sosyal Değ�ş�m Makaleler , Ankara.  

Özerg�n, Kemal, (1958). .Anadolu Selçukluları Çağında Anadolu Yolları, Yayınlanmamış 
Doktora Tez�, İstanbul Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, İstanbul.  

Özsa�t, Mehmet, (2000). “İlkçağ Tar�h�nde Trabzon ve Çevres�” Trabzon Tar�h� Sempozyumu 
B�ld�r�ler� (6-8 Kasım1998 Trabzon), ss. 35-45, Trabzon.  

Özyüksel, Murat, (1988)..Anadolu Bağdat Dem�ryolları, İstanbul.  
P'yankov, Igor, (2002). “Sakalar” (Çev: Zülf�ye Vel�yeva), Türkler Ans�kloped�s� I, Ankara.  
Pamuk, Şevket, (1984). Osmanlı Ekonom�s� ve Dünya Kap�tal�zm� (1820-1913), Ankara. 
Roux, J. Paul, (2001). Orta Asya Tar�h ve Uygarlık (Çev.: Lale Arslan), İstanbul.  
Safran, Mustafa, (1988). “XIII. ve XIV. Yüzyılda Karaden�z L�manlarının T�car� ve Tar�h� 

Önem�” B�r�nc� Tar�h Boyunca Karaden�z Kongres� B�ld�r�ler�, (13-17 Ek�m 1986), 
ss. 459-462, Samsun.  

Tarhan, Taner, (1979), “Esk�çağda K�mmer Problem�”, VIII. Türk Tar�h Kongres� I (Ankara 
11-15 Ek�m 19769), ss. 355-368, Ankara.  

TBMM Zabıt Cer�des�, Devre: II, (1927). Ankara,  
Tek�ndağ, M.C. Şehabedd�n, (1993). “Trabzon”, MEB İslam Ans�kloped�s�, C�lt: 12-1, ss. 454-

477, İstanbul.  
Tell�oğlu, İbrah�m, (2004). Osmanlı Hâk�m�yet�ne Kadar Doğu Karaden�z'de Türkler , 

Trabzon.  
Tex�er, Charles, (2002). Küçük Asya Coğrafyası Tar�h� ve Arkeoloj�s� I-III, (Çev.: Al� Suav�, 

Lat�n Harfler�ne Aktaran Kazım Yaşar Kopraman Sadeleşt�ren Musa Yıldız), Ankara.  
Tezcan, Mehmet, (2013). Klas�k ve Ortaçağ Dönemler�nde Karaden�z ve Kafkasya, Trabzon.  
The New York T�mes. 
Theoph�le Deyrolle, 1869'da Trabzon'dan Erzurum 'a  (Çev: R. Ekrem Okçu), İstanbul, Yayın 

y.y. 
Tournefort Seyahatnames�, (2005). Joseph de Tournefort, Ed�tör: Stefanos Yeras�mos, (Çev: 

Teoman Tunçdoğan), İstanbul.  
Tozlu, Selahatt�n, (2002). “19. Yüzyılda Trabzon L�manı”, Trabzon Türk Ocağı, Trabzon ve 

Çevres� Uluslararası Tar�h-D�l-Edeb�yat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, ss. 381-397, 
Trabzon. 

Tozlu, Selahatt�n, (1997). Trabzon - Erzurum - Bayez�d Yolu (1850-1900), (Yayınlanmamış 
Doktora Tez�), Atatürk Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, Erzurum.  

Tsetskhladze, G.R., (1994). “Greek Penetrat�on of the Black Sea” The Archaeology of Grek 
Colon�sat�on, Eassys Ded�cated to Sır John Boardman, (Ed. G.R. Tseskhladze-F. De 
Angel�es), Oxford.  

Turgay, A. Üner, (1994). “Trabzon”, Doğu Akden�z'de L�man Kentler� 1800 –1914, (Ed�törler: 
Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren, Donald Quataert, Çev�ren: Gül Çağalı Güven), ss. 
45-73, İstanbul.  

Turgay, A. Üner, (1982). “Trade and Merchants �n the N�neteenth Century Trabzon: Elements 
of Etn�c Confl�ct”, Chr�st�ans and Jews �n the Ottoman Emp�re, volume 1,  edts. B. 
Braude, B. Lew�s, New York.  

Türk�ye Cumhur�yet� Malul Gaz�ler T�caret Salnames�, 1927. 
Ub�c�n�, M. A., (1977). Türk�ye 1850 C. 2 (Çev.: Cemal Karaağaçlı), İstanbul.  
Us, Asım, (1966). 1930-1950, Atatürk, İnönü, İk�nc� Dünya Harb� ve Demokras� Rej�m�ne 

G�r�ş Devr� Hatıraları, İstanbul.  
Uzunçarşılı, İsma�l Hakkı, (l988)..Anadolu Beyl�kler� ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletler�, 

Ankara.  
Vasıl�ev, A., (l943)..B�zans İmparatorluğu Tar�h� (Çev. A. Müf�d Mansel), Ankara. 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.239-262

259



  

Xenophon, (1944). Anabas�s (Çev. H. Örs), İstanbul.  
Yen�yol. 
Yeras�mos, Stefanos, (1997), “XIX. Yüzyılda Trabzon Rum Cemaat�” (Çev.: İsmet Akça -

D�dem Danış), B�r Tutkudur Trabzon, (Haz: Gündağ Kayaoğlu - Öner C�ravoğlu - 
Cüneyt Akalın), ss. 284-285, İstanbul. 

Yıldırım, İsma�l, (2002). “Osmanlı Dem�ryolu Pol�t�kasına B�r Bakış” FÜ Sosyal B�l�mler 
Derg�s�, C. 12, S. 1, ss. 311-324, Elazığ.   

Yılmaz, Özgür, Batılı Seyyahlara Göre Trabzon, (bBsılmamış Yüksek L�sans Tez�), Trabzon, 
2006. 

Mehmet OKUR
Trabzon L�manı ve Avrupa-Türk�ye-İran T�carî İl�şk�ler� Açısından Önem�

260



  

 

Osmanlı Dönem� Artv�n-Merkez Cam�ler� 
 

Rece�ved/Gel�ş: 05/10/2016        Ham�t ŞAFAKCI* 

Accepted/Kabul: 15/10/2016 
 

Öz 
Sal�h Bey Cam��, Artv�n �l�n�n Çayağzı Mahalles�'nded�r. Bu mahallen�n esk� adı 
Korzul'dur. Cam�y� 1790 yılında Sal�h Bey yaptırmıştır. Cam�n�n �lk �mam ve hat�b� 
de cam�y� yaptıran Sal�h Bey'd�r. Onun ölümü üzer�ne oğlu Süleyman atanmıştır. 
Sonrak� tar�hlerdek� atamalarda babadan oğla �nt�kal etm�şt�r. Artv�n'�n �şgal altında 
olduğu yıllarda yakılan cam�, ahal� tarafından tam�r ett�r�lm�şt�r. G�r�ş kapısının 
üzer�nde sek�z satırlık k�tabes� vardır. Çeş�tl� tar�hlerde tam�r ett�r�len cam�, halen 
�badete açıktır. Cam�n�n yanında Sa�t Bey'�n yaptırdığı b�r çeşme vardır. K�tabes�ne 
göre çeşme 1810 yılında yapılmıştır. 
Çalışmada, Osmanlı dönem�ndek� yapılan cam�lerden Artv�n merkezde bulunan 
Çarşı Cam��, Orta Cam�� ve Hasan Beşe Cam�� hakkında da b�lg� ver�lm�şt�r. 1862 
yılında yaptırılan Çarşı Cam��,  1953 yılından sonra temeller�ndek� çökme neden�yle 
yıktırılmış yer�ne 1954-1956 arasında yen�den yapılmıştır. Orta Cam�� �se 1783'ten 
sonra yaptırılmıştır. Adını bulunduğu mahalleden almıştır. Hasan Beşe Cam��, Hasan 
Beşe tarafından yapılmıştır. Cam�, Dere Mahalles�'ndeyd�. Bu cam�ler�n bazıları 
onarılmış, bazıları yıkılmış ya da yanmıştı. Bu nedenlerden ötürü tam�r ed�lerek ya 
da yen�den yapılarak �badete açılmışlardır. 
Anahtar Kel�meler: Osmanlı, Artv�n, Sal�h Bey Cam��, Çarşı Cam��, Orta Cam��. 
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The C�ty Center Mosques of Artv�n Dur�ng the Ottoman 
Era 

 
Abstract 

The Sal�h Bey Mosque �s �n Çayağzı Street �n Artv�n. Th�s street's old name was 
Korzul. The mosque was bu�lt by Sal�h Bey �n 1790. The f�rst Imam and preacher of 
the mosque was Sal�h Bey, too.. After h�s death, h�s son Süleyman was atta�ned as 
Imam and preacher. Later, the Imam system was passed from the father to the son. 
Dur�ng the �nvas�on per�od of Artv�n, the mosque was set on f�re. Later, the local 
people restorated the mosque. There �s an e�ght sentenced wr�tten scr�pture on the 
the door of entrance. Nowadays, people worsh�p �n the mosque that was repa�red on 
var�ous prev�ous dates. Next to the mosque, there �s a founta�n bu�lt by Sa�t Bey. The 
founta�n was bu�lt �n 1810. 
In th�s study,  also the �nformat�on  about  The Çarşı Mosque, The Orta Mosque and 
The Hasan Beşe Mosque  bu�lt dur�mg the Ottoman Era has been  g�ven . The Çarşı 
Mosque was bu�lt �n 1862.  Due to the collapse of the ground-work of the mosque 
after 1953, �t was demol�shed and rebu�lt between 1953-1956. The Orta Mosque was 
bu�lt after 1783. It took �ts name from the street. The Hasan Beşe Mosque was bu�lt 
by Hasan Beşe. It was �n Dere Street. Some of these mosques were repa�red, some 
demol�shed or burned-out. Because of these reasons they were  restorated or rebu�lt 
for people's worsh�pp�ng.  
Keywords: Ottoman, Artv�n,  Sal�h Bey Mosque, Çarşı Mosque, Orta Mosque.
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G�r�ş 
 Artv�n merkezde bulunan cam�lere değ�nmeden önce Artv�n'�n 

Osmanlı dönem�ndek� �dar� durumuna kısaca değ�nmek gerekt�ğ�nden 

Artv�n'�n Osmanlılar tarafından feth�nden 1918 yılına kadar geçen süreç 

kısaca şöyle özetleneb�l�r: 16. yüzyılın �lk yarısında Çıldır yöres�nde 

Osmanlı-Safev� mücadeles� hız kazandı. 1536'da, Başıaçık (İmeret�) mel�k� 

II. Bagrat'ın I. Şah Tahmasb �le �tt�fak yaparak Çıldır ve yöres�n� de �ç�ne 

alan atabegl�k araz�s�n� zapt etmes� ve atabegl�k mel�k�n� öldürmes� üzer�ne 

mel�k�n oğlu II. Keyhüsrev, Osmanlılardan yardım �sted�. Aynı yıl Erzurum 

beylerbey� Dulkadırlı Mehmed Han bölgeye doğru akınlarda bulunarak Oltu 

ve Penek g�b� kaleler� ele geç�rd� (Emecen, 1993, s. 300). Erzurum 

beylerbey�n�n 1536-1537 harekâtı sırasında Artv�n ve çevres� de alındı. 

İsp�r'den Maçakhalet'e kadar Çoruk boyuna L�vana sancağı den�ld� ve 

merkez� ş�md� Yusufel�'de bulunan Pert-Ekrek1 H�sarı oldu. Artv�n �le 

Yusufel�'n� �ç�ne alan L�vane sancağı kurularak 1538 -1539 yılında Erzurum 

eyalet�ne bağlandı. L�vane, 16. yüzyıl arş�v belgeler� �le kaynaklarda 

Yusufel� ve Artv�n mıntıkalarının genel adı olarak z�kred�lmekted�r. 7 N�san 

1538'de Kullar Ağası Murat Bey'e sancak olarak ver�ld�. Murat Bey'�n 

haslarının tevc�h ed�ld�ğ� 10 Şubat 1539 tar�hl� tezk�rede köyler 

göster�lmem�ş hâsılı toptan yazılmıştı. Sonrak� yıllarda sancağa da�r b�r b�lg� 

yoktur. Bu nedenle buranın Gürcüler�n el�ne geçt�ğ� söyleneb�l�r. N�tek�m 

1549 Gürc�stan sefer� sırasında L�vane'de pek çok kale ve köy tahr�p ed�ld�. 

Etraftak� yerleş�m yerler�n�n Osmanlıların el�ne geçmes� üzer�ne L�vane'n�n 

Gürcü beyler� de Osmanlı hâk�m�yet�n� tanıdı. Bölge, 1549'da �k�nc� vez�r 

Ahmet Paşa'nın gayret�yle zapt ed�ld�. Pertekrek, 1549 yılından �t�baren 

L�vane sancağının merkez� oldu.2 1578 yılındak� Osmanlı-Safev� 

mücadeles�nde hâk�m�yet sağlamlaştırıldı. Çıldır ve yöres� tamamen 

Osmanlıların el�ne geçt�. İlk kuruluşu sırasında Arpalı, İm�rhev, Pertekrek, 

Ardanuç, Çeçerek, Asp�nze ve Ude sancaklarından oluşan Çıldır eyalet�ne 

L�vane sancağı da �lave ed�ld�. 1581 yılında �se L�vane sancağı �k� sancağa 

                                                           
1 Pertekrek, bugünkü Yusufel� mıntıkasında b�r kaleyd�. Bölgen�n 16. yüzyılda genel adı, L�vane Vad�s� 
�d� (Aydın, 1998, s. 262). 
2 10 Ek�m 1549 tar�h�nde, L�vâ-� Kal'a -� L�vâne-Başkapan ve Üşküftor ve Recîk adıyla Erzurum gılman 
ağası Ferhad Bey'e 200.000 akçe yazıldı (Emecen -Şah�n, 1999, s. 78). 
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ayrıldı (Tuncel, 1991, s. 420; Aydın, 1998, s. 269-271; Kırzıoğlu, 1992, s. 

167; Kırzıoğlu, 1993, s. 162-163, 202; Emecen, 1993, s. 300).  

 1609 yılında bölge, L�vane ve Nısf-ı L�vane adlarıyla Çıldır 

eyalet�ne bağlıdır. 17. yüzyılın başlarında Ayn Al�'ye göre eyalette 14 

sancak vardı. Bu sancaklar arasındak� Pertekrek, L�vane, Nısf-ı L�vane ve 

Şavşat yurtluk, ocaklık ve mülk�yet statüsündeyd�3 (Ayn Al� Efend�, 1280, s. 

27-28). 30 Kasım 1653 tar�hl� kanunnameye göre Çıldır eyalet� 13 sancaktan 

oluşmaktaydı. Kanunnamen�n faks�m�le metn�nde görülen sancaklardan 

b�r�s� de L�vane'd�r ( Sofyalı Al� Çavuş Kanunnames�, 1992, s. 10). 1682-

1702 yılları arasında Çıldır eyalet�ne bağlı Nısf-ı L�vane ve Pertekrek h�ssel� 

ocaklıktı. Aynı zamanda ocaklık olan Pertekrek ve Nısf-ı L�vane de 

yazılmıştı. 1717-1730 yıllarında Çıldır eyalet� sancakları arasında Nısf-ı 

L�vane ve Pertek sancağı �le Nısf-ı L�vane sancağı vardı. Her �k� sancakta 

ocaklıktı. 1721-1740 yıllarında Nısf-ı L�vane ve Pertekrek �le Pertekrek 

h�ssel� ocaklık sancaklardı4 (Kılıç, 1997, s. 66; Başar, 1997, s. 22). Ocaklık 

suret�yle tasarruf ed�len sancaklar bazen h�sselere bölünerek tevc�h ed�lm�şt�. 

Bu �t�barla L�vane ve Pertekrek sancakları �k�ye bölünerek her �k� sancağın 

yarısı b�r sancak, d�ğer yarım kalan kısımları �se ayrı sancaklar hal�nde 

teşk�latlandırıldı. Sancakların �k�ye bölünmes� veya h�sseler hal�nde 

müştereken tasarruf ed�lmes�, Osmanlı Devlet�'n�n mahall� beylere aynı 

                                                           
3 1552'de Gürcü beyler�nden Zuzende Bey'e L�vane sancağı oc aklık olarak ver�lm�şt�. Aynı k�ş�, 1566 
yılında hala sancakta görevl�yd�. Müslüman olan ve Mehmet adını alan bu bey, Pertekrek Kales�'n�n 
kuzey�nde b�r kalede otururdu (Aydın, 1998, s. 270-271). 1631'de L�va-� L�vane tab� Gürc�stan, der 
tasarruf-ı Ferhad Paşa ve Sefer Paşa oğlu. Ocaklık H�sse 2 H�sse 1 kaydı sancağın ortak olarak tasarruf 
ed�ld�ğ�n� göstermekted�r (Turan, 1963, s. 223). Ferhat ve Sefer Beyler, L�vane sancağının ½ h�sses�n� 
müştereken ocaklık suret�yle tasarruf ett�ler. Cülus sebeb�yle beratları, 30 N�san 1698 tar�h�nde, yen�lend�. 
Sancaktak� h�sseler�n� tasarrufa devam ett�r�ld�ler (Kılıç, 1997, s. 178). Al� Bey'�n Nısf -ı L�vane ve 
Pertekrek sancaklarında yurtluk ve ocaklık suret�yle h�sses� vardı. 20 N�san 1698 tar�h�nde, Çıldır 
beylerbey� İshak Paşa'nın arzıyla Al� Bey'e kad�m� h�sses� yen�den ver�ld�. İshak Paşa, Sal�h Paşa ve Al� 
Bey, L�vane ve Pertek sancağının ½ h�sses�n� müştereken tasarruf ett�ler (Kılıç, 1997, s. 175-176). 
Mehmet ve Osman Bey, 19 Mart 1734 tar�h�nde, önce yurtluk-ocaklık ve mülk�yet suret�yle L�vane ve 
Pertek sancaklarının ½ h�sses�n� müştereken tasarruf etmekteyd�. Ancak z�kred�len tar�hte Çıldır val�s� 
Yusuf Paşa'nın arzıyla Osman Bey'�n h�sses� de Mehmet Bey'e tevc�h ed�ld� (Kılıç, 1997, s. 176). Arslan 
Mehmet Paşa, Mustafa Bey ve Abdullah Bey, 12 Ek�m 1737 tar�h�nden önce adı geçen sancakların ½ 
h�sses�n� yurtluk, ocaklık ve mülk�yet suret�yle tasarruf etmekteyd�. Ancak Abdullah Bey'�n ölümü 
üzer�ne h�sses� oğlu Kemal'e ver�ld�. Kemal Bey'�n de çocuksuz ölmes�nden  sonra Çıldır val�s� Yusuf 
Paşa'nın arzıyla, 12 Ek�m 1737 tar�h�nde, Kemal Bey'�n h�sses� de Arslan Mehmet Paşa ve Mustafa 
Bey'e ver�ld� (Kılıç, 1997, s. 176).  
4 18. yüzyılda Çıldır eyalet�n�n �dar� yapısı ve eyalette görev yapan val�ler �ç�n bkz. Mehmet İnbaşı, 
XVIII. Yüzyılın İk�nc� Yarısında Çıldır Eyâlet� ve İdarec�ler�, Atatürk Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler 
Enst�tüsü Derg�s�, C. 7/1, s. 77-94. 
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bölgeden büyük çapta toprak vererek b�rer mahall� güç olarak ortaya 

çıkmalarını önlemeye yönel�k kad�m s�yaset�n b�r tezahürüdür (Kılıç, 1997, 

s. 67). 

1790'da bahse konu yerleş�m yer� L�vane kazası Artv�n köyü olarak 

z�kred�l�rken (VGMA, HD 558, s. 184) 1835'te �se Ç ıldır eyalet� L�vane 

kazasına bağlı Artv�n den�lm�şt�r (BOA, NFS.d 2766, s. 70). Ancak 19. 

yüzyılda Çıldır, Trabzon ve Erzurum'a bağlandığı tesp�t ed�len bölgen�n 

�dar� yapısındak� bu değ�ş�m, toprak kayıplarıyla �lg�l� olmalıdır. 19. 

yüzyılda Trabzon eyalet� Laz�stan l�vasına bağlı L�vane-� Süfla nam-ı d�ğer 

Vartın  �s�ml� b�r kaza varken aynı tar�hte Erzurum eyalet�ne bağlı Çıldır 

sancağı �çer�s�nde nah�ye-� L�vane-� Ulya �sm� d�kkat� çekmekted�r (Baykara, 

1988, s. 251). 1856 yılında L�vane kazası, Laz�stan sancağı �çer�s�ndeyd� 

(BOA, MVL 302/34). Ancak 1865'te Erzurum v�layet�ne bağlanan L�vane 

kazasının müdürlük merkez� Artv�n kasabasıydı (BOA, A.MKT.MHM 

345/31). 1869 yılında Artv�n, yen�den Laz�stan sancağına bağlandı (Yurt 

Ans�kloped�s�, 1982, s. 905). İdar� olarak bu değ�ş�kl�kler� gören Artv�n, 1878 

yılından �t�baren 1918 yılına kadar Rus �şgal�nde kaldı (Tuncel, 1991, s. 

421). İşte sayılan bütün bu değ�ş�kl�klerden dolayı cam�lerden bahsed�l�rken 

bu �dar� düzen de göz önüne alınmalıdır. Özell�kle Rusların ve daha sonra 

kısa sürede olsa Gürcüler�n bölgeye hak�m olduğu unutulmamalıdır. 1835 

yılında Artv�n; Çarşı, Korzul, Dere ve Orta Cam�� mahalleler�nden 

oluşuyordu. Aşağıda bu mahallelerde bulunan cam�lere değ�n�lm�şt�r. Bu 

mahallelerde b�rer cam�n�n olması, devlet�n her mahallede �badethane 

olmasını destekled�ğ�n� de göstermekted�r.  

Sal�h Bey Cam�� (Çayağzı Cam��)'n�n Tar�hçes�  

 Sal�h Bey Cam��, Çayağzı Mahalles�, Öğretmen Okulu Sokak'ta yer 

almaktadır. Cam�n�n, H. 1207/M. 1792 yılında L�vane sancakbeyler�nden 

Sal�h Bey tarafından yaptırıldığı �fade ed�lmekted�r. Ana mekana g�r�ş 

kapısının üzer�nde taştan, sek�z satırlık k�tabes� şöyled�r: 

1. Sâh�bü'l -hayrât Sal�h Beg makamı huld ola 
2. Hasbeten l�llâh h�dmet f�kr �düb vâlâsına 
3. Malını sarf �td� amma yapdı dâr-ı ah�ret 
4. Saʻy�n� meşkûr �de Hak cennet-� aʻlâsına 
5. Böyle âsâr-ı cem�le �td� mazhar müsteʻan 
6. Olduğıçün h�mmet� �hlâs �le ʻukbasına 
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7. B�r lat�f tar�h d�d� nev-� mücevher harf �le 
8. Âfer�n Sal�h Beg�n bu câm�-ʻ� garrâsına 
Sene 1207 (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler (Artv�n İl�), 

1984, s. 10). 

 29 Ağustos 1790 tar�h�nde L�vane kazası Artv�n köyündek� Korzul 

adlı mahalde bulunan Sal�h Bey'�n yaptırdığı cam�ye �mam ve hat�p olarak 

bân� Sal�h Bey atandı5 (VGMA, HD 558, s. 184). Bu b�lg�, cam�n�n 1790 

yılında var olduğunu ve cam�de �badet yapıldığını göstermekted�r. Ayrıca 

b�l�nen�n aks�ne Sal�h Bey'�n �lm�ye sınıfına mensup olduğu da buradan 

anlaşılmaktadır. Bey unvanını kullanması �se babası ya da dedes�nden 

kaynaklanmış olmalıdır. 

 21 Haz�ran 1792 tar�h�nde, ücrets�z olarak cam�n�n �mam ve hat�b� 

olan Sal�h'�n ölümü üzer�ne oğlu Süleyman'a berat ver�lm�şt� 6 (VGMA, HD 

558, s. 185). O halde görevler babadan oğla �nt�kal etm�şt�r. Yukarıda ver�len 

tar�h, k�taben�n tar�h� olmalıdır. Z�ra ban�s� öldükten sonra yazılmıştır. Bu �se 

cam� �badete açılmasına rağmen cam�de düzenlemeler�n devam ett�ğ�ne 

�şaret etmekted�r. 

 23 Ek�m-1 Kasım 1835 tar�hl� nüfus defter�nde, Çıldır eyalet� L�vane 

kazasına bağlı Artv�n'�n Korzul Mahalles�'n�n 2 numaralı hanes�nde orta 

boylu ak sakallı 90 yaşındak� Süleyman Efend� b�n Mahmud, Sal�h Cam�� 

�mamı olarak yazılmıştı. A�les�yle Orta Mahalle'de �kamet ett�ğ� bel�rt�len 

�mamın 5 Ağustos 1836'da öldüğü de eklenm�şt�. Oğlu kara sakallı uzun 

boylu 45 yaşındak� Molla Ragıb �se �mam vek�l�yd�7 (BOA, NFS.d 2766, s. 

70). 

 İmam vek�l� olan şahsın babasının ölümü üzer�ne cam�de görev 

aldığı anlaşılmaktadır. N�tek�m L�vane kazası na�b� Ahmet arzında; L�vane 

kazası Artv�n kasabasında Korzul adlı mahaldek� cam�n�n ücrets�z �mam ve 

hat�b� es-Seyy�d Süleyman b�n el-Hac Mahmut Hal�fe ölünce yer� boş 

kaldığından erbab-ı �st�hkâk ve kâr�-'� kırâ'et ve mücevv�z -� Kur'ân zühd -� 

                                                           
5 L�vane kazasında Artv�n karyes�nde Korzul nâm mahalde Sal�h Beg ba-�zn-� hümayun b�nası cam�n�n 
�mamet ve h�tabet� bân�-� mezbur Sal�h'e �nayet 18 Z�lh�cce 1204  (VGMA, HD 558, s. 184). Belgen�n 
or�j�nal� �ç�n bkz. Belge 2. 
6 Belgede köyün �sm� Korzıl olarak yazılmıştır. 
7 Aynı defterde sancak �darec�ler�ne da�r şu kayıtlar düşülmüştür: 15 yaşındak� orta boylu şab-ı emred M�r 
Yusuf Tayyar b�n M�r Süleyman L�vane m�rl�vası ve mütesell�m �ken 35 yaşındak� M�r Süleyman San� b�n 
M�r Süleyman �se esk� m�rl�va �d� (BOA, NFS.d 2766, s. 70, 73). 
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veraʻ-ı takvâ �le meşhûr ve câm�ʻ� cemaʻat-ı müsl�m�n�n münteh�bler� 

merhumun oğlu es-Seyy�d Ragıb Mehmet Hal�fe her yönüyle �mamet ve 

h�tabete uygun olduğundan bu görevler�n ona tevc�h ed�lerek berat ver�lmes� 

�stenm�şt� (BOA, HAT 1600/54). Nezarete bağlı olmadığı da bel�rt�len vakfın 

nezarete bağlanmasının n�zamname gereğ� olduğu �fade ed�lm�şt�. Bu 

tevc�hler�n Evkaf-ı Hümayun Nazırı'nın arz ve �lamıyla olmasının 

n�zamından olduğu, 17 Ağustos 1836 tar�h�nde, bel�rt�lm�şt�. Aynı tar�hte 

görevler�n Süleyman b�n Hacı Mahmut'un üzer�nde olduğunun ruznamçe 

defter�nde kayıtlı olduğu da çıkarılarak Evkaf Nazırı'na havale ed�lm�şt�. 

Yazılan telh�s üzer�ne, 20 Ağustos 1836 tar�h�nde, atama gerçekleşm�şt� 

(BOA, HAT 1600/54). 

 1927 yılında cam�ye da�r şu b�lg�ler ver�lm�şt�r: Korzul 

Mahalles�'nde ufak b�r cam� vardı. Ermen�ler bu cam�y� yakmışlar �se de 

kurtuluşun ardından ahal� tarafından yen�den tam�r ed�lm�şt� (Muvahh�d 

Zek�, 2010, s. 152-153). Burada bahsed�len cam�, Sal�h Bey Cam�� olup 

halen �badete açıktır. 

 Cam�n�n m�mar� yapısı hakkında �se şunlar söyleneb�l�r: Cam� 

d�kdörtgen planlı, ahşap tavanlı, dıştan k�rem�t çatıyla örtülüdür. Son cemaat 

yer� yapıya sonradan eklenm�şt�r. Duvarlarla üç taraftan kapatılmış ve üzer� 

ahşap tavanla örtülmüştür. Buraya kuzeyden b�r kapı �le g�r�lmekted�r. Son 

cemaat yer� toplam üç pencere �le aydınlatılmaktadır (Türk�ye'de Vakıf 

Ab�deler ve Esk� Eserler (Artv�n İl�), 1984, s. 10).  Kare planlı ana 

mekana, son cemaat yer�nden basık kemerl� b�r kapıdan g�r�lmekted�r. 

Kapının alınlığında k�tabe, söveler�nde kalem �ş� süslemeler bulunmaktadır. 

Ana mekanın üzer�n� örten ahşap tavanı, dört ahşap sütun taşımaktadır. 

Mahfel katına çıkış, g�r�ş kapısının solundak� penceren�n �ç�nden çıkılan taş 

basamaklarla sağlanmaktadır. Batı duvarındak� pencereler, sonradan cam�ye 

b�t�ş�k olarak �nşa ed�len b�na neden�yle kapatılmıştır. Ana mekan üstte beş, 

altta �se altı pencere �le aydınlatılmaktadır. İç �çe d�kdörtgen beş s�lme �ç�ne 

alınan m�hrap; kesme taştan ve üzer� boyalıdır. M�nber �se ahşaptan ve 

oldukça bas�tt�r. Yapının duvarları moloz taşından �nşa ed�lm�şt�r. M�nare, 

son cemaat yer�n�n �ç�nde, yapıya b�t�ş�kt�r. Kare ka�des� taştan, s�l�nd�r�k 

gövdes� tuğladandır. Şerefen�n altında k�rp� saçak mot�f� oluşturulmuştur. 

Petek rüzgardan yıkıldığından, sonradan yen�den �nşa ed�lm�şt�r. Külah �se 
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taştandır8 (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler (Artv�n İl�) , 1984, s. 

11). 

Çarşı Cam�� (Merkez Cam��) 

 Çarşı Cam��, kasabanın en büyük cam��d�r. İnşa tar�h�nden ber� 

yalnız b�r defa 1903 yılında ahal� tarafından tam�r ed�lm�ş ve boyanmıştı. Bu 

tar�hten �t�baren tam�r görmed�ğ�nden b�rçok yer� tahr�p olmuştu. Bu nedenle 

yapılan keş�f üzer�ne gönder�len �k� b�n l�ra para ve cam�n�n gel�r�nden b�r 

m�ktar �lave ed�lerek halkın yardımıyla tam�r�ne başlanmıştı (Muvahh�d 

Zek�, 2010, s. 153). 1927 yılında ver�len bu b�lg�lere ek olarak cam� �le �lg�l� 

şunlar b�l�nmekteyd�: Çarşı (Merkez) Cam��, Çarşı Mahalles� D�rekd�b� 

Sokak'ta yer almaktadır. Temeller�ndek� çökme sonucu çatlayıp, 1953 

yılından sonra yıktırılan esk� Çarşı Cam��, 1862-1863'te yaptırılmıştır. 

Yer�nde 1954-1956 yılları arasında yen�den yaptırılan ş�md�k� cam�n�n 

m�nares�, esk� cam�den kalmıştır. M�nare son cemaat yer�n�n batısında yer 

almaktadır. M�nareye mahfel katından b�r kapı �le çıkılmaktadır. Esk� 

cam�n�n k�tabes� şöyled�r:  

 Bu cam�� b�na ett� umum sancak ahal�yle 

 Hak Taala mesrur ede cennet�yle cemal�yla 

 H. 1278 (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve E sk� Eserler (Artv�n İl�), 

1984, s. 8). Ancak yapılan �ncelemeler, bu cam�n�n tar�h�n�n daha ger�lere 

g�tt�ğ�n� göstermekted�r. N�tek�m Mehmet Hal�fe arzında; L�vane kazasına 

bağlı Artv�n köyündek� Arslan Paşa'nın yaptırdığı cam�n�n ücrets�z �mam ve 

hat�b� Osman Hal�fe el�nden bana Şavşat ve L�vane kadısı olan es-Seyy�d 

Hasan arzıyla tevc�h olunmuştu. 1715 yılında D�van-ı Hümayun tarafından 

kend�s�ne berat ver�lm�şt� ve �şler�ne karışılmaması gerek�rd�. Ancak har�çten 

Al� Hal�fe berat aldı. Kayıtlı  olduğu üzere tarafıma berat ver�lerek 

müdahalen�n önlenmes� �ç�n ferman sultanımındır, dem�şt�. Bu arz üzer�ne 

yapılan �ncelemede mahall�ndek� derkenara göre; �mam ve hat�p Al� 

Hal�fe'ye, 24 Mayıs 1724 tar�h�nde zay�den berat ver�ld�ğ� asker� ruznamçe 

defter�nde kayıtlıydı. Ücrets�z �mam ve hat�b� Osman kend� rızasıyla 

görevler� bıraktığından mücevv�d-� Kur'ân 9 ve muhtar-ı cemaʻat ve mahal ve 

müstehakdır den�lerek tevc�h olunmuştu. 13 Haz�ran 1715 tar�h�nde, Şavşat 

                                                           
8 Cam� �ç�n bkz. Belge 1, Belge 2; cam�n�n planı �ç�n bkz. Plan 1; cam�n�n görünümü �ç�n bkz. Fotoğraf 1. 
9 Kuran'ı tecv�dl� ve usulüne uygun okuyan.  
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ve L�vane kadısı Mevlana es-Seyy�d Hasan arzı üzer�ne ʻözr-� şerʻ�s� 

olmadıkça na'�b �st�hdâm �tmeyüb b�'n -nefs eda-yı h�dmet etmek şartıyla 

ahar üzer�nde olmayub üzer�nde �ken rızâsıyla kasr-ı yed eyledügü vâk�ʻ �se 

ve muhâsebes�nde kaydı olmayub muhtar-ı cemaʻat �se tevc�h olunub n�şan-ı 

hümayûn yazılmışdır (BOA, İE.EV 7789). Bu belgeden Artv�n merkezde 18. 

yüzyılın başında b�r cam� olduğu anlaşılmaktadır. Y�ne cam�n�n Arslan Paşa 

tarafından yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Ama cam�n�n hang� mahallede 

olduğu anlaşılmamaktadır. 

 23 Ek�m-1 Kasım 1835 tar�h�nde, Çıldır eyalet� L�vane sancağına 

bağlı Artv�n kasabasının Çarşı Mahalles�'nde 42 yaşındak� Ahmet b�n 

Mehmet mahalle �mamı vek�l�d�r. 32 yaşındak� Tursun b�n Kemal �se beratla 

mahalledek� cam�n�n �mamıdır (BOA, NFS.d 2766, s. 4). Bu b�lg�lerden 

mahallede b�r cam� olduğu anlaşılsa da ban�s� hakkında b�r b�lg� elde etmek 

mümkün değ�ld�r. Ancak Artv�n kazası na�b�, Çarşı Cam��'nde ya da Hacı 

Paşa merhumun b�na eyled�ğ� cam�de �mamet ve h�tabet görevler�nde 

bulunan İmam Osman b�n Kemal görevler� yaparken gevşekl�k 

gösterd�ğ�nden ve görev� terk ett�ğ�nden Mustafa �bn� Mustafa Efend� layık 

olduğundan bu görevler�n ona ver�lmes�n� ahal�n�n de şah�tl�ğ� �le 4 Temmuz 

1835  tar�h�nde talep etm�şt� (BOA, HAT 1597/32-1). 10 Temmuz 1835'te 

�se Mustafa b�n Mustafa da görevler�n kend�s�ne ver�lmes�n� arz etm�şt�. 

Cam�n�n kayıtlarının olmadığı bel�rt�lerek b�r mahalde cuma ve bayram 

namazları kılacak cam� yoksa hayır sah�pler�n�n yaptırdığı mesc�de �z�n 

alınarak m�nber konulduğu ve cam�ye çevr�ld�ğ� anlatılmıştır (BOA, HAT 

1597/32-2). Cam�den bahsed�l�rken merhum Hacı Paşa'nın yaptırdığı Çarşı 

Cam�� den�lm�şt�r. Bu �fade, Çarşı Cam�� �le Hacı Paşa Cam��'n�n aynı 

cam�ler olduğunu göstermekted�r. Bunun yanında cam�y� Hacı Paşa'nın 

yaptırdığı ortaya çıkmaktadır. Hacı Paşa'nın y aptırdığı �badethane, ahal� 

tarafından onarıldığı ya da m�nber konulduğu �ç�n Çarşı Cam�� g�b� umum� 

b�r �s�mle anılmış olmalıdır. Hacı Paşa'nın k�m olduğu da tam bell� değ�ld�r. 

Ama daha sonrak� yıllara a�t belgeler bu şahsın adının Hasan Paşa olduğunu 

göstermekted�r. Cam�n�n 1856 yılında bu �s�mle anılması, bu k�ş�n�n cam�y� 

tam�r ett�rmes� ya da cam�ye vakıflar bırakmasıyla �lg�l� olmalıdır. 1862 

yılında gönder�len keş�f defter�nde cam�n�n adının Arslan Paşa olarak 

geçmes�, bu cam�ler�n aynı cam�ler olab�leceğ�n� akla get�rmekted�r. 

Dolayısıyla cam�, �lk olarak Arslan Paşa tarafından yaptırılmış. Daha sonra 
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Hasan Paşa tarafından ve son olarak halk tarafından tam�r ett�r�ld�ğ�nden 

dolayı cam�n�n adında değ�ş�kl�kler olmuştur. Bu varsayım doğru kabul 

ed�ld�ğ�nde cam�n�n 17. yüzyılda yaptırıldığı söyleneb�l�r. Z�ra Arslan 

Mehmet Paşa, Kars muhafızı Sefer Paşa'nın oğludur. Amcasının val� 

olmasına karşı çıktı hatta Gürcü Neb�'ye bağlandı. 1662 -1663 yılında 

amcasının oğlu Rüstem Paşa'nın vefatı üzer�ne vez�rl�kl e Kars muhafızı 

oldu. 1680'de rüşvetle �tham ed�lerek katled�ld� (Mehmed Süreyya, 1996, s. 

323). Ancak b�r arş�v ves�kasına göre babası Yusuf Paşa'dır. Yusuf Paşa, 

Pertekrek ve Nısf-ı L�vane m�rl�vasıdır. Buraları yurtluk ve ocaklık olarak 

tasarruf ederd�. Ölünce burası, oğlu Arslan Paşa'ya, 31 Temmuz 1652 

tar�h�nde, ver�lm�şt� (BOA, İE.HAT 3/252).  

 19. yüzyılda Artv�n'de büyük b�r yangın çıkmıştır. 27 Eylül 1856 

tar�h�nde, çıkan yangında harap olan dükkan, medrese, cam� ve d�ğer 

b�naların tam�r� �ç�n Laz�stan sancağı mutasarrıfı Mahmut tarafından yardım 

taleb� �let�lm�şt�r (BOA, MVL 302/34). Laz�stan sancağı L�vane kazası 

Artv�n kasabasında çarşı �ç�nde Ahısha muhac�rler�nden debbağ Ahmet'�n 

oğlu Em�n adlı k�ş�n�n k�raladığı dükkandan  28 Ağustos 1856 tar�h� geces� 

saat beş sularında kazayla çıkan yangına engel olunamamış ve yangın etrafa 

yayılmıştır. 240 dükkan ve mağaza, 11 kahvehane ve fırın, çarşı ortasındak� 

müteveffa Hasan Paşa'nın b�na eyled�ğ� ve vakfett�ğ� cam� �le etrafındak� 27 

bâb medrese, çarşı c�varındak� 11 hane ve �k� han �le hamam yanmış ve 

harap olmuştu. Yangın söndürülmes�ne rağmen hasar çok büyüktü. Cam�, 

çarşıda olduğu �ç�n beş vak�t namaz �le cuma namazı ve bayram namazları 

burada eda ed�l�rd�. Y�ne medresedek� müderr�s ve talebeler�n eğ�t�mden 

mahrum kalacakları b�l�nd�ğ�nden ve bunları yaptırmaya güçler� 

olmadığından bah�sle medrese ve cam�n�n yapılması �ç�n 400.000 kuruşa 

�ht�yaç duyulduğu, 31 Ağustos 1856 tar�h�nde, �fade ed�lm�şt� (BOA, MVL 

302/34 lef 2). 

 Bahsed�len yangında zarar gören yerler şunlardı: 248 dükkan ve 

mağaza �le bekar odaları, dört ekmek fırını, yed� kahvehane, Hasan Paşa'nın 

yaptırdığı cam� ve vakfett�ğ� 27 bab medrese, vakfed�len b�r esk� hamam, 

yetm�ş seksen hayvan bağlanacak gen�şl�kte b�r han ve çarşı çevres�ndek� 11 

hane yanmıştı. Dolayısıyla yangın neden�yle çarşı tamamen yanmış 

den�leb�l�r. Ahal�s� fak�r olduğundan, savaşta arada kalmıştı. Namazlar bu 
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cam�de kılınırdı. Bu yüzden L�vane kazası müdürü, müftü, na�b ve azalarının 

mühürler�n� �çeren 17 Eylül 1856 tar�hl� arz gönder�lm�şt� (BOA, MVL 

302/34 lef 3). 29 Eylül 1856 tar�h�nde Trabzon val�s� bu evrakları merkeze 

�letm�şt� (BOA, MVL 302/34 lef 4). Evkaf-ı Hümayun Nezaret�' ne, Laz�stan 

sancağı L�vane  kazasında çıkan yangında yanan cam� �le d�ğerler�n�n 

�nşasına kudretler� olmadığından mahall�nden gönder�len yardım taleb� 

Trabzon val�s� tarafından Mecl�s-� Vala' ya ver�lm�şt�. Bu cam�n�n ve 

d�ğerler�n�n vakfı var mıdır? Varsa ne kadardır? Mahall�nden gel�rse de 

ekler�nde bunların da gönder�leceğ�, 3 Kasım 1856 tar�h�nde, �fade ed�lm�şt� 

(BOA, A.MKT.NZD 199/67). Gönder�len bu evrak üzer�ne Evkaf-ı Hümayun 

Nezaret� �le haberleş�lm�ş ve kayıtlar �ncelenm�şt�. Ancak bu b�naları 

yaptıranların �s�mler� b�l�nemed�ğ�nden durum tam olarak bell� olmamıştı. 

Gereğ�n�n yapılması �ç�n gel�rler�, masrafları, ban�ler�, tam�ratları hakkında 

araştırma yapılması gerekt�ğ� nezaret tarafından beyan ed�lm�ş, Mecl�s� 

Vala'da bu konuda tezkere kılınmıştı. Bu nedenle, 5 N�san 1857 tar�h�nde, 

durumun araştırılması �stenm�şt� (BOA, A.MKT.UM 277/41). 

 30 Kasım 1862 tar�hl�, Laz�stan sancağındak� L�vane kazası Artv�n 

kasabası çarşısındak� Arslan Paşa vakfından olan ve yanan cam�n�n ahal� 

tarafından ver�len paralarla yapılan yerler�n�n keş�f defter�ne göre: Cam� dört 

adet taş d�rekler üzer�ne kurulup dokuz kubbel� �k� kapılı 32 penceres� olup 

d�rek taşları üç saat mesafeden get�r�l�p nak�l masrafı 3.000 kuruş; dört 

duvarı yapılmış olan cam�n�n köşe taşları üç saat mesafeden 

nakled�ld�ğ�nden nakl�ye masrafı 10.000 kuruş; bu duvarlar �ç�n kullanılacak 

yapağı taşı yarım saat mesafeden ahal�ce nakled�lecek; duvarlara kullanılan 

kum ve k�reç badanası �le nakl�ye masrafı 14.000 kuruş; �skeleler�n kereste 

ücret� 2.800 kuruş; cam�n�n tuğladan m�nares�ne ş�md�ye kadar harcanan 

4.000 kuruş; cam�n�n yapılan yerler� �ç�n ustalara ahal� tarafından ver�len 

75.000 kuruş olmak üzere toplam 109.300 kuruştu. Bu, ş�md�ye kadar ahal� 

ve hayır sah�pler�n�n verd�ğ� paralarla cam�ye yapılan masraflardı. Keş�f 

defter�n�n altında kaza müdürü, müftü, na�b ve azanın mühürler� vardır 

(BOA, MVL 649/101 lef 1). Cam�n�n yapılacak yerler� �le masrafları �se 

şöyleyd�: Cam� dört adet taş d�rek üzer�ne kurulup dokuz kubbel� olup 

kubbeler� yapılmayıp açıkta kaldığından masrafı 40.000 kuruş; �k� adet 

dem�r kapısı ve pencereler�n�n masrafı 3.000 kuruş; cam�n�n havlusu üç 

kubbe ve dört d�rekl� olmak üzere masrafı 24.000 kuruş; cam�n�n �ç 
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düzenlemes�ne 20.000 kuruş; cam�n�n tuğladan m�nares�n�n kalan masrafı 

8.000 kuruş; sek�z bab medrese ve mekteb�n tahtadan olmak üzere yen�den 

�nşa masrafı 15.500 kuruş k� toplam 110.500 kuruştu. Y�ne mecl�s azalarının, 

müftü na�b ve müdürün mühürler� vardı10 (BOA, MVL 649/101 lef 2). 14 

Aralık 1862 tar�h�nde val�, nezaret tarafından sorulan bunların vakfı ya da 

gel�r� var mı sorusuna gel�r� olmadığını bel�rtm�şt�r (BOA, MVL 649/101 lef 

4). 

 2 Ocak 1864 tar�hl� şeyhül�slam tezkeres�nde cam�n�n ve d�ğer 

b�naların tamamlanması �ç�n �sten�len paranın nerelere harcanacağının hang� 

özell�kte malzeme kullanılacağının ayrıntılı olarak yazıldığı b�r keş�f 

defter�yle gönder�lmes� �stenm�şt�. Bunun val�ye b�ld�r�leceğ� ve gelecek 

cevaba göre hareket ed�leceğ� de �fade ed�lm�şt� (BOA, MVL 664/2). Cam�, 

medrese ve mekteb�n yapımı �ç�n tekrar keş�f yapılması �stenm�şt�. Bunlara 

yapılacak masrafın 30-40 b�n kuruş olması ve buna göre tekrar gözden 

geç�r�lmes� talep ed�lm�şt�. Laz�stan mutasarrıfı bunun �ç�n b�zzat L�vane'ye 

g�deceğ�n�, 8 N�san 1864 tar�h�nde, arz etm�şt�r (BOA, MVL 678/40 lef 1, 3). 

18 N�san 1864 tar�h�nde, haz�nede para olmadığından mahall�nde sandıktan 

almak üzere 30 ya da 40 b�n kuruş masrafla tamamlanacak şek�lde yen�den 

masrafların gözden geç�r�lmes� �stenm�şt� (BOA, MVL 665/66).  

 Cam�n�n tamamlanamadığı ve ne kadar masraf g�deceğ�, 21 Şubat 

1865'te, sorulmuştu (BOA, MVL 695/75). Tamamlanamayan cam�n�n son 

cemaat mahall�n�n masraflarının da, 24.000 kuruşun, ahal� tarafından 

karşılanacağı ve 40.115 kuruşun haz�neden ver�lmes�, 4 Mayıs 1865'te, 

�stenm�şt� (BOA, MVL 709/2). Erzurum v�layet�ne bağlanan L�vane 

kazasının müdürlük merkez� olan Artv�n kasabasında ahal�n�n yardımıyla 

yapılan karg�r cam�n�n tamamlanması �ç�n toplanan para yetmed�ğ�nden 

haz�neden gönder�len 40.000 kuruş �le tamamlanacağı, 7 Kasım 1865'te, 

bel�rt�lm�şt� (BOA, A.MKT.MHM 345/31). 

 L�vane kazası Artv�n kasabasında daha önceden �nşa ed�len cam�n�n 

son cemaat mahall�n�n yapılmasına da�r, 19 Mayıs 1871 tar�hl� belgede, 

                                                           
10 Yapılacak masraflara da�r keş�f defter�n�n b�r örneğ�nde şu b�lg�ler ver�lm�şt�r: Artv�n kasabası 
çarsısındak� Arslan Paşa vakfından olup yanan cam�, medrese ve mekteb�n yapımına ahal� tarafından 
başlanmıştı. Buraya toplam 109.300 kuruş harcanmıştı. Ş�md�ye kadar �mamet ve h�tabet ahal� yardımıyla 
�dare olunup b�r akçe vakıf �cares� olmadığı �fade ed�lerek 110.500 kuruşa �ht�yaç duyulduğu 
bel�rt�lm�şt�r. Gönder�len �k� adet keş�f defter�n�n altında azalar, müftü, na�b ve kaza müdürünün mührü 
vardır (BOA, MVL 649/101 lef 3).  
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Trabzon Mecl�s-� Umum� mazbatası �le Trabzon'a yazılan tahr�rat olmak 

üzere �k� evrak vardır (BOA, ŞD 1826-37). Mazbatada son cemaat 

mahall�n�n yapılmasının gerekl�l�ğ� anlatılırken, Trabzon'a  gönder�len 

tahr�ratta �se cemaat� çoğalan cam�n�n son cemaat mahall�n�n yapılması 

gerekt�ğ� ancak ne kadar masraf ed�leceğ�n�n b�ld�r�lmes� �stenm�şt� (BOA, 

ŞD 1826-37). 

Orta Mahalle Cam�� 

 Orta Cam��; Orta Mahalle Cam� Sokak'ta yer almaktadır. K�tabes� 

bulunmayan cam�n�n yanındak� 1783 tar�hl� çeşmeden sonra yapıldığı 

düşünülmekted�r (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler (Artv�n İl�) , 

1984, s. 11). Artv�n mahalleler�nden Orta Mahalle'n�n adı Mahalle-� Cam�-� 

Evsat11 olarak  da z�kred�lm�şt�r. Bu cam�de �mam ve hat�p olan Mehmet'�n 

ölümü üzer�ne kardeş� Abdülhal�m, bu görevlere 19 Haz�ran 1792 tar�h�nde 

atanmıştı (VGMA, HD 558, s. 185). Bu �fade 18. yüzyılda mahallede b�r 

cam� olduğunu ortaya koymaktadır. 23 Ek�m-1 Kasım 1835 tar�h�nde �se 

cam�n�n �mamı 32 yaşındak� Sa�d Efend� b�n Al� Efend� �d� (BOA, NFS.d 

2766, s. 26). Dolayısıyla cam� 19. yüzyılda da �badete açıktı.12 

 Bu �badethanen�n m�mar�s� şöyleyd�: Cam�; kare planlı, ahşap 

tavanlıdır. Dıştan üzer� k�rem�t çatıyla örtülüdür. Son cemaat yer� 

bulunmamaktadır. Cam�n�n bulunduğu yer mey�ll� olduğundan, araz�ye 

uymak �ç�n altta b�r bodrum kat oluşturulmuştur (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler 

ve Esk� Eserler (Artv�n İl�), 1984, s. 12). Cam�ye kuzeyden basık kemerl� 

kapıdan g�r�lmekted�r. Ahşap tavanı taşıyan dört ahşap sütundan �k� tanes� 

aynı zamanda ahşap mahfel katını da taşımaktadır. Taş m�hrabı �le ahşap 

m�nber� oldukça bas�t ve h�çb�r özell�kler� bulunmamaktadır. Her �k�s�n�n de 

üzer� boyanmıştır. Duvarları kesme taştan �nşa olunmuş ve sonradan dıştan 

sıva �le örtülmüştür. Cam�n�n kuzeybatı köşes�nde yer alan m�nare, 

rüzgardan yıkılan ahşap m�naren�n yer�ne 1960 yılında kesme taştan yen�den 

yapılmıştır (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler (Artv�n İl�) , 1984, s. 

13). 

 

                                                           
11 Mahallede �kamet edenlerden b�r� de L�vane kazası müftüsü Mustafa Efend� b�n Süleyman �d� (BOA, 
NFS.d 2766, s. 26). 
12 Cam�n�n görünümü ve planı �ç�n bkz. Fotoğraf 2; Plan 2. 
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Hasan Beşe Cam�� 

 Artv�n mahalleler�nden Dere Mahalles�'nde Hasan Beşe'n�n 

yaptırdığı b�r cam� vardı. 22 Ağustos 1793 tar�h�nde, cam�n�n �mam ve hat�b� 

olan Ahmet b�n Hal�l ama ve özür sah�b� olduğundan görevler 

yapılamamıştı. Bu nedenle görevden uzaklaştırılarak Hafız Hasan, Çıldır 

val�s� Mehmet Paşa arzıyla atanmıştı (VGMA, HD 558, s. 185). 23 Ek�m-1 

Kasım 1835 tar�h�nde �se 55 yaşındak� Hafız Hasan Efend� b�n Sal�h Efend� 

mahalle �mamıydı (BOA, NFS.d 2766, s. 50). Bu k�ş�ler aynı olmalıdır. 

Kusuru olmadıkça aynı k�ş�n�n uzun süre cam�lerde görev alab�leceğ� de bu 

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Dere Mahalles�'ndek� Balcıoğlu Cam��, 1921 

yılında yıktırılan esk� cam�n�n yer�ne yapılmıştır (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler 

ve Esk� Eserler (Artv�n İl�), 1984, s. 7). Dolayısıyla Balcıoğlu Cam��, Hasan 

Beşe Cam��'n�n yer�ndeyd�.  

 1870 ve 1873 tar�hler�nde L�vane kazasında b�r hükümet konağı, beş 

cam�, dokuz İslam mekteb�, b�r medrese, 12 çeşme, dört Ermen� K�l�ses�, b�r 

hamam ve sek�z fırın bulunmaktaydı (Yurt Ans�kloped�s�, 1982, s. 905; 

Trabzon V�layet� Salnames�, 1290, s. 88-91). 

  

Sonuç 
 16. yüzyılda bölgeye hak�m olmak �ç�n Osmanlı-Safev� mücadeles� 

başladı. 1536 yılında ele geç�r�len Artv�n, b�r süre sonra elden çıktı. 1549 

yılında yen�den ele geç�r�len Artv�n, Çıldır eyalet� kurulana kadar Erzurum 

eyalet�ne bağlı L�vane sancağı �çer�s�ndeyd�. 1579'da Çıldır eyalet�n�n 

kurulmasından sonra buraya bağlandı. Ama Nısf-ı L�vane ve L�vane 

adlarıyla �k� sancak z�kred�lmeye başladı. Z�ra ocaklık olarak tasarruf ed�len 

sancaklar bazen h�sselere bölünerek tevc�h ed�l�rd�. Bu nedenle L�vane ve 

Pertekrek sancakları �k�ye bölünerek her �k� sancağın b�rer yarısı b�r sancak 

olarak teşk�latlandırıldı. Bu, mahall� beyler�n büyük b�r güç olarak ortaya 

çıkmasını engellemek �ç�n alınan b�r önlemd�. 

 19. yüzyılda Artv�n; Çarşı, Korzul, Dere ve Orta Cam�� 

mahalleler�nden oluşuyordu. Sal�h Bey Cam��, günümüzdek� adı Çayağzı 

Mahalles� olan Korzul'da �d�. Cam�y� yaptıran Sal�h Bey'd�. Muhtemelen 

bey unvanına bakılarak L�vane sancakbeyler�nden b�r� zanned�lm�şt�. Ancak 

cam�n�n �lk �mam ve hat�b�n�n de kend�s� olması onun �lm�ye sınıfına 
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mensup olduğunu göstermekted�r. 1790 yılında yapılan cam�, Ermen�ler 

tarafından yakılınca halk tarafından tam�r ett�r�lm�şt�. Cam� halen �badete 

açıktır. 

 Artv�n merkezdek� b�r d�ğer cam�, Çarşı Cam��'d�r. Aynı �s�ml� 

mahalledek� cam�n�n 1862-1863 yılında yaptırıldığı, 1903'te tam�r gördüğü 

ve 1953'te yıktırıldığı b�l�n�yordu. Ancak arş�v kayıtları �ncelen�nce cam�n�n 

yapım tar�h�n�n daha esk� olduğu anlaşılmaktadır. N�tek�m Artv�n' de 18. 

yüzyılın başlarında Arslan Paşa Cam�� adıyla b�r cam�den söz ed�lse de 

cam�n�n nerede olduğu anlaşılmamaktadır. Y�ne 1835'te z�kred�len ve Hacı 

Paşa'nın tam�r  ett�rd�ğ� cam� �le Çarşı Cam��'n�n aynı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. N�tek�m cam�, Hasan Paşa'nın adıyla da anılmıştır. Artv�n'de 

çıkan büyük yangın anlatılırken hem Hasan Paşa hem de Arslan Paşa Cam�� 

�s�mler�n�n kullanılması bu cam�ler�n aynı olduğunu göstermekted�r. O halde 

Çarşı Cam��, Hasan Paşa Cam�� ve Arslan Paşa Cam�� aynı �badethanelerd�r. 

Muhtemelen 17. yüzyılda Arslan Paşa tarafından yaptırılan cam�, 19. 

yüzyılda Hasan Paşa tarafından tam�r ett�r�lm�şt�. 1856 yılındak� yangında 

sonra �se cam�, ahal� tarafından yen�den yaptırılınca Çarşı Cam�� �sm�n� 

almıştır. K�tabes�ne göre 1862-1863'te yaptırılan cam�n�n 1871'de son 

cemaat mahall� hala yaptırılmamıştı. 1953 yılında �se cam�n�n bulunduğu 

yere yen�s� aynı �s�mle yapılmıştı. 

 Artv�n'dek� d�ğer cam�ler �se şunlardı: Orta Mahalle Cam��, aynı 

�s�ml� mahalleded�r. 18. yüzyılda yaptırılan cam�, 19. yüzyılda da faal�yet�ne 

devam etm�şt�r. Hasan Beşe Cam�� �se Dere Mahalles�'ndeyd�. Muhtemelen 

18. yüzyılda yaptırılmıştır. 1921 yılında mahalledek� cam� yıkılarak yer�ne 

Balcıoğlu Cam�� �nşa ed�lm�şt�r. 1873 yılında kazada beş cam�n�n olduğu 

z�kred�lm�şt�r.  
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Ekler 

Belge 1: Sal�h Bey Cam��'ne Atamanın Uygun Görülmes�  (BOA, HAT 

1600/54). 
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Belge 2: Sal�h Bey Cam��'n�n Bân�s�n�n Atama Kaydı  (VGMA, HD 558, s. 

184). 
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Plan 1: Çayağzı (Sal�h Bey) Cam�� (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler 

(Artv�n İl�), 1984, s. 10). 
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Plan 2: Orta Mahalle Cam�� (Türk�ye'de Vakıf Ab�deler ve Esk� Eserler 

(Artv�n İl�), 1984, s. 12). 
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Fotoğraf 1: Çayağzı (Sal�h Bey) Cam�� 
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Fotoğraf 2: Orta Mahalle Cam��13 
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Öz 
Küresel nüfus artışına bağlı olarak gıda güvenl�ğ�, enerj� ve hammadde �ht�yacı artış 
gösterm�şt�r. Mevcut kaynaklar, kullanım m�ktarının artması sebeb�yle �ht�yaçları 
karşılayamamaktadır. Bu sebeple yen�leneb�l�r kaynaklara �ht�yaç duyulmaktadır. 
Başta Avrupa B�rl�ğ� (AB) ve Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) olmak üzere 
büyük ekonom�ler gelecekte �ht�yaç duyulacak hammadde ve enerj� �ht�yacını 
sağlayab�lmek �ç�n b�yoekonom� kavramını ben�msem�şlerd�r. Özell�kle AB, 
ekonom�s�n� "B�yoekonom�" anlayış �le şek�llend�rmekted�r.  
B�yoekonom�, b�yokütleye dayalı yen�leneb�l�r üret�m (ekonom�) model�d�r. 
B�yokütleye dayalı ekonom� model�n�n öneml� b�leşenler�nden b�r� de su ürünler� 
yet�şt�r�c�l�ğ�d�r. Gelecekte su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n gıda güvenl�ğ�, hammadde 
�ht�yacı ve enerj� �ç�n öneml� olacağı öngörülmekted�r. 
Anahtar Kel�meler: B�yoekonom�, Mav� Büyüme, Yet�şt�r�c�l�k  

 
 

B�oeconomy: The Role of Blue Growth and Aquaculture 
 

Abstract 
Depend�ng on global populat�on growth, the need for food secur�ty, energy and raw 
mater�al requ�rements has �ncreased.  Current resources can not meet the needs 
depend�ng on the quant�ty of usage. Therefore,  there �s a need for renewable 
sources. Part�cularly large econom�es, �nclud�ng the European Un�on and the Un�ted 
States have already adopted the concept prov�d�ng the raw mater�als and energy 
requ�rements needed �n the future. Espec�ally the EU economy "B�oeconomy" are 
embod�ed �n the concept. 
B�oeconomy �s the product�on model based on renewable b�omass. One of the major 
components of the  econom�c model based on b�omass �s  aquaculture .  Aquaculture  
w�ll be an �mportant  need  for food secur�ty, raw mater�als and energy �n the future. 
Key Words: B�oeconomy, Blue growth, Aquaculture 
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G�r�ş 
B�yoekonom� anlayışı, f�k�r olarak çok yen� değ�ld�r. Ancak b�l�m 

cam�ası ve ekonom�ye yön verenler tarafından ele alınması 2000'l� yılarda 

gerçekleşm�ş, buna karşın oldukça hızlı �lerleme gösterm�şt�r (McCorm�ck 

ve Kautto, 2013). Başta Avrupa Kom�syonu (EC)  ve Ekonom�k Kalkınma 

ve İşb�rl�ğ� Örgütü (OECD) b�yoekonom� stratej�ler�n� bel�rlem�ş, pek çok 

ülke de bu alanda yol har�talarını oluşturma eğ�l�m�nded�rler (OECD, 2009; 

EC, 2012). Bu doğrultuda, Avrupa Kom�syonu ve OECD raporları 

b�yoekonom� anlayışının gelecekte ekonom�ler �ç�n öneml� rol oynayacağını 

bel�rtmekted�r (Jonannessen, 2014).  

Özünde b�yoteknoloj� kullanılarak b�yokütleye dayalı üret�m 

(ekonom�) olan b�yoekonom�n�n tanımında farklı bakış açıları ve yaklaşımlar 

bulunmaktadır. 2010 yılında Avrupa B�rl�ğ� (AB) b�yoekonom�y�; 

“B�yokütlen�n sürdürüleb�l�r üret�m� �le gıda, sağlık, l�f, d�ğer endüstr�yel 

ürün ve enerj�ye dönüştürülmes�" olarak tanımlarken (KBBE-EC, 2010, s. 

5), günümüzde b�yoekonom�ye b�r büyüme model� ve stratej�s� olarak 

“Yen�leneb�l�r b�yoloj�k kaynakların üret�m� ve bu kaynaklar �le atıkların; 

gıda, yem ve b�yo-temell� ürünler �le b�yoenerj� g�b� katma değerl� ürünlere 

dönüştürülmes�” (EC, 2012, s. 2), olarak tanımlamaktadır.  

D�ğer taraftan OECD, b�yoekonom�ye daha çok b�yoteknoloj� odaklı 

bakmakta ve b�yoteknoloj�n�n b�rçok sağlık ve kaynak temell� soruna 

teknoloj�k çözümler sunacağını bel�rtmekted�r. Bu kuruluş b�yoekonom�y�; 

“B�yoloj�k süreç ve ürünler�n; buluşu, gel�şt�r�lmes�, üret�m� ve kullanımı �le 

�lg�l� ekonom�k faal�yetler” olarak tanımlamaktadır (OECD, 2009, s. 8). Bu 

tanıma göre b�yoteknoloj�n�n ekonom�dek� katkısı ve payı büyüdükçe 

b�yoekonom� kavramı öne çıkacaktır (OECD, 2009).  

Başka b�r yaklaşım örneğ� �se Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n (ABD) 

b�yoekonom�ye bakış açısıdır. Bu tanıma göre b�yoekonom� “ekonom�k 

faal�yetler ve kamu yararı �ç�n b�yoloj�k b�l�mlere dayalı araştırma ve 

yen�leş�md�r (�novasyondur)”  (McCorm�ck ve Kautto, 2013, s. 2589). 

Görüldüğü üzere b�yoekonom�n�n tanımı ve kapsamına yönel�k bazı 

nüanslar söz konusudur. Bununla b�rl�kte, en kapsayıcı tanımlama ve 

yaklaşım AB tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. AB, b�yoekonom�y� gen�ş b�r 

yelpazede, b�rçok sektörü �çerecek stratej�k b�r büyüme model� olarak 

tanımlamaktadır (Rad ve Şen, 2014).   
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Avrupa B�rl�ğ�n�n B�yoekonom� Yaklaşımı  
Avrupa B�rl�ğ�'n�n b�yoekonom�ye bakış açısını şek�llend�ren ve 

konuyu daha gen�ş b�r perspekt�fte ele almasına yol açan nedenler, B�rl�k 

tarafından tesp�t ed�len ve “The Great Challenges” (çözüm bekleyen büyük 

sorunlar) olarak adlandırılan sorun ve alanlardır. Tesp�t ed�len bu alanlar 

AB'n�n önümüzdek� yıllarda ekonom�k büyümes� �ç�n öngördüğü pol�t�ka ve 

stratej�ler�n temel�n� oluşturmaktadır. Bu sorun ve alanları şu şek�lde 

özetlemek mümkündür (Rad ve Şen, 2014).   

Çözüm Bekleyen Sorunlar; 

• Çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�,  

• Doğal kaynaklar üzer�ndek� baskı,  

• Yen�leneb�l�r kaynakların sürdürüleb�l�r yönet�m�, 

• Küresel düzeyde ekonom�de ve b�l�mde rekabet gücünün korunması,  

• Ekonom�k büyüme ve �st�hdam yaratılması,  

• Enerj� güvences� ve fos�l yakıtlara yönel�k bağımlılığın azaltılması ve 

• Gıda güvences�. 

Yukarıda sözü ed�len sorunlara çözüm get�rmek amacıyla Avrupa 

B�rl�ğ�, 2020 yılına kadar uzanan, b�r takım stratej�ler gel�şt�rm�şt�r. “Avrupa 

2020 Stratej�s�” adı altında gel�şt�r�len ekonom�k büyüme yol har�tası 3 temel 

stratej�ye dayanmaktadır. Bunlar:  

Akıllı büyüme: B�lg� ve yen�leş�m temell� ekonom�k büyüme, 

Sürdürüleb�l�r büyüme: Daha yeş�l, kaynak kullanımında daha etk�n ve 

daha rekabetç� ekonom�, 

Kapsayıcı büyüme: Yüksek oranda �st�hdam ve sosyal barış sağlayan 

ekonom� (KBBE-EC, 2010).  

Bu 3 hedefe ulaşmak �ç�n farklı açılımlar öngörülmekted�r. Bu 

açılımlardan b�r� “yen�leş�m b�rl�ğ�d�r” (�nnovat�on un�on). Burada özell�kle 

�kl�m değ�ş�kl�ğ�, enerj�, sağlık ve kaynak etk�nl�ğ�ne yönel�k sorunların 

çözümünde araştırma-gel�şt�rme ve yen�leş�m pol�t�kaları üzer�nde 

durulmaktadır. Bu açılım kapsamında Avrupa'nın geleceğ�nde 

“b�yoekonom�” öncel�kl� rol oynayacaktır (KBBE-EC, 2010).  

Avrupa B�rl�ğ�'nde b�yoekonom�; tarım, ormancılık, balıkçılık/su

ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, gıda ve b�yoteknoloj� sektörler�, kâğıt sanay�� �le 

k�mya ve enerj� endüstr�s�n�n b�r kısmını kapsamaktadır. Bu kapsamda 

b�yoekonom�; yaşam b�l�mler�, tarım b�l�mler�, ekoloj�, gıda b�l�mler�, sosyal 
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b�l�mler, b�yoteknoloj�, nanoteknoloj�, b�lg� teknoloj�ler� ve mühend�sl�ğe 

dayanmaktadır (EC, 2012).    

B�yoekonom�y� Oluşturan Sektörler: B�yokütlen�n dönüşümünü sağlayan 

tüm sektörler b�yoekonom� sektörler� �çer�s�nde yer almaktadır. Bunlar:  

1. Tarım ve ormancılık 
2. Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 
   -  Sürdürüleb�l�r balıkçılık 

   -  Sürdürüleb�l�r su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�                            Mav� Ekonom� 

   -  Mav� b�yoteknoloj� 

3. B�yo-temell� endüstr�ler/endüstr�yel b�yoteknoloj�  
4. Gıda sanay�s� (Rad ve Şen, 2014) 
 Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ve alt sektörler� mav� 

b�yoekonom� (blue b�yo-economy) kavramı �çer�s�nde de yer almaktadır. 

Tablo 1. Avrupa B�rl�ğ�'nde 2009 yılında b�yoekonom� sektörünün büyüklüğü   

Sektör  Yıllık C�ro (M�lyar €)  İst�hdam (1000 k�ş�)  

Tarım  381,0  12 000  

Balıkçılık ve Su Ürün. Yet.  32,0  500  

Ormancılık/Ağaç sanay�s�  269,0  3 000  

Gıda sanay�s�  965,0  4 400  

B�yo-yakıt  6,0 150  

Kağıt sanay��  375,0  1 800  

B�yo-k�myasal ve plast�k  50,0  150  

Enz�m  0,8 5  

TOPLAM  2 078,8  22 005  

Kaynak: Rad ve Şen, 2014, s.8  

2009 yılında Avrupa B�rl�ğ�'nde b�yoekonom� alanında �st�hdam ed�len 

k�ş�ler�n büyük bölümü (% 55) tarım sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. 

2009 yılı c�rosunun 965 m�lyar € �le yaklaşık % 46'sını gıda sanay� 

oluşturmaktadır. Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� sektöründe 500.000 

k�ş�ye �st�hdam sağlanmış ve yılık c�rosu 32 m�lyar € olarak bel�rlenm�şt�r. 

 

Mav� Ekonom� 
 Dünyadak� nüfus artışına bağlı olarak bu yüzyılda karasal 

kaynakların sürdürüleb�l�r gıda tem�n�, �st�hdam, ekonom�k büyüme ve 

kalkınma �ç�n yeters�z kalacağı gerçeğ� su kaynaklarının  daha kapsamlı ve 
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etk�n kullanılmasını gündeme get�rm�şt�r. Bu bağlamada başta AB ve Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) bu yaklaşımı ”mav� ekonom�” veya “mav� büyüme” 

olarak tanımlamaktadır. Mav� büyüme den�z ve den�zc�l�ğe bağlı sektörler�n 

sürdürüleb�l�r büyümes�ne yönel�k uzun vadel� stratej� olarak �fade ed�leb�l�r. 

 AB; sürdürüleb�l�r gıda tem�n�, �st�hdam ve ekonom�k büyüme aracı 

olarak mav� ekonom�y� 5 sektöre odaklanarak ele almaktadır. Bunlar; 

1. Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 

2. Kıyı tur�zm� 

3. Okyanus enerj�s� 

4. Den�z madenc�l�ğ� 

5. Mav� b�yoteknoloj� 

2012 yılında B�rleşm�ş M�lletler (UN) tarafından gerçekleşt�r�len 

RİO+20 konferansı ve bu konferans sonunda dünya ülkeler� tarafından 

ben�msenen “The future we want” (�sted�ğ�m�z gelecek) v�zyonu 

doğrultusunda FAO mav� büyüme kavramını gündem�ne almıştır. FAO; 

Okyanuslar, den�zler ve kıyı bölgeler�n�n küresel ve ulusal düzeyde gıda 

güvences�, �ş alanı yaratılması ve ekonom�k büyüme açısından önem�n� 

vurgulamakta ve mav� büyümey� bu kaynakların sürdürüleb�l�r bütünleş�k, 

sosyo-ekonom�k yönet�m� �ç�n b�r araç olarak görmekted�r. Bu bağlamda, 

sürdürüleb�l�r ve sorumlu su ürünler� avcılığı ve yet�şt�r�c�l�ğ� mav� 

büyümen�n temel unsurlarıdır (FAO, 2014).  

 

Gıda Güvences� 
Dünyada nüfus artışına bağlı olarak gıda taleb� sürekl� artış 

göstermekted�r. Karasal kaynakların bu artışa cevap vereb�lmes� pek olası 

değ�ld�r. İlerleyen yıllarda sucul kaynaklardan elde ed�lecek hayvansal 

prote�n�n önem� daha da artacaktır. Dünya genel�nde su ürünler�n�n 

üret�mdek� artış hızı son 50 yılda % 3,2 olarak bel�rlenm�şt�r ve bu oran 

dünya nüfus artışından daha yüksekt�r. 1950 yılında 20 m�lyon tonun altında 

olan toplam su ürünler� üret�m�, 2012 yılında 160 m�lyon tona yaklaşmıştır. 

Bu artış, özell�kle 90 yıllardan �t�baren su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 

yüksel�ş�nden kaynaklanmaktadır (Şek�l 1). 
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 Şek�l 1.  Yıllara göre küresel su ürünler� üret�m� (FAO, 2014)  

 Avcılık büyük oranda den�zlere endeksl� �ken yet�şt�r�c�l�ğ�n büyük 

bölümü �ç sularda gerçekleşt�r�lmekted�r. 60'lı yıllarda dünya genel�nde k�ş� 

başı balık tüket�m� 9,9 kg �ken 2012 yılında 19,2 kg olarak bel�rlenm�şt�r 

(Şek�l 2). Küresel çapta hayvansal prote�n kaynağının % 15.7's� su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� �le karşılanmaktadır. Tüket�m m�ktarındak� hızlı artış, balık 

üret�m�n�n artışı, şeh�rleşme, dağıtım kanallarının gel�şmes� ve yükselen 

gel�rlerden kaynaklanmaktadır. 

Elde ed�len toplam üret�m�n yaklaşık % 12's� gıda dışı amaçla 

kullanılmaktadır. Bu ürünün başlıca kullanım alanı �se balık unu ve balık 

yağı eldes�d�r. Bununla b�rl�kte su ürünler� rekreasyon, kozmet�k, b�yoenerj� 

vb. amaçlı faal�yetler �ç�n de kullanılmaktadır. 
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Tablo 2. 2012 yılı küresel su ürünler� üret�m� ve kullanımı (m�lyon ton)   

Avcılık  

İç su 11,6  

Den�z 79,7  

Toplam 91,3  

Yet�şt�r�c�l�k  

İç Su  41,9  

Den�z 24,7  

Toplam 66,6  

Genel Toplam 157,9  

Kullanım 

İnsan Tüket�m� 136,2  

Gıda Dışı Kullanım 21,7  

Ortalama K�ş� Başı Tüket�m 19,2  

Kaynak: FAO, 2014, s.4 

Ülkeler bazında su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde Ç�n l�der konumdadır. 

Küresel üret�m�n yaklaşık 2/3'ü Ç�n'de gerçekleşt�r�lmekted�r. Değer olarak 

�se Ç�n'de üret�len türler n�speten düşük değerl�d�r ve üret�m değer� küresel 

üret�m değer�n�n yarısıdır. Ülkem�z �se üret�m m�ktarı bakımında dünyada 

22. sırada yer almaktadır. Üret�m değer� olarak �se dünyada 20. sıradadır. 

Ülkem�z su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde m�ktar bakımından Avrupa'da, Norveç 

ve İspanya'nın, Orta Doğu coğrafyasında �se Mısır ve İran'ın ardından 3. 

sırada yer almaktadır. Türk�ye üret�m m�ktarı olarak Avrupa ve bulunduğu 

coğrafyada 3. sırada yer almasına karşın üret�len türler n�speten değerl� 

türlerd�r ve üret�m değer� olarak bakıldığında, Avrupa'da Norveç, Orta Doğu 

coğrafyasında Mısır'ın ardından 2. sıradadır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Seç�lm�ş ülkeler�n 2012 yılında su ürünler� yet�şt�r�c�l�k m�ktar ve değerler�   

Ülke  M�ktarı (ton) Değer (1000 ABD $)  

1. Ç�n  41 108 306 66 212 552  

2. H�nd�stan  4 209 415 9 248 393  

5. Norveç  1 726 066 3 911 495  

8. Mısır  1 071 421 5 993 047  

13. Japonya  633 047 4 102 417  

15. ABD  420 024 1 005 658  

18. İran*  296 575 866 548  

20. İspanya*  264 160 493 038  

22. Türk�ye* 212 805 914 406  

Toplam 66 633 253 137 731 508  

Kaynak: FAO, 2014, s.22, *FAO web s�tes� 

   

Dünya genel�nde 2012 yılında 30 farklı türün yet�şt�r�c�l�k m�ktarı 

250.000 tonu geçm�şt�r. M�ktar olarak en fazla yet�şt�r�len 3 tür 

sazang�llerd�r. 4. sırada kabuklu ürünü gel�rken 5. sırada �ç su balığı olan n�l 

t�lapyası yer almıştır. Değer olarak bakıldığında kar�des yet�şt�r�c�l�ğ� �lk 

sıradadır. K�logram değer� olarak �se atlant�k salmonu en değerl� türdür. 

Ülkem�zde yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türlerden sadece Gökkuşağı alabalığı en 

fazla yet�şt�r�len 30 tür arasında yer almaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. 2012 yılında dünyada yet�şt�r�len bazı türler�n üret�m m�ktar ve değer� 

Tür  M�ktar (ton)  Değer (1000 ABD $)  

1. Ot sazanı  5 028 661  6  464  586   

2. Gümüş sazan  4 189 578  5  540  946   

3. Pullu sazan 3 791 913  5  207  971   

4. M�dye  3 785 311  3  546  979   

5. N�l t�lapyası  3 197 330  5  260  695   

6. Kar�des 3 178 721  13  592  534   

10. Atlant�k somonu 2 066 561  10  095  957   

13. Gökkuşağı alabalığı 855 982  3  631  521   

TOPLAM  66 633 253  137  731  508   

Kaynak: FAO web s�tes� 

  
 OECD-FAO'ya (2011) göre gelecekte su ürünler� arzının büyük b�r 

kısmı yet�şt�r�c�l�k yolu �le karşılanacaktır. Bu bakımından su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� gıda güvences�n�n sağlanab�lmes� açısından ülkeler �ç�n 
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stratej�k öneme sah�pt�r. Özell�kle 90'lı yıllardan �t�baren su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� üret�m� büyük b�r �vme kazanmıştır (Şek�l 1). 2012 yılında 

toplam üret�m�n 2/5'� su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le sağlanmıştır. FAO'ya göre 

2020 yılında yet�şt�r�c�l�k üret�m m�ktarının avcılık üret�m�n� geçmes� 

beklenmekted�r. Üret�m m�ktarına paralel olarak �nsan tüket�m�ne sunulan 

ürün m�ktarında da artış görülmes� beklenmekted�r. Üret�m m�ktarındak� 

artış dünya nüfus hızından daha fazla olacağı ve bu doğrultuda üret�m 

artışının k�ş� başı tüket�m m�ktarına olumlu olarak yansıyacağı 

bel�rt�lmekted�r. Bu doğrultuda k�ş� başı tüket�m m�ktarının 18,9 kg'dan 22,4 

kg'a çıkması öngörülmekted�r (Tablo 5).   

  
Tablo 5. FAO 2020 Su ürünler� üret�m� ve tüket�m projeks�yonu  (M�lyon ton)  

Dönem 2010-2012 2022  

Toplam su ürünler� üret�m� 153.940 194.792  

Su ürünler� avcılığı 91.016 95.462  

Su Ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 62.924 99.330  

İnsan tüket�m� �ç�n t�caret 

hacm� 

36.994 46.566  

İnsan tüket�m�ne sunulan 131.741 174.032  

K�ş� başı tüket�m (kg) 18,9 22,4  

Kaynak: FAO, 2014, s.201 

 

İst�hdam 
2012 yılında dünya genel�nde su ürünler� sektörü 58,3 m�lyon k�ş�ye 

�st�hdam sağlamıştır.  Bu yılda balık ç�ftl�kler�nde çalışanların sayısı 18,9 

m�lyondur. Çalışanların % 96'sı (18.175) Asya ülkeler�nded�r (FAO, 2014). 

Doğrudan balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� sektörünün f��l� üret�m 

sürec�nde (�şleme, nakl�ye ve satış poz�syonları dışında) çalışanların 1/3'ü 

yet�şt�r�c�l�k sektöründe çalışmaktadır. N�tek�m 1990 yılında su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde �şt�gal edenler�n toplam �st�hdamdak� payı % 17 �ken bu 

oran 2012 yılı �t�bar�yle % 32' ye ulaşmıştır (Tablo 6). Bu artış hızıyla 

�lerleyen yıllarda su ürünler� yet�şt�r�c�l�k sektörünün gerek kıyı bölgeler�nde 

gerekse kırsal alanda öneml� �st�hdam sahalarından b�r�s� olması 

muhtemeld�r. 

Dünyadak� yet�şt�r�c�l�ğ�n 2/3'ünün Ç�n tarafından karşılandığı göz 

önünde bulundurulduğunda (Tablo 3) �st�hdamın büyük bölümünün Asya'da 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.287-303

291



  

gerçekleşmes� beklenen b�r sonuçtur (Tablo 6). Ancak çalışan başına üret�m 

m�ktarı hesaba katıldığında Asya ülkeler�nde çalışan başına üret�m 

m�ktarının düşük olduğu söyleneb�l�r.   

 
Tablo 6. Dünyada balık üret�m tes�sler�nde çalışan b�rey sayısı  

 Yıllar  

Kıtalar 1995 2000 2005  2010  2011  2012  

Afr�ka 65 91 140  231  257  298  

Asya 7762 12211 14630  17915  18373  18175  

Avrupa 56 103 91  102  103  103  

Güney Amer�ka ve 

Karay�pler 

155 214 239  248  265  269  

Kuzey Amer�ka 6 6 10  9  9  9  

Okyanusya 4 5 5  5  6  6  

TOPLAM 8046 13632 15115  18512  19015  18861  

Kaynak: FAO, 2014, s.28 

 

T�caret 
Su ürünler� t�caret� yıllar �çer�s�nde sürekl� artış göstermekted�r. Bu 

artışın başlıca sebeb� su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne bağlı ürün m�ktarının 

artışından kaynaklanmaktadır. Su ürünler� uluslararası pazarlarda �şlem 

gören öneml� b�r t�car� ürün hal�ne gelm�şt�r. FAO ver�ler�ne göre 2010 

yılında dünyada üret�len su ürünler�n�n yaklaşık %38'� �hracatta 

kullanılmıştır (FAO, 2014).  

En fazla üret�len su ürünü olan balığın �hracatı yıllar �çer�s�nde sürekl� 

artış göstermekted�r. Su ürünler� t�caret�, Uluslararası Para Fonu (IMF) 

tarafından gel�şmekte olan ülkeler l�stes�nde yer alan ülkeler�n ekonom�ler�n� 

büyütmeler� �ç�n fırsat n�tel�ğ� taşımaktadır. Özell�kle Rusya, Brez�lya, 

Meks�ka, Mısır g�b� ekonom�s� yüksel�şte olan ülkeler �ç�n balık t�caret� 

öneml� b�r avantaj olarak görülmekted�r (FAO, 2014). Gel�şmekte olan 

ülkeler�n balık �hracat değer� 1991 yılında yaklaşık 12 m�lyar dolar �ken 

2011 yılında 30 m�lyar doları geçm�şt�r (Şek�l 2). 
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Şek�l 2.  Gel�şmekte olan ülkelerde bazı ürünler�n yıllar �çer�s�nde �hracatındak� 

değ�ş�m (Kaynak: Vannucc�n� 2015, s.10)  

 
Gel�şmekte olan ülkeler ürett�kler� ürünün 2/3'ünü �ç pazara 

sunmalarına karşın üret�m m�ktarlarının fazla olması dış t�carette gel�şm�ş 

ülkelere göre daha büyük paya sah�p olmalarını sağlamaktadır. Bu sayede 

gel�şmekte olan ülkeler su ürünler� t�caret�nde öneml� �hracatçı konumuna 

gelm�şt�r. Gel�şmekte olan ülkeler�n su ürünler� t�caret�ndek� payı 1982 

yılında % 34 olmasına karşın 2012 yılında % 54'e ulaşmıştır. Gel�şmekte 

olan ülkeler�n �thalat m�ktarları daha yüksek olmasına karşın parasal karşılığı 

bu denl� yüksek değ�ld�r. Gel�şm�ş ülkeler�n �thalat m�ktarları gel�şmekte 

olan ülkelere nazaran yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Ancak parasal karşılığı 

daha düşüktür. Bunun başlıca sebeb� gel�şm�ş ülkelerde üret�len ürünler�n 

gel�şmekte olan ülkelerdek� ürünlerden daha yüksek değerde olmasıdır 

(Şek�l 3).   

Gel�şm�ş ülkeler toplam balık t�caretler�n�n % 80'�n� kend� aralarında 

gerçekleşt�rmekted�rler ancak gel�şmekte olan ülkeler�n üret�m m�ktarlarının 

sürekl� olarak artmasının t�caret yönünü değ�şt�reb�leceğ� ve gel�şm�ş 

ülkeler�n kend� aralarında oluşturdukları t�car� gruplaşmanın bozulacağı 

düşünülmekted�r.  
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Şek�l 3. Su ürünler�n�n küresel �thalat ve �hracatı (Kaynak:FAO, 2014, s.51)  

   

Ülkem�zde Mav� Büyüme Kapsamında Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�  
Ülkem�zde toplam su ürünler� üret�m m�ktarı yıllar �çer�s�nde 

dalgalanmalar gösterm�şt�r. Bu dalgalanmalar avcılık yoluyla elde ed�len 

ürün m�ktarının değ�şmes�nden kaynaklanmaktadır. Buna karşın dünyayla 

uyumlu olarak ülkem�zde de su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le elde ed�len ürün 

m�ktarı sürekl� artış göstermekted�r. 2014 yılında toplam su ürünler� 

üret�m�m�z 537 b�n ton olarak gerçekleşm�şt�r. Bu üret�m�n 235 b�n tonu 

yet�şt�r�c�l�k, 302 b�n tonu avcılık �le sağlanmıştır (Şek�l 4).  
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Şek�l 4.  Ülkem�zde 2013 yılında toplam su ürünler� üret�m m�ktarı. (Kaynak: 

BSGM, 2015) 

  
Ülkem�zde yet�şt�r�c�l�ğ�n uzun yıllar bazı türler üzer�ne 

yoğunlaşmasına karşın son yıllarda tür çeş�tl�l�ğ� artış gösterm�şt�r. En fazla 

yet�şt�r�len tür, küresel üret�m m�ktarında 13. sırada yer alan Gökkuşağı 

alabalığıdır (Tablo 4). M�ktar olarak en fazla yet�şt�r�len gökkuşağı alabalığı 

değer olarak bakıldığında �se levreğ�n ardından �k�nc� sırada yer almaktadır. 

Levrek ülkem�zde en fazla üret�len den�z türüdür. En fazla üret�len üçüncü 

tür �se ç�puradır. (Tablo 7).  

 
Tablo 7. 2014 yılında yet�şt�r�len türler�n üret�m m�ktar ve değer� 

     Tür  M�ktar (Ton) Değer (TL)  

1. G. alabalığı (�ç su) 107.533  630.143  

2. Levrek 74.653  900.315  

3. Ç�pura 41.873  462.278  

4. G. alabalığı (den�z) 4.812  43.212  

5. Sarıağız 3.281  49.970  

6. Ork�nos 1.136 50.552  

7. D�ğer 1.845  23.611  

Toplam 235.133  2160071  

Kaynak: TÜİK web s�tes� 
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Ülkem�zde 2014 yılında yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türler�n �thalat m�ktarı 

düşüktür. Bu türler�n �thalat değer� toplam su ürünler� �thalatının %1'�ne 

denk gelmekted�r. Ancak �hracat değer� toplam su ürünler� �hracatının % 

28'�n� oluşturmaktadır. İhracat değer� en fazla olan tür ç�puradır. Sadece 

ç�pura toplam su ürünler� �hracat değer�m�z�n % 18'�n� oluşturmaktadır. En 

fazla yet�şt�r�len tür olan gökkuşağı alabalığının �hracat değer� �se yaklaşık 

55 m�lyon dolardır (Tablo 8).  

 
Tablo 8. 2013 yılında kültür balıklarının �hracat değerler� ve oranları (ABD $)  

Türler  Oran (%)  İhracat (ABD $)  

Gökkuşağı alabalığı  9.6  54 727 793  

Levrek  1.4  7 832 370  

Ç�pura  18.3  104 127 674  

Üç Türün Toplamı  28.1 159 885 545  

Genel Toplam 100 568 207 316  

Kaynak: TÜİK, 2013 

  
Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ülkem�zde 70'l� yıllarda başlamasına karşın 

hızla gel�şm�şt�r. Den�z balıkları yet�şt�r�c�l�ğ� kıyı bölgelerde, �ç su balıkları 

yet�şt�r�c�l�ğ� �se kırsal bölgelerde �st�hdam sahaları yaratmaktadır. 

Ülkem�zde 2014 yılında 1.945'� �ç su, 420 aded� den�z olmak üzere 2.365 

adet su ürünler� üret�m� yapan �şletme bulunmaktadır. Bu �şletmeler�n 2014 

yılı kapas�teler� 472.128 tondur (Tablo 9).   

 
Tablo 9. 2014 yılında su ürünler� �şletmeler�n�n sayısı ve proje kapas�teler�  

   Adet  Proje Kapas�tes� (Ton/Yıl)  

İç Su İşletmeler�  1.945 248.455  

Den�z İşletmeler� 420 223.673  

Toplam 2.365 472.128  

Kaynak: BSGM, 2015, s.9 

 

Sonuç ve Öner�ler 
B�yoekonom� kavramı; doğal kaynakların sürdürüleb�l�r kullanımı, 

karasal/den�zel ekos�stem�n korunması, ekonom�k kalkınma �le rekabet�, özet 

olarak üret�m ve tüket�mde yen� b�r anlayış ve z�hn�yet� ekonom�k kalkınma 
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odağına yerleşt�rmekted�r. Bu bağlamda b�yoekonom�, sürdürüleb�l�r b�r 

büyüme model� olarak son yıllarda b�rçok ülke ve kurumun gündem�nded�r. 

Örneğ�n Avrupa B�rl�ğ�; küreselleşen dünyada rekabet gücünü artırmak, 

sürdürüleb�l�r b�r büyüme ve toplumsal refahı sağlamak amacıyla 

b�yoekonom�ye ve onun temel unsurlarından olan “mav�-b�yoekonom�-

büyümeye” büyük b�r stratej�k önem atfederek ekonom�k büyüme, küresel 

rekabet ve araştırma-gel�şt�rme pol�t�kalarını (Hor�zon 2020) bu çerçevede 

şek�llend�rmekted�r.  

B�rleşm�ş M�lletler ve FAO “Mav� Büyüme” �n�s�yat�f� kapsamında; 

dünyada sorumlu su ürünler� avcılığı ve yet�şt�r�c�l�ğ� uygulamaları ve 

yaklaşımının yaygınlaştırılması �le küresel ve ulusal düzeyde açlık �le 

mücadele, kıyı bölgeler�n�n kalkınması, toplumsal refah ve ekonom�k 

büyümede den�z ve okyanuslardan sağlanacak faydayı sürdürüleb�l�r kılmayı 

amaçlamaktadır. 

Ülkem�zde tarım, havyacılılık, su ürünler� avcılığı-yet�şt�r�c�l�ğ� 

sektörler� ve karasal/sucul kaynakları �le b�yoekonom�ye dayalı büyüme 

bakımından büyük potans�yele sah�pt�r. Ayrıca mav� büyüme çerçeves�nde 

su ürünler� sektörü doğrudan gıda tem�n�, �st�hdam ve t�car� potans�yel�n�n 

yanında “mav� b�yoteknoloj�” �ç�n de b�yokütle (materyal) tem�n� açısından 

öneml� fırsatlar yaratama potans�yel�ne sah�pt�r.  

Mav�-ekonom� anlayışının ulusal ekonom� �çer�s�nde öne çıkarılması 

ve bu alanda küresel b�r odak hal�ne gel�neb�lmes� �ç�n büyüme, eğ�t�m, 

araştırma ve gel�şt�rme (Ar&Ge) pol�t�kalarımızda dönüşüm, yen� b�r 

bütünleş�k ve kurumsal yaklaşım gerekt�rmekted�r. Bu doğrultuda; (Rad ve 

Şen, 2014, s.41) 

• V�zyon, pol�t�ka ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�, 

• Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�,  

• Kurumsallaştırılmış/odaklandırılmış Ar&Ge faal�yetler� 

• Ar&Ge öncel�kler� ve f�nansmanı,  

• Sektörel teşv�k ve destekleme pol�t�kaları,  

• Yükseköğret�m alanında ve meslek� becer�ler alanında yen� 

yapılanmalar, 

• V�zyon ve �lg�l� pol�t�kaların bel�rlenmes�nde bütün paydaşların 

katılımı (Kamu, ün�vers�teler, sanay� ve STK), 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.287-303

297



  

• "Den�zel B�yoteknoloj� Platformunun" kurulması gerekmekted�r 

(Rad ve Şen, 2014, s.41). 

 Bütünleş�k b�r yönet�m yaklaşımı �le kamu/karar ver�c�ler-ün�vers�te-

sanay� arasında �şb�rl�ğ� b�r zorunluluktur. 

Sonuç olarak b�yoloj�k dengen�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne dayalı ekonom�k 

model olan b�yoekonom�, �nsanın yaşamsal �ht�yaçlarını karşılamasını, 

ekonom�k büyümey� ve �ç�nde bulunduğumuz ekoloj�k dengen�n varlığını 

devam ett�rmes�ne katkıda bulunmamızı �çermekted�r.  
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Öz 
Araştırma, ebeveynler�n çocukların matemat�k eğ�t�m�ne �l�şk�n görüşler�n�n 
�ncelenmes� amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evren�n� Türk�ye'de çocukları okul 
önces� eğ�t�m kurumlarına devam eden, normal gel�ş�m gösteren 4-5 yaş çocukların 
ebeveynler� oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna, evren �ç�nden M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıfları arasından tesadüfî 
olarak, araştırmaya katılmaya gönüllü olan her sınıftan en az �k� ebeveyn olmak 
üzere toplam 344 ebeveyn dâh�l ed�lm�şt�r. Araştırmada genel tarama model� 
kullanılmış olup, ver� toplama aracı olarak çocuklar ve a�leler�ne �l�şk�n genel 
b�lg�ler� toplamak amacıyla “Genel B�lg� Formu” ve ebeveynler�n çocukların 
matemat�k eğ�t�m�ne �l�şk�n görüşler�n�n �ncelenmek amacıyla or�j�nal formu 
Amer�ka'da Bu�ld�ng Blocks projes� kapsamında Clements ve Sarama (2000/2014) 
tarafından gel�şt�r�len ve araştırmacılar tarafından formun or�j�nal� temel alınarak 
geçerl�k çalışması yapılan “Okul Önces� Programda Matemat�k Eğ�t�m� 
Değerlend�rme Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 
elde ed�len ver�ler�n anal�z�nde; frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. 
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Araştırma sonucunda, ebeveynler�n büyük b�r çoğunluğunun çocuklarının matemat�k 
gel�ş�m� �le �lg�l� temel kavramları b�ld�kler�, günlük etk�nl�kler�n temel b�r parçası 
olarak çocukları �le TV �zled�kler�, evde b�lg�sayara sah�p oldukları ve çocuklarıyla 
eğ�t�msel ve eğlence amaçlı b�lg�sayar oyunları oynadıkları tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca 
ebeveynler�n çoğunluğu öğretmen�n eve haftada b�r-�k� kez matemat�k etk�nl�ğ� 
gönderd�ğ� ve bu etk�nl�kler�n çocukların matemat�k öğrenmes�n� destekled�ğ�n� 
b�ld�rm�şlerd�r.



  

Exam�n�ng Parents' V�ews On Ch�ldren's Mathemat�cs 
Educat�on 

 
Abstract 

Th�s study a�ms to �nvest�gate parents'  v�ews on ch�ldren's  mathemat�cal educat�on. 
The populat�on of th�s study cons�sts of the parents hav�ng ch�ldren who are 4-5 
years old and �n normal developmental range attend�ng preschool classrooms �n 
Turkey. The sample group cons�sts at least two parents who voluntered to part�c�pate 
�n the study from  each classroom, 344 parents �n total, that was drawn randomly 
among the �ndependent preschool and preschool classrooms aff�l�ated to the 
M�n�stery of Educat�on. Survey method was used �n the present study and as data 
collect�on tools, “General Informat�on Form” was used to obta�n the demograph�c 
�nformat�on of parents and the�r ch�ldren and “Evaluat�on of Mathemat�cal 
Educat�on �n Preschool Educat�on Program-Parent Form” was used to �nvest�gate 
parents' v�ews on ch�ldren's mathemat�cal educat�on, wh�ch was or�g�nally
developed by Clements & Sarama (2000, 2014) as part of “Bu�ld�ng Blocks Project” 
�n the Un�ted States, and translated and adapted to Turk�sh, based on the or�g�nal 
form, by researchers. Cons�der�ng the purpose of  the research, descr�pt�ve stat�st�cal 
methods, frequency and percentage d�str�but�on, were used �n the analys�s. The 
results of the study showed that, the major�ty of the parents know the bas�c 
mathemat�cal concepts of ch�ldren's math educat�on, watch TV w�th the�r ch�ldren 
as a ma�n act�v�ty part of da�ly act�v�t�es, and the major�ty of the parents stated that 
they have computers at home and the�r ch�ldren play computer games for 
educat�onal and fun purposes. In add�t�on, the major�ty of the parents po�nted out 
that the teachers  s end home math act�v�t�es at least one-two days a week and th ese 
act�v�t�es support the�r ch�ldren's mathemat�cs learn�ng.  
Key Words: Preschool Educat�on, Parent Involvement, Math Educat�on 
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G�r�ş 
Matemat�k, çocukların dünyayı anlamlı hale get�rme ve okulda 

başarılı olmaları �ç�n yardımcı b�r araçtır (NAEYC ve NCTM, 2002). 

Dünyadak� en etk�n matemat�k eğ�t�m� kuruluşları olan The Nat�onal Counc�l 

of Teachers of Mathemat�cs (NCTM) ve The Nat�onal Assoc�at�on for the 

Educat�on of Young Ch�ldren (NAEYC)  ,  üç-altı yaş çocukları �ç�n yüksek 

n�tel�kl� matemat�k eğ�t�m�n�n gelecek yıllardak� matemat�k öğren�m� �ç�n 

öneml� b�r temel olduğunu bel�rtmekted�rler (NCTM, 2000; NAEYC ve 

NCTM, 2002). 

Çocuklarda matemat�ksel becer�ler�n gel�ş�m� bebekl�k dönem�ne 

kadar uzanmaktadır. Bebekl�kten �t�baren çocuklar çevreler�ndek� objelerle 

oynayarak n�cel olgu ve olaylarla karşılaşırlar. Yaşamın �lk yıllarında 

çocuklar kend� dünyalarındak� matemat�ksel boyutları keşfetmeye başlarlar; 

m�ktarları karşılaştırırlar, modeller� bulurlar, mekânda gez�n�rler ve gerçek 

problemlerle uğraşarak (uzun b�r bloğu dengeleme g�b� ya da sınıf arkadaşı 

�le eş�t olarak krakerler� paylaşma g�b�) özel b�r çabaya gereks�n�m 

duymadan doğal b�r şek�lde öğrenmey� gerçekleşt�r�rler. Çocuklar 

matemat�ğ� öğrenmek �ç�n özel b�r çabaya gereks�n�m duymasalar da günlük 

deney�m�n yanı sıra çocukların matemat�k gel�ş�mler�nde �ç�nde bulundukları 

çevre oldukça öneml�d�r (NAEYC ve NCTM, 2002; Jackman, 2005; Wynne, 

2007; Kandır ve Orçan, 2010). Çocukların �ç�nde bulundukları �lk çevreler�, 

ev ortamıdır. Ev öğrenme çevres� matemat�k başarısının öneml� b�r 

yordayıcısı olarak görülmekted�r (Melhu�sh ve d�ğerler�, 2008; Rodr�guez ve 

Tam�s-LeMonda, 2011; Anders ve d�ğerler�, 2012). Ebeveynler�n evde 

fırsatlar sağlayarak çocukların öğrenme etk�leş�mler�ne yön vereb�lecekler� 

vurgulanmaktadır (Ren ve Hu, 2011).  

Ebeveynler ev ortamında çocuklarının matemat�k gel�ş�m�n� 

destekleyecek pek çok fırsata sah�pt�rler. Erken ev deney�mler� arasında 

k�tap okuma, oyun ve d�ğer rut�n etk�nl�kler g�b� ebeveyn-çocuk etk�nl�kler� 

yer almaktadır (Dod�c�, Draper ve Peterson, 2003; LeFevre ve d�ğerler�, 

2009; Vandermaas-Peeler, Nelson, Bumpass ve Sass�ne, 2009). Bunların 

yanı sıra günümüzde teknoloj�k araçlardan b�r� olan b�lg�sayarlar eğ�t�m 

uygulamalarına yen� olanaklar sunmaktadır (NCTM, 2000). NCTM'n�n 

teknoloj� �lkes�ne göre teknoloj� matemat�k eğ�t�m�nde esastır; matemat�ğ� 
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etk�ler ve çocukların öğrenmes�n� arttırır. Clements (2002)'e göre çocuklar 

b�lg�sayarların d�kkatl�, uygun ve sürekl� kullanımından faydalanmalıdır. 

Mevcut çalışmalarda ebeveynler�n evde çocuklarıyla matemat�k 

etk�nl�kler� yaptıkları ancak etk�nl�kler�n sıklığının ve bel�rl� etk�nl�kler�n 

değ�şt�ğ� görülmekted�r (M�ssall, Hojnosk�, Cask�e ve Repasky, 2015). 

Bununla b�rl�kte evde yapılan ebeveyn-çocuk etk�nl�k türler�n�n (sayı 

k�tapları, oyunlar, uygulamalı etk�nl�kler� g�b�) matemat�k becer�ler�n� 

etk�led�ğ� bel�rlenm�şt�r (LeFevre ve d�ğerler�, 2009). Starkey ve Kle�n 

(2000), a�leler�n genell�kle sayı ve şek�l tanıma g�b� geleneksel matemat�k 

becer�ler� ve sayma konusunda çocuklarını destekled�kler�n� 

b�ld�rmekted�rler. Skwarchuk (2009) yaptığı araştırmada, evde a�leler� 

tarafından olumlu matemat�k deney�mler� yaşayan ve daha �ler� matemat�k 

kavramları �le meşgul olan çocukların daha yüksek matemat�k puanlarına 

sah�p olduklarını bel�rlem�şt�r. 

Çocuklarla oynanan oyunlarda, evdek� rut�n �şlerde ortaya çıkan 

fırsatlar kolaylıkla matemat�k gel�ş�m�nde kullanılab�l�r. Ayrıca ebeveynler 

çocukların beklenen eğ�t�m hedefler�ne ulaşması �ç�n gerekl� olan problem 

çözme, eleşt�rel düşünme ve �let�ş�m becer�ler�n� gel�şt�rmede �nformal ve 

formal öğretmenler�d�r. Çünkü ebeveynler çocuklarının öğrenmeler� 

üzer�nde etk�l�d�r. Bu açıdan gel�ş�m ve eğ�t�mler�nden b�r�nc� derecede 

sorumlu olan ebeveynlerd�r. Çocuklar okula başladıklarında �se ebeveynler 

bu sorumlulukları öğretmenlerle paylaşırlar (Clements ve Sarama, 2009; 

Çamlıbel Çakmak, 2010; Rodr�guez ve Tam�s-LeMonda, 2011; Godw�n, 

Rupley, Capraro ve Capraro, 2016). Öğretmenler �se matemat�ğe temel 

oluşturan şek�l, sayı, �şlemler, ölçüm, mekânda konum, bas�t ver� toplama ve 

değerlend�rme g�b� matemat�ksel kavram ve becer�lerle bu becer�ler�n 

kazanılması ve kullanılmasında öneml� rol oynayan problem çözme, �let�ş�m 

kurma, sonuç çıkarma ve bağlantılar kurmayı �çeren matemat�ksel düşüncey� 

gel�şt�rmeye yönel�k �y� b�r planlama ve organ�zasyon yapmalıdır (G�nsburg, 

Lee ve Boyd, 2008; Tezel-Şah�n ve Özyürek, 2010; Sarama, Lange, 

Clements ve Wolfe, 2012). İy� b�r planlama ve organ�zasyon �ç�n �se 

ebeveynler�n gerek sınıf �ç�ndek� etk�nl�klere gerekse sınıf dışındak� 

etk�nl�klere katılımı, çocuklardak� matemat�ksel becer� ve kavramların 

güçlenmes�ne destek oluğundan matemat�k eğ�t�m�nde son derece öneml�d�r. 
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Bu noktadan hareketle araştırma, ebeveynler�n çocukların matemat�k 

eğ�t�m�ne �l�şk�n görüşler�n�n �ncelenmes� amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 
Bu çalışma genel tarama model� kullanılarak yapılmıştır. Tarama 

modeller�, geçm�şte ya da halen var olan b�r durumu var olduğu şekl�yle 

bet�mlemey� amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2012). Bu nedenle 

çalışmada var olan b�r durum var olduğu şekl�yle bet�mlemey� 

amaçlandığından tarama model� kullanılmıştır. 

Evren ve Çalışma Grubu 

Araştırmanın evren�n�, Türk�ye'de çocukları okul önces� eğ�t�m 

kurumlarına devam eden ebeveynler oluşturmuştur. Çalışma grubunu �se 

Türk�ye'de yed� coğraf� bölgede tesadüf� örnekleme yöntem� �le bel�rlenen 

�llerde MEB �lkokul anasınıfı ve MEB bağımsız anaokullarında gönüllülük 

esasına dayanarak her sınıftan en az �k� ebeveyn olmak üzere toplam 344 

ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma grubunun %81,7's�n� anneler ve %18,3'ünü 

babalar oluşturmuştur. Ebeveynler�n %54,1'�n�n �k� çocuk, %24,4'u b�r 

çocuk, %14,8'� üç çocuk ve %6,7's� �se dört ve üzer� çocuğa sah�pt�r. 

Anneler�n %32's� ve babaların %15,7's� okuryazar/�lkokul mezunu,  

anneler�n %24,1'� ve babaların %29,4'ü l�se mezunu ve anneler�n %23'ü ve 

babaların %24,7's� ün�vers�te mezunu olduğu bel�rlenm�şt�r.  

Ver� Toplama Araçları 

Araştırma ver�ler�n�n toplanmasında Genel B�lg� Formu ve Okul 

Önces� Programda Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme Ebeveyn Formu 

kullanılmıştır. Genel B�lg� Formu c�ns�yet, a�ledek� çocuk sayısı ve anne-

babanın öğren�m düzey� b�lg�ler�nden oluşmaktadır. Okul Önces� Programda 

Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme Ebeveyn Formu �se ebeveynler�n 

çocuklarının matemat�k gel�ş�m�ne �l�şk�n b�lg�ler ve ebeveynler�n evde 

matemat�k eğ�t�m�ne �l�şk�n görüşler�n� �çeren maddelerden oluşmaktadır. 

Okul Önces� Programda Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme Ebeveyn 

Formu'nun orj�nal hal� Amer�ka'da Bu�ld�ng Blocks projes� kapsamında 

Clements ve Sarama tarafından 2000 yılında gel�şt�r�lm�ş 2014 yılında rev�ze 

ed�lm�şt�r.  Okul Önces� Programda Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme 

Ebeveyn Formu'nun orj�nal� temel alınarak araştırmacılar tarafından 

gel�şt�r�len Okul Önces� Programda Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme 
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Ebeveyn Formu'nun kapsam geçerl�l�ğ� yapılmıştır. Okul Önces� Programda 

Matemat�k Eğ�t�m� Değerlend�rme Ebeveyn Formu l�kert t�p� 9 maddeden 

oluşmaktadır. Çalışmada ebeveynler�n çocuklarının matemat�k gel�ş�m�ne 

�l�şk�n b�lg�ler ve ebeveynler�n çocukları �le b�rl�kte yaptıkları matemat�k 

etk�nl�kler�ne �l�şk�n görüşler�ne �l�şk�n bulgulara yer ver�lm�şt�r.  

Ver�ler�n Anal�z� 

Ver�ler�n anal�z�nde frekans ve yüzdel�k dağılımlar kullanılmıştır. 

 

Bulgular 
Bu bölümde; ebeveynler�n çocuklarının matemat�k gel�ş�m�ne, 

çocukları �le b�rl�kte yaptıkları matemat�k etk�nl�kler�ne, evde b�lg�sayar 

olma durumuna, çocukların oynadıkları b�lg�sayar oyun türler�ne, en fazla 

oynadıkları b�lg�sayar oyunlarına, evde çocuğun sah�p olduğu matemat�kle 

�lg�l� k�tap sayısına, öğretmen�n eve matemat�k etk�nl�ğ� gönderme sıklığına, 

çocuğun evde matemat�k etk�nl�kler� �le uğraşma sıklığına ve okuldak� 

matemat�k etk�nl�kler�n�n çocuğun matemat�k öğren�m�ne katkısına �l�şk�n 

görüşler�ne tablolar hal�nde yer ver�lm�şt�r.  
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Tablo 1. Ebeveynler�n çocuklarının matemat�k gel�ş�m�ne �l�şk�n görüşler�n�n 

dağılımı 

Tablo 1'de, çocukların %25,3'unun 20'ye kadar saydığı,  %22,7's�n�n 

100'e kadar ve %22,1'�n�n 50'ye kadar saydığı, %18,9'unun 100 ve üzer� 

saydığı; çocukların %67,4'ünün 4 ve üzer� şekl� tanıdığı, %30,2's�n�n 3 -4 

şekl� tanıdığı; %81,4'ünün 1'den 10'a kadar yazılmış rakamları tanıdığı 

gözlenmekted�r.  
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N

 

%

 

Çocuğun kend� başına kaça kadar saydığı
 

H�ç
 

1
 

0,3
 

5’e kadar
 

7
 

2,0
 

10’a kadar
 

30
 

8,7
 

20’ye kadar
 

87
 

25,3
 

50’ye kadar
 

76
 

22,1
 

100’e kadar  78  22,7  

100’ün üstü  65  18,9  

Çocuğunuz kaç tane geometr�k şekl� (da�re, 

üçgen, kare, d�kdörtgen, el�ps, beşgen vb.) 

tanıdığı 

H�ç  0  0,0  

1-2 şek�l  8  2,3  

3-4 şek�l  104  30,2  

4+ şek�l  232  67,4  

1'den 10'a kadar yazılmış rakamların kaç 

tanes�n� tanıdığı
 

H�ç
 

5
 

1,5
 

1-2 rakam
 

9
 

2,6
 

3-4 rakam
 

20
 

5,8
 

5-9 rakam
 

30
 

8,7
 

1-10’a kadar heps�
 

280
 

81,4
 

Toplam

 

344

 

100,0

 



  

Tablo 2. Ebeveynler�n çocukları �le b�rl�kte yaptıkları matemat�k etk�nl�kler�ne 

�l�şk�n görüşler�ne göre dağılımı
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Ebeveynler �le çocuğun yapab�leceğ� etk�nl�kler

Haftada ne sıklıkla yapıldığı

H�ç 1-2 kere 3-6 kere Her gün

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N %

B�r şey �nşa etmek ya da yapı/�nşa oyuncakları �le 

oynamak
46

 

13,4

 

166

 

48,3

 

68

 

19,8

 

64 18,6

Konuşmalarında harfler, sözcükler ya da sayıları 

kullanmak
16

 

4,7

 

75

 

21,8

 

71

 

20,6

 

182 52,9

Kâğıt katlama ya da kağıt

 

kesme g�b� el �ş� çalışmaları 

yapmak
23

 

6,7

 

162

 

47,1

 

104

 

30,2

 

55 16,0

B�r masa oyunu ya da kart oyunu oynamak

 

115

 

33,4

 

129

 

37,5

 

66

 

19,2

 

34 9,9

Bloklarla oynamak

 

87

 
25,3

 
133

 
38,7

 
74

 
21,5

 
50 14,5

Çevres�ndek� nesneler� saymak 
10  2,9  78  22,7  83  24,2  172 50,1

Sayı sayma oyunları oynamak veya şarkıları söylemek
 17

 
4,9

 
95

 
27,6

 
76

 
22,1

 
156 45,3

İç�nde sayılar veya geometr�k şek�ller olan k�taplar 

okumak
104

 

30,2

 

138

 

40,1

 

75

 

21,8

 

27 7,8

İç�nde matemat�k etk�nl�kler� olan etk�nl�k k�taplarındak� 

alıştırmaları yapmak

 

83

 

24,1

 

155

 

45,1

 

74

 

21,5

 

32 9,3

Elektron�k oyuncaklarla oynamak

 

97

 

28,2

 

109

 

31,7

 

61

 

17,7

 

77 22,4

Telev�zyon �zlemek

 

8

 

2,3

 

43

 

12,5

 

64

 

18,6

 

229 66,6

B�lg�sayarda oyun oynamak

 

91

 

26,5

 

106

 

30,8

 

82

 

23,8

 

65 18,9

B�lg�sayarı okuma ya da matemat�k becer�ler�n� 

gel�şt�rmek �ç�n eğ�t�m amaçlı kullanmak
151 43,9 98 28,5 56 16,3 39 11,3

Toplam 344 100,0



  

Tablo 2 �ncelend�ğ�nde, ebeveynler�n yaklaşık yarısının çocukları �le 

haftada 1-2 kere b�r şey �nşa etmek ya da yapı/�nşa oyuncakları �le 

oynadıkları, %52,9'unun her gün konuşmalarında harfler, sözcükler ya da 

sayıları kullandığı, %47,1'�n�n haftada 1 -2 kere çocukları �le kâğıt 

katlama/kesme g�b� el �ş� çalışmalarını yaptıkları, %37,5'�n�n h aftada 1-2 

kere çocukları �le b�rl�kte masa ya da kart oyunları oynadıkları ve 

%33,4'ünün masa ya da kart oyunlarını h�ç oynamadıkları, %38,7's�n�n 

haftada 1-2 kere çocukları �le bloklarla oynadıkları ve %25,3'nün bloklarla 

h�ç oynamadıkları, ebeveynler�n yarısının her gün çevres�ndek� nesneler� 

çocukları �le saydıkları, %45,3'ünün her gün sayı sayma oyunları veya 

şarkıları söyled�kler�, %40,1'�n�n haftada 1 -2 kere çocukları �le �ç�nde sayılar 

veya geometr�k şek�ller olan k�taplar okudukları ve %30,2's�n�n h�ç 

okumadıkları, ebeveynler�n %45,1'�n�n çocukları �le b�rl�kte �ç�nde 

matemat�k etk�nl�kler� olan etk�nl�k k�taplarındak� alıştırmaları haftada 1-2 

kez yaptıkları ve %24,1'�n�n h�ç yapmadıkları, ebeveynler�n %31,7's�n�n 

haftada 1-2 kez çocukları �le elektron�k oyuncaklarla oynadıkları ve 

%28,2's�n�n h�ç oynamadıkları, %66,6's�n�n her gün çocukları �le telev�zyon 

�zled�kler�, %43,9'unun �se b�lg�sayarı çocuklarının matemat�k becer�ler�n� 

gel�şt�rmek �ç�n eğ�t�m amaçlı h�ç kullanmadıkları gözlenmekted�r.  

Tablo 3. Ebeveynler�n evde b�lg�sayar olma durumuna �l�şk�n görüşler�ne göre 

dağılımı 

Evde b�lg�sayar olma durumu N  %  

Var 213  61,9  

Yok 131  38,1  

Toplam 344  100,0  

Tablo 3'e bakıldığında, ebeveynler�n %38,1'� evler�nde b�lg�sayar 

olmadığını ve %61,9'unun �se evler�nde b�lg�sayar bulunduğunu b�ld�rd�kler� 

gözlenmekted�r.  
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Tablo 4. Ebeveynler�n evde çocuğun oynadığı b�lg�sayar oyun türler�ne �l�şk�n 

görüşler�ne göre dağılımı 

Çocuğun oynadığı b�lg�sayar oyun 

türler� 
N  %  

Eğlence oyunları 164  69,4  

B�l�şsel/eğ�t�c� oyunlar 59  30,6  

Toplam  213  100,0  

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde, ebeveynler�n %69,4'u çocuklarının eğlence 

oyunları oynadığını ve %30,6's� �se b�l�şsel/eğ�t�c� oyunlar oynadıklarını 

bel�rtm�şlerd�r.  

Tablo 5. Ebeveynler�n çocuğun evde en fazla oynadığı b�lg�sayar oyunları �le �lg�l� 

dağılımı 

Çocukların oynadıkları b�lg�sayar 

oyunları 
N  %  

Araba yarışı 64  30,0  

Barb�e oyunları 63  29,5  

Boyama/res�m yapma 27  12,7  

Yapboz 24  11,2  

Angry b�rds 10  4,7  

Balon patlatma 9  4,3  

Yemek ve pasta yapma 9  4,3  

Eşleşt�rme 7  3,2  

Toplam  213  100,0  

Tablo 5'te, ebeveynler�n %30'u b�lg�sayarda çocukların araba yarısı 

oyunu, %29,5'� Barb�e oyunu, %12,7's� boyama/res�m yapma oyunu ve 

%11,2's� yapboz oyunu oynadıklarını bel�rtm�şlerd�r.  
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Tablo 6. Evde çocuğun sah�p olduğu matemat�kle �lg�l� k�tap sayısına göre dağılımı

Tablo 6'da, çocukların %35,8'�n�n evde 1 -5 tane k�taba sah�p olduğu, 

%27's�n�n 11 ve üzer�, %17,4'ünün 6 -10 tane k�tap sah�b� olduğu görülürken 

%19,8'�n�n evde h�ç matemat�k �çer�ğ�ne sah�p k�tap bulunmadığını 

bel�rtm�şlerd�r.  

Tablo 7. Ebeveynler�n öğretmen�n eve matemat�k etk�nl�ğ� gönderme sıklığına �l�şk�n 

dağılımı

Tablo 7'de, ebeveynler�n %60,8'� haftada en az b�r kez ve %16,9'u 

ayda b�rkaç kere, %5,8'� yıl �ç�nde b�r kaç kere ve %5,5'� h�ç 

göndermed�ğ�n�, %6,4'ü her gün ve %4,7's� ayda b�r öğretmen�n anne-baba 

�le yapılması �ç�n eve matemat�k etk�nl�ğ� gönderd�ğ�n� bel�rtm�şt�r. 
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Çocuğun evde sah�p olduğu matemat�k 

�çer�ğ�ne sah�p k�tap sayısı 
N % 

H�ç yok 68 19,8 

1-5 tane 123 35,8 

6-10 tane 60 17,4 

11+ 93 27,0 

Toplam 344 100,0 

Öğretmen�n anne-baba �le yapılması �ç�n eve 

matemat�k etk�nl�ğ� gönderme sıklığı N % 

Gönderm�yor 19 5,5 

Bu yıl b�rkaç kere 20 5,8 

Ayda b�r  16 4,7 

Ayda b�r kaç kere  58 16,9 

Haftada en az b�r kere 209 60,8 

Her gün 22 6,4 

Toplam 344 100,0 



  

 
Tablo 8. Ebeveynler�n çocuğun evde matemat�k etk�nl�kler� �le uğraşma sıklığına 

�l�şk�n dağılımı

Tablo 8'de, ebeveynler�n %40,1'�n�n her hafta evde 1-2 kere, 

%34,6's�n�n 3 -4 kere, %15,7's�n�n 5 ya da daha fazla çocukları �le b�rl�kte 

matemat�k etk�nl�kler� �le uğraştığı ve yaklaşık %9,6'sınınh�ç uğraşmadığını 

bel�rtt�kler� gözlenmekted�r.  

Tablo 9. Ebeveynler�n okuldak� matemat�k etk�nl�kler�n�n çocuğun matemat�k 

öğren�m�ne katkısına �l�şk�n görüşler�n�n dağılımı 

Tablo 9 �ncelend�ğ�nde, ebeveynler�n %70,3'ünün okuldak� matemat�k 

etk�nl�kler�n�n çocuğun matemat�k öğren�m�ne katkısından çok memnun ve 

%27,9'unun kısmen memnun oldukları görülmekted�r.  

Sonuç, Tartışma ve Öner�ler  
Araştırmadan elde ed�len bulgulara göre, ebeveynler�n evde çocukları 

�le her gün yaptıkları etk�nl�kler�n başında telev�zyon �zlemen�n geld�ğ�, 
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Çocuğun her hafta evde matemat�k etk�nl�kler� 

�le uğraşma sıklığı 
N % 

H�ç 33 9,6 

1-2 kere 138 40,1 

3-4 kere 119 34,6 

5 ya da daha fazla 54 15,7 

Toplam 344 100,0 

H�ç memnun değ�l�m 6 1,7 

Kısmen 96 27,9 

Çok memnunum 242 70,3 

Toplam 344 100,0 

Okuldak� matemat�k etk�nl�kler�n�n çocuğun 

matemat�k öğren�m�ne katkısı hakkında 

ebeveynler�n düşünceler� 

N % 



  

bunu sırasıyla konuşmalarında harfler, sözcükler ya da sayıları kullanma ve 

çevres�ndek� nesneler� sayma, sayı sayma oyunları oynama veya sayı sayma 

şarkıları söyleme, b�r şey �nşa etme ya da yapı/�nşa oyuncakları �le oynama 

ve kâğıt katlama ya da kâğıt kesme g�b� el �ş� çalışmaları �zlemekted�r. 

Gaddy (1986) telev�zyon �zlemen�n akadem�k başarıyı olumsuz etk�led�ğ�n� 

b�ld�r�rken Comstock ve Pa�k (1991) �se b�l�şsel gel�ş�m� engelled�ğ�n� 

vurgulamaktadır (Akt: Akyüz, 2013). Bunların yanında Anderson ve 

d�ğerler� (2001) �se “Susam Sokağı” g�b� eğ�t�msel programların uzun 

dönemde çocukların akadem�k başarılarını olumlu etk�led�ğ�n� 

bel�rtmekted�rler. Bu b�lg�ler doğrultusunda, ebeveynler�n çocukları �le 

telev�zyon �zlerken programların eğ�tsel boyutunun olup olmadığını d�kkate 

almaları gerekt�ğ� söyleneb�l�r. 

Bulgulara göre, ebeveynler�n çoğunluğunun evde çocukları �le 

b�lg�sayarı okuma ya da matemat�k becer�ler�n� gel�şt�rmek �ç�n eğ�t�m 

amaçlı h�ç kullanmadıkları ve yaklaşık ¼'ünün �se b�lg�sayarda h�ç oyun 

oynamadıkları, yaklaşık %30'unun h�ç elektron�k oyuncaklarla 

oynamadıkları, b�r masa oyunu ya da kart oyunu oynamadıkları ve �ç�nde 

sayılar veya geometr�k şek�ller olan k�taplar okumadıkları, yaklaşık ¼'ünün 

bloklarla h�ç oynamadıkları ve �ç�nde matemat�k etk�nl�kler� olan etk�nl�k 

k�taplarındak� alıştırmaları h�ç yapmadıkları bel�rlenm�şt�r. Ayrıca 

çocukların evde oynadıkları b�lg�sayar oyun türler�ne bakıldığında �se 

çoğunun eğlence oyunları oynadıkları saptanmıştır. Oysa, Kacar ve Doğan 

(2007) okul önces�nde sayı ve şek�l kavramlarını kazandırmada b�lg�sayar 

destekl� eğ�t�m ve geleneksel eğ�t�m yöntemler�n�n etk�l�l�ğ�n� 

karşılaştırdıkları araştırmalarında, b�lg�sayar destekl� eğ�t�m�n daha başarılı 

olduğunu saptamışlardır. Ayrıca ebeveynler�n de büyük çoğunluğunun 

çocuklarının okul önces� eğ�t�m kurumlarında b�lg�sayar destekl� eğ�t�m 

almasının gerekl� olduğu görüşünü b�ld�rd�kler�n� bel�rtm�şlerd�r. Benzer 

şek�lde, Shaffer da (2008) �y� yapılandırılmış, zorlayıcı ve eğ�t�msel gücü 

yüksek b�lg�sayar oyunlarının çocukların gerçek dünya problemler� ve 

çözümler� hakkında düşünmeler�n� ve öğrenmeler�ne yardım eden araçlar 

olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca b�lg�sayarların çocukların düşünme 

becer�ler�n� destekled�ğ�n� de bel�rtmekted�r. B�lg�sayar etk�nl�kler� problem 

çözme, problem�n doğasını anlama, problem� tems�l etme ve hatta öğrenmey� 

öğrenme'y� gel�şt�r�r. Problem ç özme b�lg�sayar etk�nl�kler� okul önces� 
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çocukların seçme, karar verme, stratej�ler�n� değ�şt�rme, sebat gösterme g�b� 

eleşt�rel düşünme ve analoj�k düşünmeler�n� sağlar (Clements, 2002). 

Sunulan araştırma bulguları ve l�teratürün çalışma bulgularından farklı 

olduğu gözlenmekted�r. Farklılaşmanın b�lg�sayarların eğ�t�m amaçlı 

kullanımı �le �lg�l� b�lg� ve kaynak eks�kl�ğ�nden dolayı olduğu 

düşünülmekted�r. 

Araştırma sonunda ebeveynler�n yaklaşık 1/3'ünün �ç�nde sayılar veya 

geometr�k şek�ller olan k�taplar h�ç okumadıkları, ¼'ünün �se çocukları �le 

b�rl�kte �ç�nde matemat�k etk�nl�kler� olan etk�nl�k k�taplarındak� alıştırmaları 

h�ç yapmadıkları ve 1/5'�n�n evde matemat�k �çer�ğ�ne sah�p h�ç k�tap 

bulunmadığını bel�rtt�kler� saptanmıştır. Hong (1996) tarafından yapılan 

araştırmada, çocukların matemat�ksel becer�ler�n� gel�şt�rmede çocuk 

edeb�yatı etk�nl�kler�n�n etk�l� olup olmadığı �ncelenm�şt�r. Araştırma 

sonuçları, matemat�k eğ�t�m�nde çocuk edeb�yatı etk�nl�kler�n�n uygulandığı 

deney grubundan daha fazla sayıda çocuğun matemat�k köşes�ne �lg� 

gösterd�ğ�n�, burada daha fazla zaman geç�rd�ğ�n� ve matemat�ksel 

etk�nl�kler� terc�h ett�ğ�n� göstermekted�r. Bunun da ötes�nde deney 

grubunun, sınıflandırma, sayı komb�nasyonu ve şek�l kavramına yönel�k 

etk�nl�klerde bel�rg�n şek�lde daha başarılı oldukları bel�rlenm�şt�r. Bu 

araştırma sonucuna göre, �çer�k açısından n�tel�kl� k�tapların benzer n�tel�kte 

oyun materyaller� �le desteklenmes�n�n çocukların matemat�ksel becer�ler� 

gel�şt�rmeler�nde oldukça destekley�c� olduğu görülmekted�r. 

Vez�roğlu ve Gönen (2012) Türk�ye'de res�ml� çocuk k�taplarının 

M.E.B. okul önces� eğ�t�m programı'ndak� kazanımlara uygunluğunun 

�ncelem�şlerd�r. Araştırma bulguları arasında �ncelenen k�taplarda b�l�şsel 

alanla �lg�l� kazanımların yeter�nce desteklenmed�ğ� görülmüş ve çok az da 

olsa bu alana yönel�k mesajlar �çeren �y� n�tel�kte k�tapların bulunduğu 

bel�rlenm�şt�r. Az sayıda n�tel�kl� k�tapların olmasının yanında, 

öğretmenler�n bunları kullanma becer�s�n�n de �y� olması gerekt�g� 

vurgulanmıştır. Bu b�lg�ler ışığında, k�tapların matemat�k eğ�t�m�n�n b�r 

parçası olduğu ancak ülkem�zde az sayıda n�tel�kl� k�tabın olmasından dolayı 

matemat�k eğ�t�m�nde etk�l� olarak kullanılmadığı düşünülmekted�r.  

Yapılan çalışmada öğretmenler�n yarısından fazlasının haftada en az 

b�r kez anne-baba �le yapılması �ç�n eve matemat�k etk�nl�ğ� gönderd�ğ�, ger� 

kalan kısmının �se daha seyrek aralıklarla gönderd�ğ�; yaklaşık yarısının her 
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hafta daha sık aralıklarla çocukları �le b�rl�kte matemat�k etk�nl�kler� �le 

uğraştığı ve çoğunluğunun okuldak� matemat�k etk�nl�kler�n�n çocuğun 

matemat�k öğren�m�ne katkısından çok memnun oldukları görülmekted�r. 

Cannon ve G�nsburg (2008) yaptıkları çalışmada, ebeveynler�n okul 

önces� çocuklarına matemat�k öğrenmede yardım ett�kler� ve bu öğrenmey� 

çocukların �lg�s� ve günlük deney�mler �le �l�şk�lend�rmeye çalıştıkları 

bel�rlenm�şt�r. Bununla b�rl�kte, ebeveynler erken matemat�ğ�n amaçları ve 

erken matemat�k hakkında b�lg� eks�kl�kler�n�n olduğunu b�ld�rm�şlerd�r. 

Dahası ebeveynler matemat�ğ�n evde daha az öğret�ld�ğ� ve okul önces� 

kurumlarda daha az vurgulandığı, çocuklara daha az �lg� çek�c� geld�ğ�, daha 

fazla d�rekt öğret�m�n gerekl� olduğunu da bel�rtm�şlerd�r. 

Erken yıllar boyunca ev ortamını zeng�nleşt�rmen�n, ebeveyn eğ�t�m 

düzey�n�n çocukların harf-sözcük kazanımı, anal�z etme ve problem çözme 

g�b� matemat�k becer�ler� üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n� azalttığı 

vurgulanmaktadır (Zadeh, Farn�a ve Ungerle�der, 2010). Anders ve d�ğerler� 

(2012) yaptıkları çalışmada ev öğrenme çevres� n�tel�ğ� �le anasınıfının �lk 

yılındak� ar�tmet�k becer�ler� arasında güçlü b�r �l�şk� olduğunu ve bu 

avantajın sonrak� yaşlarda da devam ett�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Akyüz (2013) 

öğrenc�ler�n okul dışı etk�nl�klere ayırdıkları süreler ve matemat�k başarısı 

arasındak� �l�şk�y� �ncelem�ş ve araştırma sonucunda ev kaynakları ve 

ebeveyn eğ�t�m düzey�n�n matemat�k başarısı �le poz�t�f anlamlı �l�şk�l� 

olduğunu saptamıştır. Godw�n, Rupley, Capraro ve Capraro (2016) yaptıkları 

çalışma sonucunda okuma ve matemat�k ev öğret�m etk�nl�kler�n�n çocuklara 

öğrenme fırsatı sağladıklarını bulmuşlardır.  

Ebeveynler çocukların matemat�k eğ�t�mler�nde öneml� b�r rol 

oynayab�l�rler. Ancak çoğu ebeveyn erken matemat�k eğ�t�m� b�lg�s�nden 

yoksundur ve nasıl yapacaklarını b�lmemekted�rler. Bazı ebeveynler �se 

matemat�k zorluklarına sah�pt�r ve bu yüzden çocuklarına yardım etmede 

zorluk yaşayab�l�rler. Ebeveynler evde düzenl� prat�k ve uygulanab�l�r gerçek 

durumlarla çocuklarının matemat�k b�lg� ve becer�ler�n� gel�şt�reb�l�rler. 

Dahası çocukların sınıf dışında gözlemled�kler�, keşfett�kler� ve öğrend�kler� 

sınıf �ç�nde öğrend�kler�nden daha faydalı olab�l�r (Korman�k, 2012).  Bu 

b�lg�ler ışığında, araştırma sonuçlarının öğretmen ve ebeveyn�n matemat�k 

eğ�t�m� b�lg�s�, öğretmen eğ�t�m�, ebeveynler�n eğ�t�m düzey�, ev öğrenme 
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çevres�n�n n�tel�ğ� g�b� değ�şkenler açısından da �rdelenmes� gerekt�ğ� 

düşünülmekted�r.  

Okul önces� yıllar çocukların akadem�k başarılarında öneml� b�r yer 

tutar. Araştırmalar erken yaşlardak� akadem�k başarının sonrak� akadem�k 

başarı �le yüksek derecede �l�şk�l� olduğunu göstermekted�r (Stevenson ve 

Newman, 1986; Krajewsk� ve Schne�der, 2009). Dahası okul önces� 

çocukların ebeveynler� özel fırsatlar sağlayarak erken ar�tmet�k kavram ve 

becer�ler�n� başarılı b�r şek�lde destekleyeb�l�rler (Jacobs ve d�ğerler�, 2005; 

Blev�ns-Knabe, Wh�tes�de-Mansell ve Sel�g, 2007; LeFevre ve d�ğerler�, 

2009).   

Bu b�lg�ler doğrultusunda aşağıdak� öner�ler gel�şt�r�lm�şt�r; 

· Öğretmenler ebeveynler�n evde matemat�k eğ�t�m� hakkındak� b�lg� 

ve tutumlarını bel�rleyerek gerekl� rehberl�ğ� yapab�l�rler, 

· Evde matemat�k eğ�t�m�n�n önem� ve çocuğun akadem�k başarısına 

katkısı,  

· Okulda uygulanan program doğrultusunda evde çocukların 

matemat�k alanında desteklenmes�n�n önem�, 

· Evde matemat�k alanında çocuğun nasıl destekleneceğ� (ev ortamını 

zeng�nleşt�rme, düzenleme, evdek� araçları eğ�t�msel olarak etk�l� kullanma, 

fırsatları değerlend�rme g�b�), 

· Matemat�k eğ�t�m�nde evdek� araçların özell�kle telev�zyon, k�taplar, 

b�lg�sayar ve teknoloj�n�n eğ�t�m amaçlı kullanımı ve önem� hakkında 

b�lg�ler sağlayab�l�rler.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n 
beklent�ler�n� açığa çıkarmaktır. Bu amacın gerçekleşt�r�lmes� �ç�n anket formu 
oluşturulmuş ve Gaz�antep Ün�vers�tes� Tur�zm ve Otelc�l�k Meslek 
Yüksekokulunda farklı programlarda eğ�t�mler� sürmekte olan 287 öğrenc�ye 
uygulanmıştır. Anket �fadeler�ne ver�len cevaplar anal�z ed�lm�ş;  ver�len cevapların 
ar�tmet�k ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 
öğrenc�ler�n %40,8' �n�n tur�zm programlarını popüler olmasından dolayı terc�h 
ett�kler�, %70,7's�n�n �se mezun olduktan sonra tur�zmde l�sans eğ�t�m�ne devam 
etmey� �sted�kler� tesp�t ed�lm�şt�r. Bununla b�rl�kte öğrenc�ler�n, ver�len yabancı d�l 
eğ�t�m�n� ne yeterl� ne de yeters�z olarak değerlend�rd�kler� görülmüştür. 
Anahtar sözcükler: Tur�zm eğ�t�m�, beklent�, önl�sans. 
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Expectat�ons  Regard�ng  the  Educat�on of Tour�sm  
Undergradute Students 

 
Abstract 

The purpose of th�s research �s to expose  the expectat�ons regard�ng the educat�on 
of tour�sm undergraduate  students. The quest�onna�re was created for the real�zat�on 
of th�s purpose and �t �s carr�ed out on 287 students  who cont�nue the�r educat�on  �n 
d�fferent programs at Un�vers�ty of Gaz�antep  Vocat�onal  School of  H�gher 
Educat�on  For Tour�sm and Hotel Management. The answers to the  quest�onna�re  
were analyzed; ar�thmet�c means and standard  dev�at�ons of the responses  were 
calculated. At the result of the research �t was determ�ned that the %40,8 of the 
students have  preferred the tour�sm programs because of �ts popular�ty and %70,7 
of the students  have wanted to cont�nue the�r undergraduate educat�on after 
graduat�on. However, the fore�gn language educat�on g�ven  was seen as ne�ther 
enough nor �nadequate. 
Keywords: Tour�sm educat�on, expectat�on,  undergraduate. 
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G�r�ş 
1950 yılında 25 m�lyon �nsanın dâh�l olduğu tur�zm endüstr�s� 2015 

yılında 1 m�lyar 184 m�lyon �nsanın katıldığı öneml� b�r sektör hal�ne 

gelm�şt�r (UNWTO, 2015:14). Dünya tur�zm sektörünün rekabetç� yapısı 

�çer�s�nde var olab�lmek �ç�n ülkeler�n n�tel�kl� �nsan gücüne sah�p olması 

zorunluluk hal�ne gelm�şt�r. Bu da ancak n�tel�kl� eğ�t�m almış kal�f�ye 

mezunların sektörde çalışmasıyla sağlanab�l�r (Ünlüönen, 2000:220). 

Tur�zm sektöründe sunulacak h�zmetler�n n�tel�ğ�n�n sağlanması �ç�n 

�st�hdam ed�lecek olan �şgücünün yeterl� düzeyde meslek� eğ�t�m alması 

gerekmekted�r. Genel olarak meslekî tur�zm eğ�t�m� tur�zm sektöründe 

çalışan ve çalışacak olan k�ş�lere, tur�zm sektörünün �ht�yaç duyduğu 

meslekî yeterl�kler� ve becer�ler� kazandırmayı amaçlayan b�r eğ�t�m türüdür 

(Hacıoğlu, 1992:94). Önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m� veren programların 

temel amacı �se sektörün �ht�yacı olan ara �şgücünü yet�şt�rmekt�r. Bununla 

beraber sektörün �ht�yaçları doğrultusunda yabancı d�l b�len, sektöre yönel�k 

�y� b�r uygulamacı olan personel yet�şt�r�lmeye çalışılır (Olcay, 2008).  

Tur�zm eğ�t�m�n�n her aşamasında gerek ortaöğret�m gerekse de 

ün�vers�te düzey�nde olmak üzere öğrenc�ler�n prat�k b�lg� ve becer�lerle 

donatılmış olması gerekmekted�r. Tur�zm sektörünün d�nam�k b�r yapıya 

sah�p olmasından dolayı ver�lecek eğ�t�m�n de d�nam�k b�r yapı da olması 

gerekmekted�r  (Hacıoğlu vd., 2008:16). Eğ�t�m kurumları öğrenc�ler�n 

akadem�k başarısında olduğu kadar �ş yaşamına hazırlanması ve 

uygulamalara yönel�k teor�k b�lg�ler�n kazandırılmasıyla beraber öğren�len 

b�lg�ler�n kullanımıyla �lg�l� olarak bel�rl� davranış ve alışkanlıkların 

ed�nmes�nde öneml� b�r �şleve sah�pt�r (Dem�r, 2013:309).  

Öğrenc� memnun�yet� öğrenc�ler�n almış oldukları eğ�t�me yönel�k 

beklent�ler�n�n karşılanma oranı olarak değerlend�r�lmekted�r (Dem�r ve 

Dem�r, 2011). Öğrenc�ler�n almış oldukları eğ�t�m �le �lg�l� memnun�yet 

düzeyler� sadece eğ�t�m kurumlarının değ�l aynı zamanda �ş dünyası �ç�n de 

önem taşımaktadır. Çünkü eğ�t�m� alınan meslekle �lg�l� olarak donanımlı �ş 

görenler�n, sadece kal�tel� eğ�t�m h�zmet� sunan kurumlardan sağlanacağı 

b�l�nmekted�r. Dolayısıyla, öğrenc�ler�n eğ�t�m memnun�yetler�n� 

sağlayab�lmek, onların beklent�ler�n�n farkında olunmasına, kal�tel� eğ�t�m 

sunulmasına ve sürekl� olarak öğrenc� h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne bağlıdır 

(Dem�r, 2013:312).  
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Bu çalışmada, tur�zm sektöründe n�tel�kl� personel olarak �st�hdam 

ed�lmek üzere yet�şt�r�len tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n 

beklent�ler� konu alınmıştır. Araştırma sonucunda elde ed�lecek bulgular 

ışığında önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m� veren meslek yüksekokullarına 

öğrenc�ler�n almış oldukları eğ�t�me �l�şk�n beklent�ler�n�n aktarılmasıyla 

beraber farklı düzeylerde yapılacak araştırmalara da katkı sağlanacağı 

düşünülmekted�r. 

 

İlg�l� Araştırmalar 
Tur�zm eğ�t�m� konusundak� çalışmalar, çoğunlukla öğrenc�ler�n 

staja �l�şk�n görüşler�, eğ�t�m memnun�yetler�, öğrenc� beklent�ler�, kar�yer 

konularında yoğunlaşmaktadır (Yılmazdoğan vd., 2015; Koç vd., 2014; 

Ruhanen vd., 2013; L� ve L�, 2013; R�chardson ve Thomas, 2012; Olcay ve 

Düzgün, 2016). D�ğer taraftan önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m�n�n n�tel�ğ�, 

ders programları ve öğrenc�ler�n tur�zm sektörüne yönel�k tutumlarını konu 

alan farklı araştırmaların yapıldığı da görülmekted�r (Boylu ve Arslan, 2014; 

Kurnaz vd., 2014; Türker�, 2014; Morkoç ve Doğan, 2014; İstanbullu D�nçer 

vd., 2013; Aksu ve Bucak, 2012; Em�r vd., 2010; Kozak, 2009; Sarıışık, 

2007; Duman vd., 2006; Dem�rkol ve Pel�t, 2002).  

Önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m�n�n n�tel�ğ�, ders programları ve 

öğrenc�ler�n tur�zm sektörüne yönel�k tutumlarını konu alan araştırmalarda 

b�rtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre Boylu ve Arslan (2014) 

Türk�ye'de tur�zm eğ�t�m�ndek� son rakamsal gel�şmeler� d eğerlend�rd�kler� 

araştırmalarında önl�sans düzey�nde öğren�m gören öğrenc� sayısının 1982-

1983 öğret�m yılında 1.034 �ken 2012-2013 öğret�m yılında 41.755'e 

yükseld�ğ�n� ancak öğret�m elemanı sayısındak� artışın yeters�z olduğunu 

bel�rtm�şlerd�r. Dem�rkol ve Pel�t (2002), Avrupa B�rl�ğ�'ne üye ülkelerde 

tur�zm sektöründe çalışacak ara elemanların ortaöğret�m kurumlarında 

yet�şt�r�ld�kler�n�, Türk�ye'de  �se bu eğ�t�mler�n meslek yüksekokulları 

bünyeler�nde ver�ld�ğ�n� bel�rtm�şler�d�r. 

Hsu (2014), tur�zm eğ�t�m� alan öğrenc�ler�n İng�l�zce etk�nl�ğ�n� 

ölçmek amacıyla Tayvan'da 1884 öğrenc� üzer�nde b�r araştırma 

gerçekleşt�rm�şt�r. Bu araştırma sonucunda öğret�m saatler�n�n İng�l�zce 

performansını etk�lemed�ğ�n� tesp�t etm�şt�r. Hubackova ve Ruz�ckova 

(2014), tur�zm eğ�t�m� alan öğrenc�ler�n yabancı d�l öğren�m�n�n etk�nl�ğ�n� 
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�ncelemek amacıyla b�r araştırma gerçekleşt�rm�şt�r. Bu araştırma sonucunda 

öğrenc�ler�n onl�ne yabancı d�l öğren�m�n� destekled�kler� görülmüştür. 

Türker� (2014), Türk�ye'de önl�sans ve l�sans d üzey�nde tur�zm eğ�t�m� veren 

kurumların özel n�tel�kl� sorunlarını ele aldığı araştırmasında, yükseköğret�m 

tur�zm bölümler�n�n ders programlarında b�rl�ktel�k sağlanamamasının yatay 

ve d�key geç�ş yapan öğrenc�ler�n tekrar aynı dersler� farklı �s�mlerle 

almasına sebep olduğunu bel�rtm�şt�r. Bununla beraber öğrenc�ler�n yabancı 

d�l b�lg�s� yeters�zl�ğ�n�n geçm�şten bu yana sektör tems�lc�ler� tarafından 

d�le get�r�ld�ğ�n� vurgulamıştır. Benzer şek�lde Morkoç ve Doğan (2014) 

meslek yüksekokulu düzey�nde eğ�t�m alan öğrenc�ler�n yabancı d�l ve 

uygulamalı eğ�t�m becer�s�n�n �se oldukça yeters�z olduğu sonuçlarını tesp�t 

etm�şlerd�r.  

Kurnaz vd. (2014) çalışmalarında, eğ�t�m kurumlarının sah�p olduğu 

f�z�kî donanımın gel�şt�r�lmes� ve öğrenc�ler�n ver�ml� b�r şek�lde dersler�n� 

yürütmeler�n�n önl�sans düzey�nde ver�len eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n 

oldukça öneml� olduğunu ortaya koymuşlardır.  Öte yandan İstanbullu 

D�nçer vd. (2013), Tur�zm Meslek L�ses� mezunu olup önl�sans 

öğren�mler�n� sürdüren öğrenc�ler�n, tur�zm sektöründe deney�mler�n�n 

olmasından dolayı sektöre bağlılıklarının daha fazla olduğunu 

bel�rtm�şlerd�r. Em�r vd. (2010),  tur�zm alanında önl�sans eğ�t�m� alan 

öğrenc�ler�n, staja �l�şk�n görüşler�n�n, stajdan döndükten sonra 

olumsuzlaştığı bel�rt�lm�şt�r. Sarıışık (2007), meslek yüksekokulu 

öğrenc�ler�n�, sektörde meslek sah�b� olmaya yönlend�ren etkenler�n daha çok eko-

nom�k beklent�ler� �çerd�ğ�n� tesp�t etm�şt�r.  

Öğrenc�ler�n staj memnun�yetler�, sektöre �l�şk�n görüşler� ve geleceğe 

yönel�k bakış açıları konularında gerçekleşt�r�len çalışmalarda �se farklı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre Yılmazdoğan vd. (2015), tur�zm 

öğrenc�ler�n�n kurumsal sosyal sorumluluk algılarıyla sektörde çalışma 

n�yetler� arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�rd�ğ� araştırma 

sonucunda kurumsal sosyal sorumluluk algısının sektörde çalışma n�yet� 

üzer�nde etk�s� olduğu görülmüştür. Öte yandan R�chardson ve Thomas 

(2012)'ın ABD'de gerçekleşt�rd�ğ� b�r araştırma sonucunda öğrenc�ler�n 

büyük b�r çoğunluğunun tur�zm sektöründe kar�yer düşündükler� 

görülmüştür. Ruhanen vd. (2013), öğrenc�ler�n staj eğ�t�m� sayes�nde tur�zm 

paydaşları �le b�lg� alışver�ş�n�n öğrenc�ler �ç�n yararlı olduğunu ortaya 
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koymuştur. Benzer şek�lde L� ve L� (2013), Ç�n'de gerçekl eşt�rd�kler� 

araştırma sonucunda ün�vers�te ve sektör �şb�rl�ğ�n�n artırılması gerekt�ğ�n�n 

altını ç�zm�şlerd�r. D�ğer taraftan Lam ve Ch�ng (2007), �se 

gerçekleşt�rd�kler� araştırma sonucunda takım ruhu ve �şe katılım ve 

denetç�den özerkl�k konularının öğrenc� memnun�yet�n� artırdığı tesp�t 

etm�şlerd�r. Ayrıca Koç vd. (2014), l�sans öğrenc�ler�n�n önl�sans 

öğrenc�ler�nden daha fazla beklent� �ç�nde olduğunu b�ld�rm�şt�r. D�ğer 

taraftan Duman vd., (2006), önl�sans ve l�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m� 

gören öğrenc�ler�n, tur�zm sektöründek� çalışma saatler�n�n düzens�z ve uzun 

olduğunu düşündükler�n� bel�rlem�şlerd�r. Bununla beraber araştırmaya 

katılan öğrenc�ler sektörde ödenen ücretler�n �se yeters�z olduğunu �fade 

etm�şlerd�r.  

 

Araştırmanın Yöntem� 
Bu bölümde, araştırmanın önem� ve amacı,  çalışma grubu, anket 

formunun �çer�ğ� ve ölçümün güven�rl�l�ğ� yer almaktadır. 

Araştırmanın Önem� ve Amacı 

Eğ�t�mc�ler arasında, tur�zm programlarında meslek� ve akadem�k 

odak noktalar arasındak� dengeye �l�şk�n tartışmalar uzun b�r süred�r devam 

etmekted�r. Bu tartışmalar arasında okuldak� uygulamaların günlük �şlere 

nasıl aktarılab�leceğ�, öğrenmen�n değer�, yabancı d�l dersler�n�n süreler� �le 

yabancı d�l ders� veren akadem�syenler�n yeterl�l�ğ� yer almaktadır. Ver�len 

eğ�t�m�n mezunlara �ş olanağı sağlayab�lmes� kadar yansıtıcı ve eleşt�rel 

düşünme becer�ler�n� gel�şt�rmes� de önem arz etmekted�r. B�r eğ�t�m 

programı gel�şt�r�l�rken yatırımcılar dâh�l tur�zm�n bütün paydaşları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Tur�zme meslek� açıdan bakmayan b�r eğ�t�m 

programı sorunlara yol açab�l�r. Buna göre gerçekleşt�r�len bu araştırma �le 

önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m� veren programların b�r anlamda öğrenc� 

gözüyle fotoğrafı çek�lm�şt�r.  

Tur�zm eğ�t�m�n�n temel amacı, her düzeydek� öğrenc�lere tur�zm 

b�l�nc�n� aşılamak ve tur�zm endüstr�s�nde çalışan personel�n genel ve 

meslek� b�lg�ler�n� artırmaktır (Olcay ve Düzgün, 2015: 28). Önl�sans 

düzey�nde tur�zm eğ�t�m�n�n temel amacı �se genel olarak topluma tur�zm�n 

yararlarını anlatmayı, tur�stlere karşı davranışları olumlu yönde etk�lemey�, 

evren�n doğal, tar�hsel ve kültürel değerler�n� korumayı, topluma ve b�reylere 
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genel b�r tur�zm b�l�nc� ve b�lg�s� kazandırmayı amaçlamaktadır (Kozak ve 

Kızılırmak, 2001; Duman vd., 2006; R�chardson, 2009). Buna göre bu 

araştırmanın amacı �se önl�sans öğrenc�ler�n�n tur�zm eğ�t�m�ne �l�şk�n 

beklent�ler�n�n bel�rlenmes�d�r. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma Gaz�antep Ün�vers�tes� Tur�zm ve Otelc�l�k Meslek 

Yüksekokulu'nda gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu kapsamda hazırlık sınıfı 

öğrenc�ler� araştırma evren� dışında tutulmuştur. Buna göre bu araştırmanın 

ana kütles�n� Gaz�antep Ün�vers�tes� Tur�zm ve Otelc�l�k Meslek 

Yüksekokulu'nda tur�zm eğ�t�m�ne devam eden 782 öğrenc� oluşturmak tadır.  

Bu araştırmada örneklem büyüklüğü bel�rlen�rken a=0.05 �ç�n 

örnekleme hatası (d)=±0,05 olarak bel�rlenm�şt�r (p=0,5; q=0,5). Buna göre 

bu araştırmada bel�rlenen evren� tems�l etme yeteneğ�ne sah�p örneklem 

büyüklüğü 260'dır (Altunışık vd. 2007:127) . Bu araştırmanın örneklem�n� 

�se Gaz�antep Ün�vers�tes� Tur�zm ve Otelc�l�k Meslek Yüksekokulu'nda 

�lg�l� programlarda eğ�t�m almaya devam eden 287 öğrenc� oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bu çalışmada elde ed�len örneklem sayısının araştırma evren�n� 

tems�l etmekted�r. 

Anket Formunun İçer�ğ� ve Ölçümün Güven�rl�l�ğ� 

Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 

B�r�nc� bölümde; öğrenc�ler�n tanıtıcı b�lg�ler�ne �l�şk�n üç soru, �k�nc� 

bölümde önl�sans öğrenc�ler�n�n tur�zm eğ�t�m�ne �l�şk�n beklent�ler�ne 

yönel�k 12 soru ve üçüncü bölümde �se tur�zmde kar�yer beklent�ler�n� 

bel�rlemek amacıyla dört kapalı uçlu soru yer almaktadır. 

Araştırmada, kolayda örnekleme yöntem� �le seç�len 100 k�ş� üzer�nde 

p�lot uygulama gerçekleşt�r�lm�ş ve Cronbach's Alpha Katsayısı 0,826  olarak 

hesaplanmıştır. Akbulut (2010)'a göre bu sonuç yüksek derecede 

güven�l�rd�r (0,80 ≤ α < 1,00). Bununla beraber 15 sorudan oluşan anket 

formu �k�ye bölünmüş ve �lk yed� soru �ç�n Cronbach's Alpha Katsayısı 

0,793 ger�ye kalan altı soru �ç�n �se Cronbach's Alpha Katsayısı 0,652 olarak 

hesaplanmıştır. Elde ed�len bu sonuçların Akbulut (2010)'a göre o ldukça 

güven�l�r olduğu görülmekted�r (0,60 ≤ α < 0,80). 

P�lot uygulamanın güven�l�rl�k anal�zler�nden sonra anket�n esas 

uygulamasına geç�lm�ş ve Cronbach's Alpha Katsayısı 0,791 olarak 

hesaplanmıştır. Daha sonra anket soruları �k�ye bölünerek Cronbach's Alpha 
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Katsayısı hesaplanmıştır. İlk yed� soru �ç�n Cronbach's Alpha Katsayısı 

0,774 ger�ye kalan altı soru �ç�n �se Cronbach's Alpha  Katsayısı 0,607 olarak 

hesaplanmıştır. Akbulut (2010)'a göre �se elde ed�len bu sonuçlar oldukça 

güven�l�rd�r (0,60 ≤ α < 0,80). 

Bulgular 
Araştırmanın bulgular kısmı üç başlıkta ele alınmıştır. Buna göre 

b�r�nc� başlıkta öğrenc�lere �l�şk�n tanıtıcı b�lg�ler göster�lmekted�r. İk�nc� 

başlıkta tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n beklent�ler�, son 

başlıkta �se öğrenc�ler�n kar�yer beklent�ler�ne �l�şk�n bulgulara yer 

ver�lm�şt�r. 

Öğrenc�lere İl�şk�n Tanıtıcı B�lg�ler 

Araştırmanın bu bölümünde öğrenc�lere c�ns�yet, tur�zm eğ�t�m� aldığı 

bölüm ve tur�zm eğ�t�m� aldığı program konularındak� özell�kler�n� 

bel�rlemeye yönel�k 3 adet soru yönelt�lm�şt�r. Bu sorulardan elde ver�ler�n 

frekans ve yüzde değerler� hesaplanmış ve elde ed�len sonuçlar Tablo 1'de 

göster�lm�şt�r. 
Tablo 1: Öğrenc�lere �l�şk�n tanıtıcı b�lg�ler (n=287) 

C�ns�yet  n  %  

Kız 140  48,8  

Erkek  147  51,2  

Eğ�t�m Aldığı Bölüm   n   %  

Otel-Lokanta ve İkram 

H�zmetler�  

166  57,8  

Seyahat-Tur�zm ve  

Eğlence H�zmetler�  

121  42,2  

Eğ�t�m aldığı Program   n   %  

Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ�  92  32,1  

İkram H�zmetler�  21  7,3  

Aşçılık  57  19,9  

Tur�zm ve Seyahat H�zmetler�  117  40,7  

Toplam  287  100,0  

 

Öğrenc�ler�n %51,2's� erkek, %48,8'� �se k ızdır. Bununla b�rl�kte 

öğrenc�ler�n %57, Otel-Lokanta ve İkram H�zmetler� bölümünde, %42,2's� 

�se Seyahat-Tur�zm ve Eğlence H�zmetler� bölümünde eğ�t�m almaktadır. 

Ayrıca öğrenc�ler�n %32,1'� Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ�, %7,3'ü İkram 
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H�zmetler�, %19,9'u Aş çılık ve %40,7's� �se Tur�zm ve Seyahat H�zmetler� 

programlarında eğ�t�m almaktadırlar. 

Tur�zm Önl�sans Öğrenc�ler�n�n Eğ�t�mler�ne İl�şk�n Beklent�ler� 

Bu bölümde tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n 

beklent�ler�n�n ortaya konmasına yönel�k sorulan 12 sorunun ar�tmet�k 

ortalama ve standart sapma değerler� hesaplanmıştır. Elde ed�len sonuçlar 

Tablo 2'de göster�lm�şt�r.  
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Tablo 2: Tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n beklent�ler�ne yönel�k 

tanımlayıcı �stat�st�kler 

  

Tur�zm Önl�sans Öğrenc�ler�n�n Eğ�t�m 

Beklent�ler�ne İl�şk�n İfadeler 
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n n n n n  

% % % % %  

1.Eğ�t�m aldığım okulda eğ�t�m� ver�len 

yabancı d�l ders� sayısı yeterl�d�r. 

69 

24,0 

68 

23,7 

62 

21,6 

62  

21,6  

26  

9,1  
3,32  1,29  

2.Eğ�t�m aldığım okulda meslek� yabancı 

d�l dersler�n�n süreler� yeterl�d�r. 

68 

23,7 

70 

24,4 

56 

19,5 

63  

22,0  

30  

10,5  
3,29  1,32  

3.Eğ�t�m aldığım okulda meslek� yabancı 

d�l dersler� beklent�ler�m� karşılamaktadır. 

62 

21,6 

70 

24,4 

53 

18,5 

69  

24,0  

33  

11,5  
3,21  1,33  

4.Eğ�t�m aldığım okul uygulamalı meslek 

dersler� �ç�n yeterl� donanıma sah�pt�r. 

38 

13,2 

56 

19,5 

64 

22,3 

89  

31,0  

40  

13,9  
2,87  1,25  

5.Eğ�t�m aldığım bölümle �lg�l� olarak 

mezun�yet sonrası sağlanan �ş 

�mkânlarından memnunum.  

36 

12,5 

35 

12,2 

108 

37,6 

69  

24,0  

39  

13,6  

2,86  1,18  

6.Eğ�t�m aldığım okulda, mezun�yet 

sonrası �ş �mkânları �le �lg�l� yeterl� b�lg� 

ver�ld�. 

32 

11,1 

46 

16,0 

89 

31,0 

63  

22,0  

57  

19,9  

2,77  1,25  

7.Eğ�t�m aldığım okulda ver�len tur�zm 

eğ�t�m� sektör beklent�ler�n� karşılayacak 

düzeyded�r. 

26 

9,1 

43 

15,0 

92 

32,1 

88  

30,7  

38  

13,2  

2,76  1,13  

8.Eğ�t�m aldığım okulda teor�k meslek 

dersler� beklent�ler�me cevap vermekted�r.   

22 

7,7 

39 

13,6 

96 

33,4 

92  

32,1  

38  

13,2  
2,7  1,10  

9.Eğ�t�m aldığım okuldan ve bölümden 

genel olarak memnunum. 

31 

10,8 

38 

13,2 

53 

18,5 

102  

35,5  

63  

22,0  
2,55  1,26  

10.Eğ�t�m aldığım okulu gerekl� 

araştırmalarım sonucu b�l�nçl� terc�h 

ett�ğ�me �nanıyorum. 

28 

9,8 

33 

11,5 

58 

20,2 

102  

35,5  

66  

23,0  

2,49  1,23  

11.Eğ�t�m aldığım okulda staj süres� 

yeterl�d�r. 

19 

6,6 

30 

10,5 

71 

24,7 

104  

36,2  

63  

22,0  
2,44  1,13  

12.Eğ�t�m aldığım okulda öğrenc�ler�n 

eğ�t�mler�ne uygun alanlarda staj yapması 

gerekmekted�r. 

5 

1,7 

8 

2,8 

34 

11,8 

102  

35,5  

138  

48,1  

1,75  0,89  

GENEL ORTALAMA 2,75  0,64  
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Tablo 2'ye göre tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne �l�şk�n 

beklent�ler� genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde ( x͞ =2,75±0,64) şekl�nde 

olduğu görülmekted�r. Buna göre tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�ne 

�l�şk�n kaygılı olduklarını söylemek mümkündür.  

Tablo 2'ye gö re “Eğ�t�m aldığım okulda eğ�t�m� ver�len yabancı d�l 

ders� sayısı yeterl�d�r” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve 

standart sapma değerler� ( x͞ =3,32±1,29) şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r. Avrupa 

�le gel�şen �l�şk�ler sonucunda yabancı d�l �ht�yacının artmakta olduğu b�r 

gerçekt�r. 2015 yılı tur�zm ver�ler�ne göre ülkem�ze gelen tur�stler�n 

Almanya Rusya ve İng�ltere'den geld�ğ� düşünüldüğünde bu durum daha da 

önem arz etmekted�r (TÜRSAB, 2015). Buna göre bu kurumlar, özell�kle 

Almanca, Rusça, İng�l�zce g�b� d�ller�n öğret�leb�lmes� �ç�n daha fazla çaba 

göstermel�d�r. Bununla b�rl�kte öğrenc�ler�n “Eğ�t�m aldığım okulda meslek� 

yabancı d�l dersler�n�n süreler� yeterl�d�r” �fades�ne ver�len cevapların 

ar�tmet�k ortalama ve standart sapma değerler� ( x͞ =3,29±1,32) şekl�nde 

tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca “Eğ�t�m aldığım okulda meslek� yabancı d�l dersler� 

beklent�ler�m� karşılamaktadır” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k 

ortalama ve standart sapma değerler� ( ͞x=3,21±1,33) şekl�nde tesp�t 

ed�lm�şt�r. Dolayısıyla söz konusu bu üç soru göz önüne alındığında, 

öğrenc�ler�n ver�len yabancı d�l eğ�t�m�n� ne yeterl� ne de yeters�z olarak 

değerlend�rd�kler�n� söylemek mümkündür. 

D�ğer taraftan “Eğ�t�m aldığım okul uygulamalı meslek dersler� �ç�n 

yeterl� donanıma sah�pt�r” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve 

standart sapma değerler� ( x͞ =2,87±1,25) olduğu görülmüş ve bununla 

b�rl�kte “Eğ�t�m aldığım okulda teor�k dersler beklent�ler�me cevap 

vermekted�r” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve standart 

sapma değerler� ( x͞ =2,70±1,10) şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca “Eğ�t�m 

aldığım okulda ver�len tur�zm eğ�t�m� sektör beklent�ler�n� karşılayacak 

düzeyded�r” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve standart 

sapma değerler� ( x͞ =2,76±1,13) şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r. Eğ�t�m ver�len 

okuldan ve bölümden genel olarak memnun�yet düzey� ( x͞ =2,55±1,26) 

şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r. Buna göre öğrenc�ler�n eğ�t�m aldığı okuldan ve 

bölümden genel olarak memnun olmadıklarını söylemek mümkündür. 
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Öğrenc�ler�n eğ�t�m�n� aldıkları bölümle �lg�l� olarak mezun�yet 

sonrası sağlanan �ş �mkânlarından memnun�yet düzey�n�n ( x͞ =2,86±1,18) 

olduğu görülmüş ve “Eğ�t�m aldığım okulda, mezun�yet sonrası �ş �mkânları 

�le �lg�l� yeterl� b�lg� ver�ld�” �fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama 

ve standart sapma değerler� ( x͞ =2,77±1,25) şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r.  

Tablo 2'den elde ed�len d�ğer b�r öneml� bulgu �se öğrenc�ler �n eğ�t�m 

aldığı okulu b�l�nçl� b�r b�ç�mde terc�h etmemeler� olmuştur ( x͞ =2,49±1,23). 

Bu noktada sadece yükseköğret�m kurumlarına değ�l ortaöğret�m 

kurumlarına da büyük oranda sorumluluk düşmekted�r. 

Son olarak “Eğ�t�m aldığım okulda staj süres� yeterl�d�r” �fades�ne 

ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve standart sapma değerler� (  ͞ x 

=2,44±1,13) şekl�nde olduğu görülmüş ve “Eğ�t�m aldığım okulda 

öğrenc�ler�n eğ�t�mler�ne uygun alanlarda staj yapması gerekmekted�r” 

�fades�ne ver�len cevapların ar�tmet�k ortalama ve standart sapma değerler� 

( x͞ =1,75±0,89) şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r. Önl�sans öğrenc�ler�n�n 

değerlend�rmeler�ne göre en düşük katılım bu �k� soruda gerçekleşm�şt�r. 

Buna göre öğrenc�ler staj süres�n� yeterl� görmemekle beraber öğrenc�ler�n 

eğ�t�mler�ne uygun alanlarda staj yapması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. 

Önl�sans Öğrenc�ler�n�n Kar�yer Beklent�ler�ne İl�şk�n Bulgular 

Bu bölümde “Bölümünüzü terc�h etme neden�n�z ned�r, mezun 

olduktan sonra tur�zmde l�sans eğ�t�m�ne devam etmey� düşünür müsünüz, 

mezun olduktan sonra tur�zm sektöründe çalışmayı düşünür müsünüz, mezun 

olduktan kaç yıl sonra b�r tur�zm �şletmes�nde yönet�c� olab�l�rs�n�z?” 

şekl�nde olmak üzere dört adet soru yer almaktadır. Bu soruların frekans ve 

yüzde anal�z� aşağıda göster�lm�şt�r. 
Tablo 3: Öğrenc�ler�n eğ�t�m aldıkları bölümü terc�h etme neden�n� bel�rlemeye 

�l�şk�n bulgular 

Bölümünüzü terc�h etme neden�n�z ned�r?  n  %  

Bölüme �lg�n�n fazla olması neden�yle terc�h ett�m  117  40,8  

Zorunlu olarak terc�h ett�m 77  26,8  

Geçerl� meslek olması neden�yle terc�h ett�m 55  19,2  

Tanıdıklarımın tavs�yes� neden�yle terc�h ett�m.  38  13,2  

TOPLAM 287  100,0  

 

Tablo 3'e göre öğrenc�ler�n %40,8'� g�b� büyük b�r çoğunluğu bölüme 

olan �lg�n�n fazla olması neden�yle eğ�t�m aldıkları bölümü terc�h ett�kler�n� 

Atınç OLCAY-Met�n SÜRME-Mehmet DÜZGÜN-Murat ÇİNPOLAT
Tur�zm Önl�sans Öğrenc�ler�n�n Eğ�t�mler�ne İl�şk�n Beklent�ler�

332



  

bel�rtm�şlerd�r. Ayrıca %26,8'� zorunlu olarak terc�h ett�m, %19,2's� geçerl� 

meslek olması neden�yle terc�h ett�m, %13,2's� �se tanıdıkl arımın tavs�yes� 

neden�yle terc�h ett�m şekl�nde f�k�r beyan etm�şlerd�r. 
Tablo 4: Öğrenc�ler�n tur�zmde l�sans eğ�t�m�ne devam etme düşünceler�ne �l�şk�n 

bulgular 

Mezun olduktan sonra tur�zmde l�sans eğ�t�m�ne devam etmey� 

düşünür müsünüz? 
n  %  

Evet 203  70,7  

Kararsızım 67  23,3  

Hayır 17  5,9  

TOPLAM 287  100,0  

 

Tablo 4'e göre öğrenc�ler�n %70,7's� g�b� büyük b�r çoğunluğu 

mezun olduktan sonra tur�zmde l�sans eğ�t�m�ne devam etmey� 

düşünmekted�r. Ayrıca öğrenc�ler�n sadece %5,9'u mezun olduktan sonra 

l�sans eğ�t�m�ne devam etmey� düşünmemekted�rler. Buna göre öğrenc�ler�n 

tur�zmde l�sans eğ�t�m� almak �sted�ğ�n� söylemek mümkündür. 
Tablo 5: Mezun olduktan sonra tur�zm sektöründe çalışma �steğ�ne �l�şk�n bulgular 

Mezun olduktan sonra tur�zm sektöründe çalışmayı düşünür 

müsünüz? 
n  %  

Evet 223  77,7  

Hayır 67  22,3  

TOPLAM 287  100,0  

 

Tablo 5'e göre öğrenc�ler�n %77,7 g�b� büyük b�r çoğunluğu m ezun 

olduktan sonra tur�zm sektöründe çalışmayı düşünmekted�rler. Ayrıca 

öğrenc�ler�n %22,3'ü �se mezun olduktan sonra tur�zm sektöründe çalışmayı 

düşünmemekted�rler. Buna göre öğrenc�ler�n tur�zm sektöründe çalışmak 

�sted�kler�n� söylemek mümkündür. 
Tablo 6: Mezun olduktan kaç yıl sonra b�r tur�zm �şletmes�nde yönet�c� olab�l�rs�n�z 

sorusuna �l�şk�n bulgular 

Mezun olduktan kaç yıl sonra b�r tur�zm �şletmes�nde yönet�c� 

olab�l�rs�n�z? 
n  %  

1-5 yıl arası 123  42,9  

6-10 yıl arası 125  43,6  

10 yıl ve üzer� 39  13,6  

TOPLAM 287  100,0  
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Tablo 6'ya göre öğrenc�ler�n %42,9'u g�b� büyük b�r çoğunluğu 

mezun olduktan sonra 6-10 yıl arasında b�r tur�zm �şletmes�nde yönet�c� 

olab�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Bununla b�rl�kte öğrenc�ler�n, %43,6'sı 1 -5 yıl 

arası ve %13,6'sı �se 10 yıl ve üzer� şekl�nde cevap verm�şt�r.  

Sonuç, Tartışma ve Öner�ler 
Bu araştırmada tur�zm önl�sans öğrenc�ler�n�n tur�zm eğ�t�m�ne �l�şk�n 

beklent�ler� sadece uluslararası l�teratürde değ�l  (Chr�stou, 1999; Lam ve 

X�ao, 2000; Aksu ve Köksal, 2005; Hsu, 2012; Koç, vd., 2014; Hsu, 2014; 

Yılmazdoğan, vd., 2015) aynı zamanda ulusal l�teratürde de (Dem�rkol ve 

Pel�t, 2002; Dem�r ve Dem�r, 2011; Alıcıgüzel, 2012; İstanbullu D�nçer, vd., 

2013; Aymankuy ve Aymankuy, 2013; Boylu ve Arslan, 2014; Olcay ve 

Düzgün, 2015) ortaya konmuştur.  

Araştırma sonuçları genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde tur�zm önl�sans 

öğrenc�ler�n�n eğ�t�m beklent�ler�ne �l�şk�n sorulara “Ne katılıyorum ne de 

katılmıyorum” şekl�nde yanıt verd�kler� görülmekted�r. Buna göre 

araştırmaya katılan öğrenc�ler�n yabancı d�l ders� sayısının ve süreler�n�n 

yeterl� olup olmadığı konusunda net b�r f�k�r beyan edemed�kler� 

görülmüştür. Öğrenc�ler�n yeterl� �ş tecrübes�ne sah�p olmadıklarından dolayı 

bu sonucun ortaya çıktığı düşünülmekted�r (bkz Tablo 3). D�ğer taraftan 

Morkoç ve Doğan (2014), yapmış oldukları araştırmada önl�sans düzey�nde 

tur�zm eğ�t�m� görmekte olan öğrenc�ler�n almış oldukları yabancı d�l 

eğ�t�m�n� yeters�z olarak değerlend�rd�kler�n� tesp�t etm�şlerd�r. Ayrıca Hsu 

(2014), gerçekleşt�rd�ğ� araştırma sonucunda öğret�m saatler�n�n İng�l�zce 

performansını etk�lemed�ğ�n� tesp�t etm�şt�r.  

Gerçekleşt�r�len bu araştırma sonucunda d�kkat çeken b�r d�ğer öneml� 

sonuç �se öğrenc�ler�n eğ�t�m aldıkları bölüme �l�şk�n �ş �mkânlarına yönel�k 

kaygılarıdır (bkz Tablo 3). D�ğer taraftan Duman vd., (2006) öğrenc�ler�n 

tur�zm sektöründek� çalışma saatler�n�n düzens�z ve uzun olduğunu 

bel�rtm�şlerd�r. Bununla beraber Koç vd. (2014) tur�zm eğ�t�m� almakta olan 

öğrenc�ler�n yapmış oldukları stajlar sonucunda staj programları �le büyüyen 

b�r hoşnutsuzluk yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. Kuşluvan ve Kuşluvan 

(2000), öğrenc�ler�n tur�zm mesleğ�n� stresl� ve yorucu olarak 

tanımladıklarını bel�rtm�şlerd�r. Dolayısıyla yapılan bu araştırmaya katılan 

öğrenc�ler�n tur�zm sektöründek� �ş �mkânlarına yönel�k kaygılı olmalarının 
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sebepler� arasında sektördek� sosyal güvence �mkânlarının yeters�zl�ğ�, 

stajlarda ed�n�len olumsuz tecrübeler �le sektörün yorucu ve stresl� olarak 

algılanması göster�leb�l�r. 

Araştırmaya katılan öğrenc�ler farklı programlarda tur�zm eğ�t�mler�n� 

sürdürmekted�rler. Araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır k� öğrenc�ler 

eğ�t�mler�n� sürdürdükler� programlarda staj yapmayı �stemekted�rler. Bu 

talepten �se öğrenc�ler�n eğ�t�m aldıkları programlar dışında tur�zm 

sektörünün d�ğer alt dallarında staj yapmak durumunda kaldıkları 

anlaşılmaktadır (bkz Tablo 3). Bu noktada �lg�l� kurumların öncel�kle staj 

programlarına yönel�k kapsamlı kılavuzlar tasarlamaları ve staj konusunda 

öğrenc�lere danışmanlık h�zmet� sunmaları gerekmekted�r. Bununla beraber 

önl�sans düzey�nde tur�zm eğ�t�m� veren meslek yüksekokullarına ve bu 

kurumlardak� uygulayıcılara staj programı esnasında paydaşların uyacağı 

kuralların açık b�r şek�lde ortaya konulması öner�lmekted�r. 

Önl�sans öğrenc�ler�n�n tur�zm eğ�t�m�ne �l�şk�n görüşler�n� konu alan 

farklı araştırmacılara �se örneklem� daha gen�ş tutmaları öner�leb�l�r. 

Araştırma sonuçları değerlend�r�l�rken b�r takım sınırlılıkların olduğu da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Araştırmanın sadece Gaz�antep �l�nde yapılmış 

olması ve araştırma sonuçlarının sadece araştırmada kullanılan anket 

formunda yer alan �fadeler� yansıtması bu araştırmanın sınırlılıklarıdır. 
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Öz 

Teknoloj�k değ�şme ve bu değ�ş�me bağlı gel�şmeler hayatın her alanında etk�s�n� 
göstermekted�r. Eğ�t�m alanı da bu değ�ş�m ve gel�ş�mden kend�ne düşen payı 
almaktadır. Ülkem�zde son yıllarda eğ�t�mle teknoloj�y� entegre etme anlamında 
büyük atılımlar gerçekleşt�r�lmekted�r. FATİH projes� ve onun öneml� ayaklarından 
b�r� olan EBA ( Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı) bu atılımın somut örnekler�ndend�r. EBA 
sayes�nde sınıflarda öğretmen ve öğrenc�ler �nternet ortamında çok yönlü 
dokümanlara, �nterakt�f v�deo, an�masyon ve etk�nl�klere ulaşmaya başlamıştır. Bu 
sayede coğrafya g�b� görsel ögeler�n çokça kullanıldığı derslerde EBA �çer�kler�n�n 
konuların öğret�lmes�nde etk�l� olacağı düşünülmekted�r. Coğrafyanın özell�kle 
soyut b�lg�ler�n yoğunlukta olduğu konularının somut hale get�r�lmes�nde bu etk� 
daha da artacaktır. Bu düşünce doğrultusunda çalışmamızda EBA �çer�kler�n�n 
Dünya'nın Şekl� ve Hareketler� konusunun öğrenc�ler tarafından öğren�lmes�ndek� 
etk�s�n� tesp�t etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada ön test – 
son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 
Kastamonu �l merkez�ndek� b�r anadolu l�ses�nde öğren�m gören 9. sınıf öğrenc�ler� 
�le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Dört hafta süren uygulama �le deney grubuna EBA �çer�kl� 
ders planı, kontrol grubuna programda öngörülen ders planı uygulanmıştır. 
Uygulama sonunda deney grubundak� öğrenc�lerden ders uygulamasına �l�şk�n 
görüşler� alınmıştır. Çalışma sonuçları EBA �çer�kl� ders uygulamasının öğrenc�ler�n 
başarısı üzer�nde kısmen de olsa olumlu katkı sağladığını ortaya koymaktadır. 
Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeş�tl� öner�ler gel�şt�r�lm�şt�r. 
Anahtar Kel�meler: Coğrafya Öğret�m�, EBA (Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı), Eğ�t�m 
Teknoloj�s� 
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The Impact Of The EBA Content On Student 
Ach�evement In Geography Educat�on 

 
Abstract 

Technolog�cal change and development related to th�s change show the�r �mpact on 
every s�ngle f�eld of l�fe. Educat�on f�eld �tself rece�ves �ts share from th�s change 
and progress. In recent years, to comb�ne technology and educat�on, ser�ous 
advances have occurred �n our country. FATIH project and EBA (Educat�on 
Informat�on Network) wh�ch �s �ts one of �mportant steps are concrete examples of 
these advances. Teachers and students have started to access to soph�st�cated 
documents, �nteract�ve v�deos, an�mat�ons and act�v�t�es onl�ne by means of EBA. It 
�s thought that the usage of EBA contents w�ll be effect�ve �n teach�ng top�cs �n 
lessons �n wh�ch v�sual components such as geography are generally used. 
Espec�ally �n mostly abstract top�cs to turn abstract �nto concrete, th�s effect w�ll be 
h�gher �n geography. Accord�ngly, �n th�s study, �t �s a�med to evaluate the effect of 
EBA components on learn�ng of students of the “World's Shape and Movements” 
top�c. The research was carr�ed out on the 9th class students of an Anatol�an H�gh 
School �n Kastamonu prov�nce through the appl�cat�on last�ng for four weeks, course 
plan w�th EBA content half exper�mental group and course plan prospected �n the 
program was appl�ed to control group. At the end of the �mplementat�on the �deas of 
the students who were �n the exper�ment group were rece�ved. The results of the 
study demonstrate that apply�ng a lesson w�th the support of EBA contents poses a 
sl�ght pos�t�ve effect on students learn�ng. Based on obta�ned results, several 
recommendat�ons have been made. 
Keywords: Geography Educat�on, EBA (Educat�on Informat�on Network, 
Educat�on Technology 
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G�r�ş 

Teknoloj�n�n tar�hsel gel�ş�m� �ncelend�ğ�nde 21. yüzyılın ayrı b�r 

öneme sah�p olduğu görülmekted�r. B�lg� ve teknoloj� çağı ded�ğ�m�z bu 

yüzyılda teknoloj� alanında oldukça hızlı b�r değ�ş�m ve gel�ş�m 

yaşanmaktadır. Bu gel�ş�mlere akıllı telefonların p�yasaya sürülmes�, 

�nterakt�f uygulamaların telefon ve b�lg�sayarlara entegre ed�lmes� ve eğ�t�m, 

sağlık, ekonom� g�b� b�rçok alanda kullanılmaya başlanması örnek olarak 

ver�leb�l�r.  B�lg� ve teknoloj�n�n hızla gel�şmes� b�lg� toplumlarının ortaya 

çıkmasını sağlayarak, toplumların teknoloj�k gel�şmeler� �zlemeler� ve 

kend�ler�ne uyarlamalarını zorunlu hale get�rm�şt�r (Karataş vd. 2015, s.2). 

Ülkeler de bu duruma ayak uydurmak �ç�n pol�t�kalarında düzenlemeler 

yapmaktadır. Gelecek nes�ller�n yet�şt�r�lmes�nde en öneml� faktör olan 

eğ�t�m alanı da bu düzenlemelerden kend�ne düşen payı almaktadır. Bu 

nedenle kalıcı ve etk�l� öğret�m faal�yetler� �ç�n teknoloj� �le eğ�t�m 

arasındak� bağlantı doğru b�r şek�lde sağlanmalıdır. 

Eğ�t�m teknoloj�s�, öğrenme-öğretme ortamlarını etk�l� b�r şek�lde 

tasarımlayan, öğrenme ve öğretme de meydana gelen sorunları çözen, 

öğrenme ürününün kal�tes�n� ve kalıcılığını artıran b�r akadem�k s�stemler 

bütünüdür (İşman, 2002, s.72). Eğ�t�m teknoloj�s�, b�l�m ve teknoloj�dek� 

gel�şmeler�, yapılan �catları, eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� �çer�s�nde kullanmayı 

amaçlar. Bunun net�ces�nde teknoloj�k yen�l�kler� tak�p eden ve yen�l�klere 

uyum sağlayan b�reyler�n yet�şmes� sağlanmış olur (Yılmaz, 2007, s.162). 

Eğ�t�m teknoloj�s� kısaca eğ�t�m faal�yetler�n� daha kal�tel� hale get�rmek �ç�n 

eğ�t�mle teknoloj�y� bütünleşt�rme şekl�nde tanımlanab�l�r. 

Çağımızın d�nam�k yapısına ayak uydurab�lmek �ç�n b�lg� ve �let�ş�m 

teknoloj�ler�n� kullanmak, bu teknoloj�ler� günlük yaşamımızın ve eğ�t�m 

anlayışlarımızın b�r parçası hal�ne get�rmek, bu teknoloj�lerden yararlanarak 

çağa ayak uydurab�lmek �ç�n eğ�t�m yönet�c�ler� ve öğretmenlere öneml� 

görevler düşmekted�r (ISTE, 2008; Akt. Topal ve Akgün, 2015, s.344). 

2000'l� yılların başına kadar eğ�t�m�n ana unsuru öğretmen ve ders k�tapları 

olmuştur. Günümüzde �se eğ�t�m s�stem�nde öğretmen�n rolü değ�şm�şt�r. 

Artık öğretmen öğrenc�ye b�lg� aktarmak yer�ne, b�lg�ye ulaşma yollarını 

gösteren b�r rehber durumundadır (Yılmaz, 2007, s.162). Öğretmen merkezl� 

ve düz anlatıma dayalı geleneksel yöntemde; z�hn�n hayal gücü, r�t�m, şek�l 
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ve sıra dışı alternat�fl� düşünme, sentezleme ve çıkarımda bulunma g�b� 

fonks�yonları akt�f olarak kullanılamamaktadır.  

Modern öğret�m yöntemler�n�n temel�nde �se �nsanın beş duyusuyla 

algılamada kullandığı s�stemler�n etk�l�l�k dereces� ölçü alındığından, 

b�reysel öğrenme d�kkate alınmakta, sınıf konferans salonu boyutundan 

çıkarılıp etk�leş�ml�-akt�f b�r ortama dönüştürülmekted�r ( Balcı, 2013, 

s.856). 

Modern öğret�m yöntemler�n�n başında teknoloj�k gel�şmelere paralel 

olarak b�lg�sayar destekl� öğret�m gelmekted�r. B�lg�sayar destekl� öğret�m, 

öğrenc�n�n karşılıklı etk�leş�m yoluyla eks�kler�n� ve performansını 

tanımasını, dönütler alarak kend� öğrenmes�n� kontrol altına almasını, graf�k, 

ses, an�masyon ve şek�ller yardımıyla derse karşı daha �lg�l� olmasını 

sağlamak amacıyla eğ�t�m-öğret�m sürec�nde b�lg�sayardan yararlanma 

yöntem�d�r (Bak�, 2002, s.34).  

Okullarda akt�f b�r öğretme-öğrenme yaşantısı �ç�n öğrenc�ler�n daha 

fazla duyu organına h�tap edecek ortamların düzenlenmes� gerekmekted�r.  

Teknoloj� �le uyumlu olarak bu ortamların sağlanmasında ülkem�zde 

uygulamaya konulan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknoloj�y� İy�leşt�rme 

Hareket�) projes� öneml� b�r etk� oluşturmuştur. 

Eğ�t�mde FATİH projes�, eğ�t�m ve öğret�mde fırsat eş�tl�ğ�n� 

sağlamak ve okullarımızdak� teknoloj�y� �y�leşt�rmek amacıyla b�l�ş�m 

teknoloj�ler� araçlarının öğrenme-öğretme sürec�nde daha fazla duyu 

organına h�tap ed�lecek şek�lde, derslerde etk�n kullanımı �ç�n; okulönces�, 

�lköğret�m �le ortaöğret�m düzey�ndek� tüm okullarımızda uygulanacak b�r 

projed�r. Ayrıca bu proje �le aşağıdak� hedefler�n gerçekleşt�r�lmes� 

amaçlanmaktadır:  

· B�reyler�n yaşam boyu öğren�m yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla 

kend�ler�n� gel�şt�rmeler� �ç�n uygun yapıların oluşumu ve e-�çer�ğ�n 

gel�şt�r�lmes�, 

· Ortaöğret�mden mezun olan her öğrenc�n�n temel b�lg� ve �let�ş�m 

teknoloj�ler� kullanım yetk�nl�kler�ne sah�p olması, 

· İnternet�n etk�n kullanımı �le her üç k�ş�den b�r�s�n�n e-eğ�t�m 

h�zmetler�nden faydalanması, 

· Herkese b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n� öğrenme ve kullanma 

fırsatının sunulması, 
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· Her �k� k�ş�den b�r�n�n �nternet kullanıcısı olması, 

· İnternet, toplumun tüm kes�mler� �ç�n güven�l�r b�r ortam hal�ne 

get�r�lmes� (MEB, 2015). 

FATİH projes�n�n en öneml� ayaklarını akıl lı tahtalar ve elektron�k 

�çer�k (e- �çer�k) sağlayan EBA (Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı) oluşturmaktadır. Akıllı 

tahtalar eğ�t�m-öğret�m dünyasına pek çok yen�l�k get�rmekle beraber aynı 

zamanda öğretmenler�m�z�n metod�k-d�dakt�k portföyünü de 

gen�şletmekted�r.  

Bu açıdan bakıldığında günümüz eğ�t�m-öğret�m �şlevler�, okul-

öğretmen-öğrenc� üçgen�nden çıkıp teknoloj�k gel�şmeler�n sonucu olarak 

çok yönlü ve çok kanallı eğ�t�m model�ne geçm�şt�r (Oğuz vd. 2004, s.21). 

EBA, eğ�t�m-öğret�m sürec�nde b�l�ş�m teknoloj�s� donanımlarını kullanarak 

etk�n materyaller kullanmak amacıyla Yen�l�k ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Genel 

Müdürlüğü tarafından tasarlanan sınıf sev�yeler�ne uygun, güven�l�r ve 

�ncelemeden geçm�ş doğru e-�çer�kler�n bulunab�leceğ� sosyal b�r 

platformdur. 

 Öğretmen ve öğrenc�ler başta olmak üzere eğ�t�m�n tüm paydaşları 

�ç�n tasarlanan EBA; farklı, zeng�n ve eğ�t�c� �çer�kler sunmak, b�l�ş�m 

kültürünü yaygınlaştırarak eğ�t�mde kullanılmasını sağlamak, �çer�kle �lg�l� 

�ht�yaçlarınıza cevap vermek, sosyal ağ yapısıyla b�lg� alışver�ş�nde 

bulunmak, zeng�n ve g�tt�kçe büyüyen arş�v�yle derslere katkı sağlamak, 

b�lg�y� öğren�rken aynı zamanda yen�den yapılandırab�lmek ve b�lg�den b�lg� 

üretmek, farklı öğrenme st�ller�ne (sözel, görsel, sayısal, sosyal, b�reysel, 

�ş�tsel öğrenme) sah�p öğrenc�ler� de kapsamak, bütün öğretmenler� ortak b�r 

paydada buluşturarak eğ�t�me el b�rl�ğ�yle yön vermeler�ne ön ayak olmak ve 

teknoloj�y� b�r amaç olarak değ�l b�r araç olarak kullanmak amacıyla 

tasarlanan sosyal b�r eğ�t�m platformudur (MEB, 2015). 

Yen� oluşturulmaya başlanan EBA �çer�kler�n�n, yayınlandığı �nternet 

s�tes�ndek� (www.eba.gov.tr/eba ders) değ�ş�mler� göre son b�rkaç yıl 

�çer�s�nde oldukça zeng�nleşt�r�ld�ğ� görülmekted�r. Dersler bazında 

�ncelend�ğ�nde coğrafya ders�ne a�t �çer�ğ�n en fazla gel�şt�r�lenlerden b�r� 

olduğu görülmekted�r. Coğrafya �nsan, yerler ve çevreler arasındak� �l�şk�y� 

konu ed�nd�ğ� �ç�n coğrafyada görsel materyaller�n ön planda olması 

gerekmekted�r. Bu doğrultuda, coğrafya Doğanay (2010) tarafından en bas�t 

ve en yalın anlamıyla b�r yeryüzü b�l�m�, Dünya'yı tanıtan b�r �l�m olarak 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.343-361

343



  

tanımlanırken; Atalay (2001) coğrafyayı yeryüzünün şek�llenmes�n�, 

şek�llenmede etk�l� olan am�ller� ve yeryüzünde canlı hayatı oluşturan �nsan, 

b�tk�, hayvan toplulukları �le doğal ortam arasındak� �l�şk�ler� ve bunların 

dağılışını �nceleyen b�r b�l�m dalı şekl�nde tanımlamıştır. Coğrafyanın 

tanımından anlaşıldığı üzere doğal çevrede meydana gelen olayların 

görselleşt�r�lmes�, konuların somutlaştırılması ve dolayısıyla öğrenc�ler 

tarafından daha �y� anlaşılması açısından öneml�d�r. Bu nedenle coğrafya 

BİT'ler�n (B�lg� İlet�ş�m Teknoloj�ler�) kullanımına en uygun derslerden 

b�rd�r. Coğrafya dersler�nde BİT kullanmak öğrenc�ler�n coğraf� sorgulama 

becer�ler�n� gel�şt�rmeler�ne yardımcı olur, öğrenc�ler�n coğraf� b�lg�ler�n� 

artırmaları �ç�n zeng�n b�lg� kaynakları sunar. Ayrıca öğrenc�ler�n olay, olgu-

neden denklem�nde �l�şk� kurmalarını sağlar, doğa ve �nsanla �lg�l� görsel 

kaynaklara er�ş�m sağlayarak kalıcı öğrenmey� destekleyerek öğrenc�ler�n, 

b�lg� �let�ş�m teknoloj�ler�n�n değ�şen dünyaya etk�ler�n� anlamalarını ve 

gerçek dünyayı algılamada kolaylık sağlar (Şah�n ve Gençtürk, 2007, s.180). 

Coğrafya eğ�t�m�nde öğrenc�ler�n yaşadıkları alandan başlayarak 

ülkem�z ve tüm dünya �le �lg�l� coğraf� b�l�nç kazanmalarını, gelecektek� 

yaşantılarında etk�n b�r şek�lde kullanab�lecekler� coğraf� b�r donanıma sah�p 

olmalarını amaçlamaktadır (MEB, 2005, s.2).   

Coğrafya eğ�t�m�nde öğrenc�ler�n coğraf� donanımlarına katkı sağlamaya 

yardımcı olacak çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan l�teratür taramasında bu 

alana yönel�k yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır. Dem�rc� ve Duran'ın 

(2015) üç boyutlu CBS'n�n coğrafya dersler�nde kullanılmanın etk�s�n� 

bel�rlemek; Yeş�ltaş ve Pehl�van'ın (2015) s osyal b�lg�ler öğret�m�nde 

çevr�m�ç� har�taların kullanımının akadem�k başarıya etk�s�n� tesp�t etmek; 

Kaya'nın (2011) coğraf� b�lg� s�stemler�n�n (CBS) ortaöğret�m coğrafya 

öğret�m�nde öğrenc� başarısına etk�s�n� ortaya koymak; Ateş'�n  (2010) akıllı 

tahta s�stem�ne sah�p sınıfların coğrafya eğ�t�m�ne etk�ler�n� bel�rlemek 

amacıyla çalışmaları bulunmaktadır. 

Ayrıca Teyfur'un (2010) 9. sınıf coğrafya ders�nde yapılandırmacı 

anlayışa göre hazırlanmış b�lg�sayar destekl� öğrenme ortamlarının, öğrenc� 

başarısı ve derse yönel�k tutumlarına olan etk�s�n� bel�rlemek; Eng�n ve 

d�ğerler�n�n (2007) yer yuvarlağı” ün�tes�n�n öğret�m�nde b�lg�sayarlı ve 

geleneksel öğret�m uygulamalarının karşılaştırmak; Çel�k (2007) ortaöğret�m 

coğrafya dersler�nde b�lg�sayar destekl� an�masyon kullanımının öğrenc� 
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başarısına etk�s�n� bel�rlemek; Özgen vd. (2006) coğrafya eğ�t�m�nde 

b�lg�sayar destekl� öğret�m�n ders�n hedefler�ne ulaşma düzey�ne etk�s�n�n 

tesp�t� amacıyla çalışmalar yaptığı görülmekted�r. Ancak eğ�t�m b�l�ş�m 

ağının etk�l�l�ğ� üzer�ne henüz b�r çalışma yapılmamıştır. 

 EBA'nın �çer�k kısmında coğrafyanın görsell�k gerekt�ren konularına 

uygun olarak uygulamalı �nterakt�f etk�nl�kler, an�masyonlar, �nterakt�f 

coğrafya sözlüğü, konulara a�t v�deolar �le akıl yürütme, konu kavrama ve 

uygulama şekl�nde kazanım testler� bulunmaktadır.  

Öğrenc�ler coğrafya konuları �le �lk ve ortaokulda karşılaşmasına 

rağmen b�l�m olarak coğrafya ders� �le �lk defa 9. sınıfta karşılaşmaktadır. 

Öğrenc�ler�n bu sınıftak� b�l�m olarak coğrafyaya karşı oluşturacakları tutum 

�lerleyen senelerdek� bakış açılarını da kuşkusuz etk�leyecekt�r. 9. sınıf 

müfredatındak� doğal s�stemler öğrenme alanında yer alan konular 

öğrenc�ler�n b�reb�r, doğrudan örnekler� �le karşılaşamadığı kavram ve 

konulardan oluştuğu �ç�n soyut kavramların ağırlıkta olduğu b�r alandır. Bu 

konuların başında da 'Dünya'nın Şekl� ve Hareketler�' konusu gelmekted�r. 

Bu nedenle bu t�p konuların eğlencel� ve kalıcı öğrenme sağlanacak şek�lde 

�şlenmes� öğrenc�ler�n coğrafya ders�ndek� başarı düzeyler�n� artırmalarına 

yardımcı olacaktır. Bu konuların kavranab�lmes� �ç�n, EBA'nın �çer�kler�nde 

sunduğu g�b�, çoklu öğrenme ortamlarını oluşturmanın öneml� katkılar 

sağlayacağı düşünülmekted�r. Ayrıca bu düşünceye katkı olarak Aydın 

(2011) sosyal b�l�mler l�ses� öğrenc�ler�n�n coğrafya ders�n�n öğret�m�ne 

yönel�k görüşler� adlı çalışmasında öğrenc�ler�n büyük çoğunluğunun 

coğrafya ders�nde görsel materyaller�n daha çok kullanılmasını, öğret�m�n 

öğrenc� merkezl� şek�lde yapılmasını, derste öğrend�kler� b�lg�ler�n günlük 

hayatta kullanab�lecekler� uygulamalara yer ver�lmes� gerekt�ğ�n� ve derse 

�l�şk�n her türlü araç-gerec�n bulunduğu coğrafya sınıflarının bulunmasını 

�sted�kler�n� tesp�t etm�şt�r. Bu doğrultuda çalışmada 'Dünya'nın Şekl� ve 

Hareketler�'  konusunun öğren�lmes�nde yayında olan EBA e-�çer�kler�n�n 

katkısının olup olmadığı tesp�t ed�lmek �stenm�şt�r. Bu amaç doğrultusunda 

Dünya'nın şekl� ve hareketler� konusunun öğret�lmes�nde EBA �çer�kl� 

öğrenme ortamlarının öğrenc� başarısına etk�s�n�n olup olmadığı ve EBA 

�çer�kl� öğrenme ortamında bulunan öğrenc�ler�n bu konuya �l�şk�n 

görüşler�n�n neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Bu ana problem 

çerçeves�nde cevabı aranan alt problemler şunlardır: 
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1-Dünya'nın şekl� ve hareketler� konusu önces�nde  oluşturulan deney ve 

kontrol grupları arasında ön test başarı puanları arasında anlamlı b�r farklılık 

var mıdır? 

2- Dünya'nın şekl� ve hareketler� konusu sonunda deney ve kontrol grupları 

arasında son test başarı puanları arasında anlamlı b�r farklılık var mıdır? 

3- Deney grubundak� öğrenc�ler�n EBA �çer�kler� hakkındak� görüşler� 

nasıldır? 

 

Yöntem 
Araştırmada ön test – son test, deney-kontrol gruplu eş�tlenmem�ş yarı 

deneysel desen kullanılmıştır. Seçk�s�z atamayı �çermeyen bu desenlerde 

deneysel desenler�n temel amacı olan değ�şkenler arasında oluşturulan neden 

sonuç �l�şk�s� test ed�lmekted�r (Büyüköztürk vd.2014, s.195).  

Araştırmada oluşturulan deney ve kontrol gruplarında deneysel �şlem 

önces�nde ön test ve sonrasında son test uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2015-2016 öğret�m yılında Kastamonu �l merkez�nde yer alan b�r 

Anadolu l�ses�n�n 9/C ve 9/ E sınıflarında öğren�m gören 64 öğrenc� 

oluşturmaktadır. Çalışma grubundak� l�sen�n seç�lmes�n�n neden� �se TEOG 

sınavı puan ortalaması açısından �ldek� l�seler arasında orta grupta yer 

almasıdır. Araştırmanın amacına uygun olarak 4 hafta boyunca kontrol 

grubunda Dünya'nın Şekl� ve Hareketler� konusu programda öngörülen 

yöntem ve tekn�klerle �şlen�rken, deney grubunda �se EBA s�tes�nde bulunan 

�çer�kler kullanılarak �şlenm�şt�r. 

Tablo 1. Öğrenc�lere a�t ver�ler 

 

Gruplar 

Kız Erkek Toplam 

f % f % f % 

Kontrol Grubu 21 65,6 11 34,4 32 50 

Deney Grubu 23 71,8 9 28,2 32 50 

Toplam 44 68,7 20 31,3 64 100 

 

Öğrenc�lere uygulanacak ver� toplama aracı olarak başarı test� 

hazırlanmıştır. Dünya'nın Şekl� ve Hareketler� konusu �le �lg�l� olarak 

düzenlenen başarı test�n�n hazırlanmasında kapsam geçerl�l�ğ� �ç�n soruların 

ün�tey� oluşturan alt konuların heps�n� �çermes�ne özen göster�lm�şt�r.  
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Konunun özell�ğ�ne uygun olarak görsel sorular elde ed�lerek görünüş 

geçerl�l�ğ� de artırılmıştır.  

Sorular MEB tarafından hazırlanan kazanım testler�nden ve geçm�ş 

yıllarda ün�vers�te sınavında çıkan sorulardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Başlangıçta 40 soru olarak hazırlanan başarı test� uzman görüşler� alınarak 

25 çoktan seçmel� test soruları şekl�nde uygulamaya konulmuştur. 

Araştırma sonucunda ön ve son testten elde ed�len ver�len SPSS 20 

programı yardımıyla anal�z ed�lm�şt�r. Anal�z �le frekans, yüzde, ar�tmet�k 

ortalamaların yanı sıra; araştırmanın alt problemler�ne uygun olarak 

bağımsız örneklem t-test� ve tek faktör üzer�nde tekrarlı ölçümler �ç�n �k� 

faktörlü ANOVA uygulanmıştır. Ç�ft yönlü ANOVA öntest – sontest kontrol 

gruplu desenlerde kullanılmaya elver�şl� olması,  gruplara bakmaksızın 

tekrarlı ölçümler arasındak� farka bakması ve grup ve ölçümün bağımlı 

değ�şken üzer�ndek� ortak etk�s�ne baktığı �ç�n kullanılmıştır (Büyüköztürk, 

2004).  Araştırmanın son bölümünde öğrenc�lere yapılandırılmış soru formu 

ver�lerek EBA �çer�ğ� hakkındak� görüşler� sorulmuştur. Dört sorudan oluşan 

forma yönel�k öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplar �ncelenm�şt�r. Ver�len cevapların 

frekans dağılımları ver�lm�ş, gerekl� kısımlarda öğrenc�lere a�t açıklamalara 

yer ver�lm�şt�r. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırmanın problem durumuna yönel�k anal�zlere yer 

ver�lm�şt�r.  

Kontrol ve Deney Grubundak� Öğrenc�ler�n Ön ve Son Test Başarı 

Durumlarına A�t Bulgular 

Kontrol ve deney gruplarına uygulanan ön ve son test başarı 

puanlarına yönel�k sonuçlara aşağıdak� tablolarda yer ver�lm�şt�r. 

Tablo 2.  Öğrenc�ler�n gruplara göre ön test başarı puanlarına a�t t-test� sonuçları 

Grup N X  
Ss       t p 

Kontrol 32 5.18 1.73      .532                     .596 

Deney 32 4.93 2.01 

 

Tablo 2' dek� anal�z sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundak� 

öğrenc�ler�n ön teste a�t başarı puanları arasında standart sapmanın 
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küçüklüğünün de �şaret ett�ğ� g�b� anlamlı b�r farklılık bulunmamaktadır 

[t(62) = .532; p>.05]. Bu bulgu öğrenc�ler�n konu öğret�lmeden öncek� başarı 

sev�yeler�n�n b�rb�r�ne yakın olduğunu kanıtlamaktadır. 

Öğrenc�ler�n ' Dünya'nın Şekl� ve Hareketler�' ün�tes� başarı test�nden 

aldıkları son teste a�t ver�ler aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r. 

Tablo 3.  Öğrenc�ler�n gruplara göre son test başarı puanlarına a�t t-test� sonuçları 
Grup N X  

Ss    t p 

Kontrol 32 11,56 2,73  .899                         .372 

Deney 32 12,28 3,60 

 

Tablo 3'de görüldüğü g�b� deney ve kontrol grubundak� öğrenc�ler�n 

son teste a�t başarı puanları arasında anlamlı b�r farklılık bulunmamaktadır 

[t(62) = .899; p>.05]. Deney grubu öğrenc�ler�n�n uygulama sonrası başarı 

test� ortalamasının X  = 12.28, kontrol grubu öğrenc�ler�n�n ortalamalarının  

X = 11.56 olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

Tablo 4. Deney ve kontrol grubu öğrenc�ler�n�n ön ve son test puanlarına �l�şk�n t-

test� sonuçları 

 

Tablo 4 kontrol ve deney grubu öğrenc�ler�n�n ön test ve son test 

ortalamalarına �l�şk�n t-test� sonuçlarını göstermekted�r. Bu sonuçlara göre 

kontrol grubundak� öğrenc�ler�n ön ve son test ortalamaları arasında anlamlı 

b�r farklılık ortaya çıkmıştır [t(62) = 10,56; p>.05]. Aynı şek�lde deney 

grubundak� öğrenc�ler�n ön ve son test ortalamaları arasında da anlamlı b�r 

farklılık ortaya çıkmıştır [t(62) = 9,578; p>.05]. 

 

Kontrol Grubu   N X  
Ss    t p 

Ön Test 32 5,18 1,73 10,560                 .00 

Son Test 32 11,56 2,73 

Deney Grubu N X  
   

Ön Test 32 5,18 2,01  9,578                  .00 

Son Test 32 12,28 3,60 
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Tablo 5. Deney ve kontrol grubu öğrenc�ler�n�n ön ve son test puanlarında meydana 

gelen değ�ş�m 

Tablo 5 deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrenc�ler�n ön ve son 

teste a�t ortalamaları �le ön ve son test arasındak� değ�ş�m� göstermekted�r. 

Kontrol grubundak� öğrenc�ler�n 5,18 olan ön test ortalamaları son testte 

11,56 olmuştur. Böylece ortalamada 6,38'l�k b�r artış yaşanmıştır. Deney 

grubunda öğrenc�ler�n ön testte 4,93 olan ortalamaları son testte 12,28' e 

çıkarak 7,35'l�k b�r artış gerçek leşm�şt�r. Deney grubundak� öğrenc�ler�n 

ortalamalarının kontrol grubundak�lere göre daha fazla artış gerçekleşt�rd�ğ� 

görülmekted�r. 

Tablo 6. Ön test son test başarı puanlarının ANOVA sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı  
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası      

Grup (Deney/Kontrol) 1.758 1 1.758 68.741 .000 

Hata 380.734 62 6.141 0.286  

Gruplar �ç�      

Ölçüm (Ön test-Son test) 1505.633 1 1505.633 197.623 .000 

Grup*Ölçüm 7.508  7.508 .985 .325 

Hata 472.359 62 7.619   

 

Tablo 6' da öğrenc�ler�n gruplara göre ön test ve son test başarı 

puanlarına a�t ANOVA anal�z� göster�lmekted�r. Buna göre deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrenc�ler�n başarı puanlarında deney önces�ne göre 

sonrasında anlamlı farklılık göstermed�ğ�, yan� deney ya da kontrol grubunda 

olmak �le tekrarlı ölçüm faktörler�n�n “Dünya'nın Şekl� ve Hareketler�” 

konusu test� başarı düzeyler� üzer�ndek� ortak etk�ler�n�n anlamlı olmadığı 

tesp�t ed�lm�şt�r (F(1-62) = .985, p<.05). Bu bulgu, EBA �çer�kl� öğret�m 

yöntem�n�n ve mevcut programa dayalı yöntemler�n�n “Dünya'nın Şekl� ve 

Hareketler� ” konusune a�t başarılarını artırmada farklı etk�lere sah�p 

olmadığını göstermekted�r. Yan� gruplarla ölçüm sonuçları farklılık 

göstermemekted�r.

Grup N X Ön X Son X Ön- X Son 

Kontrol 32 5,18 11,56 6,38 

Deney 32 4,93 12,28 7,35 
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Şek�l. Öğrenc�ler�n Öntest – Sontest Başarı Puanları Graf�ğ� 

Şek�l �ncelend�ğ�nde deney grubundak� öğrenc�ler�n ön test 

puanlarının kontrol grubundak�lere göre daha düşük olduğu görülmekted�r. 

Son testte �se deney grubunun kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde olmasa 

dah�, daha başarılı olduğu d�kkat� çekmekted�r. 

Deney Grubu Öğrenc�ler�n�n EBA İçer�kl� Ders Uygulamasına Yönel�k 

Görüşler� 

Uygulama sonrasında deney grubunda bulunan öğrenc�lere 

uygulamaya yönel�k görüşler� sorulmuştur. Dört öğrenc�n�n görüş 

bel�rtmed�ğ� sorulardan elde ed�len bulgular şu şek�lded�r: 

EBA �çer�kl� Coğrafya ders� hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna 

25 öğrenc� ders� zevkl� hale get�rd�ğ�n�, �lg�ler�n� artırdığı g�b� olumlu şek�lde 

görüş bel�rtm�şlerd�r. Üç öğrenc� �se EBA �çer�kler�n�n tek başına yeterl� 

olmadığını, öğretmenler�n�n etk�s� �le bu �çer�kler�n anlamlı hale geld�ğ�n� 

bel�rtm�şlerd�r. 
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Tablo 7. Öğrenc�ler�n EBA İçer�kler�ne Yönel�k Görüşler� 

SORULAR Evet Hayır 

EBA �çer�kler�nde gereks�z gördüğün, hoşlanmadığınız b�r şey var mıydı?   3 25 

EBA �çer�kl� coğrafya ders� �şlenmes� derse olan �lg�n�z� etk�led� m�? 19 9 

EBA �çer�kler�nden en 

çok �lg�n�z� çeken şey 

neyd�? 

Anlatım 

7 

V�deo 

7 

Görsel 

6 

An�masyon 

2 

Görüşü 

yok/Olumsuz 

6 

 

Tablo 7 �ncelend�ğ�nde EBA �çer�kler�nde gereks�z gördüğün, 

hoşlanmadığınız b�r şey var mıydı? sorusuna 25 öğrenc� olumsuz b�r görüşte 

bulunmadığı görülmekted�r. Ancak �k� öğrenc� gereks�z olduğunu �fade 

ederken, b�r öğrenc� de  'çok görsel kullanıyor, d�kkat dağıtıyor' şekl�nde 

görüş bel�rtm�şt�r. EBA �çer�kl� coğrafya ders� �şlenmes� derse olan �lg�n�z� 

etk�led� m�? sorusuna 19 öğrenc� 'evet'  derken, 9 öğrenc� ' hayır'  şekl�nde 

cevap verm�şlerd�r. EBA �çer�kler�nden en çok �lg�n�z� çeken şey neyd�? 

sorusuna 7 öğrenc� anlatımlar, 7 öğrenc� v�deolar, 6 öğrenc� görseller ve 2 

öğrenc� de an�masyonlar şekl�nde cevap verm�şt�r. Ger�ye kalan 6 

öğrenc�den 4'ü görüş bel�rtmez �ken, 2 öğrenc� �lg�s�n� çeken h�çb�r şey 

olmadığını �fade etm�şlerd�r. 

Sonuç, Tartışma ve Öner�ler  
Bu çalışma 'Dünyanın Şekl� ve Hareketler�' konusunda EBA 

�çer�kler�n�n kullanılmasının öğrenc�ler�n akadem�k başarısına etk�s�n� 

bel�rlemek amacıyla yapılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının bulunduğu ve 

ön test- son test uygulamalarıyla ver�ler�n toplandığı bu çalışmada toplanan 

bulgulardan ortaya çıkan sonuçlara aşağıda yer ver�lm�şt�r.  

Çalışmada öğrenc� başarı düzey� �l genel�ne göre orta düzeyde olan 

okullardan b�r� terc�h ed�lerek, salt öğrenc� kaynaklı etk�y� m�n�m�ze etmek 

hedeflenm�şt�r. 

Amacımız doğrultusunda öğrenc�lere 'Dünya'nın Şekl� ve Hareketler�' 

konusunu �şlemeye başlamadan önce başarı test� uygulanmıştır. Kontrol 

grubundak� öğrenc�ler�n başarı ortalaması 5,18 �ken, deney grubundak� 

öğrenc�ler�n başarı ortalaması 4,93 olmuştur. Gruplar arasında yapılan t-test� 

sonucunda anlamlı b�r farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç deney önces�nde 

öğrenc�ler arasında sev�ye farkının olmadığını göstererek, araştırmamızda 

ölçmeye çalıştığımız bağımlı değ�şken�m�z�n etk�s�n� test etmek adına 
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öneml�d�r. Dört haftalık EBA �çer�kl� ders planı sonucunda son teste a�t 

değerler el de ed�lm�şt�r. Elde ed�len başarı test� ortalamaları kontrol 

grubunda 11,56 �ken, deney grubunda 12,28 olmuştur. Y�ne deney ve kontrol 

grubundak� öğrenc�ler�n başarı puanlarının c�ns�yet ve grup değ�şken�ne göre 

yapılan ANOVA anal�z�nde de anlamlı b�r farklılık tesp�t ed�lmem�şt�r. Bu 

sonuçlar deney sonrasında gruplar arasında anlamlı b�r farklılık olmadığını 

göstermekted�r. Ancak deney ve kontrol grubundak� öğrenc�ler�n ön ve son 

testtek� başarı ortalamaları ve başarı düzey�ndek� değ�ş�mler� �ncelenm�şt�r.  

Bunun sonucunda deney grubundak� öğrenc�ler�n başarı 

ortalamalarının 7,35 düzey�nde artış gösterd�ğ�, kontrol grubundak�ler�n �se 

6,38 düzey�nde kaldığı görülmüştür. Bu durum gruplar arasında �stat�st�ksel 

anlamda anlamlı b�r farklılık olmamasına rağmen, deney grubu 

öğrenc�ler�n�n daha başarılı olduğuna �şaret etmekted�r. Yan� EBA �çer�kl� 

ders uygulamasının n�speten öğrenc�ler�n başarısını artırdığı, konuların 

anlaşılmasını kolaylaştırdığı ama anlamlı b�r fark oluşturacak kadar etk�l� 

olmadığı görülmekted�r.  Anlamlı farklılığın ortaya çıkmamasında EBA 

�çer�kler�, öğretmen ve öğrenc� kaynaklı faktörler�n etk�s�nden söz ed�leb�l�r. 

Öğrenc�ler�n coğrafya öğren�m�ne karşı öz �nanç düzeyler�n�n düşük olması, 

ortaokul dönem�nde b�lg�sayarlı öğret�m etk�nl�kler�ne hazır ve aş�na 

olmamaları, d�kkat ve mot�vasyonun öğretmen tarafından yeter�nce 

sağlanamamış olması g�b� faktörlerden söz ed�leb�l�r. Ayrıca EBA 

�çer�kler�ne a�t v�deo ve an�masyonların süres� ve etk�l�l�ğ�n�n konunun 

öğren�lmes�ne olan katkısının düşük olması da olası etkenler arasında 

sayılab�l�r. Araştırmamızın sonuçları �le benzerl�k ve farklılık gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Araştırmamıza paralel olarak Özgen ve d�ğerler� 

(2006) çalışmalarında coğrafya eğ�t�m�nde b�lg�sayar destekl� ders sunum 

yöntem�n�n az b�r farkla da olsa klas�k yönteme göre daha başarılı olduğunu 

tesp�t etm�şlerd�r.  Dem�rc� ve Duran (2015)  çalışmalarında 3B CBS 

uygulamasının uygun yöntemlerle kullanıldığında coğrafya dersler�nde 

öğrenc� başarısını artırmada ve öğrenc�ler� derse karşı mot�ve etmede öneml� 

b�r potans�yel taşıdığını �fade etm�şlerd�r. Eng�n ve d�ğerler� �se (2007) 

çalışmaları sonucunda “Yer Yuvarlağı” ün�tes�n�n öğret�m�nde kullanılan �k� 

farklı öğret�m uygulamasının, ders başarısı üzer�nde aynı etk�de 

bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 
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Yapılan bazı araştırmalarda �se çalışılan gruplar arasında deney önces� 

ve sonrasında anlamlı b�r farklılık olduğu görülmüştür. Çel�k (2007) 

tarafından yapılan çalışmada deney grubundak� öğrenc�lerle kontrol 

grubundak� öğrenc�ler arasında coğrafya ders�n�n akadem�k başarı ve 

b�lg�n�n kalıcılığa olan etk�s� yönünden an�masyon grubu leh�ne �stat�st�ksel 

olarak öneml� b�r farklılığın olduğunu ortaya konulmuştur. Yeş�ltaş ve 

Pehl�van (2015) çalışmalarında çevr�m�ç� har�taların kullanımının akadem�k 

başarıyı arttırdığını �fade ederken, Aktürk, Yazıcı ve Bulut (2013) 

çalışmalarında sosyal b�lg�ler ders�nde an�masyon ve d�j�tal har�ta 

kullanımının öğrenc�ler�n akadem�k başarılarını arttırdığını ortaya 

koymuşlardır. Kaya (2011) çalışmasında geleneksel yöntem ve tekn�klerle 

yapılan uygulamada öğrenc� başarısı ortalama % 13.02 artarken, CBS 

uygulaması sonrasında öğrenc� başarısının %38.86 oranında arttığını tesp�t 

etm�şt�r. Bu konuya yönel�k yapılan araştırmalar öğret�m teknoloj�ler�ne a�t 

materyal ve program kullanılmasının coğrafya konularının öğret�m�nde 

n�speten de olsa katkı sağladığını göstermekted�r. 

Araştırma kapsamında deney grubundak� öğrenc�ler�n EBA �çer�kl� 

coğrafya ders� �şlen�ş�ne yönel�k görüşler� alınmıştır. Alınan görüşler 

doğrultusunda öğrenc�ler�n çoğunluğunun olumlu görüş beyan ett�kler� 

görülmüştür. Ders�n an�masyonlar, v�deolar ve görsellerle sunulmasının 

�lg�ler�n� çekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. D�kkat�n� dağıttığını ve �lg�s�n� 

çekmed�ğ�n� �fade eden öğrenc�ler de bulunmuştur. Çoğu öğrenc�n�n faydalı 

ve olumlu olduğunu �fade etmeler�ne rağmen başarı düzeyler�nde kontrol 

grubundak� öğrenc�lere göre bel�rg�n b�r artış yaşanmaması da d�kkat çek�c� 

b�r durumdur. Bu sonuç doğrultusunda Ateş de (2010) çalışmasında akıllı 

tahta kullanımına da�r öğrenc� görüşler�n�n genelde olumlu olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Aydın'ın (2011) çalışmasındak� öğrenc�ler�n coğrafya ders�ne a�t 

�stekler�nden görsel materyal ve araç-gereç �stekler� çalışmamızda 

karşılanmasına rağmen beklenen düzeyde artışın gerçekleşmed�ğ� 

görülmekted�r. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında; 

- Okullarda �nternet altyapı sorunlarının daha hızlı çözüleb�lmes� 

�ç�n okul yönet�mler�ne �n�s�yat�f sağlanması, sağlanan madd� 

�mkanların artırılması. 
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- Etk�leş�ml� tahtaların sürekl� güncellenmes� sağlanarak, 

yazılımsal ve donanımsal eks�kl�kler�n�n g�der�lmes� 

- Öğretmen ve öğrenc� tabletler�n�n etk�leş�ml� tahta �le 

�let�ş�m�nde sık sık yaşanan bağlantı ve uyum sorunlarının çözülmes�,  

- Seçmel� olarak ver�len b�l�ş�m teknoloj�ler� ders�n�n zorunlu 

olması ve müfredatının EBA �çer�kler�n� kapsayacak şek�lde 

gen�şlet�lmes�  

- Coğrafya ders müfredatında EBA �çer�kler�ne daha fazla 

zaman ayırab�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılması. 

- Bu çalışmayla benzer çalışmalar yapılarak EBA �çer�kler�n�n 

öğrenme ve öğretme faal�yetler� üzer�ndek� etk�s�n�n daha net ortaya 

konulması öner�lmekted�r. 
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Öz 

Araştırmanın amacı, d�l b�lg�s� öğret�m�nde b�lg�sayar destekl� h�permet�nsel ortamın 
öğrenc� başarısı üzer�ndek� etk�s�n� tesp�t etmekt�r. Ayrıca, öğrenc�ler�n h�permet�nle 
öğret�m çalışmalarına yönel�k görüşler�n� de bel�rlemek hedeflenm�şt�r. Çalışmada 
karma metot kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem�, 58 8. sınıf öğrenc�s�nden 
oluşmaktadır (Deney=30-Kontrol=28). Cümlen�n ögeler� konusu deney grubunda 
h�permet�nle oluşturulan ortamda, kontrol grubunda �se geleneksel yöntemle 
�şlenm�şt�r. N�cel ver�ler, araştırmacılar tarafından hazırlanan D�l B�lg�s� Başarı Test� 
�le toplanmış ve SPSS 16 programı �le anal�z ed�lm�şt�r. Öğrenc� görüşler�ne yönel�k 
n�tel ver�ler görüşme formu �le toplanmış ve �çer�k anal�z� uygulanmıştır. Çalışma 
sonunda h�permet�nle öğret�m�n d�l b�lg�s� başarısı üzer�nde geleneksel yönteme 
göre daha etk�l� olduğu ve öğrenc�ler�n yönteme karşı farklı görüşler sunduğu 
bel�rlenm�şt�r. 
Anahtar Sözcükler: B�lg�sayar destekl� öğret�m, d�l b�lg�s� öğret�m�, h�permet�n, 
başarı, görüş. 
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Computer Ass�sted Language Teach�ng: Hypertext 
Usage 

 
Abstract 

The a�m of the study �s to �nvest�gate the �nfluences of computer ass�sted hypertext 
env�ronment on students' success of language learn�ng. It also a�ms to �nvest�gate 
students' op�n�ons on teach�ng through hypertexts. In the study, m�xed method was 
appl�ed. The sample of the study �ncludes 58 8 grade students (exper�mental 
group=30 - control group=28). The subject of word order (order�ng of sentence 
parts) were taught to students �n exper�mental group �n hypertext env�ronment and to 
the ones �n control group w�th convent�onal techn�ques. The quant�tat�ve data was 
gathered through 'Grammar Ach�evement Test' wh�ch was created by the researchers 
and analysed by us�ng SPSS 16. The qual�tat�ve data was gathered through �nterv�ew 
form and analysed by us�ng content analys�s techn�que. The study found that 
teach�ng Turk�sh grammar w�th hypertexts had more pos�t�ve effects on students' 
success compared to the convent�onal techn�ques. The study also found that the 
students had var�ous op�n�ons about teach�ng through hypertexts. 
Keywords: Computer-ass�sted teach�ng, teach�ng grammar, hypertext, success, 
op�n�on. 
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G�r�ş 

İnsanın �let�ş�m kurarken kullandığı en etk�n araç d�ld�r. D�l, �nsanın 

çevres�nden aldığı uyarıcıları anlamlandırmasını ve uygun tepk�ler vererek 

meramını anlatmasını sağlar. D�l becer�ler�n�n eğ�t�m�nde de bu �lkeye bağlı 

kalınarak anlama becer�ler� (okuma ve d�nleme) �le anlatma becer�ler� 

(konuşma ve yazma) b�rb�r�nden ayrı düşünülmeks�z�n kazandırılmaya 

çalışılır. Anlama ve anlatma becer�ler�n�n doğru ve etk�l� b�r şek�lde 

gerçekleşmes�, d�l�n �şley�ş kurallarına yan� d�l b�lg�s� kurallarına uyulmasına 

bağlıdır. D�l b�lg�s� kurallarına uygun olarak yapılan anlatma eylem� tam ve 

etk�l� anlamanın ön koşuludur. D�l b�lg�s�; b�r d�l�n sesler�, sözcük türler�, 

bunların yapıları, cümle olarak d�z�lmeler� ve cümle �ç�ndek� görevler�, 

çek�mler�yle �lg�l� kuralları �nceleyen b�r b�l�m dalı (Göğüş, 1978, s.337), b�r 

d�l�n kullanma kılavuzudur (Gemalmaz, 1995). D�l b�lg�s� doğru düşünme, 

doğru konuşma ve yazmaya yardımcı b�r çalışma alanıdır. Bu nedenle d�l�n 

�şley�ş kurallarının d�l becer�ler� �le b�rl�kte onları destekleyecek b�ç�mde ve 

alışkanlığa dönüştürülerek öğret�lmes� büyük önem arz eder. D�l b�lg�s� 

öğret�m�yle öğrenc�ler, d�l�n �mkânlarını, sınırlarını ve g�z�l gücünü ortaya 

çıkarırlar. Ana d�l� öğret�m�nde hedefe, anlama ve anlatma etk�nl�kler�yle 

ulaşılırken bu etk�nl�kler yazım, noktalama ve d�l b�lg�s� çalışmalarıyla 

beslen�r (Sever, 2000, s.25). Dolayısıyla yazım kuralları ve �şaretler�n�n 

kullanımıyla b�rl�kte d�l�n �şley�ş kurallarının da d�l becer�ler� kazandırılırken 

önemsenmel� ve bütünlük �çer�s�nde öğrenme-öğretme sürec�ne 

yerleşt�r�lmel�d�r. 

D�l b�lg�s�n�n d�ğer d�l becer�ler�n�n gel�ş�m�nde anahtar görev� 

üstlenmes�, d�l b�lg�s� öğret�m�n� daha öneml� hâle get�rmekted�r. Bu 

bakımından, öğrenc�n�n b�reysel gel�ş�m�ne ve d�lsel özell�klere uygun b�r d�l 

b�lg�s� öğret�m�n�n yapılab�lmes� �ç�n çeş�tl� öğret�m uygulamalarının �şe 

koşulması gerekmekted�r. Soyut b�r b�lg� bütünü olan d�l b�lg�s� kurallarının 

somutlaştırılması, göster�p yaptırılması, �k� boyutlu veya üç boyutlu hatta 

elektron�k araçlarla desteklenerek kavratılması şüphes�z öğrenme başarısını 

artırmaktadır. D�l b�lg�s� öğret�m�nde başarıya ulaşmak �ç�n, öğrenc�ler�n 

�lg�s�n� çekeb�lecek, �ht�yaçlarına cevap vereb�lecek ve d�l b�lg�s� konularını 

somutlaştırarak onların olumlu tutum serg�lemeler�n� sağlayab�lecek 

teknoloj�ye dayalı araç gereç ve yöntemler�n kullanılması gerekmekted�r 

(Durukan, 2014, s.320). 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.363-381

361



  

B�lg�sayar Destekl� Öğret�m ve H�permet�n 
Yaşam şartlarının b�lg� ve teknoloj�n�n hızlı değ�ş�m�ne bağlı olarak 

devamlı yen�lenmes� d�l b�lg�s� öğret�m�nde yen� tekn�kler�n ve materyaller�n 

kullanılmasını gerekl� kılmıştır. Ayrıca, öğret�m sürec�nde b�lg�n�n çeş�tl� 

şek�llerde sunulmasının gerekl�l�ğ�, geleneksel öğret�m araç-gereçler�n�n 

yer�ne, b�lg�sayar, genel ağ(�nternet) ve d�ğer görsel-�ş�tsel b�lg� 

teknoloj�ler�n�n kullanılmasını ön plana çıkarmaktadır (Kaput, 1991). Bu 

bağlamda, b�lg�sayarların öğret�m ortamlarında kullanılmasının en öneml� 

faydalarından b�r�, çok sayıda duyu organına aynı anda h�tap ederek öğrenme 

düzey�n� artırması ve öğren�lenler�n kalıcılığını sağlamasıdır. Bundan dolayı 

b�lg�sayarlarla an�masyon, res�m, canlandırma ve ses b�rl�kte kullanılarak 

öğret�m ortamlarının geleneksell�kten kurtarıldığına ve öğrenme düzey�n�n 

artırıldığına d�kkat çek�lmekted�r (Clark ve Cra�k, 1992). B�reysel 

farklılıkları ve akt�f katılımı hatta �ş b�rl�kl� öğrenmey� ön plana çıkarmış 

modern eğ�t�m yaklaşımlarının hedefled�ğ� öğrenc� merkezl� eğ�t�m sürec�, 

b�lg�sayar yardımıyla rahatlıkla sağlanab�lmekted�r. Ancak, b�lg�sayar 

destekl� öğret�m�n bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Öğrenc�ler�n; farklı 

b�l�şsel, duyuşsal özell�klere ve ps�komotor becer�lere sah�p olmaları, 

öğret�m teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�nde çok d�kkatl� davranılmasını 

gerekt�rmekted�r (Akpınar, 1999). 

B�lg�sayar destekl� d�l öğret�m�, �nternet tabanlı öğret�m, uzaktan 

öğret�m, medya okuryazarlığı g�b� kavramlar teknoloj�k gel�şmelerle b�rl�kte 

eğ�t�m s�stem�, d�l öğret�m� ve becer�ler� �ç�n özelleşm�şt�r. B�lg�sayarın ve 

�nternet�n günlük �let�ş�mde çok fazla yer alması bu doğal sürec� 

hızlandırmaktadır. B�lg�sayar ve genel ağ (�nternet) destekl� eğ�t�m�n 

uygulama alanının artmasıyla ortaya çıkan “h�permet�n” ve 

“h�permedya(ortam)” kavramı da d�l öğret�m� açısından öneml� görülen b�r 

teknoloj�k araçtır (Warschauer ve Healey, 1998; Fel�x, 1999; Ganderton, 

1999; Brooks, 2002; Baker, 2003; Kon�sh�, 2003; Dünser ve J�rasko, 2005; 

Çakmak ve Altun, 2008; Naumann ve d�ğ., 2008; Şah�n ve Alsancak, 2011; 

Türkyılmaz ve Başparmak, 2011). 

B�lg� çağının teknoloj�k altyapısı �le d�j�tal ortamlarda hazırlanmış 

olan h�permet�nler, basılı met�nlere karşı b�r alternat�f olarak sunulmaktadır. 

H�permet�n, henüz b�l�msel teor�s� tam anlamıyla b�l�nmeyen; tek tek 

met�nler�n ve met�n sayfalarının b�rb�r�ne bağlanmasıyla oluşturulan d�j�tal 
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b�r met�n türüdür (Wallen, 2002'den akt. Türkyılmaz ve Başarmak, 2011, 

s.2). H�permet�nler b�lg� ver� tabanlarından d�j�tal buton ve kategor�lerle 

köprüler kurularak b�lg�ye hızlı er�ş�m, ortamlar arası geç�ş ve etk�leş�ml� 

kullanım �mkânı sağlamaktadır.  

B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n okuma ve �zlemeye yen� b�r b�ç�m 

vermes� de den�leb�lecek h�permet�nler, gerek gündel�k yaşamda gerekse 

eğ�t�msel anlamda karşı karşıya kaldığımız zeng�n okuma ortamlarıdır 

(Çakmak ve Altın, 2008). H�permet�n, b�r met�nsel parçadan d�ğer�ne mak�ne 

destekl� gönder�mler yoluyla bağlanan ve kullanıcının doğrudan etk�leş�m 

�ç�ne g�reb�ld�ğ� b�r s�stemd�r (Conkl�n, 1987). D�ğer b�r �fade �le 

h�permet�nler b�rb�rler�yle �l�şk�l� dokümanların ve b�lg�ler�n sanal 

bağlantılarla �l�şk�lend�r�l�p organ�ze ed�ld�ğ�, çoklu ortama dayalı b�lg� 

s�stemler�d�r.  

H�permet�n, hızlı b�r şek�lde eğ�t�me uyarlanmış ve eğ�t�m alanında 

yoğun �lg� görmüştür (D�llon, 1996). Okuyucu açısından klas�k ve h�per 

(köprülü) met�n türünün b�rb�r�ne göre olumlu ve olumsuz yanları 

bulunab�l�r. Örneğ�n h�permet�n, okuyucuya metn�n herhang� b�r bölümüne 

�sted�ğ� g�b� geçme �mkânı tanır. Buna ek olarak, okuyucu h�permet�nlerden 

b�lg� ed�n�rken kend� �stekler�ne ve seç�mler�ne göre hareket edeb�l�r 

(M�chael ve d�ğ. 1995; Er�ca ve Jong, 1999).  Bu özell�kler sayes�nde 

h�permetn�n anlamayı olumlu yönde arttırdığı kabul görse de, bunun yüksek 

oranda gerçekleşmed�ğ�n� tesp�t eden araştırmalar da bulunmaktadır 

(DeStefano ve LeFevre, 2007'den akt. Türkyılmaz ve Başarmak, 2011). 

D�kkate alınması gereken d�ğer b�r nokta, elektron�k araç ve met�n 

kullanmayı b�lmeyen veya �nternet bağlantılı h�permet�nler�n ve h�permedya 

ortamlarının nasıl kullanılacağına da�r b�lg�s� ve becer�s� olmayan b�reyler�n 

sonsuz ya da çok boyutlu d�j�tal met�nler arasında kaybolab�leceğ�d�r.  

Alanyazında h�permetn� tanımlayan ve kullanımına da�r deneme sonuçlarını 

paylaşan b�rçok araştırma mevcuttur (Botafogo, R�vl�n ve Shne�derman,  

1992; McDonald ve Stevenson,1996; McEneaney, 2001; Altun, 2003; 

Brown, 2000; Sala, 2002; Salmeron ve d�ğ., 2005; Karaden�z, 2006). 

Çakmak ve Altun (2008,s.64) tarafından h�per (köprülü) met�nler�n 

özell�kler� aşağıdak� şek�lde özetlenmekted�r: 
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ü H�permet�nler met�n tabanlı ancak basılı materyaller değ�l; b�lg�sayar 

ekranı üzer�nden sunulan (d�j�tal) ortamlardır. 

ü H�permet�nlerde �çer�k doğrusal b�ç�mde sunulmayab�l�r. Okurlar, 

�çer�ktek� b�lg� alanları arasında köprüler aracılığıyla geç�şler 

yapab�l�rler. 

ü H�permet�nler, okurların terc�hler� doğrultusunda met�ndek� hang� 

b�lg�ye hang� sıra �le ulaşmak �sted�kler�ne kend�ler�n�n karar 

vereb�ld�kler� etk�leş�ml� ortamlardır. 

ü H�permet�nler d�j�tal ortamlar olduğu �ç�n �çer�k, görsel ve �ş�tsel 

medya türler�yle (ses, graf�k, v�deo vb.) zeng�nleşt�r�lerek 

sunulab�l�r. Böylece, kullanıcı met�nle �lg�l� d�j�tal ortamdak� 

etk�nl�klerde ps�komotor becer�ler�n� de harekete geç�reb�ld�ğ�nden 

h�permet�nler görsel, �ş�tsel ve k�nestet�k öğrenenlere çoklu öğrenme 

�mkânı sağlamaktadır. 

ü Okurun akt�f olduğu bu d�j�tal ortamların geleneksel met�nlerdek� 

g�b� bell� b�r başlangıç ve b�t�ş sayfası olmayab�l�r. 

ü Her okur met�nde yer alan farklı b�lg� kümeler� arasında kend� 

terc�hler�ne göre gez�nerek okumalar yapab�l�r. Bu yönüyle 

h�permet�nler yazarın yazdığı met�nler değ�l kullanıcının okuma 

terc�hler�ne göre oluşan ve okurken oluşturulan met�nlerd�r. 

 

D�l B�lg�s� Öğret�m�nde H�permet�n Kullanımı 
Dünya'da h�permetn�n dayandığı b�lg�sayar destekl� eğ�t�m, mal�yetl� 

b�r eğ�t�m türü olarak görülse de, Türk�ye'de 2010 yılından �t�baren M�llî 

Eğ�t�m Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan FATİH (Fırsatları Artırma 

ve Teknoloj�y� İy�leşt�rme) projes� �le bu olumsuzluk ortadan kalkmıştır. 

Proje aracılığıyla, üç yıl �çer�s�nde bütün eğ�t�m kademeler�nde (sırasıyla: 

ortaöğret�m, �lköğret�m �k�nc� kademe, �lköğret�m b�r�nc� kademe ve okul 

önces�) b�lg�sayar teknoloj�s�n�n yaygınlaşması planlanmaktadır. FATİH 

projes� �le b�rl�kte her sınıfta akıllı tahta ve �nternet bağlantısı kullanımına 

geç�lm�ş, elektron�k materyaller de kullanılmaya başlanmıştır. FATİH 

projes�, ders k�taplarının ve d�ğer kaynakların an�masyonlarla, ses, v�deo, 

fotoğraf, har�ta, tablo g�b� görsel-�ş�tsel ve etk�leş�ml� özell�klere sah�p 

şek�lde elektron�k formatla zeng�nleşt�r�lm�ş k�tap (z-k�tap) adıyla 

uygulanmaya başlanması da h�permet�nler�n kullanımına �mkân 
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Bahsed�len gerekçelerden hareketle bu çalışmada, �lköğret�m Türkçe 

ders�nde h�permet�nle d�l b�lg�s� öğret�m�n�n öğrenc�ler�n akadem�k başarısı 

üzer�ndek� etk�s�n� ve h�permet�nle öğret�me yönel�k öğrenc� görüşler�n� 

tesp�t etmek amaçlanmıştır. Araştırmada öğrenc�ler�n met�nler üzer�nden, 

genel ağ(�nternet)da b�lg� kaynaklarına ve d�l b�lg�s� kurallarıyla �lg�l� 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.363-381

365

tanımaktadır. Z-k�tapların �çer�ğ�nde zaten zeng�n, çok boyutlu, köprülerle 

bağlantı kurulan met�nler yer almaktadır. Z-k�taplardan oluşan kütüphaneler de 

m�llî eğ�t�m s�stem�nde dersle ve genel kültürle �lg�l� kaynaklara kolay er�ş�m� 

sağlarken, d�j�tal ve medya ortamlarını eğ�t�m-öğret�m sürec�nde �şlevsel hâle 

get�rmekted�r. Dolayısıyla, ülkem�zde h�permetne dayalı öğret�m 

uygulamalarının yapılması artık kolaylaşmış ve b�r gerekl�l�k hâl�n� almıştır. 

Türkçen�n eğ�t�m� ve öğret�m�nde öğrenc�y� merkeze alan öğret�m yaklaşımları 

uygulanmakta, özell�kle yapılandırmacılık esaslı müfredatlarla bugün eğ�t�m 

yapılmaktadır. Öğrenc�y� merkeze alan b�r anlayışla Türkçe d�l b�lg�s� kuralları 

öğretmek �ç�n d�ğer akt�f öğrenme uygulamaları ve araçları �le b�rl�kte 

b�lg�sayar ve �nternet temell� h�permet�nlerden yararlanılmasının kal�tey� 

yükselteceğ� öngörüleb�l�r.

D�l b�lg�s�n�n d�l becer�ler�n�n gel�ş�m� açısından önem� ve eğ�t�mde 

teknoloj� kullanımının artırılması çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, 

b�lg�sayar destekl� öğret�m�n d�l b�lg�s� başarısı üzer�ne etk�s�yle �lg�l� deneysel 

n�tel�kl� b�r çalışmanın alanyazında yer almaması öneml� b�r eks�kl�k olarak 

değerlend�r�leb�l�r (Durukan, 2014). H�permet�nle oluşuturulan öğrenme 

ortamında yapılacak d�l b�lg�s� öğret�m� çalışmalarına da�r deneysel b�r 

araştırmanın yapılması, uygulamadak� eks�kler�n g�der�lmes� �ç�n yol göster�c� 

olab�l�r. Ayrıca, �lg�l� alanyazın tarandığında h�per (köprülü) met�nler�n d�l 

becer�ler�n�n eğ�t�m�nde, özell�kle okuma ve d�nleme becer�s�n�n 

gel�şt�r�lmes�ne yönel�k kullanıldığı görülmekted�r (Altun, 2000; Palermo, 

2008; Türkyılmaz ve Başarmak, 2011; Durukan, 2014). Ayrıca Johnsen (1996), 

�nsanların d�l b�lg�s�n� h�permet�nsel ortamlarda, �nternet üzer�nde ve 

b�lg�sayarlar aracılığıyla daha çok kullandığını, h�permet�nsel materyaller�n 

kaynaklara ulaşma, hız ve uygulama g�b� faydalar sağladığını, bu g�b� 

nedenlerle d�l öğret�m�nde ve d�l b�lg�s� konularının öğret�m�nde 

h�permet�nler�n kullanımının g�derek arttığını bel�rtmekted�r. 



  

res�mlere, etk�nl�klere yöneleb�leceğ� köprüler� �çeren b�r h�permet�n ortamı 

kullanılmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdak� sorulara cevap aranmıştır: 

1) İlköğret�m 8. sınıf Türkçe ders�nde h�permet�n ve geleneksel 

öğret�m�n d�l b�lg�s� başarısı üzer�ndek� etk�s� arasında anlamlı b�r fark var 

mıdır? 

 

Yöntem 
Bu araştırmada karma metot kullanılmıştır. D�l b�lg�s� öğret�m�ndek� 

başarıyı bel�rlemek �ç�n deneysel modellerden “kontrol gruplu ön test-son 

test model�” ve öğrenc� görüşler�n� bel�rlemek �ç�n “tarama model�” d�kkate 

alınmıştır. Bu çalışmanın örneklem�, G�resun �l�nde bulunan b�r �lköğret�m 

okulunun �k� farklı 8. sınıfında öğren�m gören 58 öğrenc�den oluşmaktadır. 

Sınıflardan b�r� kontrol (n=28), d�ğer� �se deney (n=30) grubu olarak rastgele 

ayrılmıştır. Deney grubunda d�l b�lg�s� çalışması h�permet�n uygulamaları �le 

kontrol grubunda �se geleneksel öğret�m �le yürütülmüştür.  

 

Çalışmada kullanılan araştırma desen� 

Çalışma 

Grubu 

C�ns�yet Uygulama 

Önces� 

Uygulama Sürec� Uygulama 

Sonrası Kız Erkek 

Kontrol 12 16 
DBBT 

Geleneksel Öğret�m DBBT 

ÖGF Deney 11 19 H�permet�nle Öğret�m 

 

Ver�ler�n Toplanması ve Anal�z� 

Uygulanan öğret�m b�ç�mler�n�n �lköğret�m öğrenc�ler�n�n d�l b�lg�s� 

başarıları üzer�ndek� etk�s�n� tesp�t etmek amacıyla araştırmacı tarafından 

gel�şt�r�len ' D�l B�lg�s� Başarı Test�' (DBBT) kullanılmıştır. D�l b�lg�s� 

konusundak� başarıyı ölçmek amacıyla hazırlanan DBBT �ç�n geçm�ş 

yıllardak� SBS ve OKS sorularından “cümlen�n ögeler�” konusuyla �lg�l� 36 

soruluk b�r havuz oluşturulmuş ve sorular Türkçe öğretmenler� (n=5) 

tarafından �ncelenm�şt�r. İnceleme sonrasında, 10 soru havuzdan 

çıkartılmıştır. 26 soruluk test�n güven�rl�ğ�n� test etmek �ç�n 112 �lköğret�m 

öğrenc�s� üzer�nde b�r p�lot uygulama yapılmıştır. Uygulama sonrasında 'D�l 
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2) İlköğret�m 8. sınıf öğrenc�ler�n�n h�permet�nle d�l b�lg�s� öğret�m�ne 

yönel�k görüşler� ne yönded�r?



  

B�lg�s� Başarı Test�(DBBT)'n�n güven�rl�k �ç tutarlık katsayısı Kuder 

R�chardson (KR-20) formülü �le 0,84 olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Puanlama 

kolaylığını sağlamak amacıyla sorulardan 1'� �ptal ed�lm�ş ve ölçeğ�n son 

hâl�nde 25 soru yer almıştır. DBBT'de her soru 1 puan  olarak anal�z 

ed�lm�şt�r. Başarı test� �le elde ed�len ver�ler�n anal�z�nde, SPSS �stat�st�k 

programı kullanılmıştır. İlköğret�m öğrenc�ler�n�n h�permet�nle öğret�me 

yönel�k görüşler�n� bel�rlemek �ç�n �k� soruluk yarı yapılandırılmış ' Öğrenc� 

Görüş Formu (ÖGF)' gel�şt�r�lm�şt�r. Formla toplanan n�tel ver�ler üzer�nde 

�çer�k anal�z� yapılmıştır. 

Uygulama sürec� 

Çalışmada h�permet�nle öğret�m�n yapıldığı deney grubu �le 

geleneksel öğret�m yöntem�n�n uygulandığı kontrol grubunun d�l b�lg�s� 

başarıları arasında anlamlı b�r farklılığın olup olmadığını bel�rlemek 

amacıyla uygulamanın başlangıcında DBBT hem deney grubuna hem de 

kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. DBBT' den elde ed�len ver�ler 

ışığında örneklem� oluşturan öğrenc�ler arasında bel�rg�n b�r farkın olmadığı 

(Tablo 1) tesp�t ed�lm�ş ve deney �le kontrol grupları rastgele 

oluşturulmuştur.  

Deney grubunda“cümlen�n ögeler�” konusunun öğret�m�ne yönel�k 

örnekler �çeren 8. Sınıf (Evren Yayınları) ders k�tabındak� �lg�l� “Türk�ye'n�n 

Önem�” adlı met�n görsel-�ş�tsel araçlarla h�permetne dönüştürülmüştür. 

Örnek met�n üzer�nden köprü kurularak �nternet ağı üzer�nden konuyla �lg�l� 

çeş�tl� s�telere bağlantı �mkânı sunulmuştur. H�permet�nle �şlenecek 2 

haftalık b�r ders sürec� planlanmıştır. Ders sürec� h�permetne göre 

planlanırken ders�n gerekt�rd�ğ� d�l b�lg�s� kazanımları da önemsenm�ş, 

h�permet�nde bu kazanımlar �ç�n etk�nl�klere de yer ver�lm�şt�r. İlk hafta 

Türkçe ders� �ç�n d�l b�lg�s� örnek metn� ve etk�nl�kler�n� �çerecek şek�lde 

hazırlanan h�permet�nsel ortam çeş�tl� teknoloj�k araçlarla öğrenc�lere 

sunulmuştur.  

Öğrenc�lere öncel�kle h�permet�n kavramı ve h�permetn�n nasıl 

kullanılacağı �le �lg�l� b�lg� ver�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n b�lg�sayardan 

yararlanab�leceğ� b�r ortamda h�permet�nsel d�l b�lg�s� faal�yetler� 

yapılmıştır. Öğretmen, h�permet�nlerle d�l b�lg�s� etk�nl�kler� sürerken 

öğrenc�lere çeş�tl� sorular yöneltm�ş, öğrenc�ler�n h�permet�nler�n 

özell�kler�n� tam olarak keşfetmes�n�, d�l b�lg�s� konularını örnekler üzer�nde 
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kavramalarını, etk�nl�kler� doğru b�r şek�lde çözmeler�n� ve kend� örnekler�n� 

elektron�k ortamda yazmalarını sağlamıştır. Uygulama �ç�n hazırlanan 

h�permet�nde görsel ve �ş�tsel unsurlar da yer almıştır. Bunun yanında 

h�permet�nler üzer�nde genel ağ l�nkler� de kurularak konu �le �lg�l� örneklere 

ulaşılması sağlanmıştır. H�permet�n destekl� d�l b�lg�s� çalışmasının sonunda 

araştırmacı tarafından öğrenc�lere konuya yönel�k bazı sorular yöneltm�ş ve 

d�l b�lg�s� kurallarının uygulama düzey�nde çok �y� anlaşıldığı tesp�t 

ed�lm�şt�r. Bunun üzer�ne �k�nc� haftanın dördüncü ders�nde son test 

uygulamasına geç�lm�şt�r.  

Deney grubunda kullanılan h�permetne a�t görüntüler ekte ver�lm�şt�r.  

H�permet�nde öğrenc�ler�n örnek metne ulaşmasını ve metn� sesl� 

olarak d�nlemeler�n�, metn� sesl� olarak d�nlemes�n� sağlamak amacıyla 

b�lg�sayar ortamındak� farklı dosyalara bağlantı yapılmış; ayrıca öğrenc�ler�n 

daha fazla n�tel�kl� res�mle karşılaşab�lmes� �ç�n res�m üzer�nden b�r genel ağ 

bağlantısı sayfaya eklenm�şt�r. Öğrenc�ler cümlen�n ögeler� hakkında ek b�lg� 

almak �sterlerse �lg�l� ögen�n baloncuğuna tıkladıklarına öge hakkında b�lg� 

ve örnekler ekrana gelm�şt�r. 

Uygulama haftada 5 ders saat�n� kapsayacak şek�lde 2 hafta süreyle 

her �k� grupta da araştırmacı tarafından yapılmıştır. Uygulama sonrasında 

deney ve kontrol grubuna DBBT son test olarak uygulanmış, �k� farklı 

yöntem�n d�l b�lg�s� akadem�k başarısındak� etk�s� arasında fark olup 

olmadığı bel�rlenmeye çalışılmıştır. Deney grubundak� öğrenc�ler�n yönteme 
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 Kontrol grubunda “cümlen�n ögeler�” konusu, kılavuz k�taptak� 

yönergeler doğrultusunda, geleneksel b�ç�mde, araştırmacıların tak�b�nde 

öğretmen tarafından anlatılmıştır. Türkçe ders� öğretmen kılavuz k�tabındak� 

bel�rlenm�ş kazanımlara uygun olarak konular �şlenm�şt�r. Yararlanılacak araç-

gereçler önceden gözden geç�r�lm�şt�r. Kontrol grubunda öğret�m süres�nce 

tüm konu başlıklarına yönel�k öğret�m ve örneklend�rme çalışmaları öğretmen 

tarafından yürütülmüştür. Konu anlatımlarında öğretmen düz anlatım ve soru-

cevap yöntem�nden yararlanmıştır. Öğrenc�lere çalışma k�tabındak� konuyla 

�lg�l� etk�nl�kler çözdürülmüştür. Ders sonunda o günkü konu özetlenm�şt�r. 

Ders anlatımları tamamlandıktan sonra, öğretmen dönütler almış ve eks�k olan 

kısımlar tekrar anlatılmıştır.

yönel�k görüşler� �se açık uçlu sorularla toplanmıştır. Uygulamadan 6 hafta 

sonra deney ve kontrol grubunun kalıcılık (hatırda tutma) düzeyler�n� 



  

 

 

 

bel�rlemek �ç�n (DBBT) kalıcılık test� yapılmıştır. Deney ve kontrol 

gruplarının ön test, son test ve kalıcılık test� ver�ler� toplanmış ve SPSS 16.0 

aracılığıyla anal�z ed�lm�şt�r.  

 

Bulgular 
Bu bölümde, deney ve kontrol grubundak� öğrenc�ler�n d�l b�lg�s� 

öğret�m� başarıları üzer�nde uygulanan h�permet�nle öğret�m �le geleneksel 

metodun etk�s�ne yönel�k bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1: Deney ve kontrol grubu DBBT ön-son test ortalamalarına da�r bulgular 

 

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde deney ve kontrol grubunun DBBT ön test 

ortalamasının deney grubunda X=12.20,  kontrol grubunda �se X= 12.97 

olduğu görülmekted�r. Tabloda görüldüğü g�b�, �k� grubun b�l b�lg�s� başarısı 

arasında anlamlı b�r fark olmadığı (p. 0.134; p>0.05) bel�rlenm�şt�r.  

 n X Ss  t P 

Ön test 
Kontrol 28 12,97 1,86 

1.525 0.134 
Deney 30 12,20 1,94 

Son test 
Kontrol 28 21,04 2,35 

2.778 0.007 
Deney 30 22,57 1,83 
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Çalışma grubundak� öğrenc�ler�n DBBT son test ortalamasının deney 

grubunda X:22.57,  kontrol grubunda �se X= 21.04 olduğu görülmekted�r. 

Tabloda görüldüğü g�b�, �k� grubun d�l b�lg�s�ne yönel�k başarısı arasında 

anlamlı b�r farkın olduğu (t= 2.778; p. 0.007; p<0.05) bel�rlenm�şt�r. 

Bu bulgu deney ve kontrol grubundak� öğrenc�ler�n d�l b�lg�s� başarıları 

üzer�nde deney grubunda uygulanan h�permet�nle öğret�m�n kontrol grubunda 

uygulanan geleneksel yönteme göre daha etk�l� olduğunu göstermekted�r. 



  

Tablo 2: Deney grubunun d�l b�lg�s� başarısına a�t bulgular 

  

n X Ss  t p 

Deney 
Son Test  30 22,57 1,83 

20.208 0.000 

Ön Test  30 12,20 1,94 

 

Tablo 2 �ncelend�ğ�nde, deney grubundak� öğrenc�ler�n uygulama 

önces� ve sonrası d�l b�lg�s� başarı test� puanları arasındak� farklara �l�şk�n t 

değer� 20,28 olup  [p<0.05] önem düzey�nde anlamlı bulunmuştur.  Bu 

bulgular deney grubunda DBBT, ön test ve son test puanları arasındak� 

farkın anlamlı olduğunu göstermekted�r. Bu bulgular, d�l b�lg�s� becer�s�ne 

da�r başarıda uygulanan h�permet�nle öğret�m�n etk�l� olduğunu 

göstermekted�r.  

 
Tablo 3: Kontrol grubuna d�l b�lg�s� başarısına a�t bulgular 

  

n X Ss t p 

Kontrol 
Son Test  28 21,04 2,35 

15.176 0.000 

Ön Test  28 12,97 1,86 

 
Tablo 3 �ncelend�ğ�nde, kontrol grubunda geleneksel öğret�m metodu 

uygulanan öğrenc�ler�n uygulama önces� ve sonrası DBBT puanları 

arasındak� farklara �l�şk�n t değer� 15,76 olup p<0.05 önem düzey�nde 

anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular kontrol grubunda DBT ön test ve son test 

puanları arasındak� farkın anlamlı olduğunu göstermekted�r. Bu bulgu d�l 

b�lg�s�ne yönel�k başarıda uygulanan geleneksel öğret�m metodunun da etk�l� 

olduğunu göstermekted�r.  
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Tablo 4: Deney ve kontrol grubunun d�l b�lg�s� DBBT kalıcılık bulguları 

 
Uygulamadan 6 hafta sonra deney ve kontrol grubu öğrenc�ler�n�n 

hatırda tutma düzeyler�n� bel�rlemek �ç�n DBBT kalıcılık test� yapılmıştır. 

Elde ed�len bulgulardan DBBT kalıcılık test� ortalamasının deney grubunda 

X= 20.87,  kontrol grubunda �se X= 18.46 olduğu görülmekted�r. Tablodak� 

ver�lerde de görüldüğü g�b�, �k� grubun hatırda tutma düzeyler� arasında 

anlamlı b�r farkın olduğu (t= 5.402; p. 0.010; p<0.05) bel�rlenm�şt�r. Ulaşılan 

bulgulardan hareketle hatırda tutma düzey�nde h�permet�nle d�l b�lg�s� 

öğret�m�n�n geleneksel yöntemden daha etk�l� olduğu söyleneb�l�r. 

H�permet�nle Öğret�m Çalışmalarına Yönel�k Öğrenc� Görüşler� 

Öğrenc�ler�n büyük b�r kısmı (21 öğrenc�); h�permet�nle öğret�m 

tekn�ğ�n�n öğrenc�y� akt�f kıldığı, b�lg�y� araştırma �steğ� uyandırdığı, 

teknoloj� ve modern araçlar aracılığıyla b�lg�y� araştırma ve b�lg�ye ulaşma 

alışkanlığı/becer�s� kazandırdığı, başarıyı artırdığı, kend�ne güven� artırdığı, 

�ş b�rl�ğ� ve etk�leş�m� gel�şt�rd�ğ�, çok yönlü öğret�m araçlarıyla ders 

�şlemen�n zevkl� olduğu yönünde olumlu görüş bel�rtm�şlerd�r. 

Öğrenc�ler�n b�r kısmı (7 öğrenc�) �se; h�permet�nle öğret�m tekn�ğ�n�n 

çok zaman aldığı, öğrenmey� bel�rl� araç-gereçlerle sınırladığı, kalabalık 

sınıflarda etk�l� olmadığı, performansları düşük olan arkadaşlarının 

kend�ler�n� yordukları yönünde olumsuz görüş bel�rtm�şlerd�r. Bunun 

yanında öğrenc�lerden 2's� bu te kn�k yer�ne öğretmen�n ders anlatmasını 

terc�h ett�ğ�n� �fade etm�şt�r.  

 

Sonuç ve Tartışma 
H�permet�nle öğret�m�n �lköğret�m öğrenc�ler�n�n d�l b�lg�s� 

başarılarına olan etk�s�n� ve öğrenc�ler�n h�permet�nle öğret�me yönel�k 

görüşler�n� bel�rlemey� amaçlayan bu çalışmada h�permetn�n kullanıldığı 

  n X Ss t p 

K
a

lı
cı

lı
k

 Deney 30 20,87 1,61 

5.402 0.010 

Kontrol 28 18,46 1,77 
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deney grubunda geleneksel öğret�m�n uygulandığı kontrol grubuna göre daha 

yüksek sev�yede b�r başarının olduğu bel�rlenm�şt�r.   

Bu doğrultuda araştırmanın bulgularına göre; 

a) “Cümlen�n ögeler�” konusunun öğret�m�nde deney grubunda 

uygulanan h�permet�nle öğret�m�n kontrol grubunda uygulanan geleneksel 

yönteme göre daha etk�l� olduğu; 

b) Uygulama sonrası deney ve kontrol grubu öğrenc�ler�n�n kalıcılık 

test�nden elde ed�len ver�lerden, hatırda tutma düzey�nde h�permet�nle 

öğret�m�n geleneksel yöntemden daha etk�l� olduğu; 

 c) Ayrıca deney grubundak� öğrenc�ler�n h�permet�nle öğret�me yönel�k 

çoğunlukla olumlu b�r görüşe sah�p olduğu görülmekted�r.  

Araştırmada ulaşılan sonuçlar h�permet�nler�n d�l becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�nde kullanımıyla �le �lg�l� d�ğer çalışmaların sonuçlarıyla 

benzerl�k göstermekted�r (Johnsen, 1996; M�all ve Dobson, 1998; D�llon ve 

Gabbard, 1998; Mcbr�de ve Seago, 1999; Çakmak ve Altun, 2008; Palermo, 

2008; Durukan, 2013). Türkyılmaz ve Başarmak (2011)'ın h�permet�nler�n 

okuma ve d�nleme becer�s� üzer�ndek� etk�s� �ncelemek �ç�n yaptığı 

araştırmada, h�permet�nler�n okuduğunu ve d�nled�ğ�n� anlama üzer�nde 

sadece orta düzeyde başarı sağlandığına da�r elde ed�len sonuçlar �le 

araştırma sonuçları benzerl�k göstermemekted�r. Ancak aynı araştırmada, 

h�permet�nler önces�nde hazırlayıcı unsurlar kullanıldığında ve öğrenc�ler 

b�lg�sayar kullanımı konusunda yet�şt�r�ld�ğ�nde tam başarıya ulaşılab�leceğ� 

sonucuna varılmıştır. H�permet�nsel öğrenme ortamlarının d�l b�lg�s� 

öğret�m�nde kullanımıyla �lg�l� de alanyazında çeş�tl� araştırmalar mevcuttur. 

Örnek olarak, Heller (2009) tarafından yapılan d�lb�lg�s� öğret�m�nde 

b�lg�sayar destekl� materyaller�n ve h�permet�n ortamlarının d�lb�lg�s� 

öğret�m�nde kullanımına da�r araştırma sonuçlarına göre klas�k öğrenme araç 

gereçler�ne göre h�permet�nle sağlanan öğrenme ortamlarının d�l b�lg�s� 

öğret�m�n� daha fazla �y�leşt�rd�ğ�, zor konuları kolaylaştırdığı ve sürec� 

akt�fleşt�rd�ğ�ne da�r sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla b�rl�kte McBr�de ve 

Seago (1999) tarafından �k�nc� d�l öğret�m�nde, d�l b�lg�s� konularının 

h�permet�nsel araçlarla öğret�m�ne da�r yaptıkları araştırmada, h�permet�nsel 

öğrenme ortamlarının d�l b�lg�s� öğret�m� sürec�nde çeş�tl� açılardan etk�s�n�n 

olduğu görülmüştür. Bahsed�len sonuçlar, araştırmada elde ed�len bulguları 

desteklemekted�r. 
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Çalışmanın sonuçlarından hareketle; 

D�l b�lg�s� öğret�m�nde h�permet�n benzer� teknoloj�k araç gereç, 

öğret�m ortamı ve tekn�kler�n daha etk�n b�ç�mde kullanılması; 

Türkçe öğretmen� adaylarına l�sans öğren�mler� sırasında h�permet�nle 

öğret�m g�b� yen� tekn�kler ve öğret�m ortamları hakkında da eğ�t�m 

ver�lmes�; 

D�l b�lg�s�n�n farklı konuları üzer�nde de h�permet�nsel ortamın 

etk�ler�n�n araştırılması öner�leb�l�r. 
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Elde ed�len bulgular, h�permet�nle öğret�m�n d�l becer�ler� �le b�rl�kte d�l 

b�lg�s� öğret�m�nde de katkısının olacağını, ayrıca d�l öğret�m� sürec�nde başarı, 

güdüleme ve derse katılım açısından olumlu özell�klere sah�p olduğunu 

göstermekted�r.
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Öz 
Bu çalışmanın amacı, Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulundak� (HSVS) 
öğrenc�ler�n benl�k saygısı, atılganlık ve özgec�l�k (yardımseverl�k) sev�yeler�n� 
bel�rlemek ve bu değ�şkenler arasındak� �l�şk�y� araştırmaktır. Araştırmanın 
örneklem� 2013-2014 öğret�m yılında K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes� SHMYO'da 
öğren�m gören öğrenc�lerden (n=288) oluşmaktadır. Ver�ler anket yoluyla 
toplanmıştır. Anket formu, sosyo-demograf�k özell�klere �l�şk�n sorular, 
Coopersm�th Benl�k Saygısı Ölçeğ�, Rathus Atılganlık Envanter� ve Özgec�l�k 
Ölçeğ� sorularından oluşmuştur. Ver�ler, sayısal ve yüzde dağılımlar, ortalamalar ve 
korelasyon anal�z� kullanılarak değerlend�r�lm�şt�r. Araştırma sonuçlarına göre, 
öğrenc�ler�n�n benl�k saygısı toplam puanı 61,11±11,60, atılganlık toplam puanı 
19,18±24,63, özgec�l�k toplam puanı 63.92±9.81 olarak saptanmıştır. Öğrenc�ler�n 
özgec�l�k, benl�k saygısı ve atılganlık düzeyler� arasında poz�t�f yönlü anlamlı �l�şk� 
saptanmıştır. Öğrenc�ler�n okudukları bölümlere göre benl�k saygısı, atılganlık ve 
özgec�l�k düzeyler�nde �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır. 
Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n okudukları bölümler �le özgec�l�ğ�n sosyal ve 
yardımseverl�k boyutlarında anlamlı b�r farklılık saptanmıştır (p<0,05). Benl�k 
saygısı, atılganlık ve özgec�l�k düzey�n� artırmaya yönel�k eğ�t�mler, dersler 
�çer�kler� ve ders �şley�ş modeller�, SHMYO öğrenc�ler�ne öneml� katkılar 
sağlayacaktır. 
Anahtar kel�meler: SHMYO Öğrenc�ler�, Benl�k Saygısı, Atılganlık Düzey�, 
Özgec�l�k 

 

 

                                                           
*
Öğr.Gör.Dr., K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes�, SHMYO, Tıbb� Dokümantasyon ve Sekreterl�k 

Programı,  erhank�l�nc@k�l�s.edu.tr  
** Doktora öğrenc�s�, Koç Ün�vers�tes�, Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü, Hemş�rel�k Bölümü 
***Öğr.Gör., K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes�, SHMYO, İlk ve Ac�l Yardım Programı, 
nesr�n�pekc�@k�l�s.edu.tr 

379



  

Self-Esteem, Assert�veness and Altru�sm Levels of 
SHMYO Students and Invest�gat�on of Relat�onsh�p 

Between Them 
 

Abstract 
The a�m of th�s study  �s to determ�ne the students' levels of self-esteem, 
assert�veness and altru�sm (helpfulness) at Health Serv�ces Vocat�onal School and to 
exam�ne the relat�onsh�p between these var�ables.  The research sample cons�sts of 
students (n=288)  study�ng �n 2013-2014 academ�c year at SHMYO, K�l�s 7 Aralık 
Un�vers�ty. Data were collected through quest�onna�res. The quest�onna�re cons�sts 
of quest�ons of soc�o-demograph�c character�st�cs, Coopersm�th Self-Esteem Scale, 
Rathus Assert�veness Inventory and Altru�sm Scale.The data were evaluated us�ng 
numer�cal, percentage d�str�but�ons, mean and correlat�on analys�s. Accord�ng to the 
survey,  the total score of the self-esteem of the students were determ�ned 61.11 ± 
11.60, assert�veness total score of 19.18 ± 24.63 and altru�sm total score of 63.92 ± 
9.8. A pos�t�ve s�gn�f�cant relat�onsh�p were determ�ned between the levels of self-
esteem, assert�veness and altru�sm of students. The level of self-esteem, 
assert�veness and altru�sm of students weren't determ�ned  stat�st�cally s�gn�f�cant 
d�fference accord�ng to the sect�on. However, the level of the soc�al and helpfulness 
d�mens�ons of altru�sm of students were determ�ned stat�st�cally s�gn�f�cant 
d�fference accord�ng to the sect�on (p<0,05). Efforts of tra�n�ng, course content and 
course operat�on models w�ll make �mportant contr�but�ons for �ncrease to the level 
of self-esteem, assert�veness and altru�sm of SHMYO students. 
Keywords: SHMYO students, Self-Esteem, Assert�veness level, Altru�sm 
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G�r�ş 
İnsanların hayat boyu b�r şeylere �ht�yaç duydukları ve bu �ht�yaçları 

karşılamaya çalıştıkları b�l�nmekted�r. Bunlardan b�r� de kend�n� 

gerçekleşt�rme ve sevg� �ht�yacıdır. Bu �ht�yaçlar yeter�nce karşılandığında 

b�rey kend�ne güven duyar, kend�n� değerl� h�sseder, mutlu ve başarılı olur. 

Bu �ht�yaçların yeter�nce karşılanamaması durumunda �se b�rey�n kend�ne 

olan güven� sarsılır; kend�n� değers�z, mutsuz ve başarısız h�sseder (Eroğlu, 

2000).  

Benl�k kavramı, b�rey�n k�ş�l�ğ�, doğası, özell�kler� ve b�reysell�ğ� 

hakkındak� düşünces�, algılama b�ç�m�, tanıma, tanımlama ve değerlend�rme 

b�ç�m�; �ç varlığın oluşturduğu k�ş�l�ğ�n öznel yanı olarak tanımlanır (Güney, 

2009; Yazgan vd.,2009; Evr�m vd., 2013). Benl�ğ�n� tanımaya çalışan b�rey, 

genell�kle kend�ne “Ben k�m�m, amaç ve hedef�m ned�r ve neler 

yapab�l�r�m?” g�b� sorular sorar ve bu sorulara cevap arar (Güney, 2009). Bu 

doğrultuda �nsanın benl�ğ�n� aşarak mükemmell�ğe doğru b�r geç�ş yapma 

çabası �çer�s�nde olduğu söyleneb�l�r (Eroğlu, 2000). Benl�k kavramı, günlük 

hayatımızı, davranışlarımızı ve başarımızı öneml� ölçüde etk�lemekted�r. 

Bunun neden� benl�ğ�n, �ç�m�zdek� b�z� gözetleyen, denetleyen, 

değerlend�ren, yargılayan ve nasıl davranmamız gerekt�ğ�ne karar veren b�r 

�çsel güç olmasıdır (Güney, 2009). 

Yaşamımızda yer� öneml� olan benl�k saygısı kavramı �se b�reyler�n 

algıladıkları, benl�kler�ne b�çt�kler� değer olarak tanımlanır. B�rey�n öz 

değerlend�rmeler�, kend�nde kabul görme, onaylanma ve öz değerl�l�k 

duyguları oluşturuyorsa, bu durum b�rey�n benl�k saygısının yüksek 

olduğunu göster�r. B�rey�n kend�ne �l�şk�n algıları olumsuz �se, benl�k 

saygısının düşük olduğu söylen�r. Düşük benl�k saygısı, b�reyde sıkılgan ve 

utangaç davranışlara yol açar ve �deal benl�kler�ne ulaşmadıkları �ç�n b�rey� 

mutsuz eder (Yazgan vd., 2009). 

B�reyler hayatları boyunca, k�ş�sel özell�kler�,  b�lg� ve yetenekler�ne 

göre çok sayıda davranış gerçekleşt�r�rler. Ayrıca bu davranışlarını 

yaşadıkları sosyal çevreye ve ortama uydurmak durumundadırlar. B�rey�n, 

kend� �stekler� �le sosyal çevren�n beklent�ler� ve normları arasında uyumlu 

b�r davranış serg�lemes�, sağlıklı b�r davranış yapısını ortaya koyar (Eroğlu, 

2000). Bu sağlıklı davranış b�ç�mler�nden b�r� de atılganlık davranışıdır. 

Atılganlık, b�rey�n olumlu veya olumsuz duygu, düşünce ve �stekler�n�, 
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başkalarının haklarını göz ardı etmeden, kaygı ve suçluluk duymadan 

cesaretle �fade etmes�d�r (Uğur, 1996). Atılgan davranış, b�rey�n kend�s�n� 

�fade etmes�nde ve gel�şt�rmes�nde b�reye katkı sağlayan aynı zamanda �ş 

ver�ml�l�ğ�n� ve üretkenl�ğ�n� artıran davranış b�ç�m�d�r. Atılganlık, sadece 

doğuştan gelen değ�l, aynı zamanda sonradan da ed�n�leb�len b�r davranış 

türüdür. Bu davranış, öğren�leb�len ve tekrarlarla kullanımı aktan b�r 

davranıştır (Efe, 2007). 

Özgec�l�k, herhang� b�r ödüllend�r�lme beklent�s� (�y� b�r şey yapmış 

olmanın verd�ğ� duygu dışında) ve ac�l b�r durum olmaksızın, başka b�r 

b�reye/b�reylere yardım etme eylem�d�r (Freedman vd.1989; Morgan 

vd.,2009). Bu davranış, ödül beklent�s�nden uzaktır ve d�ğer olumlu sosyal 

davranışlara (OSD) nazaran daha �çseld�r (Yöntem ve İlhan, 2013). Bu 

kavram, başkalarına salt yardım eden veya yardımı amaçlayan her davranışı 

kapsar. Küçük de olsa b�r çıkar söz konusu olduğu durumlarda, yapılan 

yardım davranışı özgec�l�k davranışı olmamakta, sadece başkaları yararına 

yapılan davranışı �çer�s�nde değerlend�r�lmekted�r. Özgec� davranış üzer�ne 

yapılan araştırmalar, genell�kle bu davranışın daha çok kend�l�ğ�nden 

gerçekleşen koşullar üzer�ne yoğunlaştığı göstermekted�r (Freedman 

vd.,1989). 

Ün�vers�teler�n sağlık programlarında okuyan öğrenc�ler, eğ�t�m 

hayatlarında b�rtakım sorunlarla (barınma, ekonom�k sorun, ders yoğunluğu, 

hastane uygulamaları ve stajları, �let�ş�m sorunları vb.) karşı karşıya 

kalab�lmekted�r. Bununla b�rl�kte bu öğrenc�ler�n mezun olduklarında 

çalışacakları çalışma alanı da (sağlık kurumları) yoğun ve stresl�d�r. Bu 

açıdan, öğrenc�ler�n hem okul koşullarına uyum sağlayab�lmeler� ve eğ�t�m 

hayatında karşılaştıkları sorunlarını çözeb�lmeler� hem de �ler� de 

çalışacakları sağlık sektörünün şartlarına uygun davranışlar 

gel�şt�reb�lmeler�, üzer�nde durulması gereken öneml� b�r konudur.  

Dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de n�tel�kl� ara �şgücü �ht�yacı günden 

güne artmaktadır. Artık �ş dünyasında n�cel�kten önce n�tel�ksel unsurlar 

daha çok ön plana çıkmıştır. Sağlık sektörüne ara �şgücünü yet�şt�ren 

SHMYO'da eğ�t�m gören öğrenc�ler�n�n benl�k saygı düzeyler�n�n yüksek 

olması, özgec� ve atılgan davranış serg�lemeler�, sağlık eğ�t�m�nde ve 

sonrasında sağlık h�zmetler� kal�tel� sunulması açısından öneml�d�r. N�tel�kl� 

b�r sağlık çalışanı yet�şt�rmek �ç�n bu tür çalışmalar, sağlık eğ�t�m�ne,  
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öğrenc�ler�n kend�ler�n� gel�şt�rmeler�ne ve meslek� gel�ş�mler�ne öneml� 

katkılar sağlayacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Türü 
Bu çalışmada; SHMYO' da öğren�m gören öğrenc�ler�n benl�k saygısı,  

atılganlık düzey� ve özgec�l�k düzeyler�n�n bel�rlenmes� ve bu değ�şkenler 

arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes� amaçlanmıştır.Bu araştırma, tanımlayıcı ve 

kes�tsel n�tel�kte yapılmıştır. 

  

Evren ve Örneklem: 
Araştırmanın evren�n�, 2013-2014 öğret�m yılında K�l�s 7 Aralık 

Ün�vers�tes� SHMYO'nun Tıbb� Dokümantasyon ve Sekreterl�k, İlk ve Ac�l 

Yardım, Opt�syenl�k ve Yaşlı Bakımı programlarında öğren�m gören 

öğrenc�ler (N=456) oluşturmaktadır.  Bu kapsamında, araştırmanın yapıldığı 

sırada okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 288 öğrenc� 

örneklem olarak alınmıştır. 

 

Ver� Toplama Araçları  ve Ver�ler�n Anal�z�  
Ver�ler anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu, sosyo-demograf�k 

özell�klere �l�şk�n k�ş�sel b�lg� formu, Coopersm�th Benl�k Saygısı Ölçeğ�, 

Rathus Atılganlık Envanter� Ölçeğ� ve Özgec�l�k Ölçeğ� (1968 yılında CE 

London ve Bower tarafından gel�şt�r�lm�ş, Akbaba (1994, 2001) tarafından 

Türkçeye çevr�len) soruları olmak üzere toplam 94 sorudan oluşmaktadır.  

Ver�ler, sayısal ve yüzdel�k dağılımlar, ortalamalar ve korelasyon anal�z� 

yöntemler� kullanılarak değerlend�r�lm�şt�r. 
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Bulgular ve Tartışma 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demograf�k Özell�kler�ne Göre Dağılımı
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Katılımcıların %69.4'ü kız, %30.6'sı erkek öğrenc�d�r. Araştırma 

kapsamındak� öğrenc�ler�n %57.3'ü 20 -23 yaş aralığında, %46.5'� düz l�se 

mezunu, %43.8'�n�n babası �lkokul mezunu, %36.5'�n�n annes� �lkokul 

mezunu, %83.7's�n�n çek�rdek a�le yapısına sah�p, %44.1'�n�n aylık gel�r� 

�dare eden, %39.6'sı okuduğu bölümü �steyerek seçen, %53.8 okuduğu 

ün�vers�teden kısmen memnun olan, %56.3'ünün ok uduğu bölümden 

memnun olan öğrenc�lerden oluştuğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 

Öğrenc�ler�n bölümlere göre dağılımı, Graf�k 1'de ver�lm�şt�r. 

Katılımcıların 118'� Tıbb� Dokümantasyon ve Sekreterl�k, 72's� İlk ve Ac�l 

Yardım, 42's� Opt�syenl�k, 56'sı Yaşlı Bakımı programlarında okuyan 

öğrenc�ler�nden oluşmaktadır. Bu öğrenc�ler�n %51.7's� b�r�nc� öğret�m, 

%48.3'ü �k�nc� öğret�mde okumaktadır (Graf�k 2).  
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Tablo 2: Araştırma Ölçekler� Toplam Puanlarının Korelasyonu 

 

Özgec�l�k 

toplam puan 

Atılganlık 

toplam 

puan 

Benl�k Saygısı 

toplam puan 

Benl�k Saygısı 

toplam puan  

Pearson Correlat�on .252** .504** 1 

S�g. (2-ta�led) .000 .000  

N 288 288 288 

Atılganlık toplam 

puan 

Pearson Correlat�on .130* 1 .504** 

S�g. (2-ta�led) .028  .000 

N 288 288 288 

Özgec�l�k toplam 

puan 

Pearson Correlat�on 1 .130* .252** 

S�g. (2-ta�led)  .028 .000 

N 288 288 288 

*. 0.05  **. 0.01 

Araştırmada kullanılan özgec�l�k, atılganlık ve benl�k saygısı 

ölçekler�n�n b�rb�rler� �le korelasyonu �ncelenm�ş ve aşağıdak� bulgulara 

ulaşılmıştır.  

1. Benl�k saygısı �le özgec�l�k puanları arasında düşük derecede 

poz�t�f yönlü b�r korelasyon olduğu saptanmıştır (r=0.252 p=0.000). Yan� 

öğrenc�ler�n benl�k saygısı artıkça, özgec�l�k düzeyler� artmaktadır.   

2. Öğrenc�ler�n benl�k saygısı �le atılganlık puanları arasında yüksek 

derecede poz�t�f yönlü b�r korelasyon saptanmıştır (r=0.504 p=0.000). D�ğer 

b�r �fadeyle, öğrenc�ler�n atılganlık düzeyler� artıkça, benl�k saygısı düzey� 

artmaktadır.  

3. Öğrenc�ler�n atılganlık puanı �le özgec�l�k puanı arasında düşük 

derece poz�t�f b�r korelasyon saptanmıştır (r=0.130 p=0.028). Bu bağlamda, 

öğrenc�ler�n atılganlık düzeyler� artıkça, özgec�l�k düzeyler� arttığı 

söyleneb�l�r.  

 L�teratür �ncelend�ğ�nde, SHMYO'larda benl�k saygısı,  atılganlık 

düzey� ve özgec�l�k düzey�n�n bel�rlenmes� ve bu değ�şkenler arasındak� 

�l�şk�n�n �ncelenmes� üzer�ne yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu 

görülmekted�r. Bu nedenle araştırma sonuçları, Sağlık Yüksekokulu (SYO) 

öğrenc�ler� üzer�ne yapılan çalışma sonuçları �le karşılaştırılmıştır. Bu 

yüzden önl�sans ve l�sans eğ�t�m� veren okullar arasında b�r farklılıklar göz 

önünde bulundurulmuştur. 
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Araştırmanın bu sonuçları �le d�ğer araştırma bulguları benzerl�k 

göstermekted�r. D�nçer ve Öztunç (2009)'un SYO hemş�rel�k ve ebel�k 

öğrenc�ler� (N=409) üzer�nde yaptığı çalışmasında, BSÖ �le RAE puanları 

arasında poz�t�f yönde orta derecede anlamlı b�r �l�şk� saptanmıştır (r=0.588, 

p<0.01) (D�nçer ve Öztunç,2009). Bu konuda yapılmış pek çok araştırma, bu 

sonuçları desteklemekted�r (Kutlu vd.,1999; Kahr�man, 2005; Yılmaz ve 

Ek�nc�, 2001). 

 
Tablo 3: Araştırma Ölçekler� Toplam Puan Ortalamaları 

 

Tablo 3'te görüldüğü üzere, öğrenc�ler�n benl�k saygısı toplam puanı 

61,11±11,60, atılganlık toplam puanı 19,18±24,63, özgec�l�k toplam puanı 

63.92±9.81'd�r. Özgec�l�k ölçeğ�n�n alt boyutları �ç�nde en yüksek puan, 

sorumluluk (17.01±3.21) alt boyutu, en düşük puan sosyal (14.00±4.53) alt 

boyutunundur.  

Araştırmada SHMYO programlarının BSÖ puan ortalaması 

61,11±11,60 olarak bulunmuştur.  D�ğer çalışmalarda bulunan BSÖ puan 

ortalamaları aşağıdak� tablo 4'te ver�lm�şt�r.  
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Tablo 4: Coopersm�th Benl�k Saygısı Ölçeğ� (BSÖ) Kullanılan Çalışmalar 

Tablo 4'de görüldüğü üzere SHMYO öğrenc�ler�n�n BSÖ puan 

ortalaması, d�ğer çalışmalara göre (SYO) daha düşüktür. Okullar arası eğ�t�m 

süres� farklılığı, mezun olunan l�se, araştırma örneklem� �çer�s�ndek� 

bölümler�n heterojen yapısı, bu farklılığın neden� olab�l�r.   

Araştırmada SHMYO programlarının Atılganlık Ölçeğ� puan 

ortalaması 19,18±24,63 bulunmuştur.  D�ğer çalışmalarda bulunan sonuçlar 

aşağıdak� tablo 5'te ver�lm�şt�r.  

 
Tablo 5: Rathus Atılganlık Ölçeğ� (RAE) Kullanılan Çalışmalar 
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Tablo 5'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrenc�ler�n�n RAE 

puanı ortalaması, d�ğer çalışmalara yakın b�r puandadır. 

Araştırmada SHMYO programlarının Özgec�l�k Ölçeğ� puan 

ortalaması 63.92±9.81 olarak saptanmıştır. Özgec�l�k ölçeğ�n�n alt 

boyutlarının �se, sorumluluk boyutu, 17.01±3.21;  a�le boyutu, 16.69±3.20, 

yardımseverl�k boyutu, 16,22±3.35;  sosyal boyutu, 14.00±4.53 olduğu 

görülmekted�r. D�ğer çalışmalarda bulunan sonuçlar �se aşağıdak� tablo 6'da 

ver�lm�şt�r.  

Tablo 6: Özgec�l�k Ölçeğ� Kullanılan Çalışmalar

Tablo 6'da görüldüğü üzere öğrenc�ler�n�n özgec�l�k puan ortalaması 

d�ğer çalışmalardan daha düşük olduğu görülmekted�r. Araştırma SHMYO 

örneklem� �çer�s�nde bölümler�n heterojen yapısı (sağlık yönü kısmı olan 

programların bulunması) bu farklılığın sebeb� olab�l�r. D�ğer çalışmaların 

SYO hemş�rel�k bölümler�nde yapılması neden�yle, hemş�rel�k mesleğ�n�n 

özgec�l�k �lkes�ne �çer�ksel ve �lkesel olarak yakınlığının bulunması, bu 

farklılığın temel nedenler�nden b�r� olduğu söyleneb�l�r. 
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Araştırmaya katılan öğrenc�ler�n okudukları bölümlere göre, toplam 

benl�k saygısı, atılganlık ve özgec�l�k düzeyler�nde �stat�st�ksel olarak anlamlı 

b�r farklılık saptanmamıştır. Bununla b�rl�kte, bölümler özgec�l�ğ�n alt boyut 

puan ortalamaları değerlend�r�ld�ğ�nde, özgec�l�ğ�n sosyal ve yardımseverl�k 

boyutlarında anlamlı b�r farklılık saptanmıştır (p<0,05). 

 Bu sonuçlara göre, opt�syenl�k programı öğrenc�ler�, yaşlı bakımı ve �lk 

ve ac�l yardım programı öğrenc�ler�ne göre daha yüksek düzeyde sosyal 

boyutlu özgec�l�k davranışı (okul �ç� ve dışı etk�nl�kler�ne sıklıkla katılma, 

topluluklar �çer�s�nde yer alma, gönüllü kuruluşlarda görev alma) 

serg�lemekted�rler. Bununla b�rl�kte, yaşlı bakımı programı öğrenc�ler�, 

opt�syenl�k programı öğrenc�ler�ne nazaran daha yüksek yardımseverl�k 

boyutlu özgec�l�k davranışı (hayır kurumlarına bağışta bulunma, başkalarına 

yardım etme, el�ndek�n� paylaşma, hasta ve düşkünler� z�yaret etme) 

serg�lemekted�rler. 
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Tablo 8: Bazı Değ�şkenlere Göre Ölçek Ortalamalarının Dağılımı 

 

Araştırma sonuçlarına göre; 24-26 yaş aralığındak� öğrenc�ler�n 

(31,90±28,60), 17-19 yaş aralığında olan öğrenc�lere göre; büyükşeh�rde 

yaşamış olan (25,43±28,04) öğrenc�ler�n, köy ve kasabada yaşamış 

öğrenc�lere göre; aylık gel�r�n� yeterl� bulan  (25,27±23,78) öğrenc�ler�n,  aylık 

gel�r�n� yeters�z ve �dare eder bulan öğrenc�lere göre daha atılgan oldukları 

görülmüştür (p<0.005).  
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Ün�vers�tes�nden memnun olan öğrenc�ler�n, memnun olmayan 

öğrenc�lere göre daha çok toplam özgec�l�k (68,70±9,09), a�le  (17,91±2,73), 

sosyal (15,46±4,89) ve sorumluluk (18,38±3,00) boyutlarında özgec�l�k 

davranışı serg�led�ğ� saptanmıştır (p<0.005). 24-26 yaş grubunda yer alan 

(17,90±2,72) öğrenc�ler�n, 17-19 yaş aralığında olan öğrenc�lere göre, a�le 

boyutlu özgec�l�k; �lde yaşayan öğrenc�ler�n (14,46±4,33) büyükşeh�rde 

yaşayan öğrenc�lere göre daha fazla sosyal boyutlu özgec�l�k serg�led�kler� 

saptanmıştır. Ün�vers�tes�nden memnun olmayan öğrenc�ler�n benl�k saygısı 

düzey�n�n (63,12±12,43) memnun olan öğrenc�lere göre daha yüksek olduğu 

da saptanmıştır (p<0.005). 

Araştırmaya katılan öğrenc�ler�n c�ns�yet�, öğren�m türü (normal, 

�k�nc� öğret�m), mezun olduğu okul, yet�şt�ğ� a�le t�p�, anne ve babanın 

eğ�t�m sev�yes�, okuduğu bölümü seçme neden�, okuduğu bölümden 

memnun�yet durumu değ�şkenler� �le benl�k saygısı, atılganlık ve özgec�l�k 

düzeyler� arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır 

(p>0.005). 

Çalışma sonuçları �le d�ğer araştırmalar karşılaştırıldığında, D�nçer ve 

Öztunç �le Kahr�man'ın çalışmala rında aylık gel�r� yeterl� olan öğrenc�ler, 

yeters�z olan öğrenc�lere göre daha yüksek b�r benl�k saygısına sah�p 

oldukları tesp�t ed�l�rken, bu çalışmada öğrenc�ler�n aylık gel�r düzey� �le 

benl�k saygısı arasında �stat�st�ksel olarak b�r anlamlılık saptanmamıştır.  

Yılmaz ve Ek�nc�'n�n çalışmasında �se, bu çalışmada olduğu g�b� 

öğrenc�ler�n aylık gel�r düzey� �le atılganlık düzey� arasında �stat�st�ksel 

olarak b�r anlamlılık saptanmıştır. Aylık gel�r arttıkça öğrenc�ler�n atılganlık 

sev�yes�n�n arttığı söyleneb�l�r. D�nçer ve Öztunç'un çalışmasında, aylık 

gel�r düzey� �le atılganlık düzey� arasında �stat�st�ksel olarak b�r anlamlılık 

saptanmamıştır. 

Çalışmada öğrenc�ler�n mezun oldukları (Düz l�se, meslek l�ses� ve 

Anadolu l�ses�) l�seye �le BSÖ, RAE, Özgec�l�k puan ortalamaları arasında 

anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır. D�nçer ve Öztunç (2009) çalışmasında 

süper l�se ve Anadolu l�ses� mezunu olanların, düz l�se ve meslek l�ses�nden 

mezun olan öğrenc�ler�n BSÖ puan ortalamasından yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

D�nçer ve Öztunç �le Kahr�man'ın çalışmasında, araştırmada olduğu 

g�b� öğrenc�ler�n yaşadıkları yer �le BSÖ ve RAE puan ortalaması arasında 
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�stat�st�ksel olarak b�r anlamlılık saptanmıştır. Büyükşeh�rde yaşamış 

öğrenc�ler�n, köy ve kasabada yaşayan öğrenc�lere göre daha yüksek benl�k 

saygısına ve atılganlığa sah�p oldukları görülmekted�r. 

               Araştırmada, 24-26 yaş aralığındak� öğrenc�ler�n, 17-19 yaş 

aralığında olan öğrenc�lere göre daha yüksek RAE ve a�le boyutlu özgec�l�k 

puanına sah�p oldukları görülürken; Yılmaz ve Ek�nc�'n�n çalışmasında yaş 

�le BSÖ ve RAE arasında anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır. Arpacı vd. 

çalışmasında çalışmamızda olduğu g�b�, öğrenc�ler�n yaşları �le özgec�l�k 

davranışı arasında anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır. 

 

Sonuç ve Öner�ler 
             Öğrenc�ler�n okul koşullarına uyum sağlayab�lmeler�, sorunlarını 

çözeb�lmeler� ve gelecekte görev alacakları sektörün şartlarına uygun 

davranışlar gel�şt�reb�lmeler�, onların kend�ler�n� gel�şt�rmeler� ve meslek� 

gel�ş�mler� açısından son derece öneml�d�r.  

SHMYO'da öğren�m gören 288 öğrenc� üzer�nde gerçekleşt�r�len bu 

çalışmada, öğrenc�ler�n özgec�l�k, atılganlık ve benl�k saygısı düzeyler� 

bel�rlenm�ş ve bu değ�şkenler arasında b�r �l�şk� olup olmadığı saptanmaya 

çalışılmıştır. 

             Araştırma kapsamında aşağıdak� sonuçlara ulaşılmıştır.  

1. Öğrenc�ler�n benl�k saygısı ve özgec�l�k �le benl�k saygısı ve 

atılganlık arasında yüksek derecede poz�t�f b�r korelasyon (p<0,01); 

atılganlık �le özgec�l�k düzeyler� arasında poz�t�f b�r korelasyon (p<0,05) 

saptanmıştır (Tablo 2).  

2. Öğrenc�ler�n benl�k saygısı toplam puanının 61,11±11,60, 

atılganlık toplam puanının 19,18±24,63, özgec�l�k toplam puanının 

63.92±9.81 olduğu saptanmıştır (Tablo 3).  

3. Öğrenc�ler�n okudukları bölümlere göre, toplam benl�k saygısı, 

atılganlık ve özgec�l�k düzey�nde �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r farklılık 

saptanmamıştır. Bununla b�rl�kte, opt�syenl�k programı öğrenc�ler�n�n, yaşlı 

bakımı ve �lk ve ac�l yardım programı öğrenc�ler�ne göre daha yüksek 

düzeyde sosyal boyutlu özgec�l�k davranışı (okul �ç� ve dışı etk�nl�kler�ne 

sıklıkla katılma, topluluklar �çer�s�nde yer alma, gönüllü kuruluşlarda görev 

alma) serg�led�kler�; yaşlı bakımı programı öğrenc�ler�n�n, opt�syenl�k 
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programı öğrenc�ler�ne göre daha yüksek oranda yardımseverl�k boyutlu 

özgec�l�k davranışı (hayır kurumlarına bağışta bulunma, başkalarına yardım 

etme, el�ndek�n� paylaşma, hasta ve düşkünler� z�yaret etme) serg�led�kler� 

saptanmıştır (Tablo 7). 

4. Araştırmaya katılan 24-26 yaş aralığındak� öğrenc�ler�n, 17-19 yaş 

aralığında olan öğrenc�lere göre; büyükşeh�rde yaşamış olan öğrenc�ler�n, 

köy ve kasabada yaşamış öğrenc�lere göre; aylık gel�r�n� yeterl� bulan 

öğrenc�ler�n,  aylık gel�r�n� yeters�z ve �dare eder bulan öğrenc�lere göre daha 

atılgan (p<0.005) oldukları görülmüştür (Tablo 8).  

5. Ün�vers�tes�nden memnun olan öğrenc�ler�n, memnun olmayan 

öğrenc�lere göre daha çok toplam özgec�l�k �le a�le, sosyal ve sorumluluk 

boyutlarında özgec�l�k davranışı (p<0.005) serg�led�ğ� saptanmıştır (Tablo 

8).  

6. 24-26 yaş grubunda yer alan öğrenc�ler�n, 17-19 yaş aralığında 

olan öğrenc�lere göre a�le boyutlu özgec�l�k, �lde yaşayan öğrenc�ler�n 

büyükşeh�rde yaşayan öğrenc�lere göre daha fazla sosyal boyutlu özgec�l�k 

serg�led�kler� saptanmıştır. Ün�vers�tes�nden memnun olmayan öğrenc�ler�n 

benl�k saygısı düzey�n�n memnun olan öğrenc�lere göre daha yüksek 

(p<0.005) olduğu da saptanmıştır (Tablo 8). 

7. Araştırmaya katılan öğrenc�ler�n c�ns�yet�, öğren�m türü (normal, 

�k�nc� öğret�m), mezun olduğu okul, yet�şt�ğ� a�le t�p�, anne ve babanın 

eğ�t�m sev�yes�, okuduğu bölümü seçme neden�, okuduğu bölümden 

memnun�yet durumu değ�şkenler� �le benl�k saygısı, atılganlık ve özgec�l�k 

düzeyler� arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r farklılık saptanmamıştır 

(p>0.005). 

 SHMYO'ları sağlık alanında ara �şgücü yet�şt�rmede öneml� 

b�r yere sah�p olan eğ�t�m kurumlarıdır. Bu kurumlarda yapılan çalışma 

sayısının oldukça az olduğu görülmekted�r. Araştırma bulguları SYO'larında 

(4 yıllık) yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, arada farklılıkların olduğu 

görülmekted�r. Bu farklılıkların nedenler� olarak; �k� okul arasındak� eğ�t�m 

süres�n�n farklılığı, mezun olunan l�se (sağlık meslek l�ses� olma veya 

olmama durumu), SHMYO'dak� bazı bölümler�n sağlık y önünün kısmı 

olması ve SYO okutulan hemş�rel�k mesleğ�n�n araştırma konusu kavramlara 

�çer�ksel ve �lkesel olarak daha yakın olması g�b� unsurlar sayılab�l�r. 
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Öğrenc�ler�n benl�k saygılarını yükseltmek, atılganlık ve özgec�l�k 

davranışlarını serg�lemeler�n� sağlamak �ç�n eğ�t�m kurumlarının, eğ�t�c�ler�n 

ve a�leler�n çeş�tl� önlemler alması ve düzenlemeler yapması gerekmekted�r. 

Bu önlemler şu şek�lde sıralanab�l�r: 

1. Ün�vers�teler, spor, sanat ve sosyal faal�yetler�n artırılmalı ve 

öğrenc�ler�n bu alanlarda desteklenmel�d�r. Özell�kle okullarda yapılan 

rehberl�k etk�nl�kler�nde bu konuyu destekleyen faal�yetlere yer ver�lmel�d�r. 

Bununla b�rl�kte düşük benl�k düzey�ne sah�p öğrenc�ler tarafından 

saptanmalı ve onlara gerekl� destek sağlanmalıdır.  

2. Eğ�t�mc�ler, eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� daha çok öğrenc�n�n olumlu 

yönler�n� vurgulamalı; eks�kler�n� ve yanlışlarını eleşt�rel b�r yaklaşım yer�ne 

destekley�c� ve olumlu b�r �let�ş�mle g�dermeye çalışmalıdır. Bu anlamda 

öğrenc�lere değer ver�lmel� ve değerl� olduğu kend�s�ne de h�ssett�r�lmel�d�r. 

3. A�leler, çocuklarını büyütürken uyguladıkları örseley�c� davranışlar 

ve bu davranışların çocuklarına verd�ğ� zarar �le �lg�l� eğ�t�mler almalı, 

dışarıdan geleb�lecek örseley�c� davranışlara karşı da çocuklarını korumalı 

ve bu konularda b�l�nçlend�r�lmel�d�rler. 
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Karaden�z Sosyal B�l�mler Derg�s� Yazım Kuralları

Yazılar, PC uyumlu M�crosoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler �le 

yazılmış olmalıdır. Kel�meler�n �mlasında Türk D�l Kurumunun en son 

çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. 
I. Başlık 
14 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalı ve konu hakkında b�lg� ver�c� olmalıdır. 
II. Yazar(lar)ın Adı 
Derg�de yazar ad(lar)ı yazılırken herhang� b�r akadem�k unvan bel�rt�lmez. 

Yazar(lar)ın akadem�k unvanı, çalıştığı kurum ve yazışma adres� d�pnot 

b�ç�m�nde sayfanın altına yazılır. 
Yazarı tanıtıcı b�lg� �lk sayfanın altında ver�lecek 9 yazı büyüklüğünde 

olmalıdır (Prof. Dr. M.S. Eğ�t�m Fakültes�, İlköğret�m Bölümü g�b�). 
Makalen�n yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akadem�k unvanını 

tam ve açık olarak bel�rtmel� kend�s� �le doğrudan �let�ş�m kurulab�lecek telefon 

numarası, açık adres� ve elektron�k posta adres�n� vermel�d�r. 
III. Özet 
Özet İng�l�zce ve Türkçe olmak üzere her �k� d�lde “Öz” ve “Abstract” başlığı 

altında yazılmalıdır. 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her �k� yana 

yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şek�lde yazılmalıdır. Türkçe ve İng�l�zce 

anahtar sözcükler “Anahtar Sözcükler” ve 
“Key Words” başlığı altında 3 �le 5 kel�me arasında bulunmalıdır. Türkçe 

özetten sonra Türkçe 
“Anahtar Sözcükler”, İng�l�zce özetten sonra İng�l�zce “Key Words” kısmı yer 

almalıdır. 
IV. Bölüm Başlıkları: 
12 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalı ve numara ver�lmeden b�rb�r�n� �zleyecek şek�lde sıralanmalıdır. 
V. Alt Bölüm Başlıkları: 
11 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalıdır. 
VI. Met�n 
Ana met�n; 
a) A4 kağıt boyutuna 3 cm kenar boşlukları �le, 
b) 11 yazı büyüklüğünde T�mes New Roman yazı t�p� �le, 
c) 1,5 satır aralığı �le, 
d) Her �k� yana yaslı olacak şek�lde, 
e) 6000 sözcüğü geçmeyecek şek�lde yazılmalıdır. 
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VII. Kaynaklar: 
Kaynaklar kısmı APA (Amer�can Psycholog�cal Assoc�at�on, 2001: 5. baskı) 

kurallarına uygun olacak şek�lde yazılmalıdır. APA �lg�l� daha fazla b�lg�ye 

ulaşmak �ç�n aşağıdak� web adresler�nden yararlanılab�l�r. 

owl.engl�sh.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
www.engl�sh.u�uc.edu/cws/wworkshop/wr�ter_resources/c�tat�on_style

s/apa/apa.htm 
Yazı Metn�nde Kaynak Gösterme 
Cümlede yazarların �s�mler� kaynak olarak bel�rt�lm�şse yazarların soy 

�s�mler�n�n yanında parantez �ç�nde kaynağın basım tar�h� yazılır. 
Örnek: Özçağlar (2008,),......... 
Yazarlar cümle �ç�nde kaynak olarak göster�lmem�ş �se cümle b�t�m�nde 

parantez �ç�nde yazar soy �s�mler� ve tar�h b�rl�kte yer alır.  
Örnek: ...........(Özçağlar, 2006). 
Eğer b�rden fazla kaynak varsa kaynaklar “;” �şaret� �le ayrılır ve alfabet�k 

sıraya göre �lk yazarın soy �s�m baş harfine göre yazılır. 
Örnek; (Akçay, 2002; Bozkurt ve Koray, 1992; Kılıçoğlu ve Altun, 2002). 
Kaynakta �k�den fazla (5 yazara kadar) yazar varsa �lk defa referans ver�rken 

bütün yazarlar soy �s�mler� �le sıraladıktan sonra daha sonrak� referanslarda �lk 

yazarın soy �s�m� �le b�rl�kte Türkçe makalelerde “ve d�ğer.” şekl�nde kullanılır. 
Örnek: ...... (Başaran, Yılmaz, Ertegün ve Öztürk, 1985). Başaran ve d�ğer. 

(1985) gösterm�şt�r k�… 
Eğer kaynak, altı ya da daha fazla yazar �çer�yorsa her zaman �lk yazarla b�rl�kte 

Türkçe makaleler de “ve d�ğer.” şekl�nde kullanılır. 
B�r kaynaktan yararlanırken o kaynak başka b�r kaynaktan yararlanmış �se; 
Örnek: Ana kaynak "Doğan" olsun ve s�z o kaynaktan yararlanmadınız bu 

kaynağı ("Dem�r") çalışmasından yararlandınız, bu durumda aşağıdak� g�b� 

referans yazılmalı: 
Doğan (aktaran Dem�r, 2001)....... 
VIII. Alıntılar 
I. D�rekt alıntılarda her zaman yazar, tar�h ve sayfa numaraları referansta 

bel�rt�lmel�d�r. Alıntı 40 kel�meden az �se cümle ç�ft tırnak �ç�nde bel�rt�lmed�r, 
Örnek 1. “.......................”(Güneş, 2006, s. 2). 
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmey� “...................” (s.46) olarak tanımlamaktadır. 
II. Alıntı 40 ya da daha fazla kel�mey� �çer�yor �se tırnak �ç�nde değ�l normal 

makaledek� yazıdan ayırmak �ç�n, block format'ında, her satır soldan �t�baren 

beş boşluk olacak şek�lde yazılmalıdır. 
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X. D�pnot 
Yazılarda d�pnot ver�lmes� gerekt�ğ�nde, açıklamalar met�n �ç�nde numara 

ver�lerek sayfa sonunda bel�rt�lmel�d�r. D�pnotlar 8 punto, Kaynakça 

kısmındak� referanslar 9 punto olmalıdır. 
XI. Şek�ller 
Şek�l yazısı şekl�n altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer 
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metn�n �ç�nde b�rden fazla şek�l yer alıyorsa numaralı olarak ver�lmel�d�r. 

Şekl�n adı bel�rt�ld�kten sonra, eğer şek�l b�r başka kaynaktan alınmış �se, 

alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır. 
XII. Tablolar 
Tablolar met�n �ç�nde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak 

ver�lmel�, �çer�ğ� tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo 

başlıklarının sadece �lk harfler� büyük olarak düzenlenmel�d�r. Tabloların 

sağına ya da soluna herhang� b�r yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı 10 yazı 

büyüklüğünde olarak, tablo �çer�ğ� de 9 veya 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır. 
Not: 
APA'nın genel özell�kler� bölümünde örnek olması amacıyla ver�lm�ş olan 

referanslardan b�r kısmının gerçek referanslarla �lg�s� yoktur. Bu referanslardan 

b�r kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değ�ld�r.
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