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Değerli Okuyucular,
Bilindiği üzere günümüzde, bilim ve teknoloji bakımından gerçekleĢen hızlı bir yükseliĢ söz
konusudur. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli doğal sonuç ise disiplinler arası yaklaĢımdır.
Bilimsel çalıĢmalarda baĢarıyı arttıran önemli faktörlerden biri olan disiplinler arası iliĢki, etkileĢim ve
paylaĢım ile araĢtırmacılar, dünyada ve ülkemizdeki geliĢme ve değiĢmeleri yakından takip etme,
kendilerini ve çalıĢmalarını farklı bilim dalları ile besleme gibi pek çok bakımdan yarar sağlamaktadır.
Nitekim 21. yüzyıl dünyasının temel özelliği de bilim dalları arasında ortak çalıĢmalar oluĢturarak
somut anlamda insanların ve dünyanın yararına faydalar sağlayacak geliĢmeleri gün yüzüne çıkarması
ve araĢtırmacıları da her türlü yenilik ve değiĢimden haberdar etmesidir.
Disiplinler arası çalıĢmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda düĢünmesi ve ürünlerini
bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik bir çalıĢma ile aklı çok yönlü çalıĢtırmak ise
araĢtırmacının bilim dallarından en az birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim
insanı, ayrıntıda gizli olan evrensel yasaların iĢleyiĢini keĢfetmeyi istemeli ve vaktini buna
vakfetmelidir. Bu aĢamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da ortaya çıkan
önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi içerisinde müstakil bir yol çizerken aynı zamanda
kendisini besleyen farklı bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliĢtirme ve
değiĢtirme imkânına sahip olur. Dolayısıyla uluslar arası ya da ulusal ölçekte gerçekleĢtirilen her yeni
buluĢ, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok bilim dalını da etkiler ve bilim
insanlarını yeni bakıĢ açılarına sevk edecek bir ufuk açar.
Bu kitap ise 'Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
ve Spor Bilimleri' alanlarında özgün çalıĢmalar yapan araĢtırmacı ve bilim insanlarının ortaya
koydukları ürünleri bir araya getiren önemli bir kaynak kitap olarak karĢınızda durmaktadır. Kendi
alanında gerçekleĢtirilen yeni buluĢlardan haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından
yararlanarak yeni buluĢlar ortaya koymak isteyen bilim insanları için bu eser, istifade edilmesi
gereken önemli eserlerden biridir.
Yazı ile sözün önemli farkını ortaya koymak ve unutulup giden bedenlerin yerini isim ve
eserlerle unutulmaz hâle getirmek amacıyla oluĢturulan bu kitap, kütüphanelerdeki yerini aldığı
müddetçe hem kitapta yer alan bilgiler hem de o bilgileri bilim dünyasına kazandıran isimler de
unutulmayacaktır.
Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve Ġktisat isimli bu eser, 54 bilim insanının
özverili çalıĢmasının neticesinde ortaya çıkan yazılardan oluĢmaktadır. Değerli bilim insanlarımıza
teĢekkürüm sonsuzdur ve kendilerine yeni çalıĢmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Eserin
oluĢmasında emeği geçen, tashih eden hakemlere ve değerli arkadaĢlarımıza da müteĢekkirim.
Daha nice eserlerde buluĢmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi ve hürmetlerimi
iletiyorum.
HoĢçakalın…
Prof. Dr. Osman KÖSE
Doç. Dr. Emel ĠSLAMOĞLU
8 Haziran 2018
Ankara

-ACUMHURİYET DÖNEMİNDE
ROMAN, HİKÂYE ve ŞİİR

ERDEM BAYAZIT‟IN ġĠĠRLERĠNDE KULLANILAN
ĠMGELER ÜZERĠNE BAZI DĠKKATLER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USLU
Dumlupınar Üniversitesi
Son dönem Türk Ģiirinin önemli isimlerinden biri olan Erdem Bayazıt, Ģiirlerinde
modern hayat tarzlarını sorgulayarak geleneğe bağlı yeni bir hayat tarzı oluĢturma
amacını güder. ġair, bu amacını oluĢtururken geniĢ bir imge dünyasından yararlanır.
Hakikati aramaktan ziyade göstermek Bayazıt‟ın Ģiirlerinin karakteristik özelliğini
oluĢturur. Ġmgeler bu konuda Ģair için önemli bir araçtır. Somut – soyut ikileminde
somuttan soyuta ve geleneğe açılan bir anlam yapısının benimsendiği Ģiirlerde
kullanılan imgeler sistematik bir bütünlük gösterir. Bayazıt, imgeleri kullanırken zaman
zaman okurun bilinçaltına da seslenir. Somut düzlemden soyuta geçiĢ için kullanılan
imgeler, Ģiirin gelenekle bağını kuran önemli göstergeler olarak da görülebilir. Bu
çalıĢmada Bayazıt‟ın Ģiirlerinde imgelerin kullanımı ve Ģiirlerdeki iĢlevi üzerinde
durulacaktır. ġairin zamanla değiĢen Ģiir anlayıĢına uygun olarak imge kullanımında da
görülen değiĢiklikler örneklerle gösterilmeye çalıĢılacaktır. ġehir ve doğa tezadı
üzerinde duran Bayazıt‟ın Ģiirlerinde imgelerin bu tezadı oluĢturmadaki iĢlevleri de bu
çalıĢma kapsamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erdem Bayazıt, Son Dönem Türk ġiiri, Ģiir, imge, Ģehir ve
doğa.
ATTENTION ON IMAGES IN ERDEM BAYAZIT‟S POEMS
Main purpose of Erdem Bayazıt, who is among the important names of recent
Turkish poems, is to come up with a new type of lifestyle based on traditionality by
questioning the modern lives of people. The poet gets use of a broad world of images
while realizing his aims. Presenting the reality rather than looking for it is among the
main characteristics of Bayazıt‟s poems. Images are crucial means for this purpose.
Images in poems that are meaningfully overloaded in terms of abstract and concrete
dichotomy presents a systematic comprehensiveness. Bayazıt touches upon
subconsciousness of the reader while using the images. Images, used for transmission
from the concrete to the abstract, can be accepted as important indicators of the
relationship between poems and traditions. In the present study, Bayazıt‟s use of
images in his poems and their function will be examined. The changes in his usage of
images as a result of the changes in poems in time will be presented. As he focuses on
contrast between city and nature, the place of images in this contrast will be analyzed.
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GiriĢ
Erdem Bayazıt (1939 – 2008), Türk Ģiirinin önemli isimlerinden biri olabilmeyi
baĢarmıĢ, bir neslin “ağabeyi” olarak bilinen “Yedi Güzel Adam”dan biridir. Gerek
üslup gerekse içerik olarak Modern Türk Ģiirinin gelenekle bağını kurmasında model
oluĢturan eserleri yapı bakımından da zengin bir görünüme sahiptir. Basit ideolojik
kalıplara takılıp kalmayan, köklerinin farkına varıp geniĢ ufuklara açılan Ģair, Ģiirin
yapaylıktan doğallığa dönüĢünün bir müjdecisi olmuĢtur. Eserleri, bireysel ve toplumsal
sıkıntıların sebeplerini çağın açmazları ile açıklar ve çözüm olarak gelenek, inanç ve
doğayı iĢaret eden bir rehber niteliği taĢır.
1960‟tan sonra Türk Ģiirinde “altın terim” imge, baĢat beklenti “anlam” olarak
görülmektedir. Ġmge konusunda kavramsal olarak bu yıllarda kuĢatıcı bir tartıĢma
görülmese de bu yıllarda belli bir Ģiir dilini savunmak için “imge”, aynı Ģiir dilini
eleĢtirmek için de “anlam” kavramına sıklıkla baĢvurulduğu dikkat çekmektedir. Orhan
Koçak imgeyi
“Bütün bu dönem boyunca [1960 sonrasında], hem Ģiiri Ģiir olmayandan ayıran
Ģeydir, Ģiirin iĢlenmesini sağlayan temel birimdir […] hem de yeni Ģiirin yeniliğini ve
zorluğunu açıklamak için baĢvurulan kavramdır.”1
Bu dönemde imgenin yaygın olarak kullanılması bir ihtiyacın sonucudur.
Erdem Bayazıt da Ġkinci Yenicilerin bu baskın anlayıĢından etkilenerek
Ģiirlerinde imgelerden yararlanır. Bayazıt‟ın Ģiirlerini imgeler açısından okumak onun
Ģiirlerinin geliĢim ve değiĢiminin izlenmesinde önemli bir araçtır. ġiirlerinde kullandığı
imgeler, Ģairin duygu ve düĢünce dünyasını estetik bir tarzda dile getiren ifadelerdir.
Biz bu çalıĢmada Bayazıt‟ın Ģiirlerinde kullandığı imgelerin kronolojik olarak izini
sürmeye çalıĢacağız. Aynı zamanda Bayazıt‟ın Ģiirlerindeki değiĢim de imgelerin
kullanımındaki farklılıklarla birlikte ortaya konmaya çalıĢılacaktır.
Erdem Bayazıt‟ın Ģiirlerinde genellikle doğa ve Ģehir çatıĢması üzerinde durduğu
bilinmektedir. Bu nedenle de Ģiirlerinde kullandığı imgeler, bu iki kavramın etrafında
yoğunlaĢır. Bu kavramlarla ilgili kullanılan imgeler, Ģairin “karĢıtlık” ve
“yabancılaĢtırma olarak ifade edeceğimiz uygulamaların en belirgin göstergeleridir.
Ġncelememizde Ģairin kullanım amacına uygun olarak imgeleri doğa ve Ģehir
kavramlarına bağlı olarak sınıflandırdık. Aynı zamanda Ģairin doğa ve Ģehir kavramları
haricinde de kullandığı imgeleri ayrı bir bölüm olarak ele aldık.

A) Doğa Ġle Ġlgili Ġmgeler
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1) Ağaç
Ağaç imgesi Bayazıt‟ın Ģiirlerinde kullandığı doğa ile ilgili temel imgelerden
biridir. ġair ağaç imgesini bütün Ģiirlerinde toplam 29 kez tekrarlar.2 Bu tekrarlarda
ağaç imgesi farklı anlamlar taĢımaktadır.
Ölü Vakitleri Yaşamak İhtiyar Evlerde Ģiirinde ağaç imgesi zamanın geçiciliğini
ifade eder:
Biliyoruz iĢliyor saat tıkır tıkır
Her yerde ve her Ģeyde
Sesini çizerek sonsuzluğa
Tıkırtıların kımıltıların ve uzayan ağaçların.3 (s. 56)
ġair, Ģiiri “biz” ve “siz” karĢıtlığı üzerine kurar. ġairin kendisini de dâhil ettiği
“biz” ve eleĢtirdiği “siz” arasında hayat anlayıĢı bakımından farklılık vardır. Biz,
geçmiĢ ve Ģimdi arasında gidip gelen, geçmiĢin değerlerini unutmayan ve Ģimdiki
zamana geçmiĢin gözüyle bakan bir anlayıĢa sahiptir. Bunun karĢıtı olarak yerleĢtirilen
“siz” ise geçmiĢle tüm bağını kopartmıĢ, geçmiĢin değerlerini unutmuĢ köksüz bir
anlayıĢa sahiptir. “Biz” geçmiĢ, Ģimdiki zaman ve gelecek arasında bağ kurarak zamanı
bir bütün olarak algılar. Bayazıt‟ın neredeyse tüm Ģiirlerinde bu bağı görmek
mümkündür. Bu bağı en iyi ifade eden imgelerden biri “ağaç” imgesidir. Ağacın
köklerinden baĢlayarak dallarına ve yapraklarına kadar uzanan yapısı zamanı bir bütün
olarak ifade etmede elveriĢli bir yapıya sahiptir. Köklerini geçmiĢ olarak
yorumlayabileceğimiz ağaç, bu köklerin üzerine yükselen ve en son yaprak ve meyvesi
ile Ģimdiki zamanın somut bir görselini oluĢturur. Kökleri sağlam olmayan, çürüyen ya
da kök ve meyve arasındaki bağı kesilen bir ağacın yaĢaması da mümkün değildir.
ġairin “siz” olarak ayrı bir sınıflandırmaya gittiği Ģehir insanı, bu köklerin farkında
değildir. Ağaç, Ģehir insanının karĢısında zamanı bir bütün olarak ifade eden somut bir
imgedir.
Karanlık Duvarlar Ģiirinde de ağaç, Ģehre karĢı direniĢin bir imgesi olarak
kullanılır. ġehrin mekanik ve yapay düzeni karĢısında ağaç, doğal olanı ifade eden bir
araç olarak iĢlevseldir. ġair, Ģehir karĢısında ağaç imgesine sığınır:
Kara ağaç gibi bağlıyım katı bir çağ bu
Her Ģey bir makine düzenine gidiyor
Bir ağacı büyütüyorum her yerimle
Bir ağacı uyguluyorum -- her Ģey bir ağaç düzeninde –
Yerde gökte ve her yerde
Dallarında ben ağacın incecik köklerinde
Boğuluyorum -- bağlanıyorum – (s. 51)
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Ahmet Uslu, Bir Mavera Şairi –Erdem Bayazıt’ın Şiiri, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2017, s.107
Şiirlerden yapılan bütün alıntılar; Erdem Bayazıt, Şiirler, İz Yayıncılık, İstanbul 2009. adlı eserden
yapılmıştır. Bu nedenle bundan sonraki alıntılarda sadece sayfa numarası vermekle yetineceğiz.
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Her Ģeyin makine düzenine gittiği, mekanikleĢen bir dünyada Ģair için ağaç,
doğayı bir bütün olarak temsil eden bir imgedir. Ağacın köklerinden göğe doğru
yükselen dallarına kadar bir bütünü temsil eden yapısı, Ģair için geçmiĢ ve geleceği bir
bütün olarak ifade eden güvenli bir limandır. GeçmiĢi temsil eden kökler, Ģairin
düĢünce dünyasına uygun bir zemindir. MakineleĢen dünya ile doğayı temsil eden ağaç
arasındaki zıtlık karĢısında Ģair, dikkatini ağaca ve ağacın köklerine yöneltir. Dalları
Ģimdiki zamanın bir göstergesi olarak alabileceğimiz ağaç imgesi, Ģairin köklerle dal
arasındaki bağı güçlendirme isteği aynı zamanda bir var oluĢ meselesi olarak da
okunabilir. Dal ve kök arasındaki bağ, geçmiĢ ve gelenekle, Ģimdiki zaman arasındaki
bağı da göstermektedir.
ġiirin IV. bölümünde de ağaç imgesi kullanılmaya devam edilir:
Ġçimde yalnız ve yapraksız
Bir kavak ağacı büyüyor –
Çıplak ve göğe doğru –
Ama küskün ama yalnız ama yapraksız ve uzun
Bir ağlama duvarı bu. (s. 53)
Burada da yalnızlığın ve Ģehrin boğucu yapısının karĢısında kavak ağacı
ağlama duvarına benzetilir. Bayazıt, ağaç imgesini Ģehir ve doğa karĢıtlığında sembol
bir değer olarak kullanıyor. Kavak ağacının akarsu kenarlarında özellikle sulak
bölgelerde yetiĢmesi su ve hayat arasındaki bağı göstermesi bakımından da
önemlidir. ġiirde geçen “içimde yalnız ve yapraksız / bir kavak ağacı büyüyor”
dizelerinde kavak ağacı ile yaĢam arasında bir bağ kurmak mümkün gözükmektedir.
ġairin kavak ağacını ağlama duvarına benzetmesi de modern insanın doğa
karĢısındaki acizliğini göstermekle birlikte doğayı terk eden insanın piĢmanlığını da
gösterir. Bu Ģiirde kullanılan ağaç imgesi gerek geçmiĢ ve gelecek zamanın somut bir
göstergesi olarak kullanılması ile gerekse doğanın el değmemiĢ saf ve temiz yapısını
göstermesi gibi bir iĢlevselliğe sahiptir.
Zamanı bir bütün olarak ifade eden ağaç imgesi Şehrin Ölümü Ģiirinde de doğayı
bir bütün olarak ifade eder:
Duvarlar çıkıyor önüme
ġehrin mahpus yüklü duvarları
Hiçbir sır kalmamıĢ ardında hiçbir duvarın
Nereye gitti diyorum benim elbisem nerede
ġehir soyunmuĢ diyor biri
ġehrin elbisesini çalmıĢlar
Bütün Ģehir çöküyor yüzünde bir insanın
ġehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle
Mor bir kâbus çöküyor üstümüze
Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle (s. 15)
4
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ġehrin duvarlarla örülü, beton yapısı insanlar arasındaki iletiĢimi sonlandırdığı
gibi hiçbir sır da bırakmamıĢtır. ġehrin insanlarla birlikte boğulması ve insanların
üzerine mor bir kâbus gibi çökmesi ile birlikte doğayı temsil eden ağaç da sona
yaklaĢmıĢtır. ġairin Ģehrin ölümünü bir ağacın ölümü ile iliĢkilendirmesi sembolik bir
değer taĢır. ġehirdeki son ağacın da ölmesi Ģehir için bir intiharı andırır. Yapaylık
karĢısında ağaç, doğallığın bir göstergesidir. ġehrin yapay ve insanı boğan, yok eden
yapısı karĢısında ağaç bir anlamda Ģehrin varlığının da tek sebebi olarak görülebilir. O
ağacın da ölmeye yüz tutması Ģehir için intihar gibi bir ölümdür.
Savaş Risalesi Ģiirinde de ağaca, Hicreti ilk öğrenen olarak farklı bir önem
yüklenir:
Bir gelen var
Bütün kıtalarda beklenmekte
Olana
AyarlanmıĢ
Kulaklar
Ġlkin çobanlar duyuyorlar
Sonra ağaçlar
Kurtlar
KuĢlar
Çünkü onlar bilirler dinlemeyi
Onların elindedir toprağın nabzı
Ġlk onlar sezerler yeni olanı
Rüzgârlarla geleni
Bulutlardan ineni. (s. 118)
Bu dizelerde ağaçla birlikte doğanın diğer unsurları Hicretten ilk haberi olan
varlıklar, metafizik anlamda ele alındığında Allah‟ın emrindeki varlıklardır. Bu Ģiirde
Bayazıt, ağacı farklı bir yerde konumlandırır. Ağaç, dinlemeyi bilen, olan biteni
önceden sezen, rüzgârla geleni, bulutlardan ineni koĢulsuz kabul eden bir varlık olarak
görülür. ġiirde diğer doğa unsurları ile birlikte ağaca bir ruh yüklendiğini de belirtmek
gerekiyor. Varlığın ve olayların farkında olan, bilinçli bir varlık olarak görülen ağaç,
Hicreti de ilk öğrenen, farkına varan, kabullenen bir yapıya sahiptir. Bayazıt‟ın ağaç
imgesine bu Ģiirde aynı zamanda metafizik bağlamda bir anlam yüklediğinden de
bahsedebiliriz.
Boşluklu Yaşamak Ģiirinde ise ağaç, haksızlığa karĢı direniĢin bir sembolüdür.
Ġdam sehpasına doğru ilerleyen mahkûmun durumu kabullenmiĢ yavaĢ adımlarla idam
sehpasına yürümesi karĢısında bütün Ģehir halkının ilgisizliği karĢısında ağaç,
güvercinler, güneĢ özgürlüğün imgeleridir. ġehrin insanı idama götüren anlayıĢı
karĢısında direniĢ ve haksızlığa karĢı duruĢ doğaya ait imgelerle ifade edilir:
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Adamın kafasında koskoca bir güneĢ var diyorum ben
Adamın kafasında sultanahmedin güvercinleri
Gülhanenin ağaçları… (s. 47)
Sürüp Gelen Çağlardan Ģiirinde de ağaç, Ģairin Ģehre karĢı yürüttüğü
mücadelenin bir imgesi olarak yer alır:
“Dağlılar dağlar gibi ormanlar ordu gibi ağaçlar asker gibi”
Ağaç, Birazdan Gün Doğacak Ģiirinde ise Bayazıt‟ın düĢünce dünyasını
Ģekillendiren diriliĢ düĢüncesinin sembolü olarak görülür. Gelmesi beklenen zamanın
somut bir gösterenidir:
Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik diĢliler arasında direnen insanlığın
Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam baĢak
Elleriniz kök salmıĢ ağacıdır zamana
O inanmıĢlar çağının. (s. 11)
….
Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı
Sen bize hayatsın umutsun mezarlar kadar derin
Bizi tutan bir Ģey varsa dirilten o sensin. (s. 13)
Bayazıt, Ģiirlerinde iç dünyasının bir dıĢavurumu olarak da ağaç imgesinden
yararlanır. ġairin özellikle ağacı seçmesi doğa ile arasında kurduğu bağdan
kaynaklanmaktadır. İçimi Basan Efkâr Ģiirinde;
Ağacın dalları bir o yana bir bu yana
Ve yapaklar ve kuĢlar birbirine karıĢmıĢ
Savruluyorlar gökyüzüne dizelerinde Ģairin ruh halini görmek mümkündür.
ġair, ağaç imgesini hayatın ve zamanın bir göstergesi olarak kullandığı gibi
hayatın sona ermesini de ağaç imgesi ile ifade eder: Ölüm Risalesi‟ndeki Ģu dizeler
ölümü somutlaĢtıran ve göz önünde canlandıran bir anlatıma sahiptir:
Ölümler vardır:
Bir ağacın köklerinin topraktan çatır çatır sökülmesi gibi
Can çatır çatır çıkar damardan.
Bayazıt, Ģiirlerinde ağaç imgesini genel olarak olumlu anlamlarda kullanır.
Ancak bunun tek istisnası Soru Ģiiridir. Bu Ģiirde ağaç imgesi yabancılaĢma kavramı
çerçevesinde ele alınır:
“Artık beni parktaki ağaç bile anlamıyor”
ġehirden daha geniĢ anlamda çağdan bunalan sıkılan Ģair, Ģehrin her Ģeyi içine
alan ve öğüten mekanik yapısı karĢısında kendi benliğini koruyamamıĢ ağaçtan da
uzaklaĢır. Kendisi ile bir bütünlük kurduğu doğanın temsilcisi ağaç, bu Ģiirde Ģair için
yabancılaĢmanın en açık ve net örneğini oluĢturur.
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2. Ay
Ay imgesi, Bayazıt‟ın Ģiirlerinde 19 kez tekrarlanan bir imgedir. Sembolist
Ģiirlerde de sıklıkla karĢılaĢılan “ay” imgesi, Bayazıt‟ın Ģiirlerinde de hüznün temsil
etmektedir. Dağlar Ģiirinde;
Burçlarında ceylan taĢıyan yücelere ey
Ayın hüzün saati gözlerinden
Kuytu yerlerine sümbüller dökülen (s. 65)
Dizelerinde ay ve hüzün arasında bir bağ kurulur. Ay ıĢığı, gece, sessizlik ve
yalnızlık hüznü çağrıĢtırır.
Tabiat Risalesi‟nde ay imgesi önemli bir yer tutar:
ĠĢte hazırlanıyoruz
Ayın on dördü gibi tepelerin ardından (s. 91) dizelerinde bir bereket müjdecisi
olarak kullanılan ay, ilerleyen dizelerde anne ve baba ile birlikte ele alınır. Ayın halleri
ile baba arasında bir bağ kurularak rızkın aile içerisindeki paylaĢımı anlatılır. Ayın
farklı görünümleri dünyaya verdiği ıĢığın da farklılaĢmasına neden olduğu gibi aile
içerisindeki paylaĢımın bu Ģekilde anlatılması Bayazıt‟ın doğaya bakıĢ açısını da
göstermektedir. ġair, duygu ve düĢüncelerini dıĢavurum tekniği ile doğaya ait
unsurlarla dile getirmektedir.
Aşk Risalesi‟nde ay, doğayı tamamlayan, bütünleyici bir motif ve bir güzellik
imgesi olarak kullanılır.
Ama sen uzaklardaydın ey kalbim
Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı
Ayın ve yıldızların çağlayarak
Berrak Ģelaleler yaparak
CoĢku içinde aktığı
Bir yerlerdeydi. (s. 104)
3. Böcek
Bayazıt, Ģiirlerinde doğaya ait unsurları bazen iç huzurunu anlatmak için de
tercih eder. Doğa içerdiği tüm varlıklarla, Ģairin Ģiirlerinde özenilen bir atmosferi
oluĢturan unsurlar olarak görülmektedir. ÇeĢitli hayvanları da Ģiirine taĢıyan Ģair, Ģehrin
karmaĢık yapısı karĢısında bakıĢını hayvanlara yönelterek huzurun doğada olduğu
görüĢünü sık sık dile getirir. Sabah Koşusu Ģiirinde karınca, yaĢamı dile getiren sade bir
varlık olarak görülüyor:
Bir karınca durmuĢ yaĢamayı anlatıyor
Bir dinliyor böcekler görseniz bir dinliyor (s. 62)
Karıncaların hem doğadaki en küçük hayvanlar olması hem de çalıĢkanlıkları
hayata bağlılığın somut bir göstergesidir. Hayatlarını doğal ortamda karmaĢadan,
kavgadan uzak ve dayanıĢma içinde geçirmeleri yaĢamın amacını ifade etmesi
bakımından Ģair tarafından tercih edilir. Karıncaların kalabalık bir Ģekilde hareket
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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etmeleri ancak bir karmaĢaya yol açmayan bir düzenle hayatlarını geçirmeleri örnek bir
yaĢam tarzıdır.
Derviş Burcundan Ģiirinde de Ģair böcekleri kendine yakın bir arkadaĢ olarak
görür:
Böcekler arkadaĢım
Çiçekler sırdaĢım!
SöyleĢirim toprakla
Çiçek diliyle, böcek diliyle (s. 170)
Erdem Bayazıt, Ģehirden ve Ģehrin kalabalığından uzak durmayı tercih eder.
ġehir karĢısında doğa, Ģairin kendisini hem en iyi ifade ettiği mekân hem de iç
huzurunu bulduğu sığınılacak bir limandır.
ġiirlerde doğa ve doğaya ait unsurlar aynı zamanda Ģairin diriliĢ düĢüncesini
ifade etmek için de bir araç olarak kullanılmaktadır. Düş Burcundan Ģiirinde;
Sonra bir sessizlik oldu;
Sonra bir yüzyıl kadar uzun bir an geçti;
Uyandı toprak, uyandı bitkiler
Böcekler uyandılar
Uyandı sular! (s. 179)
Dizeleri diriliĢ düĢüncesinin bir yansımasıdır. Bayazıt, diriliĢ düĢüncesini
doğadaki bütün unsurlarla birlikte ele alır.
4. Çiçek
ġiirler çiçek imgesi 16 kez, gül imgesi de 6 kez tekrar edilir. Çiçek imgesi
Bayazıt‟ın Ģiirlerinde çeĢitli Ģekillerde yer bulur. Çiçek imgesi, Ģairin doğa tutkusunun
bir göstergesi olarak ele alınabilir. Halk Ģiirinde sevgilinin çiçek benzetmesi ile tasvir
edilmesi Bayazıt‟ın Ģiirlerinde de rastlanan bir özelliktir. Yok Gibi Yaşamak Ģiirinde
tasvir edilen türküde aĢkın verdiği iç yanıklığı karanfille ifade edilir. ġairin tüm istek ve
samimiyetine karĢın sevgilinin yüz vermemesi de kara çiçek imgesi ile anlatılır:
Durma bana türkü söyle Anadolu olsun
Susuz dudak gibi çatlak olsun
Karanfil gibi olsun kara çiçek gibi solgun yüzün
Durmadan akıyor kalbim ayaklarına bana
Karanlık bakma. (s. 60)
Dağlar Ģiirinde de çiçek imgesi gözyaĢı yerine kullanılır. Ġnsanda hüznü ifade
eden gözyaĢı doğa söz konusu olduğunda yerini çiçeğe bırakır. Bu benzetmede Ģairin
doğa algısını açık bir Ģekilde görmek mümkündür. Doğada gözyaĢı bile yerini çiçeğe
bırakır:
Ayın hüzün saati gözlerinden
Kuytu yerlerine sümbüller dökülen
Nergisler açan eteklerinde. (s. 65)
8
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ġehir ve doğa karĢıtlığının en güzel örneklerinden biri olan Birazdan Gün
Doğacak Ģiirinde çiçek sembol bir değer olarak kullanılır:
Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. (s. 11) dizesi ĢehirleĢmeye karĢı duruĢun
en açık ifadesidir. Doğadan uzaklaĢan ve doğayı tahrip ederek makineleĢen ve
betonlaĢan bir dünya kuran insanoğlu bu yapay dünyada kaybolmuĢtur. “Çelik diĢliler
arasında direnen insanlığın” farkına varmadığı bu çiçek doğanın, güzelin ve el
değmemiĢliğin, bozulmamıĢlığın bir imgesi olarak görülür. Beton duvarlar arasında
kendine hayat imkânı bularak açan çiçek, Ģairin isyanının somut bir görselidir. ġiirin
ilerleyen bölümlerinde çiçek, Ģehir yaĢamına karĢı doğanın vazgeçilmezliğini temsil
eden bir sembol olarak yer alır:
Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer
Siz ölümsüz çiçeği taĢırsınız göğsünüzde. (s. 12)
Bu dizede geçen “ölümsüz çiçek” imgesinin Mehmet Kaplan, Yunus Emre‟de
geçen “solmayan gül” imajıyla örtüĢtüğünü belirtir.4 Ölümsüz çiçek imgesi hem isyanın
bir sembolü hem de doğanın sonsuzluğuna yapılan bir vurgu olarak okunabilir. Bu
imgenin Bayazıt‟ın gelenekle olan bağını göstermesi bakımından da önemli bir yer
vardır. Benzer bir kullanım Aşk Risalesi Ģiirinde de yer alır:
Ebedi masum çocuklar zamanın solmayan çiçekleri
ĠstemiĢlerdi de ezan okumuĢtu Bilal bir sabah unutmadım. (s. 107)
Şehrin Ölümü Ģiirinde yine Ģehir ve doğa karĢıtlığını görmek mümkündür.
Modernizmin Ģehir hayatını baĢkalaĢtırması ve değiĢtirmesi ile insanların da değiĢmesi
kaçınılmazdır. Değerler alt üst olmuĢ, insanlar köklerinden kopartılarak yapay bir
dünyanın içine atılmıĢtır. ġair, bu Ģiirde Ģehrin bu yabancılaĢtırması karĢısında geniĢ
anlamda doğa dar anlamda ise çiçeğe sığınır. ġair özne, Ģehrin ölümünü anlatırken
yalnızlığın tesellisini göçen kuĢların sedef gagalarından aĢağılara, Ģehre serpilen garip
çiçeklerde bulur:
O en öksüz köĢesine sığındığımız yalnızlığın
Yalnızlığın teselli çiçekleri üstümüze
Göçen son kuĢların sedef gagalarından dökülür
ġehir bir mahĢer gibi içimizde ölür. (s. 20)
5. Dağ
Erdem Bayazıt‟ın doğa ile ilgili kullandığı imgeler arasında dağ imgesi 38 kez
tekrar edilerek birinci sırada yer alır. Dağ imgesi Bayazıt‟ın Ģiirlerinde doğaya dayalı
bir hayatın değiĢmeyen bir göstergesidir. ġair, Ģehir karĢısında dağları sağlam bir kale
olarak kullanır. ġehrin her Ģeyi bozan, tahrip eden, yıkan mekanik yapısı karĢısında
dağ, bozulmadan duran ve üzerinde barındırdıkları ile kurtarılmıĢ bir yaĢam alanı,
güvenilir bir kale gibidir:
4

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yayınları, İstanbul 1996, s.524
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Dorukları bembeyaz yaĢmaklarıyla
GüneĢe uzanan ağaçlarıyla
Zamanı hiç geçmeyecekmiĢ gibi donduran
Ey bir yanıyla derin sulara dayanan
Ey dağlar nerdesiniz ey. (s. 65)
ġair iç dünyasını ifade etmek için dağ imgesinden sıkça yararlanır. Ölüme Saygı,
Ölünün Kıyıları, Sürüp Gelen Çağlardan, Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına
Dair, İçimi Basan Efkâr Ģiirlerinde dağ imgesini iç dünyanın bir yansıması olarak
görmek mümkündür. Bu Ģiirlerde geçen bazı dizeleri örnek olarak almak istiyoruz:
Belki tutarız bir gün belki kurtarır bizi
Simsiyah saralım bezlerle dağları rüzgârları (s. 57)
Eğerken dağlar baĢlarını önlerine
Birinin yeĢil yaprağı kutsaması gerek (s. 22)
Dağ imgesi Ģair özne için aynı zamanda iç huzur veren bir mekân olarak yer alır.
Savaş Risalesi‟ne Zeyl Ģiirinde dağ, komĢu ülkelerde benzer acıları yaĢayan insanların
da bu acıdan uzak kalmak için tercih ettiği mekândır. ġair de bu dağlara, o insanlarla
birlikte yaĢadığı acıyı paylaĢmak için gitmek ister. Dağlar, insanlığın yaĢadığı acıyı
hafifletecek ortak bir payda olarak iĢlevseldir.
Dağ Ģiirinde de benzer bir kullanım vardır. Dağ, Ģehrin boğucu havasından bir
kaçıĢ noktasıdır. Bu kullanım Tabiat Risalesi Ģiirinde de kullanılır:
Dağlar dağların üstünde tepeler ve tepelerin üstünde ben
Çıkıp dağlara yaylalara
Susmak istersin
Ama yalnızca susar gibi görünürsün. (s. 92)
ġiirde sürekli tekrar edilen “Biz gene dağlara dönelim” dizesi Ģairin dağlardan
duyduğu ferahlığın bir göstergesi, kaçıĢ noktasıdır.
Savaş Risalesi‟nde Ģair, ayrılmak zorunda kaldığı mekândan bahsederken, o
mekândaki samimiyetin ve güzelliğin kaynağı olarak da dağı gösterir:
Bahçe köĢelerinde kapı önlerinde sofalarda
Odalarda
Bir bir çıkıp gelen yolumuzu kesip duran anılar
Yatak odamızın penceresinden
Uyandığımızda ilk görülen o tepe
O tepede o kayanın değiĢmeyen konumu
GüneĢi bir muĢtu gibi her gün yeniden
Doğuran o dağ
Elveda. (s. 120)
6. Deniz
Dağ imgesinden sonra deniz imgesi 35 kez tekrar edilerek ikinci sırayı alır.
Deniz imgesi, umudu, yaĢama arzusunu, doğallığı, saflığı ve nezaketi ifade eder. Deniz
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imgesini aynı zamanda su imgesi ile birlikte değerlendirmek mümkündür. Dört unsur
olarak bilinen “toprak, su, hava ve ateĢ” içerisinde deniz, varlığın temelini oluĢturan bir
unsurdur. Bu anlamda deniz imgesini Ģairin diriliĢ düĢüncesi ile birlikte ele almak daha
doğru bir yaklaĢım olacaktır. Bu Ģekildeki bir okumayı örneklendiren Gölgelere Dair
Ģiiridir:
ĠĢte ben bu noktada durdum
Denize baktım iyi dedim
Korkulu dağlara baktım iyi dedim
Doğrusu hep doğaya bakıp iyi diyordum. (s. 69)
Deniz ve dağlar Ģehrin ruhunu kaybetmiĢ, maddeci insanları karĢısında iyi olanı
temsil eder. Deniz imgesi Ģiirin tamamı ile birlikte değerlendirildiğinde ise iyiliğin
baĢlangıç noktası olarak kullanılıyor.
Sabah Koşusu Ģiirinde Ģair bir Ģükür düĢüncesi içerisindedir. Doğanın verdiği
yaĢama sevinci ve bu yaĢama sevincinin tüm varlık âlemi ile birlikte ele alınması
gerekliliği Ģairin metafizik düĢüncesi ile de yakından ilgilidir. Varlık âleminin insanın
emrine veriliĢi karĢısında Ģair, yaratıcıya Ģükredilmesi gerekliliğini vurgular. Günde beĢ
vakit denizin öpülmesi benzetmesini de suyun varlığın temel unsurları arasında olması
ile yorumlamak mümkündür:
Derimizde ansızın kaçak bir rüzgâr yakalıyoruz
Bir serinliyoruz bilseniz bir serinliyoruz
Her gün gidip beĢ vakit
Denizi öpsek yeridir. (s. 62)
Soluyan Deniz Ģiirinde ise modernizmin yavaĢ yavaĢ doğayı tahrip ediĢinden
denizin de etkilendiği belirtilmektedir. Sesin beton gibi buz tutması, ruhunu yitirmesi,
ay ıĢıklarının bir gidip gelmesi ve denizin yaralı bir tay gibi soluması doğanın
bozulmaya yüz tutuĢunun bir göstergesidir. Varlığın ana maddesi olarak bilinen su
(deniz), yapay dünyanın bozgunundan nasibini almıĢtır. Denizin yaralı bir tay gibi
soluması aynı zamanda yapaylığın bir ifadesidir:
Ses beton gibi buz tutuyordu
Birtakım gölgeler gidip geliyordu
Ay ıĢıkları gidip geliyordu
Deniz yaralı bir tay gibi soluyordu. (s. 63)
Deniz Ģiirinde de birçok canlıyı içinde barındıran, onlara ev sahipliği yapmakla
birlikte içinde olmayanlara da mutluluk veren bir varlık olarak deniz imgesine
baĢvurulur:
Denizin bir gülüĢünü arıyor çocuklar ellerinde oltaları
GeçmiĢin günün geleceğin yükünü üstünde
Pul pul taĢıyan balıkları
Denizin bir gülüĢünü yakalıyor çocuklar ellerinde oltaları. (s. 64)
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Deniz gerek içinde barındırdığı varlıklara gerekse çocuklara gelecekle ilgili umut
aĢılarken bir güven duygusunu da hissettirir. Bu Ģiirde deniz imgesinin çocuk imgesi ile
birlikte kullanılmasını yine Ģairin diriliĢ düĢüncesi ile okumak mümkündür. Varlığın
temelini oluĢturan su ve geleceğin yetiĢkinleri olacak çocuk bu diriliĢi gerçekleĢtirecek
iki unsur olarak öne çıkmaktadır.
Kar Altında Hüzün Denemesi Ģiirinde de geçmiĢ ve geleneğe ait değerlerin
saklandığı bir mekân olarak deniz imgesi kullanılır:
Karanlık denizlerin dibinde
Birtakım incilerin olduğunu
Birtakım incilere ve hatıralara
Neden bağlı olduğumuzu unutma
Duy beni ve dinle
Denizler boğuĢuyor içimde. (s. 59)
GeçmiĢe ait değerlerin, geleneğin deniz imgesi ile birleĢtirilmesi iki farklı
anlamda okunabilir. Denizin Ģehirden uzak, el değmemiĢ, bozulmayan yapısı, geçmiĢe
ait değerleri de olduğu gibi koruyabilen bir kalkan gibi görülmektedir. Diğer anlamda
ise diriliĢ düĢüncesi ile birlikte ele aldığımızda geçmiĢe ait değerler, varlığın doğuĢunun
temel maddelerinden olan su ile birlikte gerçekleĢmesi düĢüncesi Ģeklinde
yorumlanabilir. Bulmak Ģiirinde de benzer bir anlamla karĢılaĢırız:
Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
Yüzüyorum gözünün yeĢil serinliğinde. (s. 207)
7. Gece
ġiirlerde 24 kez tekrar edilen gece imgesi, karanlık imgesiyle birlikte
kullanılarak Ģimdiki hâli anlatan ve içinde umudu barındıran bir yapıya sahiptir.
Gecenin bitip karanlıkların aydınlık olduğu güneĢin doğuĢ vakti, insanlığın içinde
bulunduğu karamsarlıktan ve kötü halden kurtuluĢun da vaktini gösterir. Karanlık
Duvarlar Ģiirinde gece, Ģehir hayatının karmaĢasından ve koĢuĢturmasından
kaynaklanan yorgunluk ve bıkmıĢlık halini ifade eder. Modernizmin getirdiği Ģehir
hayatının karmaĢık yapısı, Ģiirde gece imgesi ile karĢılanır. Ancak Ģehrin geceleri,
gündüze göre daha sakindir. ġair özne de gece vakitlerinde kendisine zaman
ayırabildiği ve kendisiyle baĢ baĢa kalabildiği için tercih edilen bir zaman dilimidir.
Gece, bütün değerlerin alt üst edildiği ve karmaĢanın hâkim olduğu Ģehir hayatını
gösteren bir imgedir.
Ve gözlerin ve gecenin bu bulanık çağında
Ve aynaların sığ görünümünde
Bunalıyorum. (s. 53)
Veda Ģiirinde de gece imgesi benzer bir yaklaĢımla ele alınır. Değerlerini
yitirmiĢ, yozlaĢmıĢ Ģehir hayatından kaçmak, kurtulmak isteyen Ģair özne, gündüz olup
her Ģeyin görünür olduğu, karmaĢanın baĢladığı zamanı beklemeden gece vakti Ģehri
terk etmek ister. ġair özne Ģehir ile birlikte gecenin karanlığından uzaklaĢır:
12
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Bu Ģehirden gidiyorum
Gömerek geceyi içime
Sabahın hüznünü beklemeden
Gidiyorum bu Ģehirden. (s. 71)
Gece ve karanlık imgesi Ģiirlerde genellikle olumsuz anlamda kullanılsa da
Bayazıt geceye olumlu anlamlar yükler. ġair, iç dünyası ile gece arasında bir yakınlık
kurar. YozlaĢmıĢ değerini kaybetmiĢ mekân ve eĢyadan kaçmak, uzaklaĢmak isteyen
Ģair özne, daha bu ortamdan uzaklaĢmadan gece her Ģeyin üzerini örterek Ģaire istediği
ortamı sağlar. Gece bittiğinde ise yeni bir günle birlikte yeni bir zamanın beklentisi
baĢlar. Bu beklentiyi ifade eden gece imgesi bu anlamıyla Sebep Ey, Diriliş Saati,
Ölünün Kıyıları, Güneşçağ Savaşçıları Ģiirinde görülüyor. Bu Ģiirler arasında Güneşçağ
Savaşçıları Ģiirinden bir bölümü örnek olarak almak istiyoruz:
Sonsuz devirleri aĢarak savaĢçılar geldiler
Ve akĢamın ipini kestiler
Gece putun üstüne devrildi put yere devrildi
YanlıĢ pazarlara sürülmüĢ yılgın uykusu Ģehrin
Ortasından bölündü. (s. 30)
SavaĢçıların sonsuz devirleri aĢarak gelmesi gecenin, karanlık devrin sona
ermesini çağrıĢtırıyor. ġehir, kendi değerlerinden uzak, inancını yitirmiĢ, köhne
yapısından savaĢçıların geliĢi ile kurtulacaktır. ġehrin gece gibi karanlık hali,
savaĢçıların gelmesi ile son bulacaktır. Sürüp Gelen Çağlardan Ģiirinde de gece imgesi
kötü zamanları ve bu zamanların bitiĢini imgeler:
Gündüzler nasıl beklerse gecenin bitmesini
Sabırla söküyorum bu tarih gecesini. (s. 34)
8.Gökyüzü
Gökyüzü imgesi çeĢitli kullanımlarla Bayazıt‟ın tüm Ģiirlerinde 36 defa tekrar
edilir. Bazı Ģiirlerde bir sorumluluk anlamı yüklenen gökyüzü, çoğu Ģiirde sonsuzluğu
hatırlatan ve umut veren bir nesne olarak yer almaktadır. Karanlık Duvarlar Ģiirinde
gök, çağın sorunları karĢısında insana yüklenen ağır bir sorumluluk duygusunu ifade
eder:
Önümde karanlıktan duvarlar
Sırtımda insan yüklü bir gök var. (s. 54)
Ölüme Saygı ve Sabah Koşusu Ģiirlerinde gök imgesini sonsuzluğu ifade eden bir
kullanımda görülür:
Dallarda salınan çocuk salıncakları ağlasın
Kırmızı balonlar bizsiz kaybolsun gökyüzünde.
Göğü kapatan çatıları yıkıyoruz ellerimizle. (s. 62)
Boşluk-lu Yaşamak Ģiirinde gökyüzü imgesi özgürlüğü ifade eden bir kullanıma
sahiptir. Sonsuzluk anlamıyla birlikte özgürlük kavramını aynı anlam çerçevesinde ele
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alabiliriz. ġiirlerde Ģehirden Ģikâyetçi olan ve Ģehirden kaçmak için fırsat kollayan Ģair
için gökyüzü, kaçıĢ noktası olarak sığınılacak bir imgedir. Bu Ģiirde karanlık bir
hücrede yedi yıl geçiren bir mahkûmun esaretini ve bu esaretin neticesinde hayattan
kopuĢunu Ģu dizelerde ifade eder:
Sonra yedi yıl beklemek bir hücrede göksüz
Dostoyevskinin göğe açılan penceresi, yaĢama tutkusu
Adamın dar adımları bunu anlamalıyız diyorum ben
Adamın göğe bakmayı unutması bu beni boğacak. (s. 47)
Birazdan Gün Doğacak Ģiirinde gökyüzü imgesi diriliĢ düĢüncesi ile birleĢtirilir.
Gökyüzü, diriliĢin bir habercisidir. Gökyüzünün isten, pastan, dumanlardan arınması
diriliĢ zamanının geldiğinin de habercisidir:
Sarı bozkır titrer çıplak dağlar yeĢerir gök yıkanır kirli dumanlardan
ġehrin kirlenen, yozlaĢan maddi ve manevi atmosferi gökyüzü tarafından
temizlenmiĢtir.
Gökyüzü imgesi, Bayazıt‟ın birçok Ģiirinde Ģehrin karĢısında doğanın etkili bir
öğesi olarak yer alır. Gökyüzü bir mekân olarak da sonsuzluğu, özgürlüğü ve
kurtuluĢun baĢlangıcını imgeler. ġehir atmosferinden sıkılan Ģair özne için gökyüzü,
özgürlüğün hissedildiği bir mekândır. Gökyüzünün sonsuzluğu ifade etmesi de yine
Ģairin düĢünce dünyası ile yakından ilgilidir.
B) ġehir Ġle Ġlgili Ġmgeler
Erdem Bayazıt, Ģiirlerinde ağırlıklı olarak doğa ile ilgili imgeleri kullanmıĢsa da
Ģehir doğa karĢıtlığı üzerinde duran Ģair, Ģehir ile ilgili imgelerden de yararlanmıĢtır.
Doğa ile ilgili imgeler genellikle olumlu ve doğayı bütünüyle ifade eden imgeler
olduğu gibi Ģehir ile ilgili imgeler olumsuz bir kavram alanında kullanıldığı görülür.
Bunlar arasında Ģehir aynı zamanda bir imge olarak diğer imgelerin merkez noktasını
oluĢturmaktadır.
1) ġehir
Erdem Bayazıt‟ın Ģiirlerinde en sık kullanılan imgelerden biri Ģehir imgesidir.
Tüm Ģiirlerinde Ģehir imgesi 42 defa kullanılmıĢtır. Doğa ve Ģehir karĢıtlığı üzerinde
duran Ģair, Ģehrin doğayı tahrip ederek, yapay bir hayat kurmasını eleĢtirir. Genel
anlamda Ģehir imgesi yoğun ve köklü bir bozulmanın ifadesidir. 1950‟li yıllarda
baĢlayan modernleĢme, ülkemizde özellikle 80‟li yıllarda hızla yayılır. ModernleĢme
sadece Ģehrin yapısını değiĢtirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumu da köklerinden
ayırarak yeni bir insan ve toplum biçimi inĢa eder. Geleneğe bağlı bir anlayıĢa sahip
olan Bayazıt, Ģiirlerinde modernleĢme ve onun getirdiklerini Ģehir imgesi ile ele alır.
Ölüme Saygı Ģiirinde Bayazıt‟ın Ģehir eleĢtirisinin en açık örneğini görmek
mümkündür. ġehrin maddi ve manevi kirliliği hayatı yaĢanmaz kılmıĢ ve insanlığı da
eskitmiĢtir. ġehrin bu Ģekilde ele alınıĢı, eleĢtiri dozunun da yükseldiği bir noktadır. Bu
hayat karĢısında ölüm daha yakın ve güzel görünmektedir. Ancak ölümden korkan ve
14
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kaçan insanlar farkında olmadan Ģehre sığınır. ġehir, insanları avutan ve gerçeklerden
uzaklaĢtıran bir yapıya sahiptir. Ġnsanlar için hayali bir dünya oluĢturur:
Haydi sığının Ģehirlere
Kabuğunuza çekilin yorganınızı çekin üstünüze
Kalsın gözleriniz dıĢarda
Kalsın titrek ve mavi elleriniz. (s. 58)
ġehrin insanı boğan ve bunaltan atmosferi karĢısında Ģair kaçıp kurtulmak ister.
Yok Gibi Yaşamak ve Haber Veriyorum Ģiirlerinde bu kaçıĢ dile getirilir:
Beni bu kentten kurtar beni yalnız ko git beni (s. 60)
Altımızdan kayan bu ölü Ģehri durdursana (s. 24)
Veda Ģiirinde de ana tema Ģehirdir. Maddi ve manevi her alanda bozulmaya yüz
tutmuĢ Ģehir, Ģaire acı verir. KarmaĢanın yaĢandığı, sevgisizliğin boy gösterdiği Ģehirde
huzura ait hiçbir Ģey kalmamıĢtır. Bu nedenle de Ģair özne, Ģehri terk etmek ister:
Bu Ģehirden gidiyorum
Gömerek geceyi içime
Sabahın hüznünü beklemeden
Gidiyorum bu Ģehirden. (s. 71)
Güneşçağ Savaşçıları Ģiiri ise Ģehri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için
mücadelenin baĢladığı zamanı tasvir eder. ġairin “güneĢçağ savaĢçıları” olarak
adlandırdığı kurtarıcılar, insanları Ģehrin bu kasvetli ortamından kurtaracaklardır:
Gelip dayandılar Ģehrin sivrilmiĢ tırnaklarına
Sonsuz devirleri aĢarak savaĢçılar geldiler
Ve akĢamın ipini kestiler
…
YanlıĢ pazarlara sürülmüĢ yılgın uykusu Ģehrin
Ortasından bölündü. (s. 30)
GüneĢçağ savaĢçıları tarafından saçları taranan Ģehir temiz bir hale getirilir.
Amacından ĢaĢmıĢ, acı çekmiĢ Ģehrin ıstırabından kurtulması ve sükûnete
kavuĢturulması bu savaĢçılar tarafından gerçekleĢtirilecektir. SavaĢçılar fosfor ellerini
uzatarak onun bu acısına son verirler. ġehir yeniden eski masumiyetine kavuĢturulur.
Diriliş Saati Ģiirinde de Ģehir amansız bir hastalığa tutulmuĢ bir hasta gibi tasvir
edilir. ġehir vebalıdır. ġehrin bu hastalığı insanlara da yansımıĢtır. ġehrin trajedisi aynı
zamanda insanların da trajedisidir. ġehir imgesi, hem Ģehrin yapıları hem de insanları
üzerinde kara bulut gibi çöken bir varlık olarak görülüyor.
Ey bir emre hazırlanan simsiyah gecede
Karanlığı emip emip de gebe kalan
…
Herkesin
Veba girmiĢ bir Ģehrin hem halkı
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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Hem seyircisi olduğu bir günde
Ey düĢtüğü yerden kalkmağa hazırlanan ülke. (s. 32)
Birazdan Gün Doğacak, Şehrin Ölümü Ģiirlerinde de Ģehir ölü bir varlık olarak
tasvir edilir:
Bütün Ģehir çöküyor yüzünde bir insanın
ġehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle
Mor bir kabus çöküyor üstümüze. (s. 15)
ġehir her Ģeyi tüketmektedir. Kendisi ile birlikte içindekiler de çöküĢ
içerisindedir. ġehrin çöküĢü ile yaĢanan sarsıntı, Ģiirde tükenen mabetlerde ve
umutlarda, aĢka, inanca ve insana veda ediĢte, kısaca her yerde ve her Ģeyde kendisini
gösterir:
Kalabalık toplanıyor büyük meydanlara
AĢka veda
Ġnsanlar geçiyor yollardan
Ġnanca veda
ġehir kapanıyor içine
Toprağa veda
DolaĢıyor bir heykelin taĢtan eli üstlerinde insanalrın
KuĢlar göç ediyorlar bulutlar göç ediyorlar
…
Ġnsana veda
ġehrin mabetleri bir bir tükeniyor
BaĢlıyor içinde sonsuz susuzluk
Avuçların içi terliyor. (s. 16 – 17)
Şehir ve Doğa Burcundan Ģiirinde Ģehir yine kalabalığın, gürültünün, yapay
hayatın, yüzeyselliğin ve maddeye olan bağımlılığın bir ifadesi olarak kullanılır. ġair,
doğanın özgürlüğünü temsil eden kırların ve nehirlerin karĢısına, sınırları tayin edilmiĢ
kısıtlı ve dağdağalı hayatları sembolize eden Ģehri çıkartır:
Ġnsanlar kıvımcımlanıyorlardı Ģehrin meydanlarında
Çağırıp duruyordu ıssız kırlar onları
Nehirler gülümseyen sevgililerin gamzeleri gibi. (s. 198)
Bayazıt‟ın Ģiirlerinde görülen Ģehir ve doğa karĢıtlığının en güzel ifadesi Ģu
dizelerde ifade edilir:
Ey kabına sığmayan kırlar!
Ey kabuğunda can çekiĢen kent! (s. 200)
ġiirlerde Ģehir imgesi ile birlikte batak, metropol devi gibi sıfatlar da Ģehri tasvir
etmek için kullanılan olumsuz ifadelerdir. ġehir imgesi, Bayazıt‟ın neredeyse bütün
Ģiirlerinde karĢı çıktığı ve mücadele ettiği bir unsurdur. Bu nedenle bütün
olumsuzlukları Ģehir imgesi ile birlikte kullanır.
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2. Duvar
ġehir imgesi ile birlikte değerlendirilebilecek diğer bir imge de duvar imgesidir.
ġiirlerde duvar imgesi 16 kez tekrar edilir. Bu imgenin en sık tekrar edildiği Ģiir
Karanlık Duvarlar Ģiiridir. ġehrin her yerinde görülen duvarlar, kısıtlılığın,
boğuculuğun ve soğukluğun da bir ifadesidir:
Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme
Alıp baĢımı duvarlara çarpıyor bu yollar. (s. 50)
Her yerde Ģairin karĢısına çıkan duvarlar, iç sıkıntısı ve mutsuzluğun da somut
bir göstergesidir. ġairi kısıtlayan ve mutluluğunu tüketen duvarlar, onu içine
kapanmaya zorlar:
Susmanın kalesine sığınıyorum
Önümde karanlıktan duvarlar
Sırtımda insan yüklü bir gök var. (s. 54)
Şehrin Ölümü Ģiirinde duvar imgesi, insanları kısıtlamasına rağmen ardında
hiçbir mahremiyeti de gizlemez:
Duvarlar çıkıyor önüme
ġehrin mahpus yüzlü duvarları
Hiçbir sır kalmamıĢ ardında hiçbir duvarın
Nereye gitti diyorum benim elbisem nerede
ġehir soyunmuĢ diyor biri
ġehrin elbisesini çalmıĢlar. (s. 15)
Karanlık duvarlar, insanların önünde büyük bir engel olarak dursa da ardını
gösteren, sır tutmayan bir yapıya sahiptir. Benzer bir kullanım Sana Bana Vatanıma
Ülkemin İnsanlarına Dair Ģiirinde de iĢlenir. ġehrin vurdumduymazlığı, duygudan
mahrum kaba yaĢantısı Ģu dizelerde ifade edilir:
Bir de gencecik âĢıkların yüreklerin yüreklerini bilirim
…
Bir Ģarkıdan bir kelime düĢüverince içlerine
Karanlık sokaklarına dalarak Ģehirlerin
Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan. (s. 75)
3. Ev
Ev, birçok Ģiirde dıĢa kapalılığın, yalnızlığın, ürkekliğin, korkunun bir ifadesi
olarak sıklıkla tercih edilen bir imgedir. Bayazıt, Ģiirlerinde ev imgesini 9 kez tekrar
eder. Genellikle Ģair, ev imgesini bir sığınak, Ģehirden uzak kendine ait bir mekân
olarak görür. Ölü Vakitleri Yaşamak İhtiyar Evlerde Ģiirinde yıkılmak üzere olan eski
bir evle birlikte geçmiĢ ve geçmiĢe ait değerlerin de yok oluĢu dile getirilir:
Duvarları çatlak
Tavanı dökülmeye hazır
Temelinde bitlerin karıncaların ince bacaklı böceklerin gezindiği
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Ġhtiyar evlerde
Zamanı çekip üstümüze
Örtüyoruz kirli ve açık yerlerimizi. (s. 55)
GeçmiĢ zamanı içinde barındıran ev, artık yıkılmaya yüz tutmuĢtur. Zaman, evle
birlikte ona ait hatıraları ve bütün değerleri tüketmiĢtir. Evin yıkılması ile birlikte
geçmiĢe ait değerler de yok olacaktır. ġairin bu eski evde gezinmesi ise geçmiĢe olan
bağlılığı ile ifade edilebilir. ġehrin bütün olumsuzluklarına rağmen bu eski ev kendisi
ile birlikte içindekileri Ģimdiki zamana taĢıyabilmiĢ bir mekândır. Bir bakıma ev,
Ģehirden kurtarılmıĢ bir alandır. Şehrin Ölümü Ģiirindeki Ģu dizeler Ģairin ev imgesine
yüklediği anlamı özetlemesi bakımından önemlidir:
ġehirde evler olurdu sıcak odaları olurdu evlerin
Sığınacak yataklarımız olurdu bu bizim yatağımız derdik. (s. 19)
Derviş Burcundan Ģiirinde de ev, Ģair için sahiplenilen ve değer verilen bir unsur
olarak kullanılır:
Azığım bir lokma
Hırkam: Evim. (s. 169)
Ev, Ģair için sığınılacak bir mekândan çok onu örten, koruyan, tehlikeler
karĢısında güvenilir bir liman olarak iĢlevseldir.
C) Serbest Ġmgeler
1. Anne
Anne imgesi de Ģiirlerde 13 kez tekrar edilmektedir. Ġç sıcaklığı, samimiyeti,
sevgiyi ve korumayı ifade eden anlamları ile kullanılır. Sana Bana Vatanıma Ülkemin
İnsanlarına Dair Ģiirinde anne iç sıcaklığı ve duyarlılığını ifade eden bir imgedir:
Ġçimde kaynayan bir mahĢer var
Bu mahĢer bir de annelerin kalbinde kaynar
Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
Ya da çamaĢır sererken bahçelerde
Alıverir kara haberini ansızın
Okul dönüĢü bir trafik kazasında
Can veren oğullarının. (s. 74)
Burada kullanılan anne imgesi, Anadolu kadınının en güzel ifadesidir. Olayları
önceden hisseden anne yüreği, bağlılığın ve sevginin de somut bir ifadesidir.
Tabiat Risalesi Ģiirinde anne ay ile özdeĢleĢtirilir. Ay‟ın bütün varlığı karanlıkta
aydınlatması, ıĢık vermesi, yol göstermesi gibi anne de çocuklar için yol gösteren,
aydınlatan bir varlıktır:
Ayın on dördü ay bir anne sanki
AyıĢığını emiyoruz tabiatla beraber
…
Emerek ayıĢığını nasıl da büyüyorsun ey kalbim. (s. 92)
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Burada psikanalizdeki libidal kompleks teorisinden de bahsedebiliriz. DıĢ
âlemden sıkılan, bunalan insan kendini güvende hissedeceği mekâna yönelir. Anne de
insana huzur ve rahatlık veren bir varlıktır. ġairin iç dünyasındaki buhrandan ve
karmaĢadan anneye sığınması bu anlamda ele alınabilir. Doğa gibi anne de Ģehrin
kötülüklerinden bir sığınma yeridir.
2. Çocuk
Çocuk imgesi de Erdem Bayazıt‟ın Ģiirlerinde sıkça baĢvurduğu bir imgedir.
Bayazıt, Ģiirlerinde 38 kez çocuk imgesinden yararlanır. Genel olarak Ģiirlerde çocuk
imgesi, Ģairin gelecekle ilgili umutlarını içeren bir anlamda yer alır. Çocuk imgesinin
bu kadar tekrar edilmesinde geleceğe ait beklentiler ve güzel günlerin geleceği
düĢüncesi etkilidir.
Birazdan Gün Doğacak Ģiirinde gelecek güzel zamanların bir iĢaretçisi olarak
yer alır:
Sizin bahçenizde büyüyecek
AĢkın ve inancın güneĢ yüzlü çocuğu. (s. 14)
Bayazıt, zaman ve mekândan duyduğu rahatsızlığı, memnuniyetsizliği dile
getirmekten daha çok geleceğe ümitle bakmayı tercih eder. Bu nedenle de en ağır
eleĢtirilerin olduğu Ģiirlerde bile umudunu kaybetmez. Çocuk, umudun bir müjdecisidir.
Benzer bir müjde ve beklenti Haber Veriyorum Ģiirinde de görülür:
Altımızdan kayan bu ölü Ģehri durdursana
Ey gücü yer kadar eski
Ey gücü yer kadar ağır çocuk
Büyüyen elimin üstüne koy elini
Sana bir yürek vuruĢu kadar belirli
Gelen zamanı haber veriyorum. (s. 24)
Hayatın çekilmez olduğu Ģimdiki zamanda Ģair, çocuğu kurtarıcı olarak görür.
ġehrin ve zamanın kirlerine bulaĢmayan ve bütün temizliği ile geleceğe hazırlanan
çocuk, bir çıkıĢ noktasıdır.
Tabiat Risalesi Ģiirinde doğanın güzelliği doğan güne gülümseyen çocuklarla
vurgulanırken, Aşk Risalesi Ģiirinde bozulan yaĢam ve insanlardaki yılgınlık hali çocuk
imgesi ile anlatılır:
Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar
Çocukluk kalkmıĢ dünyadan gibi
Her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki. (s. 102)
ġiirde çocuk aynı zamanda ebedi bir saflığın, temizliğin de timsali olarak
gösterilir:
Ebedi masum çocuklar zamanın solmayan çiçekleri
ĠstemiĢlerdi de ezan okumuĢtu Bilal bir sabah unutmadım. (s. 107)
Bayazıt, ölümün bile sakince karĢılanması için çocuk masumluğundan
yararlanır. Ölüme Saygı Ģiirinde Ģair ölümü Ģu dizelerle ifade eder:
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Ölüm bir melek elinde gelir
Ve öper usulca çocuk yüzleri. (s. 57)
Ölümün çocuk yüzlerini öpmesi, masumiyetin bir göstergesidir. Ölüm ve çocuk
kavramlarının bir arada kullanılması ölümün katı gerçekliğini yumuĢatarak kabul
edilebilir bir hale getirir.
Sonuç
Erdem Bayazıt, Ģiirlerinde modern çağı eleĢtirirken geleneğe de vurgu yapar.
Ġçinde bulunduğu zamanın gelenekle bağını kopartmıĢ olmasından duyduğu rahatsızlığı
her fırsatta dile getirir. Bu nedenle de Ģiirlerinde doğa ve Ģehir temel bir zıtlık oluĢturur.
ġair, bu iki kavram üzerinden eleĢtirilerini sıralarken Ģiirin doğası gereği az sözle çok
Ģey anlatabilmek için özellikle imgelerden yararlanır. Biz bu çalıĢmada Ģairin en sık
yararlandığı imgeler üzerinde durduk. Doğa, Ģehir ve serbest olarak üç gruba
ayırdığımız imgeler, Ģiirlerin ana temasını da gösterir. Doğa ile ilgili kullanılan imgeler
genelde olumlu anlamı ifade etmek için kullanılırken Ģehir ile ilgili kullanılan imgeler
olumsuzluğu ifade eder. DüĢünceyi anlatmak yerine göstermek anlayıĢı ile Ģiir yazan
Bayazıt, imgeleri de günlük hayatta her an görülebilen ve çok bilinen, kullanılan somut
kavramlar arasından seçer. Bu imgelere yüklediği anlamı genel olarak bütün Ģiirlerinde
aynı kavram alanında kullanmaya çalıĢır. ġiirlerde kullanılan imgelerin anlam haritası
çıkartıldığında Ģairin düĢünce çizgisi ile örtüĢen bir yapı ile karĢılaĢılmaktadır. Ġmgeler
ve kavram alanları incelendiğinde Ģairin belli düĢünceler üzerinde yoğunlaĢtığı ve bunu
her fırsatta okura hissettirmek istediği görülmektedir.
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ERKEK- EGEMEN TOPLUM YAPISININ ÇÖZÜLMESĠ:
BAKKHALAR VE BÜLBÜLÜN AŞKI ÖRNEKLERĠNE
KARġILAġTIRMALI BĠR YAKLAġIM
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZYÖN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Camille Paglia Cinsel Kimlikler adlı kitabında günümüzde doğanın bir temsili
olan kadın karĢısında, kültürü temsil eden erkeğin sözcüsü olduğu erkek egemen
toplum yapısının çözülmeye, eski gücünü yitirmeye baĢladığını vurgular. Bunun temeli
Eski Yunan‟a, Dionysos-Apollon dikotomisine kadar uzanır. Apollon tarafından temsil
edilen kültür ve erkek egemen toplum, Dionysos‟un temsil ettiği doğa ve kadın
karĢısında daima yenilmeye mahkumdur. Çünkü kültür ve erkek ile kıyaslandığında
doğa ve onun fiziksel olarak vücut bulmuĢ hali olan kadın öngörülemeyecek özellikler
ve önüne çıkan her Ģeyi yerle bir edebilecek gizil bir güç barındırır. Günümüzde
dünyanın dört bir yanında yaĢanan kasırgalar ve depremler bu gücün akla gelen ilk
örnekleridir. Bu bağlamda bu çalıĢmada Euripides‟in Bakkhalar ve Timberlake
Wertenbaker‟ın Bülbülün Aşkı (The Love of the Nightingale) adlı oyunları erkek
egemen toplum yapısının çözülmesi bakımından karĢılaĢtırmalı olarak ele alınıp
incelecektir.
Anahtar Kelimeler: Bakkhalar, Bülbülün Aşkı, Erkek egemen toplum,
Çözülme.
THE DISSOLUTION OF THE PATRIARCHAL SOCIETY:
A COMPARATIVE APPROACH TO THE EXAMPLES OF BACCHAE
AND THE LOVE OF THE NIGHTINGALE
ABSTRACT
Camille Paglia in her book called Sexual Personalities stresses that today the
patriarchal society the spokesperson of which is the man who represents culture started
to dissolve and lose its former power against woman who is the representation/tative of
nature. The basis of this goes even back to Ancient Greece, Dionysos-Apollo
dichotomy. Culture and patriarchal society represented by Apollo is always doomed to
lose against nature and woman represented by Dionysos. Because when compared with
culture and man, nature and woman, who came into existence physically as the form of
nature, embody unpredictable characteristics and a potential power that can ruin
everything that comes into their way. Today, the hurricanes and the earthquakes
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experienced all over the world are the examples of this power that first come into the
mind. In this context, in this study Euripides‟s play called Bacchae and Timberlake
Wertenbaker‟s play, The Love of the Nightingale will be analysed comparatively in
terms of the dissolution of the patriarchal society.
Key Words: Bacchae, The Love of the Nightingale, Patriarchal society,
Dissolution.
1. GiriĢ
Bu çalıĢma Yunan oyun yazarı Euripides‟in Bakkhalar (Bacchae) ve Ġngiliz
oyun yazarı Timberlake Wertenbaker‟in Bülbülün Aşkı (The Love of the Nightingale)
adlı oyunlarını radikal feminizm bağlamında ataerkil toplum yapısının çözülmesi
bakımından karĢılaĢtırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Camille
Paglia‟nın Cinsel Kimlikler (Sexual Personalities) adlı kitabını temel alacak olan
çalıĢmada doğa/kültür çatıĢması ve Apollon/Dionysos dikotomisi gibi karĢıtlıklardan
hareketle kadın/erkek karĢıtlığı tartıĢılacak ve ataerkil/anaerkil toplum yapısı üzerinde
durularak incelenen eserler üzerinden baskın ataerkil toplum yapısının çözülmeye
baĢladığı ve yeni bir düzenin, anaerkil toplum yapısının inĢa edilmesinin sinyallerinin
verildiği iddiası kanıtlanmaya çalıĢılacaktır.
2. Radikal Feminizm
Üçüncü dalga feminizm olarak da adlandırılan radikal feminizm özellikle
ataerkil toplum yapısı üzerine odaklanmakta ve bu toplum yapısına eleĢtiri (bkz. TaĢ,
2016: 172) getirmektedir. Radikal feminizm ataerkil toplum yapısının yıkılarak (bkz.
TaĢ, 2016: 173) onun yerine anaerkil toplum yapısının inĢa edilmesi (bkz. Türkoğlu,
2015: 16) ve kadınların ancak kadın kültürünün korunması, yeniden üretimi (bkz. Kara,
2006: 8) ve topluma hâkim olması (bkz. Dikici, 2016: 529) ile erkeğin tahakkümünden
her anlamda kurtulabileceği görüĢüne dayanmaktadır. Bu bağlamda iĢe ilk olarak aile
kurumundan baĢlanmalı ve kadınları erkeğe hizmet etmeye zorlayan aile kurumu
ortadan kaldırılmalıdır. Böylece ataerkil toplumun en küçük yapı taĢı olan aile
kurumunun yıkılması ile toplumsal düzenin tamamen değiĢip dönüĢmesinin de önü
açılmıĢ olacaktır.
Ġkinci dalga feminizmin pratiklerine bir tepki olarak doğan ve kadın-erkek
eĢitliği, kız kardeĢlik gibi kavramların ötesine geçerek daha keskin söylemler ile dikkat
çeken radikal feminizme ilk olarak Simone de Beauvoir özellikle İkinci Cins (The
Second Sex) adlı eseri (bkz. Atan, 2015: 8) ile ve Kate Millet ise Cinsel Politikalar
(Sexual Politics) adlı kitabı ile öncülük eder.
Radikal feminizm doğrultusunda çalıĢmada ele alınan Bakkhalar ve Bülbülün
Aşkı adlı oyunlarda erkek egemen toplumsal yapının dönüĢtürülmesi, diğer bir deyiĢle
ataerkil toplumsal düzenin yıkılarak yerine anaerkil düzenin inĢa edilmesi için kadınlar
tarafından adım atıldığı ve böylece ataerkil toplum yapısının çözülmeye baĢladığı
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gözlenmektedir. Paglia‟nın kültür / doğa ya da Apollon/Dionysos dikotomisi üzerine
yoğunlaĢan Cinsel Kimlikler adlı çalıĢması bağlamında düĢünüldüğünde ise bu durum,
doğa ve onun temsili olan kadının eninde sonunda kültüre ve onu temsil eden erkeğe
üstünlük kuracağı anlamına gelmektedir. Çünkü yaratıcı olduğu kadar yıkıcılığı (bkz.
Paglia, 2004: 20) ile de bilinen ve depremler ve kasırgalar gibi doğal afetlerle önüne
kattığı her Ģeyi yerle bir edebilen doğa gibi kadın da erkek ile karĢılaĢtırıldığında
öngörülemeyen/tahmin edilemeyen gizil güçlere sahiptir (bkz. Paglia, 2004: 13).
3. Bakkhalar ve Bülbülün Aşkı Adlı oyunların Ataerkil Toplumsal Yapının
Çözülmesi Bağlamında KarĢılaĢtırmalı Analizi
Her iki oyunu kısaca özetlemek gerekirse, Bakkhalar‟da kendisini Yunan
tanrılarından biri ve Zeus‟un oğlu olarak tanımayan teyzesi Agaue ve onun oğlu
Pentheus‟u cezalandırmak isteyen Dionysos, kendi adına düzenlenen festival sırasında
Agaue‟yi içtiği Ģarabın da etkisiyle bir delilik/kendini bilmezlik haline sokarak oğlu
Pentheus‟u parçalayarak öldürmesini sağlar. Böylece her ikisi de cezalandırılmıĢ
olacaktır.
Bülbülün Aşkı adlı oyunda ise Procne, yine bir Bacchus festivali sırasında
içtikleri Ģarabın etkisinde kalarak kocasının tecavüz ettiği kız kardeĢi Philomele‟nin,
kendi oğlu Itys‟i öldürmesine göz yumar.
Bakkhalar‟da Thebai Kralı Pentheus‟un annesinin elinden, Bülbülün Aşkı‟nda ise
Trakya (Thrace) Krallığı‟nın varisi Itys‟in annesi Procne ve teyzesi Philomele‟nin iĢ
birliği ile ölümü radikal feminizm bağlamında erkek egemen toplumun çözüldüğünün
ve kadın egemen topluma doğru evrilmeye baĢladığının sinyallerini vermektedir.
Bakkhalar adlı oyunun henüz baĢında tanrı Dionysos‟un bir erkekten çok bir
kadına benzer özellikler taĢıdığı görülür: “Dionysos girer: SarmaĢıklardan bir taç
taktığı, omuzlarına dökülen kıvırcık sarı saçlar, sakalsız beyaz bir yüz, kırmızı
yanaklar. YumuĢak, hatta efemine bir görünüĢü vardır” (Euripides, 2010: 3).
Euripides‟in oyunun baĢında Dionysos‟un kadınsı özelliklerini ön plana çıkarması onu
bir tanrı olarak erkeklerden çok kadınlarla özdeĢleĢtirdiğine iĢaret eder. Camile Paglia
da Dionysos‟un bir erkeğin özelliklerinden çok bir kadının özelliklerine sahip
olduğunu; bu bağlamda babası Zeus ile kıyaslandığında annesi Semele‟ye daha fazla
benzerlik gösterdiğini vurgular:
[...] Telemakhos, annesine sırtını dönerek babasını arar. Ġsa da annesini alenen
hiçe sayarak, önceliği babasına verir. Erkeğin yetiĢkinliği kadınla olan silsilenin
kırılması ile gerçekleĢir. Oysa Dionysos sadakati tersine çevirir. O, annesinin giysilerini
giyerek, kadınlar güruhunda aylaklık ederek annesinin oğlu olarak kalır. [...]
Dionysos‟un travestiliği Athena‟nınkinden daha tamdır (Paglia, 2004: 103).
Zaten Dionysos‟un annesinin zamansız ölümüyle ilk önce annesinin karnından,
ardından ise babası Zeus‟un bacağından olmak üzere iki farklı cinsten iki kez doğması
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da onun travestiliğini doğrulamaktadır. Dionysos‟un kadınlara, doğaya ve Toprak
Ana‟ya bu yakınlığı ataerkil bir düzenden çok anaerkil bir düzeni çağrıĢtırmaktadır.
Oyunda ise kendisini tanrı olarak görmeyen Pentheus‟u annesinin, bir kadının,
ellerinden ölümle cezalandırması anaerkil bir düzen fikrini desteklemektedir:
DIONYSOS [...] Hellen toprağında, Bakkhaların keskin çığlıklarıyla çınlattığım,
kadınlarının çıplak vücutlarını ceylan postlarıyla sarıp ellerine thyrsosu (vurgu AÖ) *,
sarmaĢıklı asayı verdiğim ilk Ģehir Thebai oldu. Çünkü burada anamın kız kardeĢleri,
evet, ne yazık ki, kendi kız kardeĢleri benim Zeus‟un oğlu olmadığım iftirasını attılar;
[...] Ben de Ģimdi onları delirtip saraylarından kaçırttım, azgın bir ruhla dağlara
düĢtüler, zorla benim cümbüĢlerime girenlerin kisvesine büründüler. Bütün Thebai
kadınlarını da ama yalnızca kadınları onlarla birlikte çılgına döndürüp dağlara sürdüm.
[...] Kadmos tacını tahtını, kızının oğlu Pentheus‟a bırakmıĢ, Pentheus bana ayak
diriyor; beni tanrı sayıp adaklarına, dualarına karıĢtırmıyor. Ona da, Thebaililiere de bir
tanrı olduğumu göstereceğim (Euripides, 2010: 4-5).
Dionysos‟un sadece kadınları delirtip dağlara sürdüğünü ve Thebai kralı
Penteus‟u öldürtmek için bir plan yaptığını özellikle vurguladığı ve kadınların hâkim
olacağı bir düzene dikkat çektiği daha oyunun baĢlarında açık olarak görülür.
Benzer Ģekilde Philomele‟nin kendisine tecavüz eden ablasının kocası Trakya
kralı Tereus‟u aĢağılamak için kullandığı sözler de oyunda ataerkil düzenin yıkılarak
yerine anaerkil bir düzen inĢa edilmesi isteğinin altını çizer:
Philomele Trakya‟nın erkekleri ve kadınları, siz bu adama, her yerinden utanç
verici Ģehvet damlayan bu bostan korkuluğuna kralımız mı diyorsunuz, onlara böyle
diyeceğim, ona saygı gösteriyorsunuz ama hiç ona baktınız mı? [...] Sırf bir kadın onu
sevebilir diye erdemli bir kaptanı öldürdüğünde, bunun adına cesaret diyorsunuz. Ve
Trakyalı kadınlar, eğer cılız erkekliğini sizin mahreminize uzatmaya çalıĢarak size zorla
sahip olmaya kalkarsa, o zaman da keyfi yerindeydi mi diyeceksiniz? Ve siz askerler,
siz savaĢta yalan söyleyen bir adamı, zayıf ruhlu, cesareti kuruyup büzüĢmüĢ bir adama
mı itaat edeceksiniz? Doğruluk ve iyilikten yana olan birini, kendini kontrol edebilen
mantıklı birini tercih etmez miydiniz? Bırakın da onun yerine sizi ablam yönetsin
(Wertenbaker, 1996: 336).
Bunun üzerine Tereus yine zorbalıkla Philomele‟yi susturmayı baĢarır, ancak
dilinin kesilmesi hem Philomele hem de okuyucu/izleyici için beklenmedik ve barbarca
bir olaydır. Daha da kötüsü Itys de babası ile benzer bir portre çizerek aslında bu barbar
ataerkil düzenin önüne geçilmediği takdirde aynı Ģekilde sürüp gideceğine dikkat çeker:
Procne [...] Senin teyzen, Itys. Tanısan onu severdin. Hayat doluydu.
Itys Amcalarım var. Onlar güçlü.
Procne O filozoflarla bile konuĢabilirdi. Cesur ve çevikti.
* Sarmaşık veya asma dallarıyla sarılı uzun bir değnek, Dionysos’un asası
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Itys Filozof nedir?
Procne Aklı seven bir adamdır.
Itys Akıl nedir?
Procne BarıĢ getirir.
Itys Ben barıĢı sevmem. SavaĢı severim (Wertenbaker, 1996: 338-339).
Itys‟in annesi ve teyzesinden çok farklı olduğu, akıl yerine babası gibi Ģiddeti
tercih ettiği ve bu bağlamda ülkenin gelecekteki kralı olarak Ģimdikinden farklı bir
gelecek vaat etmediği anlaĢılır.
Bakkhalar adlı oyunda da Thebai kralı Pentheus benzer Ģekilde sadece tanrı
Dionysos‟a itaatsizlik etmekle kalmaz, aynı zamanda annesi ve teyzeleri de dahil ona
inananları en ağır Ģekilde cezalandıracağını barbarca bir Ģekilde dile getirir:
PENTHEUS Ben burada yokken [...] kadınlarımız sözde Bakkhos Ģenliklerini
kutlamak için evlerini bırakıp gitmiĢler; [...] Dionysos dedikleri, benim tanımadığım
yeni bir tanrıya ibadet ediyorlarmıĢ; [...] Yakalattıklarımın hepsi elleri kolları bağlı,
zindanda yatıyor. Elimden kaçanlara gelince- ki Ġno, anam Agaue, Akteon‟un anası
Autonoe de bunlar arasındaymıĢ- onları da dağlarda arayıp bulacağım, hayvanlar gibi
yakalatıp zincire vurduracağım.
[...]
DIONYSOS Ben olsam ona kızıp ayak direyecek yerde kurbanlar kestirirdim:
Sen bir insansın, o bir tanrı!
PENTHEUS Ona kurbanlar keseceğim, hem de diĢi kurbanlar. Kithairon vadilerinde
kan gövdeyi götürecek. Bakkhalar bunu hak ettiler (Euripides, 2010: 13-14, 37).
Böylece her iki oyunda da ataerkil toplum yapısını temsil eden iki erkeğin Itys
ve Pentheus‟un, insanlıktan uzak barbarca davranıĢlar sergiledikleri görülür. Pentheus
ve babasının izinden giden Itys‟in özellikle kadınlara son derece sert davrandıkları,
onları kendilerinden aĢağı düzeyde, adeta köle olarak gördükleri gözlenir. Örneğin Itys
Bakkhos Ģenliklerini iki askerin yardımıyla gizlice izlerken hiç tanımadığı teyzesi
Philomele‟yi gördüğünde onu bir köle zanneder:
Ġkinci Asker Haklısın, evlat. Diğer kadınlar ne yapıyor?
Itys Daha önce hiç görmediğim biri var. Bir köleye benziyor. Benim kılıcım.
Köle kız. Bir köle, bir köle kız benim kılıcımı tutuyor. Ġndirin beni.
Ġkinci Asker Nereye gidiyorsun?
Itys Onları durdurmaya (Wertenbaker, 1996: 347).
Kılıcının bir köle, bir kadının elinde olması fikrine katlanamayan Itys hemen
Ģenliklerin yapıldığı alana giderek Philomele‟den son derece kaba bir Ģekilde kılıcını ister:
Itys koşarak içeri gelir.
Itys O benim kılıcım. Kılıcımı bana ver.
Procne Itys.
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Itys Kılıcımı bana ver, köle, yoksa seni tekmeleyeceğim. Hepinizi öldüreceğim.
BaĢlarınızı keseceğim. Gözlerinizi çıkaracağım.
Itys Philomele‟nin üzerine yürür. Procne onu tutar. Kılıç hala Philomele‟dedir.
Philomele kılıcı onun boğazına dayar. Kadınlar Korosu ön tarafı kapatır. Tereus girer.
[...]
Philomele görünür. Elleri kan içindedir. Bir sessizlik olur (Wertenbaker, 1996:
349-350).
Itys sadece kılıcını kaba bir biçimde istemekle kalmaz oradaki bütün kadınları
ölümle tehdit eder. Philomele biraz da Bakkhos Ģenlikleri sırasında içtiği Ģarabın etkisi
ile, bir delilik hali içinde ve Tereus‟tan öç almak istercesine Itys‟i öldürür. Itys‟in
annesi Procne‟nin ise aynı duygular içinde Itys‟in, kız kardeĢi tarafından öldürülmesi
karĢısında sessiz kaldığı görülür.
Bakkhalar adlı oyunda da Dionysos‟u tanrı olarak tanımayan ve kadınlara karĢı
barbarca davranan Pentheus yine Bakkhos Ģenlikleri sırasında annesi ve teyzeleri
tarafından parçalanarak öldürülür:
HABERCĠ [...] Havalarda bir ses, herhalde Dionysos‟un sesi dolaĢtı: “Bakkhalar,
size benimle ve sizinle eğlenen adamı getirdim, ondan öcünüzü alın.” [...] Kadmos‟un
kızları, Bakkhos‟un emrini açıkça anlar anlamaz birer güvercin süratiyle koĢuĢtular:
[...] Pentheus, bahtsız anası kendisini tanısın da öldürmesin diye baĢından mitrasını
çıkarıp attı, Agaue‟nin yanağını okĢayarak: “Anacığım benim, ben,” diyordu, [...]
Agaue artık ne yaptığını, bilmiyordu, iradesi Bakkhos‟un elindeydi, oğlunun ne
söylediğini duymuyordu bile. Elleriyle Pentheus‟un sol kolunu yakaladı ve ayağını
zavallının böğrüne dayayarak omzundan çekti kopardı; bunu kendi kuvvetiyle değil,
tanrının kuvvetiyle yapıyordu. Bir yandan da Ino zavallının etini parçalıyordu. Sonra
Autonoe ve bütün Bakkhalar hep birden üzerine saldırdılar (Euripides, 2010: 50-51).
Her iki oyuna karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde bakıldığında, Itys ve Pentheus‟un
özellikle kadınlara üstünlük taslayarak saygısızca davrandıkları ve ikisinin de Bakkhos
Ģenlikleri sırasında felakete uğradıkları düĢünüldüğünde, tanrı Dionysos tarafından
cezalandırıldıkları ve pervasızca davranıĢlarının bedelini hayatları ile ödedikleri
söylenebilir. Tereus‟un tek oğlu olan Itys‟in ölümüyle soyunun ve bir anlamda
krallığının sonu da gelmiĢ olur. Aynı Ģekilde Pentheus da Kadmos‟un tek erkek
torunu/varisidir: “AGAUE Benim iĢlediğim suçun cezasını neden Pentheus çekti?
/KADMOS O da senin gibi tanrıyı saymakta kusur etti; tanrı da [...] Pentheus‟u da aynı
felakete sürükledi; sarayımla beraber beni de yere serdi; zaten benim erkek evladım
yoktu, Ģimdi senin doğurduğun erkeği de en çirkin, en Ģerefsiz bir ölüm elimden aldı”
(Euripides, 2010: 59). Böylece her iki oyunun sonunda da ataerkil toplum yapısının
çözülmeye baĢladığına ve anaerkil bir düzenin kurulabileceği ihtimaline dikkat
çekilmektedir.
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4. Sonuç
Özetlemek gerekirse Euripides‟in Bakkhalar ve Timberlake Wertenbaker‟ın
Bülbülün Aşkı (The Love of the Nightingale) adlı oyunlarının radikal feminizm
bağlamında karĢılaĢtırmalı olarak ele alınıp analiz edildiği bu çalıĢmada her iki oyunda
da özellikle kadınları aĢağılayan ve onlara üstünlük kurmaya çalıĢan ataerkil sistemin
birer temsilcisi olan erkeklerin bu davranıĢlarının ölümle sonuçlandığı dile
getirilmektedir. Böylece krallıklarının tek varisi olan iki erkeğin ölümüyle, var olan
ataerkil toplumsal yapının sarsılıp çözülmeye baĢladığı ve radikal feminizm
çerçevesinde ataerkil düzen yerine anaerkil bir düzenin kurulabileceği ihtimaline dikkat
çekildiği sonucuna varılmaktadır.
Not: Bu çalıĢma Uluslararası Multidisipliner Akademik ÇalıĢmalar
Sempozyumunda (ISMAS) özet bildiri olarak sözlü sunulmuĢtur.
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DOĞANIN ĠNSAN KARġISINDAKĠ SARSILMAZ
GALĠBĠYETĠ:
SON ADA VE YAġLI GEMĠCĠ ÜZERĠNE
KARġILAġTIRMALI BĠR ÇALIġMA
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZYÖN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Camille Paglia Cinsel Kimlikler adlı kitabında doğanın her zaman kültür ve
dolayısıyla insan karĢısında bir üstünlüğe sahip olduğundan söz eder. Onun ifadesiyle
evrendeki denge için Dionysos (doğa) ve Apollon (kültür) her ne kadar birbiri ile uyum
içinde olmalı ise de Paglia içten içe bu denklemde/eĢitlikte Dionysos‟un Apollon‟dan
daha üstün konumda olduğuna iĢaret eder. Doğanın Apollon tarafından temsil edilen
kültür ve insan karĢısındaki bu üstünlüğü geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de farklı
uluslara ait birçok edebi eserde yansıma bulur. Bu bağlamda yöntem olarak
karĢılaĢtırma yönteminin yanı sıra eko eleĢtiriden de faydalanılacak olan bu çalıĢmada
Zülfü Livaneli‟nin Son Ada adlı kısa romanı ile Ġngiliz yazar ve Ģair Samuel Taylor
Coleridge‟in Yaşlı Gemici (The Rime Of The Ancient Mariner) adlı manzum hikȃyesi
doğanın ekolojik dengesinin insanlar tarafından bozulması üzerine, doğanın insandan
nasıl intikam aldığı ve insan karĢısında mutlak Ģekilde üstünlük sağladığı gibi temalar
bağlamında karĢılaĢtırmalı olarak mercek altına alınıp analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Son Ada, Yaşlı Gemici, Doğa, Ġnsan.
THE UNSHAKEABLE VICTORY OF NATURE OVER THE HUMAN BEING:
A COMPARATIVE STUDY ON SON ADA AND THE RIME
OF THE ANCIENT MARINER
ABSTRACT
Camille Paglia in her book called Sexual Personalities mentions that nature
always has a superiority over culture and thus the human being. With her expression
although Dionysos (nature) and Apollo (culture) should be in harmony with each other
for the balance in the universe, Paglia inwardly points out the fact that Dionysos is in a
higher position in this equation/equality. This superiority of nature over culture that is
represented by Apollo and the human being is still reflected in many literary works
belonging to different nations today as it was in the past. In this context, in this study
which adopts comparison as its method as well as ecocriticism Zülfü Livaneli‟s short
novel called Son Ada and English writer and poet Samuel Taylor Coleridge‟s poetic
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story called The Rime of The Ancient Mariner by putting under lenses will be analysed
in terms of themes such as how the nature took revenge from the human being and
gained absolute superiority over him/her upon losing its ecological balance due to
human being.
Key Words: Son Ada, The Rime of the Ancient Mariner, Nature, Human being.
1. GiriĢ
Doğanın kültür ve dolayısıyla insan ile iliĢkisi ve insan karĢısındaki galibiyeti
bugüne kadar birçok edebȋ esere konu olmuĢtur. Ancak özellikle teknolojik
geliĢmelerin etkisiyle günümüzde giderek artan çevresel sorunlar doğa-insan
çatıĢmasının edebȋ eserlerde konu olarak iĢlenmeye devam etmesine yol açar.
Ġnsan-doğa iliĢkisinin/çatıĢmasının edebȋ eserlerde konu olarak ele alınması
elbette yeni bir durum değildir. Örneğin Romantikler için doğa bir ilham kaynağı
olduğundan insanların doğaya zarar vermelerine Ģiddetle karĢı çıkıp eleĢtirirler.
Romantik akımın öncü Ģairlerinden biri olan ve bu bağlamda bir “doğa Ģairi” olarak da
anılan Samuel Taylor Coleridge da Yaşlı Gemici adlı uzun manzum öyküsünde yaĢlı bir
gemici ve bir albatros kuĢu üzerinden insan-doğa iliĢkisini konu edinir. Ġnsanın doğaya
karĢı iĢlediği suçlardan kolay kolay kurtulamayacağı, doğanın onun peĢini
bırakmayacağı ve insan karĢısında mutlak Ģekilde üstünlük sağlayacağı sezdirilir.
Romantik Ģair Coleridge gibi çağdaĢ yazarlarımızdan Zülfü Livaneli de Son Ada
adlı romanında insanların doğanın dengesini (ekolojik dengeyi) bozmalarına eleĢtiri
getirir (bkz. Özyön, 2016) ve onların tahrip edici uygulamaları karĢısında adeta doğanın
tarafını tutar. Onun bu yaklaĢımı romanın sonunda doğanın bir parçası olan martıların
galibiyeti ile de açıkça ortaya konur.
Her iki yazarın insan/kültür karĢısında doğanın yanında yer alması; insan eliyle
yaratılmıĢ çevresel sorunları, doğanın tahribatını eleĢtirmesi ve tüm bu sorunlara
rağmen doğanın asla yenilemez olduğunu vurgulaması ekolojik bakıĢ açısının
kaynağının Romantiklere kadar uzandığını ancak günümüzde de aynı bakıĢ açısının
edebȋ eserlerdeki yerini koruduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu çalıĢmada
Coleridge‟in Yaşlı Gemici ve Zülfü Livaneli‟nin Son Ada adlı eserleri eko eleĢtiri
bağlamında karĢılaĢtırmalı olarak ele alınıp analiz edilecektir.
2. Eko EleĢtiri
Eko eleĢtiri nedir? Eko eleĢtiri temel olarak edebiyat ve çevre arasındaki iliĢkiye
yoğunlaĢmaktadır. Cheryll Glotfelty de eko eleĢtiriyi “edebiyat ile fiziksel çevre
arasındaki iliĢkinin incelemesi” (1996: xviii) olarak tanımlar. Daha açık bir ifade ile
eko eleĢtiri bağlamında düĢünüldüğünde, edebiyat eserleri yoluyla aslında doğanın
tahribatı ve ekolojik dengenin insanlar tarafından bozulması eleĢtirilmektedir.
Coleridge‟ın da aralarında bulunduğu Romantik yazarların (Wordsworth, Shelley,
Keats) doğayı ilham kaynağı olarak gördükleri ve onun insanlar tarafından bozulup
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tahrip edilmesine karĢı çıktıkları düĢünülürse, eko eleĢtirinin temelinin romantizm
akımına dayandığını söylemek yanlıĢ olmaz. Ralph Pite da “Romantik Ģiirin sıklıkla bir
ekolojik bakıĢ açısını ifade ettiği görülür” (1996: 357/bkz. McKusick, 1997: 123) der.
Jonathan Bate ise Romantizmin sadece sığ bir Ģekilde Ulusal Parklar ve temiz hava ile
ilgili olmadığını “derin yeĢil” düĢünüĢ için güçlü bir yol sağladığını vurgulayarak yine
ekolojik düĢüncenin kaynağının romantisizme ve romantiklere uzandığı görüĢünü
destekler (1993: 160).
Camille Paglia da farklı bir açıdan, feminist bakıĢ açısından da olsa Cinsel
Kimlikler adlı kitabında Apollon-Dionysos dikotomisi üzerine kurulu olan kültür-doğa
ikileminin edebȋ eserlerde nasıl yansıma bulduğu üzerinde durur. Paglia her ne kadar
evrendeki uyum için Apollon ve Dionysos yani kültür ve doğa arasında bir uyum
olması gerektiğine dikkat çekse de, içten içe doğanın ya da Dionysos‟un kültür ya da
Apollon karĢısında daima sarsılmaz bir zafer kazanacağının farkındadır. Bu da doğanın
kasırgaları, selleri ve depremleri ile tahmin edilemez oluĢundan kaynaklanmaktadır
(bkz. Paglia, 2014).
Doğanın tahmin edilemez oluĢu zamana göre farklılık göstermekle birlikte
insanın doğayı bazen bir uğursuzluk kaynağı bazen de bir tehdit unsuru olarak
algılamasına neden olmuĢtur. Bu durum da ister istemez insanın doğayı alt etmeye
çalıĢmasına; onu ehlileĢtirme yolu ile ona hükmetmeyi denemesine neden olmuĢtur.
Doğa-insan arasındaki çatıĢmanın temeli de insanın gerçekleĢmeyeceğini bildiği halde
bir türlü dizginleyemediği bu doğaya hükmetme arzusunda yatar.
Bu bağlamda sonraki bölümde Yaşlı Gemici ve Son Ada adlı eserlerde insanın
doğaya hükmetme arzusu, doğa ile çatıĢması ve doğanın mutlak galibiyeti gibi konular
eko eleĢtiri yönteminden de faydalanılarak karĢılaĢtırmalı olarak ele alınacaktır.
3. Yaşlı Gemici ve Son Ada‟ya KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ
Romantik akımın öncülerinden Coleridge‟ın Yaşlı Gemici adlı eseri daha önce
özellikle dinsel açıdan baĢka çalıĢmalara konu olsa da eko eleĢtiri bağlamında çok fazla
irdelenmemiĢtir. Bu bağlamda bu çalıĢmada Ģairin bu eseri insanın doğayı yok etmeye,
ona hükmetmeye çalıĢmasının bir eleĢtirisi olarak ele alınmakta ve eser aracılığıyla bu
yıkıcı tutumun nasıl baĢarısızlığa uğradığı tartıĢılmaktadır.
Benzer Ģekilde Zülfü Livaneli‟nin Son Ada adlı romanı da insanın doğanın
ekolojik dengesine müdahale etmesine ve doğa üzerinde üstünlük kurmaya çalıĢmasına
eleĢtiri getirerek insanın doğa karĢısındaki baĢarısızlığını gözler önüne sermektedir.
Öykünün sondan baĢa doğru kurgulanıp anlatıldığı Yaşlı Gemici, yaĢlı bir
denizcinin bir düğüne davetli olarak gelmiĢ olan genç bir adamı durdurarak hikȃyesini
ona anlatma isteğini söylemesiyle baĢlar. Fırtına ile buzulların bulunduğu bir alana
sürüklenen gemileri, oraya saplanıp kalır. Sonra gökyüzünde sislerin arasında bir
albatros belirir:
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Sonunda sisi deldi, bir Albatros geldi,
...
Hiç yemediği yiyeceklerden yedi,
Döndü tepemizde hiç durmadan.
Bir anda buz yarıldı, çatlayıp ayrıldı;
Dümenci geçirdi bizi o aradan! (Coleridge, 2008: 26).
Aslında Albatros‟un, yani onun temsil ettiği Doğa Ana‟nın bir mucizesi olarak
buzullardan kurtulan YaĢlı gemici bu gerçeğin farkına varamaz. Hatta bir süre sonra
Albatros‟un gemiyi sürekli izlemesi (aslında koruyucu bir melek gibidir) YaĢlı gemiciyi
rahatsız etmeye baĢlar. Bunu adeta bir uğursuzluk olarak görüp kötüye yorar:
Sis, bulut demedi, direğe tünedi,
Geldi dokuz akĢam geminin peĢinden
...
Kaptım oklu tüfeği, çektim hemen tetiği,
Aldım ALBATROSUN canını (Coleridge, 2008: 26, 29).
YaĢlı gemicinin Albatrosu öldürmesiyle, yani insanoğlunun acımasızlığı
karĢısında Doğa da yıkıcı yüzünü göstermeye baĢlar:
Birden rüzgâr dindi, tüm yelkenler indi,
...
Günler günleri izledi böyle,
Durduk orada hiç kıpırdamadan
Ressam elinden çıkmıĢ bir gemi gibi,
Ressam elinden çıkmıĢ bir denizde duran (Coleridge, 2008: 35-36).
YaĢlı gemici Albatrosu bir uğursuzluk alameti olarak görüp öldürür ancak asıl
uğursuzluk Doğa Ana‟nın, insanın nankörlüğü ve acımasızlığı karĢısında her Ģeyi
tersine çevirmesi ile baĢlar. Rüzgârın tamamen dinmesiyle bir adım yol alamayan
geminin içindeki denizcileri daha da kötü olaylar beklemektedir:
Su, su, nereye baksan yalnızca su,
Güverte tahtaları çekti zamanla;
Su, su, nereye baksan yalnızca su,
Ama hiçbir yerde yok içecek bir damla (Coleridge, 2008: 38).
Denizin ortasında olmalarına rağmen denizcilerin içecek bir damla su
bulamaması Doğa Ana‟nın kendisine karĢı iĢlenen suç (Albatrosun öldürülmesi)
karĢısında onlardan intikam aldığının bir göstergesidir.
Neredeyse benzer Ģekilde Zülfü Livaneli‟nin Son Ada adlı romanında da
adalıların baĢına gelen felaketler, adaya sonradan gelen BaĢkan ve adamlarının adanın
asıl yerlileri olan ve adalılarla yıllardır barıĢ içinde yaĢayan martıları bir tehdit unsuru
olarak algılaması ve onlara savaĢ açması ile baĢlar: “Adanın en güzel plajları bu vahĢi
yaratıklara teslim edilemezdi. Martılar adadaki herkesin düĢmanıydı. Bu yüzden bir
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martı seferberliği ilan edilmeli ve bu yaratıklar adadan sonsuza kadar kovulmalıydı.
Medeniyet insanın doğayı istediği gibi denetim altına alması demek değil miydi biraz
da!” (Livaneli, 2013: 72-73). Adalılar martıların nasıl kovulacağını sorguladığında ise
BaĢkan‟ın acımasız planı ortaya çıkar: “Lara, „Sayın BaĢkan‟ dedi. [...] „Martıları hangi
yöntemle kaçıracaksınız?‟ BaĢkan alaycı bir edayla. „Kaçırmaktan söz eden kim?‟ dedi.
„Ġmha edeceğiz.‟ „Nasıl?‟ „Siz hiç av partisi görmediniz mi? Tüfekle hepsini
avlayacağız, yumurtaları da kıracağız. Anlayacağınız bir çeĢit av Ģöleni.‟” (Livaneli,
2013: 76). Böylece Livaneli‟nin romanında da adalılar için birer düĢman, tehdit unsuru
olarak görülen martılar BaĢkan ve adamları ve ikna edilen bazı adalılar tarafından
benzer Ģekilde katledilmeye baĢlar: “Martılar çığlık çığlığa uçuyor, yumurtalarını
bırakarak havada daireler çiziyorlardı. Ġçlerinden bir ikisinin, kıpkırmızı kana belenerek
denize çakıldığını görüyorduk” (Livaneli, 2013: 90). Ancak Doğa Ana Yaşlı
Gemici‟deki Albatrosun ölümünde olduğu gibi martıların öldürülüĢüne de sessiz
kalmaz. Bu kıyım karĢısında O da planını yavaĢ yavaĢ uygulamaya baĢlar:
O gece sabaha doğru, ada tarihindeki ilk martı hücumu baĢladı. [...] Adalılara ve
onların yaĢadıkları evlere karĢı düzenli, iyi planlanmıĢ, akıl ve fedakârlık gerektiren bir
saldırı yapıyorlardı. Bazı martılar çok yüksekten evlere doğru pike yapıyor, akıl almaz
bir süratle camlara vuruyorlardı kendilerini. Bu çarpma bir bomba etkisi yaratıyordu,
martı ölürken, çarptığı evlerde de camlar patlıyor, büyük bir panik ve korku baĢ
gösteriyordu. (Livaneli, 113-114).
Böylece martılar ile yıllardır barıĢ içinde bir huzur ortamında yaĢayan adalıların,
iki taraf arasında var olan bir anlamda sözsüz barıĢ antlaĢmasını bozmaları ile sonu
gelmeyen bir savaĢ ve hayatta kalma mücadelesi baĢlar.
Romanın baĢından sonuna kadar martıların öldürülüĢüne yılmadan karĢı çıkan
tek kiĢi ise ekolojik dengenin alt üst olacağının bilincinde olan Yazar olur. Eko eleĢtiri
bağlamında düĢünüldüğünde ekolojik dengenin bozulmasının bir sonucu olan felaketler
diğer yandan Doğa Ana‟nın gazabı; doğanın, kendisinin bir parçası olan martıları
acımasızca yok etmeye çalıĢan adalılardan aldığı intikam olarak da yorumlanabilir.
Doğa Ana‟nın intikamı burada da son bulmaz çünkü BaĢkan da sürekli yeni planlarla
martıları alt etme çalıĢmalarına devam eder. Artık iki taraf arasındaki savaĢ göze göz,
diĢe diĢ sürüp gider. Martılar önce 4 numaradaki gitariste saldırarak yardan düĢmesine
kolunun, bacağının kırılmasına neden olur (bkz. Livaneli, 2013: 120). Sonrasında
saldırılar giderek ciddileĢir ve 14 numarada yaĢayan sandalıyla balık avlamaya çıkan
elli yaĢlarındaki ada sakini martıların saldırısı ile feci Ģekilde can verir. Bunun üzerine
adalıların çoğu da BaĢkan gibi martılara iyice düĢman olur ve adaya martı
yumurtalarını yiyip onların azalmasını sağlamak üzere tilkiler getirilir (bkz. Livaneli,
2013: 125). Ancak bu defa da martıların azalması, ekolojik dengenin iyice
bozulmasına, onların aslında yakalayarak azalttıkları zehirli bir yılan türünün
çoğalmasına neden olur. Yılanların ada sakinlerinin evine girmesi hatta 22 numaralı
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evdeki yaĢlı kadını sokarak ölümüne neden olması adalıların dehĢet dolu günlerinin
baĢlangıcı olur (bkz. Livaneli, 2013: 135, 138). Bu durum da yine Doğa Ana‟nın
intikamının bir parçası, adalıların martıları yok etmesinin bir cezasıdır. Yılanlar için
getirilen ilaçların kokusundan ise sadece yılanlar değil, adalılar da evlerine giremez
olur. Kokuya dayanamayıp evini temizleyenler ise yine yılan tehlikesi ile yüz yüze
gelir.
YaĢlı gemici ve denizciler için de durum çok farklı değildir, Doğa Ana onlar için
hazırladığı planı uygulamaya devam eder. Onlar ise yaptıklarının cezasını susuzluktan
kıvranarak çekerler:
Güç bulamadan gülmeye, feryat etmeye,
Kaldık o kuraklıkta sesimiz çıkmadan.
Isırıp kolumu emdim oradan kan,
Haykırdım, „Gemi geliyor!‟ diye.
Boğazları kuru, dudakları kara,
Açık ağızlarla kulak verdiler bu sese; (Coleridge, 2008: 46)
YaĢlı gemicinin su bulamayınca ağzını ıslatmak ve hayatta kalabilmek için kendi
kanını emmesi durumun ciddiyetini, ölüme ne kadar yaklaĢtıklarını göstermektedir.
Susuzluk karĢısında diğer denizcilerin kuru boğazları ve morarmıĢ, kara dudaklarıyla
çizdiği resim ise hiç iç açıcı değildir. Uzaktan gördükleri ve kendilerini kurtarmak için
geldiğini düĢündükleri rüzgârsız hareket eden tuhaf gemide ise ÖLÜM gelmiĢtir onları
almaya:
Altında yıldızlı ayın vakit bulamadı
Ġnlemeye de, iç çekmeye de gemiciler;
...
Uçup gitti ruhları gövdelerinden,
Gitti Cennet ya da Cehennem‟e
Geçip kulağımın dibinden
Tüfeğimden uçan okun sesiyle! (Coleridge, 2008: 51).
YaĢlı gemici denizcilerin ölümüne Ģahit olur. Kulağının dibinde tüfeğinden uçan
okun sesini duyması ise bu olanların onun Albatrosu öldürmesinin bir cezası olduğunu
doğrulamakta, onun Doğa Ana‟ya karĢı iĢlediği suç yüzünden bütün denizciler
ölmektedir. Ancak asıl suçlu kendisi olmasına rağmen yaĢlı gemici ölmez: “Bil ki
ölmedi bu gördüğün gövde” (Coleridge, 2008:54). Çünkü onun suçu ölümle
ödüllendirilecek kadar basit değildir ve daha yaĢaması gerekenler vardır: “Baktım
çürüyen güverteye: BaĢka bir Ģey yoktu ölülerden” (Coleridge, 2008: 57). YaĢlı
gemicinin güvertedeki ölüler arasındaki eziyeti yedi gün yedi gece sürer:
Hiç değiĢmeksizin yüzleri:
Bana aynı bakıĢla baktılar.
...
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YaĢadım yedi gün yedi gece o lanetle,
Gene de kurtulamadım canımdan (Coleridge, 2008: 60).
Onun cezası da yaĢayan bir ölü gibi diğer ölülerin arasında sürekli olarak onların
gözündeki suçlayıcı bakıĢları izleyerek yaĢamaktır. Yedi gün sonra nihayet denizde
hayat belirtisi olarak bazı canlılar görür ve dili çözülerek dua eder (bkz. Coleridge,
2008: 64) ve sonunda yağmur yağar, içecek suya kavuĢur (bkz. Coleridge, 2008: 67).
Bir süre sonra ölü denizciler doğanın bir mucizesi gibi dirilmiĢ gibi ayağa kalkıp
görevlerini yapar ve gemiyi yürütürler ama boĢ gözlerle bakıp hiç konuĢmazlar (bkz.
Coleridge, 2008: 72). Bir süre uykuya daldıktan sonra uyanan yaĢlı gemici geminin
ülkesine yaklaĢtığını görür (bkz. Coleridge, 2008: 90). Kılavuzla yamağı ve bir
Münzevi adam kurtarır onu gemiden. YaĢlı gemici iyice tövbe etmiĢtir yaptıklarından,
Münzevi adama günah çıkarmayı düĢünür (bkz. Coleridge, 2008: 96). YaĢlı gemici
ölmez, tövbe eder ama dünyadaki cezası da o ölene dek devam eder:
Anında kavrayıverdi gövdemi,
Derin, dayanılmaz bir acı;
Anlatmaya baĢladım hikayemi
Ve öyle dindi ancak o sancı (Coleridge, 2008: 107).
O günden sonra da sürekli beklemediği anlarda duyduğu bu acı tekrarlanır ve
ancak hikȃyesini anlattığında huzura kavuĢur (bkz. Coleridge, 2008: 109).
Martıları katleden adalıların ve özellikle BaĢkan‟ın sonu ise çok daha acı olur.
Ekolojik dengeyi sarsan planları ile martıları azaltıp yılanların çoğalmasına ve ada
halkının hayatını tehdit etmesine yol açan BaĢkan, bu defa da leyleklerin göç yolu
üzerinde bulunan adaya uğrayıp yılanları avlamaları için planlar yapar (bkz. Livaneli,
2013: 159), bir yandan da sayıları hızla çoğalan tilkileri yok etmek için siyanür getirtir
(bkz. Livaneli, 2013:171). Ancak ne leylekler adaya uğrar ne de siyanür amacına ulaĢır.
Üstelik siyanürün doğal su kaynaklarına bulaĢmasıyla adalılar da hastalanır (bkz.
Livaneli, 2013:172). BaĢkan sonunda tilkilerden kurtulmak için ormanda kontrollü bir
yangın çıkartmaya karar verir, ancak “[k]oca orman sanki ağlayarak, çığlık atarak,
patlayarak cayır cayır” (Livaneli, 2013:174) yanar. Ġlginç bir Ģekilde martıların
azalmasına rağmen kalanların yaĢamaya devam ettiği kıyıya hiçbir Ģey olmaz: “Onların
kıyısına bir Ģey olmamıĢtı. Eskisi gibi üremeye, avlanmaya, yumurtalarını güven içinde
beklemeye devam edebilirlerdi. Kısacası onlar kazanmıĢtı bu savaĢı” (Livaneli, 2013:
176). Martıların kıyısına hiçbir zarar gelmemesi ve sayıları az da olsa yaĢamaya devam
etmeleri, aslında adalıların yaĢadığı onca felaketin Doğa Ana‟nın intikam planının bir
parçası olduğunun ve doğanın insan karĢısında asla boyun eğmeyeceğinin bir kanıtıdır.
En baĢında medeniyetin doğayı denetim altına almak olduğunu söyleyen ancak bunun
mümkün olmadığını ve adadaki yangından sonra yaĢanacak tek bir evin kalmadığını
gören BaĢkan da oradan ayrılmaya karar verir. Ancak martılara ve sonunda adalılara
yaptığı bunca Ģey cezasız kalmamalıdır, arkasında cennet denen adadan kalan ve kendi
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eseri olan harabeyi öylece bırakıp gitmemelidir. Sessizliği ve sakinliği ile özellikle
konuĢma yetisinin olmamasıyla doğanın bir parçası olan martıları andıran “[b]akkalın
kambur oğlu ilk kez duyduğumuz sesiyle martıları bile dehĢete düĢürecek bir çığlık
atarak BaĢkan‟a doğru olanca hızıyla koĢ[ar], ona vur[ur] ve çarpmanın etkisiyle ikisi
birlikte yardan aĢağı uç[ar].” (Livaneli, 2013: 179-180). Ġkisinin de kayalara çarparak
feci Ģekilde can verdiği görülür. Martıların daha önce yaptığı gibi çocuk da bir intihar
bombacısı gibi kendini feda ederek BaĢkan‟ı ölümle cezalandırır. Onun doğanın bir
parçası, martıların dostu olduğu düĢünülürse, BaĢkan‟ın sonu da aslında Doğa Ana‟nın
intikam planının bir parçası olarak yorumlanabilir.
4. Sonuç
Eko eleĢtiri yönteminden de yararlanılarak Coleridge‟ın Yaşlı Gemici ve
Livaneli‟nin Son Ada adlı eserlerinin doğa-insan çatıĢması bağlamında karĢılaĢtırmalı
olarak analiz edildiği bu çalıĢmada her iki eserde de insanın doğaya müdahalesinin ve
ona üstünlük kurma çabasının baĢarıya ulaĢmadığı; doğanın insan karĢısında mutlak bir
zafer kazandığı sonucuna varılmıĢtır. Ancak Yaşlı Gemici adlı manzum öykü sonu
itibariyle Son Ada adlı romana göre daha ılımlı bir tablo çizmiĢ, yaĢlı gemici hatasının
cezasını ölümle değil de hikȃyesini gördüğü insanlara anlatarak çekmeye devam
etmiĢtir. Bu bağlamda Livaneli‟nin ekolojik dengenin insan eliyle bozulması ve
doğanın tahribi konusunda daha sert bir tutuma sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Not: Bu çalıĢma Uluslararası Multidisipliner Akademik ÇalıĢmalar
Sempozyumunda (ISMAS) özet bildiri olarak sözlü sunulmuĢtur.
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FEYYAZ KAYACAN‟IN ġĠġEDEKĠ ADAM ÖYKÜSÜNDE
GERÇEKÜSTÜCÜLÜK
Dr. Banu ANTAKYALI
Öğretmen / Adana
ÖZET
1950 kuĢağı öykücülüğümüzün güçlü isimlerinden Feyyaz Kayacan, gerek tema,
gerek dil ve anlatım yönünden modernist öykü anlayıĢının baĢarılı örneklerini vermiĢtir.
O, sıkıntılar içinde boğulan modern insanın açmazlarını, yalnızlığını, yabancılaĢmasını
ve kabul görme arayıĢını çoğunlukla „hiçlik‟ bağlamında, kapalı, soyut ve metaforlarla
dolu bir dille anlatmıĢtır. Kayacan, öykülerini kurgularken, yirminci yüzyılın baĢlarında
ortaya çıkan, akıl, sağduyu ve mantığı değersiz kılarak imgelem gücünü ve bilinçaltını
öne çıkaran gerçeküstücülükten de yararlanmıĢtır. Gerçeküstücü (sürrealist) unsurlar
yazara, modern insanın kapıldığı anlamsızlığı olağanüstü olaylara ve durumlara yer
vererek, serbest çağrıĢımla ve derin bir alay duygusu ile algılama, anlatabilme imkânı
sunmuĢtur. Feyyaz Kayacan, ġiĢedeki Adam öyküsünde kahramanının dünyanın nesnel
kuralları içinde anlatamadığı tüm hallerini gerçeküstücülüğün anlatım olanaklarından
faydalanarak anlatır. Bu çalıĢma, Feyyaz Kayacan‟ın yalnızlık ve yabancılaĢmanın
sonucu olarak toplumda yer edinemeyen bireyin trajedisini dile getirirken gerçeküstücü
tutumu öyküsüne ne ölçüde yansıttığını tartıĢmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Feyyaz Kayacan, Gerçeküstücülük, Ġroni, Yalnızlık,
YabancılaĢma, ġiĢedeki Adam
SURREALISM IN FEYYAZ KAYACAN‟S ġĠġEDEKĠ ADAM NARRATION
ABSTRACT
Feyyaz Kayacan, one of the strongest names of our 1950 generation storytelling,
has given successful examples of modernist story understanding in terms of theme,
language and narration. He has described the dilemma of modern man strangled in
distress, the isolation, the alienation, and the search for acceptance in an abstract and
metaphoric way, mostly in the context of 'nothingness'. Kayacan has also benefited
from surrealism, which emphasized imagination and subconsciousness, in the early
twentieth century, while devising the narratives, making intellect, common sense and
rationalism worthless. Surrealist elements have provided the opportunity to perceive
and narrate with a free association and a deep sense of ridicule by including in the
extraordinary events and situations of the writer, the meaninglessness of the modern
man. Feyyaz Kayacan tells all the situations that her hero can not express in the
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objective rules of the world, using the possibilities of narratives of surrealism. This
study aims to discuss the extent to which Fayyaz Kayacan reflects the traumatic tragedy
of the individual who cannot take place in society as a consequence of loneliness and
alienation.
Keywords Feyyaz Kayacan, Surrealism, irony, loneliness, alienation, ġiĢedeki
Adam
GiriĢ
Gerçeküstücülük
Gerçeküstücülük, Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢları arasında Avrupa‟da, -merkez
olarak Paris‟te- oluĢup sonrasında evrensel bir boyut halini almıĢ kültür – sanat
akımıdır. Ġnsanların dünyayı algılayıĢını derinden değiĢtiren Birinci Dünya SavaĢı‟nın
ardında bıraktığı trajedi, yıkım, korku, umutsuzluk ve benzeri olumsuz duygular,
insanoğlunu gerçeğin sert doğasını terk edip düĢ ve hayalin kucağına sığınmaya iter. Bu
bağlamda, büyük ölçüde anlamı yadsıyan gerçeküstücülük, bilinçdıĢını temel alarak
akli olandan uzaklaĢır, verili anlam dizgelerinde boĢluklar oluĢturarak bir dil ve
çağrıĢımlar silsilesi yaratır. Gerçeküstücülükle birlikte “Nesnelerin renkleri, duyuların
iĢlevleri, sözcüklerin anlamları değiĢikliğe uğrar. Dünyayı değiĢik algılamanın yolu
aranmakta, böylelikle hakiki yaĢamın, yani özne ile nesnenin barıĢacakları noktanın
bulunacağına inanılmaktadır.” (Demiralp, 1987, s. 288)
Gerçeküstücüler, içinde bulunduğumuz dünyanın aslında bir illüzyondan ibaret
olduğunu ve görünenin ötesinde bir baĢka gerçekliğin varlığını dile getirerek yeni ve
farklı olana yönelirler; böylelikle insanın görme biçimi üzerinde ruhsal dürtülerin
rasyonel olmayan rolüne dikkat çekerler; “Gerçeküstücüler bize bizi kuĢatan Ģey
âlemine bakma biçimimizi hepten değiĢtirmeyi öğreten, radikal farklılıkta bir bakma /
görme odağının yerini gösterdiler.” (Batur, 2016, s. 243)
Gerçeküstücülüğü 1924 yılında yayımladığı “Birinci Gerçeküstücü Manifesto”
ile resmen baĢlatan Andre Breton, bu manifestoyla gerçeküstücülüğün dayandığı temel
ilkeleri gözler önüne serer. “Manifesto, her Ģeyden önce, Breton‟u yalnızca vasatlık,
nefret ve yüzeysel yeterlilikten ibaret olduğu için tiksindiren ve “her türlü ahlaksal ve
düĢünsel geliĢmeye düĢman” olan gerçekçiliğin yargılanmasıdır.” (Nadeau, 1987, s.
253) Ġki dünya savaĢı arasında 1924 yılında doğan ve 1940‟lı yılların sonlarında
ortadan kalkan gerçeküstücülük, sanatı, insan zihninin özgürleĢmesi olarak
değerlendirir. Temelde, aklın denetiminin dıĢında sınırsız bir düĢ gücüne dayanarak
somut gerçekliği alt etmeye çalıĢan gerçeküstücülüğün amacını, her türlü akıl, mantık
ve estetik kavramdan arındırılmıĢ saf düĢüncenin sözlü ya da yazılı anlatımı olarak
tanımlar.
Psikiyatri üzerine eğitim alan ve “Freud‟u Gerçeküstücü projenin kılavuz ıĢığı
olarak anan” (Hopkıns, 2006, s. 38) Breton, Sigmund Freud‟un kurucusu olduğu
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psikanalizin düĢ, hayal gücü ve çağrıĢım gibi bilinçdıĢı içeriğini gerçeküstücü anlayıĢın
merkezine yerleĢtirir. Böylece, o ve akımın önde gelenleri, hayal gücünü bilincin
sınırlamalarından kurtarmak adına ruhsal olayları hiçbir müdahalede bulunmadan
oldukları gibi aktarmayı amaç edinir.
“Yaygın ahlâk yasasını hiçe sayma; Ģiire, rüyaya, olağanüstüne dayanarak
insanoğlunu özgürleĢtirme, yeni bir değerler düzeni kurma konularında tam bir görüĢ
birliği içinde” (Breton, 2016, s. 141 – 142) olan gerçeküstücüler, her türlü ahlâk,
mantık ve estetik kaygının kıskacından kendilerini kurtararak “(…) düĢünsel eylemin
temelinde yer alan ruhsal özdevinim (otomatizm) gerçeküstücülüğün en saf anlatımı”
(Yılmaz, 2005, s. 127) formülünü eserlerinde uyguladılar. “Belki de hayal gücü
varlığını yeniden hissettirme, haklarını yeniden talep etme noktasında bulunuyor
(Breton, 2009, s.14) diyen Breton‟la birlikte gündelik yaĢamın tatsız ve yavan
gerçeklerinden sıyrılarak, hayal gücünün düĢüncenin daha özgür ve verimli biçimi
olduğuna inandılar.
Ruhsal dürtülerin baĢıboĢ bırakılmasını savunan gerçeküstücü sanatçılar,
rüyaların ve bilinçaltının hiçbir sansüre, bilincin müdahalesine uğramadan özgürce
eserlere yansımasını sağlamıĢlardır. “(…)yazının, yerleĢmiĢ herhangi bir fikrin
yokluğunda hızla aktığı „otomatik yazı‟ tekniklerini –kısmen Freud‟cu „serbest
çağrıĢım‟ modeli üzerinde- geliĢtirerek” (Hokıns, 2006, s. 37) kendilerini tamamen
bilinçaltına teslim etmiĢlerdir. Bu noktada, din ve bilim tarafından insanoğluna mutlak
doğru olarak sunulan verili gerçekliği anlamsız bulan Breton, yeni ve farklı bir
gerçekliği “Mümkün olduğu kadar hızlı bir monolog. Öylesine hızlı bir konuĢma olmalı
ki bu, eleĢtirici zihin konuĢulanlar hakkında hiçbir yargı vermemeli.” (Breton, 2009, s.
47) sözleriyle gündelik gerçekliğin mantık zincirini bozguna uğratan tamamen
irasyonel ve fantastik bir masalsı dille anlatmayı teklif etmiĢtir.
Gerçeküstücü akımla eserlerini oluĢturan yazar ve Ģairler, büyük ölçüde
gerçeküstünün anlamı yadsıyan tavrıyla bağlantılı olarak bilinç dıĢını temel alır. Freud'a
göre, insan zihninin dıĢ dünyadan edindiği veriler, bilinçdıĢında toplanarak düĢlerde
ortaya çıkar ve “Gerçeküstücü sanatçılar için düĢlerin merkezi önemi vardır.” (Hopkıns,
2006, s. 39) Freud‟un rüyaları yönlendiren dıĢ etkilerin olabileceğini açıklaması,
„gerçek‟e bir mesafe alarak onun insanlar üzerindeki farklı yansımalarını irdeleyen
gerçeküstücülerin ilgisiyle karĢılanmıĢtır.
Türk edebiyatında önemli bir dönüm noktası olan 1950 kuĢağı, Batı‟da ortaya
çıkan Gerçeküstücülük akımından etkilenmiĢtir. Hayatının büyük bir kısmını yurt
dıĢında, özellikle Londra‟da geçiren ve ömrünün sonuna kadar da burada kalan Feyyaz
Kayacan, bu nedenle Türk edebiyatında pek tanınırlık elde edememiĢ bir yazardır.
Kayacan, edebiyatla uğraĢmaya gerçeküstücü Ģiirler yazarak baĢlar. Sonrasında
öykülerinde de gerçeküstücü teknikleri kullanır. Türk edebiyatında toplumcu – gerçekçi
çizginin egemen olduğu 1950‟li yıllarda bu anlayıĢın dıĢında dünyayı ve gerçekliği
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anlamada bir tavır değiĢikliğine giderek yazdığı eserler, onun modernist bir yazar
olarak değerlendirilmesine neden olur. Klasik olay öyküsündeki nedensellikten ziyade,
bireyin iç dünyasında yaĢadığı durumları gerçeküstücü bir gözle değerlendirerek,
normal yaĢamda bastırılmıĢ duygu ve düĢüncelerin rüyalarda canlanmasının izlerini
sürmüĢtür.
Feyyaz Kayacan, geleneksel Türk öykücülüğünü modenist bir çizgiye taĢıyan
Sait Faik Abasıyanık‟tan ve özellikle onun 1954 yılında yayımladığı ve bununla
gerçeküstücü bir anlatıma yöneldiği Alemdağ‟da Var Bir Yılan eserinden etkilendiğini
dile getirir. Tıpkı Sait Faik‟te olduğu gibi yapıtlarında kullandığı dil ve anlattığı
öykünün
sınırlarını
zorlayarak
Ģiirselin
olanaklarına
varmaya
çalıĢır.
Gerçeküstücülüğün otomatizm, psikanalizin ise serbest çağrıĢım yöntemlerini
kullanarak sınırlandırılmamıĢ bir dil ve çağrıĢım silsilesiyle kahramanın bilinç yapısını
ortaya çıkarır. Breton‟un “Hakiki yaĢama en yakın biçim belki de çocukluktur.”
(Demiralp, 1987, s. 288)sözlerinden hareketle çocukluğu ve çocuksuluğu, eserlerinde
bilinç ötesine, anlatımın en saf haline ulaĢmak için kullanır.
Yapıtlarında hem gerçek hem de gerçeküstücü öğelerden faydalanan yazar,
“hayal gücüyle, alegorik yaklaĢımlarla bir öykü evreni kurdu. Ġroni ve humourla ama en
çok da “gerçeküstücü” bir tutumla oluĢturdu öykülerini.” (Tosun, 2008, s. 107)
Kayacan‟ın kullandığı dil ve teknikle gerçeküstü bir dünyaya yönelmesi 1950‟li yıllara
damgasını vuran Ġkinci Yeni Hareketi‟nin kaynakları arasında değerlendirilmesine
neden olur. Her ne kadar Asım Bezirci, ülkemizde gerçeküstücülük adına yapılanları
“kırık dökük ve bölük pörçük” (Bezirci, 2013, s. 93) olarak değerlendirse de dil ve
teknikte gerçeküstücü olması onu Ġkinci Yeni Ģiirinin kaynakları arasında göstermesine
neden olur.
ġiĢedeki Adam
Feyyaz Kayacan, Şişedeki Adam öyküsünde imge ve metaforlarla modern
insanın temel sorunsalı olan yalnızlık ve yabancılaĢmayı ortaya koymaya çalıĢır.
Modern insanın içinde bulunduğu çıkmazı gerçeküstü bir anlatı dili kullanarak adsız bir
kahraman üzerinden anlatan yazar, öyküsünde bir nesne olarak ĢiĢeyi gerçekliğinden
soyutlamaz ama onu deforme ederek baĢka bir gerçekliğin kapısını aralar. Böylelikle
mantığın sınırlarını aĢan, aykırı, ĢaĢırtıcı bir kurgusal düzenleme ile bireyin içinde
bulunduğu acımasız kıskacı gözler önüne serer.
Öykümüzün kahramanı, geçimini redaksiyon yaparak sağlayan biridir. Titiz bir
Ģekilde iĢini yapmasına rağmen, bir gün nasıl olduğunu anlayamadığı bir Ģekilde düzelti
yaptığı metinde geçen“Çıkmazını Yürütmek” ifadesini “Çıkmazını Çürütmek” olarak
dizer ve iĢinden kovulur;
“(…) Ama sonraları elimin canı sıkıldı aynı iĢi görmekten, aynı tümceyi baĢka
baĢka kılıklar altında dizmekten. Oysa kusurlu bir iĢ çıkarmıĢ bir adam değilim ben.
Değildim. Elimi hiç gözden kaçırmazdım. Fırsat kolladığını, avucunun löngözlerinde
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biriken oyunlardan birini bana oynatacağını sezinlemiĢtim ama yine de uyuĢuk
davranırsam buna engel olabileceğimi sanıyordum. Öteki elime diyecek bir Ģeyim
yoktu. Uslu elimdi o çünkü. Ötekisi gibi kendi bildiğini okuma hevesini tırnaklarının
ucundan bile geçirmemiĢti. Bir bakıma okuma yazması olmadığını söyleyecek çapta
ileri gidebilirim.” (Kayacan, 1996, s. 52)
Bilinçaltını sanatın ana malzemesi olarak değerlendiren gerçeküstücülük,
iradenin hiçbir etkisi ve katkısı olmaksızın zihnin gerçek çalıĢmasını yansıtmayı amaç
edinir. Sarf ettiği sözlerle nesnel gerçekliğin sınırları içinde ruh sağlığını yitirmiĢ gibi
görünen anlatıcı kahraman, akıl ve mantığın hegemonyasındaki gerçekliği yadsıyarak
üst gerçeklik yoluyla bir rüya âleminin sanrıları içinden seslenir okura. Anlatıcının
ellerinden birinin absürt bir Ģekilde baĢkaldırısının ipuçları, bireyin modernizmin
getirdiği bireysellik açmazı ve makineleĢen düzenle arasındaki diyalektikte gizlidir.
Metinde elin ben öznesinden ayrı bir varlık olarak konumlanması, modern bireyin
temel karakteristik özelliklerinden güçlü bir yabancılaĢma ve yalnızlık duygusuyla
açıklanabilir.
ġiĢedeki adamın kendisine yabancılaĢması, gerçeküstücülerin alıĢılmıĢ düzyazı
biçimine karĢı tutumlarıyla ifade edilir;
“Elim sanki uyrukluğundan kopmuĢtu.
Benle biricik iliĢiği benim sesimi takınmasıydı.
Ġlkin kızacak gibi oldum.
Beni salt bir araç yerine koymasına direnmek istedim. Ama neden direnecektim.
Bir bakıma bir yenilikti bu benim ömrümde. Onu artık sabahtan akĢama kadar
gözetlemekten kurtulmuĢtum. Hani ÇÜRÜĞE çıkarılmakla içim hafifledi desem iĢi
büyümsemiĢ sayılmam.” (Kayacan, 1996, s. 53)
Öyküde kullanılan ÇIKMAZ kelimesi, gerçeküstücülüğün olumsuzladığı Ģeyi dil
aracılığıyla ifade etmesinin bir örneği olarak metne yerleĢtirilen bilinçli bir kelimedir ve
kahramanın ruhsal halinin saptayıcı bir boyutudur. Çıkmaz, modern düzenin getirdiği
standart toplumsal tekrarlar ile bireysel yaratıcılığı ezen bürokrasinin bireyi yitik bir
özneye, bir metaya dönüĢtürmesinin, bıkkınlığı ve kısıtlanmıĢlığını ifade etmektedir.
Gerçeküstü anlatı, yer yer fantastik unsurlar içererek yadırgatıcı, tuhaf ve
olağanüstüye yer verir. Böylece, imgelem ve ifadede aklın denetiminden kurtularak
kendi gerçeğini kurar. Bu bağlamda ironi, verili gerçeği anlatırken hakikat sayılarak
mutlaklaĢtırılan anlam bağıntılarını alt üst edecek ve yeni bir hakikat geliĢtirmeye
yarayacak bir teknik olur:
“Canı sıkılan elimi eğlendirmek için neler yapmadım, neler. Çok çalıĢmaktan
bıkmasın diye uslu elimi çalıĢtırdım günler boyunca. Uslu elimin canını çıkardım.
Parmakları kaskatı ağrıyıncaya dek. Tek ötekisi boĢ dursun ve boĢ durduğu süre içinde,
kabakların en büyüğünün tadını sızdıran tilciklere yeniymiĢ gözüyle baksın, baĢımı
belâdan kurtarsın diye; sonra ona ezberleme aĢıları yaptırdım, avucunun içindeki
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hasırın altından çıkmaya ikide birde yüz tutan çizgileri kazıttım, yerlerine öteki
avucumdaki çizgilerin çökellerini döktüm, iki elin çizgisi de bir olmalıdır, baĢka türlü
olmaz, dedim, erinç eldivenlerini giydirdim ve devedeki külâhı yakıĢtırayım ona derken
oluverdi iĢte, oynadı oyunu bana, benim usul usul bir elimden ötekine inceden inceye
bir tek kılı bile kıpırdatmadan aktardığımı sandığım çizgileri geri tepiverdi ve
“ÇIKMAZINI ÇÜRÜTMEK” demesiyle bütün tilciklerimce çürüğe çıkarılmam bir
oldu.” (Kayacan, 1996, s. 53)
Aklı temel alan düĢüncenin Ģizofren sayıklamalar olarak nitelendireceği bu tür
gerçeküstü sözler, akıldıĢının akıl üzerine üstünlüğünü destekleyerek, çocukluğu
yeniden bilince çıkarır.
Ellerinden birinin ona baĢ kaldırması neticesinde “Artık bir elinin dediği
ötekisinin söylediğine ve okuduğuna uymuyor” (Kayacan, 1996, s. 53) denilerek
iĢinden kovulan kahramanın iç dünyasında gerçekleĢen kırılma onun kendini iĢe
yaramaz hissetmesine, sokaklarda aylak aylak dolaĢmasına neden olur. Kendisine
baĢkaldıran elinin akıl sınırlandırmalarından uzak bir tutumla kendi uyrukluğundan
kopmuĢ gibi sokaktan geçenlerin önüne dikilip ben öznesinin sesiyle “(…) durun durun
sokulun avucumun içine, bambaĢka dizgilere uyduracağım folluk falları” (Kayacan,
1996, s. 53) demesi sıradan bir hayata sahip olan öznenin dıĢ dünyadan uzaklaĢmaya,
derin bir yalnızlık ve ümitsizliğe gömülmeye baĢlamasının ipuçlarını verir okura.
Gazetenin birinde Mahşer adlı lokantanın tanıtımını yapmak üzere bir elemana
ihtiyaç olduğunu okuduktan sonra iĢe baĢvurmak amacıyla belirtilen adrese giden
anlatıcı kahraman, verilen ilanda -kendi ifadesiyle- bir „denksizliğe‟ dikkat çeker. ġöyle
yazmaktadır ilanda:
“MAHġER LOKANTASININ EġSĠZ YEMEKLERĠNĠ, BĠRĠNCĠ VE
BAġDÖNDÜRÜCÜ SINIFLARA ÖZGÜ ĠÇKĠLERĠNĠ, BĠLMĠYENLERE
TANITMAK
ĠÇĠN
SOKAKLARDA
YAFTA
TAġIYACAK
birisi
ARANMAKTADIR. TAġIMA SAATLERĠ ÖĞLEDEN SONRA ĠKĠ ĠLE YEDĠ
ARASIDIR” (Kayacan, 1996, s. 55)
Ġlandaki denksizlik, bütün kelimelerin büyük harfle yazılırken sadece “birisi”
kelimesinin küçük harflerle yazılmasından kaynaklanmaktadır. Metinde kullanılan bu
dil, muhalif bir tavrın sözcüsü olarak bireyin kimliksizliğini vurgulamaktadır.
MAHġER lokantasının bulunduğu sokakta oturan karakterler saçmaya vurgu
yapan ilginçliktedir. Andre Breton, “Gerçeküstücülük, gecenin cimri davrandığı
herkese düĢ kapılarını açar.” (Breton, Akt: Tuğrul Ġnal, s. 285) sözleriyle mantıksal
olanı arka plana iterek ve gerçekliğin öte yanının peĢine takılarak yeni olanaklar inĢa
etmeye çalıĢır. Bu olanaklar, anlatımda imgelere kapı aralayarak yazarın gerçeküstüne
ulaĢmasına imkân tanır. MahĢer lokantasının bulunduğu sokağı imleyen ad, modern
dünyanın anlam ve değer kaybına iĢaret eder: HĠÇOLA. Ġğne deliğinden geçecek kadar
dar bir sokak olan Hiçola‟da kaldırımdaki kocaman bir deliğin savunmasını yapan bir
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avukat, bu delikten ilaçlar çıkaran bir doktor, bir incir çekirdeğinin posasını çıkaran bir
peygamber, posayı baĢının üzerinde taĢıyan bir papaz, papazı sırtladığı gibi posasının
tek bir damlasını bile dökmeden sokağın dibinde kekeleyen cenneti boylayan cambaz,
kaldırımdaki deliğin içinden çıkan ve birbirlerinin tenlerini karĢılıklı yalayan ve Âdem
ile Havva‟yı temsil eden çıplak bir kadın ve çıplak bir erkek, yine bu sokakta oturan adı
HĠÇĠMGELDĠ olan dilenci, sigortacı, kör, deli, hırsız ve bir ozanın varlığı, hepsinin
incir çekirdeğindeki cennete girmeye çalıĢması, adı MAHġER olan lokantaya delikten
girilmesi ve içinde topu topu iki masa olması güçlü bir gerçeküstücü damar ve fantastik
bir masal atmosferi taĢır. Sınırsız bir düĢsel özgürlükle herhangi bir hiyerarĢi kurmadan,
belleğin kontrolünden uzak, bütün bu varlıkları birleĢtiren güç, gerçeküstücülüğün ta
kendisidir.
Kimlik sorgulamasının gerçeküstücülük için temel olduğu, MahĢer
lokantasındaki görevlinin kahramana “-Hiçlik kâğıdınız var mı? Bize hiçlik kâğıdı
lazım. Yanınızda yoksa biz bir tane çıkarttırabiliriz sizin için. Hiçlik ĠĢleri
BaĢçevirgenliğinden. (Kayacan, 1996, s. 57) sözlerinden de anlaĢılabilir. Anlatıcı
kahramanın “Neye yarıyor bu kâğıt?” sorusunu “-Hiçinizinhiçyüzünü foya foya
taramaya.” (Kayacan, 1996, s. 57) diye ironik biçimde olumsuzlanıĢın ruhunu taĢıyan
bir yanıt vermesi bireyi nesneye indirgeyen modernizm eleĢtirisidir aynı zamanda.
Sokağın adının HĠÇOLA, dilencinin adının HĠÇĠMGELDĠ, sokakta bulunan ve
çeĢitli meslek gruplarına dâhil olan kiĢilerin adının HĠÇĠNHAYINDAN GELĠYORDU
HUY HUY olması, yalnızlık, bunalım ve açmazları üzerinden modern insanın
gerçeküstü imgelerle hiçliğini vurgulamak içindir. Yazar, bu vurgu uğruna, dilin
sınırlarını zorlayarak gerçek ötesi bir atmosfere ulaĢmaya çalıĢır.
MahĢer lokantasının yetkilisiyle görüĢtükten sonra iĢe alınan kahraman, gücünü
bilinçaltının derinliklerinden alan gerçeküstücülüğün absürt tutumuyla bir ĢiĢenin içine
girer. Hayalin gücünü bilincin sınırlamalarından kurtararak iĢ yerinin reklamını yapmak
üzere sokaklarda ĢiĢeyle birlikte yuvarlanır. Bu durum, Ģu ifadelerle metinselleĢtirilir:
“Sağ olsunlar, Hiçola sokağıdakiler çok yardım ettiler. ġiĢe çok hafifti ama bir
türlü kaldırıp üstüme geçiremiyordum. Cambazın, sigortacının, delinin, kö rün, hırsızın,
ozanın ve ötekilerinin yardımıyla ĢiĢeye dalmak kolaylaĢtı. ġiĢenin altı açıktı. Ben
oradan girmeyi düĢünmüĢtüm. Ama ötekiler beni ĢiĢenin daracık ağzından içeri
AKITTILAR. (Kayacan, 1996, s. 58)
Sürreel ya da gerçeküstü, gerçek olandan hareket eder ve yine gerçek aracılığıyla
gerçeği aĢar. Kahraman, ĢiĢenin içine girip orada vakit geçirmeye baĢlayınca, o artık
gerçeküstü bir görünüme bürünür. Bir yandan özgür ve bağlantısızdır ancak diğer
yandan seyirlik bir nesneye dönüĢmüĢtür. Breton, “Bir nesnenin ya da bir olayın
doğasını, kullanım amacını değiĢtiren bir buluĢ, gerçeküstü bir olgudur.”der. (Breton,
Akt., Tuğrul Ġnal, s.285) Kayacan, gerçek dünyadan alınan unsuru (ĢiĢe) deforme edip
yani gerçeklikteki doğal, bilinen, alıĢılmıĢ halini ve iliĢkilerini değiĢtirip mantığa aykırı
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görüntüler yaratmıĢtır. Gerçeküstücülük, aklın en küçük bir denetimi olmadan,
gerçekliği tartıĢma konusu yapar. Kahramanın, ĢiĢenin içine girmesini sağlayan
görünmez güç, modern dünyanın dayatmalarından ve gerçeklerinden kaçma hissi olarak
düĢünülebilir. Bu bağlamda deliliğin sınırında bilinç dıĢı ile bilinç arasında gidip gelen
adeta bir kurbandır ĢiĢedeki adam. ġiĢe ise, çevresine ve topluma yabancılaĢan bu
adamın yalnızlığının iç dünyasında yarattığı mekândır.
“Ben bu ĢiĢenin içine açlıktan girmiĢtim. Ama ĢiĢenin içinde aylardır
yaĢıyordum da ne bir lokma yemek yüzü görmüĢtüm, ne de bir yudum su. Acıkma,
susama nedir unutmuĢtum. ġimdi bile bunlar bana soyut kavramlar gibi geliyor.
Vücudumun eski çağlarına gömülü Ģeyler. ÇiĢim miĢim de gelmiyor artık.” (Kayacan,
1996, s. 54) ifadesinden de anlaĢılacağı üzere fantastik ile gerçek; düĢ ile yaĢanmıĢlık iç
içe geçmiĢ durumdadır öyküde.
Yazar, zamanın, gerçekliğin, anlamın sürekli çarpıtıldığı, yeniden üretildiği,
belirsizleĢtirildiği bir dünyayı kurgularken hayal gücünün sınırlarını zorlar. Bu
gerçeküstücü ruhu anlatabilmek için yeni ifade tarzlarına ve anlatım biçimlerine ihtiyaç
duyar.
Gerçeküstünün herhangi bir kurala bağlı kalmayan otomatizminden
faydalanarak, masal, tekerleme, bilmece gibi geleneksel edebi tür ve öğeleri,
gerçeküstücü ruhu anlatırken anlatımının bir parçası kılar;
“Sonra çocuklar sardı çevremi. El ele verip halkalandılar, dönmeye baĢladılar.
Ve bir tekerleme tutturdular:
Bu ĢiĢenin içinde
Bir adamın iĢi var
GelmiĢ gelmiĢ birisi
YarılamıĢ ĢiĢeyi
ĠĢ de kalmıĢ yarıda” (Kayacan, 1996, s. 59)
Kahramanın bir ĢiĢenin içinde olması, onun karmaĢık kalabalıklar içinde
herkesin bakıĢına maruz kalmasına, seyirlik bir nesneye dönüĢmesine neden olur;
“Yol kıyılarına insanlar dizilmiĢti. Beni bekliyorlardı. Nasıl yuvarlandığımı
görmek için. O dem ĢiĢenin içine büsbütün sindim. ġiĢeyi görsünler de beni
görmesinler diye.
Sonra yokuĢun dibine vardım.
Sonra beni sokak sokak gezdirdiler. Geçtiğim her sokakta her kentte ġĠġEDEKĠ
ADAM LOKANTASI adında bir lokanta açılıyordu. Beni lokantanın camekânına
koyuyorlardı.” (Kayacan, 1996, s. 59)
“Sokaktakiler ġĠġEDEKĠ ADAMI gördüler.
Gülmeye baĢladılar.
Arkamdan koĢtular.
Kaldırımdan kaldırıma alaya tuttular.
Geldiler, baĢıma toplandılar.
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Hu, hu, huuuuu, kimdir o ısmarlama ĢiĢeleri kuĢanan, bu ne biçim giysi, bu,
kimdir kimdir bu ĢiĢenin terzisi, hu huuu huuu ġĠġEDEKĠ ADAM çıksana bir ortalara,
görelim Ģöyle bir ġĠġE‟lerden önceki boyunu, bosunu. Allo allo, ġĠġELER TANRISI
esirgesin ĢiĢenizi.
ADAM ADAM
ġĠġE SOYLU
Diye bağırmaya baĢladılar.” (Kayacan, 1996, s. 58 – 59)
Etrafına toplanan insanların alaylı kahkahaları eĢliğinde kalabalıkların odak
noktasına yerleĢen ĢiĢedeki adam, gündelik yaĢam içinde saçmanın varlığa vurgu yapan
gerçeküstü öğeler ve fantastik anlatımla okura sunulur. ġiĢenin içinde kendisini
düĢürülen ve annesinin reçel kavanozlarının yanında ĢiĢenin içinde sakladığı çocuk
ceninine benzetmesi (Kayacan, 1996, s. 55) gerçeküstücülerin “en vurucu imgeler, dile
getirilmesi en güç, en çeliĢkili ve en keyfi olanlardır.” (Duplessis, 1991, s.
59)yaklaĢımıyla uyumludur.
Nesnel mekân algısı yok edilerek bireyin yalnızlık ve yabancılaĢmasının dıĢa
vurumu, somutlaĢması anlamına gelen ĢiĢenin içine girme / hapsolma meselesi
modernitenin sonuçlarının bir yansımasıdır. ġiĢe imgesi ile modern insanın içinde
bulunduğu boğuculuğu, kendisine ve topluma olan yabancılığını ve yalnızlığını anlatır
yazar. Bunu yaparken bilincin ötesinde rüyanın sürükleyiciliğine sığınır çünkü
“Ġradenin katkısı olmadan, hayal ve rüya dünyasının imgeleriyle yaratıcılık
sürrealizmin sanatsal özelliğidir.” (Kınay, 1993, s. 286)
Absürt bir Ģekilde ĢiĢenin içine tıkılan adamın bir süre sonra ĢiĢenin önünden
gelip geçenleri devrik olarak görmeye baĢlaması, geçtiği her sokakta ve kentte ġiĢedeki
Adam Lokantası‟nın açılması, içinde olduğu ĢiĢenin alt yanının bir gün kendiliğinden
kapanması gibi durumlar yaĢaması, gerçeküstücülüğün akıl hastalığını aratmayacak
denli harikulâdeye sırtını yaslaması ile ilgilidir. Bu bağlamda Breton‟un
gerçeküstücülük “sınırları çılgınca zorlamadan duramamaktır.” (Breton, 2009, s.132)
ifadesi
“DıĢarıdan hiçbir Ģey sızmıyordu içeriye. Ne bir gürültü, ne bir koku. DıĢarısını
görmüyor değildim. Ama ĢiĢenin camında bir yabansılık vardı. DıĢarısını bana çarpık
çurpuk gösteriyordu. Beklenmedik biçimlerde yansıtıyordu. Yanımdan, daha doğrusu
ĢiĢemin önünden gelip geçen insanlar sanki devrik adımlarla yürüyorlardı. Yere doğru
yataraktan. Oysa gerçekte böyle değildi. ġiĢenin hilesiydi bu. Devrik insanları aklımda
doğrultuyordum.” (Kayacan, 1996, s. 54)
“Sonra beni sokak sokak gezdirdiler. Geçtiğim her sokakta her kentte ġĠġEDEKĠ
ADAM LOKANTASI adında bir lokanta açılıyordu. Beni lokantanın camekânına
koyuyorlardı.” (Kayacan, 1996, s. 59)
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“ġiĢenin alt kısmı açık olduğundan dıĢarıdan gelen sesleri duyabiliyordum. Ama
bir gün hiçbir ses duymaz oldum. Bir de baktım ki alt yanı da kapanmıĢtı ĢiĢenin.”
(Kayacan, 1996, s. 60)
Modern toplumun bireye yüklediği sorumluluk, ödev, beklenti, rol ve statüler ile
modernizmin bireye iliĢkin değerlendirmeleri, onun sürekli bir iç gerilim ve çatıĢma
yaĢamasına neden olarak onu ontolojik bir sorgulama ve arayıĢın içine sürükler.
ġiĢedeki adamın seyirlik bir nesneye, ben‟inin bir objeye dönüĢmesi, gerçeküstücü bir
bakıĢ temelinde modern bireyin toplumla kurduğu iliĢkiyi gözler önüne seren yeni
anlam parametreleri sunar;
“Ben bu ĢiĢeyi kıyamet kopana dek taĢıyacağım.
ve ĢiĢenin içindeyken bile
ĢiĢeden ĢiĢeye
meydan okuyacağım ve ötekilerinin ağzıyla okuyacağım tüm meydanların
kavĢağı olacağım.
Beni yoksul bilmesinler
beni
yorulmaz bilmesinler
ve bellesinler ki
bu ĢiĢenin içinden ötekilerine doğru çıkaracağım ve yürüteceğim ömrümün
anlamını.” (Kayacan, 1996, s. 62)
Feyyaz Kayacan, gerçeküstücü bir tutumla, Freud‟un psikanalitik
yöntemlerinden de etkilenerek, kurgusal yapıda akıldan, mantıktan, bilinçten sıyrılma
çabaları içinde “Aklın her türlü denetiminden uzak, ahlaki ya da estetik her türlü
kaygıdan muaf olarak, sadece düĢüncenin dikte ettiği” (Artun, 2015, s. 203) bir
atmosferde, modern sistem karĢısında ezilen ve kimlik yitimine uğrayan bireyi soyut ve
sembolik bir söylemle anlatır. Gerçeklik ile saçmalık, düĢ ile yaĢanmıĢlığın iç içe
geçirildiği ġiĢedeki Adam öyküsünde, anlatıcı kahraman bir rüya âleminin sanrıları
içinde yaĢar, zaman, mekân ve gerçeklik kavramları belirsiz bırakılır.
Sonuç
1950 kuĢağı yazar ve Ģairlerini besleyen iki önemli akım, Gerçeküstücülük ve
VaroluĢçuluk‟tur. Gerçeğin insanlar ve bilinçaltı üzerindeki farklı yansımalarını ele
alan gerçeküstücülük, “Ben gerçekçi yazar değilim, olamam da.” (Tosun, 2008, s. 107)
diyen Feyyaz Kayacan‟ın eserlerinde de karĢılığını bulur. Yazar, yapıtlarında gerçekle
düĢsel olanı uzlaĢtırmaya çalıĢarak düĢlerin, fantastiğin, rüyaların sarmalında yeni bir
gerçeklik anlayıĢı ortaya koyar. Bu, akıl, mantık ve kuralların bir kenara konulması,
gerçeküstü imgelerin, çağrıĢımların peĢine düĢülmesi anlamlarına gelir.
1950 kuĢağı sanatçılarından edebi anlayıĢ, yapı ve dil özellikleri bakımından
farklı olan Feyyaz Kayacan‟ın gerçeküstücü söylemin izlerini baĢından sonuna kadar
rahatlıkla görebileceğimiz en önemli öykülerinden biri ġiĢedeki Adam‟dır. OlağandıĢı
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bir Ģekilde bir ĢiĢenin içine sığdırılarak seyirlik bir nesne haline gelen bir adamın,
baĢtan sona fantastik kurgu içinde ilerleyen öyküsünde, yazar, gerçeklik ile saçmalık
arasında bir ikilem kurar.
Feyyaz Kayacan, modern hayatın bireyi sürüklediği çıkmazda varlık, kimlik,
benlik gibi kavramları, olağanüstü ve soyuta yaslanarak sorgularken öykünün anlatı
dilini, gerçeküstü metinlerin doğasına uygun bir Ģekilde imgesel ve soyuttan yana
kullanır. Nesnel zaman ve mekân algısının yok edilerek düĢsel bir atmosfer içerisinde
bireyin acılı bir yalnızlık, çaresizlik ve çıkmazlarla dolu yaĢamını anlattığı ġiĢedeki
Adam öyküsünde, gerçeküstücülüğün dil alanında sunduğu tüm imkânları kullanarak
gündelik kullanımdan kalkmıĢ sözcüklere ya da yer yer uydurma sözcüklere de yer
verir: Löngöz, fellekleĢmek, hiçinhayından geliyordu huy huy vb.
Yazar, yersiz, yurtsuz, köksüz, bağsız bireyin, içinden çıkılmaz denli anlaĢılmaz
dünyanın saçmalarına karĢı sanrılar içinde yaĢamasını nesnel zaman ve mekân algısını
alt üst ederek verir. Bireyin ruhsal evrenindeki gizil isyanı, önemli kırılmaları
gerçeküstü bir atmosferde ve ona bir ad vermeyerek anlatan yazar, böylece
gerçeküstücülüğün üzerinde durduğu yabancılaĢmayı da örneklemiĢ olur. Akıl dıĢı
olanı kurgusal gerçekliğin bir parçası haline getirerek zihin dıĢı bir evrenin varlığına
dikkat çeker. Bu nedenle öyküde zaman ve gerçeklik kavramları belirsizleĢtirilmiĢtir.
Gerçeğin insanlar ve bilinçaltı üzerindeki farklı yansımalarını ele alan
gerçeküstücülüğün içinde bulunduğumuz dünyayı reddeden tavrı, Feyyaz Kayacan için
de asıl ulaĢılması gereken evrendir.
KAYNAKÇA
Artun, A. (2015). Sanat Manifestoları, Dördüncü Baskı. Ġstanbul: ĠletiĢim
Yayınları,
Batur, E. (2016). Gerçeküstücülük. Gergedan Özel Sayısı Ağustos 1987,
Ġstanbul: Kült NeĢriyat
Bezirci, A. (2013). Ġkinci Yeni Olayı. Üçüncü Baskı, Ġstanbul: Evrensel Basım
Yayın.
Breton, A. (2009). Sürrealist Manifestolar. Çev. YeĢim Seber Kafa, Artemis
Günebakanlı, AyĢe Güngör, Birinci Basım, Ġstanbul: AltıkırkbeĢ Yayınları
Breton, A. (2016 Eylül). “Bugün Okullarda Gerçeküstücülüğün Okutulması
Benim Ġçin tatsız Bir ġey”. Çev. Selahattin Hilav, Gergedan, Ağustos 1987, 141 -142
Ġstanbul: Kült NeĢriyat
Demiralp, O. (Ağustos – 1987). Gerçeküstücülüğün Ataları. Gergedan, Ağustos
1987, 282- 289 Ġstanbul: Kült NeĢriyat
Duplessis, Y. (1991). Gerçeküstücülük. Çev: Ġsmail Yerguz, Esen Çamurdan,
Birinci Basım. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

49

Hopkıns, D. (2006). Dada ve Gerçeküstücülük. Çev: Suat Kemal Angı, Birinci
Baskı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
Ġnal, T. (1981). “Gerçeküstücülük”. Yazın Akımları Özel Sayısı, Ankara: TDK
Yayınları.
Kayacan, F. (1996). Bütün Öyküler. Ġkinci Baskı, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Kınay, C. (1993). Sanat Tarihi (Rönesans‟tan Yüzyılımıza Geleneksel‟den
Modern‟e). Ankara: Kültür Bakanlığı
Löwy, M. (2009). Sabah Yıldızı Gerçeküstücülük ve Marksizm. Çev:Aslıhan
Aydın, U. Uraz Aydın, Birinci baskı, Ġstanbul: Versus Kitap
Nadeau, M. (Ağustos 1987). Gerçeküstücülük Akımının KuruluĢu. Gergedan,
Ağustos 1987, 250 – 251 Ġstanbul: Kült NeĢriyat
Tosun, N. (2008 Eylül). Erken Bir Postmodern: Feyyaz Kayacan. Kitap-lık 119,
105 – 109
Yeniay, M. (2013). Öteki Bilinç Gerçeküstücülük ve Ġkinci Yeni. Ġstanbul:
ġiirden Yayıncılık
Yılmaz, M. (2005). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya
Yayınları.

50

Dr. Banu ANTAKYALI

“KÜRK MANTOLU MADONNA” ROMANINDA
SANATSAL DOLAYIM VE KENDĠSĠ OL(A)MAYAN
ĠNSAN
Dr. Öğr. Üyesi GökĢen YILDIRIM
Fırat Üniversitesi
ÖZET
Türk edebiyatında daha çok hikâyeci kiĢiliği ile öne çıkan Sabahattin Ali‟nin
üçgen arzu modeline uygun bir kurgu ile kaleme aldığı “Kürk Mantolu Madonna”
isimli romanı, “Kuyucaklı Yusuf” ve “İçimizdeki Şeytan” ile birlikte roman türünde
verdiği üç eserden biridir. Yazarın otobiyografisinden önemli oranda izler taĢıyan
roman, Raif Efendi‟nin kitap ve resim tutkusunun sebep olduğu sanatsal içe kapanmayı
konu edinir. Çocukluğundan itibaren diğer insanlarla iletiĢim kurma konusunda ciddi
sıkıntılar çeken Raif Efendi, yalnızlığını kitap ve resme sığınarak aĢmaya çalıĢır.
Kitapları ve resim, onun için bir düĢsel sığınma alanı olur. Ne var ki bu sığınıĢ, bir süre
sonra onu yaĢamın dinamizminden koparacak ve hayat, onun için anlamını yitirecektir.
Maria Puder‟e duyduğu aĢk bile bu açıdan dolayımlanmıĢ, inorganik bir sevginin
ürünüdür. Onun bu romantik aldanıĢının merkezinde kitaplar/romanlar bulunmaktadır.
Romanda sanat (roman ve resim), Raif Efendi‟nin yaĢamını dolayımlayan bir puta
dönüĢmüĢtür. Bu sanatsal dolayımda Raif Efendi‟nin bütün arzuları, artık ona ait
değildir. Bu Ģekilde sanatın ona sunduğu arzunun modelini aramaya koyulan Raif
Efendi, yaĢamanın sorumluluğundan kurtulur, özne ile nesne arasındaki bu
dolayımlanmıĢ iliĢkide “lüzumsuz bir adam”a dönüĢür. Biz de bu çalıĢmada eseri Rene
Girard‟ın üçgen arzu modeline uygun olarak sanatsal dolayım açısından inceleyecek,
özne ve arzunun özerkliğini sorgulayarak bu dolayımda kendisi olmak sorunsalına
değineceğiz. Ayrıca Girard‟ın romantik-romansal yapıt ayrımına bağlı olarak “Kürk
Mantolu Madonna” romanını sınıflandıracağız.
Anahtar Kelimeler: Üçgen arzu, sanatsal dolayım, dolayımlanmıĢ arzu, kendisi
olmak.
GiriĢ
Sanatsal Dolayım ve Üçgen Arzu Modeli
Edebiyat özelinde sanat ile hayat iliĢkisi günümüze değin tartıĢılagelen bir
konudur. Özellikle hayatın sanat üzerindeki etkisi/sanata aksediĢi, hayat bir kurgu
malzemesine dönüĢürken bunun karĢısında gerçekliğin rolü, kurgunun imkânları
dâhilinde gerçekliğin ele alınıĢı, bu gerçekliğin kime göre oluĢu ve “saf sanat”ın
bulunup bulunamayacağı konuları geçmiĢten günümüze bu tartıĢmaların odağında
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olmuĢtur. Bazı sanat kuramları; sanatı hayatın temsili, yansıtılması ya da öykünmesi
olarak değerlendirirken bazıları sanatı hayattan bir kaçıĢ, hayatın idealleĢtirilmesi ya da
yalnızca hayatın bir yanılsaması olarak görür. Yine bazı sanat kuramları; sanatı,
sanatçının hayat izlenimlerinden baĢka bir Ģey olarak görmezken bazıları içinse sanat,
hayatın aydınlatılması olarak anlam bulur. Northop Frye‟nin esinlendiği sanat
kuramında olduğu gibi sanatın hayattan çıktığını ve hayatı yansıttığını ancak aslında
hayatı yuttuğunu (mideye indirdiğini) var sayan sanat kuramları da vardır (Randall,
1999:77).
Konu ile ilgili olarak Rene Girard ise “Romantik Yalan Romansal Hakikat”
isimli eserinde sanat ile hayat arasındaki ters iliĢkiyi, sanatın/edebiyatın hayata
aksediĢini konu edinir. Bu yansıda yapıtları “romantik” ve “romansal” olarak ikiye
ayıran Girard, çalıĢmasına arzuyu/arzunun öykünmeci doğasını merkeze alarak yön
verir. DıĢ dünyanın aktarılması ya da insan, toplum ve çağın yansıtılması noktasında
Stendhal “Kırmızı ve Siyah”ta romanı “ yol boyunca gezdirilen bir ayna”ya benzetir.
Amacının edebi bir sınıflandırma yapmak olmadığını belirtmesine rağmen Girard, bu
yansımayı ve “ayna” metaforunu tersine bir algı ile insan merkezli değerlendirir,
tanımladığı mimetik arzuda ona göre insan edebiyatın aynası durumuna gelir. Böylece
edebi metinler, yansıtma bağlamında derecelendirilir.
Girard‟a göre öznenin arzuları, özgün ve kendiliğinden değildir. Öznenin bir
nesneyi arzulaması, mutlaka üçüncü bir unsur tarafından dolayımlanmaktadır. Özne,
nesneyi bir baĢkası tarafından arzulandığı için arzulamaktadır ve bu sebeple öznenin
arzuları da gerçekten ona ait değildir. Arzunun modeli, bir baĢkası/öteki tarafından
özneye verilmekte ve özne, bu üçgensel modelde özerkliğini yitirmektedir. Öznenin
eylemlerinin sebebi, tıpkı arzusunun sebebinde olduğu gibi kendisi değildir, ötekidir.
Bu anlayıĢta, her Ģey özneden kaynaklanmamakta, nesne temel değerini yitirirken
arzunun dolayımı –dolayısıyla arzu- ön plana çıkmaktadır. Öyle ki bu iliĢkide herhangi
bir nesneye ihtiyaç yoktur; arzu, nesnesini kendisi bulacak ve seçecektir. Girard, öznenesne-dolayımlayıcı arasındaki iliĢkiyi bir üçgen modeli ile eğretiler.
AĢk, kıskançlık ve sosyetik züppelikte açıkça ortada olan bu eğretilemede
merkez dolayımlayıcıdır. Dolayımlayıcının telkini ile harekete geçen özne, nesneyi
arzulamaktadır. “Yapay bir güneĢ olan dolayımlayıcıdan inen gizemli bir ıĢın nesneye
aldatıcı bir parıltı verir.” (Girard, 2007:35). Nesne, anlatıya ve Ģartlara bağlı olarak
değiĢebilir; ancak dolayım sabit kalır. Yani “Yanılsama her zaman aynı değildir ancak
yanılsama her zaman vardır.” (Girard, 2007:35).
Girard, bahsi geçen minvalde yapıtları romantik ve romansal olarak ikiye
ayırmaktadır: “Romantik yapıt, öznenin özerkliğini ve öznenin kendiliğindenliğini
yücelten yapıttır; romansal yapıt da bu yüceltimi kurcalayan ve deĢen, aldanıĢın
mekanizmalarını gösteren ve böylece arzunun dolayımlanmıĢ niteliğini ortaya çıkaran
yapıt[tır.]” (2007:10). Romansal yapıtları da dıĢsal dolayım ve içsel dolayım olarak
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ikiye ayıran Girard, dıĢsal dolayım terimini birinin merkezinde dolayımlayıcının
ötekinin merkezindeyse öznenin bulunduğu iki olasılık küresi arasında teması
önleyecek kadar mesafe olduğu vakalarda kullanırken içsel dolayımı ise bu uzaklığın,
iki kürenin az ya da çok iç içe geçmesine izin verdiği durumlar için kullanır. Dolayımın
kahramanı, arzusunun niteliğinin farkındaysa ve bunu yüksek sesle açıklıyorsa bu dıĢsal
dolayımdır (Girard, 2007: 24). Ġçsel dolayım ise kahramanın taklit çabasını
açıklamaktan ve övmekten kaçınarak özenle bastırıp sakladığı durumlar için geçerlidir
(Korkmaz, 2015:160). Özne ile dolayımlayıcısı arasındaki mesafe fiziksel/coğrafi bir
uzaklıktan ziyade psikolojiktir. Özne ile dolayımlayıcısı arasındaki uyumsuzluk ise
Sanço ile Don KiĢot arasında olduğu gibi özneyi gülünç yapmaktadır. (Girard, 2007:
24).
Rene Girard, üçgen arzu modelini Cervantes, Flaubert, Stendhal, Dostoyevski ve
Proust gibi yazarların edebi metinlerinden hareketle geliĢtirir. Arzunun doğasının
öykünmeci (mimetik) oluĢunu yani kendiliğinden olmayıĢını romantik bir yalan olarak
değerlendiren Girard, bu açıdan yalnızca edebi anlatılardaki romantik aldanıĢı değil
varoluĢçuluğun özgürlük aldatmacasını da eleĢtirmektedir. Bu daimi yanılsama
içerisinde birey, telkin ve taklidin etkisi ile özgürlüğünü/özerkliğini yitirmektedir: “Don
KiĢot, bireyin temel ayrıcalığından Amadis adına vaz geçmiĢtir: Arzu nesnelerini
kendisi seçmiyor, onun adına Amadis yapıyor bu iĢi.” (Girard, 2007: 23). Ġnsan da Don
KiĢot gibi kendi varoluĢunu, dolayımlayıcısından aldığı mimetik arzuda tüketmektedir.
Romana Dair Birkaç Söz
Ġlk kez 1943 yılında kitap olarak basılan “Kürk Mantolu Madonna”, Türk
edebiyatında daha çok hikâyeci kiĢiliği ile öne çıkan Sabahattin Ali‟nin “Kuyucaklı
Yusuf” ve “İçimizdeki Şeytan”dan sonra roman türünde verdiği son eseridir. Yazarın
otobiyografisinden önemli oranda izler taĢıyan roman, Raif Efendi‟nin kitap ve resim
tutkusunun sebep olduğu sanatsal içe kapanmayı konu edinir. Çocukluğundan beri
ailesi ve çevresiyle etkin bir iletiĢim kuramayan Sabahattin Ali, kitapların dünyasına ve
resme sığınarak dıĢ dünyaya karĢı bir cephe alır (Korkmaz, 1997: 22-23). Bu yönlerden
de Sabahattin Ali ile Raif Efendi arasında ciddi benzerlikler bulunur.
Roman, müĢahit ve kahraman anlatıcı olmak üzere iki ayrı bakıĢ açısından ve iki
ayrı olay örgüsü üzerinden anlatılır. MüĢahit anlatıcı bakıĢ açısıyla kaleme alınan
bölümlerde Raif Efendi‟ye ve olaylara dıĢardan bakarken kahraman anlatıcı bakıĢ
açısının hâkim olduğu bölümlerde (günlükte) de içerden bakabiliriz. Roman, müĢahit
anlatıcının iĢsiz olarak Ankara sokaklarında dolaĢtığı bir gün, okuldan arkadaĢı Hamdi
Bey ile karĢılaĢması ile baĢlar. Hamdi Bey‟in evine davet edilen ve bir süre sonra da
Hamdi Bey tarafından Ģirkette iĢe yerleĢtirilen ismi de belirtilmeyen müĢahit anlatıcı,
Raif Efendi ile aynı odada kalır. Roman; müĢahit anlatıcının, Raif Efendi‟nin kendisi
üzerindeki tesirini anlatmasıyla baĢlar. Anlatıcı, Raif Efendi‟nin oldukça sıradan bir
adam gibi görünmesine rağmen sezgisel olarak onda bir derinliğin olduğunu düĢünür ve
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gizliden gizliye Raif Efendi‟yi takip etmeye baĢlar. Aralarında herhangi bir
samimiyetin geliĢmediği bu günlerde müĢahit anlatıcı, Raif Efendi‟nin resme olan
ilgisini ve tüm azarlanmalarına rağmen Almanca bilgisinin oldukça iyi olduğunu fark
eder. Bu durum, anlatıcının Raif Efendi‟ye olan ilgisini arttırır. Raif Efendi‟nin evde
hasta yattığı bir gün, tercüme edilecek bir yazıyı evine kadar götüren anlatıcı, bu
Ģekilde Raif Efendi‟nin evine de girer. Raif Efendi‟nin iĢ yerindeki ayrıksılığının kendi
evinde de devam ettiğini ve aslında onun oldukça yalnız ve yabansı bir adam olduğunu
anlar. Anlatıcının bu ziyaretini takip eden birkaç ziyaretten sonra, ikili arasında bir
samimiyet geliĢir. Bir Ģubat günü hastalığı nükseden Raif Efendi, müĢahit anlatıcıdan
Ģirketteki eĢyalarını toplayarak ona getirmesi ricasında bulunur. Anlatıcı, Ģirketteki
eĢyalar arasında bir defter de bulur ve bunları Raif Efendi‟ye getirir. Raif Efendi,
anlatıcıdan bu defteri sobada yakmasını ister. Anlatıcı ise bu defterin belki de Raif
Efendi‟yi gerçekten tanıma fırsatı olacağını anlayarak yakmak istemez ve yalnızca bir
geceliğine defterin onda kalmasını ister.
Birinci olay örgüsü/çerçeve vakası bu Ģekilde tamamlanan romanın ikinci ve asıl
olay örgüsü Raif Efendi‟nin defterinde yazdıklarıyla baĢlar. Çocukluğundan beri ailesi
ve arkadaĢları ile iletiĢiminde sorunlar olan Raif Efendi, varlıklı bir ailenin çocuğudur.
Okul hayatı Umumi Harp sebebiyle kesintiye uğrayan Raif Efendi, babası tarafından
sabunculuk öğrenme gayesiyle Almanya‟ya gönderilir. Almanya‟ya giden Raif Efendi,
sabunculuk öğrenmekten çok vaktini müze ve resim galerini gezmeye, kitap okumaya
ayırır. Vaktinin uzun bir kısmını bu Ģekilde geçiren Raif Efendi, gazetede ilanını
gördüğü bir galerideki “Kürk Mantolu Madonna” tablosundan çokça etkilenir ve artık
günlerinin büyük bir kısmını tablonun bulunduğu resim galerisinde tabloyu büyük bir
hayranlıkla izleyerek geçirir. Bir süre sonra tablonun ressamı ve modeli olan Maria
Puder ile Raif Efendi, arasında -sorunlu olarak tanımlayabileceğimiz- aĢk iliĢkisine
varan bir arkadaĢlık baĢlar. Maria Puder‟in aniden hastalanması üzerine onun bakımını
üstlenen Raif Efendi ile Maria arasındaki arkadaĢlık, bu süre içerisinde daha oturmuĢ ve
sağlıklı bir çizgide görünmektedir. Ancak babasının ölümü üzerine Raif Efendi‟nin
Türkiye‟ye dönmek zorunda kalması, bu iliĢkiyi bitirir. Bazı vaatlerle ayrılan çift, bir
süre mektuplaĢsa da bir daha asla bir araya gelemez. Raif Efendi, Maria‟dan gelen
mektupların arkasının kesilmesinden sonra, Maria‟nın onu unuttuğunu düĢünerek
baĢkası ile evlenir ve çocukları olur. Almanya‟dayken tanıĢtığı Maria‟nın bir akrabası
ile seneler sonra Ankara‟da karĢılaĢan Raif Efendi, bu akrabadan Maria‟nın hastalığının
tekrarlaması dolayısıyla öldüğünü (mektupların da bu sebeple ardının kesildiğini) ve
ismini bilmedikleri bir Türk‟ten 8-9 yaĢlarında bir kızı olduğunu öğrenir. Bu Türk‟ün
kendisi olduğunu anlayan Raif Efendi, Bayan Tiedemann‟ın yanındaki kızın Maria ile
kendi kızı olduğunu da bilmiĢ olur. Ancak Bayan Tiedemann‟ın treninin hareket etmesi
ile kızı ile birlikteliği birkaç dakika ve bakıĢtan ibaret kalır. Bu olayın neticesinde de
bu olayları günlüğüne yazmaya baĢlar. Raif Efendi‟nin defterini okumayı bitiren
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müĢahit anlatıcı, okuduklarından oldukça etkilenir, ertesi gün defteri vermek için Raif
Efendi‟nin evine gittiğinde Raif Efendi‟nin öldüğünü öğrenir, onun ölüsünü görmeye
dayanamayarak anlatıcı Ģirkete döner, Raif Efendi‟nin masasına oturur ve defteri bir
daha okumaya baĢlar. Roman da bu Ģekilde tamamlanır.
Kürk Mantolu Madonna‟da Sanatsal Dolayım ve Kendisi Ol(a)mamak
“Kürk Mantolu Madonna” romanının ana eksenini Raif Efendi ile Maria Puder
arasında yaĢanan aĢk hikâyesi oluĢturmaktadır. Ancak bu aĢkın üçgen arzu modeline
göre incelemesine geçmeden önce Raif Efendi ile ilgili olarak birkaç saptamada
bulunmak, üçgensel arzunun öykünmeci doğasını anlamak açısından daha yerinde
olacaktır.
Raif Efendi, her Ģeyden önce yalnız ve mutsuz bir adamdır. Çocukluğundan beri
etrafında arkadaĢlık ya da daha doğru bir ifade ile duygudaĢlık kurabileceği herhangi
biri olmamıĢtır. Annesi ve babası dâhil olmak üzere etrafındaki herkesle arasında
duygusal bir mesafe vardır. Yakınlık kurmak ve varlığını açmak gibi eylemler, özne
olarak hiçbir zaman onun etki alanında değildir. Özellikle koĢulsuz sevginin temeli olan
ebeveyn-çocuk sevgisinin hayatında geliĢmemiĢ olması, onun kendisinin sevilmeye
değer olmadığı yönünde bir kanaat geliĢtirmesine sebep olmuĢtur. Ve bu “sevgisizlik”
temelli acılı ruhsal durum, onun kendisinden kaçmasının da sebebidir. Ailesi tarafından
gereğince sevilmeyen, akranları arasında kabul görmeyen Raif Efendi‟de hâkim duygu,
bırakılmıĢlıktır. BırakılmıĢlık duygusu ise onun tutunamayıĢının, yitip gitmesinin
temelindedir. O, bu bırakılmıĢlıkla bungun, yalnız, güvensiz, mutsuz ve umutsuzdur.
Kendi anne babası bile ona uzaktır, annesi ve babası tarafından sevilmediğini
düĢünen, arkadaĢları tarafından sürekli aptal yerine konarak (Ali, 2016: 48) ötelen ve
bu Ģekilde etrafındaki kimse ile duygusal bir bağ kuramayan Raif Efendi, kendi içine
kapanır. Onun içe kapanıĢı, aslında onun hayatla ve diğerleri ile/ sevgisizlik ve
yalnızlıkla baĢ etme biçimidir. Bu sevgisizliğe ve yalnızlığa insan olma gerçeği ile
katlanamayan Raif Efendi, okudukları ile kendisine bir düĢsel bir sığınma evreni kurar.
Okumak, onun için entelektüel bir zevk olmaktan çok, diğerlerinden ve yaĢamdan ama
en çok da kendinden kaçtığı bir sığınaktır. Sanatın amaçsızlığı, var kalmanın
zorlayıcılıklarından kaçabilmiĢ olmasında yatar. Sanat, özgür olmayıĢın ortasında
özgürlük benzeri bir Ģeyi dile getirmektedir. Sırf varoluĢuyla egemen kötü büyünün
ötesine geçiyor olması, onu bir mutluluk vaadinin müttefiki yapmakta ve sanat,
gerçekliğin insanlığa dayattığı hunhar ciddiyetin bir eleĢtirisi olmaktadır (Adorno,
2015: 151-152). Raif Efendi, okuyarak etrafındaki sığlığa ve içindeki boĢluğa
tahammül eder ve o, okudukları ile beslediği hayallerinde gerçek hayatta olmadığı her
Ģey olabilme fırsatını takalar. Gerçek hayatta ne kadar çekingen, sakin ve tutuk ise
hayallerinde o oranda ataktır; gerçek hayatta ne kadar feminen ise hayallerinde o
oranda maskulendir:
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“En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup
hulyalara dalmaktı. Bu hülyalar, hareketlerimle büyük bir tezat teşkil edecek kadar
cesurca ve genişti: Okuduğum sayısız tercüme romanlarındaki kahramanlar gibi, her
sözüme tereddütsüz itaat eden maiyetimle beraber ortalığı kasıp kavurduğum, bir
mahalle ötede oturan ve içinde şeklini pek tayin edemediğim tatlı arzular uyandıran
Fahriye ismindeki bir kızı, yüzümde bir maske ve belimde çifte tabancalarla,
dağlardaki muhteşem mağarama kaçırdığım olurdu. onun evvela nasıl korkup
çırpınacağını, sonra, önümde tir tir titreyen insanları, mağaradaki emsalsiz zenginliği
görünce nasıl büyük bir hayrete düşeceğini ve nihayet yüzümü açınca, saklayamadığı
bir sevinçle nasıl haykırarak boynuma atılacağını tasavvur ederdim. Bazen büyük
kâşifler gibi Afrika‟da gezer, yamyamlar arasında görülmemiş maceralar geçirir,
bazen meşhur bir ressam olur ve Avrupa‟yı dolaşırdım. Bütün okuduğum kitaplar
Michel Zevaco‟lar, Jules Verne‟ler, Aleksandr Dumas‟lar, Ahmet Mithat Efendi‟ler,
Vecihi Bey‟ler kafamsa silinmez şekilde yer tutmuşlardı.” (Ali, 2016: 48-49).
Aslında Sabahattin Ali, okuma eylemini olumlu bir etkinlik olarak
değerlendirmemekte, Rousseau‟nun etkisinde kalarak medeniyetin insanı bozan bir
etkinliği olarak görmektedir (Korkmaz, 1997: 272). Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali
üzerine yaptığı çalıĢmasında Sabahattin Ali‟nin okuma eylemini ve okuyanları
küçümsemesinin pek çok sebebe bağlanabilecekse de bu durumun genel olarak üç
sebeple açıklanabileceğini ifade eder: “1. Okuma iĢinin insanın saf ve temiz yönlerini
bozduğu inancı. 2. Devrin okumuĢ, diplomalı aydınlarının topluma kötü ve aĢağılayıcı
örnekler oluĢturması. 3. Yarım kalan tahsil hayatını tamamlayamamıĢ olan Sabahattin
Ali‟nin- bir bakıma içinde duyduğu aĢağılık kompleksini telafi için- sonradan bir tür
saldırı veya küçümseme Ģekline dönüĢen savunma mekanizması geliĢtirmiĢ olması ve
bunun eserlerine yansıması.” (1997: 72-73). Dolayısıyla romanda okuma eyleminin
sebep olduğu dolayım, yazar tarafından bilinçli olarak kullanılmakta ve öznenin
özerkliğinin bir aldatmaca olduğu varsayılmaktadır.
Alıntılanan bölümlerdeki cümleler, Raif Efendi ile Don KiĢot ya da Emma
Bovary arasındaki “okumak” eksenli ilgiyi açıkça ortaya koymaktadır. Sanat, her üç
karakter için de yaĢamın sığlığından “olma” olasılığının enginliğine kaçabilmenin
vaadidir. Üst bir yaĢam deneyimine, okudukları ile motive olan karakter için dolayımsal
arzu, dolayımlayıcı ile aynı yolda devam etmenin ne demek olduğunu belirleyen
koĢulları yaratır; sanatsal dolayım, varoluĢun çıplaklığına direnmenin ve bu çıplaklığı
üst bir düzlemde üretmenin aracı olur. Böylesi bir durumda ise sanat, dıĢsal olmaktan
çıkarak içselleĢir. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, sanatsal
dolayımın, eksikliğin deneyimlenmesi Ģeklinde geliĢtiğidir. Okuma eylemi; eksiklik ile,
belli bir konuda geliĢtirilen aĢağılık hissi ile baĢlar. Öznenin öykünmeci arzusu,
arzunun ondaki eksikliğinin en açık ifadesidir. Bu açıdan üçgen arzu modelindeki özne
ve dolayımlayıcı arasındaki arzu, belli türden bir eksikliğin deneyimlenmesidir (Lear,
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2006: 35). AĢk ve sevgi merkezli üçgen arzu eğretilemesi, öznedeki sevgi eksikliğinin
güdümündedir ve bu eğretilemedeki mimetik arzu, eksikliğin deneyimlenmesi, tinsel
güvensizliğin giderilmesi arzusudur. “İçimde müthiş bir boşluk hissi vardı. (…) Beni
hayatımda hiç, hiç kimse sevmemişti.” (Ali, 2016: 122) diyen Raif Efendi, bu eksikliğin
farkındadır ve ayrıksılığını da çoğu kez bu eksikliğe bağlayarak kendisini “dünyanın en
lüzumsuz adamı” (Ali, 2016: 124) olarak tanımlamaktadır. Cevdet Kudret, Sabahattin
Ali‟nin romanın adını baĢlarda “Lüzumsuz Adam” olarak düĢündüğünü ancak sonradan
vazgeçtiğini ifade eder (Sönmez, 2017: 331). Bu durum da bahsi geçen eksikliğin
(eksikliğe dikkat çekmenin) yazar için de ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya
koymaktadır. Maria‟nın hasta yattığı zamanlarda Raif Efendi‟nin ona okuduğu Jacob
Wassermann‟ın “Hiç Öpülmemiş Ağız” isimli uzun hikâyesi de yine Raif Efendi ile
arzuları arasındaki dolayımın durum tespitidir:
“Burada hiç kimse tarafından sevilmemiş ve kendisine bile itiraf etmediği halde,
bir aşk, bir insan sevgisi bekleyerek ihtiyarlamış bir muallimden bahsediliyordu.
Zavallı adamın ruh yalnızlığı, yalnız kendi içinde doğan ve hiç kimse tarafından
sezilmeden gene çabucak ölen ümitleri usta bir kalemle tasvir edilmişti.” (Ali, 2016:
131).
“Edebiyat Ne İşe Yarar” baĢlıklı çalıĢmasında estetik değerin faydadan ayrı
tutulamayacağını, bununla birlikte okurların metinlere bağlanma biçimlerinin sıra dıĢı
bir çeĢitlilik, karmaĢıklık, öngörülemezlik sergilediğini belirten Rita Felski, okur ile
edebiyat iliĢkisinin tanıma, büyülenme, bilgi ve Ģok süreci olarak sınıflandırdığı dört
tarzda gerçekleĢtiğini varsayar. Ona göre okuma, tek yönlü bir yol olmaktan uzaktır;
edebiyat metinlerine insanın kendisini yansıtmaması nasıl ki insanın elinde değilse aynı
Ģekilde insanın metinlerin etkisine açık olması da kaçınılmazdır (2016: 11). Felski, bir
kitabın yahut filmin cazibesine kapılma deneyiminin kiĢilerin rasyonelliği ve özerkliği
konusunda sahip olduğumuz güçlü imajları yerle bir ettiğini de sözlerine eklemektedir
(2016: 71). Okuduklarının etkisinden kurtulamadığını günlüğüne yazdığı “Elime geçen
her şeyi okuyor ve her okuduğum şeyin, ister Mösyö Lökok‟un Maceraları, ister Murat
Bey‟in tarihi olsun, tesiri altında kalıyordum.” (Ali, 2016: 49) cümlesi ile açıkça dile
getiren Raif Efendi, lüzumsuzluğuna karĢın aĢkınlık gereksinimini sanat ile giderir. Bu
noktada yazılı sözcüklerin gücü, kurmaca okurunu içinde bulunduğu koĢulların dıĢına
çekmesidir (Felski, 2016: 38). Sevilmeye değer olmadığı düĢüncesi, Raif Efendi‟nin
aĢkınlık gereksinimini bir düĢ evrenine saptırmasına yol açar ve o, “hiçlik‟in psikolojik
uçurum” (Gruen, 2015: 21)‟undan sanatın aĢkınlığına/bütünselliğine sığınır. Bu açıdan
“AĢkınlık gereksinimi kendini dolayımda „tatmin eder.” (Girard, 2007:66). Kendini
daha az yalnız hissetmek için okuyan Raif Efendi, okuma eyleminin yetmediği yerde
yazıya sığınır ve bir hatıra defteri tutarak yalnızlığını bu defa da yazı ile aĢmaya çalıĢır.
“Romantik” kelimesinin küçük düĢürücü avant-garde konumlara kolayca yüklenebilen
aĢağılayıcı bir karalama terimi olduğunu belirten Herbert Marcuse, “sanatsal
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yabancılaĢma”yı Girard ile benzer Ģekilde yabancılaĢmıĢ varoluĢun bilinçli aĢkınlığı
olarak tanımlar. Marcuse‟a göre bu aĢkınlık, yazın ve sanatın gerçekliğinin yüksek bir
düzene ait kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır (2015: 63-64).
Babasının “sabunculuk bilhassa mis sabunculuğu” (Ali, 2016: 50) öğrenmek için
Almanya‟ya gönderdiği Raif Efendi, Almanya‟da vaktinin büyük bir kısmını resim
galerini gezerek ve pansiyondaki odasında kitap okuyarak geçirir: “Sabun”a karĢı
“sanat”. Çocukluğundan gençliğine sanat, onun gündelikliğe ve yüzeyselliğe karĢı tek
sığınağı olmuĢtur. “Sanatsal kurgu olguları adları ile çağırır ve egemenlikleri çöker;
kurgu gündelik deneyimi devirir ve onu sakatlanmıĢ ve yanlıĢ olarak gösterir. Ama
sanat bu büyülü gücü yalnızca olumsuzlamanın gücü olarak taĢır. Kendi dilini ancak
yerleĢik düzeni yadsıyan ve çürüten imgeler yaĢadıkça konuĢabilir. (…) AynileĢtirilmiĢ
olsun ya da olmasın sanat olumsuzlamanın ussallığını yapar.” (Marcuse, 2015: 64-65).
Bu olumsuzlama da Raif Efendi‟yi yaĢamdan daha çok koparır. Bu açıdan Raif
Efendi‟nin metinsel tutunuĢu ya da Felski‟nin ifadesi ile “estetik kapılma hali” (2016:
72) sağaltıcı olmaktan çok, onu kendisi olma olasılığından uzaklaĢtırmıĢ ontolojik bir
karmaĢadır. Raif Efendi, okuduklarıyla baĢtan çıkarılmıĢ Emma Bovary; tüm yaĢamı
metinlerle iĢgal edilmiĢ bir Don KiĢott‟tur, kendisine ait bir arzusu bulunmadığı gibi
kendisine ait bir eylemi de bulunmamaktadır. Arzusu gibi eylemleri ve yaĢamı
dolayımlıdır.
Aslında metnin baĢtan çıkarıcılığı –gerek okuyarak gerek yazarak- onu/kendi
hakikatini yoldan çıkaran bir büyü gibidir. Bu açıdan da edebi metin, onun yaĢama
güdüsünü iğfal eden somurucu bir güce dönüĢür. “Estetik büyülenme insanı ister
istemez ontolojik bir karmaĢaya, gerçekle hayali, gerçeklikle dileklerin gerçekleĢmesini
birbirinden ayırma hususunda rahatsız edici bir beceriksizliğe sürüklermiĢ.” (Felski,
2016: 70). Okumak, büyülenmek ve kendisi olmak konusunda çok ve çeĢitli kitap
okumanın kendisine göre olmadığını belirten Nietzsche, yeni kitaplara karĢı beslediği
güvensizlikten bahsederek düĢüncelere hamileyken içgüdünün yapabileceği en akıllıca
hareketin, etrafına bir tür duvar örmek olduğunu, yabancı bir düĢüncenin gizlice duvarı
tırmanarak içeri girmesine izin vermeyeceğini ve aslında bunun da bir çeĢit okuma
olduğunu ifade etmektedir (Nietzsche, 2015: 36-37). Çünkü okumak, esrikçe boyun
eğmektir ve kendisi olmak için bu esriklikten/metnin çekimine kapılmaktan kaçınmak
gerekir.
Kürk Mantolu Madonna‟da Arzu Üçgenleri
Rene Girard‟a göre bir kiĢideki arzunun oluĢumu kendiliğinden değildir.
Arzunun oluĢabilmesi için “dolayımlayıcı” adını verdiği karĢıt/öteki bir etmen bulunur.
Üçgen arzu modeli olarak kavramsallaĢtırılan bu özne, nesne ve dolayımlayıcı iliĢkisi,
bu açıdan “ben” ile “öteki” arasında boy verir. “Kürk Mantolu Madonna”da en temel
arzu üçgeni, çocukluğundan beri okuduklarının etkisiyle hareket eden Raif Efendi‟nin
Maria Puder‟e duyduğu aĢk ile kendini aĢikâr eder. Raif Efendi‟nin Maria Pauder‟e
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olan arzusu da dolayımlanmıĢ/taklit bir arzudur. Bir özne olarak Raif Efendi‟nin seçen,
yaratan bir iradesi yoktur; o aslıda iradesiz bir adamdır. Daha doğusu, iradesi
okudukları ile efsunlanmıĢtır. Bu açıdan “Raif Efendi‟nin dramını da çevre
faktörlerinden çok, kendi iradesizliği hazırla” (Korkmaz, 1997: 255)‟mıĢtır.
Raif Efendi (özne) ile Maria Puder (nesne) arasındaki aĢk arzusu, Raif
Efendi‟nin okudukları ile dolayımlanır. Bu aĢk arzusunun dolayımlayıcısı, Raif
Efendi‟nin okuduğu roman ve hikâyelerdeki kahramanlardır. Raif Efendi‟nin Maira
Puder‟e duyduğu aĢk arzusu, bu açıdan kendiliğinden değildir, okuduğu metinler
aracılığıyla Raif Efendi‟ye telkin edilmiĢtir. Roman, bu telkini açıkça ortaya
koymaktadır. Raif Efendi‟nin hatıra defterinde “Kürk Mantolu Madonna” ile
karĢılaĢmasını anlatacağı bölüme okuma arzusunu anlatarak baĢlaması konumuz
açısından önemlidir. Bu satırlarda o, Almanya‟ya geldikten sonra okuma arzusunun
adeta bir iptila hâlini aldığını, okudukça önünde yepyeni dünyalar açıldığını (Ali, 2016:
53) söyler. Okudukları içerisinde en çok Rus yazarlardan özellikle Turgenyev‟den
etkilendiğini ifade eden Raif Efendi, “Kara Miliç” ismindeki bir hikâyeden özellikle
bahseder:
“Kara Miliç‟ ismindeki bu hikâyenin kahramanı olan kız, oldukça saf bir
talebeye âşık oluyor, fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden, böyle bir aptalı
sevmenin hicabıyla, müthiş iptilasının kurbanı olup gidiyordu. Bu kızı nedense kendime
pek yakın bulmuştum. İçinden geçenleri söyleyememek, en kuvvetli, en derin, en güzel
taraflarını müthiş bir kıskançlıkla ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime
benzetiyordum.” (Ali, 2016: 54).
Hikâyenin kahramanı olan kız ile kendisi arasında ilgi kurduğunu açıkça ifade
eden Raif Efendi, bu ilgide “onu kendine benzetmek” ile yetinmez, “kendini de ona”
benzetir. Benzerliğin boyutunu derinleĢtirmek adına öncelikle kendine bir aĢk arzusu
yaratır, okuduğu hikâyeden aldığı telkin ile nesnesini aramaya koyulur. Bu açıdan da
Raif Efendi, arzusunun nesnesini, Maria Puder‟i kendisi seçmiĢ olmaz, onun yerine
“Kara Miliç” hikâyesinin kahramanı seçmiĢ olur. Raif Efendi‟nin de okuduğu
hikâyedeki kahraman gibi Maria Puder‟e olan aĢkını hiç kimseye bir Ģey söylemeden
saklaması, ikili arasındaki benzerliği detaylandırır. Maria‟dan olan kızı yanına kadar
gelmesine rağmen Raif Efendi, metinle arasındaki kutsal bağı yıkmaz ve ne kızına ne
de Bayan Tiedemann‟a tek kelime etmez. Raif Efendi için önemli olan sonuç ya da
“kurban” olmak değildir. Hatta denilebilir ki o tam da bunun için “Kara Miliç” üzerine
yazdığı satırlardaki gibi “müthiş iptilasının kurbanı olup gi(tmek)” (Ali, 2016: 54) için
böyle davranır. Raif Efendi‟nin yalnızca arzusu değil, bütün istekleri ve eylemleri
okudukları ile dolayımlanmıĢtır ve bu dolayımda Raif Efendi, varlığını estetik bir
imgeye dönüĢtürmüĢ “taslak” bir kiĢidir.
Raif Efendi, “Kara Miliç” hikâyesindeki kahramana öykünerek bu taklit arzuyu
cebinde nesnesini arayan bir arzu olarak hazır halde bekletir. Bu hikâyenin bahsinin
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hemen üstüne, hatıra defterine yeni ressamların açtığı bir sergi ile ilgili olarak Ģunları
yazar:
“Günün birinde, gayet iyi hatırlıyorum, yağmurlu ve karanlık bir teşrinievvel
gününde, gazeteleri karıştırırken, yeni ressamların açtığı bir sergi hakkındaki bir tenkit
makalesi gözüme ilişti. Ben bu yenilerden pek bir şey anlamıyordum. Belki
eserlerindeki fazla iddia, herhangi bir şekilde göze çapmak, kendini göstermek
temayülü, benim mizacıma aykırı olduğu için onlardan hoşlanmıyordum… Nitekim
gazetedeki yazıyı bile okumadım. Fakat birkaç saat sonra, gene rasgele sokaklarda
dolaşarak günlük gezintilerimden birini yaparken, gazetede bahsedilen serginin açılmış
olduğu binanın önünde olduğumu fark ettim.” (Ali, 2016: 54).
Bu satırlarda dikkat çeken nokta, Raif Efendi‟nin bu sergiden hoĢlanmadığını
vurgulamasına rağmen bu serginin çekimine kapılmasıdır. Öncelikle hoĢlanmadığı,
mizacına aykırı bulduğu ve pek bir Ģey anlamadığı halde Raif Efendi‟yi bu serginin
önüne getiren Ģey, aslında okuduğu hikâyedir. Çünkü o, mimetik arzusunun nesnesini
aramaktadır. Ġkinci olarak “Neden bu sergi?” diye sorulacak olursa cevap, tilkinin kızıl
kuyruğudur5. Anlamın boĢ bıraktığı yer, zihni büyülemektedir ve bu sergi, onun için bir
“hiç” olması hasebiyle kendini dayatmaktadır (Baudrillard, 2005: 94-95). Ġnsan doğası,
içeriğini tam olarak anlamadığı; ancak kendisi için özel bir anlam taĢıdığını hissettiği
gizemli gösterenlere karĢı duyarlıdır (Lear, 2006: 30). Raif Efendi‟yi bu galeriye
getiren de aslında okuduğu hikâye ile dolayımlanmıĢ bu hiçlik ve duyarlıktır. “Kara
Miliç”in kahramanının bir “aptal”ı sevmesi, nasıl bir anlam boĢluğu yaratıyor ve
kahramanı çekimine alıyorsa, aynı Ģekilde bu serginin anlamsızlığı da Raif Efendi‟yi
esrik bir kapılmaya sevk eder. Tüm bu açıklamalarla birlikte denilebilir ki Raif Efendi,
Puder‟e resmini görmesinden de önce daha sanat galerisinin haberini gazetede okuduğu
anda âĢık olmuĢtur, Maria Puder‟in imgesi beyninde nesneden önce var olmaktadır.
Raif Efendi‟nin Maria Puder‟e duyduğu aĢk arzusunun taklit bir arzu olduğunu ve
Maria Puder‟e yöneliĢinin sanatsal bir dolayım olduğunu ise kendisinin Ģu satırlarından
açıkça okumak mümkündür:
“Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde, hiçbir aman görmediğimi ilk andan
itibaren bilmeme rağmen, onunla aramızda tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım.
5

“Küçük bir oğlan çocuğu periden, bütün isteklerini yerine getirmesini ister. Peri, tek bir koşulu
yerine getirmesi karşılığında bunu yapabileceğini söyler; çocuk, tilkinin kuyruğundaki kızıllığı asla
aklına getirmeyecektir. ‘Bundan kolay ne var!’ diye karşılık verir çocuk, büyük bir rahatlık içinde. Ve
bütün hayatının mutlu geçeceği düşüncesiyle perinin yanından ayrılır. Peki ya sonra? Hemen aklından
çıkarabileceğini sandığı görüntüden, tilkinin kızıl kuyruğundan bir türlü kurtulamaz. Her yerde bu kızıl
kuyruk karşısına dikilir; düşüncelerinde, düşlerinde. Ne kadar gayret ederse etsin bir türlü ondan
kurtulamaz. Bu saçma, anlamsız ve bir o kadar da inatçı görüntü olmadan tek bir an bile geçmez;
kurtulmak için gayret gösterdikçe aklına takılıp kalır bu kuyruk. Perinin vaatlerinden mahrum kalması
bir yana yaşama sevincini de yitirir.” (Jean Baudrillard, Baştan Çıkarma Üzerine, Çev. Ayşegül
Sönmezay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005, s.94).
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(…) Ben bu kadını yedi yaşımdan beri, okuduğum kitaplardan, beş yaşımdan beri
kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. Onda Halit Ziya‟nın Nihal‟inden, Vecihi
Bey‟in Mehcure‟sinden, Şövalye Buridan‟ın sevgilisinden ve tarih kitaplarında
okuduğum Kleopatra‟dan, hatta mevlit dinlerken tasavvur ettiğim, Muhammed‟in
annesi Âmine Hatun‟dan birer parça vardı. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir
terkibi, bir imtizacıydı.” (Ali, 2016: 55).
Tabloda gördüğü bu yüze âĢık olan Raif Efendi, her gün öğleden sonraları bu
tabloyu görmeye gider, kapılar kapanıncaya kadar orada bekler ve bu Ģekilde arzusunu
törenselleĢtirir. Yukarıdaki satırlardan anlaĢılacağı üzere, Raif Efendi‟nin aĢkı modifiye
edilmiĢ inorganik bir aĢktır. Özne olarak Raif Efendi, Maria Puder‟den önce resmine
âĢık olur ve önünde günlerini geçirdiği bu tablonun sahibini yine günlerce yanında
durmasına ve onunla konuĢmasına rağmen tanımaz: “Onu o zaman nasıl olup da
tanımadığımı bir türlü anlamıyordum. Tablo aslını görmek kudretini gözlerimden
alacak kadar mı beni sarmıştı?” (Ali, 2016: 75). “Kürk Mantolu Madonna” resmi,
ressamından ve gerçeğinden daha canlı bir mevcudiyet kazanarak Raif Efendi‟yi garip
bir esrikliğe hapseder. Raif Efendi, bu inorganik aĢk ile gerçekliğin dıĢına atılmıĢ olur.
Sevmek, ötekine ait bir eylem alanı olarak ona kabul ettirildiğinde onun için de artık
mekanik bir süreç baĢlar ve sevgi, dolayımlayıcının uyarım koĢuluna bağlı bir tepki
olarak geliĢir. Bunu bir öğrenme anlayıĢı olarak tanımlarsak bu süreçte insan, “mekanik
bir girdi çıktı olayına indirgenerek” (Gruen, 2015: 19) basitleĢtirilmiĢ olur.
Sanat, Raif Efendi‟nin kendi/insanlık özünün yerine geçmiĢtir. O, nasıl istiyorsa
öyle düĢünür. Onun benlik/kendilik geliĢiminde içsel nedenlerden çok dıĢ uyaranlar
etkili olduğu için onun açısından özerklikten bahsedebilmek mümkün değildir.
Arzularını okuduklarından dolayımlayan Raif Efendi, kendi isteklerine ve benliğe
uygun gerçek bir sosyal kendilik gerçekleĢtiremez. Özerkliğin temelinde, kendi duygu
ve düĢüncelerine açılan bir kendiliğe sahip olma yeteneği bulunmaktadır ve özerklik,
bir insanın kendi duyguları ve gereksinimleriyle tam anlamıyla uyum içinde olduğu
denge durumuna denmektedir. Genellikle özerklik denince de akla insanın kendi önemi
ve bağımsızlığı gelmektedir (Gruen, 2015: 15-16). Üçgen arzu modeli ile eğretilenen
ayrımda öznenin duygu ve gereksinimleri içsel bir uyumun değil sanatsal dolayımın
(telkin ve taklidin) ifadesidir ve kendisini “lüzumsuz bir adam” olarak gören Raif
Efendi için bu açıdan bağımsızlıktan söz edebilmek mümkün değildir. Buradaki arzu
üçgeninde edebi mit ya da imge, baĢtan çıkarıcı olmuĢtur. Bütün baĢtan çıkarmalar da
Narkissos‟unki gibidir; baĢtan çıkarmanın sırrı, bu soğurma sürecinin
öldürücülüğündedir (Baudrillard, 2005: 87). Herhangi bir Ģekilde “Birinin sevgi ve
nefretini yaĢamak, birinin olduğu Ģeyi yaĢamak; yenilme, teslim olma ve ölüm
demektir.” (Marcuse, 2015: 64). Buradaki öldürücülük, hem tensel hem de tinsel
boyuttadır. Üçgen arzu modelinde bağlanıĢ, kiĢinin kendi varlığından kaynaklanmadığı
için sanatsal dolayım; özgürlük, yaĢam ve dolayıyla da sorumluluk aleyhine bir
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organizasyondur. Hâlbuki kiĢi, bağlanıĢını her zaman “kendi varlığının merkezi”nde
temellendirmek zorundadır, yoksa hiçbir bağlanma otantik düzeye varamaz (May,
2013: 41). Bu inorganik aĢk, Raif Efendi‟nin kendisinden kaynaklanmağı için o,
bireyin temel ayrıcalığını yitirmiĢtir.
Bahse konu olan bu arzu üçgeninde dikkat çekici bir diğer nokta da “Yirmi dört
yaşına geldiğim halde hâlâ çocukluğumun saflığından kurtulamamıştım.” (Ali, 2016:
69) diyen Raif Efendi‟nin Maria Puder‟e, resmini annesine benzettiğini söylemesidir.
Ayrıca bu tablo üzerine yapılan eleĢtiriler, bu tablonun Andreas del Rasto‟nun
“Madonna delle Arpie” tablosundaki Meryem Ana tasvirine çok benzediğine de yer
vermektedir ve Raif Efendi, bu eleĢtirileri de okumuĢtur. Üçgen arzu modelinde estetik
büyülenme, erotik bir çağrıĢımla Oedipal karmaĢayı iĢaret etmektedir. Raif Efendi,
benlik geliĢimini sağlayamadığı ve erginleĢemediği için çocukluğa özgü psiko-cinsel
eğilimlerinden de kurtulamamıĢtır ve dolayımsal aĢk arzusunda bu eğilimlere
dönmektedir. Çünkü psikanaliz, çocuğun ilk nesne seçiminin “ensest eğilim”
gösterdiğini, bu eğilimin anne ve kız kardeĢ gibi yasak olan nesnelere çevrildiğini
öğretmektedir (Freud, 2014: 21). Libidonun ensestçi eğilim göstermesi, aslında “baba
erkinin ele geçirilmesi” (Freud, 2014: 156) ile yakından iliĢkilidir. ĠĢin içine baba
faktörü de girdiğinde ise arzu üçgeni iktidar arzusunu da dolayımlar: Çocuk anneyi,
baba arzuladığı için arzular. Ve aslında bu arzu, basit bir cinsellik isteği değil iktidar
sahibi olma arzusudur. Çünkü evde aĢk, cinsellik ve dolayısıyla iktidar babanın hükmü
altındadır.
Raif Efendi‟nin babası, çocukluğundan itibaren oğlunun ne yapması ve nelerle
meĢgul olması konusunda tek belirleyen olmuĢtur. Raif Efendi‟nin okul hayatına devam
etmesi, Ġstanbul‟a ve Almanya‟ya gitmesi, gelecekte hangi iĢi yapması konusundaki
kararlar, babası tarafından verilmektedir. YaĢamının sorumluluğunu alma konusunda
baba otoritesine karĢı duramayan Raif Efendi‟nin çocukluğundan beri davranıĢları
kendisinden kaynaklanmamaktadır ve bu yolla o, yaĢamı deneyimleyememekte,
varlığının bilincine varamamaktadır. Deneyim olmaksızın da tanıdığımız haliyle ne
bilinç olur ne yaratıcılık (May, 2013: 56). Babasının, onun adına aldığı kararlarla
varlığının potansiyellerini sorgulayamayan Raif Efendi, baba otoritesinin tahakkümü
altında cinsel deneyime de sahip değildir: “Kadın, benim için, muhayyilemi kamçılayan,
sıcak yaz günlerinde zeytin ağaçlarının altına uzandığım zaman yaşadığım bin bir türlü
maceraya iştirak eden, maddilikten uzak, yaklaşılmaz bir mahluktu.” (Ali, 2016: 58).
Deneyimsizlik, onun kendisini “ben” olarak duyumsamasına engel olur ve onu yaĢamın
dinamizminden ayırır.
Burada bir noktaya daha temas etmek gerekir ki o da Raif Efendi‟nin
feminen/kadınsı biri olarak çizilmesidir. Sanatsal dolayımı/estetik büyülenmeyi, Rita
Felski “kadınsı bir kendini kaptırma” (2016: 70) olarak tanımlar ki Sabahattin Ali de bu
sanatsal durumu kadınsılıkla iliĢkilendirerek Raif Efendi‟yi kadınsı bir karakter olarak
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tasarlar. Çocukluğundan beri anne babasının kadınsı bulduğu Raif Efendi‟yi Maria
Puder de aynı Ģekilde değerlendirir: “Siz de biraz kadınlık var. (…) Sizde genç kızlara
mahsus bir hal var.” (Ali, 2016: 78). Maria ile iliĢkisinde Maria ona göre daha
maskülen hatlara sahipken onun sınırları feminendir. Ayrıca “Her tür eril güç,
üretimden gelen güçtür.” (Baudrillard, 2005:25) ve üretimde söz sahibi olamayan Raif
Efendi bilinçli olarak kadınsılaĢtırılmıĢtır. Çocukluğunda annesi ve özellikle babasının
“Yahu, sen kız olacakmışsın ama yanlış doğmuşsun!” (Ali, 2016: 48) dediklerini
hatırlayarak defterine kaydeden Raif Efendi, “yanlıĢ doğma” meselesi ile varlığını
olmak ve olmamak sorunsalında “olmak” düzeyine oturtamaz, üretimden gelen eril
güçten kaçar.
Ġnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, insanın öznel olarak kendini
yaĢayan bir tasarı olmasıdır (Sartre, 1999: 62). Oysa Raif Efendi ile Maria Puder
arasındaki aĢkta anlamını bulan dolayım, Raif Efendi‟yi kendisi olmaktan alıkoyar ve o,
bu iliĢkide kendisi gibi davranamaz. Onun bütün davranıĢları okuduklarından
ödünçlediği arzu tarafından programlanmıĢtır. Sanatsal Ģartlanma, özerkliği engelleyen
“düĢlemsel ketlenme” (Kristeva, 2007: 19)‟dir. Ġmgesel bir yaĢam süren, imgeyle dolup
taĢan ve bu imgede boğulan Raif Efendi‟nin hiçbir fikri, hiçbir arzusu, kendi
benliğinden kaynaklanmaz ve bu mimetik arzunun yerine getirilmesiyle imgesel bir
senaryonun parçası olmayı sürdürür: “Pek yumuşak başlısınız… Sizin hiçbir fikriniz, bir
arzunuz yok mu?” (Ali, 2016: 91). Bu sebeple de Raif Efendi, dünyadan ziyade
kafasının içinde yaĢayan bir insandır; kendisi olamadığı gibi kendine ait sosyal bir
gerçeklik de yaratamamaktadır, sürekli bir hayalin içindedir, eyleme geçmek yerine
hayal âleminde dolanıp durmaktadır. Kristeva‟nın televizyon ile izleyici arasında
kurduğu iliĢkinin bir benzerini kitap ile okuyucu arasında kuracak olursak okudukları
ile okuyucunun düĢselliği (arzularının imgelere dönüĢmesi) karĢısında psiĢik yaĢam
engellenmekte, ketlenmekte ve ölmektedir. Ġmge, insanın sıkıntılarını ve arzularını ele
geçirme, yoğunluklarıyla meĢgul olma, onların anlamlarını askıya alma yönünde
inanılmaz bir güce sahiptir. (2007: 17). Raif Efendi bu durumun bilincindedir:
“Kendimi ne kadar manasız şeylerle üzdüğümü anlıyor, bütün kabahati
hayalperestliğimde, kendi içime kapanıp kuruntu yapmamda buluyordum. Fakat artık
değişecektim. Meslek kitapları dışındaki okumayı da azaltacaktım.” (Ali, 2016: 66).
Kendini yaĢamak ve yaĢamın ahengine katılmak için motive etmeye çalıĢan Raif
Efendi, ne yazık ki bunu baĢaramaz: “Ben gene eskisi gibi dünyadan uzak ve daima
tasavvurlarımın ve iç dünyamın bir oyuncağıydım.” (Ali, 2016: 67).
Bir yılbaĢı gecesi Maria Puder ile birlikte olan Raif Efendi, gecenin sabahında
Maria‟nın onu sevemediğini söylemesi üzerine evden ayrılır ve yolda rastgele
yürümeye baĢlar. Tüm rastgele yürüyüĢleri gibi ilerleyen satırlarda aslında bu
yürüyüĢün de rastgele olmadığı yine bir Ģair ya da romancı tarafından dolayımlandığı
anlaĢılır. Bu açıdan romanda “rastgele” yürümek eylemi çok sık kullanılmasına rağmen
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aslında bu yürüyüĢlerin rastgele olmadığı muhakkaktır. Maria‟nın evinden çıkan Raif
Efendi de rastgele yürüdüğü sokaklardan Wansee Gölü‟ne gelir. Onu buraya getiren
Ģeyin aslında tesadüf olmadığını o da bilir: “Beni buraya getiren neydi? Rasgele
yürürken gözüm bu taraflara ilişince neden hemen sapmıştım? Hatta neden evden çıkar
çıkmaz bu istikameti tutarak sözleşmiş gibi buraya gelmiştim?” (Ali, 2016: 123). Bu
göl, hatta gölün civarında Raif Efendi‟nin altında durduğu ağaçların altı, bir gün Maria
Puder ile gezmeye giderken Maria‟nın trenden gösterdiği Alman Ģairi Kleist ile
sevgilisinin birlikte intihar ettikleri yerdir. Bu bilgiye daha önceki bir gezi sırasında
sahip olan Raif Efendi, intihar arzusunu da Alman Ģairi Kleist‟ten dolayımlar. Özne
Raif ile kavramsal bir nesne olan ölüm arasındaki intihar arzusunu uyandıran, Kleist ile
sevgilisinin intiharıdır, yani sanatsal dolayımdır. Ġntihar arzusunun geliĢimi de yine
üçgen arzu modeline uygundur. Raif Efendi‟nin aklında aslında intihar etmek gibi bir
düĢünce bulunmamaktadır. O, bu arzuyu, Maria‟dan dinlediği bu hikâyeden üretir ve
Kleist intihar ettiği için intiharı arzular. Bu mekânda onların intiharını yeniden yaĢar,
kendini bu imgede var etmeye çabalar: “Fakat bulunduğum yer, birdenbire
ayaklarımın altını yakmaya başlamıştı! Kadının göğsünde ve erkeğin kafasında birer
tabanca kurşunuyla, yan yana uzandıklarını görür gibi oluyordum. Çimenler arasından
kıvrıla kıvrıla akan ve bir gölcük halinde birleşen kanlarına bastığımı zannediyordum.
Mukadderatları gibi kanları da birbirine karışmıştı. Ve burada, birkaç adım ileride
yatıyorlardı.” (Ali, 2016: 123). Metnin ya da hikâyenin duygusal Ģantajı, sakatlanmıĢ
öznelliğin emareleridir (Kristeva, 2007: 16). Dolayısıyla Raif Efendi‟nin bu arzuya
kapılması da diğer arzularında olduğu gibi kendi olamayıĢının sebebi ve sonucudur. O,
artık imgesel bir bendir, idealdir. Çünkü dolayımın etkisi ile gerçeklik duygusu
yitirilmiĢtir. Gölün donmuĢ olması da ondaki sakatlanmıĢ öznelliğin imidir. Onun
yaĢam ırmakları da bu göl gibi donmuĢtur. Her ne kadar fiili olarak gerçekleĢtiremese
de saatlerce intihar etmeyi düĢünen hatta bunun hayalini kuran Raif Efendi, yok
oluĢu/ölümü her ne kadar lüzumsuzluğuna, yeryüzünün ona ihtiyacı olmadığına
dayandırsa da o, aslında Maria‟nın hatırasına kendisini kanla bağlamak için (Ali, 2016:
125), böylesi bir intiharın Maria‟da uyandıracağı hissin daha doğrusu Maria tarafından
hatırlanmaya değer olmanın coĢkusundan ister.
Türkiye‟ye dönerek Maria‟dan ayrılması ile içindeki lüzumsuzluk hissi iyice
artan Raif Efendi, bu kayıpla birlikte kendini ötekiliğe ve derin bir sessizliğe mahkûm
eder ve içindeki ayrıklığı iyice gün yüzüne çıkararak kendini herkesten soyutlar.
Yaptığı evlilik ve çocukları da onu bu yalnızlıktan çekip çıkaramaz, aksine aile yükü
arttıkça hayatla alakası azalır (Ali, 2016: 148) ve Raif Efendi, ömrünün geri kalan
günlerini “makine Ģahsiyet” (ġeriati, 2017: 186) olarak sürdürür: “İşlerim bana hiçbir
zaman alaka vermedi. Bir makine gibi, ne yaptığımı bilmeden çalıştım.” (Ali, 2016:
148). “Günlerin, ancak beni bu akıbete yaklaştırmak bakımından birer kıymeti vardı.
Bir nebat gibi şikâyetsiz, şuursuz, iradesiz, yaşayıp gidiyordum. Yavaş yavaş hislerim
64

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen YILDIRIM

kütleşmişti. Hiçbir şeyden müteessir olmuyor, hiçbir şeye inanmıyordum.” (Ali, 2016:
120). Ali ġeriati “Kendisi Olmayan İnsan” isimli çalıĢmasında yabancılaĢmayı “hakiki
kiĢiliğin yok olup bozulması, yani yabancı bir Ģahsiyetin (insan ya da baĢka bir Ģeyin)
insana girmesi ve insanın o yabancı kiĢiliği kendisi olarak hissedip algılaması hali”
(2017: 191) Ģeklinde tanımlar. Raif Efendi‟nin sanatsal dolayım ile edindiği temsil de
gerçek kiĢiliğinin yerini alarak onun özerkliğine ket vurmuĢtur. O, okuduklarıyla
yaĢamın yüzeyselliğini aĢmaya, varlığına temsili bir değer kazandırmaya çalıĢmıĢtır;
ancak bu kez de benliğini ötelemiĢ, kendilik kavramı geliĢmemiĢtir. Raif Efendi‟nin
okuduklarının varlığı, kendi mevcudiyetinin önüne geçmiĢtir.
Bu sebeple o,
okuduklarının aleti, aracı ve parçasıdır; ġeriati‟nin benzetmesi ile söyleyecek olursak
sanatın alinesi/delisidir (2017: 189).
Üçgen arzu modeli, Raif Efendi için yalnızca aĢk, iktidar ya da intihar
arzularında değil yaĢamak ve eylemde bulunmak durumlarının doğuracağı dolaylıdolaysız arzuların tamamında etkilidir. MüĢahit anlatıcının -romanın daha ilk
sayfasında- “pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini
görüp de bakmadan geçtiğimiz” (Ali, 2016: 11), “dünyadan uzak” (Ali, 2016: 11),
“canlı olduğundan şüphe ettirecek kadar hareketsiz oturan” (Ali, 2016: 20), “manasız
ve sıkıcı bir mahluk” (Ali, 2016: 21) olarak tanıttığı Raif Efendi, Hamdi Bey‟in bütün
azarlamalarına, mesai arkadaĢlarının aĢağılamalarına karĢın duygularını belli etmeden
sükunetle durmayı bilir. Onun bu duruĢu bile dolayımlı bir arzunun ürünüdür. Romanın
ilk sayfalarında Hamdi Bey‟in herkesin önünde onu Ģiddetle azarlamasına karĢın
müĢahit anlatıcı Raif Efendi‟nin durumunu Ģu Ģekilde anlatır:
“Yüzünde insanı hayret, hatta hiddete sevk eden o sarsılmaz sükûn vardı. Eline
bir kurşun kalem alarak kâğıdı karalamaya başladı. Yazı yazmıyor, birtakım çizgiler
çiziyordu. Fakat bu hareketi, sinirli bir adamın, farkında olmadan, herhangi bir şeyle
meşgul olması değildi. Hatta dudaklarının kenarında, sarı bıyıklarının hemen alt
tarafında, kendinden emin bir tebessümün belirdiğini görür gibiydim. Eli kâğıdın
üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o, ikide bir de durup gözlerini küçülterek önüne
bakıyordu. Gördüğü şeyden memnun olduğunu, yüzünü saran o belli belirsiz
gülümsemeden anlıyordum.” (Ali, 2016: 22).
Raif Efendi‟nin bu durumu ve özellikle tüm gerginliğine rağmen “kendinden
emin tebessümünü” muhafaza etmesini, romanın ilerleyen sayfalarında Eski Roma
tarihinde okuduğu Mucius Scaevola adındaki bir elçiden dolayımladığını anlarız:
“Eski Roma tarihinde, Mucius Scaevola isminde bir murahhasın düşmanla sulh
müzakeresi yaparken, kendisine teklif edilen şartları kabul etmezse öldürüleceği
yolundaki tehdide cevap olarak, kolunu yanı başındaki ateşe sokup dirseğine kadar
yaktığını ve bu sırada sükûnetle müzakereye devam ederek, böyle tehditlerle
korkutulamayacağını gösterdiğini okuduğum zaman, elimi aynı şekilde bir ateşe
sokmak ve aynı metaneti nefsimde denemek arzusuna kapılmış ve parmaklarımı oldukça
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ağır bir şekilde yakmıştım. En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek
tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman terk etmemiştir.” (Ali, 2016: 49).
“En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül
edebilme” hayalini yani dirayetini, iktidarını muhafaza arzusunu temel alan bu arzu
üçgeninde özne olarak Raif Efendi, dolayımcı olarak da Mucius Scaevola isimli elçi
bulunur. Dolayımlayıcının etkisiyle Raif Efendi, gerçeklik duygunu yitirir. Raif Efendi,
bu arzunun çekimine o denli kapılır ki elini yaralamaktan da geri durmaz. Bu arzunun
kendi bedenindeki imkânını tensel olarak sınayan Raif Efendi, aldığı olumsuz yanıtla
yılmaz ve bunu hayatının bütün duygusal anlarına yedirir. O, tüm yaĢadıklarına karĢın
sükunetini korumaktan vaz geçmez, ne yaĢarsa yaĢasın kimseye aksettirmez. Bu
romanın baĢından sonuna kadar böyledir.
Romandaki bir diğer arzu üçgeni ise Raif Efendi ve müĢahit anlatıcı arasındadır.
Buradaki arzu üçgeninde telkin edebi değildir. Bu kez Raif Efendi, müĢahit anlatıcının
dolayımlayıcısıdır. Raif Efendi‟nin müĢahit anlatıcının dikkatini çekmesi yeni bir arzu
üçgeni oluĢturur. Üçgenin köĢelerinde özne olarak müĢahit anlatıcı, dolayımlayıcı
olarak Raif Efendi ve nesne olarak da defter bulunur. Buradaki defter, müĢahit
anlatıcının türlü anlamlar yüklediği Raif Efendi‟yi tanıma, bilme, anlama ve belki de
onun gibi olma arzunun nesnesidir. Raif Efendi‟nin etrafındaki kalabalıktan kaçarak
kendini yollara vurduğu bir akĢamı müĢahit anlatıcıya anlatmasının üzerine müĢahit
anlatıcının içerisinde aynı deneyimi yaĢama arzusu uyanır ve kaldığı otelden çıkarak
Raif Efendi‟nin dolaĢtığı yerlere gider:
“Saatlerce, günlerce gidebileceğimi zannediyordum. Etrafıma bakmayı unutmuş
bir hayli ilerlemiştim. Rüzgâr çoğaldığı için adeta göğsümden biri iter gibi oluyor, bu
kuvvetle mücadele etmek bana zevk veriyordu.
Birdenbire niçin buralara geldiğimi düşündüm… Hiç… Sebep filan yoktu…
Karar vermeden yürüyüp gelmiştim. (…) Niçin buralara geldim?.. Rüzgâr dün
akşamkine pek benziyordu, belki bira sonra kar da sepelemeye başlayacaktı… Dün
akşam buralarda başka bir adam, gözlükleri buğulanarak, şapkası elinde ve göğsü
bağrı açık, koşar gibi yürüyordu… (…) Raif Efendi‟nin o karanlık ve soğuk gecenin
içinde nasıl yürüdüğünü, yüzünün nasıl bir şekil aldığını tasavvur etmek istiyordum.
Buraya neden geldiğimi şimdi anlamıştım: Onu ve onun kafasının içinden geçenleri
buraa daha iyi göreceğimi zannediyordum. Fakat işte ben, şapkamı uçurmak isteyen
rüzgârdan, uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan
başka bir şey görmüyordum. Onun yaşadığı yerde yaşamak, onun gibi yaşamak
değildi… Bunu zannetmek için pek saf ve ancak benim kadar gafil olmak lazımdı.” (Ali,
2016: 36-37).
Bu satırlarda Raif Efendi ile müĢahit anlatıcı arasındaki ilgi hemen dikkati
çekmektedir. Özne olarak Raif Efendi, okuduklarının etkisi ile “rastgele” alıp baĢını
gitmekte ve yolunu mutlaka okuduklarına düĢürmektedir. Aynı Ģekilde müĢahit anlatıcı
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da Raif Efendi‟nin yaĢadıklarını kendi bedeninde yaĢanır kılmanın hevesiyle alıp baĢını
gitmekte ve yolu Raif Efendi‟ye çıkmaktadır. Ancak dolayımlayıcının etkisi, müĢahit
anlatıcının durumuna kıyasla Raif Efendi‟nin durumunda daha sürekli ve derindir.
Alıntının son satırları saflık ve gaflet açısından ikili arasındaki farkı da ortaya
koymaktadır. Raif Efendi, dolayımlayıcı etkisini gösterir göstermez gerçeklik
kavramını yitirirken, müĢahit anlatıcı da bu durum uzun sürmemektedir.
Sonuç
Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki aĢkın anlatıldığı “Kürk Mantolu
Madonna” romanında Sabahattin Ali sanatın, hayata aksediĢini konu almıĢtır aslında.
Eserin merkezinde “sanat” olgusu bulunmaktadır. Romanda Raif Efendi‟nin tüm
yaĢamı, okuduklarıyla ve resim merakıyla dolayımlanmıĢtır; bu dolayımda onun hiçbir
arzusu da kendine ait değildir. Raif Efendi; iletiĢimsizliğini, sevgisizliğini ve yaĢamının
yüzeyselliğini sanata sığınarak, üst bir değere dönüĢtürerek aĢmaya çalıĢır. Ancak
sanat, onun için estetik bir kapılma hâline dönüĢünce Raif Efendi bu dolayımda kendisi
olma/özerk olma Ģansını da yitirir. Onun, Maria Puder‟e duyduğu aĢktan, iktidar
arzusuna kadar bütün istek ve eğilimleri üçüncü bir etmen tarafından
dolayımlanmaktadır. Raif Efendi, bu dolayımı bastırıp kendine saklayamadığı için de
onun nezdinde içsel değil dıĢsal bir dolayım söz konusudur. Roman bu noktada birden
fazla arzu üçgenine sahiptir. Üçgen arzu modelinin ilginç bir örneği de Raif Efendi ile
müĢahit anlatıcı arasındadır. Yazar, tüm kurguyu üçgen arzu modeline uygun olarak
oluĢturmuĢtur denebilir, bu kurguda da ne özne ne de arzu kendiliğinden değildir, birer
taslak ve taklittir. Bu dolayımı ve taklit arzuyu açıkça ortaya koyması hasebiyle de
roman, Rene Girard‟ın sınıflamasına bağlı olarak “romansal” bir yapıttır.
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ROBERT SCHUMANN‟IN PAPILLONS, CARNAVAL ve
KREISLERIANA ESERLERĠNĠN EDEBĠYAT ĠLE
ĠLĠġKĠSĠ
Dr. Öğr. Üyesi Mina FENERCĠOĞLU
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
19. yüzyılda etkisini gösteren edebiyat akımı Romantizm, insan ve kültürden ayrı
düĢünülmemelidir. Bu bağlamda Avrupa‟daki müzik Romantizm akımından
etkilenmiĢtir.
Romantik Dönem müziğinin önemli bestecilerinden Robert Schumann da
kendisinden önce ve sonra gelen diğer besteciler gibi düĢünsel ve yazınsal dünyayı
etkileyen bu bakıĢ açısından ayrı düĢünülmemelidir. O kadar ki Schumann, 1834‟te
Neue Zeitschrift für Musik adlı bir müzik gazetesi çıkarmaya baĢlamıĢ, 10 yıl boyunca
bu gazetenin editörlüğünü ve baĢ yazarlığını yapmıĢtır. ÇağdaĢlarının eserleri hakkında
burada eleĢtiri yazıları yazmıĢtır. Dönemin önemli edebiyatçılarından E.T.A. Hoffmann
ve Jean Paul Richter‟den etkilenmiĢtir.
Bu çalıĢmada bestecinin Papillions, Carnaval ve Kreisleriana adlı piyano eserleri
edebiyat iliĢkisi bağlamında incelenecek, Romantik (dönem) Sanatçı kavramı ile Robert
Schumann iliĢkilendirilecektir. Schumann‟ın incelenecek piyano eserlerinde müzikal
kompozisyon kavramı ile Ģiirsel bir aktiviteymiĢ gibi oynandığını gözlemlenebilir.
Eserlerde farklı karakterlerin varlığı gözden kaçmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Karakter, Romantizm, Schumann.
THE RELEVANCE BETWEEN ROBERT SCHUMANN‟S PAPILLIONS,
CARNAVAL and KREISLERIANA PIANO WORKS AND LITERATURE
ABSTRACT
In 19th century, the literary movement Romanticism cannot be parted from man
and culture. In this context, the music in Europe was influenced by the Romanticism.
Robert Schumann is one of the most important composers in Romantic era. The
intellectual and litrerary world is affected by this movement and we should consider
Schumann and his comtemporaries with this point of view. Schumann began to publish
a music journal called Neue Zeitschrift für Musik in 1834, and for 10 years he was the
editor and the founder of the journal. Had written critiques about the works of his
contemporaries. Schumann was influenced by the important authors of the era, E.T.A.
Hoffmann and Jean Paul Richter.
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In this study Papillions, Carnaval and Kreisleriana piano works of Schumann,
will be studied with literary aspects and the concept of Romantic era artist and Robert
Schumann will be correlated. It could be seen that Schumann has played with the
muscial composition concept as a poetic activity in these piano works. In these works
the presence of different characters cannot be unnoticed.
Key Words: Character, Literature, Romanticism, Schumann.
GiriĢ
Toplum ve kültür zamanın neresinde olursak olalım bir değiĢim ve dönüĢüm
içinde olmuĢtur. Gelecek için bir aktarımda bulunmak, yaĢamımızdan sonra bizden
sonrakiler için kalıcı eserler ortaya çıkarmak, bilimin ıĢığında çalıĢarak insanlık için
faydalı olmak her dönemde önemli olmuĢtur. Romantik Dönem dendiğinde de akla
hemen on dokuzuncu yüzyıl gelmektedir. Bu yüzyılda Avrupa‟da gerçekleĢen birçok
savaĢ sonrasında bugün hayatımızı kolaylaĢtıran icatlar ortaya konmuĢ, üniversiteler,
tiyatrolar, konser salonları ve müzeler açılmıĢ; kısacası değiĢen ve dönüĢen toplumun
ihtiyaçları karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır.
Fransız Devrimi‟nin “özgürlük, kardeĢlik, eĢitlik” teması düĢünce bakımından
bütün toplumu etkilemiĢtir. Edebiyat ve müzik alanları da bu etkileĢimden nasibini
almıĢtır. “Romantizmin önemi yalnızca çığır açan bir hareket olmasında değildi. Bu
akım aynı zamanda ne kadar önemli olduğunun da bilincindeydi”.6 Avrupa düĢünce
tarihinde bir dönüm noktası olan bu akım aslında rasyonelliğin karĢısında bireyin
duygularını öne çıkarmıĢ, sanatı ve dolayısıyla insanın tüm ruhsal yanlarını,
inceliklerini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır.
Bu çalıĢmada 19. yüzyıl bestecilerinden Robert Schumann‟ın üç piyano eseri
incelenecek ve bu eserlerin edebiyat ile iliĢkisinden bahsedilecektir. Schumann‟ın
incelenecek Papillions, Carnaval ve Kreisleriana adlı eserlerinde çeĢitli karakterlerin
varlığı gözlemlenmektedir. Bu eserler karakterler bağlamında anlamlandırılmaya
çalıĢılacaktır.
Sosyal bilimlerde üç temel yaklaĢım bulunmaktadır. Bunlar pozitivizm olarak
adlandırılabilecek sosyolojik teoriler, fenomenolojik yaklaĢım (sosyolojik yaklaĢımlar)
ve eleĢtirel okul (teorik çerçeveler) olarak adlandırılabilmektedir.7 Bu çalıĢma sosyal
bir bilim olan, humanities (insan bilimleri) kapsamına girmektedir.
Bir olayı daha iyi anlamak istendiği için yapılan çalıĢma bir örnek olay çalıĢması
olarak değerlendirilebilir. Örnek olay çalıĢması temel olarak “olayın uygun gelebilecek
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Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, cilt 2, Deniz Kitabevi, Ankara, 2006, s.138.
Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 2012, s.15.
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herhangi bir yöntemle ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesidir”.8 Bu çalıĢma da bir örnek
olay çalıĢması kapsamındadır.
Bu araĢtırmada Romantik Dönem incelendikten sonra besteci tanıtılacaktır.
Sonrasında ise bestecinin seçilmiĢ eserleri Papillons, Carnaval ve Kreisleriana
hakkında bilgi verilecek olup bunların edebiyat ile iliĢkisi incelenecektir.
Romantik Dönem
Romantik sözcüğü köken olarak “romans” kelimesinden türemiĢtir. Romans ise
Fransızca‟dan gelen bir kelimedir. Halk dilinde yazılmıĢ Ģiir veya öykü anlamına
gelmektedir.
Romantik Dönem 19. yüzyılda yaĢanan dönemi ifade eden bir kavramdır.
Romantizm akımı edebiyatı, sanatı, toplumu kısaca insanla ilgili her Ģeyi etkilemiĢtir.
18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın ortalarına kadar toplumsal yapı tüm dünyada bir
çok değiĢimden geçmiĢ, dönüĢüme uğramıĢtır. YaĢanan toplumsal hareketlerden
bazılarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: Amerikan Bağımsızlık Hareketi gerçekleĢmiĢ, 1789
Fransız Devrimi yaĢanmıĢ, yönetici sınıfı değiĢmiĢ, burjuvazi iktidara ortak olmuĢtur.
Hegemonya soylu sınıfın elinden çıkıp burjuvazinin eline geçmiĢ, demokrasi düĢüncesi
yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Aynı zamanlarda Ġngiltere‟de Sanayi Devrimi gerçekleĢmiĢ,
kentler büyümeye ve sanayileĢmeye baĢlamıĢtır. Yeni mühendislik meslekleri ortaya
çıkmıĢtır. Böylesine derin bilimsel, teknolojik ve toplumsal değiĢimler elbette dönemin
toplumsal hayatını da etkilemiĢtir.
Aydınlanma hareketine bir tepki olarak ortaya çıkan Romantik akım akılcılığı
geri planda tutmakta, duyguların gerçeğin kaynağı olduğunu öne sürmektedir.9 Aklın
yerini duygular almaya, birey kendine yönelmeye baĢlamıĢtır.
On sekizinci yüzyılın klasik anlayıĢı on dokuzuncu yüzyılın romantik anlayıĢı ile
birbiriyle iliĢkiye girerek geçiĢi sağladığı için kesin tarihlerle konuĢmamız doğru
değildir.10 Klasisizm deneyime, ruhaniliğe, dünyanın ve yaĢamın belirli bir konseptine
vurgu yaparken; Romantizm her zaman genç bir hareket, bir program, bir slogan, bir
propagandayı amaçlar. Victor Hugo „sanatta özgürlük‟ kuralını ifade ederken,
Romantizm‟i „sanatta liberalizm‟ olarak tanımlamıĢtır.11 Bu çağın geliĢen sınıfı
burjuvazimim sosyal olgularına bir anlamda cevap verebilmek için sanatçılar da
değiĢim göstermiĢlerdir.
Romantizm öncelikle bir edebiyat akımı olduğu için sanatçılar; edebi ve felsefi
düĢünür ve birçoğu da felsefe doktorası sahibi olduğundan hemen hepsi yazar,
8

Keith F. Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011,
s. 144.
9
Mehmet Kaygısız, Müzik Tarihi Başlangıcından Günümüze Müziğin Evrimi, Kaynak Yayınları,
İstanbul, 1999, s. 179.
10
Paul Henry Lang, Music in Western Civilization, New York, W. W. Norton, 1969, s. 745.
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eleĢtirmen, Ģair ve oyun yazarıdır.12 Edebiyatta bu dönemin önemli isimlerinden
bazıları Ģu Ģekilde örneklendirilebilir: François-René de Chateaubriand, Victor Hugo,
Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alphonse de Lamartine, Lord Byron, John Keats,
Johann Wolfgang von Goethe, Freidrich Schiller, Heinrich Heine, Aleksandr PuĢkin vb.
Romantizm akımı Avrupa düĢünce tarihinde önemli bir dönüm noktası sayılır.
Sanatçılar bireysel olarak duygularını ifade edebildikleri bir ortam bulmuĢlardır.
Müzikte Romantizm
Dönemin ekonomik, politik ve toplumsal yapısı edebiyatı, dolayısıyla sanatı da
etkilemiĢtir. Avrupa sanat müziğinin de bu etkileĢimden pay aldığı aĢikardır. Dönemin
üretken sanatçıları sosyo-kültürel konjonktürle değerlendirildiğinde; yarattıkları
müziklerle Avrupa sanat müziğine önemli katkılar sağlamıĢlardır.
Bu dönemin sanatçısı, çağının sanatçısı olma anlamında belli özellikleri
taĢımaktadır. Bunlardan biri; kiĢisel fikirlerden yola çıkarak evrensel anlayıĢa
ulaĢmasıdır. KiĢisel felsefesini dünya görüĢüne çeviren sanatçı, sadece bir sanat dalıyla
ilgilenmemiĢ; müzikle ilgileniyorsa mutlaka edebiyatla da ilgilenmiĢ, bütünlükçü
(Gesamtkunstwerk*) bir sanat anlayıĢı benimsenmiĢtir.
Romantik sanatçının en büyük problemi klasik form ile yeni zihniyetin uzlaĢma
problemidir. Sanatçıların bu problem karĢısındaki cevaplarındaki tavırları eğitimli orta
sınıfların ortak kültürel ideallerine katılmalarına ya da yeni bir ideal oluĢturma
isteklerine bağlıdır.13 Sonsuzluğa ulaĢma fikrinin hâkim olduğu Romantik Dönemde
sanatta da politik değerlerle iç içe geçmiĢ hayalperestlik ve özgür düĢünce
vazgeçilmezdir.14 Toplumsal değiĢimin olduğu bir çağda erkin bir sınıftan ötekine
geçmesi toplumu oluĢturan bireylerin de değiĢmesine yol açmıĢtır. Bu da sanatçı için
özgün ve özgür bir stili beraberinde getirmiĢtir.
Romantik Dönem Müziğinin Özellikleri
Dinleyici kitlesinin büyük ölçüde burjuvazinin oluĢturduğu bu dönemin yeni
müzik türü çeĢitli özelliklere sahiptir. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir:
Romantik Dönemin özellikleri arasında içeriğe verilen önem bulunmaktadır.
Edebiyatın diğer sanatlarla iĢbirliği içinde olması, geniĢ bir ufuk, doğaüstü olana ilgi,
yeni formlar, yeni renkler yeni dokularla deneysel çalıĢmalar dönem müziğinin ön
plana çıkan özelliklerindendir.
Ġlyasoğlu dönemin sanatçısını Ģöyle tanımlamaktadır:
“...yoğun bir düĢ gücü ve imgeler içinde uçan, ulaĢamayacağının peĢinden koĢan,
kendine acıyan, anlaĢılmamaktan yakınan ve ruhsal dalgalanmalarını yapıtlarına
yansıtan bir sanatçıdır...iç dünyasının karmaĢasını sanatına yansıttıkça tekniği de
12

Age, s. 808.
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karmaĢıklaĢan bir sanatçı tipi...18. yüzyılda sanat, belli bir toplum katının eğlencesi için
üretilir. 19. yüzyılda ise bestecinin, kendini anlatma gereksiniminden doğar. Romantik
üslup, sanatı ve çevresi arasındaki karĢıtlığı çözebilme çabasındaki sanatçının anlatım
yoludur.”15
Burada da belirtildiği gibi, geniĢ bir ufuktan bahsedilmektedir. Sanatçının
ruhunda yaĢadığı değiĢimler eserlerine yansımaktadır. Bireyin kendine yönelmesi,
rasyonalizmden bir parça uzaklaĢması söz konusudur. Duygular ön plana çıkar ve düĢ
dünyasından bahsedilir.
“KentleĢmenin dıĢında kalan doğanın saflığı övülmekte sanayileĢmenin,
örgütlenmenin, kalabalık kent yaĢantısının getirdiği bunalımdan kaçan sanatçı, doğaya
sığınmaktadır. Doğa, en güvenilir sığınaktır. Doğaya övgü resimde, Ģiirde ve müzikte
özel bir yer tutar. Besteciler doğa seslerini, doğa özelliklerini notalarına aktarırken
müzikle resim yapmayı Romantik Dönemin bir geleneği haline getirirler. 18. yüzyıldaki
gibi yalnız güzelliğine tapınılan bir doğa değil, olduğu gibi her yönüyle, fırtınası, kıĢı,
dikeni, bulutu, korkunç mağaraları, dev dalgası, yırtıcı hayvanlarıyla doğa sanatın her
dalında iĢlenmektedir. Ve bu gizemli güç yanında insanın varlığı küçülmektedir”16
Romantik Dönem eserlerinin konuları arasında doğa ön plandadır. Doğayı
olduğu gibi anlatmak, ona methiyeler düzmek bir çok sanatçının kullandığı bir
yöntemdir. Örnek vermek gerekirse yaĢadığı dönem itibariyle klasik döneme ait bir
besteci, fakat özellikle son dönemde yarattığı eserlerle müzik tarihçileri ve
müzikologlar tarafından romantik besteci olarak tanınan Ludwig van Beethoven‟ın
Pastoral Senfonisi (No.6) doğayı olduğu gibi dinleyiciye yaĢatmaktadır.
Ayrıca ortaçağ temaları bu dönemde ön plana çıkmıĢ, geçmiĢteki hikayeler,
olaylar, durumlar anlatılmıĢtır. Richard Wagner‟in Siegfried‟i, ya da The Ring operası
bu temaya örnek teĢkil eder.
Bu dönemde 1830-40 yılları arasında müziğin armonik yapısı tamamen
değiĢmiĢtir; yedili, dokuzlu, on birli akor kullanımları, kırık akorlar, diyatonik*
armoniye karĢı kromatik** armoninin yaygın kullanımı gerçekleĢmiĢtir. 17 Ayrıca teknik
olarak güçlenen nüans (dinamik iĢaretler), özgür ritimler, renkli bir armoni öne çıkmaya
baĢlamıĢtır.
Çalgıların sınırları zorlanmakta, orkestra sayısal anlamda büyümekte, çalgılarda
virtüözlük (ustalık) yaygınlaĢmaktadır. Ünlü keman virtüözü Nicolo Paganini‟den önce
de bir çok virtüöz vardı ancak Paganini‟nin farklılaĢtığı nokta kahramanlığı ve
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Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2013, s.97.
Age, s.99.
* Diyatonik: standart Majör ve minör gamlardaki tam ve yarım ses dizilimleri ile ilgili. (Ç.N.)
** Kromatik: renkli. Yarım seslerle, sırayla gelişimi gösteren terim. (Ç.N.)
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Ģovmenliği olmuĢtur.18 Piyanoda ise bu iĢi Franz Liszt üstlenmiĢtir. Bu iki önemli isim
19. yüzyılın müzik yaĢamında mühim bir yere sahiplerdir. Liszt aynı zamanda tek
baĢına resital veren ilk piyanist olmasıyla da Avrupa sanat müziğinin tarihine yön
vermiĢtir.
Bunların dıĢında Avrupa‟da 19. yüzyılda birçok konser salonu inĢa edilmiĢ ve
açılmıĢ, müzik daha büyük orkestralarla daha geniĢ kitlelere hitap etmeye baĢlamıĢtır.
Ayrıca dönemin egemen burjuva toplumunun evlerinin neredeyse hepsinde birer piyano
bulunmaktadır. Bu da farklılaĢan repertuvarın oluĢmasının bir nedeni olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Küçük gruplar için müzikler bestelenmiĢ, piyano ve sesin birlikteliğinden
oluĢan Lied geleneği oturmuĢ, küçük dans biçimlerinden oluĢan lirik parçalar,
noktrünler impromptüler, demet halinde fantezi ve çeĢitli diziler gibi baĢlıca piyano
müziği tür ve biçimlerinden eserler çoğalmıĢtır.
Robert Schumann
Schumann‟ın hayatına dair biraz bilgi vermek gerekirse, on dokuzuncu yüzyılın
önemli Alman besteci ve müzik eleĢtirmeni Robert Schumann, 1810-1856 yılları
arasında yaĢamıĢtır. Saksonya‟nın Zwickau kentinde ailenin en küçük beĢinci çocuğu
olarak dünyaya gelmiĢtir. 13 yaĢından itibaren Belles Lettres* akımına ilgi göstermiĢtir.
Bu yaĢtan itibaren kendi edebi çabaları görülür. ġiirler, dramatik fragmanlar, ünlü
bestecilerin biyografik eskizler gibi malzemeleri Blätter und Blümchen aus der
goldenen Aue (Leaves and Florets from the Golden Meadow) adlı kitabında Skülander
takma adı altında toplamıĢtır.19 1825‟te on arkadaĢı ile beraber Litterarischer Verein‟i
(Edebiyat Kulübü) baĢlatmıĢ; bu buluĢmalarda Alman Edebiyatı abidelerinden
okumalar ve tartıĢmalar yapmalarının yanı sıra üyelerin orijinal kreasyonlarını da
tartıĢmıĢlardır. Bu toplantılar, 1828‟e kadar sürmüĢtür. Schumann bu zaman zarfında
Beethoven‟ın yaylı çalgılar dörtlüsü, Mozart‟ın operaları, Haydın ve Louis Ferdinand
(Prusya Prensi) gibi bestecilerin klavye eserlerini inceleme fırsatının yanı sıra, dönemin
edebiyatçılarından Schiller‟in drama eserlerini, Herder ve F. Schlegel‟in denemelerini
sistematik olarak çalıĢmıĢtır. 1827 sonlarında Johann Paul Friedrich Richter‟in (nam-ı
diğer Jean Paul, 1763-1825 yılları arasında yaĢamıĢ Alman Romantik Dönem yazarı;
esprili roman ve hikaye yazıları ile tanınmıĢtır) idyosenkratik** yazılarını
keĢfetmiĢtir.20 Schumann‟ın ilk yazarlık denemeleri Ģiir alanında olmuĢtur. Blätter und
Blümchen aus der goldenen Aue (1823), Allerley (1825-28) gibi birçok eseri
18
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bulunmaktadır. Bunun yanında düzyazı (prose) Ģeklinde de eserleri vardır. Bunlardan
birkaçına örnek vermek gerekirse, Juniusabende und Julitage ve Selene‟yi
gösterebiliriz.21
Babasını bir sinirsel bozukluk hastalığından kaybettiğinde kız kardeĢinin de
intihar etmesiyle (1826) kendisi de sinirsel bir hastalık geçirmiĢtir. Akabinde, arkadaĢı
Gisbert Rosen ile Almanya‟nın güneyine tura çıkmıĢ; Münih‟te Heine ile tanıĢmıĢ; Jean
Paul‟ün son 21 yılını geçirdiği Bayreuth‟ta yazarın eserlerini okumuĢ, en çok Titan ve
Flegeljahre adlı eserlerinde etkilenmiĢtir. Jean Paul çalıĢmalarına devam etmesinin
nedeni bir arkadaĢının dediğine göre, “onun (Jean Paul) abartılı metaforlarla dolu,
fantastik arasözleri, zekâ kıvılcımları, aykırı bir Ģekilde bölünmüĢ karakterleri ile taklit
edilemez stilinde karĢı konulamaz bir Ģekilde boğulmuĢtu”.22 Günlüğünde de “Jean
Paul benim içsel kimliğimle iç içe geçmiĢ gibi, sanki ben onun önsezisine sahibim.”
demiĢtir.23 Bu çalıĢmada incelenen piyano eserlerinde de Jean Paul etkisi ağırlıklı
olarak gözlemlenmektedir.
Piyanist olmak isteyen Schumann, sağ elinin dördüncü parmağını sakatladığı için
bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalmıĢtır. Ancak bestecilik ve belki de edebiyat ile
yakın iliĢkisinin bir sonucu olarak müzik eleĢtiri yazılarına devam etmiĢtir. Schumann
genel olarak müzikal kompozisyon kavramı ile Ģiirsel bir aktiviteymiĢ gibi oynamıĢtır.
Bu noktada Schumann‟ın romantik içgüdüsünü takip ederek Ģiir ve müziği birleĢtirip
onu en üst noktaya ulaĢtırma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum liedler ile
örneklendirilebileceği gibi özellikle piyano kompozisyonlarında da karĢımıza
çıkmaktadır. 1828‟de Jean Paul‟ün fikirlerin nadir görülen psikolojik bağlantılarını
barındıran düzyazı (prose Ç.N.) ile karĢılaĢtırılabilecek bulduğu, Schubert‟in müziğine
bir tutku geliĢtirmiĢtir.
1830‟da hukuk öğrencisi olan Schumann müzik alanında kariyer sahibi olmaya
karar vermiĢtir. Babasının kitaplarla iliĢkisi nedeniyle -August Schumann (1773-1826)
roman yazarı, çevirmen, sözlük düzenleyicisi gibi birçok unvana sahiptir- edebiyata
merakı olan besteci, annesini ikna ettikten sonra, mektuplaĢmalar sonucunda Friedrich
Wieck (1785-1873 yılları arasında yaĢamıĢ Alman piyano öğretmeni, eleĢtirmen,
piyano firma sahibi ve ses öğretmenidir) ile çalıĢmak için karar almıĢtır. 24 Friedrich
Wieck‟in „onu üç yıl içinde Ģu anda yaĢayan en büyük piyanistlerden biri yapacağına‟
söz vermesi nedeniyle 1831-1832 yılları arasında piyano çalıĢmıĢ, kontrpuan dersleri
almıĢ, aldığı özel derslerle kendini geliĢtirmiĢtir.25
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Schumann E. T. A. Hoffmann‟ın (Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann 1776-1822
yılları arasında yaĢamıĢ; fantezi ve korku alanında yazmıĢ, Alman Romantik Dönem
yazarı, bestecisi, müzik eleĢtirmeni ve karikatüristidir) yazılarındaki acayip gerçeklik
harmanı ve fantezi motivasyonu ona “yenidünyalar” göstererek; Jean Paul ile daha önce
büyülenmesine neden olan benzer cevap vererek büyülenmesini sağlamıĢtır.26
Schumann‟ın ilgilendiği Alman yazarlar arasında E. T. A. Hoffmann ve Jean Paul
Richter, eserlerinde en derin etkiyi yapmıĢtır.27
21. yaĢ gününde günlüğüne “sanki objektif benliğim sübjektif benliğimden
tamamen ayrılmak istiyor, ya da ben görünüĢümle fiili benliğim arasında duruyorum,
form ve gölgenin arasında” diye yazmıĢtır.28 Hoffmann ve Jean Paul‟ün eserlerindeki
kiĢiliğin ikiye bölünme ana temasına cevap olarak Schumann; yazılarında yarattığı
arkadaĢlarına daha güzel ve daha oturan isimler koymaya karar verdiğini söyler. Wieck
„Meister Raro‟, Clara „Cilia‟ ve sonraları „Chiara‟ ; Christel „Charitas‟ gibi isimlerle
eserlerinde görünürler. Bu karakterlerin birçoğu Die Wunderkinder adlı sanatçının
problemli durumu ile uğraĢan romanında görülür. Daha sonraları bu karakterler, Der
Davidsbündler baĢlığı altında Der Komet dergisinde 1833 yılında yayımlanır. Paganini
ve Hummel gibi virtüözler, „Florestan the Improviser‟ (Doğaçlamacı Florestan) gibi
karakterler de yeniden adlandırılır. En iyi arkadaĢlarından ikisi de diğer gerçek ve hayal
ürünü olan karakterlerle beraber günlüklerinde bize tanıtılır: Florestan ve Eusebius.29
Florestan virtüözite özlemi çeken, kuvvetli, hiddetli, heyecanlı, ateĢli yanı; Eusebius
ruhban düĢüncesine uyan, yumuĢak, Ģiirsel, düĢ dünyasında yaĢayan yanıdır. Aslında
her iki karakter de Schumann‟ı oluĢturan, bir anlamda çoklu kiĢiliklerden bazılarıdır.
Bu yapı; Allgemeine musikalische Zeitung dergisinde 1831 yılında makale olarak
yayımlanır. Schumann burada karakterlerin ağzından anlattığı müzik eleĢtirisinde
karakterlerin ruh durumlarını da öne çıkarır.
1833 yılı da aktif geçen besteci, değiĢen sosyal dengelerle statükonun değiĢimine
ayak uydurarak Schumann, arkadaĢları ile 1834‟te Neue Zeitschrift für Musik (New
Journal for Music/ Müziğin Yeni Dergisi) adlı dergiyi çıkarmıĢ, dergide on yıl boyunca
editörlük yapmıĢtır ve burada müzik eleĢtirileri yapmıĢtır.
1840‟ta piyano dersleri aldığı hocasının kızıyla (Clara Wieck: 1819-1896 yılları
arasında yaĢamıĢ piyanist, besteci ve öğretmen, Schumann ile 12 Eylül 1840‟ta
evlenmiĢtir) evlenene dek piyano için eserler yazmıĢ; 1840‟ta 125 tane Lied (Ģarkı)
yazmıĢtır.30 Bu sebeple 1840 Liederjahr (ġarkı yılı) olarak anılır. 1854‟e kadar beste
yapmayı sürdüren Schumann, 1854 yılında ruhsal hastalığının (manik – depresif
26
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hastalık ve çoklu kiĢilik sendromu) semptomları artıp sanrılar görmeye baĢlamıĢ ve
Rhein (Ren) nehrine atlayarak intihar giriĢiminde bulunmuĢtur. Sonrasında ise kendi
isteği akıl hastanesine yatmıĢtır. Doktoru hastalığın iyiye seyri için eĢi Clara‟yı ikna
ederek iki yıl boyunca kendisini görmesine izin vermemiĢ, son görüĢmelerinden sonra
29 Temmuz 1856‟da akıl hastanesinde yaĢamını yitirmiĢtir.
Papillons
19. yüzyılın ilk yarısında halkın eğlence anlayıĢının içinde maskeli balolar
önemli bir yer tutmaktaydı. Schumann‟ın bu eseri de maskeli balo için yazılmıĢtır.
Papillons kelimesi Fransızca, kelebekler anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra,
Schumann‟ın kullandığı altbaĢlık Larventanz sözcüğü, maskeli balo anlamındadır.
Ancak, Larva maskenin yanında, koza anlamına da gelmektedir.31
1831‟de yayımlanan Papillons Op. 2 baĢlıklı „piyano için Ģiirsel döngüler‟ eseri
bir giriĢ ve 12 küçük kapsamlı parçadan oluĢur. KarmaĢık bir yaratılıĢı bulunmakta,
müzikal yaratıcılık ve edebi ilham gibi iliĢkileri de içinde barındırır.32
Jensen‟e göre; Papillons orijinal ve teknik açıdan geliĢmiĢ bir eserdir. Bu eserde
Schumann‟ın çarpıcı dünyasını, kendi yaratısını görürüz. Bir giriĢten ve 12 parçadan
oluĢan eser, belli bir zaman zarfında yazılmıĢtır. Jean Paul‟ün eserlerinde ruhun
sembolü olarak ortaya çıkan kelebekler, genellikle bir idealin baĢarısı ile bağlantılıdır. 33
Eser, Jean Paul‟ün Flegeljahre (Gençlik Yılları) adlı eserinin son sahnesindeki maskeli
baloyu anlatır. Romanda iki kardeĢin (Walt ve Vult) bir kıza olan aĢkı (Wina) ve
karĢılıksız aĢka sahip olan kardeĢin diğerlerini yalnız bırakmasından bahsedilir.
Plantinga‟ya göre; Schumann Papillons ile küçük modülleri bir araya getirerek
daha uzun bir kompozisyon yazmanın bir örneğini vermiĢtir: erken piyano müziğine
bağlanan edebi ve programlı imalarını izah eder.34 Genel olarak dans müziğinin ritim
ve dokusuna sahiptir. Schumann, bu eserinde “Wina‟nın meleklere özgü aĢkını,
Walt‟un Ģiirsel mizacını, Vult‟un ĢimĢek keskinliğindeki ruhu hakkında” bir Ģeyler
yansıtabileceğinden bahsetmiĢtir. Bu, yazara göre Romantik müzik estetiğinin ana
ilkesidir: Sahneleri, olayları ve hareketleri betimlemek yerine duyguları anlatan, “ruhun
durumlarını” iliĢkilendirir.35
Bir baĢka deyiĢle, Schumann‟daki romantizm somutlaĢması gerçekte olandan
daha semboliktir.36 Romantizm; Schumann için, kiĢiliğine uygun, yaratıcı, her daim
ikiye bölünmüĢ ruhu simgeleyen yapıyı eserlerinin içinde barındırmaktadır.
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Carnaval: Scènes Mignonnes sur Quatre Notes
1835‟te tamamlanan Carnaval Op.9, dört nota üzerine yazılmıĢ küçük sahneler
baĢlığını taĢımaktadır. Birçoğu program müzik olarak tanımlanabilecek yirmi bir küçük
parçadan oluĢur. Schumann‟ın müziklerinde Romantik Dönemin bir baĢka özelliği olan
„daha önce yarattığını yeni eserinde gösterme‟ gibi bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz.
Bu eser Schumann‟ın 1834‟te niĢanlı olduğu, Wieck‟in öğrencilerinden
Ernestine von Fricken ile iliĢkisinden doğmuĢtur. ArkadaĢına yazdığı bir mektupta,
Ernestine‟in kasabası olduğunu ve aynı zamanda isminden müzikal alanlar oluĢturan
harfler olduğunu yazmıĢtır.37 Schumann, Carnaval‟ın temelindeki A.S.C.H. notlarına
“Sphinxes” adını vermiĢtir. Sphinx çözümden öte bilmeceler önermiĢtir. Bu eserde de
Jean Paul‟ün etkileĢimi sürmektedir. Yazarın 1812‟de yayımlanan bir denemesinde
“Twilight Butterflies or Sphinxes”de üç farklı kelebek türünden bahsedilir. Bunlar;
“Day (Papilio), Evening (Sphinx), Nightbird (Phalaena)”dır.38
Eser A.S.C.H. notalarına dayanmaktadır. C: do, As: la bemol, Es yada S: mi
bemol ve H: si bekar, notalarını temsil etmektedir. Bu harflerin oluĢturduğu notalarla
çeĢitli permütasyonlar yapmıĢtır. (A.S.C.H.; As.C.H.; S.C.H.A.) Bir baĢka deyiĢle bu
notalara dayanan, tekrarlı, motifli bir yapı söz konusudur. Orijinal adı Fasching:
Schwänke auf vier Noten für Pianoforte von Florestan (Pranks on Four Notes by
Florestan/Dört Nota Üzerine ġakalar) olan parçada Schumann‟ın daha önce gerek
eleĢtiri yazılarında tanıttığı, gerekse zıt karakterdeki müzik yazısı ile belirttiği Florestan
ve Eusebius karakterlerinin yanında birçok karakter karĢımıza çıkar. Bu karakterler
1833 yılında Carl Herlosssohn‟un Der Komet adlı dergisinde Schumann‟ın iki
makalesini yayımlamasıyla ikinci kez karĢımıza çıkarlar: Schumann‟ın yazılarında Der
Davidsbündler (Band of David) adı altında yayımlanırlar. Ġlk defa 1831 yılında
Schumann‟ın günlüklerinde karĢımıza çıkan karakterler Die Wunderkinder (Dahi
Çocuklar) adlı romanda yayımlanmak yerine; kendisinin en önemli olarak addettiği
müzik eleĢtirisinin içinde tanıtılan karakterler olmuĢlardır. Schumann‟ın aklında oluĢan
bu yarı gerçek yarı hayali karakterler, yaĢadıkları günün müzikal standartlarını artırmak
için kararlılıkla birbirine bağlı ve inatla sıradanlığa muhalif bir grubu temsil ederler.
Tevrat‟tan alınan Der Davidsbündler baĢlığının hikayesinde, Hz. Davut‟un Filistinliler
ile savaĢından esinlenilmiĢtir. 1830‟ların kamu zevkini belirleyen dar görüĢlü
Filistinlilerine karĢı bir savaĢ veren karakterler, bu grubun elemanlarıdır.39
Schuman‟ın yarı hayali karakterleri Florestan ve Eusebius‟un yanında Meister
Raro -kayınpeder Friedrich Wieck‟i temsil ettiği de söylenir; kendi isminin ilk ve
Clara‟nın son hecesini birleĢtirerek ortayı bulan karakter olarak tanımlandığı da
söylenir- Philistines‟le savaĢan çağdaĢ kültürün bir grup genç sanatçı ve müzisyenden
37
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oluĢan figürleri bize müzikle tanıtılmaya devam eder. Chiarina (Clara), Estrella
(Ernestine), Chopin, Paganini, 16. yüzyılın ortalarında belirmeye baĢlayan,
doğaçlamaya ya da maskeli tiplemelere dayanan Ġtalyan komedya geleneği Commedia
dell‟Arte tiplemelerinden pantomim figürleri; Pierrot, Arlequin (Harlequin), Pantolon,
Colombine gibi karakterlerin isimleri yirmi küçük parçanın baĢlıklarından bazılarını
oluĢturur.40
Carnaval bir bütün olarak karnaval sezonu boyunca özenle hazırlanan ve hayali
maskeli balonun müzikal temsilidir. Ġlk parça “Préambule” A.S.C.H. fikrinde organize
olmamıĢ; Schubert‟in çeĢitlemelerinden bir tema üzerine kurulmuĢtur. No. 2, 3 ve 15
“Pierrot”, “Arlequin”, “Pantolon et Colombine” Commedia dell‟Arte karakterlerinden;
No. 4 “Valse noble” ve No. 16 “Valse allemande” danslardan bahseder; aĢkları
“Esterella” ve “Chiarina” Ernestine ve Clara‟yı tanıtır. No. 14 “Reconnaissance”
(Tanınma) Schumann ve Ernestine‟e atıfta bulunur. No. 18 “Aveu” (Ġtiraf) aĢkının
itirafı; hayran olduğu besteciler, No. 12 “Chopin” ve No. 17 “Paganini”; ve arkadaĢları
“Eusebius”, “Florestan” yer alır. Son parça, “Grossvater Tanz” yada “Marche des
Davidsbündler contre les Philistins” ile 17. yüzyıldan bir tema tanıtılır.41
Plantinga‟ya göre; “Carnaval birçok açıdan daha büyütülmüĢ, Papillons‟a göre
müzikal fikirler daha geliĢmiĢtir. Bununla beraber Carnaval, sekiz ve onaltılık ölçülerle
düzenli tekrarlanan periyotlarla, vals benzeri dans ritimleriyle yayılır.”42 Gerçekten de
bu eser Papillions‟a göre daha fazla küçük parça içermektedir. Schumann, yapıtında
motiflerin Ģekilleriyle egzersiz yapar.
Jensen, Schumann‟ın Moscheles‟e 1837‟de Carnaval‟ın karakter parçaları
olduğunu; “müzik tarafından yaratılan ruh durumlarının, ruhun yansıtıcısı olan farklı
duygu ve modların müzikte resmedilebileceğini açıklamıĢtır”.43 Bu eser de
Schumann‟ın Ģifreli ve gizli yazılara merakını anlatmakta, sanki bir bilmeceyi çözmek
için A.S.C.H. anahtarını kullanmaktadır.
Kreisleriana
Kerisleriana Op.16 E. T. A. Hoffmann‟ın Fantasiestücke in Callots Manier
(Fantasy Pieces in the Manner of Callot) adlı hikaye koleksiyonundan esinlenilerek
oluĢturulmuĢ bir eserdir. 1838 yılında yazılan eser, bestecinin kimliği ile Hoffmann‟ın
aykırı Kapellmeister‟ı (koro Ģefi) arasında ĢaĢırtıcı bir benzerlik bulunur: Schumann ve
Kreisler depresyon ve coĢku arasında gidip gelmektedirler ve ikisi de Bach‟ın
onaylanmıĢ hayranlarıdır. Kreisler‟in ani ruh değiĢimleri, gözü pek virtüözite ile nazik
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lirizm arasındaki karĢıtlıkta müzikal paralellik bulur. Bu düalizm, Eusebius ile
Florestan arasında da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.44
Jensen‟e göre; Hoffmann‟ın en ünlü edebi kreasyonu ilginç müzisyen Johannes
Kreisler‟dir. Yetenekli, değiĢken mizaçlı ve zamanındaki sıradan yaĢamla arası açık,
Hoffmann‟ın kiĢiliği gibi bir karakter. Kreisler, Hoffmann‟ın iki ana yapıtında yer alır:
Kriesleriana (deneme ve masal koleksiyonu) ve Kater Murr (1822‟de öldüğünde
bitirilmemiĢ bir romandır). Romantik müzisyenlerin birçoğu Kreisler‟i par exellence
(türünün en iyisi) temsilinden ötürü sevmiĢlerdir. 45
Kreisleriana Schumann‟ın en hayali ve farklı bestelerinden biridir. Fanteziler alt
baĢlığını taĢıyan eser sekiz parçadan oluĢur. Bu eserin duygusal temelinde
Schumann‟ın, eski kontrpuan öğretmeni Heinrich Dorn‟a 5 Eylül 1839‟da yazdığı
üzere, Clara‟yı elde edebilmek için verdiği mücadele yatmaktadır.46 Schumann eserini
Clara‟ya ithaf etmek istemiĢ, ancak Wieck buna izin vermemiĢtir. 1849‟daki ikinci
basımı için baĢlığını değiĢtirse de, bugün Kreisleriana, tuhaflığı ve öngörülemez
sonuçları ile bestecinin en güçlü eserlerindendir. Çoğunluğu tutkulu, çılgınca, nevrotik,
Kreisler‟in kiĢilik özellikleri olarak gözükür.47
Canlı arpejlerle baĢlayan fantezilerden oluĢan, sekiz bölüm boyunca
değiĢikliklere uğrar. Ġkinci Fantezi, Ģiirsel çokseslilikle iĢlenmiĢ; üçüncü Fantezide
gergin bir etki yaratılmıĢtır. Dördüncü Fantezi, mutluluk duygusu verir. Chopin‟i
anımsatan beĢinci Fantezi, altıncı Fantezi‟de halk ezgisine dönüĢür. Yedinci Fantezi‟de
en karamsar bölümden sonra son Fantezi ile sona erer.48 Kreisleriana, sabit fikirli bir
Ģekilde hep sol minör ve Si bemol Majör‟de kalır.
Valabrega‟ya göre, bu yapıt ruhun Ģiiri gibidir: epik fragmanlar zor bir sorundur;
korku dolu kıvılcımlar, ateĢe dönüĢür; nefes almanızı engelleyen kaygılar uyandırır;
ayrılamadığınız bir aĢkınız, unutamadığınız aĢkınız için Ģarkı söylemeniz gibidir. Bu
eser tutku dolu bir Ģiir gibidir.49
Sonuç
Robert Schumann Romantik Dönemin önemli bestecilerinden biri olarak müzik
eleĢtirisinde yenilikler barındıran bakıĢ açıları üretmesiyle müzik bilimine katı
sağlamıĢtır. EleĢtirmenin tarihsel açıdan farkındalığı olmasını önemsemekte, öte
yandan müzikal süreci betimlemek için oluĢturduğu sözel dünyanın problemlerine karĢı
duyarlı olması gerektiğini öne sürmüĢtür. Çıkardığı dergi ile halkın Avrupa sanat
44
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müziğine bakıĢ açısını değiĢtirmiĢ, müzik tarihinin ilerlemesi için yol göstermiĢ olduğu
söylenebilir. Ġncelenen piyano eserlerinde sanki bir anı defteri okuyormuĢçasına günlük
olaylar, doğa olayları, yazılan, söylenenler, konuĢulanlar, Ģakalar hissedilmektedir.
1830‟larda bestelediği müziklerde, Jean Paul okumalarına dayanan, dört farklı
özellik görülür. Bu konseptlerin birçoğu geniĢletilmiĢ ve 1830‟ların ikinci yarısında
sıklıkla piyano kompozisyonlarında kullanılmıĢtır. Bunlardan ilki, aforistik (aphoristic:
özlü sözlere sahip) müzik ifadesidir. Bunlarda Jean Paul‟ün stili gözlemlenir. Ġkincisi,
gizemli ve saklı(örtülü) anlamlar –örtülü anlamlara sahip programlardan biri Papillons
olarak gösterilir. Üçüncüsü, önceki kompozisyonlardan müzik fikirleri yeni parçalara
geçirilir; Papillons ve Carnaval‟daki gibi. Daha detaylı anlatmak gerekirse;
Papillons‟un bir numaralı eserinde duyulan tema, Carnaval‟da Florestan adlı parçanın
içinde tekrar duyulmakdır. Son olarak, sıklıkla derin duygu elementleri ile aniden
sıralanan acayip mizah öğeleri görülür.50
Lang, “Schumann‟ın müzisyenin duyarlı tepkisini ve Ģiirsel hayal gücünün
zenginliğini kiĢiliğinde birleĢtirdiğini; hayattaki her deneyimin onda sanatsal bir eko
bulduğunu” söyler. “ArkadaĢları, meslektaĢları, aĢkları ve kendisi; amacı hayatın
bilmecesini müzik ile çözmeye çalıĢan, gizemli firmanın hayali kiĢilikleridir”.51 Bu
kiĢilikler, Romantik sanatçının ideallerini gerçekleĢtirebilmesi için yardımcı olan
karakterlerdir.
Robert Schumann, sıra dıĢı kiĢiliği, değiĢken ruh dengesi, güçlü edebi bilgisi, iyi
müzisyenliği ve Tanrı vergisi yaratı gücü ile Romantik Dönemdeki en önemli
bestecilerden olmuĢtur. Bestecinin eserleri teknik bir altyapı gerektirmekle beraber,
yüzeysel bir coĢku ya da sıradan bir sakinlik ile eseri icra etmek yorum açısından
yetersiz kalabilir. Ġncelenen eserler arasında özellikle Carnaval ve Kreisleriana, yapı
olarak birbirlerinden farklı olsalar da iki eserin de içindeki parçalar hem bir bütün, hem
de birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda karakter parçaları da
olan bu eserlerin birbiriyle bağlantılı olması, müzikal bir temanın bir baĢka eserde
tekrar duyulup kendini dinleyiciye hatırlatması Romantik Dönem özelliklerinden
sayılabilir. Bu bağlamda Schumann‟ın da Romantik Dönemin tanımladığı sanatçı
kalıbına uygun bir müzisyen olduğu söylenebilir.
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HASAN ALĠ TOPTAġ‟IN BİN HÜZÜNLÜ HAZ
ROMANINDA KENDĠNĠ GERÇEKLEġTĠRME
TEMASININ BAHTĠN‟ĠN KRONOTOP KAVRAMI
ÇERÇEVESĠNDE ĠNCELENMESĠ
Elvan YILDIZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Münire Kevser BAġ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
“Hayat nedir diye sorarsan bilmiyorum evlat; sormazsan biliyorum.”
Haraptarlı Nafi
(Bin Hüzünlü Haz)
ÖZET
Hasan Ali ToptaĢ‟ın Bin Hüzünlü Haz isimli eseri, postmodern bir zaman
diliminde yaĢayan insanın kendisini gerçekleĢtirme teması üzerine odaklanan bir
romandır. Söz konusu kendini gerçekleĢtirme teması tasavvufi anlayıĢtaki seyr-i sülûk
sürecine benzer Ģekilde, yedi farklı basamağın aĢılması fikrine gönderme yapmaktadır.
Bu basamaklar, postmodern bir zamanın izdüĢümlerinin temsilleri olarak
nitelenebilecek yol, hotel, bakırcılar sokağı, meydan, orman, kale ve düzlük olarak
tespit edilmiĢtir. Hem zaman hem de uzam birlikteliğine iliĢkin bir içeriğe sahip olan
söz konusu basamakların Mihail Bahtin‟in kronotop kavramı bağlamında
incelenmesinin eserde temsil edilen anlamı açığa çıkarmada iĢlevsel olacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bin Hüzünlü Haz, Bahtin, Kronotop, Postmodernizm
SUMMARY
Hasan Ali ToptaĢ's Bin Hüzünlü Haz is a novel that focuses on the subject of
self-realization of a person who lives in a postmodern time period. This self-realization
theme makes reference to the idea of crossing seven different stages similar to the
process of spiritual journey (Seyr-i Sülûk) in the Sufi understanding. These steps have
been identified as road, hotel, coppersmith street, square, forest, castle and plain which
can be considered as representations of postmodern time projections. It is envisaged
that analysing the respective steps, which have a content in relation to time and space
association, with regard to Mihail Bakhtin‟s concept of chronotope will be helpful to
reveal the meaning represented in the work.
Key Words: Bin Hüzünlü Haz, Bakhtin, Chronotope, Postmodern
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GiriĢ
Postmodernist bir yazar olarak kabul edilen Hasan Ali ToptaĢ, Bin Hüzünlü Haz
romanında postmodernist biçim öğelerini ustalıkla kullanır ve “postmodernizmin
anlamı yok eden tutumuna karĢılık eserlerinde anlam arayıĢına devam eder.”
52
Postmodern bir roman olarak kabul edilen Bin Hüzünlü Haz‟da kronolojik bütünlüğü
olan olay örgüsüne dayalı klâsik yapı, yerini olay parçacıklarının anlatıcının bilinç
akıĢına uygun Ģekilde düzenlendiği karmaĢık bir yapıya bırakmıĢtır. Zaman, anlatıcı
kahramanın iç sesinin yansıması Ģeklinde, mekân ise bu düzensiz zaman sıçramalarına
uygun biçimde değiĢken bir zemin olarak kurgulanmıĢtır. Postmodernist metinlerin
karakteristik özelliği olan metinlerarasılık, ironik üslûp ve üstkurmaca eserde karĢımıza
çıkan tekniklerdir. Metinlerarasılık eserin belirli bölümlerinde yoğunlaĢırken yazar
ironik bir bakıĢ açısıyla yaĢanılan ana dair değerler bütününe bambaĢka bir pencereden
bakmıĢ ve anın ağırlığını hem kaleminin üzerinden hem de okuyucunun dimağından
atmıĢtır. Üstkurmaca ile okuyucu yazarın her an yanı baĢında yer almıĢ ve metin
muhayyel okuyucunun gölgesinde ilerlemiĢtir. Eserde Alaaddin‟in arayıĢ hikâyesi
okuyucunun da içine sürüklendiği bir muammalar zinciri olarak kurgulanmıĢtır. Yazar,
biçimsel olarak okuyucuya boĢ alanlar bırakarak “kendi günahına” okuyucuyu da ortak
eder. Çünkü yazara göre “bir hikâye anlattıkça hem yaĢar hem de ölür.” 53
Octavia Paz‟ın “ yüzyılın baĢından beri roman yeniden Ģiir olmaya yöneliyor” 54
savı Bin Hüzünlü Haz gibi postmodern metinlerin türsel sınırları zorlayan yapısına
vurgu yapmaktadır. Üslûp bakımından Ģiirle roman arasında bir yere konumlandırılan
Bin Hüzünlü Haz boyunca, Ģiirsel bir yolculuk okuyucuyu sürükler. Söz konusu
yolculuk aynı zamanda bir kendini gerçekleĢtirme yolculuğu olarak okunabilir. Nitekim
eserde bir yolculuğun aĢamaları olarak yorumlanabilecek Ģekilde yol, hotel, bakırcılar
sokağı, meydan, orman, kale ve düzlük gibi zaman-mekan temsillerinin sürekliliği takip
edilebilir.
ÇalıĢmamızda
zaman-mekan
birlikteliğini
kronotop
terimiyle
kavramsallaĢtıran edebiyat kuram bilimcisi Mihail Bahtin‟in yaklaĢımları çerçevesinde
ToptaĢ‟ın Bin Hüzünlü Haz eserinde kendini gerçekleĢtirme yolculuğundaki zamanmekan temsilleri incelenecektir. Bu bağlamda kronotop kavramı dikkate alınarak,
kendini gerçekleĢtirme teması etrafında bütüncül bir yaklaĢımla eseri incelemenin
eserdeki anlamı açığa çıkarmak üzere iĢlevsel bir yöntem olduğu düĢünülmüĢtür.
Zaman-uzam ve ruh birlikteliğini ifade eden „kronotop‟, Bahtin tarafından
Einstein‟in görelilik teorisinden faydalanılarak edebiyata kazandırılan bir terimdir.
„Chronos‟ (zaman) ve „topos‟ (mekân) kelimelerinden oluĢan kavram, edebî metinlerin
temel unsurlarından zaman ve uzamın metni tanımlayan ana unsurlar olarak bir arada
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kullanılmasına olanak vermektedir. Bahtin edebi eserlerde, uzamın dördüncü boyutu
olan zamanın, uzamla bir bütün olarak ortaya çıktığını söyler:
“(...) Edebî imgelerin herhangi biri veya hepsi zaman-uzamsaldır. Bir imge
deposu olarak dil de esasen zaman-uzamsaldır. Bir sözcüğün iç biçimi, yani yardımıyla
uzamsal kategorilerin kök anlamlarının (en geniĢ anlamda) zamansal iliĢkilere taĢındığı
dolayımlayıcı belirtgeç de zaman-uzamsaldır.”55
Zaman ve uzamın edebi eserlerde bu Ģekilde bir arada temellük edilmesi
Bahtin‟e göre belli formlar Ģeklinde olmaktadır. Fakat her edebi eser yeni bir yaratım
olduğu için Bahtin bu kategorilerin geniĢletilebileceğinin de altını çizer. Her yeni eser
ve her yeni okuma yeni kronotopların oluĢmasını sağlayabilir. Bahtin belli baĢlı altı
krononotoptan söz eder, bunlar: Yol, ġato, Salon, TaĢra Kasabası, EĢik ve Doğa
kronotoplarıdır.
Bahtin‟in yaklaĢımına benzer bir Ģekilde Gaston Bachelard da Mekanın Poetikası
isimli eserinde mekânı, edebî eserde zamanın içine sıkıĢtığı sembol değerler olarak
tanımlar.
“Mekân, peteklerinin binlerce gözünde, zamanı sıkıĢtırılmıĢ olarak tutar. Mekân
buna yarar.[...] Geçirilen uzun günler sonunda somutlaĢmıĢ güzelim süre fosillerini
mekân sayesinde, mekân içinde buluruz. BilinçdıĢı orada geçirir gününü. Anılar
hareketsizdir; mekânsallaĢtıkları ölçüde sağlamlaĢırlar.”56
Bachelard‟ın yaklaĢımına göre edebî metinlerde zamanın soyutluğu mekân
sayesinde aĢılmakta ve adeta zamana farklı türden mekânsal formlar
giydirilebilmektedir. Böylelikle bir köĢk okuyucuyu geçmiĢe götürürken, kalabalık
meydanlar Ģimdinin ruhunu yansıtır, uçsuz bucaksız bir çöl ise ölümü hatırlatabilir.
Ġnsanın mekânla var olduğunu vurgulayan Bachelard mekânın “yalnız insan” ın bu
dünyadaki sığınma ihtiyacının bir ürünü olduğuna dikkat çeker. Ġlkel insandan bugüne
insanoğlu kendisini öncelikle mekânla var etmeye çalıĢmıĢtır.57 Bu sebeple zamanla
ilgili sorgulamalarımızın yönü hep mekâna dayanılarak yapılır. Zaman ile mekânı
birbirinden soyutlamak yerine zaman-mekânı bir bütün olarak düĢünmek yaĢamı ve
sanatı anlama ve anlamlandırma konusunda daha sağlıklı bir yaklaĢım olarak
düĢünülmelidir.
Mutlak doğrular ve yanlıĢların olmadığı postmodern dönemde Yıldız Ecevit‟in
belirttiği üzere 20.yy baĢlarında hız kazanan yeni bilimsel geliĢmelerin de etkisiyle
zaman ve uzam kavramları değiĢmiĢtir. Einstein fiziğinde zaman, eĢit aralıklarla
çizgisel akmamakta, ıĢık hızına göre değiĢmekte, madde ya da uzam ise yine farklı
koĢullarda farklı görünümler vermektedir. Yeni fizik, dünyanın alıĢılagelen
görünümünü tümüyle değiĢtirmiĢ; değiĢmez bir akıĢ içindeymiĢ gibi görünen zamanı
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göreceleĢtirmiĢtir.58 Bir anlamda, postmodern zamanlar insanın sağlam bir dayanak
olarak gördüğü zaman ve uzamı kaygan hale getirmiĢ, insanın varoluĢsal olarak
yalnızlığını artırmıĢtır. Antonhy Giddens‟a göre ise postmodernizm aslında
modernitenin radikalleĢmiĢ ve evrenselleĢmiĢ sonuçlarından baĢka bir Ģey değildir.
Postmodernitenin yaratıcıları eski dogmaların yerine yeni kesinlikler koymaya çalıĢsa
da postmodernizm aslında kuĢkunun kurumsallaĢmıĢ halidir.59 Bu sebeple hiçbir
kesinlik postmodernizmin kaygan zemininde yer bulamamaktadır. Her Ģey bulanık bir
sis tabakası altındadır. Bilimin ve teknolojinin bunca geliĢmesine rağmen hala büyük
anlatının kahramanı insanın dünyadaki yolculuğunun niteliğinin çok fazla değiĢtiği
söylenemez. Postmodern yazarlar da ana tema olarak bu yolculuğu dikkate alan eserler
ortaya koymuĢlardır. Dünya anlatısının büyük kahramanı insanoğlunun kendini
gerçekleĢtirme yolculuğu da Hasan Ali ToptaĢ gibi yeni zamanların ruhunu sezebilen
yazarlar tarafından keĢfedilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bin Hüzünlü Haz‟a hâkim olan tema, ToptaĢ‟ın diğer eserlerinde de görülen
“kendini arama” temasıdır. Aynı zamanda romandaki kendini arama teması tasavvufi
bir arayıĢı çağrıĢtırmaktadır. Roman boyunca yitik kahraman Alaaddin‟i arama
yolculuğu insanın kaybettiği özünü arama hikâyesi olarak kurgulanmıĢtır. Eserde
metnin anlatıcısı olan baĢ karakter metin boyunca yitik kahraman Alaaddin‟in izini
sürer. Bu arayıĢ romanda zaman ve uzamsal olarak dünyada kaybolmuĢ yeni insanın
macerasının takibi olarak iĢlenmiĢtir. Eserde vurgulandığı gibi yeni insan, yaĢam ne
kadar çoğalırsa çoğalsın varoluĢsal sızılarını dindirememiĢtir. Bu varoluĢsal buhran,
teknolojinin getirdiği hızla insan kalabalıklarıyla çevrelenen yeni insanın bünyesinde
etkisini her geçen gün biraz daha artırmaktadır. ToptaĢ eser boyunca yeni zamanların
ruhunu ya da ruhsuzluğunu anlatıcı karakter aracılığıyla duymakta ve duyurmaktadır.
Ġçi boĢalmıĢ mekânlar, anlatıcı karakterin benliğe dalıĢına ve bir anlamda kendi içsel
yolculuğunu baĢlatmasına sebep olmaktadır. ÇalıĢmamızda bu arayıĢ yolculuğunun
aĢamalarını ve bu aĢamalara tekabül eden zaman-mekânları tespit etmeye çalıĢtık.
AraĢtırma sürecinde eserdeki zaman-mekân temsillerinden birisi olan Bahtin‟in yol
kronotopuyla benzerlik gösteren yol kronotopu ve bu yol kronotopu bağlamında ortaya
çıkan diğer kronotoplar incelenmiĢtir. Tasavvufi seyr-i sülûk sürecindeki yedi aĢamaya
benzer Ģekilde kurgulanan yedi kronotopun, insanın anlam arayıĢındaki basamakları
temsil ettiği düĢüncesine odaklanılmıĢtır.
Bin Hüzünlü Haz‟da Hakikat ArayıĢının AĢamaları Olarak Yedi Kronotop:
Yol, Motel, Bakırcılar Sokağı, Meydan, Kale, Orman, Düzlük
Bin Hüzünlü Haz‟da postmodern ile geçmiĢ bir zaman dilimi iç içe
konumlandırılmıĢtır. Bu konumlandırma kurgusal düzlemde karĢımıza muğlak bir
58
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zaman-mekân tasarımını çıkarsa da anlatıcı karakterin kendini arayıĢ yolculuğunun
aĢamaları zaman-mekânın bir bütün olarak temsil edildiği belirli kronotoplar
çerçevesinde tasnif edilmiĢtir diyebiliriz. Bunlar yol, motel, bakırcılar sokağı, meydan,
orman, kale ve düzlük kronotoplarıdır.
Roman “Beni en çok suçtan arınmıĢlığım tedirgin ediyor.”60 cümlesiyle baĢlar.
Bu cümle roman boyunca anlatıcı karakterin aradığı yitik kahraman Alaaddin‟e aittir.
Dünya hayatına dair hiçbir kötülüğe bulaĢmamıĢ olan Alaaddin‟in ruhunun suça
bulaĢma korkusu ve özlemi onu Ģehrin arka sokaklarında suç arayıĢına sürüklemektedir.
Adem‟in yasak elmaya duyduğu arzu eserde Alaaddin‟in suça duyduğu arzuyla benzer
niteliktedir. Çünkü suça bulaĢmamıĢ olmak ruhun tamam olması yönünde bir engeldir.
Alaaddin, roman boyunca suça bulaĢıp arınmak istemekte ama her seferinde zihnen ve
bedenen suça yaklaĢmasına rağmen ruhunun melek kanatları onu suçtan
uzaklaĢtırmaktadır. Eser boyunca anlatıcı karakter kimi zaman postmodern bir Ģehrin en
ücra köĢelerinde kimi zaman bir ormanda kimi zaman da uçsuz bucaksız bir bozkırda
arar Alaaddin‟i. Alaaddin Simurg misâli ulaĢılmak istenilen öz, anlatıcı karakter de öze
ulaĢmaya çalıĢan sâlik gibidir. Yol bazen zamansal sıçramalarla yüzyıllar öncesine
uzanır kimi zaman da yüzyıllar öncesinden günümüze. Yolculuk zamansal ve mekânsal
sapmalarla devam eder. ArayıĢ teması varoluĢsal bir düzlemde seyreder. Anlatının
sonunda anlatıcı karakter Alaaddin‟le göz göze gelir. Ruhsal bir yolculuğa gönderme
yapan arayıĢ hikâyesinde, anlatıcı karakterin Alaaddin‟le bütünleĢmesi sık sık
vurgulanarak tasavvufi bir yaklaĢım çağrıĢtırılır. “Alaaddin daha kapımdan girer girmez
bende oluĢmaya baĢlayan hiç tanımadığı bambaĢka bir Alaaddin‟le, ben de her iki
Alaaddin‟e yansıyan kendimle karĢılaĢacaktım. Tıpkı yüz yüze gelmiĢ aynalar gibi.”61
Ayna da yine tasavvufî eserlerde sık kullanılan metoforlardan birisidir ve kiĢinin
kendisini bilmesi dolayısıyla Hakk‟ı bilmesi manasında kullanılır.62 Eserde, Alaaddin
belirli bir kimlikle karĢımıza çıkmaz. O çoklu bir kimliğin, zamanlar ve mekânlar arası
yolculuklarla kendini gösterdiği insanı simgeler. Simurg‟un hem kesreti hem vahdeti
çağrıĢtırması gibi Alaaddin de çoklu kimliklerin arkasında tek kimliği çağrıĢtırır. Bu
yönüyle de Alaaddin eserde yaratılıĢ sırrının özüyle özdeĢ bir konuma yerleĢtirilmiĢtir.
Aradığında kendini bulan anlatıcı karakter uzun yollar kat edip uzun zamanlar
geçirdikten sonra aslında hep baĢladığı noktaya geri döndüğünü fark eder. Eserin
sonunda Alaaddin‟le göz göze gelen anlatıcı karakter aslında kendisiyle karĢılaĢmıĢtır.
Bu karĢılaĢma yolculuğun nihayete erip amacın gerçekleĢtiğine iĢaret eder. Bu
karĢılaĢma anına kadar anlatıcı karakter postmodern bir sâlik olarak çıktığı yolda belirli
mekânlardan geçer. Bu mekânların her biri anlatıcı karakterin ruhen olgunlaĢmasına ve
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aradığı öze Alaaddin‟e ulaĢmasına basamak olacak Ģekilde kurgulanmıĢtır. Yedi
kronotop olarak belirginleĢen bu aĢamaları tasnif ederek içeriklerini incelemeye
çalıĢacağız.
1.Yol Kronotopu: Bahtin‟e göre bir romanda karĢılaĢmalar genellikle yolda
gerçekleĢir ve yol rastlantısal karĢılaĢmalar için iyi bir seçimdir:
“Yol tesadüfün egemenliğindeki olayların resmedilmesine özellikle (ama
münhasıran değil) uygundur. Bu, romanın tarihinde yolun oynadığı önemli anlatısal
rolü de açıklar. Antik gündelik gezi romanının, Petronius‟un Satrikon‟u ve Apuleius‟un
Altın EĢek‟inin içinden bir yol geçer. Ortaçağın Ģövalye romanslarının kahramanları
yola çıkarlar ve romanın tüm olaylarının ya yolda gerçekleĢmesi ya da (yolun her iki
tarafına bölünerek) yol boyunca yoğunlaĢması sık rastlanan bir durumdur.”63
Bir arayıĢ ve yol hikâyesi olan Bin Hüzünlü Haz‟da yol kronotopunun en
belirgin zaman-mekân temsili olarak iĢlenmiĢ olduğunu fark etmek mümkündür.
Eserdeki diğer kronotoplar yol kronotopunun bağlamında ortaya çıkmıĢtır. Anlatıcı
karakterin Alaaddin‟i ararken postmodern bir Ģehrin sokaklarında baĢlayan yolculuğu
Asip Dağı‟nın eteklerinde son bulur. Yol zamansal sıçramalarla tarihi dönemlere kadar
uzanır. ġehrin yolları caddeleri zaman zaman geçmiĢe açılır, zaman zaman da geçmiĢ
bugünle bir bütünlük teĢkil eder. Anlatının bazı bölümlerinde postmodern bir uzama
tarihi bir zaman figürü eĢlik eder:
“Her gün silinip ıĢıl ıĢıl parlatılan camların kılına bile dokunmadan vitrinden
içeriye dalıp da oto galerisinin ortasında duran bir atlıyı ya da kılıcıyla mızrağını bir
köĢeye fırlatıp da koynuna doldurduğu mücevherleri çıkarıp banka veznesi önünde
saymaya baĢlayan gözlerini hırs bürümüĢ bir askeri, aradaki zaman farkı nedeniyle
kimse görmediği gibi, o anda kimse de vakit bulup hayal etmemektedir zaten .”64
Yol boyunca anlatıcı karakter birçok hikâyenin içinde bulur kendisini. Hikâyeler
adeta yeni hikâyeler doğurur. Bin Hüzünlü Haz‟ın yol kronotopu postmodern
zamanların izini taĢır. Yol anlatının bir noktasında kalabalık bir Ģehre uzanır. Kalabalık
Ģehir imgesi insan ruhunun ebediyen yok edildiği bir fabrika gibi iĢlemektedir. ġehrin
yapısal özellikleri de bireyin kendisine yabancılaĢmasının temel sebeplerinden birisidir.
“Büyük kentlerdeki evler içsel dikeylik değerlerinden yoksun olduğu gibi,
kozmiklikten de yoksundur. Evler bu kentlerde artık doğanın içinde değildir. Konutla
mekân arasındaki iliĢkiler yapaylaĢmıĢtır. Her Ģeyin makina olduğu bu yerlerden içsel
yaĢam kaçıp gider.”65
ġehrin güçlü akıĢına karĢı durmak bireysel olarak çok mümkün değildir. Bin
Hüzünlü Haz‟da yol Ģehrin renkli sokaklarına, çıkmazlarına, meydanlarına açılır. Bu
anlamda postmodern yapıtlardaki çoğullaĢma, Ģehrin yolları boyunca karĢımıza çıkar.
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ġehir alkol kokan, köĢelerinde üç kağıtçıların beklediği, renk renk ıĢıklarla süslü,
susmayan devasa bir ağız gibidir. Caddelerine kullanılmayan eĢyaların taĢtığı, tıklım
tıklım parklara sahip, uğultuyla değiĢik yönlere akan insan kalabalıklarını barındıran,
dev apartmanlardan oluĢmuĢ kirli bir deniz gibidir. “Kentin gürültülü bir deniz
olduğunu biliriz. Paris‟in insana gecenin ortasında, dalgaların ve gelgitlerin sonu
gelmez sesini duyurduğu çok kez yinelenmiĢtir.”66
Bahtin‟in karĢılaĢma kronotopu da yolda cereyan eder.
“KarĢılaĢma kronotopunda, zamansallık öğesi ağır basar ve ayırt edici özelliği
duygu ve değerlerin yüksek yoğunluğudur. KarĢılaĢma ile bağlantılı yol kronotopu ise,
daha geniĢ bir kapsamla ama daha düĢük dereceli bir duygu ve değerlendirme
yoğunluğuyla karakterize olur. Bir romanda karĢılamalar genellikle „yolda‟ cereyan
eder. Yol raslantısal karĢılamalar için özellikle iyi bir yerdir. Yolda („anayol‟) -tüm
toplumsal sınıfların, zümrelerin, dinlerin, milliyetlerin, çağların temsilcileri olan- çok
değiĢik insanların izledikleri uzamsal ve zamansal patikalar, tek bir uzamsal ve
zamansal noktada kesiĢir. Olağan koĢullarda toplumsal ve uzamsal mesafeyle
birbirinden ayrılan insanlar rastlantısal olarak bir araya gelebilir; herhangi bir zıtlık boy
gösterebilir, en farklı yazgılar çarpıĢıp iç içe geçebilir. Yolda, insanların yazgılarını ve
yaĢamlarını tanımlayan uzamsal ve zamansal diziler, bir yandan toplumsal mesafelerin
kaybolmasıyla giderek daha karmaĢık ve daha somut bir hal alırken, aynı zamanda
birbirleriyle farklı Ģekillerde birleĢirler. Yol kronotopu hem yeni baĢlangıçların hareket
noktası hem de olayların sonuçlandığı yerdir.”67
Bin Hüzünlü Haz‟da da anlatıcı karakterin yolda tesadüfen karĢılaĢtığı kiĢiler
anlatının yönünü belirlemektedir. Anlatıcı karakterin yitik kahraman Alaaddin‟i arayıĢ
hikâyesi ara sıra duyulan bir sesle baĢlar. Bu ses adeta anlatıcı karakteri elinden tutarak
Ģehrin dolambaçlı yollarına sürükler. “ Arada bir sesini duyuyor ve Ģehrin içinde bir
yerlerde olduğunu biliyorum ama, çoktan beri yüzünü göremiyordum onun.”68
Tasavvufi olarak insan Tanrı‟nın nazarını ruhunda hissettiğinde Tanrı‟yı arama
yolculuğuna yani seyr-i sülûka baĢlar. Tasavvufta seyr-i sülûk durumuna benzer Ģekilde
aranan Ģeyden gelen iĢaret anlatıcı karakterin arayıĢı için baĢlangıç noktası olur.
Anlatıcı karakterin yolu aradığı yitik kahraman Alaaddin‟in özlemini ve tedirginliğini
duyduğu suç mahallerine yani serserilerin, ayyaĢların ve üç kâğıtçıların mekânlarına
düĢer. Bu izbe sokaklarda tesadüfi olarak karĢılaĢtığı bir garson yamulmuĢ papyonu ve
simsiyah takım elbisesi ile yol gösterici bir konumdadır. Bu noktadan sonra romanın
gidiĢatını tesadüfen karĢılaĢılan garson belirleyecektir. Garson, anlatıcı karakterin
köĢe baĢında rastladığı herhangi birisidir ama bütün arayıĢ hikâyesine hakim tavrıyla
anlatıcı karakteri yönlendirir. Bu yönüyle garson Mantık‟ut Tayr‟da yer alan Hüthüt
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kuĢunun yol göstericiliği vazifesine benzer bir vazife içindedir. Garsonun
yönlendirmesiyle anlatıcı karakter Ģehrin sokaklarındaki arayıĢını sürdürür. ġehrin
sokakları tüm bilinmezliği ve sürprizleriyle anlatıcıyı beklemektedir. Yol kronotopu
anlatıcı karakterin kendini arama serüveninin tamamını kapsar. Yolun sonunda anlatıcı
yitirdiği öze kavuĢur ve arayıĢ sonuçlanır. Anlatıcı karakterin yolu ilk olarak Motel
Rom‟a düĢecektir. Motel Rom da ayrı bir kronotop olarak eserde kendisini gösterir.
2.Motel Kronotopu: Bahtin‟in ġato kronotopu nasıl döneminin ruhu için
sembol bir değerse Bin Hüzünlü Haz için de motel kronotopu öyledir.
“ġatonun zamanının tarihselliği, Ģatonun tarihsel romanın geliĢmesinde bir hayli
önemli bir rol oynamasını olanaklı kıldı. ġatonun kökleri uzak geçmiĢte yatmaktadır,
yönelimi geçmiĢe doğrudur. Kabul edilmelidir ki, Ģatoda zamanın izleri bir ölçüde çok
eski, müzevari bir nitelik taĢır. Walter Scott, büyük ölçüde Ģato efsanesine yaslanarak,
Ģato ile Ģatonun tarihsel olarak oluĢturulmuĢ ve böyle kavranabilen ortamı arasındaki
bağlantıya yaslanarak, aĢırı antikacılık tehlikesini alt etmeyi baĢarmıĢtır. ġatodaki (ve
çevresindeki) uzamsal ve zamansal boyutların ve kategorilerin organik kenetlenmiĢliği,
bu zaman-uzamın tarihsel yoğunluğu, tarihsel romanın geliĢimindeki farklı aĢamalarda
bir imge kaynağı olarak üretkenliğini belirlemiĢ demektir.”69
ġato eski müzevari zamanların bir simgesidir. Bin Hüzünlü Haz‟da ise
postmodern zamanlardaki çoğullaĢma motel simgesiyle karĢımıza çıkarılmıĢtır. Motel
kronotopu postmodern anlatılarda mekânsızlığın bir sembolü gibidir. Otel ya da
moteller kentleĢmeyi ifade eden yapılardır. Oteller postmodern zamanlarda tüketim ve
hazzın mekânıdır. Postmodern zamanların yersiz yurtsuz ve yalnız insanı otel
sembolüyle gün yüzüne çıkar. Aidiyetlerinden koparılıp Ģehirde yalnızlaĢan insan otel
gibi aslında kimsenin mekânı olmayan ama herkese kapıları açık bu yapıda kendisini
bulmaktadır ya da kaybetmektedir. Motel Rom küçük karanlık koridorları olan,
asansörü arızalı, tozlu eĢyalar içinde bir yerdir.
“[…] üzerinde soluk renkli harflerle MOTEL ROM yazan kapıya ulaĢtım.
DıĢarıdan bakıldığında, sefil mi sefil birkaç kitapçı dükkânıyla kıraç bir çocuk
bahçesinin ıssızlığı arasında sıkıĢıp kalmıĢ, kibrit kutusu gibi, küçücük bir yerdi burası.
Ama içeri girince, insan hem hangi yöne gideceğini, hem de nereye bakacağını
ĢaĢırıyordu. Avluya benzeyen bembeyaz bir boĢluğu geçer geçmez, karĢınıza ansızın
çeĢitli kollara ayrılan alacakaranlık koridorlar, birbirine açılan salonlar, odalar,
kapılarında 'ARIZALI' yazan asansörler, üst katlara tırmanan merdivenler ve her yeri
iĢgal eden tozlu eĢyalarla bu eĢyaları yutup yutup geri kusan, yarı uykulu, kocaman
aynalar çıkıyordu çünkü... EĢyaların görüntüleri de o sırada, inanılmaz bir çabuklukla
tek tek yerlerinden fırlayıp fırtınada savrulan yapraklar gibi, orada bulunmayan baĢka
eĢyaların uzak çağrıĢımlarıyla birlikte adımlarınızın önüne yığılıyordu sanki ve bir
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anda, daha siz neler olup bittiğini bile anlayamadan, aklınızdaki bütün yönleri
siliyordu.”70
Motel Rom‟un sahibi yaĢlı ve hafif meĢrep bir kadındır. Fakat hafif
meĢrepliğinin zıt kutbunda derin bir sezgi ve bilgi alanı mevcuttur. Adeta fantastik bir
kahraman gibi gizemli bir hâl içindedir. Motel Rom anlatıcı karakterin hem nefsinin
isteklerini doyurabileceği hem de ruhundaki büyük açlığı giderebileceği zıtlıkların
mekânı olarak tasvir edilir. Eserin bu bölümünde biz kendisine yabancılaĢan insanın
mekânla olan iliĢkisinin nasıl sunîleĢtiğini fark ederiz. Bu tip mekanlar insan doğasına
aykırıdır ve sadece tüketime yöneliktir. Bu sebeple anlatıcı karakter aradığını bu
mekânda bulamaz.
3.Bakırcılar Sokağı Kronotopu: ġehrin arka sokaklarında süren arayıĢ, anlatıcı
karakterin yolu Bakırcılar Sokağı‟na düĢtüğünde boyut değiĢtirir. GeçmiĢin izlerini
taĢıyan Bakırcılar Sokağı büyülü bir anın temsili olarak Ģehrin hızından ve
karmaĢasından koparak maddeleĢir. Anlatıcı karakter geçmiĢle bugünün iç içe geçtiği
bu mekânlarda zamansal ve mekânsal sıçrayıĢlar yapar. ġehirdeki arayıĢ esnasında
Bakırcılar Sokağı Bahtin‟in eĢik kronotopuna benzer bir yapı sergiler. Bahtin‟e göre
eĢik büyük kararların alındığı bir yerdir.
“ „EĢik‟ sözcüğünün kendisi de (harfiyen anlamıyla birlikte) gündelik
kullanımda zaten eğretilemeli bir anlam barındırır ve yaĢamın bir kopuĢ noktasıyla,
krizle, dönüm anıyla, bir yaĢamı değiĢtiren kararla (ya da bir yaĢamı değiĢtirmede
baĢarısızlığa uğrayan kararsızlıkla, eĢiğin ötesine adım atma korkusuyla)
bağlantılıdır.”71
Anlatıcı karakter Bakırcılar Sokağı‟na girdiğinde sanki zamansal bir eĢiği
atlamıĢ olur ve zamanlar arası bir yolculuğa çıkar. Bulunduğu Ģehrin, zamanın ağırlığını
üzerinden atar ve yüzyıllar öncesinde geziniyormuĢ gibi bir rahatlık duygusuna kapılır.
Bakır ustaları büyülü bir anı hiç bozmak istemezcesine baĢlarını kaldırmadan iĢlerine
devam ederler. Bakırcılar Sokağı kronotopu, postmodern zamanların geçmiĢi nostaljik
bir değer olarak piyasaya sürmesinin bir göstergesi aynı zamanda Ģehrin kalabalığı
içinde kaybolan insanın arayıĢlarının öznesi konumundadır. Kalabalık ve hızın yorduğu
ruhlar için Ģehrin tarihi mekânları görece bir terapi merkezine benzer. Ruhen zamansal
bir yolculuğa davetiye çıkaran bu mekânlar adeta Ģehrin akciğerleri gibidir. “Evet, belki
de inanmak istediğim için inanıyor ve içinde bulunduğum Ģehrin ve zamanın ağırlığını
üzerinden atmıĢım da o anda yüzyıllar öncesinde geziniyormuĢum gibi, Ģimdi size
kelimelerle anlatamayacağım ölçüde rahatlıyordum.”72 Anlatıcı karakter sokağın
bitiminde bütün hızı ve karmaĢasıyla insan yutan Ģehrin meydanıyla karĢılaĢacaktır.
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Anlatıcı karakter kısa süreli bir arınma sonrası Ģehrin yorucu temposuna karıĢır.
Aranılan Ģey Bakırcılar Sokağı‟nda da bulunamaz.
4.Meydan Kronotopu: Bahtin‟in durağan yaĢamın 19.yy romanlarındaki
simgesi olarak gördüğü taĢra kasabası kronotopu:
“[…] gündelik döngüsel zamanın mahalleridir. Burada hiçbir olaya rastlanmaz,
yalnızca kendilerini sürekli yineleyen „etkinlikler‟ bulunmaktadır. Zaman burada,
ilerlemekte olan hiçbir tarihsel devinim barındırmaz; bunun yerine dar devirlerle ilerler:
günün, haftanın, ayın, bir kiĢinin yaĢamının devri. Bir gün bir gündür yalnızca, bir yıl
bir yıldır, bir yaĢam bir yaĢamdır.”73
Bin Hüzünlü Haz‟da ise taĢra kasabasının yerini hız çağının çok katmanlı
yapısının temsili olan meydanlar alır. Simitçiler, piyango bileti satanlar, banklarda
naylon kuĢ satan ihtiyarlar, ayakkabı boyacıları, bacakları kopuk dilenciler ve oradan
oraya bir uğultu halinde sürüklenen kalabalıklar meydanın çok katmanlı yapısını gözler
önüne sermektedir.
“Meydan aydınlanıyor. KurumuĢ ağaçlar sonra, meydanla birlikte. Ağaçların
dibinde naylon kuĢlar satan, yüzleri kırıĢ kırıĢ ihtiyarlar. Hızla gelip geçen simitçilerin
susam kokulu sesleri sonra da, piyango bileti satan adamların beyaz Ģapkaları,
kalabalığın adımları, karĢı kaldırıma dizilen ayakkabı boyacılarının elleri ve poposuna
bağlı kamyon lastiğinin üzerinde sürüklenen bacakları kopuk dilencinin çerçöp dolu
saçları... Hatta, ben baktıkça bütün bu insanların gördükleri Ģeyler, iĢittikleri sesler ve
girip çıktıkları, terk ettikleri, ya da varmak üzere oldukları çeĢitli yerler de aydınlanıyor
da, artık Ģehir belleğimde büsbütün tamamlanıyor.”74
Caddeden bir anda fırlayan göstericiler, göstericileri ellerinde coplarla
bastırmaya çalıĢan polisler burada zamanın öngörülemez durumlara gebe olduğunu
göstermesi bakımından ve ayrıca gittikçe daha da totaliterleĢen postmodern toplumların
bir yansıması olarak önemlidir.75 Meydan postmodern zamanların kalbinin attığı
mekânlardır. Anlatıcı karakter burada da aradığını bulamaz. Meydan anlatıcı karakterin
aradığından daha da uzaklaĢtığı bir mekândır. Bir kaybolma ve yabancılaĢma
mekânıdır.
5.Kale Kronotopu: Anlatıcı karakter Ģehrin hızla değiĢen ve dönüĢen yapısı
içinde Alaaddin‟i bulamayacağını fark ettiğinde karĢısında bir kale görür. Kale
yüzyıllar öncesinden bugüne taĢ ve yükselti suretinde yansıyan uzun boylu bir seraptır
sanki. Kale de yine bir kronotop olarak kurgulanmıĢtır romanda. Kale imgesinin
romanda belirmesiyle birlikte zamanlar arası bir yolculuk da okuyucuya sezdirilir.
Anlatı boyunca geçmiĢe gönderme yapan mekânlar zamansal sıçramaların da merkezi
konumundadır. Anlatıcı karakterin bir anda karĢısına çıkan kale arayıĢın yönünü
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değiĢtirir. Bahtin‟in eĢik kronotopu kale kronotopuyla bir benzerlik gösterir. Burada
anlatıcı karakter Ģimdiki andan geçmiĢe bir atlayıĢ gerçekleĢtirir. Asip Dağı‟nın
tepesindeki bu kaleye varmak için zamanlar arası bir yolculuğa çıkan anlatıcı karakter
okuyucuyu kendi zaman algısının ve benliğinin derinliklerine sürükleyerek varoluĢsal
bir sorgulamayla zamanı ve hayatı sorgular. Bu durum anlatıcı karakter için bir eĢiği
atlamakla aynı değerdedir.
“Dağlara dönüĢtü zaman. Dahası, dağlar daha varıp koyu yeĢil uğultuları,
doruklarındaki karları ve aĢılmazlıklarıyla birlikte ufka oturmadan, boynu bükük
nehirlere, dar soluklu göllere, uzak uzak kasabalara, köylere, Ģehirlere ve bunları
birbirlerine bağlayan, yüzleri karmakarıĢık nal izleriyle dolu, henüz egzoz dumanı
görmemiĢ incecik yollara dönüĢtü. Sonra, bunların arasında gezinen çeĢitli kokulara,
renklere ve seslere de. Sazlıklara da sonra, sürekli bir Ģeyler fısıldayan çalılıklara, onları
sessiz sedasız dinleyen kayalıklara, bulutlara, bulutların yere düĢen gölgelerine ve hafif
hafif esen rüzgârlara da… Bir bakıma, zaman zaman üstünde oldu böylece. Zaman
zaman altında oldu. Zaman zaman yanında. Zaman zaman önünde. Zaman zaman
sonunda. Zaman zaman peĢinde. Zaman zaman içinde.”76
Bahtin‟in yol kronotopundaki eğretileme tanımı ise Ģöyledir:
“ Zaman adeta uzamla kaynaĢarak uzamın içine akar (ve yolu Ģekillendirir); bu,
bir seyir, bir akıĢ olarak yol imgesindeki zengin eğretileme geniĢlemesinin kaynağıdır:
„Bir yaĢamın seyri, akıĢı‟, yeni bir seyirde „yola koyulmak‟, „tarihin seyri‟ vb; ana
ekseninin zamanın akıĢı olarak kalması koĢuluyla yolun bir eğretilemeye dönüĢme
Ģekilleri çeĢitli ve çok katmanlıdır.” 77
Bin Hüzünlü Haz‟ın bu bölümü Bahtin‟in kuramsal olarak ortaya koyduğu
savların uygulama alanına dönüĢmüĢ gibidir. ToptaĢ‟ın zaman algısı ölçüye
vurulamayacak kadar geniĢ bir yelpazede kendisini göstermektedir bu bölümde.
Anlatıcı karakter bu mekânda da aradığını bulamaz.
6.Orman Kronotopu: Anlatıcı karakterin kaleye ulaĢmak için izlediği yolda
karĢısına büyük bir orman çıkar. Orman eserde anlatıcının hem kaybolduğu hem de
kendisini bulduğu bir imgeye dönüĢür. Anlatıcı karakter ormanda kayboldukça
Alaaddin‟e daha çok yaklaĢır. Bu yönüyle Orman, Bahtin‟in eĢik kronotopuna benzer
bir yapı gösterir. Ayrıca edebî eserlerde ormanın bilinçaltını imlemesi de anlatıcı
karakterin bilinçaltının sınırsız dünyasına dönüĢü olarak yorumlanabilir.
“Hatta orada, nicedir geniĢlik geniĢlik dediğim Ģeyin aslında bir sonsuzluğun
baĢlangıcı, bir sırlar âleminin eĢiği, ya da sonu gelmeyecek bir serüvenin ilk basamağı
olduğunu düĢünüp, kendi kendime, demek ki ben Ģimdiye dek hâlâ ormanın
kıyısındaymıĢım, dedim. Hiçbir yere gitmemiĢim. GidememiĢim, daha doğrusu.
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Oralarda, belki de bilme tutkumun, bu tutkudan doğan heyecanımın ve merakımın
içinde, öylece, dolanıp durmuĢum.”78
Anlatıcı karakter ormandan ancak ormanın dıĢını hayal ederek çıkabileceğini
düĢünerek arayıĢını ormanın dıĢında sürdürmeye karar verir. Ormanın içinde birçok
Ģeyi barındırması aynı zamanda da bir bütünlük arz etmesi Ģehirde ruhu paramparça
olan anlatıcı için kendisine varıĢ yolunda önemli bir dönüm noktasıdır. Orman, anlatıcı
karakterin ruhen olgunlaĢtığı ve arayıĢının istikametini çizebildiği bir kronotop olarak
kurgulanmıĢtır.
Orman içinde yürüdükçe ġehrazat‟tan, kırmızı baĢlıklı kıza rüzgâr kanatlı
atlardan Kırk Haramiler‟e kadar çeĢitli masal kahramanlarıyla karĢılaĢan anlatıcı
karakter, sonunda büyük bir düzlüğe varır. Düzlük de ayrı bir kronotop olarak
kurgulanmıĢtır.
7.Düzlük Kronotopu: Düzlük bir mekân olarak sonsuzluğu çağrıĢtırması
bakımından önemlidir. Sonsuzluğun kapısı sonlu olan varlık insan tarafından ölümle
açılmaktadır. Düzlük anlatıcı karakter için ölümü simgelemektedir. Bu sebeple yazarın
düzlüğü ölüm biçiminde görmesi aslında oranın sonsuza açılan bir pencere iĢlevi
görmesinden kaynaklanmaktadır. “Uçsuz bucaksızlık bizim içimizdedir. YaĢamın
yavaĢlattığı, tedbirli olmanın durdurduğu ama yalnız kaldığımızda yeniden iĢe koyulan
bir varlık geniĢlemesidir.”79 Eserde anlatıcı karakterin bir varlık geniĢlemesi yaĢadığını
bu bölümde görebiliyoruz:
“Olmasına oldum ya, bu yalnızca benim içimi rahatlattı tabii; düzlükte yaĢayan
ölümün o yere göğe sığmayan kocaman hareketsizliğinde hiçbir değiĢiklik yapmadı.
Tam tersine ben yüzümü çevirip sağa sola baktıkça daha da derinleĢti oradaki ölüm, yel
değirmenleriyle kayalıklar arasına kök salıp daha da yerleĢti, daha da geniĢledi ve
sonunda, gözlerimin önüne serilmiĢ devasa bir ölüm haritası gibi, öylece kalakaldı.”80
Düzlük anlatıcının sonunda Alaaddin‟e kavuĢtuğu noktadır. Sâlikin fenâfillâha
ulaĢması gibi anlatıcı karakter de düzlük gibi sonsuzluğu çağrıĢtıran bir mekânda asıl
varlığa, öze, Alaaddin‟e ulaĢır.
Sonuç
Bin Hüzünlü Haz Bahtin‟in kronotop kavramı çerçevesinde incelendiğinde post
modern mekânın zamanla bir bütün olarak ortaya çıktığı kronotopların oluĢtuğu
değerlendirilmiĢtir. Bunlar yol, motel, meydan, kale, orman, bakırcılar sokağı ve düzlük
kronotoplarıdır. Anlatıcı yeni zamanlarda bir yola çıkar ve yol onu yeni zamanın
ruhunu temsil eden motele götürür. ġehirde aradığını bulamayan anlatıcı karakter,
geçmiĢ zamanlara sığınır ve Bakırcılar Sokağı ile Asip Dağı‟nın tepesindeki kaleye
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yönelir. Kale onu bir ormana orman onu bir düzlüğe yönlendirir. Asip Dağı‟nın
eteklerinde Alaaddin ile karĢılaĢır. Böylelikle aradığını kendi özünde bulur.
Bin Hüzünlü Haz‟ın postmodern bir seyr-i sülûk anlatısı olarak okunabileceği
anlaĢılmaktadır. Anlatıcı karakterin kendini arama maksadıyla çıktığı yolculuk
tasavvufta Tanrı‟yı arama yolculuğunu çağrıĢtırmaktadır. Anlatıcı karakter de tasavvuf
öğretisindeki sâliki karĢılamaktadır. Eserin sonunda yer alan anlatıcı karakterin
Aladdin‟e ulaĢtığı nokta olan Asip Dağı‟nın etekleri tasavvufî bir metin olan Mantık‟ut
Tayr‟daki Simurg‟un yaĢadığı Kaf Dağıyla bir benzerlik içindedir. Kaf Dağı sembolü
tasavvufî metinlerde sıklıkla sembolik bir yolculuğun sonunda ulaĢılan mükafat olarak
kurgulanmaktadır. Bin Hüzünlü Haz‟da da anlatıcı karakter uzun bir yolculuktan sonra
Asip Dağı‟nın eteklerinde Alaaddin‟le karĢılaĢır ve zorlu yolculuğun mükâfatını alır.
Simurg, Mantık‟ut Tayr‟da Hüdhüd kılavuzluğunda yola çıkan kuĢların yedi vadiyi
geçtikten sonra ulaĢtıkları padiĢahtır ve Hakk‟ı temsil eder.
Eserde yedi tane kronotop olduğu değerlendirilmiĢtir. Yedi kronotop Mantık‟ut
Tayr‟daki
yedi vadiyle benzerlikler taĢımaktadır. Hüdhüt kuĢu yol gösterici
pozisyonuyla Bin Hüzünlü Haz‟da köĢe baĢında tesadüfen karĢılaĢılan garson ile benzer
konumdadır. Garsonun yönlendirmesi tıpkı Hüdhüt kuĢu gibi anlatının seyrini
belirlemiĢtir. Ayna metoforu da yine tasavvufî bir metefordur ve eserde “yüzyüze
gelmiĢ aynalar gibi” ifadesi kullanılarak insanın kendinde Tanrı‟yı Tanrı‟da kendisini
bulma durumuna gönderme yapılmıĢtır.
Alaaddin‟in hikâyesinin yazarından bağımsız olarak hareket etmesi ve varoluĢsal
olarak insanın bir bilinmezler dünyasında varlığını sürdürmesi yaĢamla kurgu
arasındaki ortak paydadır. Büyük anlatı(yaĢam) öngörülemez. Eserde Tanrısal bir role
soyunan yazar, kahramanı Alaaddin‟i bilinmez maceraların içine atmaktadır. Her Ģey
Tanrı gibi olan yazarın iradesiyle gerçekleĢiyor gibi gözükse de aslında kahraman, cüzi
irade sahibi insan gibi kendi kader çizgisinde yeni hikâyelere yol almaktadır.
“Kendi hikâyesinin böyle havai fiĢek gibi patlaya patlaya nereye gittiğinden en
az benim gibi habersiz olan Alaaddin,[…]Kendi varlığından yayılan müziğin
sonsuzluğuna kapılmıĢ bir masal yılanı gibi sürekli kıvranıp duran Alaaddin‟in hikâyesi
bir yandan yavaĢ yavaĢ derinleĢen bu gizin gölgesine çekilirken, bir yandan da
olabilirliklerin kum gibi kaynadığı, gri bir noktaya gelmiĢtir.”81
Yazar kurgunun sınırlarını çizerken büyük kurgunun(kader, yaĢam vb…) akıĢını
dikkate alarak kurgusal düzlemde bir aynileĢmeye gitmeye çalıĢmıĢ bu da anlatının
postmodernist ruhu yansıtması açısından önemli olmuĢtur.
“Her ne olursa olsun, kurmaca yapıtlar okumaktan vazgeçmeyeceğiz, çünkü
onlarda yaĢamımıza bir anlam verecek formülü aramaktayız. Sonuçta, yaĢamımız
süresince, bize neden dünyaya geldiğimizi ve yaĢadığımızı söyleyecek bir ilk öykünün
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arayıĢı içindeyiz. Kimi zaman kozmik bir öykü arıyoruz, evrenin öyküsünü, kimi
zaman kendi bireysel öykümüzü(günah çıkardığımız rahibe, psikanalistimize
anlattığımız, bir güncenin sayfalarına yazdığımız öykümüzü). Kimi zaman kendi
bireysel öykümüzü evrenin öyküsüyle çakıĢtırmayı umuyoruz.” 82
ToptaĢ‟ın anlatıcı karakter ve Allaaddin‟in öyküsünü Eco‟nun deyimiyle büyük
anlatının sırlarıyla çakıĢtırmaya uğraĢması zaman ve mekânın eserde klasik çizginin
dıĢında seyretmesini sağlamıĢtır. Bu sebeple postmodern zamanlarda baĢlayan hikâye
tarihi bir dönemde sona ermiĢtir. Zamanın düz bir çizgi halinde akmadığı bu zaman
aralığında, geçmiĢ gelecek ve bugün anlatının uzamsal katmanlarında, düzensiz bir akıĢ
halinde kendisini gösterir. Çünkü postmodern zamanlar her Ģeyin derin bir sis tabakası
altında kaldığı muğlak bir dönemin adıdır. Ġnsanın modern dönemde aklıyla eriĢtiği
zaferler postmodern dönemlerde modernizmin acı sonuçlarıyla alaĢağı edilmiĢ ve
Giddens‟ın de değindiği gibi modernite radikalleĢip evrenselleĢmiĢtir. ToptaĢ, Bin
Hüzünlü Haz‟da zamanı ve mekânı iĢte bu septik dönemin ruhunu yansıtacak Ģekilde
değiĢken bir zeminde kurgulamıĢtır. VaroluĢsal kaygılarla çıkılan bir yolculuk ve yolun
sonunda kiĢinin kendisine varıĢı postmodern anlatının sınırları zorlayan metinleriyle
somut bir hâl almıĢtır diyebiliriz. Postmodern bir tutumla yazar eseri Ģiirle roman
arasında bir yere konumlandırarak aslında türler arasındaki geleneksel çizgiyi de
bulanıklaĢtırmıĢtır.
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FERĠT EDGÜ‟NÜN “YOLDA” ADLI KÜÇÜREK
ÖYKÜSÜ‟NDE
YOL FELSEFESĠ
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ÖZET
Zaman hızla geçiyor, hızlı tüketim çağının yaĢam biçimleriyle insanlık Ģekil
almaktadır. Teknolojik geliĢmelerin olumsuzlukları, insan için yetiĢmesi zaten zor olan
hayatın akıĢına daha da ivme kazandırır ve hayatı bir koĢuĢturmacaya dönüĢtürür. Bu
tempoya ayak uydurabilmek ve geniĢ imkanlardan pay alabilmek için daha çok çaba
sarf edilir. Böylelikle de kimi zaman insani vasıflardan, ikili iliĢkilerden ve çoğunlukla
da kendi için ayıracağı vakitten feragat etmek zorunda kalır.
Tüm bu değiĢimin ardından insan hayatına ayna tutan edebiyat, hayatın ve onun
en önemli parçası insanın değiĢimini yansıtırken aynı zamanda kendisi de bu değiĢime
ayak uydurur. Zamanla yarıĢan günümüz insanının okuma alıĢkanlıkları ve okur olarak
beklentileri değiĢir. Ayaküstü okuyabileceği türden bir edebiyat onun için daha cazip
hale gelir. Bu durumda edebiyat alanına yeni bir eğilim olarak 1950‟den sonra
görülmeye baĢlanan ve dünya edebiyatında “flash fiction”, “short short story”, “sudden
fiction” Türk edebiyatında “küçürek öykü”, “kısa kısa öykü”, “anlık öykü” gibi adlarla
anılan yeni bir tür eklenir. Bu çalıĢmada küçürek öykü örneklerinden birisi olan Ferit
Edgü‟nün “Yolda” eseri çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Çağın ruhunu yansıtan küçürek öyküler yazarın söylemek istediğini kısa yoldan
söyleyebileceği, okurun da okuma ihtiyacını kısa yoldan giderebileceği bir çare olarak
sunulur. Aynı zamanda kısa yoldan tüketim bireyi çaresizliğe, anlam arayıĢına da
sürükler. Ferit Edgü‟nün “Yolda” adlı küçürek öyküsü de insanın yaĢam karĢısındaki
çaresiz kalıĢını, karar veriĢini, yolda olmasını ve arayıĢ duygusunu örtük bir anlatımla
sunar. “Yolda” adlı küçürek öykü kelime tasarrufu açısından ele alındığında, küçürek
öykü tarzının temel unsurlarından olan, sözcük düzeyinde simge ağını kurduğu
görülmüĢtür. “Yolda” küçürek öyküsü, yola çıkan bireyin belirsizlikler içinde yola
devam etmesini anlatırken yol felsefesini vurguladığı görülür.
Anahtar Sözcükler: Küçürek Öykü, Ferit Edgü, yol, arayıĢ, belirsizlik.
PHILOSOPHY OF THE ROAD IN FERIT EDGU‟S SHORT SHORT STORY
NAMED “ON THE WAY”
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ABSTRACT
Time passes quickly, human form takes shape with the lifestyles of the fastmoving consumer age. The negativities of technological developments, accelerating the
flow of life that is already difficult for human beings, and turn life into a runaway.
Much effort is made to keep up with this pace and to get a share of the broad
possibilities. Thus, it is sometimes necessary to waive from human qualities, from
bilateral relations and often from time to time.
After all this change, the literature which reflects human life reflects the change
of life and the most important part of it is the person, and at the same time, this change
itself. The habits of reading and habits of today's people competing with time will
change. In this case, as a new trend in the field of literature, he started to be seen after
1950 and wrote "flash fiction", "short story", "sudden fiction" in world literature, "short
story" in Turkish literature, "Short story", "instant story", and so on. This paper tried to
solve the work "On the Way" of Ferit Edgü, one of the examples of the short story.
Shortly reflecting the spirit of the age, the short story is presented as a remedy
that the writer can tell from a short way and the readers can take the need of reading in
a short way. The short time consuming individual also drifts in helplessness and in
search for meaning. The short story "On the Road" by Ferit Edgü presents the reader
with an implicit narrative of the desperate stay, determination, on the road and feeling
of seeking for life. When the short story "On the Road" is considered in terms of word
saving, it has been seen that it established a word network at the word level which is
one of the basic elements of the short story style. It has been understood that the
individual who has set out on the road a small narrative story emphasizes the
philosophy of the road while telling him to continue on the road in ambiguities.
Key words: Short story,Ferit Edgü, road,seeking, uncertainty.
GiriĢ
DeğiĢen dünya, değiĢen toplumsal yapı beraberinde edebi türleri etkilemekte ve
değiĢtirip, dönüĢtürmektedir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
teknolojinin hızlı geliĢimi ve kapitalist düzenin tüketim merkezli bir hayatı insana
dayatması yaĢam tarzında büyük değiĢimler yaratır. Sürekli bir hız yarıĢı içerisinde olan
insan için maddi ve manevi bütün öğeleri hızlı tüketme anlayıĢını getirir. Bu da 21.
yüzyılın insanının en büyük problemidir. Edebi metnin merkezinde yer alan insan için,
içinde yaĢanılan çağın bir örneği olma durumu edebi metinlerin türsel özelliklerine de
yansıtır. Hikâye geleneğinin bugün için gelinen uç noktası küçürek öykülerdir.
Türk edebiyatı içerisinde küçürek öykü ile benzerlik gösteren çeĢitli metinler söz
konusu dahilinde Sadi ve Mevlana‟nın eserlerinde yer alan metinler yahut hikemî
tarzda yazılmıĢ eserler bu benzerlikleri gösterse de küçürek öykünün çıkıĢ noktası ve
arka planında var olan temel unsurları taĢımamaları münasebetiyle kapsam dıĢında
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değerlendirilir. Küçürek öykünün bir düĢünceyi nakletme veya bir hikmeti ifade etme
gibi bir amacı söz konusu değildir. Bunu yapabilecek hacme de sahip değillerdir. Daha
çok anlatı kiĢilerinin zamansızlık ve yurtsuzluk sorunlarının metinleĢmesi gibidirler.
Ferit Edgü de çalıĢmada incelenen „Yolda‟ adlı küçürek öyküsünde yurtsuzluk sorunu
iĢler.
Hikâye etmekten daha çok sözcüklerin kristalize yapısı içerisinde
yoğunlaĢtırılmıĢ anlamın okuyucunun zihninde çoğaltımı söz konusudur. Öykü ile Ģiirin
yakınlaĢtığı ve adeta romanın Ģiirsel formu yaratılarak anlatmaktan daha çok
haykırmayı tercih eden çağımız insanın tiz çığlıklarıdır. ġok etkisi yaratan ve ani
uyarılma karĢısında sözcüklerin derin anlamları içerisinde mesajını vermeye çalıĢan bir
tür olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Küçürek öykünün uzunluğunun, 250 sözcük arasında olması gerektiğini
söylerler. Ancak bu konunun, Türkiye‟deki en yetkin isimlerinden biri olan Ramazan
Korkmaz, bir küçürek öyküdeki sözcük sayısının 100‟ü geçmemesi gerektiğini
belirtmektedir.83 Anlatmaktan çok sezdirmek esas olduğundan Ģok uyarı esastır ve 100
sözcüğü aĢamayan metinler bu sınıflama içerisinde değerlendirilir. Ayrıca izleksel
açıdan da varoluĢ kaygısının ön plana çıktığı metinlerdir.
YaĢanılan çağın her Ģeyi parçalayan yapısı içerisinde küçürek öykü ile kısa
anekdotları, düzyazı Ģiirleri, fıkra ve aforizmaları karıĢtırmamak gerekmektedir.
Bahsedilen bu diğer türlerde varoluĢ sancısı söz konusu olmadığı gibi aynı zamanda
öyküsel kurguda bulunmaz. Hızlı tükekim çağının ürünü olan küçürek öykü bu çağın
ruhuna uygun bir biçimde anlatısını tip, olay ve betimlemeden olabildiğince arındırır.
YaĢamın sonsuz derinliğini ĢimĢekler gibi anlık parıldamayla bir noktadan
aydınlatmaya, göstermeye çalıĢır. Ferit Edgü de yazdığı küçürek öykülerle anlık
parıldamanın izine düĢer. Ferit Edgü ve küçürek öykücülüğünü ayrı bir baĢlık altında
iĢlenmesi uygun görülmüĢtür.
Ferit Edgü ve Küçürek Öykücülüğü
Ferit Edgü küçürek öykü türünün önde gelen temsilcilerinden biridir. Fatma
Nevber ile Nuri Mehmet Edgü‟nün oğlu olan Ġsmail Ferit Edgü, 24 ġubat 1936 yılında
Ġstanbul‟da doğar. Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi‟nin son sınıfındayken
akademinin yurtdıĢı sınavını kazanarak Almanya‟ya, oradan da Paris‟e gider. Paris‟te
Academie Feu‟da 6 yıl kadar seramik öğrenimi görür. Sorbonne‟da Felsefe, Louvre‟da
Sanat Tarihi kurslarına devam eder; 1964‟te Türkiye‟ye döner.1967‟de askerlik
görevini yedeksubay öğretmen olarak Hakkâri ilinin Pirkanis köyünde ve
Beypazarı‟nda yapar. Askerliğini yaptığı yer kendisine daha sonra O (Hakkâri'de Bir
Mevsim) adlı romanı yazdırır. Askerliğinin ardından yeniden Paris‟e gider. Bir yıl
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sonra Ġstanbul‟a dönerek bir süre Ġstanbul Manajans‟ta metin yazan olarak çalıĢır.
Kendi kurduğu DATA Reklam ġirketi‟ni, 1977‟den sonra Ada Yayınları‟nı ve
Narmanlı Yurdu‟ndaki Bedri Rahmi Sanat Galerisi‟ni yönetir. Ġlk Ģiiri 1952‟de Kaynak
dergisinde, ilk öyküsü Ocak 1954‟te Yeni Ufuklar dergisinde çıkar. Kaynak, Yeni
Ufuklar, ġairler Yaprağı, Vatan gazetesinin sanat eki, Mavi, Pazar Postası, Dost
dergilerinde çıkan Ģiir ve öyküleriyle edebiyat dünyasında adını duyurur. Ada Yayınları
kurucusu ve sahibi olan Ferit Edgü, yazın hayatına devam eder. Evli olan sanatkârın
Esma adında bir kızı, Yunus Ali adında bir oğlu vardır.84 Edgü, minimal öykülerinde
olaydan çok kiĢilerin anlık durumlarını ön plana çıkarır, öykülemeyi ve betimlemeyi
azaltır.
Ferit Edgü, küçürek öykülerinin merkezine bireyin varoluĢ çabasını iç ve dıĢ
gerçeklerle birleĢtirerek yerleĢtirir. Bireyin varoluĢ çabasında yaĢadığı bunalımlarını,
kaygılarını, olanaksızlıklarını, iletiĢimsizliklerini sunar. Bunlarla beraber bireyin
yalnızlığını ve arayıĢlarını, varoluĢçu felsefenin bakıĢ açısı ile ortaya koyar. Toplumu
ve toplumdaki bireyi yansıtır. DüĢteki gerçeğin, gerçekteki düĢün aynasındaki
yansımasını anlatır. Yazar küçürek öykülerinde, insanların gösterebilecekleri
davranıĢların felsefi bir modeli oluĢturulur ve bu Ģekilde anlamlar ortaya çıkar.
Ferit Edgü‟nün de düĢ(ün)sel ülkesine sığınmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk,
düĢler ülkesinin küçürek öyküde kendini bulması ile metinleĢen insan yazgısı, ontolojik
kökenli mutlak tükeniĢin çığlığına dönüĢür. Korkmaz, “Küçürek öyküler, çoğu kez
kendisi konu ettiği çoğunluğun belki uzun zamanlar sonra bile farkına varamayacağı
mutlak tükenişin öyküsüdür. Fakat bu öykü, çağın zamansızlığa mahkûm ettiği
insanlara ulaşabilmesi için kısa olmalıydı. Hem de çok çok kısa ama aynı zamanda
sarsıcı bir etkiyi de içermeliydi. Küçürek öyküler işte bu yüzden çığlığa dönüşür.”85
diyerek küçürek öykü türünün oluĢum ve dönüĢüm sürecini dile getirir.
Edgü, yalın ve Ģeffaf bir üslup üretir. Az sözle çok Ģey anlatma isteği ile yazar.
Eserlerini sunduğu kiĢilerin aktif katılımına ve bilhassa düĢ gücüne büyük bir inançla
bağlıdır. Zaman, mekân ve figürleri yalnızca sezdirir. Zaman, an ile sınırlıdır. Öte
yandan özgürlüklerin kısıtlandığı bir sosyal zaman ifadesi mevcuttur. Mekân, bireyin
diğer insanlarla olan iliĢkilerinde benliğini ortaya koyduğu yerdir. Edgü‟nün küçürek
öyküsünde mekân, varoluĢ sancıları arasındaki kiĢilerin varoluĢ durumlarını yansıtan
bir ayna niteliğindedir. Öykü figürleri ise doğa gerçeği karĢısında hem tanık hem de
kurban olarak çaresizlik içerisindedir.
Edgü, diyalog tekniğini tercih eder. Bu Ģekilde, bireyin benliğini kendi söylemi
ile aktarmaya çalıĢır. Yazarın küçürek öyküleri, iç ve dıĢ diyalogların
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hakimiyetindedir. Modern anlatım tekniklerini baĢarı ile uygulayan yazar; dolaylı,
dolaysız, bağımsız konuĢma ve düĢünce aktarımlarını tercih etmektedir.
Küçürek öyküler, öykülemekten ziyade gösterir; birer haykırıĢ niteliğindedirler.
Bunun temelinde, zamansızlık kavramı yatmaktadır. SıkıĢtırılmıĢ bir yapısı vardır. Bir
romanın yüzlerce sayfada yaptığını, küçürek öykülerinin bir sayfada yaptığı görülür.
Adeta bir tablo çizmektedir. Küçürek öykülerde, karakter tahlilleri, betimlemeler ve
mekân etkileri en düĢük seviyededir; bazen yoktur. Öykünün anlatma özelliğinden
ziyade, “ileti” özelliği ön plandadır. Bu sebeple, edebiyat dıĢındaki disiplinlerden olan
tarih, felsefe gibi disiplinlere baĢvurur. Didaktik bir yapısı yoktur; ancak varoluĢsal
tecrübeler aktarır. Edgü, çalıĢmamıza konu olan “Yolda” adlı küçürek öyküsünde, yol
felsefesine baĢvurur. “Yolda” adlı küçürek öyküyü çözümlenmeden önce „yol‟,
„felsefede yol‟, „yolda olmak‟ kavramları açıklanmıĢtır.
Bir Kavram Olarak Yol ve Felsefede „Yol‟, „Yolda Olmak‟ Kavramı
Ġnsanlık tarihinin hemen her döneminde yol teması etrafında pek çok düĢünce ve
inanç ĢekillenmiĢ, hatta milletlerin ve medeniyetlerin kuruluĢunda da yol ve yolda
olmak en önemli etken olmuĢtur. “Yol nedir?” sorusu hep sorulmuĢtur. Yol kelimesi
ana Türkçede yazılı örneği bulunmayan *yo- "yürümek" fiilinden türetilmiĢtir. Tarihte
en eski kaynaklarda, "yol, sefer, yolculuk" [ Orhun Yazıtları (735) : altun yışıg
yolsuzun aşdım [altun ormanı yol aramadan aştım] yolak "1. kırlardaki küçük yol,
patika, 2. yol yol çizgili olan şey" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ] yoldaş "yol
arkadaşı" [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : Zekeriyya'nıŋ üstadımış ve Tirmidi'nüŋ
yoldaşımış ] 86Ģeklinde kendini gösterir. Yol, “Karada, havada, suda bir yerden bir
yere gitmek için aşılan uzaklık, kendi kendine oluşmuş yürümeye uygun yer” 87anlamına
gelir. Yol genel anlamı ile kiĢiyi olduğu yerden alan ve onu ötelere taĢıyan, kiĢiye farklı
bir yerde bulunma ve her Ģeye baĢka bir noktadan bakabilme fırsatı tanıyan temel figür
vazifesi ile öne çıkmaktadır. Bu bağlamda yol metaforu, insanın yeryüzündeki
yürüyüĢünü ve onu diğerlerinden ayıran yaĢama biçiminin bir ifadesidir. Özetle “Yol,
etkin ve çeşitliliklerle dolu yaşamın simgesi ve imgesidir.” 88 Birey çeĢitlilikle dolu
yaĢamın simgesinde ilerlemek zorundadır.
Hançerlioğlu, yol kavramını Ģu Ģekilde izah eder : “Davranış biçimidir. Yöntem
ve biçimden farklı olarak özgül bir tutumu dile getirir. Başka bir biçimiyle de üretim
tarzı, yeni varışlar anlamındadır.”89 Felsefede, „Yol nedir?‟, „Yolda olmak nedir?‟ gibi
sorularını bitirebilecek bir yanıt yoktur. Çünkü her yanıt yeni sorulara çıkar. Velâkin
yolda olma varoluĢu sürdürmeyi, yeni arayıĢlara yeni yanıtlar aramaya yönlendirir.
DüĢünce tarihimizde bir kök metafor olan „yolda olmak‟ kavramı, hakikatin peĢinde
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hakikati bilmek için çabalayarak, arayarak huzuru bulmak anlamındadır. Yolda olmak
maddi ve manevi bir dönüĢümdür.
Yolda olmak, pozitif bir değiĢimdir. Hem ruhi hem fikri hem de fiziki
değiĢimdir, geliĢimdir, yenilenmedir. ġurası bir gerçek ki insan hayatı boyunca bir
yerlere doğru hareket etmektedir. Hareket etmek de, yaĢamak da yolda olmak demektir.
Ancak önemli olan, hakikate giden yolda olmaktır. Karl Jaspers‟ın da belirttiği gibi
“hakikate giden yolda”, en yüksek iyinin bilgisine ulaĢılabilecek yolda, özgürce
olabilmektir. Çünkü felsefe yapmak; aklın bilgisinin sınırlarından baĢlayıp en yüksek
iyinin, Tanrı‟nın bilgisine, insanın özgürlüğüne ulaĢabilmesidir. Yani esas olan, insanın
hangi yaĢamın yolcusu olduğudur, nereye doğru yürüdüğüdür! Ya da, yürünen yolun
farkında olabilmektir. Yolu, bindiği taĢıtın yolu olarak anlayan çağdaĢ insana yürüdüğü
yollar anımsatılmalıdır. Yolunu tanıyıp yürüyebilmek, yürümeyi göze alabilmektir.
Bilgece yaĢamanın yükseliĢi, o yolda olan insan içindir. 90 Ġnsanın, yolda olması ve
yolculuk serüvenine girmesinin çeĢitli sebepleri vardır. Yolculuk bir yere varmak, bir
Ģeyleri aramak ya da kaçmak için yapılabildiği gibi bir serüven de olabilir. Bazen
sebeptir, bazen de sonuçtur. Doğunun yolculuklarında yolculuğun temel sebebi
arayıĢtır. Aramak aktif, beklemek pasiftir. Godot beklenir, simurg aranır. Hal bu olunca
da arayıĢ yolculuğun bir parçası hâline gelir. Çünkü klasik kültürün yolculuğu aktif bir
arayıĢtır. Batının ki ise daha çok buluĢ, yüzleĢme veya kaçmadır. Bilinene özlem,
bilinmeyene hayal ve sezgi yöneltir. Bu anlamda kaçıĢ da Batılı bir metafordur. Doğu
düĢüncesi, yol felsefesini kaçmak üzerine kurmaz. Bu anlamda daha çok mücadele ya
da tevekkülle kabulleniĢ içerir.
Felsefede, yolda olmak demek, herkesin bu yolda yolcu olması demektir. Bu yol
daha farklı bir yoldur. Bahsedilen yol uçsuz bucaksız bir yoldur. Hiçbir zaman elinde
haritanın bulunmaması demektir. Daha da önemlisi yolun sonunun olmamasıdır.
Felsefe yolunun hiçbir türlü sonu yoktur, sonsuzluğa uzanır. Sorular hiç bitmez, yollar
hiç tükenmez. Felsefede yolda olmak bir maceradır. Sadece aramaktır, aradığını
bulamayacağını bile bile aramaktır. Jaspers, “Felsefe, yolda olmaktır; hiçbir yere
yerleşmemektir, sürekli bir maceradır. Felsefe yersizlik ve yurtsuzluktur; amansız bir
göçebeliktir. Felsefe, evine hiçbir zaman ulaşamaz. Felsefe sadece aramaktır; aradığını
bulamayacağını bile bile aramaktır. Felsefe, hakikate varamaz; o hep eksik olmakla
yazgılıdır.”91 diyerek yol felsefesini özetler.
Edgü, yol kavramını varoluĢ çabası ile bütünleĢtirir. Küçürek öykülerinde
insanın dünya hayatındaki bekleyiĢini, arayıĢını ve bunların sonucunda isteklerine
ulaĢmayı yol ve yolda kavramlarıyla anlatır. Bedenini dünyaya kabul ettirmeye çalıĢan
insan, bu yolda istek ve çaresizliğinin baskısıyla ruhu bedenine sığmayan tedirgin bir
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varlığa dönüĢür. Bu trajik durum özünde modern çağın koĢturmacasında tükeniĢe geçen
insanın varoluĢsal sorunsalı ve bunaltısıdır. Nitekim Edgü, “ Yolda” adlı küçürek
öyküsünde kendi içine oturamayan bireyi insanoğlunun adını konuĢturur. Bunu da yola
çıkma, yolda olma, yol kelimeleri üzerinden yapar. Sürekli yolda olma eylemiyle yol
felsefesini iliĢkilendirir.
“Yolda” Adlı Küçürek Öykünün Yol Felsefesi Ġle Bağlamı
Yola çıkma, yolda olma, ardına bakmama, arayıĢ, belirsizlik, özgürlük ve
hareket aracılığıyla hesaplaĢma gibi ifadeleri metnin odağına yerleĢtiren Edgü,
ontolojik varlığa vurgu yapar. Edgü, “Yolda” adlı küçürek öyküsünde, insanın dünya
yaĢamındaki beklenti ve beklentiler sonucunda arzulara ulaĢmayı yol, yolda imgeleriyle
belirgin kılmaya çalıĢır. Anlatıda, baĢkiĢinin yolda olması yol felsefenin odak
noktasıdır. Tüm deneyimlerin sebebi ve mekânıdır. Her yeri birbirine bağlayarak ağ
oluĢturması ve her yere ulaĢabilmesi anlamını kuvvetlendirmesini sağlar. Yol geçmiĢin,
geleceğin ve Ģimdinin mümkün olduğu mekândır. Bu açılardan “yol”un edindiği imge,
fizikselden çok öte bir mistisizm içerir. Zamanın yol ile açıklanması ve yolun “her Ģeyi
birbirine bağlayıcı” olması ona özel bir konum atfeder ve bu konumdan “inanılası” bir
obje gösterilir.
“Yolda” adlı anlatı, küçürek öykü tarzının bir ürünüdür. Anlatı, dokuz cümleden
meydana gelmektedir. BaĢlıkla beraber toplam kırk beĢ kelimeden oluĢur. Erden,
küçürek öykülerin “250-300”92 arasında kelimeden oluĢtuğunu ifade ederken Korkmaz,
“100 sözcüğü geçemeyecek anlatılar küçürek öykü ”93 olarak niteler. Anlatı, kelime
ekonomisi bakımından küçürek öykü tarzının temel özelliğini yansıtır.Bu durum
anlatıda kelime ve simge ağını baĢarılı bir Ģekilde kurar. Anlatıda, birinci tekil kiĢinin
ağzından anlatılmakta ve anlatıcı öznenin “yaĢam” algısını ortaya koymaktadır. Yola
çıkan bireyin, belirsizlikler içinde yolda devam etmesi anlatılır.
Anlatıcı özne,
yaĢamın çıkmazlarını ve hayaller ile gerçekler arasındaki sarsıcı yarılmayı dile getirir.
Ġnsanlık adına ortak sayılabilecek bir düĢ kırıklığının birinci tekil Ģahsa bağlanarak
anlatıldığı “Yolda”, kelimelerin anlam değerleri irdelendiğinde kendini seçkin bir ifade
ile daha derin bir anlam alanı içerisine bırakır. Öykünün birinci tekil kiĢinin(ben
anlatıcı) ağzından anlatılması öykünün kiĢiye/insana mal edilebilmesi açısından da
önemlidir. Kahraman anlatıcı/ ben anlatıcı, baĢkiĢisi olduğu öyküleri aktarır. Göreceli
bir adalet ve gerçeklik duygusuna sahip bu anlatı tarzı, küçürek öykülerde sıkça
kullanılır. Anlatıcı kendi yaĢadığı bunaltılı varlık sancılarını, olma biçimlerini ve
yurtsuzluğunu, yolda olmasını öyküler.
ÇalıĢmaya kaynaklık eden öykünün baĢlığı “Yolda”dır.
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“Yolda
Yola çıktım.
Ama çok geçmeden gördüm ki, yol yoktu.Yol silinmişti.
Ne yapabilirdim?
Geri dönemeyeceğime göre bir yol açıp orada ilerlemem gerekiyordu.
Ben de öyle yaptım.
Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum.
Hâlâ yoldayım.
Ama bu yol hangi yol ve beni nereye götürecek, bilmiyorum.”94
BaĢlıkla birlikte sekiz kere yol kelimesi kullanılır. Ġnsanın, dünya hayatındaki
arayıĢı ekseninde geliĢmektedir. Edgü, asıl yolun insanın kendi içinde kat edeceği
mesafe olduğunu, ulaĢılması gereken menzilin kiĢinin kendi ben‟i olduğunu vurgular.
“Yolda” adlı küçürek öyküde; beĢ kere kullanılan yol, bir defa kullanılan yola, bir kere
kullanılan yoldayım gibi yurtsuzluğu destekleyen sözcüklerle karĢılanır. Bu kelimeler
ile yol metaforu, baĢkiĢinin „kendini bulma‟ serüvenini daha anlaĢılır kılmaktadır.
Küçürek öykü içerisindeki kelimeler yurtsuzluğu desteklemektedir. Bu da yol
felsefesindeki bireyin yurdu yoktur ve sürekli yoldadır anlayıĢını destekler.
“Yolda” adlı öykününün baĢkiĢisi, aynı zamanda anlatıcıdır. Herkes adına
dünyayı kendinde tecrübe eden ben anlatıcı, insanın uzun yaĢam serüveninde yolunu
yitirip ortada kalmasını iĢaret eder. “Yolda” küçürek öyküsü ile insanın yaĢama
trajedisi çarpıcı bir Ģekilde dile getirilir. Ancak bu trajedi, her ne kadar ilerlemek,
gerilemek, aramak, bulmak gibi fiillerle öne çıksa da eylemde değil düĢüncededir.
Varlığın, somuttan ziyade soyut yanlarını sorgular. Öykünün son cümlesi ile yaĢam,
boĢluğa, saçmalığa, değersizliğe, kaosa ve çaresizliğe yani tek bir duyguya, dünyaya
terkedilmiĢ insanın bırakılmıĢlık duygusuna teslim edilir. Çünkü bulmanın ve
bulmamamın anlamsızlaĢtığı bir eylem dizinini aramak ve çabalamak da boĢuna
olacağı görülür. Ġlk iki cümlede varlığını adlandırmaya çalıĢan özne son cümle ile
bozguna uğradığını kabul eder. Diğer yandan da ne olursa olsun aramaya devam etmesi
gerektiğinin bilincindedir.
“Yola çıktım.” diyen anlatı kiĢisi bir yere varmak, ulaĢmak için yola çıkan
bireyin durumunu anlatır. Yola kelimesinden yolda ayrılmak, yol üzerinde anlamı
çıkarılır. BaĢkiĢinin iki anlamda yola çıktığı sezilir. BaĢkiĢi bulunduğu konumdan
memnun değildir. DeğiĢmesi ve olgunlaĢması için yola çıkar.“Yolculuk, zaman ve
mekân içinde her ne kadar sıradan bir yer değiştirme anlamı taşısa da, mistik anlamda,
insanın mevcut varlığını bir tarafa bırakıp metafizik bir tecrübe yaşamasıdır. İnsanı
yani yolcuyu olgunlaştıracak, onu değiştirip/dönüştürecek olan seyahat oldukça zorlu,
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tehlikeli ve sıkıntı vericidir.”95 Yol, bireyi öncesine ve sonrasına bağlayan bir bilinçlilik
halinin hüküm sürmesine fırsat veren bir süreçtir.
“Ama çok geçmeden gördüm ki yol yoktu.” söylemiyle gideceği yolun
olmadığını vurgular. Yola çıktıktan sonra içinde bulunduğu durumun farkına varan
birey yol yoktu ifadesiyle anlatır.
Yola belki yaĢamda olduğu gibi istemsiz çıkmıĢtır. Zira insan doğar doğmaz
yürünmesi gereken bir yolun baĢında kendini bulur ve yürümek zorundadır. Lakin
nereye gideceğinizi bilerseniz ya da gidilecek bir yeriniz var ise yolun bir anlamı
vardır. Oysa küçürek öyküde ben anlatıcı yolun olmadığını silindiğini söyler: “ Yol
silinmiĢti”. Kendini yola, dünyaya bırakılmıĢ hisseden anlatıcı terkedilmiĢliğini ve
amaçsızlığını sorgular. Dünyayı içinden geçilip gidilecek bir yol; insanı da sürekli yer
değiĢtiren ve belirgin bir yeri olmayan yolcu olarak gören anlatıcı, bu hiçbir Ģeye
tutunamama yönüyle bohem bir kiĢi görünümü sergiler. Ramazan Korkmaz‟a göre; “Bu
tipler, hayata, hayatlarına karşı oldukça kayıtsız; herhangi bir düzene, intizama bağlı
olmaktan nefret eden insanlardır. Ruhlarında sürekli bir sıkıntı ve arayış vardır.
Mahiyetini kendilerinin de bilmediği bu sıkıntı ve arayış; onları bir yere, bir fikre ve bir
işe bağlanmaktan men eder.”96 Bu tanım, doğrudan Özne‟yi yani anlatı kiĢisini tarif
etmektedir. Çünkü ruhundaki sıkıntıyla kendisini yollara atan Özne için de durum pek
farklı değildir. O, bir düzene tabi olamaz ve çevresine karĢı kayıtsız davranır. Ġnsanın
dünyaya kök salamayacağının ve edindiği değerleri, kazandığı varlıkları dünyada
bırakarak ölüme gideceğinin farkında varır. Bu durumda özne “ Yol silinmiĢti. Ne
yapabilirdim?” diyererek çaresizliğini, bunaltısını hisseder. Ruhundaki arayıĢla tekrar
yol açma çabasına girer. Özne, yol felsefesindeki gibi bilmezlik için de olsa yolda
kalmaya çalıĢır. Bunun için “Geri dönemeyeceğime göre bir yol açıp orada ilerlemem
gerekiyordu.” ibaresiyle geride kalanların kaybolduğunu yeni baĢlangıçlar yapması
gerektiğini vurgular. Edgü, “O” adlı romanında yola devam edilmesini söyler: “Yolcu,
bir gün yolunu yitirirsen, artık eski yolunu bulmaya çalışma, yeni bir yol ara
kendine.”97 Edgü‟nün bu söylemi anlatı kiĢisiyle kesiĢim noktasıdır. Anlatı kiĢisi geriye
dönemeyeceği için ne yapacağını kurgulayan yeni bir yola giren ve bu tercihinde
ilerlemesi gerektiğinin farkına varır. Bu tercihini de “ Ben de öyle yaptım.” diyerek
gösterir. Dolasıyla yeni arayıĢlara girmesi kesinleĢmiĢ olur. Gittiği yolda ne kadar
zaman geçtiğini bilmeyen özne bilinmezlik, arayıĢ vurgusu yapar. Yolun bir arama
durumu olduğu düĢünüldüğünde anlatı kiĢisinin bilme arzusu anlam kazanmaktadır.
Böylece kaybolurluğunu değiĢtirebilme, kendisine varabileceği ruhuna ulaĢabilirliği bir
umut kapısı olarak gördüğü, yolun devamlılığı varlığına açılacak olan yolun baĢlangıcı
95

Nazire Erbay – Eren, Özbek‚Mistik ve Metafizik Bağlamında Bir Yolculuk Üçlemesi: Hüsn-ü AşkHacının Yolu Simyacı‛, Turkish Studies, S. 8/1,2013, s.1354.
96
Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali İnsan ve Eser, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1997,206.
97
Ferit Edgü, O (Hakkari’de Bir Mevsim), Ada Yayınları, İstanbul, 1990, s.85.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

105

olmaktadır. Bu hal içinde devam etmesini anlatı kiĢisi, “hâlâ yoldayım” ifadesiyle
belirtir. Yolda olmanın maksadı gidilecek yerin gizemidir. Gidilcek olan yön bir
bakıma değiĢimin merkezidir. “…Eğer hiçbir yön seçilmezse, eğer insan hiçbir yere
gitmezse, hiçbir değişme olmaz. İnsanın seçme ve değişme özgürlüğü kullanılmamış
olur, tıpkı insan hapishane, kendi yaptığı bir hapishanede, içinde hiçbir yolun
diğerinden daha iyi olmadığı bir labirentteymiş gibi.”98 Sanatın herhangi bir
ideolojinin buyruğu altına girmesine karĢı duran Edgü, sanatçının kendi yolunu
kendisinin çizebileceğine ve bu konuda özgür olması gerektiğine inanır. Yazdığından
baĢka bir Ģey olmak istemeyen ve yazdıklarının da kendisinden baĢka bir Ģey olmasını
istemeyen Edgü, yıllardır kelimelerle mücadelesini sürdürür. Onun kelimelerle olan
mücadelesi edebiyata olan yolculuğunun bir parçasıdır. “Yolda” adlı küçürek
öyküsündeki kullandığı yol, yolda kelimleri de bunun bir göstergesidir.
Anlatı kiĢisi,“Ama bu yol yol hangi yol ve beni nereye götürecek bilmiyorum.” 99
diyerek hayatın devamlılığını vurgular hem de yazarın yolcuğunu vurgular.
Diğer yandan bilinmezliğin içinde olduğunu söyler. Hayat için yola devam
edilmeli ve döngü sürdürülmelidir. Bu sayede bitmeyen bir döngüde daha büyük bir
varlığın parçası olunur. Böylece vaat edilen özgürlük gerçekleĢme safasına girer. Beden
yolda kaybolacak, daimi bir yolculukla her yere bağlanacak ve birleĢme
gerçekleĢecektir. Bir nevi yaratıcıya ulaĢılacak ya da döngünün kendisi olup zirve
noktaya gelinir. Bu yüzden de yolda ara vermek yoktur. Yol felsefesinde yolda
dinlenmek yoktur. Sürekli hareket halindesindir. Sürekli sorgulaman ve cevapsız
sorulara cevaplar bulmaya çalıĢman gerekir.
Yol arayıĢ içinde olmaktır. Aitlik denen olgu yoktur. Aklın, düĢüncelerin,
mantığın seni nereye götürüyorsa sen oradasındır. Onlar sana ne söylüyorsa sen
O‟sundur. Sorularına sürekli çözüm arayıĢı içinde olman demektir. Sorular çözümler
bitse de yol bitmez.
Yeni sorular, yeni çözümler çıkar. Böylece yeni arayıĢlara girmen gerekir.
ArayıĢ yolculukları Arap, Fars ve Türk edebiyatlarının ortak temalarından biridir.
Bununla beraber hem Güney Doğu Asya‟nın ve Uzak Doğu‟nun hemen hemen her
köĢesinde karĢımıza çıkar. Çin‟de, Hindistan‟da, Mısır‟da vb. bu tema daha çok da
mistik algı ile Ģekillenerek önemli bir tema olarak varlığını sürdürür. Özellikle ölüm
sonrası hayat algısı arayıĢ yolculuklarının varlığı için güzel bir zemin hazırlar. Lotus
çiçeğinin Hint edebiyatındaki hikâyesi buna örnek verilebilir.
Ġlahlar meclisinde bir toplantı yapılmaktadır. Ġlahlar kendi aralarında aĢkın
encamını kim bulabilir, aĢkın nihayetine kim erebilir sorusunun cevabını ararlarken akıl
tanrısı Brahma “Ben bulurum.” diye atılır. Tanrılar gülerler. Brahma tekrar “Bulurum.”
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deyince iĢ iddiaya biner. Brahma aĢkın sonunu bulabilmek için yola koyulur. Yol
çetindir. Dağlar, tepeler aĢar, nehirler geçer. Sonunda azmi yetmediği bir noktada bir
nehir üzerinde incecik yapraklı ketaki çiçeğini görür. Ketaki çiçeği suyun üzerinde
yüzmektedir. Brahma ona nereden gelip nereye gittiğini sorar. Ketaki tanrılar tanrısı
ġiva‟nın bağrından kopup yeryüzüne döndüğünü söyler. Brahma onun incecik,
dayanıksız gövdesi ile bu yolculuğu baĢarmasına inanamaz. Ketaki‟de ona bu maceraya
aĢkla dayanıĢını anlatır. Brahma bir hile tasarlar. AĢkın nihayetini bulduğunu
söyleyerek ketakiyi Ģahit göstererek ve ilahlar meclisini kandırmaya çalıĢır. Ketaki ile
Brahma on tekevvün çağı birlikte uçarlar, yol alırlar. Brahma ketakiyi söyletir, dinler,
düĢünür. Sonunda imtahan meclisine gelirler. Ġlahlar Brahma‟nun yolcuğu kendisinin
yapmadığını anlarlar. Ona “Senin için tapınaklar yapılmasın” derler, ketaki çiçeğini ise
sunaklara sunulmamakla cezalandırılırlar.100 Hikâyede nüzul kavsininin ardından uruc
kavsini tamamlayan ketaki çiçeği tanrıda fena bulduktan sonra halkı irĢad için geri
döner. Ketaki çiçeğinin Mısır‟daki adı lotustur. Lotus aynı zamanda Buda çiçeğidir.
Türk sanatında da lotus ölüm sonrası hayatı temsil eder. Lotus cinsi bir çiçek olarak
nilüferin sembolik anlamı da bu bilgilerle yoğrulur. O, döngüyü tamamlamak için
yolculuğa çıkan çiçektir. “Yolda” adlı küçürek öyküdeki baĢkiĢi de bir bakıma bir lotus
çiçeğidir. BaĢkiĢi, yaĢam döngüsü sağlamak için yola çıkandır.
Yolda yürüyüĢün her anını yaratıcı bir sürece dönüĢtürebilecekken kendini
kuramamıĢ ve ontolojik bağlamda onu yokluğa götüren bir süreç de baĢlar.
Yazar, anlam ile anlamsızlığı, çabayı ve boĢunalığı sadece tema düzeyinde değil
kelime düzeyinde zıtlıklara bağlı bir seçiĢle iĢler. Dolasıyla yazarın bu seçimi öykünün
form olarak küçürek öykünün genel geçer kurallarına uygunluk gösterdiği görülür.
Anlatıcı, serinkanlı bir tutum gösterir ve olaylara dıĢarıdan bakmaktadır. Anlatıcının,
görevi aktarmaktır. Duygu abartmalarında bulunmaz, yorum yapmaz ve araya girmez.
Anlatıcının bu özellikleri, yazarın en kısa yoldan anlatma amacına uygun düĢen
özelliklerdir. Anlatıcı, bir kiĢideki herkesi görmeye ve göstermeye gayret ederken; dilin
bütün çağrıĢım değerlerini hesaba katarak kullanır. Kısa, özlü ve sindirilmiĢ yapısıyla
anlık fark ediĢlerin Ģiirsel çığlığı sayabileceğimiz küçürek öyküler; keskin ve tiz çığlık
gibi, etkisini yitirmemesi için ayrıntılardan, süslerden ve nağmeleĢtirecek uzantılardan
her zaman kaçınmak zorundadır. Bu durum “Yolda” adlı küçürek öyküdeki baĢkiĢinin
yoldan çıkmaktan kaçındığını hatırlatır.
“Yolda olma” hali olarak belirlenirse varlık'ın ne olduğuna dair soruya yönelik
çıktığımız yolculukta birlikte oluĢumuzun sonlandığının ama yolun bitmediğinin en
önemli göstergesi bu soruyu sormasıdır. Çünkü sahih olarak bu soruyu düĢünme,
herkesin kendi baĢına katetmesi gereken bir yoldur. Refakat bitmiĢtir. Gerçek bir
100
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yolculuktan, insanın kendi içine, dünyasına yaptığı seyahatten bahseder. Kendinden
kaçamazlığına, umutsuzluğuna dikkat çeker. Kısa, öz, yalın bir üslupla yaĢam
karĢısındaki ĢaĢkınlığını, zamanda kaybolma endiĢesini ifade eder. Hissettikleri,
düĢünceleri sorgulanmaz. Çünkü o öyle duyumsamıĢtır ve öyle anlatmıĢtır. Ben
anlatıcı, kendi yaĢam çerçevesi hakkında olabildiğince abartılı ve göreceli tanımlar ve
tespitler yapabilir. Ancak baĢkalarının ruh halleri hakkında bu kadar imtiyazlı değildir.
Anlatıdaki ayrıntılar ancak ben anlatıcının görme
alanı kadar bilinebilir. Ben
anlatıcının görme alanında, baĢkiĢinin sürekli yolda olacağı görülür. BaĢkiĢinin hangi
yolda olduğunu bilmediğini ifade etmesi, hayatın akıĢının parçalanmaz oluĢundandır.
Anlatı kiĢisinin, yolda olması zaman içindeki kaderini, kendini tamamlamasını, yüksek
anlarda da bir kemâli gizler. Bu durum, cümle ve bilgilerde değil bizzat varlığına açılan
bireyin tarihini gerçekleĢmesindedir. Her seferinde bir insanın bahis konusu olduğunda
gerçeği kazanabilme, yol felsefesinin manasındadır. Yol felsefesinde yolun sonu
bilinmese de devam edilir. Çünkü önemli olan yolda olmaktır. VaroluĢu irdeleyerek
yenileĢmeyi gerçekleĢtirmektir. Edgü, “Yolda” adlı küçürek öyküdeki anlatı kiĢisinin
yaĢadığı varlık sancılarını, olma biçimlerini yolda olmasıyla aynileĢtirir. Anlatı
kiĢisinin, yaĢam ile ölüm arasındaki bilinmezliğini, bilginin soylu atılımlarını kurtulmaz
bir çıkmazla bütünleĢtirir. Buradaki karĢı koyulamaz olan, insanın bütün varlıkların en
akıllısı olmasına rağmen kendi yolunun sonunu bilememesidir. Var olma hakkının
kendisine verildiğini düĢünen her insan, bilmezlik içinde geldiği dünyadan, ölümün
bilgisizliği içinde ayrılır. Yolun sonunun olmayıĢını görmek ve kabullenmek, kaderinin
değiĢmezliğini ilkten kabul etmektir. Ontolojik anlamda dünyayı bir arayıĢ ve bunaltılar
evrenine çevirmek bütün bilgileri ayrıĢtırarak yaĢamın güzelliğini silikleĢtirir. Çünkü
yolun sonunda ya yaratıcıya ulaĢılır ya da döngünün kendisi olup doruk noktaya varılır.
Sonuç
Ferit Edgü, yalın ve saydam bir üslup üreterek az sözle çok Ģey anlatmayı tercih
ettiği görülür. Bu seçiminde, eserlerini sunduğu kiĢilerin düĢ gücüne duyduğu inancın
da etkisi vardır. Küçürek öykülerinin temel amacı, bir noktayı büyüterek
derinleĢtirmek, dilsel ve düĢünsel bütün sınırlılıkları aĢmaktır. O, iç ve dıĢ
gerçekliklerle kurguladığı yapıtlarının bireye ve topluma ait göndergelerini dil
aracılığıyla sunar.
DüĢteki gerçeğin, gerçekteki düĢün aynasında yansımasını bulan küçürek
anlatıları, bir varoluĢ ve bireyleĢme sesinin söze dönüĢümüdür. Birer durum öyküsü
olan küçürek öyküler Ģiirsel söyleyiĢleri ile Edgü‟nün etik ve estetik yönünü de açımlar
niteliktedir. ġiir dilinin oluĢumundaki cevhere ulaĢma kaygısı Edgü‟nün küçürek
yazınlarındaki dil anlayıĢını da ortaya koyar. ġiirde kullanılan seslerin ve sözcüklerin
tümce kuruluĢundaki iĢlevselliği, küçürek öykülerin temel belirleyici unsurlarıdır.
Sözcüklerin temel anlamları dıĢında göndergelerle, imgelerle, benzetmelerle,
eğretilemelerle, yan anlam ve metin dıĢı çağrıĢımlarla kullanılması küçürek öykülerin
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yazım ve iletiĢim dilini ĢekillendirmiĢtir. Küçürek öykülerde gerçek ile kurmaca
dünyanın örtüĢmesi, öykü figürlerinin içsel yaĢamlarındaki dönüĢüm ve değiĢimler,
kimlik arayıĢları ve bunalımları metnin hem anlamsal hem de biçimsel yüzeyine siner.
Bireysel ve toplumsal yaĢantıdaki değiĢimlerin metne taĢınan yüzü de bu değiĢim ve
dönüĢümü yansıtır.
Yeni biçim ve yapı arayıĢıyla evrenselliği birey oluĢa taĢırken özgür ve özgün
olanı, yeni anlam ve biçimler oluĢturacak Ģekilde estetize ettiği değerlerle ve modern
kimliğiyle kurgular.
Ferit Edgü‟nün “Yolda” adlı küçürek öyküsü de insanın yaĢam karĢısındaki
çaresiz kalıĢını, karar veriĢini, yolda olmasını ve arayıĢ duygusunu örtük bir anlatımla
sunar. “Yolda” adlı küçürek öykü kelime tasarrufu açısından ele alındığında, küçürek
öykü tarzının temel unsurlarından olan, sözcük düzeyinde simge ağını kurduğu
görülmüĢtür.
Yolda küçürek öyküsü yola çıkan bireyin, belirsizlikler içinde yola devam
etmesini anlatırken yol felsefesini vurguladığı anlaĢılmıĢtır. Yol felsefesisinin amacının
sorgulama olduğu tespit edilir.„Yolda‟ adlı küçürek öyküde baĢkiĢinin de sürekli bir
sorgulama içinde olduğu görülür. Bu küçürek öykünün yol felsefesiyle bağlamının
sorgulayıĢ ve arayıĢ teması olduğu görülür. Bu temanın altında Edgü‟nün sanatının son
dönemlerindeki yeni oluĢumlar, yol arayıĢı gizlidir.
„Yol‟ yaĢamayı sürdürebilme, insan olma yönünde varoluĢunu sürdüren doğan
ve doğacak olan herkesi bekler. Çünkü tüm mesele yolda kalabilmektir ve „Yolda‟n
çıkmamayı baĢarabilmektir. Ferit Edgü‟nün, „Yolda‟ Adlı Küçürek Öyküsü‟nde Yol
Felsefesi irdeleyerek yeni
çağın koĢturmacalı hayatını anlatı üzerinde göstererek
literatürümüze yeni bir çalıĢma sunulmuĢtur.
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DĠVANÜ LUGATĠ‟T TÜRK‟TEKĠ AKRABALIK
ADLARININ
KAZAK TÜRKÇESĠNDEKĠ GÖRÜNÜMLERĠ
ArĢ. Gör. Nalan ġenata AYDIN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Elanur Kazanlar ÜRKMEZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Akrabalık adları, bir dilin temel söz varlığı olarak kabul edilen çekirdek sözcük
gruplarından birisidir. Hemen her dilde kuĢaktan kuĢağa aktarılan bu sözcükler
sözlükbilim açısından önemli olduğu kadar toplumların sosyo-kültürel açıdan
değerlendirilmesi bakımından da önem arz etmektedir.
Divanü Lugati‟t Türk, bir sözlük olmaktan öte, 11. yy toplumunun kültür
tarihini, folklorik ve etnografik yapısını, dilini ve edebiyatını, gündelik hayatına dair
söz varlığını gözlerimizin önüne seren nadide bir eserdir. KaĢgarlı Mahmut, bu eserinde
çeĢitli Türk boylarını ve coğrafyalarını dolaĢarak, pek çok halk edebiyatı ürünü
toplamıĢ, zengin bir halk kültürü ve dil malzemesi ortaya koymuĢtur. Yazar bu yönüyle
adeta bir dialektolog gibi davranmıĢ, sözcüklerin yazı dilindeki Ģekillerinin yanı sıra
ağızlardaki Ģekillerine de dikkat çekmiĢtir. Esere aktarmıĢ olduğu bilgiler Türk
toplumunu betimleyici nitelikte olup, bu bilgilerin kaynağı yine Türk toplumunun
kendisidir. Toplumu toplum yapan en önemli unsurlardan biri olan aile hakkında da
KaĢgarlı, eserinde önemli bilgiler sunmuĢtur. Aileyi oluĢturan fertlerin ve evlilik
yoluyla geniĢleyen akrabalıkların, 11. yy toplumunda nasıl adlandırıldığını, bu
adlandırmalardaki Ģekil ve anlam farklılıklarını-benzerliklerini gözler önüne sermiĢtir.
Bu çalıĢmada Divanü Lugati‟tt Türk ile oldukça geniĢ akrabalık adları
terminolojisine sahip Kazak Türkçesindeki ortak akrabalık adları karĢılaĢtırmalı olarak
incelenecektir. Elde edilen benzerlikler veya farklılıklar art zamanlı ve eĢ zamanlı
incelenip, çeĢitli örneklerle vurgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Akrabalık Adları, Ad Bilim, Divanü Lugati‟t Türk, Kazak
Türkçesi
VIEW IN KAZAKH LANGUAGE OF KINSHIP NAME IN
DĠVANÜ LUGATĠ‟T TÜRK
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ABSTRACT
Kinship names are one of the elementary words groups in which a language is
regarded as a basic vocabulary. These words which are transferred from generation to
generation in almost all of language are important in terms of lexicology as well as in
terms of socio-cultural evaluation of societies.
Divanü Lugati‟t Türk is, more than a dictionary, a rare work of art that puts
forward the cultural history, folkloric and ethnographic structure, language and
literature, vocabulary about daily life of 11th century society. KaĢgarlı Mahmut, in this
work, by travelling various Turkish clans and geographies collected many folk
literature products and put forward a rich folk culture and language material. The
author has acted like a dialectologist in this direction, draw attention to the forms in the
local dialect as well as the forms in the written language of the words. The knowledge
that is transmitted to this work is descriptive of the Turkish society, and the source of
this information is the Turkish society itself. KaĢgarlı also presented important
information about family, one of the most important elements that make society. He
pointed out the members of the family, and kinship expanding via marriage how they
were named in the 11th century society, and similarities and differences in the shapes
and meanings in these names.
In this study, the common kinship name between Kazakh language which has the
considerably wide kinship terminology and Divanü Lugati‟t Türk will be examined
comparatively. The similarities or differences obtained will be analyzed in a
synchronously and diachronicly, and emphasized with various examples.
Key Words: Kinship Names, Onomatology, Divanü Lugati‟t Türk, Kazakh
Language
GiriĢ
Toplumlar için en önemli kurumlardan birisi ailedir. Aile, toplumun özü, en
küçük yapı taĢı ve en özel birimidir. Aile birliğinin sağlamlığı, genellikle o toplumun
savaĢta ve barıĢta, dirlik ve düzeninin sağlamlığı ile paralel bir etki yaratmıĢtır.
KaĢgarlı Mahmut, Divanü Lugati‟t-Türk‟te o dönemin aile kurumunun portresini
çizmiĢ, kan bağı ve evlilik yoluyla oluĢan akrabalıklara ait söz varlığına zaman zaman
yer vermiĢtir. Kan bağı ile oluĢan akrabalıklar, geliĢim açısından durağan kalırken
(anne-baba-çocuklar ve anne ve babanın kardeĢleri), evlilik yolu ile oluĢan akrabalıklar
daima geniĢlemeye devam etmiĢtir. GerçekleĢen evlilik akdi ile birlikte edinilen yeni
akrabalar (içi, ini, kayın, baldız vb.) Ahmet Caferoğlu‟na göre örfçe bir önem
taĢımadığından, Divan‟da yalnız adlandırılmıĢlar ve KaĢgarlı tarafından gerekli
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görünen akraba adlarını sözlüğe almıĢtır.101 Böylece aile örgütünün Ģeması çok fazla
dağılmamıĢ olup, ana hatları ile gözler önüne serilmiĢtir.
Belirttiğimiz üzere, Divan‟da akrabalık iliĢkileri dallanıp budaklanmadan
iĢlenmiĢtir. Eserde geçen akrabalık iliĢkilerine dair söz varlığını Kazak Türkçesi söz
varlığı ile mukayese ettiğimizde, Kazak Türkçesinde 8. kuĢağa kadar olan
akrabalıkların dahi özel olarak adlandırıldıklarına Ģahit olmaktayız. Buna örnek verecek
olursak:
Nemere “Torun” ( Ġkinci KuĢak)
ġöbere “Torunun çocuğu” (Üçüncü KuĢak)
ġöpĢek “ġöberenin çocuğu” (Dördüncü KuĢak)
Nemene “ġöpĢeğin çocuğu” (BeĢinci KuĢak)
Twajat “Nemenenin çocuğu” (Altıncı KuĢak)
Jürejat “Twajatın çocuğu” (Yedinci KuĢak)
Jegjat “Jürejatın çocuğu” (Sekizinci KuĢak)
Kan bağı ile oluĢan akrabalıklar çekirdek aile yapısını oluĢmaktadır. Bunlardan
en temel olanları ise anne, baba ve çocuklardır.
Anne
“anne” kavramı, Divan‟da aba102, ana103, ebe104, uma105; Kazak Türkçesinde ise
106
ana , apa107, şeşe 108 ve mama109 sözcükleri ile karĢılanmaktadır.
Biz bildirinin bu bölümünde, Divan‟da yer alan ve Kazak Türkçesi ile ortak
kullanımda olan apa ve ana sözcüklerini inceleyeceğiz.
Apa sözcüğü, Köktürkçe döneminden itibaren görmeye baĢladığımız, o dönemde
“ata, ecdat” anlamına gelen, söz varlığı açısından önemli bir sözcüktür. “kişi oglınta
üze (e)çüm (a)pam bum(ı)n k(a)g(a)n ist(e)mi k(a)g(a)n ol(u)rm(ı)ş (KT D 1; BK D
3)”.110 Sözcük, apa Ģekli ile Eski Uygur Türkçesi döneminde ise “abla” anlamında
101
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Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugati’t-Türk IV, Çev: Besim Atalay, TDK Yayınları, Ankara 2013, s.1; C.
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Budapest/Leipzig 192, s.1; Mahmut Qaşqarï, Türik Sözdigi I, Haz.: Asqar Qurmaşulı Egewbay, Almatı:
Xant Baspası, Almatı 1997, s.116.
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Mahmud, age, s.23; R. Dankoff-James Kelly, Compendium of the Turkic Dialects (Divān lugāt atTurk), Harward Üniversitesi Basımevi, 1985, s.9; Brockelmann, age, s.8; Qaşqarï, age, s.122.
104
Dankoff-Kelly, age, s.19.
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Mahmud, age, s.693; Dankoff-Kelly, age, s.54; Brockelmann, age, s.230.
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Kenan Koç-Ayabek Bayniyazov-Vehbi Başkan, Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Akçağ
Yayınları, Ankara 2003, s.44.
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Age, s.47.
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Age, s.639
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Hatice Şirin, Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s.
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kullanılmıĢtır.111 Karahanlı Türkçesi döneminde ise apa Ģeklinin sadece “anne”
kavramını ifade ettiğini görmekteyiz. Bu Ģekli Karluk Türkmenlerince kullanılmaktadır,
Tibetlerde aynı söz baba karĢılığında kullanılmıĢtır.112 Divanü Lugati‟t Türkte bu
sözcüğün aba Ģekli de karĢımıza çıkmaktadır. aba, Oğuzcada “anne”, Tibetçede “baba”
anlamı ile kullanılmıĢtır.113 Ayrıca Divan‟da “anne” anlamı dıĢında günümüz Türk
lehçelerinin bazılarında da (Trk. aba “abla; anne; üvey anne; nine; kaynana”, Kmk.
abay “nine” Çuv. (ağ.) apa “babaanne” Özb. (ağ) apa/apay “abla; anne; nine”)
karĢılaĢtığımız “nine” anlamı da bulunmaktadır.114
Clauson, apa maddesinde kelimenin epe, ebe, aba Ģeklindeki varyasyonlarını
vermiĢ, “ata, soy”; “büyük baba”; “büyük anne”; “baba”; “anne”; “amca”; “hala”;
“ağabey”; “abla”; “ebe (doğum yaptıran kadın)” gibi çeĢitli manalarda kullanıldığını
belirtmiĢtir. Ona göre aba “amca” Ģekli Moğolca abaga‟ nın kısaltmasıdır ve ab ile
baĢlayan diğer tüm kelimeler de yabancı kökenlidir.115 Tietze, apa‟yı Derleme
sözlüğünü kaynak göstererek “ağabey” anlamı ile verir ve sözcüğü Eski Türkçedeki
“yaĢça büyük olan kimse” anlamı ile Clauson ve Doerfer‟e yönlendirir.116
Sözcük Kazak Türkçesinde apa biçimiyle hem anne hem de abla kavramlarını
karĢılamaktadır.117 Örnek olarak;
Apa, aq sütiñizdi aqtaymın, dep anasın quşaqtap, özin tejey almay egilip ketti.
“Anne, helalliğini kazanacağım, diyerek annesini kucaklayıp, kendisine engel
olamayarak ağladı.” 118
Apam aman-esen bolsa, osında alıp kelip birge turayıq. “Annem/Ablam119 iyi ise,
buraya gelip birlikte kalalım.”120
“anne” anlamına gelen bir diğer sözcük tarihi ve modern Türk lehçelerinin
hemen tamamında kullanılan, Türk dilin çekirdek sözcüklerinden sayılan ana
sözcüğüdür. Sözcük, Divanü Lugati‟t-Türk‟te ana olarak kayıtlanmıĢtır.121 Ana
yapısına ilk defa Yenisey mezar taĢlarında rastlamaktayız: “(a)na k(e)m t(a)ş (a)y kü[n]
(Ye 42/5)”.122 Sözcük günümüze deyin değiĢmeden gelmiĢtir. Köktürkçede kullanılan
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Tietze, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Sözlüğü, TUBA, 2017, s.410.
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ög bu dönemde hala oldukça yaygın olmasına rağmen ana da nadiren görülmektedir.
Clauson‟a göre sözcük ana Ģekliyle “anne” anlamındadır.123 Gülensoy sözcüğü *ana
olarak Divan‟daki Ģekliyle gösterir ve ayrıca bizleri apa ve abaya yönlendirir.124
NiĢanyan sözcüğün çocuk dili na-na sözcüğünden türemiĢ olabileceğini düĢünür.125
Tietze, sözcüğü ana madde baĢı ile ele alarak “anne” anlamını verir, devamında
Clauson‟a yönlendirir.126 Caferoğlu da bugünkü Türk aile örgütünde, türlü fonetik
değiĢmeler ile anne kavramının ana, anne, ane, ine, iney vb. Ģekillerinde kullanımda
olduğuna dair bir izahta bulunmuĢtur127 Li, ana sözcüğü haricinde, sözcüğün ön ünlülü
bir yapıya sahip ene biçimine tanıklık ettiğimiz lehçelerden de eserinde örnekler
vermiĢtir. 128
Ana sözcüğü Kazak Türkçesinde “anne; memlekette değerli, yaĢı büyük kadın;
esas, temel” anlamlarına gelmektedir.129 Bu sözün farklı bir fonetik Ģekli olan ene ise
Kazak Türkçesinde “kayın valide, kaynana”130 anlamında kullanılmaktadır. Örnek
olarak;
Alladan aq jol tilep, osı saparğa atandırıp sağlan ayawlı anam edi. “Allah‟tan
kazasız belasız yolculuk dileyip, bu sefere gönderen değerli annem idi.”131
Divan‟da uma sözcüğü de anne kavramını karĢılamaktadır, fakat bu kullanım
Kazak Türkçesinde bulunmamaktadır. Kazak Türkçesinde ayrıca şeşe132 ve mama133 da
“anne” kavramını karĢılamaktadır. Bu sözcükler ortak akrabalık adları olmadığı için
tarafımızca incelenmeyecektir.
Baba
“Baba” kavramı için, öncelikle, tarihi ve modern Türk lehçelerinin tamamında
karĢılaĢılan, Türk dilinin çekirdek sözcüklerinden sayılan ata sözcüğünden
bahsedilmelidir. ata Divan‟da “baba” anlamındadır.134 Tietze‟de “baba”135, Atalay‟da
sözcüğün “baba” anlamı dıĢında “ata, cet” manalarına da yer verilmiĢtir.136
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Sözcük yazıtlar dönemi söz varlığında yer almaktadır: “ülg(e)n (a)t(a)ka (i)ş(i)g
küç(ü)g b(e)rt[i] (O 11)”.137 Clauson, Eski Uygur döneminde bu sözcüğün, yazıtlar
dönemindeki kañ “baba” sözcüğünün yerine kullanılmıĢ olduğunu söylemektedir, tıpkı
Eski Türkçe dönemindeki ög “anne” sözcüğünün yerine ilk defa ana sözcüğünün
kullanılması gibidir.138 Li de sözcüğün ilk olarak Eski Uygur döneminde kullanılmaya
baĢlandığına ve bu sözcüğün yavaĢ yavaĢ kañ sözcüğünün yerini tutmaya baĢladığına
dikkat çekmektedir.139 NiĢanyan sözcüğün yine çocuk dili kökenli bir sözcük olduğunu,
daha eski edebi dilde görülen kañ “baba” sözünün yerini aldığını tahmin etmektedir.140
Ata sözcüğü, baba sözcüğü ile birlikte ikileme olarak, bazı lehçelerde “ecdat”
anlamı ile kullanımdadır: Az. ata-baba “ecdat”; Tkm. ata-bāba “ecdat”; Kzk. ata-baba
“ecdat” vb.141
Kazak Türkçesi sözlüğünde ata maddesi “1.Babanın babası, dede. 2. Soy, ecdat.
3. Kayınana, kayınbaba” olarak açıklanmıĢtır.142 Qazaq Ädebїy Tiliniñ Sözdigi‟nde
sözcüğün “öz baba; büyük baba, babanın babası” anlamları verilmiĢtir.143 Bu sözcük
için Kazak Türkçesinden örnek verecek olursak;
Ata körgen oq jonar, ana körgen ton pişer. “Baba gören ok yontar, anne gören
kürk biçer.”144
Men Däwlettiñ balasımın, ülken atam atı-Nurabay, süyegim- Qazaqtıñ Orta jüxi
Qarawıl elinen bolamın. “Ben Devlet‟in çocuğuyum, büyük dedemin adı- Nurabay,
soyum Kazak Orta Cüzü Karavıl memleketindenim.”145
Atan üyretken duğanı işiñnen aytıp qoyıp, äkeñ qaytıs bolğan kündi esiñe alıp
jür. “Dedenin öğrettiği duayı içinden oku, babanın öldüğü günü hatırla.” 146
Divan‟da “baba” anlamına gelen aba ve dede sözcükleri de yer almaktadır. Bu
Ģekillere Kazak Türkçesinde rastlamamaktayız. Kazak Türkçesinde baba kavramını
karĢılayan ata sözcüğünden farklı olarak äke sözcüğü bulunmaktadır. Bu sözcük de
ortak akrabalık adı olmadığından tarafımızca incelemeye alınmayacaktır.
Çocuk(lar)
Divan‟da “çocuk” kavramı için ogul, bala, kız, urı sözcükleri kayıtlanmıĢtır. Bu
sözcüklerden urı dıĢındaki sözler Kazak Türkçesi ile ortak kullanımda olan
137
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sözcüklerdir. Ogul sözcüğü Köktürkçe “evlat”147 anlamında kullanılmıĢ olup, Divan‟da
da aynı Ģekil ve aynı anlam ile muhafaza edilmiĢtir.148 BaĢlangıçta “evlat, çocuk”
kavramını karĢılayan bir sözcük olsa bile, tek baĢına kullanıldığı durumlarda erilliği
güçlü bir Ģekilde ima etmiĢtir.149 Divan‟da cinsiyeti belirtmek için urı ogul “erkek
evlat”150 ve kız ogul “kız evlat”151 söylemleri yer almaktadır. Yazıtlar döneminde
sözcüğün çoğul biçimi oglan (<ogul+an) bu dönemde ayrıca +An ekinin çokluk
iĢlevini yitirme sürecine girmesinden dolayı teklik “oğul” de bildirmektedir. Sözcük
Türkiye Türkçesinde oğlan>ulan>lan>len geliĢmesini yaĢar.152 Kazak Türkçesinde ise
ulan ve ul Ģeklinde yaĢamaktadır. Ancak Divan‟daki kullanımının aksine, burada daha
dar mana olan “erkek çocuk, oğlan” kavramını karĢılamaktadır.153
Köktürkçe ve Eski Uygur Türkçesinde dönemi metinlerinde yer almayan, ilk
olarak Divan‟da rastladığımız bala sözcüğünü KaĢgarlı Mahmut “her Ģeyin yavru
olanı” Ģeklinde bir açıklamaya yer vermiĢ olup “kuĢ yavrusu”, hatta “yırtıcı olan
olmayan tüm hayvanların yavruları” olarak da tanımlamıĢtır154 NiĢanyan sözcüğün
çocuk dilinden türetilmiĢ olduğu kanaatindedir.155
Kazak Türkçesinde bala sözcüğü, mana ve Ģekil değiĢikliğine uğramamıĢ, “anne
ve babanın çocuğu, evlat; bebek; hayvanların yavrusu” gibi anlamları karĢılamaya
devam etmiĢtir.156 Bunun dıĢında Kazak Türkçesinde böbek157, näreste158 , perzent159,
säbï160 gibi sözcükler de kullanılmaktadır. Yalnız bunlardan perzent hariç diğerleri
“evlat”tan ziyade “yaĢça küçük çocuk, bebek” anlamındadır.
Kız sözcüğünün Divan‟da temel anlamı “kız çocuk; genç kız”dır.161 Sözcük
Orhun yazıtlarında da geçmektedir: “b(e)gl(i)k urı ogl(u)ñ kul boltı (e)ş(i)l(i)k kız
ogl(u)ñ küñ boltı. (KT D 24)”162 Clauson sözcüğün kız evlat, bakire kız anlamları
dıĢında köle anlamıyla da kullanıldığına değinir.163 Tietze‟de sözcüğe “daha
147
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evlenmemiĢ; bakire; diĢi çocuk” anlamı ile rastlarız.164 Kazak Türkçesinde de sözcük bu
temel anlamını korumaktadır165 Bazı Türk lehçelerinde ise bu temel anlamından baĢka
anlamlar da bulunmaktadır: Tuvaca qıs “diĢi (hayvanlar için)”; ġorca qısçak “kız
yeğen, kayın siðli”; Yakutça qııs “nemere kız/ torun kız”166
Kardeş(ler)
Anne-baba ve çocuklardan bahsettikten sonra kardeĢ kavramını inceleyecek
olursak, Divan‟da “kız kardeĢ” için siñil, “erkek kardeĢ” için ini ve yurç, “ağabey” için
içi, “abla” için eçe, eke, eze sözcükleri bulunmaktadır. Kazak Türkçesinde ise “kız
kardeĢ” için siñil ve qarındas, “erkek kardeĢ” için ini ve bawır, “ağabey” için içi ve
ağa, “abla” için apa, äpeke, äpke sözcükleri kullanılmaktadır. Bu sözcüklerden siñil ve
ini, Divan ve Kazak Türkçesindeki ortak akrabalık adları olduğundan, üzerinde
yoğunlaĢacağımız iki temel sözcüktür.
Siñil sözcüğü Divan‟da “Erkeğin yaĢça küçük kız kardeĢi, kocanın kendisinden
küçük kız kardeĢi” anlamlarıyla karĢımıza çıkmaktadır.167 siñil‟i Orhun yazıtlarında kız
kardeĢ anlamı ile görmekteyiz: “siñ(i)l(i)m kunç(u)yug birt(i)m(i)z (KT D 20; BK D
17)”168 Sözcük Eski Uygur döneminde de “küçük kız kardeĢ” anlamı ile kayıtlıdır. 169
Clauson, bu sözcüğün “kendisinden yaĢça küçük kız kardeĢ” anlamında olduğunu
belirtmiĢtir.170 Sözcük, Kazak Türkçesinde de aynı Ģekilde ve aynı anlamda “yaĢça
küçük kız kardeĢ” olarak yaĢamaktadır.171
Siðil‟e örnek verecek olursak;
Meniñ qasımda jalğız siñlim bar, äkemiz bolsa äskerge ketti. “Benim yanımda
yalnız kız kardeşim var, babam ise askere gitti.”172
Divan‟da temel anlam olarak “yaĢça küçük kardeĢ”173 anlamlarına gelen ini
sözcüğüne Yazıtlar Dönemi Türkçesinde de rastlamaktayız: “(a)nta kisre in(i)si
k(a)g(a)n bolm(ı)ş (e)r(i)nç oglıtı k(a)g(a)n bolm(ı)ş (e)r(i)nç (KT D 4-5; BK D 5)”.174
Clauson sözcük için “genç erkek kardeĢ” anlamını vermiĢtir.175 Tietze‟nin sözlüğünde
ve Atalay‟da ini, “erkek kardeĢ” anlamının dıĢında “kayınbirader”176 olarak da
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kayıtlanmıĢtır. Sözcük Kazak Türkçesinde de “küçük erkek kardeĢ; yaĢça küçük erkek”
anlamında kullanılır.177
Men seni öz inimdey köremin. “Ben seni kardeşim gibi görüyorum.”178
Divanü Lugati‟t-Türk‟te geçen kan bağı ile oluĢan akrabalıkları bu Ģekilde
özetledikten sonra evlilik yolu ile oluĢan akrabalık adlarına da önce gelin ve damat için
kullanılan sözcükleri incelemekle baĢlamayı uygun görmekteyiz.
Gelin ve Damat
Evlilik akdi gerçekleĢtiren kız/kadın, toplumda “gelin”; erkek de “damat,
güveyi” olarak adlandırılır. Divan‟da kelin sözcüğü “gelin”179, küḍegü/küdegü sözcüğü
de “damat, güvey”180 olarak kullanılmaktadır. Kīz sözcüğü, Divan‟da “gelin, bakire
gelin” anlamında da karĢımıza çıkmakta olup181, Divanın Atalay neĢrinde kīz “Cariye”
anlamındadır.182 KaĢgarlı, halk arasında evlenen kadın için kis/kisi Ģeklinde bir
adlandırmanın da varlığına dikkati çeker: kis/kisi “zevce”183
Kelin sözcüğüne ilk defa Yenisey mezar taĢlarında tanıklık etmekteyiz.
“iç(i)ç(i)m (e)r ögl(e)r (e)r ogl(a)n (e)r küd(e)gül(e)r(i)m kız k(e)l(i)nl(e)r(i)m
bökm(e)d(i)m (Y3 3/6)”184 Clauson‟da kelin; “aileye gelen kiĢi, birinin ağabeyinin ya da
oğlunun karısı” olarak tanımlanmıĢtır.185 NiĢanyan‟a göre186 sözcük kel- fiil köküne
dayanmaktadır: “(Aileye) gel-en kiĢi”. kel- fiilinden -(I)n ekiyle oluĢmuĢtur. -n eki
geçiĢli ve geçiĢsiz tek ve çift heceli fiil köklerinden adlar üretir187. Akrabalık adlarını
inceleyen araĢtırmacı Li de sözcüğü kel- fiiline dayandırır.188 Gülensoy, köken bilgisi
sözlüğünde ağızlarda yaĢamakta olan gelinaba sözcüğüne yer vermiĢtir: gelinaba
“yenge, yaĢça büyük ağabeyinin karısı, gelin olan abla” anlamında, ağızlarda yaĢayan
bir kullanım olarak göze çarpmaktadır. 189
Kazak Türkçesinde de sözcük, aynı Ģekliyle ve aynı anlamda değiĢmeden
kullanılmaktadır: kelin “ana-baba için evladının karısı; yaĢça büyük ağabeyler ve
akrabalar için erkek kardeĢin karısı.”190
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Damat kavramı için kullanılan küdegü sözcüğü de kelin gibi, ilk olarak Yenisey
mezar taĢlarında geçmektedir: “küd(e)gül(e)r(i)m kız k(e)l(i)nl(e)r(i)m bökm(e)dim (Ye
3/6)”.191 Divan‟da sözcük “güveyi” anlamı ile kayıtlanmıĢtır.192 Li, sözcüğün “kızın
kocası, evlenmekte olan erkek” anlamında olduğunu ve günümüz Türk dillerinin
bazılarında “küçük kız kardeĢin kocası, koca” anlamlarına geldiğini belirtmektedir.193
Clauson‟da “Kız evladın kocası, küçük kız kardeĢin veya herhangi bir küçük
kadın akrabanın kocası, damat” olarak anlamlandırılmıĢ olup194 <*kü:ḍ- “beklemek (bir
misafir ya da hayvan), koyun gütmek”195 köküne dayandırılmaktadır. Eski Uygur
Türkçesi sözlüğünde misafir anlamına gelen küden sözcüğü Clauson‟un da belirttiği
gibi küd- “misafir vb. beklemek” ile bir iliĢki içerisindedir.196 NiĢanyan‟a göre sözcük
Eski Türkçe küḍegü “düğün sahibi” sözcüğünden evrilmiĢ olup, küd- “beklemek, göz
kulak olmak” fiilinden +agu fiilden isim yapım eki ile oluĢmuĢtur.197 Ġnan, Ramstedt‟in
küdegü sözcüğünün Moğolcada “zevcenin küçük kardeĢi” anlamına gelen kür degüü
sözcüğünden geldiği açıklamasına dikkati çeker. Poppe‟ye göre de izah aĢağı yukarı bu
Ģekilde olup O‟na göre bu tür kökeni meçhul sözcükler Moğolca‟nın yardımı ile izah
edilebilir. Bu iddiasına göre küri degüü sözcüğünü örnek göstererek, r sesinin eriyip
kaybolması ile oluĢmuĢ birleĢik bir sözcük olduğuna kanaat getirir.198 Kendi
düĢüncesine göre Ġnan, sözcüğün küḍ- veya küḍez- “gütmek, korumak, çobanlık etmek”
kökünden -e-gü ekiyle oluĢmuĢ bir isimdir ve “çoban” anlamına gelmektedir.199 Eren
güvey sözcüğünün, Farsçadan dilimize dāmād Ģeklinde geçtiğini söylemektedir. Ayrıca
Kafkas ve Rus dillerine de Farsçadan geçtiğini not düĢmektedir.200
Kazak Türkçesinde “Kadının kocası, eĢi; damat” anlamındaki sözcük küyew
Ģeklindedir.201 Kazak Türkçesinde d>ḍ>y değiĢimi, ḍ sesinin sızıcılığını arttırarak,
damağın daha arkalarına doğru yaklaĢması sonucu y‟ye dönüĢmesi ile küḍegü sözcüğü
küyew olmuĢtur.202 Ayrıca Kazak Türkçesinde Eski Türkçedeki topluluk ve çokluk
yapan +AGU eki, g>w ses değiĢimi olayına maruz kaldığında, söz konusu ek +aw/+ew
Ģekline dönüĢmektedir. Küḍegü>küyew sözcüğündeki g>w değiĢimi bu ses olayı ile
açıklanmaktadır.203 Örnekler;
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Qamısbektiñ älgi sarı qızı küyewge tïyip ketti “Kamısbek‟in deminki sarıĢın kızı
kocaya vardı.”204
Biraq qız toy belgilengen künniñ qarsañında kökirek awrwınan qaytıs bolıp ketti
de, jas küyew qayğığa battı. “Fakat, kız düğün tarihinin belli olduğu günün arefesinde
verem yüzünden vefat etti de, genç damat/koca büyük kaygıya battı.”205
Divan‟da geçen beg kisi ikilemesinden anlaĢılacağı üzere beg/bik “koca, kadının
eĢi, evli erkek”206 olarak yer almaktadır: beg kisi “karı koca” beg kisi üzlüşdi “Karı
koca arasında evlilik bağı koptu.”207 Tüm bu örneklerin yanısıra eş/iiş sözcüğü de “EĢ”
anlamıyla eserde geçmektedir. Kazak Türkçesinde ise “karı koca” anlamını karĢılayan
erli-zayıptı208 göze çarpmaktadır. Ayrıca jar209, jubay210, jubaylas211 sözcükleri de
Kazak Türkçesinde “eĢ” kavramını karĢılamaktadır.
Evlilik bağı oluĢturmuĢ insanlar, artık farklı akrabalıkların içerisine girmiĢ, iki
tarafın da aileleri, birbiri ile akraba olmuĢtur. Günümüzde olduğu gibi Divan‟da da, bu
akrabalıkların ayrı ayrı adlandırılmıĢ olduğunu görmekteyiz. Bugün “EĢlerin
babalarının ve annelerinin birbirlerine göre durumu”212 anlamıyla kullanmakta
olduğumuz tüñür “dünür” sözcüğü, Karahanlı döneminde “Kadının evlilik yoluyla
edindiği akrabalar”213, “kadının ailesi”214, kadının hısımları, dünür”215 anlamları ile
kayıtlanmıĢtır. Kazak Türkçesinde tüñür yerine quda “dünür (erkek)”216, qudağï “dünür
(kadın)”217 sözcükleri kullanılmıĢtır.
Gelin ve damat, sıhri akrabalıkların oluĢumu için kilit bireylerdir. Gelinin kız ve
erkek kardeĢleri ile damadın kız ve erkek kardeĢleri, bu sıhri akrabalık neticesi ile
çeĢitli rol adlarına sahip olacaklardır. Bunları tanımlayacak olursak:
Baldız
Günümüzde de baldız Ģekli ile kullandığımız “gelinin kız kardeĢi/kardeĢleri”
sözcüğüne Yazıtlar dönemi söz varlığında rastlamamaktayız. Divan‟da da “gelinin
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kendisinden küçük kız kardeĢi anlamı”218 ile kayıtlıdır.219 Clauson‟da sözcük “erkeğin
karısının küçük kız kardeĢi” olarak geçmektedir.220 baldız Kazak Türkçesinde “erkeğin
karısının kız kardeĢleri”221 anlamındadır. Örnek olarak;
Sol boyjetgen baldızı edi, qaharlı Aqsaq Temirdiñ. “O büyümüĢ baldızı idi
kahırlı Aksak Temir‟in.”222
Kayın
Yine günümüzde kayın olarak adlandırdığımız “damadın erkek
kardeĢi/kardeĢleri” Divan‟da kaḍın/kayın Ģeklinde olup (kayın Ģekli Oğuzlar ve onlara
uyanlar tarafından)223, Divanın Kazakça çevirisinde qadzın (kadhın) Ģeklindedir. qayın;
qayın ata; qayın ene. KıpĢaqtar bul sözdi <z> äriptermen aytadı.224 Eski Uygur
Türkçesinde kaḍın “kayın (peder)” anlamında geçmektedir.225 Clauson, sözcüğü evlilik
ile iliĢkilendirerek, sözcüğün ilk baĢlarda kayınpeder olarak kullanıldığını, daha
sonraları genel bir anlamda kullanıma geçtiğini kaydeder ve sözcüğün çeĢitli fonetik
değiĢimler ile kayın haline geldiğini belirtir. 15. yy Çağatay Türkçesi döneminde kayın
olarak telaffuz edilen sözcüğün “hanımın erkek kardeĢi” olarak kayıtlandığını da
aktarmaktadır:226 Kayın ata “Hanımın babası”; kayın ana “Hanımın annesi”
Qazak Tiliniñ Qısqaşa Etïmologïyalıq Sözdigi‟nde qayın maddesi Ģu Ģekilde
açıklanmaktadır:
“Sözcük başlarda yalnızca kadının akrabaları için kullanılmış olmalıdır.
Sonraları hem erkek hem kadın iki taraf için de ortak adlandırma olmuştur. Bu şekilde
olmasının sebebi önceleri qadhın (qatın) sözcüğünden çıkmış olmasıdır. Kaşgarlı
Mahmud‟un sözlüğünde kadhnagun (kayınağa) sözünün damat tarafından karısının
akrabaları için söylediği gösterilir. Mukaddimetü‟l-Edeb sözlüğünde de bu
adlandırmanın qadum kadın tarafından akrabalar olduğu gösterilir. Türk dillerinin
çoğunda eski t (∂) sesinin y(z),r sesleriyle değişme kuralı var. Şimdi Türk dillerinin
fonetik özelliklerine uygun olarak qayın sözcüksindeki y sesi bazen d(t), bazen de y(z)
seslerine dönmüştür. Örneğin Hakasçada xazın “kayın”, xazine “(xazın+ine)
kaynana”, xazınax “(xazın+ağa) kayınağa”; Tuvacada xatı “kaynata”, qat ie
“kaynana” şeklindedir. Bu nedenle qayın sözünün qatın sözünün fonetik başkalaşım
şeklidir. Türk dillerindeki akrabalık adlarını araştıran L.A. Pokrovskaya da qayın
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sözünü “qadan/qatın” sözüyle ilişkilendirip, bu adlandırmanın bazı Türk dillerinde
sadece kadın tarafından olan akrabalara söylendiğini belirtmiştir.”227
Kazak Türkçesinde kayın, “kız alıp veren iki ailenin damat ve gelin ile ilgili
akrabalığını bildiren” bir sözcüktür.228 Sözcüğün genelde tek baĢına kullanımına değil;
qayın ata gibi birleĢik Ģekillerdeki kullanımına rastlarız.229 Sözcük Kazak Türkçesinde
Ģu Ģekilleri ile mevcuttur: qayın ata, qayın ene, qayın ağa, qayın bike, qayın siñli, qayın
ini, qayın jurt.230 Caferoğlu‟nun, kayın(peder) olarak açıkladığı kaḍın sözcüğü örneğine
bakarsak, Eski Uygur Türkçesinde yaĢanan ḍ>y değiĢimini görmekteyiz.231 Eski Türkçe
-d->-ḍ->-y-232 geliĢmesi ile Kazak Türkçesinde y yönünde bir geliĢme göstermiĢ olup
sözcük, Kazakçada kayın Ģeklindedir:
Er jigittiñ üş jurtı boladı: Biri- öz jurtı, ekinşisi- nağaşı jurtı, üşinşisi- qayın jurtı
(Halk sözü). “Erkek adamın üç yurdu vardır: Biri kendi yurdu, ikincisi anne tarafından
yurdu, üçüncüsü eş tarafından yurdu.”233
Yenge
Divan‟da “yenge; büyük kardeĢin karısı” anlamında geçen yeñge sözcüğü234,
Kazak Türkçesinde, sözcük baĢı /y/lerin düzenli olarak /j/ye dönüĢmesi235 ile jeñge
biçimini almıĢtır.
Clauson‟da sözcük, “babanın küçük erkek kardeĢinin karısı, ağabeyin karısı”236
anlamları ile yeñge biçimindedir. Li, Uygurca metinlerde sözcüğün yenge ve yeñge
Ģekillerine dikkati çekmektedir. ekeñ ve yengeñ sewinçlig ol “Ablan ve yengen
sevinçlidir.”237
Semih Tezcan‟ın yenge sözcüğünün etimoloji önerisi “sonradan gelen hanım”
anlamına gelen yañı eke sıfat tamlamasının birleĢmesi Ģeklindedir: * yañı eke> *
yañıke> * yeñike> *yeñke> yeñge (Eski Türkçe ve daha baĢka Türk dilleri) > yenge
(Türkiye Türkçesi). 238
Sosın ata-analarına, ağa-jeñgesine külimdey qarap turıp… “Sonra anne
babasına, ağabey yengesine gülümseyerek bakıp…”239
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Enişte
Divan‟da “büyük kız kardeĢin kocası, eniĢte” anlamına gelen yezne sözcüğü240,
Yazıtlar Dönemi Türkçesinde bulunmamaktadır. Clauson yezne sözcüğü için “büyük
kız kardeĢin kocası ya da babanın büyük kız kardeĢinin kocası” anlamlarını
vermiĢtir.241 Sözcük Kazak Türkçesinde, ön seste y->j- fonetik değiĢimi ile jezde242,
Altay Türkçesinde ceste243 ve Kırgız Türkçesinde cezde244 Ģeklindedir. Biz bu /d/
Ģekillerin ilerleyici bir benzeĢme sonucu oluĢtuğu kanaatindeyiz.
Hasan Eren etimoloji sözlüğünde eniĢte sözcüğü için Farsça ankiiştā “a
husbandman” olarak açıklamıĢ ve Karl Foy ve Pokrovskaya‟nın yezne ile eniĢte
arasındaki bağın açıklanması hakkında görüĢlerini de eklemiĢtir. Köken bakımından
Kıpçak diyalektlerinde kullanılan yezne ile birleĢtirmiĢse de, enişte ile yezne arasındaki
bağın açıklanmasının olanaksız olduğunu saklamamıĢtır. 245 Li, sözcüğün Farsça
āngişta/engişte sözcüğünden geçtiği görüĢlerine karĢılık, bu sözcüğe ancak 1892
yılında F. Steingass‟ın A Comprehensive Persian-English Dictionary sözlüğünde,
angaşta/angişta Ģekliyle “zengin çiftçi veya tüccar” anlamı ile rastladığımıza değinir.246
Tietze de enişte madde baĢı ile sözcüğe “yakın kadın akrabanın kocası” anlamını
vermiĢtir.247 Yezde sözcüğü dıĢında Divan‟da namıja sözcüğü de “eniĢte” anlamında
kullanılmaktadır. Bu kullanım Kazak Türkçesinde bulunmadığından ortak akrabalık
adları sınıflandırmamıza girmemektedir.
Sonuç
AraĢtırmalarımız sonucunda, Türkçenin eski devirlerinde dahi, bazı akrabalık
adlarının tek bir akrabadan ziyade, baĢka akrabaların adlandırılmasında da
kullanıldığını görmekteyiz. Buna örnek olarak apa/aba sözcüğünün Oğuzlar tarafından
“anne”, Tibetler tarafından “baba”‟yı karĢılamasını; ayrıca “ata, soy”; “büyük baba”;
“büyük anne”; “baba”; “anne”; “amca”; “hala”; “ağabey”; “abla”; “ebe (doğum
yaptıran kadın)” gibi çeĢitli manalarda kullanılmasını, ata sözcüğünün “baba” anlamı
dıĢında “ata, cet” anlamlarının da olmasını ve Kazak Türkçesinde “soy, ecdat”
anlamları dıĢında dede ve kayınana/kayınbaba anlamlarına gelmesini örnek
gösterebiliriz.
Bazı akrabalık adları, tarihi dönemlerden günümüze kadar gerek Ģekil gerek
anlam yönünden hiçbir değiĢikliğe uğramadan Kazak Türkçesinde yaĢamaya devam
etmektedir:
240
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DLT → ana
KT → ana
DLT → apa
KT→ apa
DLT → siðil
KT→ siðil
DLT → ini
KT→ ini
DLT → ḳız
KT → ḳız
DLT → kelið
KT → kelið
DLT → baldız
KT → baldız
Yine bazı akrabalık adları da çeĢitli fonetik değiĢimler geçirerek Kazak
Türkçesinde yaĢamaya devam etmektedir:
DLT → küḍegü
KT→ küyew
DLT → yeðge
KT → jeðge
DLT → yezne
KT→ jezde
DLT → ḳaḍın
KT → ḳayın
ÇalıĢmamız esnasında, tüm bunların dıĢında Divanü Lugati‟t-Türk‟te ve Kazak
Türkçesi yazılı metinlerinde/ağızlarında yaĢayan çeĢitli (ortak olmayan) akrabalık
adlarını da tesbit etmiĢ bulunmaktayız. Böylece Divanü Lugati‟t-Türk‟te var olan pek
çok akrabalık adlarının Kazaklar tarafından aynen ya da çeĢitli fonetik değiĢmeler
geçirerek yaĢamakta olduğunun tesbitinin yanısıra kendi akrabalık kültürlerinin de
varlığını tanıklamıĢ bulunmaktayız.
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HAM ROMANDAN TAM ROMANA: “SĠRĠUS
MUHAFIZLARI RASPUTĠN‟ĠN YÜZÜĞÜ” ROMANININ
YARATIM SÜRECĠ
Öğr. Gör. Yunus TĠKER
(ORCID: 0000-0002-8528-8968)
Hakkari Üniversitesi
ÖZET
Makale, gazete haberi, tarih kitabı, din kitabı, şiir, hikâye, roman vb. anlatı
türlerinden birkaçını kapsamaktadır. İnsanların iletişim kurmak için geliştirdikleri
anlatılar, kişilerin amaç ve ihtiyaçlarına göre sayısız şekilde alt türler oluşturabilirler.
Burada bizim için önemli olan, edebiyatın kapsam alanına giren anlatı türleridir.
Edebiyatın olanakları içinde yaratılan türler, “kurmaca anlatı” olarak karşımıza
çıkarlar. Kurmaca anlatıları diğer anlatılardan ayıran en belirgin özelliği ise;
anlatının oturtulduğu düzlemdeki ana unsurların (zaman, mekân, şahıs) kurgulanmış,
yani hayali olarak yaratılmış olmasıdır. Öte yandan kurmaca anlatılar içerisinde
şüphesiz en geniş hacim ve olanaklara sahip olanı ise romandır. Peki, bir yazar
romanını kurgularken/yaratırken nasıl bir serüvene atılır? Kurguladığı anlatının bir
tohum olarak belirmesi, bu tohumun filizlenmesi, dallanıp budaklanması süreci nasıl
gelişmektedir? Roman, gelişim süreci içerisinde bir değişime uğramakta mıdır? Bu vb.
sorular ışığında “Sirius Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü” romanında, yazar ve
editörün romanın yaratım sürecinde izlemiş oldukları tutum ortaya konularak romanın
ham hâlinden tam hâline kadar olgunlaşma aşamaları dikkatlere sunulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yazar, Editör, Anlatı, Kurmaca Anlatı, Yaratıcı Yazarlık
FULL NOVEL FROM RAW NOVEL: CREATION PROCESS OF NOVEL
“SIRIUS MUHAFIZLARI RASPUTIN‟ĠN YÜZÜĞÜ”
ABSTRACT
Articles, newspaper news, history books, religious books, novels, stories, poetry,
etc. it includes several of the narrative genres. What people have narrative from
developed to communicate can form subspecies in countless ways, according to the
purpose and needs of the people. What is important for us here are the types of
narratives that fall within the scope of literature. Genres created in the possibilities of
literature come out as “narrative fiction”. The most distinctive feature that
distinguishes fictions from other narrative fictions is; the main elements (the time,
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space, person) of the plane on which the narrative is placed is fictional, ie,
imaginatively created. On the other hand, narrative fictions are undoubtedly novels
with the largest volumes and possibilities. So, constructing a novel by author / how to
embark on an adventure of creating? How does the process of writing the narrative of
the author as a seed, the sprouting of this seed, and the process of branching out are
developing? Does the novel undergo a change within the development process? This
and so on in the light of the question, in the novel “Sirius Muhafızları Rasputin‟in
Yüzüğü” the author and the editor will try to present the attitude of the novel in the
process of creation and to show the stages of maturity from the raw to the full extent of
the novel.
Key Words: Author, Editor, Fiction, Narrative Fiction, Creative Writing
GiriĢ
Anlatı, kısaca insanoğlunun bir Ģeyler söyleme ihtiyacını sözsüz (beden dili /
iĢaret dili), sözlü veya yazılı olarak baĢkalarına aktarma eylemidir. Bu ihtiyaç,
insanlığın varoluĢunun baĢlangıç tarihi kadar eskidir. Gerek tanrısal gerek varoluĢsal
gerekse de baĢka bir felsefi temele dayansın, insanoğlu var olduğundan beri en temel
gereksinimleri olan fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılamak için bile dolaylı veya dolaysız
anlatıya baĢvurmuĢtur. Bu yaklaĢımla baktığımızda iĢaret edilen, konuĢulan, yazılan ve
çizilen her Ģey bir anlatıdır.
BaĢlangıçta belki fizyolojik ihtiyaçların karĢılanması için kullanılan dil ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan anlatı, yüzyıllar içinde çeĢitli evrelerden geçerek günümüze
kadar geliĢimini sürdürmüĢ ve gelecekte de bu değiĢim ve geliĢimini sürdürmeye
devam edecektir. Ġnsanların iletiĢim kurmak için geliĢtirdikleri anlatılar, kiĢilerin amaç
ve ihtiyaçlarına göre sayısız Ģekilde alt türler oluĢturabilirler. Tarihi bir vakanın, haber
değeri taĢıyan bir olayın anlatılması/yazılması veya konuĢma engelli bir bireyin
gündelik yaĢamına dair bir anekdotu iĢaret diliyle aktarması anlatının konusu
olabileceği gibi edebi değer taĢıyan metinlerin tümü de anlatının kapsamı içindedir. Öte
yandan anlamını bu kadar geniĢ tuttuğumuz anlatı ile edebiyatın sınırları içerisinde
kalan anlatı, temelde birbirinden ayrılırlar.
Ele aldığımız konu perspektifinden baktığımızda edebiyatın olanakları içinde
yaratılan türler, “kurmaca anlatı” (narrative fiction) olarak karĢımıza çıkarlar. Kurmaca
anlatıları diğer anlatılardan ayıran en belirgin özelliği ise; anlatının oturtulduğu
düzlemdeki ana unsurların (zaman, mekân, Ģahıs) kurgulanmıĢ, yani hayali olarak
yaratılmıĢ olmasıdır. Kısaca örneklendirecek olursak; alelade bir günde (zaman), bir
yerde (mekân), bir kimsenin (Ģahıs) baĢından geçen bir olayın veya karĢılaĢtığı bir
durumun yazar tarafından bu unsurlardan birinin ya da hepsinin hayali (imaginative)
olarak değiĢtirilmesiyle ortaya çıkan metinler kurmaca anlatılardır. Bununla birlikte
yazarın
hayal
gücünün
(imagination)
sınırlarını
zorlayarak
tamamen
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olağanüstülüklerden vücuda getirdiği ve literatürde “fantastik” olarak adlandırılan
anlatılar da bu tanıma dahildir. Burada önemli olan bu anlatıların kurmaca (fiction)
olmalarıdır. Öte yandan “bütün edebiyatı bir “fiction” olarak ele al[amayız]. Bazı
romanlar gerçek olayları ve kişileri anlatırlar. Diğer taraftan baktığımızda da, bütün
kurmacaları da edebiyat olarak değerlendiremeyiz. Mesela, hayali söylemler fıkralarda
da bulunur: (Karadenizlinin biri…: Bizim Temel …). Bir matematik problemi (Üç
musluktan akan su bir havuzu dört saatte doldurur…) diye başlayabilir.”248 Edebi
türlerin çoğu kurmaca bir dünya yaratırlar; ancak her ne kadar öyle olsa bile bu, gerçek
dünyadan tamamen kopuk oldukları anlamına gelmez. Hatta ortaya konulan eser, okuru
kendi dünyasının gerçekliğine inandırdığı nispette baĢarılı sayılır. Böyle bir dünyayı
kurgulamak ise kolay bir iĢ değildir. Peki bir yazar bu kadar zor olan bir iĢe niye
giriĢir?
“Sanatçı neden bir şeyler anlatmak istemektedir, anlatacağı şeyi nasıl
seçmektedir, sanatçı anlatacağı mevzuyu hangi varlıkları seçerek görünürler dünyasına
getirir, daha da önemlisi sanatçı, anlatacağı konuyu ifade etmeye çalışırken aracı
olarak seçtiği varlıklarla niyetini birbiriyle nasıl örtüştürmektedir -zira seçilen aracılar
eğer niyetin ortaya çıkmasında tam olarak denklik sağlayamazsa o zaman rahatlıkla
eserin kurgu zaafından bahsedilecektir- (zira “her unsur diğer bir unsura bağlıdır,
hikâye böyle bir uyum içinde gelişir ve her unsur, öteki unsurlarla uyumu ölçüsünde
geçerlidir.”)249 bir eseri incelemede niyeti görünür kılmaya yarayan araçların niyetle
örtüşülürlüğü nasıl tespit edilmelidir ve bunun kurgunun mükemmelliğinde oynayacağı
rol nedir?”250
Doğası gereği insanoğlunun türlü ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlar, önem
sırasına göre insanın içinde bulunduğu koĢullara bağlı olarak değer taĢır. Yeme-içme,
güven, barınma, dinlenme vs. artırılabilir. Nitekim anlatma da insanın temel
ihtiyaçlarından biridir. Bir mahalledeki kadınlar anlatma ihtiyaçlarını dedikodu ile,
kahvehanedeki erkekler laflamayla, öğretmenler ders anlatmayla vb. giderirler. Ġki
kadın dedikoduya baĢlamadan önce biri diğerine “bunu anlatmasam çatlayacağım” diye
söze baĢlar. Bir yazarın ya da Ģairin yazmaya ihtiyaç duyma sebebi, bu gereksinimin
altında yatan dürtüye dayanmaktadır. Peki yazmak gerçekten bir ihtiyaç mıdır?
Yazmayınca insanın neresi çalıĢmaz? Sait Faik, bu soruların cevabını Ģu Ģekilde
vermektedir:
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“Söz vermiştim kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan
başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs,
hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kâğıt kalem aldım. Oturdum.
Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için
cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm.
Yazmasam deli olacaktım.”251
Mahalledeki kadının anlatma ihtiyacını karĢılayamama durumunu çatlamayla
açıklamasına benzer bir ifade kullanan Sait Faik, yazma ihtiyacını giderememesi
halinde çalıĢmayacak olan yönünü ortaya koyduğu bu ifadeleriyle yalnız değildir. Rollo
May, yaratıcılığın ciddi psikolojik sorunlarla bütünleĢtiğini; “Van Gogh çıldırıya
kapıldı, Gaugin içe-kapanık (schizoid) görünüyor, Poe alkolikti ve Virginia Woolf ciddi
bir çöküntü içindeydi.”252 ifadeleriyle -kimi yazar ve Ģairlerin de benzer nevrotik
hallere kapıldığını- dile getirir. Yazma eğiliminde ve ediminde olan bir insanın, içinde
bulunduğu koĢullara bağlı olarak yazma isteminin ortaya çıkıĢı, kendi varlık
problemine bir çözüm arayıĢı, hiçlik duygusuna bir meydan okuma giriĢimidir.
“Bireyin yaşayacağı dünya kendi dünyasıdır. Kişiler, bu dünyada ve kendi
problemleri konusunda ancak, dünyayı kendileriyle olan ilişkisi içinde yakalarlarsa bir
şey yapabilirler. Ancak (dünyadaki) kendilerine karşı tavır alabilip (dünyadaki)
kendilerini reddedebilecek duruma gelirlerse kendi varlıklarını olumlayabilirler.
“Ölümle (insanın kendi varlığının hiçbir yankısını bulamadığı bir dünyayla) yüz yüze
gelebilme yetisi (cesareti) gelişmenin önkoşuludur, insanın kendi bilincine varmasının
ve kendisini bulmasının önkoşulu.” Bireyin kendi yok oluşunu karşısına alması yaşamın
trajik yanının yaşanmasıdır. Varlık alanını bir sis gibi örten hiçlik ile yüz yüze gelerek,
kendi beklentisine, istemine, emeğine, çabasına rağmen varlığın yokluğa düşmesine
karşı, hiçlik bulutunun içine yeni bir varlık alanını yaratmak üzere dalabilmesidir. Bu
deneyim sembolik olarak kısmi bir ölüm ve tekrar-doğma olarak sık sık karşımıza
çıkar.”253
Bütün bunlarla beraber yazma ediminin ortaya çıkıĢı, oldukça meĢakkatli
süreçlerden geçer. Bu konuda oldukça bilinen bir örnek verilir. Yazma süreci doğum
sancısına benzetilir ve bu örnek yazma sürecinin epistemolojisine açıklık getirir. Nasıl
ki doğumdan önce evlenme çağına gelmiĢ olma, evelenecek kiĢiyi seçme, tanıĢma,
isteme, niĢanlanma, evlenme, hamile kalma gibi evreler varsa; yazmak için de benzer
süreçler söz konusudur. Bunlar “karĢılaĢma”254, “kaygı-korku”255, “coĢku”256,
“gerilim”257, “gevĢeme”258, “kavrayıĢ”259 ve “yaratma” evreleridir.
251
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KarĢılaĢma, yazma istemi olan bireyin niyeti doğrultusunda ortaya koyacağı
eserin konusuyla karĢılaĢmanın gerçekleĢmesi durumudur. KarĢılaĢma, somut dünyadan
bir nesne ile olabileceği gibi bir iç hayalle de olabilir. Bu durum yazma istemini açığa
çıkarır, ancak karĢılaĢmadan sonraki evreler gerçekleĢmezse açığa çıkan Ģey yaratıcılık
değil, yaratacak gibi olma duygulanımıdır ve yaratıcılık gerçekleĢmediği takdirde
karĢılaĢma eksik kalmıĢ demektir. Öte yandan karĢılaĢmanın yoğunluğu yeteri düzeyde
gerçekleĢmiĢse yazma istemi, yazma edimine doğru evrilerek bireyde kaygı-korku
duygusunu tetikler ve belli bir süre sonra kaygı-korku, yerini coĢkuya bırakır. Fakat
bütün bunlar yaratıcılık için yeterli değildir. Ġstem halindeki birey, Newton‟un suyu
kaldırma kuvvetini yıkandığı sırada buluĢu gibi bir gevĢeme-rahatlama durumu da
yaĢamalı. Ancak May, yaratıcılık için gevĢemenin her zaman geçerli olmadığını
mücadele, gerginlik ve yaratıcı zorlanmanın daha etkili olduğunu savunur.
“Bu yüzden May‟de nevroz, şizoidlik, duygusuzluk, kişinin yaratıcılık öncesi
bekleme, zaman kazanma durumları olarak olumlu değer taşır. Birey kendi varlığını
kazanabilmek için geçmişten getirdiği varlığını gözden çıkarabilmeli, hastalıkla, acıyla
ve kaygıyla yeni durumuna hazırlanabilmelidir. Kendini dünyada yitirmek ise kişiliğin
merkezini boşaltacağı için onun vakum diye nitelendirdiği boşalma durumuna yol
açacaktır. Ne kendini varlığın içinde yitirmek, ne varlığa hayır demek, kişinin kendi
varlığında yeni gelecek varlık için boş oda hazırlaması. Ne dünyayı boşaltma; ne dünya
tarafından boşaltılma; yeni dünya için kendi kendini boşaltma.”260
Kaygı-korku ve coĢkudan sonra ister gevĢeme ister gerginlik durumu olsun
yazma ediminin artık vücut bulmaya baĢladığı kavrayıĢ ortaya çıkar ve nihayetinde
yaratma gerçekleĢir. May‟in, yaratıcılığın varlık bulması için ortaya sürdüğü boĢ oda
hazırlama önerisi, doğu toplumunda da yer bulmuĢ bir olgudur. “İbn Kuteybe iyi bir
şair olmak için bir yöntemden bahseder. Cerir şairliğe karar verdikten sonra ona yüz
bin beyit ezberle de gel, derler. Cerir ezberleyip geldikten sonra ona, git bu şiirleri unut
da gel denir. Bu isteğe çok şaşıran Cerir bunun sebebini sorar. Taklide düşmemen için
unutman gerekir, derler. Üç yıl sonra o şiirleri unutup gelince de ona dedikleri şudur:
Tamam şimdi şair olabilirsin.”261 Görüldüğü gibi yaratıcılığın ortaya çıkması için
yaratma sürecinin epistemolojik arka planında bir varlık alanının oluĢ(turul)ması
elzemdir ve bu varlık alanında yaratma ediminde olan bireyin kendini yitirmemesi
gerektiği gibi varlık alanını da kendi dıĢında tutmaması büyük önem arz etmektedir.
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Yaratmanın vücut bulması için varlık alanında bu iki nokta birleĢtirilerek yaratmaya
boĢ alan açılmalıdır.
Öte yandan yazma istemi olan bir kiĢi, yazma edimini bir amaca bağlamalıdır.
Yazar, kendi varlık problemine bir çözüm arayıĢı, hiçlik duygusuna bir meydan okuma
giriĢimiyle sembolik olarak kısmi bir ölüm ve tekrar-doğma dürtüsüyle yazma istemini
harekete geçirdiğinden daha önce bahsetmiĢtik. Öyleyse yazara Ģu soru sorulmalıdır.
“Dünyanın hangi görünüşünü örten perdeleri kaldırmak istiyorsun, bu ortaya çıkarışla
hangi değişikliği getirmek istiyorsun?”262 Yani yazarın yazma niyeti tam olarak nedir?
Burada Ģuna değinmekte fayda var. Umberto Eco, bir anlatı metninin teĢekkülünde üç
Ģeyin niyetinden bahseder. Bunlar; “yazarın niyeti” (intentio auctoris), “okurun niyeti”
(intentio lectoris) ve “metnin niyeti” (intentio operis)‟dir.263 Dursun Ali Tökel, eski
çağlar için geçerli olmayan ama bugün bol satıĢ, çok kazanç ve rakibe fark atma
eylemlerinin etkili olduğu, eserin okuyucuyla buluĢabilmesinde önemli rol oynayan
“yayıncının niyeti” olarak adlandırdığı dördüncü bir niyetten söz etmektedir.264
Bunlara, yayıncıdan bağımsız, anlatının kurgu zaaflarını giderme ve edebi nitelik
kazandırma amacı güden “editörün niyeti”ni de beĢinci bir niyet olarak ekleyebiliriz.
Bütün bunlarla beraber asıl önemli olan, anlatının yaratma sürecine bizatihi dâhil olan
yazarın niyetidir. Yazar, niyeti doğrultusunda ortaya koyacağı eser ile hangi örtüyü
kaldıracaktır? Bu örtü daha önce kaldırılmıĢ mıydı? KaldırılmıĢsa eğer; ne kadar
kaldırılmıĢtı ve kaldırılan örtünün altındaki Ģeye hangi yönüyle yaklaĢacaktır?
KarĢılaĢmanın gerçekleĢtiği örtü ve yazma istemini tetikleyen dürtü, yazarı yaratma
edimine doğru çeken istem gücünün kendisidir.
Romanın Yaratım Süreci
Sirius Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü kısaca, Göbekli Tepe‟nin bilinen tarih
algısını değiĢtirdiğinden, Göbekli Tepe ile bağlantısı saptanan Sirius Takımyıldızı ve bu
yıldız takımı ile birlikte anılan Orion Takımyıldızının dayandığı dini ve mitolojik
geçmiĢinden, Çarlık Rusya‟sı döneminde yaĢamıĢ ve gizemli bir kiĢiliğe sahip olan
Rasputin ve yüzüğünden, yüzüğün peĢinde olan Rus Gizli Servisinden, yüzükle birlikte
kolye ve Gaybın Kitabı‟nın peĢinde olan Kaftarlardan, dünyanın dengesini sağlamakla
görevli ve IĢığın Kitabı‟nın sahibi olan Sirius Muhafızlarından ve bütün bunlardan
habersiz saf aĢkın peĢinde olan, ancak birdenbire kendini olayların içinde bulan Berk‟in
serüveninden bahseden ve fantastik unsurlar içeren bir roman.
Romanın yazarı Serhat Batur ile yaptığım mülakatta, giriĢ kısmında değinmeye
çalıĢtığımız roman yaratma süreci ile ilgili Sirius Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü‟nün
yaratım sürecini Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir:
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“Roman yazma serüvenim, içimde olanları anlatma dürtüsüyle baĢladı.
Anlatacağım bir hikâyem, kurgulayacağım bir dünyam ve yaratacağım karakterlerim
olsun istedim. Yıllar önce turistik gezi amacıyla ġanlıurfa‟da bulunan Göbekli Tepe‟yi
ziyaret etmiĢtim. Bu ziyaretimden yaklaĢık yedi, sekiz yıl sonra Sirius ile ilgili bazı
bilgiler okudum. Benim karĢılaĢmam bu Ģekilde gerçekleĢti. Sirius‟un izdüĢümü olarak
inĢa edilen Göbekli Tepe ve Sirius‟un dayandığı dini ve mitolojik alem beni içine
çekerek bendeki yaratma istemini kendiliğinden ortaya çıkardı. Sirius‟u görünce kitabı
yazmaya karar verdim ve derin bir araĢtırmanın içerisine girdim. AraĢtırmalarım
esnasında Göbekli Tepe ile Sirius arasında bir bağlantı olduğunu, ayrıca Sirius‟un da
mitolojide Orion ile bir bağlantı içinde olduğunu öğrendim. Bu süreç içerisinde
herhangi bir kaygı-korku durumunda olmadım; ancak kurguyu kafamda oluĢturmaya
baĢlayınca bunun yazıya geçirilmesinin gerilimini yaĢadım. Kaygı-korku düzeyim
bendeki varlık problemine bir çözüm arayıĢı, hiçlik duygusuna bir meydan okuma
giriĢimiyle sembolik olarak kısmi bir ölüm ve tekrar-doğma dürtüsü Ģeklinde baĢ
gösterdiğini söyleyemem; ancak Ģimdi bunu düĢününce neden olmasın, belki de
bilinçaltımda var olan bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca kaygı-korku, bana göre
yaratma ediminde olan bir yazarda sadece yazmaya baĢlamadan önce veya yazma
döneminde olan bir Ģey değil; yazdıktan sonra da eser ile ilgili kaygı-korku, okuyucu ve
eleĢtirmen tarafından gelecek olan yorumlara bağlı olarak devam ediyor. Öte yandan
hikâye iyice belirmeye baĢlayınca derin bir coĢku yoğunluğuna girdim ve yazmaya
baĢladım. Kurguladığım dünya ve yarattığım karakterler, anlattığım hikâyemde hayat
buldukça; yazdıkça coĢkunluğum da buna bağlı olarak artıyordu. Yazamadığım,
yaratmanın gerilimini yaĢadığım, ortaya çıkaramamanın doğum sancısını çektiğim
dönemleri ise; hikâyemi bekleterek atlattım. KarĢılaĢmadan sonra kaygı-korku, gerilim
ve coĢku süreçlerini belli bir düzende yaĢamadım. Kimi zaman biri diğerinin önüne
geçiyor, kimi zaman da hepsini bir arada yaĢıyordum. Ġlk karĢılaĢmanın ardından birçok
karĢılaĢma daha yaĢadım. AraĢtırdıkça yazıyor, yazdıkça araĢtırıyordum. Ve her yeni
araĢtırma, her yazma beni yeni bir karĢılaĢmaya sevk ediyordu. Ġlk karĢılaĢmam olan
Göbekli Tepe ve Sirius gerçek hayatın bilgisine, tarihe, mitolojiye dayanabilir; ancak
daha sonra hikâyeme dâhil olan yüzük, kolye, Gaybın Kitabı, IĢığın Kitabı, Ayasofya,
DikilitaĢ, ÇemberlitaĢ, Knidos Feneri ve diğerleri kendiliğinden belirdi. Yabancı
karakterlerime araĢtırarak, onlara uyan, kiĢiliklerini yansıtan isimler verdim; ancak
içimizden olan karakterler için özellikle bir isim araĢtırmasına girmedim. Romanda
zaman konusuna önem verdim, belirttiğim tarih ve zamanların tamamı bilinçli
seçimlerdir. Romanın yaratım sürecine editörün de etkisi oldu. AkıĢı düzenleme, yazar
olarak benim anlatmak istediğim fakat anlatamadığım kimi yerleri fark ederek kurguyu
ona göre biçimlendirdiği oldu. Yani yaratma sürecine müdahil olduğu söylenebilir.
Örnek verecek olursam, romanın ana kahramanı olan Berk‟in ismi, baĢlangıçta Mert
idi. Ġlerleyen dönemlerde Mert isminin kahramanıma uymadığı düĢüncesi içine girdim;
fakat değiĢtirip değiĢtirmeme konusunda çok kararsızdım. Konuyu editörüme
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açtığımda, Mert‟in hikâyenin çerçeve anlatısının dıĢında kendi dünyasında yaĢarken
birdenbire ĢimĢekleri üzerine çekerek çerçeve anlatıya dâhil olduğunu ve Berk‟in
sözlük anlamının da ĢimĢek olduğunu söyleyerek kahramana daha çok uyacağını dile
getirdi. Bu açıklama beni ikna etmiĢ ve neredeyse romanın üçte ikisinin yazılmıĢ
olduğu bir dönemde baĢ kahramanım isim değiĢtirmiĢti. Ġkinci bir örnek ise, gözümden
kaçan bir kurgu hatasıyla verilebilir. Aslında bu durum beyin yapımla ilgili. Beynim
çok hızlı çalıĢtığından, olayları da hızlı yaĢıyorum. Buradaki kurgu zaafı da belki
bundan kaynaklanmıĢ olabilir. ġöyle ki; Alexis, Neuschwanstein ġatosu‟nda geniĢ
güvenlik önlemleri altında tutulan Gaybın Kitabı‟nı alabilmek için elektronik güvenlik
cihazlarını devre dıĢı bırakacak elektromanyetik sinyal bozucu küçük bir top
kullanacaktı. Kitabın tutulduğu Ģatonun kulesinde bulunan odanın kapısı önünde duran
Alexis, top sayesinde üç saniye kazanacak ve bu üç saniye içinde Alexis‟in kapıyı açıp
kitabın tutulduğu kurĢun geçirmez cam fanusa ulaĢması, bu fanusu örümcek bombayla
patlatması ve kitabı alıp odadan çıkması gerekiyordu.265 Düzenleme esnasında editörüm
bu sahnede geçen olaya verilen sürenin imkansıza yakın olduğunu söyledi. Evet, roman
belki fantastik unsurlar içeriyor olabilir, ancak bir kurgu okuyucuyu gerçekliğe
inandırdığı nispette baĢarılı olduğundan buradaki süreyi editörün tavsiyesiyle on
saniyeye çıkarttık. Romanın yaratım süreci bu Ģekilde oldu. Bir karĢılaĢma ve dürtüyle
baĢlayan serüven; tecrübelerim, yaĢanmıĢlıklarım ve bilgi birikimimin dıĢa vurumu
olarak bu eser ortaya çıktı.
Sonuç
Sadece yazma edimi olan birey değil, yazma istemi olan bireyler de kendi varlık
problemlerine bir çözüm arayıĢı, hiçlik duygularına bir meydan okuma giriĢimi,
psikolojik olarak bir rahatlama iç güdüsü veya hikâyelerini anlatma/duyurma dürtüsü
ile yazma/yaratma isteği duyar. Sait Faik‟ten Van Gogh‟a, Gaugin‟den Poe‟ya, Virginia
Woolf‟a kadar her yazar ya da Ģairin yaratma dürtüsü ve yaratım süreci farklıdır. Ele
aldığımız Sirius Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü romanının yaratım sürecini bizzat
yazarının söyledikleriyle ortaya koymaya çalıĢtık ve çalıĢmanın sonucunda diğer
yazarlarla benzer cevaplar alsak da farklı olan birçok noktanın da varlığını görmüĢ
olduk. Kimi yazma edimini nevrotiğe, kimi kendi dünyasını kurup karakterlerini
yaratmaya, kimi de tanrıya meydan okumaya bağlar. Her ne olursa olsun yaratma edimi
farklı istemlerin, farklı biçemlerinin, farklı süreçleriyle ortaya çıktığından biri bir
diğerine benzemez. Öte yandan May, yaratıcı süreç için Ģöyle bir öneride bulunur:
“Yaratıcı süreç sayrılığın sonucu olarak değil, duygulanımsal (emotional) sağlığın en
yüksek derecedeki betimi, normal kişilerin kendilerini gerçekleştirme edimlerinin bir
dışavurumu olarak keşfedilmeli.”266
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CORINNA SHATTUCK‟UN HAYATI VE BAZI
YAZILARININ ANALĠZĠ267
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(ORCID: 0000-0001-8121-4139)
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği, (ABCFM) ya da Amerikan Board
olarak bilinen kuruluĢ, 19. yüzyılın baĢında ABD'de kurulmuĢ olan Amerikan Protestan
misyoner örgütüdür. Bu çalıĢma Amerikan Board‟un “Merkezi Türkiye Misyonu”nun
Antep istasyonuna bağlı bir dıĢ istasyon olan Urfa‟da görev yapan ve bu süreçte
buranın tek Amerikalı kadın misyoneri olan Corinna Shattuck (1848-1910)
hakkındadır. ÇalıĢmada, 1895 Ermeni isyanında ve sonrasında yaĢananlarda rolü olan
Corinna Shattuck‟un Osmanlı Devleti‟ndeki faaliyetleri üzerinde durulmakta ve bazı
yazılarının analizi ve genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ABCFM, Corinna Shattuck, Urfa, Ermeniler.
THE LIFE OF CORINNA SHATTUCK AND THE ANALYSIS OF SOME OF
HER WRITINGS
ABSTRACT
The American Board of Commissioners for Foreign Mission, briefly known as
ABCFM or the American Board, was established in the USA at the beginning of the
nineteenth century and was an American Protestant missionary organization. This study
is about Corinna Shattuck, (1848-1910) the woman missionary of ABCFM, who
worked as the only missionary woman in the Oorfa sub-station of the Aintab station in
the “Central Turkey Mission”. To highlight Corinna Shattuck‟s role in the Armenian
uprising of the 1895 and its aftermath, this study gives information about the activities
of Corinna Shattuck in the Ottoman State and provides an analysis and a general
evaluation of some of her writings.
Keywords: ABCFM, Corinna Shattuck, Oorfa, Armenians.

267

02-04 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya, Kemer’de düzenlenen Uluslararası Multidisipliner
Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda bu çalışmanın bazı kısımları “Corinna Shattuck’un Hayatı ve
Kişisel Yazılarının Analizi” başlıklı bildiri olarak sunulmuştur ve çalışma içerisinde yer alan tüm
çeviriler bana aittir.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

137

GiriĢ
Osmanlı Devletinde 19. yüzyılın ikinci yarısının son çeyreğinde görülen Ermeni
isyanlarının ortaya çıkıĢ sebepleri arasında misyonerlik teĢkilatları önemli bir yer
tutmaktadır. Bu teĢkilatlar Anadolu‟da kurulacak hayali bir Ermeni Devleti öngörmüĢ
ve Ermenileri kullanmıĢlardır. Ermeni isyanlarının hazırlanması ve bu isyanlarda yer
alacak olan kiĢilerin yetiĢtirilmesi ve kollanması, çoğunlukla bu teĢkilatların çalıĢanları
ve kurumları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
Söz konusu Ermeni isyanları üzerinde etkili olan misyonerlik kuruluĢlarından
birisi 1810 yılında ABD‟de kurulan ilk organize misyonerlik topluluğu olan ve kısaca
“Amerikan Board” olarak bilinen ABCFM yani Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri
Birliğidir.268 Amerikan Board “yapısı ve iĢleyiĢi iyi belirlenmiĢ katı bir örgütsel
oluĢumdur.”269 Samuel J. Mills, James Richards, Francis L. Robbins, Harvey Loomis,
Byram Green isimli beĢ gencin “karanlık ve dinsiz ülkeleri” HristiyanlaĢtırmak için bir
öğrenci topluluğu kurması ile ilk temelleri atılmıĢtır. Bu öğrencilerin bazılarının daha
sonra Andover Ġlahiyat Okulu‟na270 gitmeleri ile topluluk bu okula transfer edilmiĢ ve
daha da büyütülmüĢtür. “1810 ilkbaharında Massachusetts eyaletinin Cemaatleri
Bağımsız Sayan Kilise Birliği271 (Congregationalistler) tarafından, Connecticut valisi
John Treadwell baĢkanlığında, Amerikan Yabancı Misyon Temsilciliği kurulur. Bu
Amerikan kıtasında oluĢturulmuĢ olan ilk Yabancı Misyon Birliğidir. BaĢlangıçta
mezhepsel değilse de bir kuĢak sonra çeĢitli mezheplerin misyonerlik faaliyetlerini
yürütmeleri için temsilci haline gelir.”272 Board‟un en önemli ilkesi günahkâr ve
dinsizleri gerçek yola [Hristiyanlığa] döndürmek için çalıĢmaktır.273 Amacı,
“Hristiyanlığa döndürülmemiĢ ülke ve topluluklarda, vaizler, dini öğretici kitabı okutan

268

Çalışmada bu kuruma atıfta bulunmak için “Amerikan Board” veya sadece “Board” ifadesi
kullanılmaktadır. Çalışma içerisinde birinci el kaynakça olarak Amerikan Board’un yıllık faaliyet
raporları, misyonerlerin şahsi yazı ve mektupları, Board tarafından basılan biyografi ve süreli yayınlar
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kimseler (catechists), okul müdürleri ve basın yoluyla, Ġncil‟in propagandasını
yapmaktır.”274
Amerikan Board‟u kuran Congregationalistlerin kimler olduğunu anlamak için
teolojik kaynağını Kalvinizm‟den275 almıĢ olan Püritanizmin anlaĢılması
gerekmektedir, çünkü Congregationalistler de, Presbiteryenler, Baptistler ve Quakerlar
gibi, Püriten276 akımın temsilcilerinden biridir. Bir Protestan doktrin ve ibadet Ģekli
olan Püritanizm, ABD‟nin dinsel, kültürel ve ekonomik boyutlarının
değerlendirilmesinde önemli yere sahip olan bir akımdır. Ġngiltere‟de Kraliçe I.
Elizabeth döneminde 1550‟li yıllarda baĢlayan bu reform hareketi, Anglikan Kilisesi‟ni
saflaĢtırmak, arındırmak istemiĢtir. Kalvinizmin etkisi ile Püritenler ilahi takdir‟e veya
alın yazısına (Predestination) inanırlar. Bu inanca göre, Allah kulunun cennete veya
cehenneme gideceğini o doğmadan önce tayin etmektedir ve kulda ne kadar çaba
gösterirse göstersin bu sonucu değiĢtiremez. Yine bu inanıĢa göre insanın kurtuluĢa
ermesi kendi elinde olmasa bile, devamlı çalıĢmak, kendine güvenmek ve iç disipline
sahip olmak çok önemlidir. „Püriten Ahlak‟ olarak özetlenebilecek olan bu durum,
kimin kurtarılıp kimin lanetlendiği bilinmediğinden inananlarını tüm hayatları boyunca
örnek bir yaĢam sürme isteğine itmiĢtir.
Ġngiltere‟deki ve Hollanda‟daki dini baskılardan kaçan Püritenler, ABD‟nin
doğduğu yer olarak adlandırılan New England277 (Yeni Ġngiltere) bölgesinde, 1620
yılında Plymouth kolonisinde, daha sonra 1630 yılında Massachusetts Bay kolonisinde
karĢımıza çıkarlar. Bu bölgeden olan ve buranın tüm özelliklerini üzerinde toplayan
Corinna Shattuck, Amerikan Board heyetinin Osmanlı Devleti‟nde görev yapmıĢ olan
önemli kadın misyonerlerinden birisidir ve Amerikan Board tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Onun Osmanlı‟da yürüttüğü misyonerlik faaliyetlerinin çözümlenmesi, bu
teĢkilatın nasıl yapılandığı ve çalıĢtığı hakkında bize bilgi vermektedir. Ayrıca Bayan
Shattuck‟un faaliyetlerinin araĢtırılması, Osmanlı Devleti‟nde yaĢayan Ermeni
topluluğun bağımsızlığa yönelmesinin alt yapısını ortaya çıkarmaktadır. Bayan
Shattuck, Ermeni isyanlarını dramatize etmiĢ, olayları ve sayıları abartmıĢ278 ve bu
274

Constitution, Laws, and Regulations of the American Board of Commissioners for Foreign Missions,
Crocker and Brewster, Boston, 1835, p. 6.
275
Kalvinizm mezhebi, Katolik Kilisesini sorgulayan Fransız reformist John Calvin’in doktrinlerini
kapsamaktadır. Kalvinizm hakkında detaylı bilgi için bknz: İshak Torun, “Kapitalizmin Zorunlu Şartı
‘Protestan Ahlak’”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, 2002, ss.89-98.
276
Püriten kök itibariyle İngilizce saflık anlamında olan "purity" kelimesinden gelmektedir. “Din
konusunda çok sofu kimse” tanımı da vardır.
277
New England bölgesi, ABD’nin kuzey doğu bölgesinde yer almakta ve Massachusetts, Connecticut,
Maine, New Hampshire, Vermont ve Rhode Island eyaletlerini içine almaktadır. Püriten din
geleneğinin etkisi yüzünden bu bölgenin farklı bir kültürü vardır. Boş durmayı ve lüksü sevmeyen, iş
ahlakına önem veren, bağımsız, idealist Püriten inanç bölge insanlarının farklılaşmasını sağlamıştır.
278
Amerikan misyonerlerinin Ermeni isyanları neticesinde ortaya çıkan Ermeni ölümlerini dramatize
ederek, can kayıplarıyla ilgili rakamları abartmaları hakkında bknz: Nuri Karakaş “Ermeni Meselesi ve
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sayede konunun uluslararası bir nitelik kazanmasını sağlayarak Ermenilerin gözündeki
yardımsever insan konumunu güçlendirmiĢtir. Eğitim ve endüstriyel faaliyetleri ile
Ermeniler için yaĢadığı dönemde vazgeçilmez olmuĢtur.

Resim 1: Corinna Shattuck, Urfa‟da Yetim İşleri Sorumlusu279
Corinna Shattuck Amerikan belgelerinde örnek ve iyiliksever bir misyoner
olarak anlatılmakta, “Ermeni yetimlerin annesi”280 olarak betimlenmektedir. 1895 Urfa
isyanında “üç yüzden fazla insanı ölümden kurtardığı için dünyanın en büyük kadın
Amerikalı Misyonerler” Türkler ve Ermeniler: Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri, Marmara
Üniversitesi, 2018, http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/ermeni-meselesi-ve-amerikalimisyonerler/ E.T.: 20.05.2018.
279
Frederick Davis Greene, The Wards of Christendom, National Armenian Relief Committee, New
York, 1897, s. 7.
280
Corinna Shattuck hakkında yazılmış olan en temel metinlerden birisi olan Emily Clough
Peabody’nin Corinna Shattuck: Misyoner Kadın Kahraman başlıklı biyografisi Bayan Shattuck’ın bir
başka Amerikalı misyoner olan Bayan Myra C. Proctor ile yazışmaları sayesinde ortaya çıkmış ve
“Dâhili Kadın Misyonları Birliği” (WBMI) tarafından basılmıştır. Emily Clough Peabody, Corinna
Shattuck: Missionary Heroine, The Woman’s Board of Missions of the Interior press, Chicago, Illinois
1913. Emily Clough Peabody’nin bu eseri hakkında detaylı bilgi için bknz.: Füsun Çoban Döşkaya,
“Amerikan Board ve Misyoner Corinna Shattuck’un Urfa Faaliyetleri”, Akademik Tarih ve Düşünce
Dergisi, C.5, S.14, Mayıs 2018, s.84-119.
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kahramanlarından biri” olarak adlandırılmakta ve “Grace Darling veya Florance
Nightingale gibi onurlandırılmayı hak ettiği”281 üzerinde durulmaktadır. “En yakın
misyoner bölgesine üç günlük mesafede tek akciğer ile 25 yıldan fazla çalıĢmak mı
yoksa Urfa‟daki Ermeni olayları282 sırasında yüzlerce yardıma muhtaç Ermeni‟yi
korumak mı daha büyük bir kahramanlık gerektiriyor?”283 gibi sorularla
yüceltilmektedir. Ancak “kiĢisel haklarınızı feda edin ancak prensipleriniz için bir kaya
gibi olun” düsturu ile “her gün basit el yapımı masasında saatlerce oturup yüzlerce
Ermeni yetimi için planlar yapan asil misyoner”284 olarak tanıtılan Bayan Shattuck
gerçekte kimdir?
Amerikan kaynaklarında bir azize olarak sunulan Corinna Shattuck‟un bir baĢka
bakıĢ açısıyla, Osmanlı idaresindeki Ermenilere yönelik misyonerlik faaliyetleri yapmıĢ
ve Ermenileri yüzyıllardan beri birlikte yaĢadıkları Müslüman-Türk toplumuna karĢı
isyana yöneltmiĢ, Ermeni toplumunun arasına ve Türklerle Ermeniler arasına ayrılık
sokmuĢ bir kiĢi olarak da anlatılması mümkündür. Bayan Shattuck, görev aldığı
bölgede ciddi oranda bir Ermeni nüfusunun ProtestanlaĢmasını sağlamıĢ, yardım
faaliyetleri adı altında ülkesinin emperyalist çıkarları doğrultusunda çalıĢmıĢ bir
misyonerdir. Hayatının çok büyük bir kesimini Türkiye‟de geçirmiĢ olan Corinna
Shattuck, on yedi yıl gibi uzun bir süre Urfa‟da yaĢamıĢ ve Urfa‟ya misyoner akınını
baĢlatmıĢtır.285 Amerikan Board‟un bu Ģehirde süreklilik göstermesini sağlamıĢ ve
ülkesi adına Urfa‟da büyük baĢarı sağlamıĢtır. Urfa‟da faaliyet gösteren Amerikan
Board misyonerlerinin hedeflerinin, çalıĢma biçimlerinin incelendiği “Osmanlı
Anadolu‟sunda bir Protestan Misyonu: Urfa (1857-1910)” isimli doktora tezinde Özlem
Kutkan, Amerikalı misyoner Corinna Shattuck‟un Urfa dönemini (1892-1910) Ermeni
olayları, iktisadi kalkınma ve eğitim faaliyetlerinin ön plana çıktığı misyonerlik

281

The Beacon: A Monthly Magazine Devoted for the Interests of the Blind, “A Worker for the Blind”, C.4,
S.46 Ekim 1920, s. 14.
282
Metnin orijinalinde “katliam” (massacre) kelimesi kullanılmaktadır.
283
Emily Clough Peabody, “Corinna Shattuck-Missionary Heroine of Oorfa”, Lives Worth LivingStudies of Women, Biblical and Modern, Especially Adapted for Groups of Young Women in Churches
and Clubs, University of Chicago Press, Illinois 1915, s.144.
284
Peabody, Corinna Shattuck, s. 5.
285
Türkiye’de Corinna Shattuck ve çalışmaları hakkında yapılmış çalışmalardan bazıları için bknz.:
Abdullah Ekinci- İsmail Asoğlu, “Urfa’da Bir Hristiyan Kadın Misyoner: Corinna Shattuck ve
Faaliyetleri”, Osmanlı Urfası. Ed. Abdullah Ekinci, C.1 Urfa Okulu Yayınları, Şanlıurfa, 2017, s. 404-421;
Bahattin Turgut, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Amerikan Board Misyonerlerinin Urfa’daki Faaliyetleri”,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 1, 2015, s. 191-220; İdris Yücel, “Bir
Misyonerlik Uygulamasının Teorisi ve Pratiği: Urfa Amerikan Körler Okulu (1902-1914)”, Cumhuriyet
Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.7, S. 14, 2011, s. 65-86; Mustafa Gündüz, “Osmanlı Son Döneminde
Eğitim Reformları ve Urfa’ya Yansımaları (1850-1900)”, Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlıurfa
Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 11-12 Mayıs 2017, Şanlıurfa Valiliği Yayınevi, Şanlıurfa, 2017, s.
157-168.
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çalıĢmalarının “üçüncü evresi” olarak adlandırır.286 Bu tespite katılmamak mümkün
değildir. Yaptığı çalıĢmalar ile Board misyonerlerinin faaliyetlerinde bir evre
baĢlatacak kadar etkili olan bu kadın misyonerin hayatından kesitlerin verileceği ve
bazı yazılarının analiz edileceği bu çalıĢma ile farklı bir Corinna Shattuck okumasının
yapılması hedeflenmiĢtir.
1.Corinna Shattuck‟un Hayat Hikâyesi
21 Nisan 1848 yılında ABD‟nin Kentucky Eyaleti‟nin Louisville Ģehrinde doğan
Corinna Shattuck dört yaĢında yetim kalınca, New England bölgesindeki Massachusetts
eyaletinin Acton Ģehrinde, büyükanne ve büyükbabasının yanında büyür. Bu bölgeden
olan kiĢi anlamına gelen bir “New Englander” (Yeni Ġngiltereli) olarak büyümesi ve
Püriten inanıĢ onun tüm hayatını etkiler. Çok erken bir dönemde kendini Ġsa Mesih‟e
adar ve 1864 yılında öğretmen olduktan sonra misyonerliğe ilgi duymaya baĢlar. 19
yaĢında Framingham‟daki Eyalet Okulu‟na287 giderek misyonerlik hayatına hazırlanır.
Okulunun eski mezunlarından olan ve o sırada Antep‟te (Ayıntab) kızlar için yatılı bir
okulun baĢında bulunan, Amerikan Board misyoneri Myra A. Proctor ile yazıĢmaya
baĢlar. Shattuck‟un yazıĢmaları, Antep‟teki misyonerleri etkiler ve mezun olur olmaz
Bayan Proctor‟un yanına katılma teklifi alır. “Dâhili Kadın Misyonları Birliği çalıĢanı
olarak Antep‟teki Myra Proctor‟a çalıĢmalarında yardım etmek üzere 27 Ağustos 1873
tarihinde Türkiye‟ye gitmek üzere yola çıkar.288 Board‟un Merkezi Türkiye
Misyonu‟nun görevlisi olarak Osmanlı topraklarına geldiğinde yirmi beĢ yaĢındadır.

286

Özlem Kutkan, Osmanlı Anadolu’sunda Bir Protestan Misyonu: Urfa (1857-1910), (Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2013.
287
Okulun orijinal adı “The State Normal School at Framingham, Massachusetts” olarak geçmektedir.
288
Life and Light for Woman, C. 3, S. 11, Kasım 1873, s. 332.
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Resim 2: Antep Kız Yatılı Okulu289
Antep‟e vardıktan kısa bir süre sonra “dil öğrenene kadar burada neredeyse
hiçbir iĢe yaramıyorum, ancak her gün ders çalıĢmak ve kızları görmek için okula
gidiyorum, çünkü onlarla ilgilendiğimi bilmelerini istiyorum” diye yazar.290 “Antep‟e
vardıktan birkaç ay sonra Myra Proctor sağlık sebeplerinden dolayı ABD‟ye dönünce,
Corinna Shattuck onun sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalır”291 ve okulun baĢına
getirilir.
Bayan Shattuck bölgeyi at sırtında gezer ve “1876 yılında…Urfa‟ya kızlar için
bir okul kurmaya gider.”292 Urfa‟dan sonra yine okul açmak için KeĢap‟a gider ve
burada “170 kıza öğretmenlik yapar ve bölgedeki köyleri ziyaret eder. Bundan sonraki

289

Joseph K., Greene, Leavening the Levant, Pilgrim Press, Boston, 1916, s. 185.
Greene, Leavening the Levant, s.174-175.
291
Mrs. James G. Johnson, “Corinna Shattuck”, Life and Light for Woman, Woman’s Board of
Missions, C. 27, Frank Wood, Boston, 1897, s. 185.
292
Johnson, “Corinna Shattuck”, s. 186.
290
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yıl 1877‟de Bayan Proctor ile beraber Tarsus ve Adana‟ya gider ve orada bir okul
açılır.”293
Osmanlı Devletinde çalıĢtığı yedi yılın sonunda sağlığı bozulur ve 1879
sonbaharında tedavi için ABD‟ye gider. Colorado‟da geçirdiği ilk yılın ardından
sağlığının düzelmemesi üzerine Board onu tekrar Türkiye‟ye göndermez ve bunun
üzerine Kolej kütüphanesinde çalıĢmaya baĢlar. Ġki yıl sonra Board‟un Detroit‟teki
toplantısına katılır. Bu toplantıda, çalıĢtığı yerde kendini idare edebiliyor olması
yanında Board‟a katkı sağladığı da görülür.294 Doktorlar ona veremden dolayı beĢ yıl
ömrü kaldığını söylediklerinde onlara “o halde bu beĢ yılımı Türkiye‟de Tanrım için
çalıĢarak geçirmek istiyorum”295 diyerek cevap verir.

Resim 3: Merkezi Türkiye Kız Koleji, Maraş296

293

Johnson, “Corinna Shattuck”, s. 186.
Johnson, “Corinna Shattuck”, s. 187.
295
The Beacon, s.14.
296
Greene, Leavening the Levant, s. 185.
294
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1883 yılında, yarım maaĢlı bir Ģekilde Türkiye‟ye dönmesine izin verildiğinde
Board‟un MaraĢ Kız Okulu‟nun baĢına getirilir. MaraĢ‟a geldiğinde ciğerlerinden birisi
çalıĢmaz durumda olmasına rağmen bu okulda sekiz yıl çalıĢır.297 “MaraĢ‟ta
öğretmenlik yaptığı sırada arkadaĢlarından birine söyle yazmıĢtır: „Daha fazla gayret
göstermem gerektiğini anladım. [Zira] kötü Türkçemize rağmen kızların bizden alıp
yerli öğretmenlerden alamadıkları bir Ģey var. O da Ġngilizce „Vim‟ yani gayret.”298
Corinna Shattuck 1892 yazına gelindiğinde bilemediğimiz bir sebepten dolayı
MaraĢ‟taki görevinden istifa eder ve tekrar Urfa‟da görevlendirilmeyi ister.299 Ekim
1892‟de yanında genç misyoner Bayan Ida Melinger ile birlikte Urfa‟ya varır. Bu
yıllardan bahsederken Joseph K. Greene, “Shattuck‟un Urfa‟ya geri gelmesinden
kendisinin mi yoksa Urfa‟daki insanların mı daha mutlu olduğuna karar vermek zordu”
der. 300
Corinna Shattuck Urfa‟ya geldiğinde 44 yaĢındadır. Bir misyoner olarak Urfa‟yı
Hristiyanlık öğretisinde kutsal bir Ģehir olması itibariyle bilmektedir ve daha önceki
kısa süreli ziyaret ve eğitim faaliyetlerinden ötürü de Ģehri tanımaktadır. Ġkinci kez
Urfa‟ya geldiğinde misyoneri olduğu Amerikan Board‟un Urfa‟da neredeyse elli yıla
yakın süren bir misyonerlik faaliyeti geçmiĢi vardır.

Resim 4: Urfa‟da Misyonun Yerleşim Yeri301
297

Peabody, Corinna Shattuck, s. 8; Peabody, Lives Worth, s. 136.
Greene, Leavening the Levant, s. 176.
299
Shattuck’un Urfa’ya ilk gelişi Türkiye’ye geldikten üç yıl sonra, 1876 yılında olmuş ve kısa sürede
burada bir kızlar okulu açmak için izin almıştır. Başlangıçta on üç kız ve beş kadınla eğitime başlamış
ancak ev ziyaretleri ile öğrenci sayısını arttırmıştır ve buradaki çalışmaları ile dikkat çekmiştir.
300
Greene, Leavening the Levant, s. 176.
301
The Missionary Herald, C. 108 S. 3 Mart 1912, s. 132.
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Shattuck Urfa‟daki yılları boyunca “anaokulları, kız okulları, yetimhaneler,
körler için bir okul ve mesleki eğitim programları kurar ve yardım giriĢimlerini
koordine eder.”302 Urfa‟daki çalıĢma yılları hakkında bir iĢ arkadaĢının onun için
Ģunları söylediği aktarılmaktadır:
“Liderlik ve organizasyon yeteneği çok güçlü olarak doğmuĢtur. Kendi fiziğinde
bir kadının katlanabileceğinden daha fazlasına dayanabilir. Soğuk dıĢ görünümünün
altında sıcak ve sevecen bir kalp vardır. Ancak gereksiz acımalar ile asla vakit
kaybetmez. Yalnız baĢına daha iyi çalıĢır, çok iyi bir arkadaĢtır, kendi kusurlarından
bahsetmekten utanmaz. Bir Ģey onun için ya doğru ya da yanlıĢtır. YanlıĢ yapanlara
müsamaha göstermez… ama kimse de ondan daha iyi affedemez. Yarım bir Ģey
istemez. Yalnız ve zor bir hayatı olmuĢ ancak o üstüne düĢeni yapmıĢtır...Bencil
olmayan fedakarlığı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile kimse onu
geçememiĢtir.”303
1892‟den itibaren Urfa‟da eğitimin baĢında bulunan Corinna Shattuck “dul ve
yetimler için yürüttüğü iĢleri ve cesaretiyle uluslararası bir ün kazanmıĢtır.”304 Joseph
K. Greene, Leavening the Levant isimli kitabında onun hakkında Ģunları aktarır:
[Ermeni olaylarından] sonra, 7.431 dul ve yetimin tamamen muhtaç durumda
olduğu tespit edildi. Bayan Shattuck, dış dünyaya hitap edebilecekleri şehirdeki tek
kişiydi ve onun güçlü ve dokunaklı çağrılarına cevap olarak, en nihayet Türkiye'nin
diğer bölgelerinden, Kızıl Haç'tan ve Amerika ve Avrupa‟daki dostlardan yardım geldi.
Bayan Shattuck, en çok yardıma ihtiyaç duyan yetimin yüz ellisini kendi evine götürdü
ve yardımın dağıtımı için Protestan ve Gregoryenler komitesi düzenlendi. Hayatta
kalan Ermeniler, Shattuck'tan onlara danışmanlık etmesini, cesaret vermesini ve
yardım etmesini istiyorlardı… o bir arkadaşına şunları yazdı: “Hepsi benim halkım;
…Bu fena halde mustarip olan kadınlar için iki kutsanmış her derde deva şey vardı,
Tanrı'nın Sözü ve işi.” Listesinde 1.495 dul ve 3.325 yetim vardı. En büyük görev,
dullara mümkün olan en kısa sürede yapmaları için bir şey vermek ve böylelikle onları
dilenmekten ve utançtan kurtarmaktı. Kadınlardan bazılarını yatak, yorgan ve kıyafet
yapımında işe koydu; …ve diğerleri mendiller, örtü ve danteller yapmak için eğitildi.
Usta işçi ve malzeme sağlanabildiği anda, erkeklere dokuma, dolap ve demir işleri ve
ayakkabı yapımı öğretildi. Bu endüstriyel çalışmanın organizasyonu zaman aldı, çok
ilgi istedi ve sancılı oldu.
1900 yılında Miss Shattuck, malların satışı için düzenlemeler yapmak üzere
İngiltere ve Amerika'yı ziyaret etti ve biri İngiliz diğeri Alman iki firma ile anlaştı.
İngiltere'deyken yetim kızlar için yeni bir ev ve onların desteklenmesi için fonlar
302

Revolvy, “Corinna Shattuck”, https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Corinna%20Shattuck
Peabody, Corinna Shattuck, s. 16.
304
James L. Barton, Survey of the Fields, 1909-1910 With a Look Backward, ABCFM, Congregational
House, Boston, 1910, s.1.
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güvence altına alındı. İngiltere'den Hristiyan bir iş adamı ve esnaf Urfa'ya geldi ve bir
süreliğine erkekler için sanayi departmanının sorumluluğunu üstlendiler. Urfa
sahasındaki diğer dört şehirdeki fakir kadınlar için sanayi işini açmak için 1905 yılında
Bayan Shattuck, at sırtında 500 mil yolculuk yaptı. 1909 yılında, 2.336 kadına nakış
işçiliği verildi ve sanayi departmanı, ayakkabıcılık, terzilik, marangozluk, demir işleri
ve taş işçiliğinde vasıflı işçiler yetiştirdi. Yetimhane ve okullar için yeterli buğday
ürünü veren ve birkaç yıl sonra satış için ihtiyaç fazlası veren, Urfa'ya 25 mil uzaklıkta,
bir çiftlik satın alındı. 1910 yılında 25.000 $ değerinde mal satıldı. Bayan Shattuck'un
çalışması Türk yetkililerin dikkatini çekti ve onun çalışması kentin muazzam değeri
olarak kabul edildi.305
Urfa‟da gerçekleĢtirdiği tüm bu iĢlerden sonra, hastalığı kötüleĢince ABD‟ye
dönüp yerine geçebilecek bir yardımcı bulmak ister. Urfa'daki son akĢamında etrafı
sevdiği ilahileri söyleyen yetimlerle çevrilmiĢ ve onlara son sözü “çocuklarımın
gerçeğe yürüdüğünü görmekten daha büyük bir sevincim yok” olmuĢtur. Corinna
Shattuck 22 Mayıs 1910'da ABD‟de ölmüĢ ve Türkiye'de hizmet vermiĢ olan çeĢitli
misyonerlerin mezarlarına yakın olan Newton mezarlığına gömülmüĢtür.306
Hastalığı sebebiyle tedavi için gittiği ABD‟de ki dört yıllık süreyi hariç tutarsak,
Corinna Shattuck 1873 ile 1910 yılları arasında tam otuz üç yıl Türkiye‟de yaĢamıĢtır.
Bu otuz üç yılın, “birkaç kısa dinlenme aralıkları dıĢında, 17 yılını”307 Urfa‟da geçirmiĢ
ve birçok faaliyette bulunmuĢtur.
American Board‟un 1896 yılında Toledo‟da ki toplantısında yaptığı konuĢmada
Everett P. Wheeler, Corinna Shattuck hakkında “Vicksburg‟da General Grant ne ise
Urfa‟da Bayan Corinna Shattuck odur”308 der. Yine aynı konuĢmasında Bay Wheeler,
Ermeni yetimlere yardım edilmesi konusunda Shattuck ve diğerleri hakkında Ģunları
aktarır:
Amerika Birleşik Devletleri‟nin vatandaşları, Eğer Corinna Shattuck‟u ve
Gates‟i ve Doğu‟daki tüm kahramanlarımızı terk ederseniz kaybolursunuz- şerefinizi,
görevinizi kaybeder, insanlıktan çıkar ve Tanrı önünde suçlu durumuna düşersiniz. O,
sonsuz merhamet içinde, bizi böyle bir utançtan korusun.309
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Resim 5: Corinna Shattuck310
2.Corinna Shattuck‟un Bazı Yazılarının Analizi
2.1. “Urfa‟daki „Katliam‟”311
Corinna Shattuck‟un 1895 yılı sonunda Urfa‟daki Ermeni isyanları sonucunda
yaĢanan olayları anlattığı “Urfa‟daki „Katliam‟ baĢlıklı yazısı, Armenian Massacres
and Turco Grecian War, isimli 1896 yılında basılmıĢ olan kitabın içinde yer
almaktadır. 7 Ocak 1896 tarihli bu yazı aynı zamanda The San Francisco Call
gazetesinde 17 ġubat 1896 tarihinde “Urfa‟nın Caddeleri Kan Kırmızıya Boyandı”
(Ourfa‟s Streets Dyed Crimson) baĢlığı ile Independent gazetesinde ise aynı isimle 5
Mart 1896 tarihinde yayınlanmıĢtır. Corinna Shattuck‟un bu yazısının farklı tarihlerde
farklı mecralarda yeniden basılması yazı içerisinde anlatılan konuların o dönemde ne
kadar ilgi gördüğünün bir kanıtıdır. 1895 yılının sonunda Bayan Shattuck‟un Urfa‟da
tanık olduğu bu olayları aktarıĢı, aynı zamanda onun hayatında yeni bir dönemin
baĢlamasına neden olmuĢtur. Bu olaylardan sonra Corinna Shattuck birçok Ermeni‟nin
hayatını kurtaran kiĢi olarak üne sahip olacak ve en önemlisi Ermeni olaylarının
dünyaya aktarılıĢını Ģekillendirecektir.
Bayan Shattuck yazısında 28 Aralık 1895 Cumartesi, 29 Aralık 1895 Pazar ve
sonraki günlerde yaĢadıklarını anlatır. Ancak yazısına öncelikle 1895 yılı Ekim ayında
310

FSU Pioneers:1839-1914, Corinna Shattuck 1821-1911 Missionary Heroine in Turkey
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yaĢananlarla baĢlar ve Ermeni kalkıĢmasının bir parçası olan olayı anlatır. Ekim
ayındaki olaydan sonra Müslümanların memnun olmadığını ve baĢka bir tehlikenin
beklendiğini söyler. Bu olaydan sonra dükkân ve evlerin yağmalandığını,
Müslümanların Hristiyanları silahsızlandırdığını ve hapse atılmaların yaĢandığını
bildirir.
Müslümanların 1895 yılının Ekim ayında, yalnızca kırk hayatın alınması ve
750.000 değerinde malın, 600 dükkânın ve 289 evin yağmalanması ile sonuçlanan
girişimden memnun olmadıklarını sıklıkla duyduk. Bundan sonra Hristiyanların hepsi
hükümet tarafından tamamen silahsızlandırıldı. Seksen erkek hapsedildi ve biz de başka
bir terör sahnesinden korktuk. Sonunda aniden ortaya çıktı.312
Emily Clough Peabody, 1895 yılında Urfa‟da olaylar baĢlamadan önce Corinna
Shattuck‟un “güvenlik sorunları sebebiyle” Antep‟e gitmek istediğini ancak seyahat
izni alamadığından Urfa‟da kaldığını aktarmaktadır.313 Bu bilgi Corinna Shattuck‟un
tedirginliğinin ne kadar üst düzeyde olduğunun bir kanıtıdır.
Corinna Shattuck 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleĢen olayları anlatırken
yazısında sıklıkla kendisinin varlığı sayesinde birçok kiĢinin hayatının kurtulduğu
vurgusunu yapar ve Hristiyanlara saldıran kiĢileri kana susamıĢ vahĢiler olarak
adlandırır. Büyük Gregoryen Kilisesinde yaĢandığını düĢündüğü anları anlatır.

Resim 6: Urfa‟daki Gregoryen Kilisesi‟nin İç Kısmı314
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28 Aralık 1895 Cumartesi günü, güneydeki Müslüman mahallesinde birkaç
silahın ateşlenmesi, [bekleneni] kanıtladı. Hemen evimizin arkasındaki tepede büyük
bir grup toplandı. Doğumuzda kalan sokaktaki muhafızlar onlarla görüşmeye gittiler,
başlarına birkaç el ateş açtılar ve daha sonra kana susamış olan vahşi insanlık
kitlesinin şehre girip işlerine başlamasına izin verdiler. Korkunç iş karanlığa kadar
devam etti. Üç asker, kalabalığın sokağımıza girmesine mani oldu, sürekli olarak şöyle
söylediler: "Bu bir yabancının evi ve ona dokunmak yasak." “Gölge”mizin 17 ev ve iki
yüz kırk insanı kapsadığını sayarak bulduk.
Kalabalık, kilise avlusunda kızlarımızın sınıflarına kadar geldi ve caddede
aşağımızda bulunan üçüncü kapıyı kırarak açıp, evi yağmaladı. Bir adamın
dövüldüğünü ve daha sonra sokağın diğer köşesinde çaprazımda, çatıdan aşağıya
atıldığını gördüm. Suriyeliler ve Roma Katolikleri de bağışlandı. Diğer tüm
Hristiyanlar tüm ev eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar ve bazı evler yakıldı.
Ölenlerin sayısı 3.500'den az olamaz ve 4.000'e ulaşabilir. Bunlardan 1.500 kişinin,
büyük Gregoryen kilisesinde helak olduğu tahmin edilmektedir. 315
Bayan Shattuck‟un “3.500 Hristiyan‟ı kestiler ve 1500‟ü kilisede katlettiler”
ifadesi doğru değildir. Onun bu ifadesi dönem içinde birçok belgede olayın bu Ģekilde
aksettirilmesine neden olmuĢtur.
Corinna Shattuck 29 Aralık 1895 Pazar günü yeniden saldırıya baĢlandığını su
sözlerle aktarır:
Cumartesi günü, şehrin bu kısmına pek dokunulmadı ve gece olduğunda çok
sayıda Ermeni güvenlikleri için kiliseye akın etti. Pazar sabahı gün ağardığında işe
yeniden başladılar ve kiliseye vardıklarında askerler kapıları kırarak açtılar.
Sonra…kıyıma başladılar. Birçok Müslüman buna katıldı. İki gün boyunca şehrin
havası dayanılmazdı; sonra düzeldi. İki gün devamlı olarak erkeklerin kemikler ve
küllerle dolu çuvalları sürüklediğini gördük. Toplu gömülen 1.500 cesedin
sürüklenmesi daha çabuk tamamlandı, [cesetlerin] bazıları hayvanlara verildi.316
Corinna Shattuck yazısı içerisinde kiliseye sığınmıĢ olan insanlardan çatıdan
kaçamayanların dıĢında tümünün öldürüldüğünü söyler. Kendisinin güvenliği
konusunda yetkililerce güvence verildiğini ve 29 Aralık‟ın yaĢadığı en uzun gün
olduğunu aktarır. Hayatını kaybeden ebeveynler yerine kendi hayatını feda etmeyi
arzuladığını belirtir.
Son iş, kuyuların temizlenmesi oldu. Çok büyük bir kuyudan altmış cesedin
çıkarıldığı söylenmekte. Yirmi cesedin başka bir kuyudan alındığı doğrulandı. Yaklaşık
300 kişi kiliseden, içeriden dar bir merdiven ile uzanılan, çatıdan kaçtı. Pazar günü
öğleden kısa bir süre sonra, on beş veya daha fazla önde gelen vatandaş ve hükümet
315
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yetkilisi (Mutasarrıf veya askeri komutan dâhil değil) önlerinde bir askeri bando ve atlı
muhafız ile büyük bir geçit töreni yaptılar. Avlumuza girdiler ve benimle verandadan
konuşarak bana güvenlik konusunda güvence verdiler ve “benimle ilgili bir şey
olmadığından” telaşlanmamam için yalvardılar. Çok çabuk bir şekilde odama gittim.
29'u Pazar günü karanlığa kadar iş durmadı. Pazartesi günü Kürtler ve Araplar
şehre girmekten alıkonuldu, yangın şafakla başladı. Pazar tüm gün güçlü bir koruma
evimizin etrafındaydı.
Ordunun bir süvarisi, kilisenin hemen dışında, kuzeybatı köşemizde saatlerce
atının üstünde oturdu. Bu yaşadığım en uzun gün boyunca sürekli olarak hükümet
yetkililerinden selamlamalar ve güvende olduğum teminatları aldım. Korunmam için
elden gelen en büyük çabanın gösterildiği belliydi. Binlerce ebeveyn çocukları için
ölümden kurtulsun diye nasılda isteyerek canımı verebilirdim!
Yağmalama tamamlandı… sadece on Protestan eve dokunulmamış ve bunların
beşi benim gölgem olarak bahsettiğim bölgede.317
Corinna Shattuck yazısında ayrıca hayatını kaybeden kiĢilerden ve yaralılardan
bahseder. Doktor sayısının azlığı ve yaralıların çokluğu sebebiyle bakmak zorunda
kaldığı hastalar ve sorumluluğu altına aldığı çocukların durumunu anlatır.
Bizim hayat kaybımız yüz beş, dokuzu dışında hepsi erkek. Bu dokuz kişide,
yağmalandığı sırada Gregoryen kilisesinde bulunan iki kadın ve yedi çocuk.
Yaralılarımız çok. Bakımım altında 18 kişi var. Bunların çoğunun birkaç ciddi yarası
var. Kafa ve boyunda birinin 11; birinin 18 şiddetli kılıç ve balta yaraları var. Birkaç
silah yarası var. Tüm şehirde sadece bir doktor var. 350 [hastaya] sahip ve daha
fazlasına bakamaz. Kendisini çağırmam üzerine, elini kaybedeceğini düşündüğümüz
birine bakmak için geldi, koluna pansuman yaptı ve vakayı benim bakımıma bıraktı.
Şimdiye kadar, Tanrıya şükürler olsun, hepsinin durumu iyi. Benim gibi, böyle
konularda deneyimsiz olan üç kişi buldum; dikkatli, hassas çalışanlar çıktılar.
Yaraların çoğuna kilisede pansuman yapıyoruz. Sınıflarımız …iki yüz elli veya üç yüz
kadar en perişan ve muhtaç ile dolu. Ayrıca evimiz de dolu. Ailelerine bağışlananlar
büyük
korku
içerisindeler
ve
yakınımda
olmak
istiyorlar.
Hepsini
alamayız…Bazılarının evlerinde az yemek var, bazılarında ise hiçbir şey yok…
Hükümet, yoksullar için günde yaklaşık 200 somun ekmek sağlıyor. Fakat bütün
bu nezaket yakında sona erecek ve yoksulluk hâkim olacak. Protestan papaz, H.
Abouhayatian ve kilisenin birkaç etkili üyesi ölüler arasında. Papazın cesedini
kurtarmaya çalıştım ama başarısız oldum. Onun altı çocuğu hemen bana verildi.318
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Resim 7: Papaz Hagop Abouhaiatian‟ın 6 çocuğu, 1896, Urfa.319
Yazının daha sonraki bölümlerinde Shattuck sürecin farklı gruplar tarafından
nasıl devam ettirildiğini aktarır. Öldürmelerin, kadın ve çocukların götürülmesinin ve
evlerin talan edilmesinin bir sistem içerisinde yapıldığını söyler. ġehrin aslında askerler
tarafından korunmadığına dikkat çekmek için “(?)” iĢaretini kullanır. Yazısının sonunda
konuyu geride kalanlara yapılması gereken dua ve yardımlara getirir ve kıĢı bu zor
Ģartlar altında bu insanlar nasıl geçirecekler sorusu ile yazısına son verir.
Türkiye‟de bu işlerde gelenek, genel olarak bir grubun acele etmesi ve öldürmesi
gibi duruyor. Bunu, bir başka grubun, kadınları ve çocukları cami, han ya da onların
alınması için geçici olarak açık olan bazı Müslüman evlerine götürmesi izliyor. Son
olarak, bu operasyonu evin soyulması takip ediyor. Çocukları sıklıkla ebeveynlerinden
ayırıyorlar ve bulunduklarında geç oluyor. Bana yapılan en erken tekliflerden biri, eğer
tam adı ile gönderebileceksem, her kaybolanı bulma sorumluluğunu almaktı. Pazar
gününden beri sayısı yirmi olan muhafızlarım, sanki kraliçeymişim gibi her emrimi
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yapıyorlar. Onları yardım için her türlü işte kullanıyorum…Çarşılar kapalı ve çok
ihtiyaç duyulan bazı şeyleri alabilmek çok zor…
Erkek Lisesi‟ndeki kendi öğretmenimiz ve birkaç Gregoryen öğretmen öldürüldü.
Gregoryenlerin Protestanlardan daha büyük ıstırap çektiklerine….inanıyorum.
Bugün uzun süredir beklenen- sekiz yüz veya dokuz yüz-asker geldi. Şehrimiz
daimi askerler tarafından korunuyor (?). Dualarınızı ve nakdi yardımınızı almalıyız.
Bu kışı bu insanlar nasıl atlatacaklar?320
Corinna Shattuck‟un tüm yazılarında görülen abartılı anlatım, bu yazıda da
mevcuttur. “29 Aralık vakasında ölen Ermenilerin sayısı…olduğundan dört-beĢ kat
fazla ifade edilmiĢtir.”321 29 Aralık vakasının abartılması ve rakamların kat kat fazla
söylenmesi toplumlar arasındaki gerginliği arttırmada etkili olmuĢtur. Ayrıca bir an
önce yardım toplanmasını sağlamak amacıyla metnin ajitasyonlar içerdiği de
gözlemlenmektedir.
1895 Urfa olayları sonrası Corinna Shattuck‟ın yaĢadıkları322 1896 tarihli Herald
of Mission News baĢlıklı belgede Ģöyle aktarılmaktadır:
Hristiyan misyonerleri koruyan Türk kahramanlığını kaydetme fırsatına çok
nadir sahip olduğumuzdan İstanbul‟daki Birleşik Basından [United Press] 23 Şubat
tarihli aşağıdaki metni sayfalarımıza aktarıyoruz:
1 Ocak‟ta kızgın bir kalabalığın Antep‟in dış istasyonu, Urfa Amerikan
misyonuna saldırı düzenlediği öğrenilmiştir. Altı Türk görevlinin kahramanlığı
olmasaydı, oradaki misyoner Bayan Corinna Shattuck‟un başına ölüm veya daha kötü
bir kader gelebilirdi. Bu adamlar kalabalık ile yüzleştiler ve hayatları pahasına
Amerikalı kadını koruyacaklarını söylediler. İsyan çıkaranlar onları dikkate
almadıkları ve saldırılarına devam etmeye kalkıştıklarında, görevliler ateş açtılar ve
onları kuzular gibi dağıttılar.
Bakan Terrell, bu adamların kahraman olması sebebiyle isimlerinin tüm
dünyaya duyurulmasını deklare eder. Birleşik Basın‟ın temsilcilerinden onların
isimlerini telgrafla Amerika‟ya göndermelerini rica eder. Onlar, Bezak Efendi, Said
Efendi, Mustafa Efendi, Haszan Efendi, İssa Efendi, Durak Efendi dir.323
Corinna Shattuck‟un 7 Ocak 1986‟da “Urfa‟da „Katliam‟” yazısını yazmıĢ
olmasına rağmen hayatını kurtaran bu kiĢilerden veya olayın kendisinden hiç
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bahsetmemesi onun ne kadar taraflı olduğunun ve olayları iĢine geldiği gibi
aktardığının bir göstergesidir.
2.2.“Merkezi Türkiye Misyonu Ġçerisinde Urfa”
Corinna Shattuck‟un “Urfa, Merkezi Türkiye Misyonu içerisinde Urfa” isimli
yazısı, Frederick Davis Greene tarafından kaleme alınan ve Ulusal Ermeni Yardım
Komitesi tarafından 1897‟de basılan Hristiyanlık Âleminin Vasileri (The Wards of
Christendom) isimli kitapta yer almaktadır. Bu eser Amerikalılardan bağıĢ toplamak
için Ermeni yetimlere neden yardım edilmesi gerektiğini anlatan ve ġark‟ta görev
yapan Amerikalı misyonerleri anlatan 31 sayfalık bir kitapçıktır. Kitap, Ermeni
olaylarından sağ kurtulan Ermenilere yardım programına katılmıĢ olan kiĢilere
Ermenistan‟dan en son haberleri vermek ve daha fazla yardım edilmesini sağlamak için
hazırlanmıĢtır. Kitapta “Ermeni Yetimleri Kurtarmak için Yüce Sebepler” baĢlığı
altında sekiz neden sıralanmaktadır. Bu nedenlerin iyi anlaĢılması aynı zamanda
misyonerlik faaliyetlerinin dayandırıldığı arka planın da kavranması için gereklidir.
Kitapta bu nedenler sıralanırken kullanılan kimi ifadelerden Amerikalı misyonerlerin
Ermenileri nasıl kullandıkları ve yaĢanan olaylardan sorumlu olduklarını itiraf ettikleri
de görülmektedir.
Ermeni yetimlere neden yardım edilmesinin özetlendiği sekiz sebep kitap
içerisinde Ģöyle sıralanmıĢtır;
1. Hıristiyan inancı ve onun ideallerine sadık kaldıkları için katledilen
ebeveynlerin yavruları olduklarından, Hıristiyanlık âlemi hakkında kutsal bir iddiaları
vardır.
2. Kurtarılmaya değerler. Onlar dilenci veya gecekonduların ürünü değil,
erdemli ve muktedir bir soydan geliyorlar. Ebeveynlerinin asil soyları ve
muvaffakiyetleri onların yağmalanma nedenlerinin baĢında geliyor.
3. Onların hatalarının suçunu paylaşıyoruz, çünkü onlar Türk cehennemini
korumakla kalmayıp onu alevlendiren, Hıristiyan Güçleri'nin açgözlülük, kıskançlık ve
sahteliği yüzünden acı çekiyorlar.
4. Telafi edebiliriz, suçtaki payımız için en azından kısmen de olsa, bu kimsesiz
oğlanları ve çok küçük yaĢtaki kızları kurtarabiliriz. Çünkü bizim yardımımız olmazsa
onlar çukurdaki köpekler gibi ölüyorlar veya onları yetim bırakan ve ebeveynlerinin
uğruna öldüğü dine küfretmeyi öğretecek olan Müslüman fanatiklerin evlerine
sürükleniyorlar.
5. Günümüzdeki ihtiyacın yanında bu çalışmanın gelecekteki anlamı büyüktür;
…bu çocuklar, kurtarıldıkları ve Hristiyan eğitimi verildiği takdirde, yeni ve daha soylu
bir nesilin çekirdeği olacaktır.
6. Binlercesinin kurtarılması tamamen sağlanabilir. (a) Misyonerlerin ve Avrupa
konsoloslarının kiĢisel denetimi altında yürütülmekte olduğundan, yetim çalıĢmaları
yabancı hükümetlerin özel koruması altındadır. (b) Umarız bir daha olmaz, ama daha
154
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fazla isyan durumunda, çocuklar çoğu zaman bakıldıkları misyonerlerin mülklerinde
güvende olacaklar.
7. Ücret cüzi. Daha az bir miktar (bazı kesimlerde ayda bir dolar olacak kadar
düĢük) hayatlarını zar zor kurtaracak olsa da, yirmi beĢ dolar ($ 25.00) bu çıplak, aç
çocuklardan birini sokaklardan alacak ve bir yıl boyunca Hristiyan bir ev ve okulda ona
yiyecek, giyim ve eğitim verdirecektir. Elli bin (50.000) den fazla yetim var ve Ģu ana
kadar verilen para sadece iki bininin, ya da ilk yıl için yirmi beĢte birininkinin, giderini
sağlamıĢtır. En yardıma muhtaçları ve en umut verici olanları seçmek için büyük özen
gösterilmektedir. Tabii ki, yardım çalıĢmalarının yetimler bölümü en azından birkaç yıl
daha devam etmelidir, çünkü küçük yaĢtaki bu çocukları…kaderlerine geri
gönderemeyiz.
8. Hayırseverlik iĢinde kesin bir amacın olması…büyük bir tatmin ve yardımdır.
Bu sevgili yetim çocukların bir veya daha fazlasının geçici olarak evlat edinilmesi,
bireylere, kiliselere ve özellikle de Pazar okullarına ve Gençler Topluluğu'na ideal bir
amaç sunmaktadır…
Kendileri büyük bir meblağ veremeyen pek çok kiĢi, arkadaĢları arasında küçük
bir kiĢisel çabayla bir ya da daha fazla yetim çocuğa destek olmak için gerekli miktarı
topladı....
Dikkat. – Acı çeken Ermenilere ulaĢması ve fayda sağlaması amaçlanan para,
hiçbir koĢulda Ermenilere veya "bu amaç için” çalıĢtığını söyleyenlere elden
verilmemeli, direkt olarak, sadece, hemen makbuz gönderecek olan, uygun yetkili
saymana gönderilmelidir…324
Ermeni yetimlere yardım toplama amacıyla yazılmıĢ olan bu kitap içerisinde
Bayan Shattuck‟un yazısına gelebilecek olan yardımları artırmak için yer verilmiĢtir.
Yazısı içerisinde Bayan Shattuck Ermeni olaylarından bahsettikten sonra kayıpların
çokluğuna değinir. Ġhtiyaçların fazlalığı üzerinde durur ve dıĢarıdan gelen bağıĢların
Urfa‟dakiler için değerini anlatır. Ancak burada sayılardaki tutarsızlık yine karĢımıza
çıkmaktadır. Bir önceki Urfa‟daki olay gününü anlattığı yazısında 1.500 olarak verilen
kilisede öldürülenlerin sayısı Shattuck‟un bu metini içerisinde 3.000 olarak ifade
edilmektedir.
Büyük ve müreffeh olan bu şehir, İngiliz Konsolosu Bay Fitzmaurice‟in
8,000'den fazla kişinin katledildiğini tahmin ettiği iki katliamla korkunç bir şekilde acı
çekti. Üç bin kişi, sığındığı büyük taş kilisede kılıç ve ateşle korkunç bir şekilde öldü.
İhtiyaçlarımız çabuk bitmeyecek. Bazen, ıstırap bitmeden önce, yurtdışının
hevesinin geçeceğinden korkuyoruz; ama 'kaygı' bizi yasaklanmışken ve tanımadığımız
kişilerin sevgi dolu şefkatini üzerimizdeyken neden böyle korkalım.325
324
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Bayan Shattuck yazısında yapılacak yardımların ne kadar gerekli olduğundan
bahsettikten sonra yardım yapacak olan kiĢileri etkilemek ve paranın doğru ellere
ulaĢacağını vurgulamak için, yardımları alıp dağıtmakla görevli komitedeki kiĢilerin,
iyi kalpli, nefsine uymayan, dürüst kiĢiler olduğunu söyler.

Resim 8: “Rahip Hagop Abouhayatian: Urfa‟da Ermeni Papaz, 27 Aralık 1896‟da
Türklerce öldürüldü.”326
Kitapta yer alan yazısının yan tarafına papaz Hagop Abouhayatian‟ın327 resmi
konulmuĢ ve resminin altına “27 Aralık 1896‟da Türklerce öldürüldü” ifadesi yer
almıĢtır.
Gelen yardımların kiĢilere değil komitedeki görevli saymana yapılması hususuna
önem vermiĢlerdir. Bu tekrar Bayan Shattuck‟un yazısının yer aldığı kitapta özellikle
belirtilmektedir. Bu amaçla olacak ki Bayan Shattuck yazısının içerisinde “Urfa‟daki
halkımızın avucuna para konmadı” diyerek, yardımların gerektiği gibi yapıldığının ve
Ermenilerin yardım sırasında rencide edilmediklerinin de garantisini vermektedir.
Çoğunda verilen yardımın kullanımında çok tuhaf bir hamiyet var, bence bu üç
nedenden kaynaklanıyor: Birincisi, kalpler ateşte eritildi, sertleşmedi; ikincisi, en
başından beri komitemizde mükemmel adamlarımız vardı, sadece işle uğraşmak
326
327

Shattuck, Oorfa, s.18.
Urfa’da Protestan cemaatinin başında bulunan Ermeni Papaz.

156

Dr. Öğr. Üyesi Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA

niyetinde olan ve nefsine uymayan; üçüncüsü, Urfa'daki halkımız aşırı yardımdan
dolayı zarar görmedi ve avuçlarının içine para konmadı. Çok müteşekkirler.
Nakış işleyen kadınlarımızın sayısı şimdi 200‟den fazla. [Nakış işlemek] onları hem
zihinsel olarak meşgul ediyor hem de geçim kaynağı sağlıyor. Bu gün itibariyle (sayımız
artıyor) yetimhanenin üç bölümünde gözetimimiz altında 152 kişi var. 2500 dul ve yetime
yardımlarımız halen devam ediyor. Aralıksız dualarınız için yalvarıyoruz. 328
2.3.“Misyoner Endüstriyel Eğitimi”
“1895‟te vuku bulan Ermeni isyanından sonra Amerikalı Misyonerler, Corinna
Shattuck öncülüğünde ekonomik yönden Ermenilere destek olmak için Urfa‟da sanayi
mektebi ve sanat okulu da açmıĢlardır.”329 Margaret E. Burton, Şark‟ın Kadın İşçileri
(Women Workers of the Orient) baĢlıklı kitabında misyonların endüstriyel
faaliyetlerinden bahseder ve Corinna Shattuck‟un bu konuda bir öncü olduğunu Ģu
sözlerle aktarır:
Misyonun endüstriyel tesisleri nispeten yakın geçmişe aittir ve genellikle ani ve
acil bir ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi, örneğin, cesur bir
misyoner olan Bayan Corinna Shattuck‟un inisiyatifi ile inşa edilen Urfa'daki
çalışmadır…Ermeni erkeklerin acımasız „katliamı‟, bir dizi kadın ve çocuğu kederli,
muhalif ve çaresiz bırakmıştı…misyon istasyonlarına gelip yardım istediler. Dünyanın
birçok yerinden geçici yardım geldi…ancak bu eğitimsiz ve çaresiz kadınların
kendilerini ve çocuklarını desteklemelerini sağlayacak türden daha kalıcı yardımlara
ihtiyaç vardı. Sonra Bayan Shattuck ortaya çıktı…Hristiyan erkek nüfusundan arta
kalan kenti, kadın endüstrilerinin yoğun bir kentine dönüştürdü…Tüm hikaye bir peri
masalı gibi. Başlangıç misyon evinde yapıldı. Kızlar yurdundaki küçük bir odada, on
dört ile kırk yaşları arasında kadın ve kızlar nakış yapmaya başladı. Başka bir odada
diğerleri mendil ve ince dantel kenarları yaptı. Bayan Shattuck şahsen her şeyi
denetledi. Çalışmayı planladı ve birkaçına öğretti. Öğrettikleri diğerlerine öğretti ve
biten her parçayı denetledi, iyi yapılmadıysa gözden geçirilme emri verdi. Bu küçük
başlangıçtan on yıl sonra, on altı bin düzine mendil her yıl Bayan Shattuck'un
misyonundan ihraç ediliyordu ve 1824 kadın, mendil ve nakış işinde iş ve kendine
destek buluyordu. Endüstri Urfa‟dan komşu kasabalara yayıldı…Germüş…Severek,
Adıyaman.330
Corinna Shattuck‟un endüstriyel eğitim için 1903 yılında kaleme aldığı
“Misyoner Endüstriyel Eğitimi” (Missionary Industrial Training) baĢlıklı yazısı The
Missionary Review of the World isimli derginin on beĢinci cildinin dokuzuncu sayısında
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yer almıĢtır. Bu yazısına Shattuck neden sanayilerin geliĢimini teĢvik etmek için daha
fazla misyonere sahip değiliz sorusunu sorarak ve cevabını vererek baĢlar.
Şu soru bazen sorulmaktadır: "Neden yabancı misyon topraklarında,
evanjelizasyon aracı olarak sanayilerin gelişimini teşvik etmek için, ABD‟den- kadın ve
erkek- daha fazla misyonere sahip değiliz?” Cevap şu: İlk olarak, yakın zamana kadar
Amerikan misyon alanlarıyla bağlantılı olarak böyle fazla bir istek olmadı. İkincisi, tek
başına İncil‟in dünyanın tek ihtiyacı olduğu yaygın görüşü- veya İncil verildiğinde
diğer tüm zorlukların derhal çözüleceği düşüncesi.331
Corinna Shattuck bu yazısında “Ermeni ırkının liderleri olarak eğitmek üzere”
kendilerine verilen yetimler ve kadınlar için sağladıkları endüstriyel eğitim hakkında
bilgi vermektedir. Urfa‟daki kız çocuklarının eğitimi algısının çok farklılaĢtığını, artık
her fırsat bulan erkek veya kız çocuğunun daha yüksekokullarda okuma arzusu içinde
olduğunu söyler. Endüstrilerin geliĢiminin entelektüel ilerlemeye ayak uyduramadığını
belirtir. Öğretmen olarak yetiĢtirilmiĢ olan kendisinin bu çocuklara el iĢi (manuel)
eğitimini vermesinin zorluğundan bahseder. Bir yetenek kazandırılan kadın ve kız
çocuklarının para kazanır duruma geldiğini, ancak erkeklerle ilgili olarak bu
yeteneklerin çeĢitlendirilmesi ve arttırılması konusunda uzman erkek eleman
sıkıntısının olduğunu belirtir. Ayrıca, Ermeni kadınların üstlerindeki yükün, onların
çalıĢabiliyor olması ve eĢlerinin iĢ bulamıyor olması sebebiyle ikiye katlandığını
aktarır. ĠĢ yüklerinin çok ağır olması sebebiyle yardım isteğinde bulunarak yazısını
sonlandırır.
Şimdi, hiç birinin, İncil‟in yayılmasını en önemli işi olarak gören misyoner
kadar değerli olmadığı oldukça doğrudur; ama onun yayılma yöntemleri değişebilir.
Çok değil bir düzine yıl önce, burada, Urfa‟da, kız çocuklarına yönelik genel eğitim
tahmini, kızını okula göndermeye zorlandığında "Aritmetik ona kurtuluş yolunda
yardım edecek mi?" sorusunu soran, bir anneninkiyle aynıydı. Güdülendirildiğinde,
sadece genel eğitim arzusu değil, ama yüksek eğitim arzusu da o kadar arttı ki, onları
taşıyacak olan kanatlar olarak ne zaman altın veya gümüş bulsalar genç erkek ve kızlar
kolejlere akın ediyorlar. Ama heyhat endüstrilerin gelişimi entelektüel ilerlemeye ayak
uydurmadı ve birçok durumda yükseköğretim yabancı fonlar ile devam ettirilmek
zorunda. Kitap ya da kalem aracılığıyla işsiz bırakılan yüksek eğitimli kişilerin durumu
daha acıklı. Diğer bir deyişle,…[onlar] özel istihdam için eğitilmişlerdir. Bazı Avrupa
misyonlarımızın daha önceleri kabul ettikleri bazı şeylere, yani, genelde el işi
eğitiminin önemli bir faktör olduğunu….fark etmeye başlıyoruz. Bu doğrultuda, Ermeni
ırkının liderleri olarak eğitmek üzere bize verilen yetimler için yardım istiyoruz.
Örneğin, kendimizi, burada Urfa'da, diğer Amerikalılardan dört gün uzaklıkta, sadece
331
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iki kadın, daha fazla ya da az pratik yetenekle… (“Yankee marifetiyle” ifade edebilir),
ancak okul işinde eğitilmiş öğretmenler olarak gönderilmiş halde kendimizi buluyoruz.
Biz iki kadın, ikimizde okul işinde bulunduk ve çeşitli sorumluluk biçimlerinin
bazılarında ya da hepsinde yer aldık: doğrudan sınıf çalışması, okulların denetimi,
Protestan topluluğu için okul yönetim kurulu üyeleri ya da 1100 ile 1700 öğrencinin
başında karışık Protestan ve Gregoryen okullarında üye. Ayrıca, Pazar okullarında,
Hristiyan yapma çalışmasında ve İncil kadınları aracılığıyla evanjelistik çalışmalarda,
düzenli ve sistematik olarak evlerde iki yüz elli ile üç yüz arası kişiye eğitim vermede
sınırsız işe sahibiz… marangozluk, ayakkabıcılık, demircilik ve dokuma işleri için
atölye çalışmalarımız da var… Yetim oğlanlarımızın çıkarlarını koruyacak yetenekli bir
Amerikalı erkeğin özlemini duyuyoruz…El işi eğitimde uygun misyoner lidere sahip
olsak…
Geçtiğimiz yedi yıl boyunca açlık baskısı yoluyla geliştirdiğimiz iğne işi ile bu
şehirde sekiz yüze ya da daha fazlasına verilen istihdam ile kızlar ve kadınlar için
sorun çözülüyor. Mendil işinde hünerli olan evlenmiş kızlarımızdan bazılarının,
eşlerinin uzun süredir işsiz olduğunu… söyleyerek işe dönmesi çok acı verici… eğitimin
özellikle kız çocuklarına yönelik olarak kısıtlanması ve sonuç olarak vasıflı işçilerin çift
yükleri taşıması gereken anneler olması gerekir mi?... Erkekler ve gençler için bizimle
çalışmak üzere kim bulunacak?332
Sonuç
Corinna Shattuck yazılarında ve Board‟a gönderdiği raporlarında Ermeniler ve
onların siyasi faaliyetleri hakkında bir takım bilgiler verir. Metinlerinde kullanmıĢ
olduğu dil ayrıĢtırıcıdır. Türkiye‟de yaĢamıĢ olduğu yıllar içerisinde tanık olduğunu
söylediği Ermeni kalkıĢmalarına karĢı Osmanlı Devleti‟nin aldığı tedbirleri, istisnasız,
hep „katliam‟ olarak gösterir ve Ermeniler lehine önyargılı bir tavır sergiler.
Dini inancın güçlülüğü, Amerikan çıkarlarına hizmet etmek, propaganda
yapmak, iyiliksever görüntü altında yaptığı yardımlarda ayrıĢtırıcı ve bölücü
misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak Amerikan Board misyoneri Corinna Shattuck‟un
diğer misyonerlerde de bulunan özelliklerindendir. Amerikan kaynaklarında kadın
misyonerler arasında çok ayrı bir konumda tutulan ve misyonerlik çalıĢmalarında örnek
olarak gösterilen Bayan Shattuck, çalıĢanı bulunduğu misyoner örgütün bölgeye ve
Ģehre gösterdiği ilgi ve alaka ile ĢekillenmiĢ, yazdıkları ve yaptıklarıyla içinde yaĢadığı
Ermeni toplumunu ülkesinin çıkarları doğrultusunda dönüĢtürmüĢtür.
Onun Urfa‟ya geliĢinden sonra Müslümanlar ve Ermeniler arasındaki
gerginlikler artmıĢ, yazmıĢ olduğu eserlerindeki taraflı, eksik ve kimi zamanda yanlıĢ
anlatım onun amacına ulaĢmasını sağlarken, yeni nesiller üzerinde kin ve nefretin
devam etmesine neden olmuĢtur. Sadece bu çalıĢmada incelenen ve farklı zamanlarda
332
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kaleme almıĢ olduğu yazılarından bile verdiği rakamlar arasındaki tutarsızlık ve
ayrıĢtırıcı dil kullanımı kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.
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SOSYAL BĠLĠMLER YÖNTEMĠ OLARAK
HERMENEUTĠK
Doç. Dr. Seyit COġKUN
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Yöntem sorunu, fenomenlerin ya da olguların bilgisi söz konusu olduğunda, bu
bilgiyi (doğru-kesin) nasıl elde etmemiz gerektiği konusunda karĢımıza çıkmaktadır.
Fakat bilgi edinme yöntemi bilgi türüne bağlı olarak değiĢebilir. Özellikle 17. ve 18.
yüzyıldan itibaren doğa bilimlerindeki geliĢimle birlikte doğabilimsel yöntem, bilginin
ideal modeli olarak görülmüĢtür. Bu pozitif bilim anlayıĢı ve bilgi ideali, tarihsel,
toplumsal ve kültürel olgulara alanına da uygulanır ve bu alanlarda da doğabilimsel
bilgi kesinliğine ulaĢılmaya çalıĢılır. Bu anlamda, örneğin Auguste Comte, sosyolojiyi
doğa bilimlerinin yöntem ve bilgi anlayıĢına göre kurar. Ancak bu yaklaĢım,
insani/kültürel deneyim ve olguları açıklamak yerine, epistemolojik bir krize neden
olur. Bu bağlamda, özellikle 19. yüzyılda Yeni-Kantçılık ve Alman Tarih Okulu‟nun
baĢlattığı tin/kültür bilimleri ve doğa-bilimleri ayrımına bağlı olarak, sosyal bilimler
için yeni metodolojiler önerilir. Bu yöntemlerden biri olan hermeneutik,
tarihsel/toplumsal/kültürel olguları ve metinleri anlama ve yorumlama yöntemi olarak
ortaya konulur. Bu temelde, özellikle Hans-Georg Soeffner tarafından geliĢtirilen
sosyal-bilimsel hermeneutik, geleneksel anlama-yorumlama anlayıĢına bağlanır. Bu
bildiride, geleneksel hermeneutik yöntem ve Soeffner tarafından sosyal-bilimsel
yöntem olarak önerilen yöntemin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulduktan
sonra, hermeneutiğin sosyal bilimler yöntemi olarak yeterli olup olmayacağı
sorgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Epistemoloji, Yöntem, Hermeneutik, Tin/kültür Bilimleri,
Doğa Bilimleri.
HERMENEUTICS AS THE METHODOLOGY OF THE SOCIAL SCIENCES
ABSTRACT
The problem of the method arises when we come across a knowledge about facts
or phenomena, and wonder how we can obtain the knowledge wıith accuracy and
precision. However, the method of obtaining information may vary depending on the
type of information. Especially since the 17th and 18th centuries, along with the
development of natural sciences, the scientific method was considered as an ideal
model for obtaining knowledge. Such positive scientific understanding and the ideal of
knowledge has also been applied to the field of historical, social and cultural
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phenomena; and these areas have also tried to achieve the accuracy of scientific
knowledge. Under this approach, Auguste Comte, for example, establishes sociology
according to the method and knowledge of natural sciences. However, this approach,
instead of explaining humanitarian-cultural phenomena, led rather to an
epistemological crisis. In this regard, especially in the XIX century, when NeoKantians and German historical schools of philosophy had made the distinction
between natural sciences social sciences/humanities, a new methodology for social
sciences was proposed. Being one of these methods, hermeneutics, offers а special way
of understanding and interpreting historical / social / cultural facts and texts. On this
basis, especially developed by Hans-Georg Soeffner Social Sciences Hermeneutics is
closely linked with the traditional understanding-interpretation approach. This paper
will examine the similarities and differences between traditional hermeneutics and
methods of social sciences research proposed by Soffner, and also will try to find out
whether hermeneutics is sufficient as a method of social sciences.
Key Words: Epistemology, Methodology, Hermeneutics, Human/Cultural
Sciences, Natural Sciences.
GiriĢ
Sosyal-Bilimsel Hermeneutik Nedir?
Bu soruyu yanıtlamadan önce, hermeneutiğin kısa tarihsel geliĢimine bakmak,
bu yöntem ya da sanatın epistemolojik dönüĢümünü anlamak bakımından yararlı
olacaktır. Tarihsel olarak hermeneutik geleneğin arka planında, dinsel, felsefi, edebi ve
hukuksal büyük metinlerin yaĢamsal bir anlama sahip oldukları ve bu metinlerin
anlaĢılıp, yorumlanıp sonraki nesillere aktarılması anlayıĢı bulunmaktadır.
Hermeneutiğin Yeniçağdaki geliĢimi, modern bilim anlayıĢı ve yöntem kavramının
ortaya çıkıĢı ve geliĢimiyle koĢutluk gösterir. Bu dönemde hermeneutik, teolojik,
filolojik, hukuksal ve felsefi metinleri anlama-yorumlama etkinliği olarak ortaya
konulmuĢtur. Ancak, “18. Yüzyıla kadar teoloji ve filoloji içerisindeki görünümüyle


Hermeneutik, hermeneuien sanatı, yani bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama ve açımlama
sanatıdır. Tanrıların habercisi/mesajcısı/elçisi Hermes, tanrıların mesajlarını ölümlülere iletir. Ne var
ki onun bildikleri hiç de tanrıların mesajlarının dümdüz bir aktarımı değildir; tanrısal buyrukların birer
açıklamasıdır. Öyle ki Hermes, bunları ölümlülerin diline, onların anlayabilecekleri şekilde çevirir.
Hermeneutik etkinliği, daima bir başka ‘dünya’ya ait bir anlam bağlamını o an içinde yaşanılan
dünyaya aktarma/çevirme etkinliği olmuştur. Bu, ‘düşüncenin ifade edilmesi/bildirilmesi’ olarak
hermeneuia’nın esas anlamı için de geçerlidir. (…) Geç Grekçede hermeneuia çok açık şekilde,
“bilgece açıklama” ve hermeneios ‘açıklayan’, ‘çeviren’ olarak geçer. Böylece hermeneuia ‘sanat’ı,
yani hermeneutik kutsal sfere ait olanın, özellikle kutsal ve otoritatif iradenin, ölümlüye, yani
dinleyene uygun şekilde açıklanması etkinliği olmuştur. Hermeneutiğin bu anlamı günümüz
epistemolojik bilinci içerisinde tabii ki artık yaşamamaktadır” (Hans Georg Gadamer, “Hermeneutik”,
Hermeneutik Üzerine Yazılar, Der. Ve Çev. Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara 1995, S. 11-12).
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hermeneutik, hep kısmi kalmıĢ ve didaktik amaçlara hizmet etmiĢtir.”333 Buna karĢılık,
17. Ve 18. yüzyıldan itibaren doğa bilimlerinin geliĢimiyle birlikte, doğa-bilimsel
yöntem bütün bilginin ideal modeli olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu anlamda, 19.
yüzyılda doğa bilimlerindeki geliĢmelerin de doğurduğu ilerleme inancı, bu bilgi
yönteminin tarihsel, toplumsal ve kültürel alanlara uygulanmasına neden olmuĢtur. Bu
pozitif bilim idealiyle bu alanların anlaĢılmaya ve açıklanmaya çalıĢılması, insani
olguları anlamak yerine, içinden çıkılmaz hale getirmiĢ, epistemolojik ve metodolojik
bir krize neden olmuĢtur. Bu temelde baĢlayan bir doğa bilimleri ve tin/beĢeri/kültür
bilimleri tartıĢması, olguların/konuların ayrımına bağlı olarak bir yöntem arayıĢına yol
açmıĢtır.
Bu tartıĢmalardan, özellikle Almanya‟da geliĢen iki farklı bilim felsefesi
geleneği ortaya çıkmıĢtır. Bir yandan, Alman Tarih Okulu‟ndaki tartıĢmalardan
hareketle tin/kültür bilimlerini doğa-bilimsel yönteme ve onun bilgi idealine göre
kurmak isteyen felsefi hermeneutik anlayıĢ, Schleiermacher ve Dilthey tarafından
ortaya konulmuĢtur. Diğer yandan, tin/kültür bilimlerini kendine özgü epistemolojisi ve
yöntemi temelinde kurmak isteyen hermeneutik yaklaĢım, yeni-Kantçı Okul‟dur. Bu
okul da kendi içinde, Heidelberg Okulu (Windelband, Rickert, Cassirer) ve Marburg
Okulu (H. Cohen, P. Natorp) olarak ikiye ayrılmıĢtır. Özellikle Heidelberg Okulu, doğa
bilimleri ve tarihsel-sosyal bilimler arasındaki epistemolojik sınırların belirlenmesi
üzerinde durur. Buna göre, bilimler mantıksal olarak iki gruba ayrılırlar. Bir yanda,
doğa bilimi gibi genel yasalar ve zorunlu genel-geçer önermeler elde etmeye çalıĢan
nomotetik (yasacı) bilimler; diğer yanda bireysel olaylar/olguları kendi tekilliği içinde
anlamaya ve tekil kavramlar elde etmeye çalıĢan betimleyici ideografik bilimler.334
Dolayısıyla bu gelenek, temelde “sosyal bilimler olarak adlandırılan bilimler grubunun
doğa bilimi modeline göre konumlanamayacağı, bu bilimler grubunun konu ve yöntem
bakımından doğa bilimi modelinden farklı bir bilim modeline göre konumlandırılıp
temellendirilebileceği iddiasından hareket etmiĢtir.”335 Bu tartıĢma, doğa ve
tin/bilimleri için açıklama/anlama karĢıtlığı biçiminde bir ayrım ortaya koymuĢtur.
Bugün hermeneutik bilgi sosyolojisi olarak da ifade edilen sosyal-bilimsel
hermeneutik, Hans-Georg Soeffner ve onun çalıĢma grubu tarafından 1980‟lerde
geliĢtirilen, metinsel-iĢitsel-görsel verilerin yorumlanması için metodolojik bir
prosedürü ifade etmektedir. Yöntemin amacı, sosyal eylemlerin, etkileĢimlerin ve
etkileĢim-ürünlerinin sosyal anlamını tipsel biçimler olarak yeniden yapılandırmayı
hedeflemektedir. Aynı zamanda, uygulamalı anlama sosyolojisi olarak da ifade edilen
sosyal bilimsel hermeneutik, ampirik tekil olayların/durumların ex-post-analizi
(gerçekleĢen olay/durum sonrası analiz) için bir araçtır. Dolayısıyla, sosyal-bilimsel
333

Gadamer, a.g.e., S. 14.
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1996, S. 128.
335
Doğan Özlem, Felsefe ve Doğa Bilimleri, İkinci Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1996, S. 13.
334
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hermeneutik ya da hermeneutik bilgi-sosyolojisi, genel olarak her türlü etkileĢim ve
etkileĢim ürünlerinin (sanat, din, eğlence vb.) toplumsal anlamını yeniden
yapılandırmayı amaçlayan, kavramsal olarak geliĢmekte olan karmaĢık, kuramsal,
metodolojik bir yaklaĢımdır.336
Sosyal, kültürel ve tarihsel her türlü veriyi analiz etme ve yorumlamada
hermeneutik düĢünme, tikelden/bireysel olandan bütüne ve bütünden bireysel/tikel
olana giden bir hareket ortaya koyar. Günümüzde hermeneutik daire olarak bilinen bu
düĢünme biçimi, bireysel olanın sadece bütün aracılığıyla anlaĢılabileceği ve
bireysel/tikel olanın her açıklamasının bütünün anlaĢılmasını gerektirdiği kabulüne
dayanmaktadır.337 Bu bağlamda, hermeneutiğin temel görevi (Schleiermacher ve
Dilthey), anlamın yeniden-yapılandırılmasında, yani anlam bağlamının varsayımsal
olarak yeniden-oluĢturulması çerçevesinde kiĢinin/metnin kendini ifade ettiği kadarıyla
neden böyle ifade ettiğini anlaĢılır kılmaktır. Soffner tarafından geliĢtirilen sosyalbilimsel hermeneutik, bu anlama anlayıĢından hareket etmektedir. Bu hermeneutik
prosedür, insanları eylemleri çerçevesinde (özel tarz ve biçimiyle) çözümlemeyi
deneyen (genel) sorunları araĢtırır. Bu hermeneutik, insanların günlük sosyal
iliĢkilerdeki anlam ve yapılardan ödünç aldıkları rutin-yorumları, eylem-örneklerini,
ritüelleri ve sembolleri sorgular. Bu hermeneutik, bireysel yaĢam-dünyalarının
biyografik, sosyo-tarihsel ve kültürel geçmiĢlerini sorgular ve baĢka türlü düĢünme,
ifade-etme ve baĢka türlü eyleme olanağını ve özgürlüğünü araĢtırır.
Sosyal-bilimsel hermeneutikte sosyolojik araĢtırma odaklı yorumlayıcı/anlamacı
bir sosyolojinin (Weber, Schütz ve Berger/Luckmann‟a dayanan) yöntemi olarak
bireysel ve toplumsal anlam-yapılarının yeniden-yapılandırılması söz konusudur.
Anlamı-yeniden
yapılandırıcı
imlem/gösterge-yorumu
bireylerin
bütünüyle
anlaĢılmasını
değil,
aksine
sosyal/toplumsal
bağlamların
bir
tipsel
anlamasını/yorumlamasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sosyal-bilimsel hermeneutik
iki kabul arasında hareket eder. Bir yandan, anlama, insani düĢünmenin ve ifadenin
aynı veya benzer olduğu kabulü üzerinden ortaya konulmaya çalıĢılır. Diğer yandan,
insanlar birbirinden tamamen farklıdırlar. Dolaysısıyla birbirinden radikal farklılıkla
ayrılan insanlar, yanlıĢ-anlamaya ya da birbirini anlamamaya en yakın olanlardır.
Dolayısıyla özdeĢlik ve ayrım, benzerlikler ve farklılıklar, bir araĢtırmada aynı yönelim
alternatifleri olabilirler. Çünkü anlama için, sadece benzer özellikler değil, aynı
zamanda farklılıklar da dikkate alınmak durumundadır. Ancak burada, gündelik anlama
ve bilimsel anlama sorunu ortaya çıkmaktadır.
336

Jo Reichertz, “Das Handlungsrepertoire von Gesellschaften erweitern”, Hans-Georg Soeffner’le
Mülakat; Forum Qualitative Sozialforschung, 2004 FQS http://www.qualitative-research.net/fqs/
(Erişim Tar. 05.01.2018).
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Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, II. Cilt, Çev. H. Arslan ve İ. Yavuzcan, Paradigma
Yayıncılık, İstanbul 2009, S. 43-44.
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Gündelik yaĢamda, genellikle nasıl anladığımızın farkında olmadan anlarız.
Anlamanın yapısı-olarak, gündelik yaĢam pratiğinde bir Ģeyi –örneğin kırmızı bir
kalemi, bir metni, bir resmi- düĢünmemiz bilinç-altında kalır. Anlama otomatik olarak
iĢlediği sürece, büyük oranda bilinçsiz biçimde gerçekleĢir. Gündelik yaĢamda sezgisel
olarak öğrenilmiĢ anlama ve yorumlama alıĢkınlıkları, hemen hemen her Ģeyin
kendiliğinden anlaĢılmasını sağlar. Her zamanki gibi anlama ve her zaman olduğu gibi
yapılacak olanı yapma, bilinmiĢ olanın anlaĢılmasıdır ve pratik olarak gündelik
gereklilikleri yerine getirmektir. Bu, kendiliğinden-anlaĢılır olmasından dolayı
anlamanın bize gizli kaldığı doğal, gündelik tutumu/düĢünceyi ifade eder. Günlük
pratikte, anlama, tepkisel bir biçimde gerçekleĢir. Mevcut bilgi-kaynakları çerçevesinde
verilmiĢ göstergelerin/imlerin hızlı biçimde düzenlemesi olarak gerçekleĢir. Ancak
bilimsel pratikte, anlama, böyle tepkisel olamaz. Burada anlama, bir
refleksiyon/düĢünümsellik biçiminde gerçekleĢir. Bilimsel pratikte, bilinçli olarak kendi
kendini gözlemleyen ve kontrol eden bir anlama, verilmiĢ imlemin/göstergenin
anlamını imlemin yeniden-yapılandırıcı yorum-süreci perspektifinden hareketle
gerçekleĢtirilir. Dolayısıyla her Ģeyin kendiliğinden anlaĢılır görüldüğü gündelik
anlamanın aksine, hiçbir Ģeyin kendiliğinden anlaĢılır görülmediği bilimsel anlamada,
her Ģeyi sorgulayan metodik kuĢku ve anlama tutumu söz konusudur.
Soffner‟e göre, bir yandan gündelik eylemler ve yorumlar ve diğer yandan
bilimsel yorumlar, temelde farklılaĢmıĢ “anlam-alanıyla” ilgilidirler ve her ikisi de
hem farklı bir tutumdan hem de farklı bir biliĢ-tarzından ortaya çıkmaktadırlar. Ancak
buna rağmen onların ortak bir deneyim, beceri ve sürece dayanılarak oluĢturulmaları
söz konusudur. Bu gündelik anlama-performansları ve becerileri, erken çocukluktan
itibaren öznelerarası olarak biçimlenmiĢtir. Bu, yorumlama ve anlamanın aynı zamanda
genetik temeli olduğu ve onun somut biçimlenmesinde sosyal becerilerin bulunduğu
anlamına gelir. Bu sosyal becerilerin, oldukça karmaĢık ve katmanlı biçimde
oluĢturulmuĢ sosyal ve kültürel tarihe, yani sosyal-tarihsel bir apriori içinde gömülü
ontogeneze/birey-oluĢ (canlının, döllenmeyi takiben türe özgü yapı ve biçim alıncaya
kadarki geliĢme ve büyümesi) sahip olduğu görünmektedir. Dolayısıyla bu, bilinç ve
anlama kazanımlarımızın her zaman geçmiĢle/anılarla, yani ön-tipsel algılamalarla ve
aynı Ģekilde ön-tipsel gelecek-beklentileri, umutlar, korkular ve planlar aracılığıyla
yapılandırıldığını ifade etmektedir. Ġnsan için, tamamen saf, doğal temsili bir algı
yoktur. Ġnsani eylemi bilimsel olarak tanımlamadan önce, yorumsal olarak anlayabilir
ve açıklayabiliriz, buna uygun olarak her analitik akıldan önce gelen ve bunu
etkileyebilen söz konusu bilinç-öncesi süreçlere dönmemiz gerekir. Bu bilim öncesi
anlama-performansları ve becerileri aynı Ģekilde onların oluĢum-koĢulları ve iĢlev
biçimleri, genellikle bilimsel sorun olarak görülmemiĢtir. Bunlar, gündelik yaĢamdaki
alıĢkanlıklarla kendiliğinden anlaĢılır olarak uygulanmaktadırlar ve nadiren bilinçli
biçimde yansıtılmaktadırlar, çünkü bunlar yorumlama-problemi ve yorum-nesnesi
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tarafından soğurulurlar/emilirler. Dolayısıyla bu gündelik anlama etkinlikleri, bir
biçimde eyleme etki eden bilinçli performansları/kazanımları yapılandırmaktadırlar.
Ancak bu bilimsel ve bilim-öncesi anlamanın sonuçları bir takım benzer özellikler de
sergilemektedirler.338
Hem gündelik hem de bilimsel anlama, bir Ģeye yönelik açıklamaların birbirine
eklemlenmesine yol açar ve bu açıklamalar çoğunlukla makullük/akla yatkınlık
ölçütüne dayanmaktadırlar. Bunlar, her zamanki gibi-yorumlama sürecinin ve standartdeneyimlerin bilinçli veya bilinçsiz biçimde tipleĢtirilmesinden hareketle türetilirler. Bu
açıklamalarda, benzer veya aynı olan anlamlı biçimde yapılandırılmıĢ verilerin,
gündelik-verilerin tipik ve sınıflandırılmıĢ gözlemleri, sayısal ifadeler ve iliĢkiler söz
konusudur. Dolayısıyla bir yanda, gündelik sağduyusal (common sense) anlayıĢtan,
hareketle somut bir bağlama yerleĢen bir yorumlama ve açılamayla oluĢturulan “birinci
derecede yapılar” söz konusudur. Bu yapılar, gündelik yaĢamda temelde pragmatik
ilgiler/çıkarlar tarafından yönlendirilir ve her tür dinsel, kozmolojik ve mitolojik
yorumlama-örnekleri tarafından dönüĢtürülür ve biçimlendirilirler. Buna karĢılık, diğer
yanda, düĢünümsel bir temelde ortaya konulan bilimsel yorumlama ve açıklamalarla
oluĢturulan “ikinci derecede yapılar” söz konusudur. Bu bilimsel yapılar, gündelik
yorumlara ve açıklamalara göre oluĢturulan temel yapıya benzemektedirler, fakat
onlardan farklı olarak biçimselleĢtirilmiĢ ve kurumsallaĢtırılmıĢlardır. Ancak gündelik
ve bilimsel anlama ve açıklama, önceki yorumlama ve anlama-edimleri karĢısında
farklı tutum ortaya koyarlar. Özellikle bilim adamı, pratik araĢtırmalarında gündelik
yaĢamın mitsel/dinsel ifadelerini sistematik olarak ele aldıklarında, gündelik yaĢamda
sağ-duyusal olarak yapılandırılmıĢ keyfi tipleĢtirmelerin ve yapıların mitten
arındırılmasına neden olurlar.339 Dolayısıyla gündelik ve bilimsel anlama birbirini
etkilerler, ama bilimsel anlamanın kendine mesafe koyucu ve eleĢtirel olması, yani
düĢünümsel/refleksif bir bilinç ve anlama biçimi olarak kendi kavramsal dünyasını
kendine özgü biçimsellikte inĢa edebilir.
Sosyal Bilimsel Hermeneutikte Anlama/Yorumlama Gizli Olanın Ortaya
Çıkarılması mıdır?
Soffner‟e göre, sosyal-bilimsel hermeneutik ya da bilgi sosyolojisi, sadece
“yüzey ve arka-plan figürü”, yani yüzeysel dünya ve onun arkasındaki bir mekaniği
anlama ve açıklama değildir. Çünkü fenomenlerin ve rekabet eden hakikat yapılarının
arkasında, gerçekte bir Ģey gizli değildir, aksine gördüğümüz ve sosyal fenomen olarak
incelediğimiz Ģeyin analizi ve yeniden-yapılandırılması, ikinci bir düzenin yapısının
338
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ortaya konulmasıdır. AraĢtırmacı, eyleyenlerden daha akıllı veya eyleyenlerin ne kadar
kör, dar görüĢlü ve yeteneksiz ve baĢka ne olduklarını kanıtlamayı amaçlamaz, aksine
eyleyenlerin/aktörlerin hangi sorunlarla karĢı karĢıya kaldıklarını, bunları ne Ģekilde
çözdüklerini, hangi alternatifleri göremediklerini göstermeye çalıĢır.
Bu tutum, fenomenlerin sözde karanlık güçler tarafından imal edilmiĢ örtük
bağlamının giz güç mekaniğin keĢfetmek anlamına gelir. Her durumda, hermeneutik
bilgi sosyolojisi, hem geçerli/değerli yorumları hem de bunların alternatifleri olarak
ifade edilen yorumları daha fazla okumayı geliĢtirir. Çünkü süreçsel/dizisel analiz
yaparken, eyleyenlerin/aktörlerin kendi eylemlerimde açık kılmadıkları eylemalternatiflerini ve yanılgılarını göstermeye çalıĢır. Dolayısıyla hermeneutik bilgi
sosyolojisi, mümkün olduğunca ex post (geriye dönük) düĢünmsel/refleksif bir bakıĢ
açısından, alternatiflerin keĢfedebileceği toplumsal bir potansiyeli olgusal olarak
meydana gelen Ģeyle karĢılattırarak kavrar. Aynı zamanda, tarihsel olarak da,
eyleyenler tarafından düĢünülmüĢ, ama ifade edilmemiĢ olan alternatiflerin
yapılandırılması ve yeniden-yapılandırılmasını amaçlar. O halde Hermenutik bilgi
sosyolojisi, rekonstrüktif/prospektif (yeniden-yapılandırmacı/ileriye dönük) olarak
çalıĢtığı için, alternatiflerin bir tür düĢünce-laboratuvarını oluĢturmayı amaçlamaktadır.
Bu laboratuvar, deneysel düzenlemelerle yaĢayan bir laboratuvar değil, evrim kuramı
gibi, yeni rollerin oluĢum tarihi olarak eylemlerin ilgili çevrelerinin ve değiĢimlerinin
tarihini kavrayan bir laboratuvar olarak görülmelidir.340
Sosyal Bilimsel Hermeneutikte Bilimsel Nesnellik Ne Anlama Gelmektedir?
Soffner‟e göre, hermeneutik akıl yürütme, ne biçimsel-metodik öznelciliği
(Descartes) ne de özne-nesne ayrımı biçiminde dünyanın karĢısında duran bir bilgi
öznesi ve bu özne tarafından türetilen nesnellik kavramını kabul eder. Hermeneutik akıl
yürütme, öznel olmayan, tarihsel-evrimsel olarak ortaya çıkan fenomenler/görüngüler
sürecinden ve insan toplumlarıyla ilgili gerçekliğin tarihsel yapılarından hareket eder.
Bu akıl yürütme ve anlama biçimi, sosyal olarak yorumlanmıĢ dünyada birbiriyle
etkileĢen bireyleri ve onların öznelerarasılığını apriori olarak kabul eder ve bunu karĢı
karĢıya getirmez. Dolayısıyla bundan hareket hermeneutik bilgi sosyolojisi, sadece
sosyal olanın gözlemlenmesini, betimlenmesini, anlaĢılmasını ve açıklamasını
amaçlamaz, aynı zamanda türe özgü tarihsel olarak değiĢen algılama ve ifade etme
kalıplarının toplumsallığını, gözlemlemesini, betimlemesini, anlaĢılmasını ve
açıklanmasını amaçlar.341
Soffner‟e göre, sosyal bilimsel yorum, vakayla/örnek-durumla ilgili bir
çalıĢmadır. Bu yorum olarak çalıĢma, iki aĢamalı olarak gerçekleĢir. Ġlk aĢamada,
yorum kurallarını ve usullerini araĢtırmak, test emek ve güvence altına almak; ikinci
340
341

Reichertz, “Das Handlungsrepertoire von Gesellschaften erweitern”.
Soeffner, “Interpretative Sozialwissenschaft”.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

169

aĢamada, toplumsal olguların ve oluĢum koĢullarının yapısal-kurallarını ortaya koyan
bir vaka-yapısının yeniden-yapılandırılması temelinde, onun özelliğini, somut
etkinliğini ve değiĢkenliğini görünür kılmaktır. Burada, bir yandan vakanın/örnek
durumun özellikleri ve onun bireyselleĢmesinin koĢulları görünür hale gelmelidir.
Diğer yanda, vakanın/örnek-durumun tipolojisi, sosyal tipsel yapıların ve biçimlerin
karĢılaĢtırılmalı analizinden hareketle geliĢtirilmeli ve açıklanmalıdır. Bu analiz, nesnel
bir sosyal eylem türünün/tipinin (Weber) somut, vakaya/duruma özgü görünüĢler
temelinde yeniden-yapılandırılmasını amaçlamaktadır. Bu nesnel tip, “ideal-tiptir”,
çünkü o, bir yandan ampirik olan karĢısında tikel-durumda özel-olanı yetersiz
yansıtacak Ģekilde sistematik olarak uygun olmayan biçimde oluĢturulmuĢtur, ancak
diğer yandan bireysel/özel olanı haklı çıkarmaya yardımcı olacak Ģey tam da budur,
öyle ki tarihsel olarak özel/tekil-olan yapısal genelliğe sahip bir tip-tasarımının arka
planı karĢısında görünür biçimde ortaya konulur. Toplumsal eylemin nesnel bir tipinin
yeniden-yapılandırılması, bireysel/tekil vaka-incelemeleri üzerine inĢa edilir. Bu
Ģeklide yapılandırılan tip, bir yandan evrimsel ve tarihsel olarak değiĢen yapısal
biçimlerin yapısal farklılıklarını, diğer yandan onların somut, tarihsel-kültüre özgü
özelliklerini ortaya koyar. Bireysel-durumun/vakanın kendisi somut-tarihi bir duruma
ve yapılanmaya iliĢkin tarihsel-somut yanıt olarak yorumlanırken, bireysel vaka
incelemeleri, aĢamalı olarak toplumsal eylemin genel yapılarını keĢfetmeye yararlar.
Burada yapısal geliĢim, tekil/bireysel görünüĢlerle ve kuramsal-geliĢim tikel/bireysel
vaka analizleriyle tarihsel olarak sürekli güncellenmelidir. Ancak, sonuçta tek bir
okuma ve yorumlama olmadığı, ama öznelerararsı geçerli kılınmıĢ yorumsal nesnel bir
ufkun olduğu kabul edilmelidir.342
Yukardaki değerlendirmeler ıĢığında, Soffner‟in geleneksel hermeneutik
anlayıĢtan çok fazla ayrılmadığı, ama diğer yandan bu hermeneutik anlayıĢı özellikle
nitel araĢtırmalarda vaka/örnek-durumların (dilsel-görsel-iĢitsel görüntü-dizileri,
eylemler, fotoğraflar, filmler, mülakatlar, resimler) analizlerini anlama ve yorumlamada
temel bir prosedür olacak Ģekilde geliĢtirdiği ve geniĢlettiği görülmektedir. Diğer
yandan, Sofner, toplumsal yaĢama aktif olarak katılan kiĢi olarak bir sosyal bilimcinin,
sosyal-kültürel olgulara yönelik analizlerinde sadece alternatifleri göstermesi ve
seçenekler sunması gerektiğini, ama hiçbir zaman tavsiyelerde bulunmaması gerektiğini
vurgulamaktır.343 Ancak eğer bilim adamı sosyal yaĢama aktif olarak katılıyorsa,
sosyal-kültürel olgulara yönelik eleĢtirel bir okuma ve anlama da yapmalıdır.
Dolayısıyla sosyal bilimci sadece alternatifleri göstermekle ve seçenekler sunmakla
yetinmemeli, aynı zamanda olması gerekeni de ifade etmelidir.
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OKUL ÖNCESĠ SANAT EĞĠTĠMĠNDE
DĠSĠPLĠNLERARASI ÇALIġMA: GELENEKSEL DOĞAL
BOYA UYGULAMASI
ArĢ. Gör. Ahsen GÜNBULUT
Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi MenekĢe Suzan TEKER
Akdeniz Üniversitesi
ÖZET
Ġki veya daha fazla alanın, belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir
araya getirilerek sunulması, okul öncesi sanat eğitiminde disiplinlerarası eğitim
kavramı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi sanatsal etkinlik
kapsamında, eğitmenler gözetiminde 4-5 yaĢ grubu ve anaokulu öğrencileri, kendilerine
ait %100 pamuklu beyaz renkte tiĢört ve atletleri doğal boya ile boyamıĢtır. Boyama
öncesi hazırlıkta, renk seçimi ve katlama, büzme, sıkıĢtırma gibi desen oluĢturma
yöntemleri ile öğrencilerin tasarım algılarının geliĢtirilmesinin yanı sıra küçük kas
becerileri de desteklenmiĢtir. Ayrıca çocuklar, kaptan kaba aktarma ile dolu/boĢ,
yıkama/durulama ile ıslak/kuru gibi genel kavramları günlük hayatla iliĢkilendirirken
doğal boya ile yaĢadıkları dünyayı bir bütün olarak görme özelliği ve çok yönlü
düĢünce biçimini kazanmıĢlardır. Bu çalıĢma, kültürümüzün bir parçası olan doğal
boyanın geleceğe aktarılmasında önemli rol oynarken aynı zamanda çocuk giyiminde
ön plana çıkan doğal boyalı ürünler açısından velilerin bilinçlenmesini amaçlamıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Doğal boya, Okul Öncesi Eğitim, Disiplinlerarası, Sanatsal
etkinlik
INTERDISCIPLINARY STUDY IN PRE-SCHOOL ART EDUCATION:
TRADITIONAL NATURAL DYE APPLICATION
ABSTRACT
The presentation of two or more areas by put together in a meaningful way
around certain concepts is defined as the concept of interdisciplinary education in preschool art education. In this context, in extent of pre-school artistic activity, under the
supervision of instructors 4-5 years old group and kindergarten students dyed their own
100% cotton white t-shirts and athletes with natural dyes. While the students‟ design
perceptions have also be enimproving with color selection and patterning methods such
as folding, squeezing, compression as well as fine motors skills have also been
supported in the preparation before dyeing process. In addition, the children have
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linked to general features such as full / empty by transferring from vessel to vessel, wet
/ dry by washing / rinsing; with natural dye, children have acquired features of seeing
the world as a whole and a multifaceted way of thinking. This study played an
important role in transferring the natural dye, which is a part of our culture, to the
future, and at the same time, it aimed to raise the awareness of the parents in terms of
natural dyed products which are foreground in children's wear.
Keywords: Natural Dye, Pre-school Education, Interdisciplinary, Artistic
Activity
GiriĢ
Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri olan yaratıcılığın geliĢtirilmesinde sanat
eğitiminin önemli bir yeri vardır. Sanat eğitiminde çocukların kendilerini farklı yollarla
ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olan fırsatlar yaratılmakta ve
çocukların bireysel farklılıkları öğrenme sürecinde farklı materyal, yöntem ve
tekniklerle desteklenmektedir. Sanat etkinliklerinin diğer önemli özellikleri ise
çocuğun, problem çözmesi, eleĢtirel ve çözüm odaklı düĢünmesine olanak sağlamasıdır.
KırıĢoğlu‟na göre: “Çevreyle ilk tanıĢma, görme, algılama, adlandırma ve düzenleme
ile baĢlayan sanat eğitimi daha sonra ürün verme, üründen tat alma olarak geliĢir”344.
Okul öncesi sanat eğitimi, kullanılan farklı materyal ve yöntemler ile kendi alt
dallarıyla kolayca iliĢki kurabilmesiyle disiplinlerarası etkileĢime olanak sağlayan en
açık alan olarak görülebilmektedir. Ġki veya daha fazla alanın, belirli kavramlar
etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması, okul öncesi sanat
eğitiminde disiplinlerarası eğitim kavramı olarak tanımlanmaktadır345. Bu kavram
çerçevesinde sanat eğitiminde daha çok seramik, heykel ve resim alanında
uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu alanlar malzeme açısından boya ile de
doğrudan veya dolaylı olarak iliĢkilidir. Sentetik boyaların çevre ve insan sağlığına
etkisinin tartıĢıldığı günümüzde doğal boyaların önemi de ortaya çıkmaktadır.
Disiplinlerarası sanat eğitiminde doğal boyalarla ilgili çalıĢmaların arttırılması ile
öğrenciler, doğal boya ile yaĢadıkları dünyayı bir bütün olarak görme özelliği ve çok
yönlü düĢünce biçimini de kazanacaklardır.
1.Uygulamanın Amacı
Bu çalıĢmada; konu ile ilgili olarak okul öncesi sanat eğitiminde daha önce oğal
boyalarla ilgili çalıĢmaların yapılmadığı ve gerek eğitim kurumlarından gerekse aileler
tarafından doğal boyaya karĢı olumsuz tepkinin gösterilmediği sayıltılarından yola
çıkarak geleneksel sanatlar baĢta olmak üzere birçok disiplinde binlerce yıldır
344
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kullanılan doğal boyaların okul öncesi sanat eğitiminde değeri ve iĢlevi irdelenmek
istenmektedir. Ayrıca bu çalıĢma, kültürümüzün bir parçası olan doğal boyanın
geleceğe aktarılmasında önemli rol oynarken aynı zamanda çocuk giyiminde ön plana
çıkan doğal boyalı ürünler açısından velilerin bilinçlenmesini amaçlamıĢtır.
Doğal boya uygulaması ile okul öncesi eğitimde aĢağıda belirtilen noktalar
gözetilerek fayda sağlanmaya çalıĢılmıĢtır:
SosyalleĢme ve Yaratıcılığa ĠliĢkin Yararlar:
 Çevresindekilere yardım etme ve onlardan yardım alma: Kıyafetlerin
Ģekillendirilmesi aĢamasında gerekli olan bağlama, katlama, sıkıĢtırma iĢlemleri için
çevresindekilere yardım etme ve onlardan yardım alma.
 Yaptığı iĢe karĢı güven duyma: Boyama iĢlemi öncesinde ve sonrasında
yaptıklarına sahip çıkmaları ve çevresindekilerle paylaĢmaları.
 Dikkat ve gözlem becerisini geliĢtirerek, sürece dahil olma: Ġki aĢamadan
oluĢan çalıĢmamızın her aĢamasına dahil olmaları, süreçle ilgili duygu ve düĢüncelerini
paylaĢmaları.
 Sabırlı olmayı aĢılamak ve gelecekle iliĢki kurma: Ġki aĢama arasındaki 5
günlük süreyi takip ederek, öğretmenlerine soru sormaları ve son aĢamada ortaya çıkan
iĢlerle ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeler.
 Desenlendirme: Katlama, bağlama, sıkıĢtırma ile farklı desenlendirme
yöntemlerinin öğretilmesi.
 Alet ve mekân kullanma: Lastik, ip, plastik kapak, pleksiglas kalıplar (sekiz
köĢeli yıldız, daire, çember Ģeklinde), iĢkence aletleri (mengene), hassas terazi, makas
gibi aletlerin kullanılması.
 Üretilenler arasında farklılık yakalama: ArkadaĢlarının yaptığı çalıĢmalar
ile kendi çalıĢmasını karĢılaĢtırarak ortaya çıkan desenlerin farklılıklarını yakalama.
Kavramlara ĠliĢkin Yararlar:
 Renk: Boyama öncesi ve sonrası renk algısı.
 Geometrik ġekil: Daire, yıldız, çember gibi geometrik Ģekillerin
gösterilmesi.
 Boyut: Bağlama iĢleminde "uzun ve kısa" iplerin kullanılması.
 Miktar: Kıyafetlerin hassas terazi ile tartılarak "ağır ve hafif" gibi miktar
kavramlarının kullanılması. Boyama iĢlemi sonrası kıyafetlerin yıkanması sürecinde
kovalara su doldurulmasında" boş-dolu" kavramlarının öğrenilmesi.
 Duyu: Boyama iĢlemi sonrası kıyafetlerin yıkanması sürecinde "ıslak-kuru"
kavramların öğrenilmesi.
 Zıt: Yapılan çalıĢmaların karĢılaĢtırılarak "aynı-farklı-benzer" kavramlarının
öğrenilmesi.
 Zaman: Ġki aĢamada yapılan çalıĢmada "önce-şimdi-sonra" kavramlarının
öğrenilmesi.
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2.Materyal- Metot
Doğal Boya: Kısaca doğal kaynaklı boyarmaddeler olarak tanımlamak
mümkündür. Bu kaynaklar bitkisel, hayvansal ve madensel olmak üzere temelde üç
grupta toplanmaktadır346. Bitkisel kökenli boyarmaddeler, en büyük kaynağı
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, zerdeçal (Curcuma longa) ve kökboya (Rubia tinctorum
L.) bitkisi boyama iĢleminde kullanılmıĢtır. Rubiaceae familyasına ait kökboya bitkisi,
Anadolu‟da tarımı yapılmıĢ, günümüzde de yabani olarak yetiĢen ve toprak altı
sürgünleri (rizomları) boyamacılıkta kullanılan önemli bir bitkidir347. Zingiberaceae
familyasına ait zerdeçal bitkisi, çay olarak içilebildiği gibi, köri/kari (Curry) adlı Hint
baharat karıĢımının da ana bileĢenidir. Parlak sarı rengi nedeniyle, doğal boya olarak
gıda, tekstil ve kozmetik sektöründeki malzemelerin boyanmasında kullanılmaktadır348.
Doğal Boyanın Hazırlanması: Öğrencilerin tiĢört ve atletleri Ģekil verme iĢlemi
öncesinde 0.01 gram hassasiyetli terazi ile ölçümleri yapılmıĢtır. KumaĢların toplam
ağırlığın %50‟si oranında zerdeçal (Curcuma longa) ve %15‟i oranında kökboya
(Rubia tinctorum L.) bitkisi boyama iĢleminde kullanılmıĢtır. ÖğütülmüĢ haldeki
bitkiler 24 saat suda bekletildikten sonra 1 saat kaynatılarak süzülmüĢtür. Birlikte
mordanlama yöntemi ile yapılan boyama iĢlemi için mordan maddesi olarak %20 Ģap
ve %15 kremtartar kullanılmıĢtır.
Doğal Boyanın Uygulanması: Öğrenciler tarafından Ģekillendirilen kıyafetler,
boyama öncesinde etiketlenerek bağlama ve sıkıĢtırma iĢlemleri tekrar kontrol
edilmiĢtir. Boyama iĢleminden bir gün önce hazırlanan boyalar, uygun büyüklükteki
paslanmaz çelik tencere içerisine su ve mordan maddeleriyle birlikte konulmuĢtur. 30
dakikalık kaynama süresinden sonra kıyafetler 24 saat tencere içerisinde bırakılmıĢtır.
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Fotoğraf 1. Kıyafetlerin doğal boya ile boyanma aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Antalya Atlantis KreĢ ve Gündüz Bakımevi
Özel bir kurumdur.3-4-5 yaĢ grubu öğrenciler eğitim görmektedir. Bu kurumda
daha önce doğal boya ile ilgili bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Uygulamaya 3 yaĢ grubundan
9 öğrenci,4 yaĢ grubundan 9 öğrenci, 5 yaĢ grubundan 13 öğrenci, toplamda 17 kız, 14
erkek öğrenci katılmıĢtır. Uygulama, Ģekillendirme ve boyama sonrası yıkamadan
oluĢan iki aĢama olarak planlanmıĢtır. Uygulamadan önce velilerden öğrencilerin
kendilerine ait kullanılmıĢ %100 pamuklu beyaz renkte tiĢört ve atletleri istenmiĢtir.
Uygulama öncesi ve sonrası öğrencilere, kökboya ve zerdeçal bitkileri gösterilerek
doğal boya hakkında bilgi verilmiĢ ve çalıĢmanın nasıl yapılacağı anlatılmıĢtır.
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Fotoğraf 2. Doğal boya hakkında bilgi verme aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Ġlk aĢamada eğitmenlerin gözetiminde öğrencilerden tiĢört ve atletlere katlama,
büzme, sıkıĢtırma gibi yöntemlerle istedikleri Ģekilleri vermeleri istenilmiĢtir. Her
grupta bu iĢlem yaklaĢık 30 dakika sürmüĢtür. ġekil verme iĢleminden sonra verdikleri
Ģekilleri sabitlemeleri amacıyla eğitmenlerinin gözetiminde öğrenciler, tiĢört ve atletleri
iplerle sarılarak düğümlemiĢtir.
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Fotoğraf 3-4-5. Kıyafetlere Ģekil verme aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Ġkinci aĢamada boyama sonrasında tiĢört ve atletler öğrenciler tarafından açılarak
3-4 yaĢ grubu ile yıkama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Yıkama iĢlemiyle küçük kas
geliĢimine destek verilmiĢtir.

Fotoğraf 6-7. 3-4 yaĢ grubu yıkama iĢlemi aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Antalya Akev Koleji (Anaokulu)
Özel bir kurumdur. Bu kurumda daha önce doğal boya ile ilgili bir çalıĢma
yapılmamıĢtır. Uygulamaya 5-6 yaĢ grubundan 9 kız, 12 erkek toplamda 21 öğrenci
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katılmıĢtır. Uygulama, Ģekillendirme ve boyama sonrası yıkamadan oluĢan iki aĢama
olarak planlanmıĢtır. Uygulamadan önce velilerden öğrencilerin kendilerine ait
kullanılmıĢ %100 pamuklu beyaz renkte tiĢört ve atletleri istenmiĢtir. Uygulama öncesi
ve sonrası öğrencilere, kökboya ve zerdeçal bitkileri gösterilerek doğal boya hakkında
bilgi verilmiĢ ve çalıĢmanın nasıl yapılacağı anlatılmıĢtır. Öğrencilerle birlikte tiĢört ve
atletler hassas terazi ile tartılarak "ağır ve hafif" gibi miktar kavramları tekrar
edilmiĢtir.

Fotoğraf 8. Hassas terazi ile ölçme aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
KreĢ öğrencilerden farklı olarak bu yaĢ grubuna Ģekillendirme iĢlemi için
kalıplar (daire, yıldız, çember),plastik kapak, ambalaj lastiği gibi malzemeleri
kullanmaları istenmiĢtir. Aynı zamanda iple bağlama iĢlemi de uygulanmıĢtır.
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Fotoğraf 9-10. Kalıp kullanarak Ģekil verme aĢaması
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
3.Değerlendirme ve Sonuç
Yapılan uygulamanın sonucunda farklı yaĢ gruplarında Ģekillendirmeye
yaklaĢımlarının da farklı olduğu gözlemlenmiĢtir.3-4 yaĢ grubunda Ģekil verme
iĢlemine çok fazla ilgi göstermemiĢlerdir. Onlar için bağlama, ip kesme ve yıkama
iĢlemi aĢamaları daha ilgi çekici olmuĢtur. 5 yaĢ grubu kreĢ öğrencileri, Ģekil verme
aĢamasında isteklerini ortaya koymuĢlardır. Ġstedikleri bağlama Ģekillerinde
eğitmenlerinden yardım istemiĢlerdir. Süreç takibin de 5 yaĢ grubunun daha aktif
olduğu gözlemlenmiĢtir.
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Fotoğraf 11. KreĢ 3 yaĢ grubu çalıĢmaları
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)

Fotoğraf 12. KreĢ 4 yaĢ grubu çalıĢmaları
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
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Fotoğraf 13-14-15. KreĢ 5 yaĢ grubu çalıĢma örnekleri
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Anaokulu grubunda kullanılan malzemeler doğrultusunda öğrencilerin, “daire
istiyorum, kol kısmında yıldız istiyorum” gibi tasarıma yönelik istekleri olmuĢtur. KreĢ
5 yaĢ grubunda olduğu gibi süreci aktif olarak takip etmiĢlerdir. Doğal boya konusunda
bitki- renk verme ve bitki-çevre iliĢkisini daha kolay kurmuĢlardır. SıkıĢtırma ve
bağlama aĢamalarında birbirleriyle yardımlaĢmıĢlardır.

Fotoğraf 16-17-18. Anaokulu grubu çalıĢma örnekleri
(Kaynak: Ahsen GÜNBULUT,2018)
Genel olarak bütün yaĢ grupları, bağlama iĢleminde iplerle sarılan kısımlarının
boya almaması nedeniyle giysilerde desenlerin oluĢması durumunu algılamıĢ ve
tasarımda “sebep-sonuç” iliĢkini kurabilmiĢtir. Her çalıĢmada farklı desenlerin ortaya
çıkması bütün yaĢ grubunun ilgisini çekmiĢ ve çalıĢmalar birbirleriyle karĢılaĢtırılarak
"aynı-farklı-benzer" kavramları pekiĢtirilmiĢtir. Yapılan uygulamalar öğrencilere geri
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verilmiĢ ve velilerden uygulamanın sonucu olarak olumlu tepkiler alınmıĢtır.
Öğrenciler, veliler, kurum yöneticileri ve eğitmenler tarafından alınan olumlu tepkiler,
çalıĢmanın amacında belirtilen doğal boyanın değerinin ve iĢlevinin tanıtılmasında
sanat eğitiminin uygun bir yol olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca okul öncesi sanat
eğitiminde doğal boya çalıĢmalarının uygun bir biçimde yürütülmesinde yaĢ
gruplarının, çalıĢma süresinin, öğrenci sayılarının belirleyici olduğu saptanmıĢtır. Grup
sayısının uygulamayı gerçekleĢtirmede olumlu/olumsuz etkiye sahip olması, boyanın
hazırlanması ve uygulaması iĢlemleri için gerekli olan su, ocak, tencere gibi ihtiyaçları
karĢılamak için atölyelerin organize edilmesi, uygulamanın alacağı sürenin saptanması
gibi nedenlerden dolayı sınıflara göre planların düzenli hazırlanması gerekmektedir.
Sonuç olarak sanat eğitiminde doğrudan ya da dolaylı olarak boya kullanan
kurum yöneticilerin, eğitmenlerin ve öğrencilerin doğal boya konusunda daha ayrıntılı
bilgilendirilerek ve bilinçli desteklenerek sanat eğitiminde doğal boyalı çalıĢmaların
arttırılması sağlanmalıdır. Böylece çocuk, aile ve eğitim kurumları içinde yer alan
doğal boya sanat eğitimi ile sadece giysi boyama gibi uygulamaların dıĢında farklı
materyal ve yöntemlerle birlikte yaratıcığın en geniĢ sınırlarına ulaĢabilecek ve
kültürümüz bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılabilecektir.
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GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ 10. SINIF ĠKĠ BOYUTLU
SANAT ATÖLYE DERS KĠTABINDA YER ALAN
GÖRSELLERĠN YANSITTIĞI DEĞER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
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Esenyurt Üniversitesi
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ÖZET
Eğitim sisteminin hedefi, toplumun beklentilerine cevap vermek ve onu
Ģekillendirmeye çalıĢmaktır. Bu hedef doğrultusunda bireyi geliĢtirmek ve yetiĢtirmek
amacıyla eğitim sistemine uygun, çeĢitli içerikler ve müfredatlar hazırlanır.
Eğitimde asıl amaç, temelden itibaren toplumsal bir kültür zemini meydana
getirmektir. Toplumsal kültür zemini oluĢturmak için öncelikle ortak değerlerin olması
gerekir. Bunlar; sanat alanları, çeĢitli fikir ve normlar, etik kurallar ve ahlaki
değerlerdir. Değerlerle ilgisi olan baĢlıca kavramlar ise etik kurallar, eğilim ve
tutumlardır. Ancak ortak bir değer tanımı çevresinde toplanmak, değer kavramının
içeriğini sınırlar. Çerçeveyi geniĢ tutmak burada çok önemlidir. Toplumdaki değerler,
bireyi yetiĢtirmek amacıyla ortaya çıkar. Eğitim, toplumda nitelikli bireyler yetiĢmesini
sağlar. Dersin içeriğinin ve bireyin geliĢimin temel taĢlarını oluĢturan ders kitapları,
anlatılmak istenen konuların ve kazandırılmak istenen davranıĢların öğrenciye
aktarılmasında da en önemli araçtır. Ders kitapları bu özelliğiyle eğitim ve öğretimin
vazgeçilmez unsurudur.
Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinin güzel sanatlar lisesi öğrencilerine değer
kazandırmada önemli bir rolü bulunmaktadır. Ġçeriğinde bulunan sanat, birey, toplum;
toplumların yaĢayıĢ, davranıĢ, ihtiyaç ve sanat anlayıĢları Ġki Boyutlu Sanat Atölye
dersinin bireylere değer kazandırmadaki rolünü göstermektedir.
Değerlerin bireye ve topluma kazandırılmasında özellikle yazı ve görseller
önemlidir. ÇeĢitli semboller barındırma özelliği bulunan görsellerin, subliminal
mesajlar verme özelliği de bulunmaktadır. Görseller, bireyin dikkatini çekerek onu
yüksek algısal boyuta ulaĢtırabilir. Bu bağlamda bireyin analiz, sentez ve duygu
boyutu büyük önem taĢımaktadır. Görsel semboller, cümlelerin resimlere dökülmüĢ
hâlidir. Bu durum, değer öğretiminde önemli bir kazanımdır.
Güzel sanatlar lisesi 11. sınıf Ġki Boyutlu Sanat Atölye ders kitabında yer alan
görsellerin ne gibi değerler ortaya çıkarabileceğine dair bilgiler yer alan bu araĢtırmada
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nitel araĢtırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme yönteminden
faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, iki boyutlu sanat, değer, görseller, ders kitabı.
INVESTIGATION ON THE REFLECTION VALUE OF VISUALS IN THE
10TH GRADE 2-DIMENSIONAL ART COURSE OF THE FINE ARTS
LIBRARY
ABSTRACT
The goal of the education system is to respond to and shape the expectations of
the community. Various contents and curriculums appropriate to the education system
are prepared in order to develop and train the individual in the direction of this target.
The main purpose in education is to bring a social culture floor from the
foundation. In order to create a social cultural climate, first of all, it must have common
values. These; art fields, ideas, various norms, ethical rules and moral values. The main
concepts of relevance to values are ethical rules, tendencies and attitudes. However,
gathering around a common value definition limits the content of the value concept.
Keeping the frame wide is very important here. The values in society arise in order to
train individuals. Education ensures that qualified individuals grow up in the society.
Textbooks create the foundation stones of the course and the development of the
individual. Textbooks are the most important tools for conveying students‟ desired
topics and attitudes to be taught. Textbooks are an indispensable element of education
and training with this feature.
The Two-Dimensional Art Workshop course has an important role in bringing
value to high school students. Because it is contained in; arts, individual, society,
understanding of arts, lives, behaviors, needs and necessities of societies, shows the
role of the Two Dimensional Art Workshop in giving value to individuals.
Especially writing and visualization is important in order to gain value of
collecting and collecting. Because the visuals represent subliminal messages besides
expressing various symbols. In this context, the dimension of analysis, synthesis and
emotion of the individual is of great importance. Images can reach the high perceptual
dimension by attracting attention of the individual. Visual symbols are poured into
pictures of the cues. This is an important gain in value teaching.
In this research, information on what kind of values the images in the 11th grade
two-dimensional art workshop course book of fine arts high school can reveal. In this
research, the document review method included in the qualitative research methodology
will be utilized.
Key Words: Art, two dimensional art, value, visuals, textbook.
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GiriĢ
AraĢtırma, Milli Eğitim Bakanlığının Güzel Sanatlar Lisesi müfredat programı
doğrultusunda hazırlanmıĢ ders kitabı üzerinde yapılmıĢ ve 10. sınıf Ġki Boyutlu Sanat
Atölye dersi için hazırlanmıĢtır. Kitabımızda bulunan 5 öğrenme alanı, 13 ünite, 157
sayfa (adet) ve 387 sanatsal çalıĢma verileri analiz edilmiĢtir.
Kültür
Kültürle ilgili bir tanımın yalın bir Ģekilde verilmesi, kavramın içerdiği yapı
Ģekline kısıtlama getirmektedir. Tüm ögeleri özetleyerek kapsayan tek açıklama “onun
bir yaĢam biçimi” oluĢudur (VarıĢ, 1994). Ancak bu tanımın “yaĢam “ve “biçim” gibi
açıklamaya muhtaç bir yapıyı ortaya koyduğu muhakkaktır.
Kültür, bir semboller sistemidir ancak bu sistem; yorumlama, ifade ve uyum
örneklerinden
oluĢmaktadır. (Nieke, 2000) Bu sistemin tanımı, farklı kavramların açıklanmasını
gerekli kılmaktadır. Aynı Ģekilde sembol sözcüğü toplum içerisinde somut ve soyut
unsurlara farklı bir boyut oluĢturmaktadır.
Greverus (1982), kültür kavramının tanımını aĢağıdaki Ģekilde yapmaktadır:
“Kültür, insanın bir organizma ve bir tür olarak hayatta kalabilmek için değiĢtirerek ve
biçimlendirerek dıĢ ve iç doğaya dâhil olma potansiyeldir. Ġnsan, bu süreç içerisinde
kendi çevresinden hareketle ve bu çevreyle ilgili olarak araçlar ve değerler yaratır. Bu
araç ve değerler, değiĢen dünya koĢullarına göre bunlardan uzaklaĢmak gerekinceye
kadar kurumsallaĢmalarla ve geleneklerle bağıntılıdır. Kültür, insanın icra ettiği tüm
alanları kapsar. Yani, materyallerle ilgili yaĢam güvencesinden hareket ederek sosyal
yaĢam düzenleri üzerinden geçip estetik ve değerlere uyumlandırılmıĢ çevre Ģartlarına
kadar uzanır.” (s. 24)
Greverus‟un tanımıyla yukarıda verilen Rey‟in tanımında geçen sembollere daha
geniĢ kapsamlı bir anlam verilmiĢ olmaktadır. Sembollerin oluĢturulması sebebi ise bir
“varoluĢ savaĢı”na dayanmaktadır. DeğiĢen öge, bu sembollerle birlikte dıĢ ve iç
doğadır. Bundan hareketle kültüre “doğaya hükmetme potansiyeli” olarak anlam
yükleyip yaklaĢmak gerekmektedir. Ayrıca bu açıklamada “araçlar ve değerler”
iliĢkisine değinilmekte ancak bu iliĢkinin üretimsel sonucuna değinilmemektedir.
Eğitim
Eğitim; bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı ve istendik
davranıĢ değiĢikliği meydana getirme sürecidir. Toplum yaĢayıĢında yer edinmek için
edinilen bilgi, beceri ve anlayıĢlara denir. BaĢka bir deyiĢle eğitim; bireylerin toplumun
standartlarını, inançlarını ve yaĢama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal
süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranıĢı geliĢtirme süreci” olarak da anlatılabilir. Eğitim
için harcanan süre içerisinde yapılan tüm etkinlik, çalıĢma ve bunların sonucunda
meydana gelen değiĢiklikler süreç kavramının içerisindedir.
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Eğitim kavramı tanımlanıp okulun görevi belirlendiğinde pedagoji prensipleri
doğrultusunda içerik tespitleri yapılmaktadır (Becker, 2001). Öğrenme psikolojisindeki
“ileriye ve geriye ket vurma”nın (Ültanır, 1997) sebepleri canlıların sınıflandırma
bilimi olarak kabul edilir. Bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler
sıralandığında kültür kavramı sürekli ön plana çıkmaktadır.
Bunlardan hareketle program düzenleme sürecine yönelen felsefe, sosyoloji,
psikolojik tedbirler ve kültür bileĢkelerini gösteren eğitim programının temelleri
baĢlıklı iĢlem Ģemasında (VarıĢ, 1994) yine bu temel kavram kendisini göstermektedir.
Bu Ģemada felsefi ve sosyolojik ölçütler iliĢkisi içerisinde kültür ögeleri (gerekli ortak
kültür olarak) yer almaktadır. Örneğin toplumun hedefleri, toplumsal yararlar,
sosyolojik, ekonomik ve teknolojik değiĢme gibi. geliĢim ve öğrenme psikolojisinde
önerilen öğrenme ve öğretme tedbirleri, kültürel ögelerle (Oaerter and Montada, 2002)
kesiĢme durumundadır.
Değer
Ġnsan, aktif olan ve yapıp eden bir varlıktır. Ġnsanın yapıp etmeleri, onun
değerleri duyan bir varlık olmasına dayanır. Eğer insan böyle bir yeteneğe sahip
olmasaydı o zaman onun içinde bulunduğu durumlar ya da karĢılaĢtığı olaylar arasında
bocalaması ve sallantı da kalması gerekirdi. Ne yapacağını ĢaĢıran insanın hayatı
böylece rastlantılara terk edilmiĢ olurdu. Bunun için insanın, gerçekleĢtirmesi gereken
eylemlerini düzenleyen, onları önemine göre sıraya koyan bir “organı”na ve bir “değer
duygusuna” sahip olması olasılıklar arasındadır. Ġnsan ancak bir “değer organına” bir
“değer duygusuna” dayanarak araç arayarak ve seçerek hareket etmekle istediklerini
gerçekleĢtirebilir.” (MengüĢoğlu,1988; 97)
Değer problemi felsefede aslında değerlendirme problem ve değerler problemi
olarak karĢımıza çıkar. Çünkü “iyi nedir?”, “güzel nedir?”, “faydalı nedir?” gibi sorular
sormak aynı zamanda değerlendirme etkinliğini belli açılardan problem hâline
getirmektir. Saygı, dürüstlük, adalet, eĢitlik gibi kiĢilerarası iliĢkilerin temelindeki
anlamla ilgili sorular ortaya koymak veya sanat, bilim, moral gibi insan baĢarılarının
özelliklerini araĢtırmaksa farklı çeĢitten değerleri problem hâline getirmek anlamına gelir
(Kuçuradi, 2010, 8).
Nasıl tanımlarsak tanımlayalım veya hangi anlamları yüklersek yükleyelim ister
istemez kültür, eğitim ve değer kavramlarının birbirleri ile iliĢkileri aĢikârdır. Birey
toplumun kültürünü informel ve formel eğitim sürecinden sonra kazanır. Kültürü
oluĢturan bölümler ise çoğu zaman birbirlerinden ayrılması mümkün olmayan
değerlerdir. Zaten diğer taraftan konuyu okuduğumuzdan değerleri eğitim vasıtasıyla
bireye kazandırırız, o da toplumun kültürünü meydana getirir.
Çoğu zaman problemimiz hangi değerleri bireye nasıl kazandıracağımız
noktasında düğümlenir. Bu bir yanı ile değerlerin sınıflandırılmasını diğer yandan da
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nasıl bir eğitim sisteminin olması gerektiğini gösteren bir problemdir. Fakat konu bu
Ģekliyle çalıĢmamızın kapsamı dıĢında olmaktadır.
ÇalıĢmamızda inceleyeceğimiz değerler; çalıĢkanlık, sorumluluk ve
yardımlaĢmadır. Ressam Bu doğrultuda Gustave Courbet ve Hans Holbein‟in yapmıĢ
olduğu resimleri ders kitabındaki eserlerden inceleyeceğiz.
Realizmin romantizme tepki olarak çıktığı dönem 19. yy.dır. 19. yy. dünya
tarihinde önemli çatıĢmaların ve çeliĢkilerin ortaya çıktığı bir dönemdir. 1789-1815
arasında Avrupa‟yı alt üst eden ve çıkardığı fikir akımlarının günümüze kadar etkisini
sürdürdüğü bu olaylar Fransız Ġhtilali‟nden sonra ortaya çıkmıĢtır (Armaoğlu 2010; 21).
Ġhtilalden sonra zamanın sarkacı toplum ve birey açısından sanki daha hızlı salınmaya
baĢlamıĢtır. Fransız Devrimi‟nin ilkelerini, baĢta “Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi”
simgeler. J. J. Rousseau‟dan esinlenen bu bildiriye göre insanın doğuĢtan birtakım
hakları vardır ve toplum, bu haklara saygıyla yükümlüdür.
Bildiri, baĢta iki temel hak tanımaktadır: özgürlük ve eĢitlik (Tanilli, 2006; 111).
Fransız Ġhtilali‟nin bu ideallerini temsil eden ideolojilerin ortaya çıkıĢını destekleyen
farklı toplumsal kesimler bulunmaktadır. Sanayinin geliĢmesi ile tarih sahnesine iĢçi
sınıfı çıkmıĢtır. Ayrıca Fransız Ġhtilali‟nin ortaya çıkardığı imparatorlukların tahtını
sarsan milliyetçilik akımları ihtilalin görüĢlerini yayan Napolyon Bonaparte‟ın kıtayı
bir uçtan nerdeyse diğer uca attığı savaĢ çemberi realizmin tarihsel perspektifini
oluĢturacaktır. Bu perspektifin içinde ideolojik bilimler de olayın üst yapısını
oluĢturacaktır.
Yüzyıl, romantik parıltıların ıĢığında baĢladı. Aydınlanma Çağı, insanın dolu
dolu bir yaĢam arzusunu, tamamen veya geçici olarak tatmin edememiĢti. Bu çağ; her
Ģeyi, evreni, insanın kendisini ve toplumu, sağduyu ile anlaĢılabilir birtakım kurallara
indirgemeye çalıĢtığı için çok “klasik”ti. Bu yüzden, 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl
baĢlarında, entelektüel tarih sayfasını kesintiye uğratan psikolojik devrimlerden biri
meydana geldi.
Mme de Staël, Almanya üzerine yazdığı kitapta “klasik” düĢünme tarzında göze
çarpmayan duygu, inanç, ilahi ve ele avuca sığmaz bir doğayla hasbihal, halk kültürü
ve eski efsanelere düĢkünlük, mutlak normlara karĢı bireysel baĢkaldırı gibi bir grup
duyguya iĢaret eden romantizmin Napolyon hâlâ Avrupa‟yı yönetirken düĢünce ve
kültüre nasıl nüfuz ettiğini anlatmaktadır. ġairler ve Alman idealist filozofları, bilimin
değil gerçekliğin tümünü, en önemli kısmını dahi yansıtamayacağını söylemiĢtir (Der:
Alatlı 2016;1062).
Realizm
19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan realizm, romantizm akımının yorucu ve
aĢırı duygusallığına karĢı çıkmıĢ bir akımdır. Realizmin ana düĢüncesi ve ideolojisi,
toplum ve o toplumu yaratan insanın gerçeklerine dayanır. Bu akımda, konular ve
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fikirler gerçeklerin uygunluğuna göre belirlenir. Bu konuları ve fikirleri oluĢturan
gerçekler bütün saflığı ile yansıtılır.
Ġnsanoğlunun gerçeklik ile ilgili kavramını bilmeye, sorgulamaya, anlamaya ait
yeteneklerinin mümkün olan en üst seviyedeki uygulama alanlarından sonra inandığını
ayrı bir konu bütünlüğü olarak tanımlamaktadır. Bu durum, özün değiĢiminden çok
bakıĢ açısının değiĢimidir.
Bazı nesnelerin kendiliğinden var olduğunu düĢünüyor olmamız doğru yargılama
ile kararlarımız ve nesneye ulaĢma sürecinin uyuĢması fikrini ortaya çıkartıyorsa bu
düĢünce sistemi normaldir.
Nesnenin tanımlamak için öncelikle onu bilecek ve kavrayacak bir zihne ihtiyaç
vardır. Gerçekçi, potansiyel ve var olmayan düĢüncelerin tahmin edilebilen
benzerliklerine karĢı çıkar. Böylelikle, ahlaki ve estetik kararların birbirlerinden farklı
olduğu hissedebiliriz. Örneğin verilen kararların Ģartlarının, görünüĢüne ve gözleyicinin
durumuna bağlı olması, benzerliği kabul eder. Nesneler varlıklarıyla değil bizim onu
kavradığımız Ģekliyle algılanır. Bu sebeple, ahlaki açıdan taraf tutmamanın aslında
birer öznellik olduğuna yönelik tartıĢmalar vardır. Bu durum, dünyada bağımsız ahlaki
özelliklerdense bireyin psikolojik reflekslerinin bir sonucudur. Gruplamanın farklı
lisanlardaki düzenleri arasındaki benzerlik, evrenselliğin bizim üzerimize uyguladığı
dayatmanın değil bireyin temel ilgilerinin ürünüdür. Kant, zaman ve değiĢen
çevremizin zaman ve mekândaki değiĢimden kaynaklanmadığını insanların çevreye
verdikleri tepkiden kaynaklandığını savundu. Bu duruma göre benzerlik tartıĢmasının
oldukça soyut bir realizm kurmak için kullanıldığı düĢünülebilir.
Güzel Sanatlarda Realizm
Sanatta realizm, gerçeğin idealleĢtirilmemesini, doğadan daha iyisini yaratma
iddiasına kalkıĢılmamasını, tam tersine, hissedilen gerçeklerin asıl vasıflarının tespit
edilmesini gözetir. Resim ve heykelde realizm, idealizme karĢıtlık besleyen bir
görüĢtür. Eski Yunan heykeli, „„idealist”ti çünkü Platon estetiğine göre gerçekleri ideal
örneklere uydurmak kaygısı taĢıyordu. Roma büstleri ise Eski Yunan heykellerine göre
daha realisttir.
Fransız ressamları arasında 16 ve 17. yüzyıllarda Clouet, Le Nain gibi realizm
yanlısı ressamlar yetiĢmiĢse de asıl realizm, 19. yüzyılda kuvvetli bir akım hâlini
almıĢtır. Romantizmle empresyonizm arasında yer alan bu akım, ressamı atölyede
mitoloji konuları iĢlemekten kurtarmıĢ, tabiata çıkarmıĢ, dıĢ gerçekleri olduğu gibi
resmetmeye götürmüĢtür. Oudry gibi eski gerçekçi ressamlardan sonra halk hayatını
eserlerine konu yapan Millet, konusu bakımından tabiat karĢısında çalıĢan Gustave
Courbet, hem konuları hem de çalıĢma yolu bakımından realizm çığırını açmıĢlardır.
Bu akımın amacı gerçek dünyanın, çağdaĢ yaĢamın dikkatli bir gözlemine
dayanan doğru, nesnel ve tarafsız bir betimini vermektir. Klasik sanatçılar geçmiĢi
örnek almıĢ, romantik sanatçılar ise düĢ güçlerine sığınarak dıĢ dünyadan kaçmaya
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çalıĢmıĢlardır. Realizm ise gerçeği olduğu gibi yansıtmıĢtır. Böylece hem eski klasik
gelenekten tümüyle kopulmuĢ hem de romantiklerin kendi düĢ dünyalarına kaçıĢ
eğiliminden uzaklaĢılmıĢtır.
19. yüzyılın ortalarında bilimde, teknolojide ve sanayideki geliĢmeler insanlar
arasında bir ilerleme umudu yaratmıĢ ve görsel olanın tek gerçek olduğu düĢüncesi
geliĢmiĢtir. Realistler de bu geliĢmelere paralel olarak yapıtlarına nesnel bir bakıĢla
yaklaĢarak gerçeği olduğu gibi yansıtmıĢlardır. Bu dönemde Sanayi Devrimi ile birlikte
iĢçi sınıfı ortaya çıkmıĢtır. Sanatçıları da yapıtlarında dönemin koĢullarına uygun olarak
dinsel ve edebiyatla ilgili konular yerine iĢ ve iĢçilikle ilgili konuları iĢlemiĢlerdir. Bu
dönem antikiteye bağlı kalıcı değerlerin ve ölümsüz ideallerin resimsel bir yansıması
olan tarih resminin de sonu olmuĢtur. Konu olarak resimlerde gündelik yaĢamla ilgili
sahneler ele alınmıĢtır.
Realist ressamlar; Honore Daumier, Christen Kobke, George Caleb Bingham,
Jean Francois Millet, Adolf von Menzel, Gustave Courbet, Thomas Eakins, Julien
Dupre‟dır.
Sanatta Değer
Sanatta “değer”; tüm karĢıt kavramların, insanın algıladığı ve algılatmaya
çalıĢtığı, yapıta yüklediği, sanatçı ve izleyicinin uyumlu birlikteliği ile gerçekleĢir. Bu
noktada etik ve estetik kaygı devreye girer. Estetik kaygıyı yaĢayan sanatçı, ideale
ulaĢma çabasıyla, yapıtını değerli kılacak unsurların sadece belirli kurallara dayanan bir
kurgu olmadığını, aynı zamanda coĢkunun ve hazzın da gerekliliğini bilinçaltında
hisseder. Çünkü bu, ona doğa tarafından verilmiĢ bir lütuftur. Bu konuda Özturan,
AfĢar Timuçin‟den Ģu yorumu alıntılar: “Sanatta değer, doğrudan doğruya yapıtın
insani anlamlarıyla, bu anlamlar çerçevesinde özellikle geleceğe açık bir insani etkinliği
bize duyuruĢuyla belirgindir. Yalnızca sanat, estetik değer kavramlarını, gerçek
anlamda „güzel‟i ve „çirkin‟i getirir. Estetik değerin kaynağı doğada değil, insanın içsel
zenginliklerindedir (Özturan, 2002b). Dolayısıyla sanatçının yaĢamı boyunca düĢünce
dünyasındaki biriktirdiği tüm deneyim ve birikimler değersel altyapıyı oluĢturur.
Duyusal ve öznel olduğu için soyut bir kavram olan „değer‟in ana kaynağı bireyin
felsefi dünyasıdır. Sanatçı bu aĢamada mutlu-üzgün, neĢeli-öfkeli, cesur-ürkek, umutlukaramsar, soran-cevaplayan, sorgulayan-kabullenen ve bunun gibi pek çok duygu
yoğunluğu yaĢar. Bu duygular sanatçının değer alt yapısındaki birikimlerle birleĢir ve
yapıt doğar. Bu birikimler ne kadar güçlüyse bu süreç, o kadar doyurucu olur ve
geleceğe güçlü değerler bırakır.”
Görseller
AraĢtırma, Milli Eğitim Bakanlığının Güzel Sanatlar Lisesi müfredat programı
doğrultusunda hazırlanmıĢ ders kitabı üzerinde yapılmıĢtır. 10. sınıf Ġki Boyutlu Sanat
Atölye dersi için hazırlanmıĢtır. Her etkinliğin kazanımlarına uygun olacak Ģekilde
detaylandırılmıĢtır.
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Tüm araĢtırma sürecinde 5 öğrenme alanı, 13 ünite, 157 sayfa (adet) ve 387
sanatsal çalıĢma verileri analiz edilmiĢtir. Realizm akımının iki öncü sanatçısının
eserlerin incelenmiĢtir. Bunlar; Gustave Courbet‟ın “TaĢ Kıranlar”, “Ornans‟ta Cenaze
Töreni”, “Köyün Fakir Kadını”, “KarĢılaĢma” adlı dört eserinden oluĢmaktadır. Hans
Holbein‟in ise “Tüccar Georg Gisze‟nin Portresi” ve “Elçiler” adlı iki eseri mevcuttur.
Betimsel olarak ta gerçekçilik akımının diğer önemli sanatçıları Jean Francois Millet ve
Honore Daumier olarak belirtilmiĢtir.
AraĢtırmada görsel ve betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıĢtır. Bu analizler
sürecinde öncelikli olarak bir çerçeve oluĢturmak gerekmektedir. Bu doğrultuda,
araĢtırmada aĢağıda verilen eserlerin analizler yapılmıĢtır.

Görsel 1. “TaĢ Kıranlar”, 1849, Gustave Courbet, 165x257 cm, tuval üzerine
yağlıboya, TaĢ Petit-Palais Müzesi, Gemaldegalerie Alte Meister Dresden
Fransız sanatçı Gustave Courbet (1819-1877), gerçekçilik (realizm) akımının
en önemli temsilcidir. Resimlerinin zamanın alıĢkanlıklarına bir protesto olmasını ve
kent soylularını sarsmasını istemiĢ, resimlerindeki figürleri kendi doğal ortamları ve
çevreleriyle resmetmiĢtir. Figürlü kompozisyonlarıyla manzaraları form ve lokal renk
bakımından sağlam bir gözleme dayanır.
Courbet‟in 1849‟daki “TaĢ Kıranlar” adlı eserini yakından incelersek döneminin
sanat anlayıĢına aykırı biçimde baba ve oğul iki köylüyü yol kenarında taĢ kırarken
fotografik biçimde resmederek gerçekçilik akımına öncülük ettiğini müĢahede ederiz.
Resimde bir iĢçi, tek dizinin üstünde taĢları parçalayıp kırmak ve çıkarmak için emek
harcamakta olduğu görülmektedir. Hemen yanında yemek tenceresi bulunmaktadır.
Courbet, eserinde çalıĢkan ama idealize edilmiĢ köylüleri tasvir ediyor. Bu
resim, dönemin köylü sınıfının yüzleĢtiği zorlu, Ģartları tasvir etmesiyle anıtsal bir
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eserdir. Courbet, iki köylü bireyi tema olarak ele alarak bu sınıfı geleneksel olarak
resim konusu olan yüksek yönetici sınıf ile aynı değer seviyesine getirir. Yönetici
sınıfın köylü sınıfının potansiyel gücünden çekindiği bir dönemde bu sosyal realist
çalıĢma ile Courbet sıradan insanların statüsünü yükseltir. Ressam, soylu sınıf ile iĢçi
sınıfını yüzleĢtirmiĢ ve aynı seviyeye getirmiĢtir. Aynı zamanda statükonun çözülüĢünü
resmetmiĢtir. Bir sanatçı olarak o dönemde yaĢananlardan etkilendiği için bunu
yapmıĢtır.
Sanat çevreleri sanatçıyı bayağılıkla suçlarken sanatçı yalnızca yüksek yönetici
sınıfın zevklerine hitap etmekten gündelik yaĢamı tüm olağanlığıyla sunmaya
yönelmiĢti. Aslında büyük değiĢim baĢlamıĢtı. Çevremizde Ģekillenen politik sistemin
yapısı sürekli olarak değiĢiyor ve buna yönelik her hareket ise yeni bir “inĢa etme”
potansiyelini doğuruyor. TaĢ Kıranlar” hiçbir Ģeyin sabit kalamayacağını ima
etmektedir. Sistemler, yapılar, fikirler ve inançlar sorgulanmaya, evrilmeye ve yeniden
inĢa edilmeye açık olarak hiçbir Ģeyin tamamen sabit olmadığı dinamik durumlar
olmalıdır.
Courbet‟in resmindeki iki taĢ kırıcı, Ornans‟ın kırsal kesimindeki Fransız Ornalı
kasabasında yaygın olan türden düĢük bir tepeye karĢı koyuluyor. Tuvalde hafif bir
mavi gökyüzünün görünümü var.
Courbet, “gerçek” olanı göstermek istiyordu. Bu yüzden çok yaĢlı bir adamı ve
bu kadar geri gelen emek için hâlâ çok genç görünen bir çocuğu tasvir ederek zıtlıkları
oluĢturdu. Bu, yüzyılın ortasındaki Fransız kırsal hayatında ortak bir özellik olan
istismar ve yoksulluğun doğru bir Ģekilde anlatılması anlamına geliyordu. “TaĢ
Kıranlar” adlı eserinde sanatçının anlatım tarzı ve teknik üslubu özellikleri
bulunmaktadır. Bu da fırça vuruĢları, kompozisyon, çizgi ve renk gibi unsurları ifade
etmektedir. TaĢların kendileri gibi Courbet‟in fırça üslubunun 19. yüzyıl ortalarında
beklenenden daha kaba bir üslup Ģekli vardı. Sanatçının tuvalini boyama biçimi, kısmen
1848‟de hâlâ devam Fransız sanatının hâkim olduğu oldukça cilalanmıĢ, rafine edilmiĢ
neoklasik stili bilinçli olarak reddetmiĢ olduğunun bir göstergesidir. Sanatçı, resimde
genel olarak kahverengi tonları kullanılmıĢtır. Courbet‟in tarzının belki de en belirgin
özelliği, imgenin çoğunlukla dikkati çekecek kısımlarına odaklanmayı reddetmesidir.
Geleneksel olarak bir sanatçı figürün elinde, yüzünde ve ön planında en çok zaman
emek sarf eder. Courbet hava perspektifini çok kullanmadan kompozisyonu
değerlendirerek daha “gerçekçi “bir Ģekilde hissettirir.
Sanatçının, doğup büyüdüğü bölgenin insanlarını ve önceden tarih resminde
yüceltilen temalar için kullanılan devasa boyutları bu eserlerde de uygulaması, otoriteyi
reddeden politik bir tehdit olarak yorumlanmıĢtır. Çirkinliği yüceltip, insanlığın yüksek
değerlerini yok saymasından dolayı jüri üyeleri tarafından kalıplarına uymadığı
gerekçesiyle sanatçının eserleri sergiye alınmamıĢtır.
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Görsel 2. “Ornans‟ta Cenaze Töreni”, 1850, Gustave Courbet, 3,15 x 6.6 m,
Tuval üzerine yağlıboya, Musee du Louvre, Paris
Courbet‟in en önemli eserlerinden biri de “Ornans‟ta Cenaze Töreni”dir.
Ressamın 1848 yılının eylül ayında kaybettiği büyük amcasının cenazesi, FrancheComte Bölgesi‟ndeki Doubs iline yakın köyünden kaldırıldı. Sanayi Devrimi‟nin
gerçekleĢtiği ve ölümlerin sıklaĢtığı dönemde dolan mezarlar için çözüm, ölüleri köyün
dıĢına gömmekti. 1849‟da baĢlayıp 1850‟de bitirilen “A Funeral At Ornans”, yani
“Ornans‟ta Cenaze” adlı eserde bulunan 27 taĢra insanından ayrı ayrı izin alınmıĢ ve bir
kısmının yüzü ifadelendirilirken tarihten önemli kiĢilerin yüzlerinden yardım alınmıĢtır.
Bu resimde Ornans sakinlerine ait gerçek portreler resmedilir. Herkes oldukça sakin ve
doğal halleriyle üzüntülerini yaĢamaktadırlar. Eser, gerçekçilik akımının en önemli
eserlerinden biri kabul edilir.
Tablonun solunda kadınlar, sağında erkekler, ortada ise kilise ve belediye
görevlileri yer alıyor. Kadınların çoğunluğunun yas kıyafeti olan siyah giyindiğini ve
beyaz baĢlık taktıklarını görüyoruz. Bir kısmı mendilini yüzüne kapamıĢ ağlıyor.
Kadınların ortasında hayalet gibi silik bir figür var. Erkeksi yüz hatlarına sahip bu figür,
bize bakıyor. Sağ taraftaki beylerden ise bazıları üzgün görünürken bazıları tepkisiz
hâldedir. Daha önceleri, tarihî olayları anlatmak için modeller, aktörler kullanılırken
Courbet, cenazeye katılan tüm kasaba halkını çizmeyi tercih etmiĢtir. Sonuç, Ornans‟ta
yaĢamın ve yaĢayanların gerçekçi bir temsili olmuĢtur.
Ortadaki ve en önemli kısım ise kilise görevlileri ve belediye meclis
üyeleridir. Courbet‟in Katolik amcası, Katolik geleneklerine göre gömülmekte; Rahip,
elinde Ġncil okumaktadır. Rahibin önünde bir dizi yere dayalı duran adam, mezarı yer
altına gömmeyi bekleyen köylüdür. Bu köylünün adı Antoine Jopseh Cassard‟dır.
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Pabuçları aĢınmıĢ Cassard, taĢranın en gerçek yüzlerinden birini yansıtıyor. Hiç
sorgulamadan inanan ve rahibin okuduklarını kabul eden bir taĢralı.
Rahibin arka tarafında duran beyaz cübbeliler ise Tapınak ġövalyeleri sınıfına
mensup. ġövalyelerden biri, elinde uzun bir sopa tutuyor. Sopanın baĢında Çarmıha
GerilmiĢ Ġsa ikonu var. ġövalyenin sanki seremoniden bağımsızmıĢ gibi net bir Ģekilde
bize bakması, Courbet‟in realist bakıĢını en iyi yansıtan Ģeylerden biridir. Mezarın diğer
baĢında, rahibin tam karĢısında eli açık pozisyonda duran kiĢi ise belediye baĢkanıdır.
Köylülerin dairesel bir duruĢla birbirine yakın olduğu resimdeki bir diğer ayrıntı da
belediye baĢkanının hemen arkasında duran beyaz renkli erkek köpektir. Bu köpek
baĢkanın köpeğidir.
Resim o dönem eserlerinden beklenen duygusal anlatımdan uzaktır. Ressamın
karakterleri tiyatral hiçbir tepki vermemiĢtir; aksine yüzlerindeki ifade karikatürizedir.
EleĢtirmenler, ressamı çirkinliği övmekle suçlamıĢtır. Fakat romantizmin popülaritesini
kaybettiği günlerde bu yeni gerçekçi yaklaĢım halkın hoĢuna gitmiĢtir.
T.J. Clark, “Ornans‟ta Cenaze” adlı eserden yola çıkarak Courbet hakkında Ģu
görüĢte bulunur: “Courbet, kimliğini gizlemek için bir dizi maske takar ve bir burjuva
olmamak için köylü rolü oynar. Dünyayı birilerinin emekçi sınıfı ile aydınlar sınıfı
arasına düzgünce oturttuğu gibi kendisi de çok da sınıflara ayrılmamıĢ bir topluluk
olarak görmediği bohemlerin arasında yaĢamayı seçer. Romantik jenerasyonun
belirsizliklerinde, hayallerinde, ve sosyal düzenin dönüĢüme karĢı direncinde, bu eserin
siyasete iliĢkin ütopik görüĢünü izah ettiğini düĢünüyorum.”
G.Courbet‟in gösterdiği bu radikal eylem Fransız sanatında “gerçekçilik”
akımını baĢlatmıĢtır. 1848‟den XIX. yy.ın sonlarına kadar etkisini hissettirmiĢ olan bu
akım toplumsal aydınlamada önemli bir hizmet sağlamıĢtır. Sanatın her alanına yayılan
realizm artık akademik çevrelerin savunduğu ideal klasisizm ve romantizm akımında
yaratılan temaları reddederek yaĢamsal değerler üzerine gözlemlemelerle öne
çıkmaktadır.
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Görsel 3. “Köyün Fakir Kadını”, Gustave Courbet, 1866, 86 x 126 cm, Tuval üzerine
yağlı boya
Courbet, gerçekçi bir ressamın görevinin sosyal aykırılık ve dengesizlikleri
ortaya koyarak doğruyu açığa çıkarmak olduğunu savunmuĢtur. Courbet için
gerçekçilik sadece çizgi ve biçimde mükemmelliği yakalamak değildir. Ressam,
hayatın sertliğini betimlerken çağdaĢ fikirler de geliĢtirmiĢtir. “Tabloların zamanında
geçerli alıĢkanlıklarına karĢı bir baĢkaldırı olmasını, kendini beğenmiĢ, kent soyluları
ĢaĢkına çevirmesini, geleneksel kalıpların ustaca kullanımına karĢı ödün vermeyen
sanatsal içtenliğin değerini haykırmasını isteyen” bir eser olarak oluĢturmuĢtur.
“Ġlkelerimden kıl payı sapmadan, vicdanıma bir an olsun yalan söylemeden, birisinin
hoĢuna gitmek veya kolay satabilmek için bir karıĢ tuval olsun boyamadan, yalnızca
kendi sanatımla yaĢamımı kazanacağımı umut ediyorum.” demiĢtir. Courbet, insanları
alıĢılmıĢ yöntemlere karĢı koyarak sadece içlerinden gelen sanatsal sese kulak verme
yönünde cesaretlendirmiĢtir.
Courbet; doğa, deniz manzaraları ve mecazi kompozisyonlarla ilgilenmiĢtir.
Ayrıca sosyal konuları iĢlemiĢ, fakirlerin zorlu çalıĢma Ģartlarına dikkat çekmiĢtir.
Courbet‟in en önemli eserlerinden biri de “Köyün Fakir Kadını”dır. Sanatçı, bu eserde
yaĢam mücadelesi veren fakir bir köylü bir anne ve küçük kızını resmetmiĢtir. Resimde
bir kıĢ manzarası görünmektedir. Anne sırtında yakacak olarak çalılar toplamıĢ, soğuk
ve sert havada yürümeye çalıĢmaktadır. Sol elinde ise ipe bağlı keçiyi bırakmamakta
onu da çekelemektedir. Ön tarafında ise küçük kızı elinde ekmeğine sıkıca sarılmıĢ
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yürümektedir. Uzakta ardı ardına iki köy evi bulunmakta ve kıĢ mevsiminin çok sert
olduğu gözükmektedir. Her yerde kar vardır. Uzaktaki dağlardan puslu bir hava
kaplamıĢtır. Resmin sol bölümünde incecik bir dal ve çalılar gözükmektedir. Hafif
güneĢ açmıĢ ve figürlerin gölgelerine dikkat çeken sanatçı, hayatın sertliğini ve yaĢam
mücadelesini resmetmiĢtir.

Görsel 4. “KarĢılaĢma”, 1854, Gustave Courbet, 149 x 155 cm,
tuval üzerine yağlı boya, Musee Fabre, Montpellier
Gustave Courbet‟in sanat dünyasında avangart sanat yapımına yönelik
çalıĢmaları, etkisiz yaklaĢımları yıkan yeni görsel anlatım yöntemleri arayıĢında
itibarlarını riske atmaya istekli olan sanatçıları ifade eder.
1854 tarihli “Toplantı veya Günaydın Mösyö Courbet,” tablosunda ressam
kendisini tablonun sağ tarafında resmetmiĢtir. Bu öz portre, sanatçının kendisini nasıl
düĢündüğüne ya da belki de nasıl görülebilmesini istediğine dair önemli ipuçları
sunmaktadır. Eserdeki figürlerin, beden dili, giyim çeĢitleri ve stilleri, yüz ifadesi, el
hareketi ve çevresel bağlamı önemlidir. Bu figürleri bir sahnede aktörler olarak veya
Courbet‟in önerdiği gibi ülkenin bir yolunu dolaĢırken karĢılaĢtığınız insanlara
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baktığımızda onların kıyafet, kostüm ve etkileĢimleri dikkati çekmektedir. Yanındaki
kahverengi adam ise takım elbise giymiĢtir ve uyumsuzdur. Adı Calas‟tır ve yanındaki
adama hizmet etmektedir. Merkezdeki zengin adam hizmetkârı Calas ve köpeği
tarafından çevrelenmiĢtir. Courbet, bu adamla köpek arasında bir bağ kurmaya
çalıĢıyor, aynı zamanda kendisi ve üçlü arasında bir ayrım yapmaya çalıĢmaktadır.
Kendisi de bir ressam olan sanayici, bir bankacının oğlu ve aynı zamanda
Courbet‟in patronlarından biri olan Alfred Bruyas, muhtemelen Courbet‟in elini sıkmak
için sağ eldivenini çıkardı, Courbet de bu jesti iade etmedi.
Courbet doğadan doğrudan boya yapmak için ihtiyacı olan her Ģeyi içeren
katlanabilir bir Ģöveyi sırtına koymuĢ boya, tuval, palet, yağ terebentin ve paçavra
taĢımaktadır. Sanatçı, doğaya çalıĢmaya giden ressam görünümündeydi. Öte yandan
Bruyas, bir hizmetkâr tarafından takip edilirken yalnızca küçük bir baston taĢıyordu.
Bruyas ve hizmetkârı Courbet açıkça ayakta ilerlemektedir. Arka planda araba yola
devam etmektedir. Ġki erkek arasındaki toplantı kentin huylu stilinin aksine kırsal
kesimin canlılığını temsil etmektedir. Bruyas‟ın ve Courbet‟in sakallarının farklı
muamelesi bile, her insanın gerçek benzerliği ile iliĢkili olmasına rağmen, tıkanmıĢ
estetiğin “iĢçi-sanatçı” karĢıtlığının altını çizmektedir.
Endüstriyel devrim ilerledikçe kırsal kesimin yüceltilmesi bu çalıĢmada tam
olarak görmekteyiz. Bu eser, gerçekten Courbet‟in manifestosudur. ĠĢte sanatçı, kendi
yoluna giden ülkenin bir adamı olarak betimlemiĢtir.
Fransız Gerçekçi Jean-François Millet gibi kırsal yaĢamın ve iĢçiliğin diğer
büyük ressamlarının aksine, sanatçı Gustave Courbet çok politik olarak aktifti. Sanatçı,
1848‟de Fransa, Ġngiltere ve Almanya‟da baĢarısız bir ayaklanma serisine tanık
olmuĢlardır.
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Görsel 5. “Tüccar Georg Gisze‟nin Portresi”, 1532, Hans Holbein, 96,3x85,
7 cm, meĢe ağacı üstüne yağlıboya, Berlin Devlet Müzeleri
Sanatçının 1532 yaptığı “Tüccar Georg Gisze‟nin Portresi” realist bir üslupla
çalıĢılmıĢ bir portre eseridir. Eser, mesleğini icra eden iĢ adamının kendi odasında
resmedildiği bir portre tablosudur. Kompozisyonun ön bölümünde diyagonal bir Ģekilde
konulmuĢ ve üstünde Ģemanın anlam boyutu ile sembolik ögelerin bulunduğu masada
oturan Tüccar Georg Gisze, erguvan-beyaz renkli bir iç elbise, siyah pelerin giymiĢ,
elinde bir kâğıt tutarak mağrur bir tavırla izleyiciye bakmaktadır. Gisze‟nin bize doğru
bakıĢı, duruĢu, ciddiyeti onun karakteri ve mesleği psikolojisi hakkında önemli ipuçları
verir. Arkasındaki raflarda bulunan sembolik unsurlar ve yapıtın anlam boyutuna
derinlik vererek tüm detaylarıyla izlenir ve bir bütün hâlinde seyirciye sunulur. ÇalıĢma
masasının üzeri desenli bir halıyla kaplanmıĢtır. Üstünde iĢ aletleri ve elinde büyük
ciddiyetle tuttuğu kâğıt vardır. Arka planda, baĢının sol üstünde yer alan panoya
tutturulmuĢ kâğıtta ise “Burada gördüğün Georg‟un yüz hatlarını ve resmini içerir;
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gözleri iĢte bu kadar canlıdır, yanakları gördüğün gibidir. 34. yaĢında, 1532 yılındaydı
(Krausse, 2005: 31).” yazısı sanki bize o kiĢinin var olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Karakteristik özellikleri çeĢitli objelerle betimlenmiĢ sembolik bir dil baskındır. Ön
plandaki çiçekli vazo, modelin ince ruhlu, sadakatli ve mütevazı olduğunu simgeler.
Camın saydamlığı ve parlak yüzeyindeki ıĢık yansımaları tüccarın saf, iyi niyetli, Ģeffaf
ve açık olduğuna, masa üzerindeki saat de zamanın önemli olduğunu belirtmektedir.
Holbein‟in resmi, Geroge Gisze‟in karakteristik ve duygusal özelliklerini bir arada
vermektedir. Portrenin etrafında bulunan obje ve nesneler her duyguyu ifade eden
sembolik araçlardır. Bu dönemde bir kralın portresi farklı, bir tüccarın veya bir
köylünün portresi daha farklı iĢlenmektedir. Portresi yapılan kiĢinin kıyafeti, duruĢu,
elleri ve yüz hatları o kiĢinin mesleğini açıklar. Hans Holbein‟in eserinde görülen
kumaĢ dokusu, neredeyse dokunma hissi uyandıracak kadar gerçekçidir. KumaĢın
dokusal yapısı, ıĢık ve gölgenin zıtlıklar oluĢturarak anlatımı güçlendirmesi ve rengin
ustaca kullanımıyla gerçekleĢmiĢtir. Renklerin kullanımı ve kompozisyondaki detaylar
ayrı bir anlam taĢır. Açık havaya çıkmayan sanatçılar daha çok mekân içerisinde
portrelerini yapmıĢ, o mekândaki çeĢitli objelerle anlatmak istediği Ģeyi vurgulamıĢtır.
Özellikle ön planda olan Ģeffaf vazo içindeki pembe karanfiller, ruhsal bir nitelik arz
ederek insansı, duygusal, romantik bir nitelik göstermektedir. Kuzey bölgede
yaĢayanların geleneksel olarak kullanılmıĢ biçim ve iĢlevine göre bu özel tasarım, daha
çok damadı belirtmektedir. Bu yapıt, aile ve iliĢki kavramlarının yeni bir Ģekilde
oluĢacağının habercisidir. Holbein‟in çalıĢmaları ölçülü, dengeli bir kompozisyon
içinde teknik olgunluğu aktarılmıĢ; dramatize edilmeden realist bir Ģekilde
yansıtılmıĢtır.
16. yüzyıl tüccarlarından birini gösteren bu yapıt, Alman resminin özgün olan
gerçekçiliği kadar, güçlü nitelikleriyle ön olanda olan burjuva sınıfını göstermesi
bakımından önemli bir eserdir. Eserin tüm görsel ögeleri, Gisze‟nin toplumsal ve kiĢisel
niteliklerini belirterek güçlü bir burjuvayı tamamen insani oluĢum içerisinde
göstermektedir. Yapıtta görünen sembolik ögeler, bilinçli ve eğitim almıĢ bir kiĢi olarak
portresi yapılan tüccarın kültürel özelliklerini, entelektüel ve saygın bir kiĢi olduğunu
göstermektedir. Resimde inanç ve inanç ögelerine saygı belirtilmiĢtir. Kültürel,
entelektüel kapasitesi verilen önemin ve saygın toplumsal kiĢilik yapısının ön plana
çıkarılmıĢ olması, 16. yüzyıl ortamındaki sosyal ve kültürel değiĢikliklerin boyutuna da
önemli kanıt teĢkil etmektedir.
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Görsel 6. “Elçiler”, 1533, Hans Holbein, 207 x 209,5 cm, meĢe ağacı
üstüne yağlıboya, The National Gallery, Londra
Almanlar, perspektifi kullanarak eserlerinde nesnelerin aç ıları parçalara
ayırmayı ve bölmeyi hedefliyorlardı. Perspektif tekniğin en ünlü örneklerinden
biri, Hans Holbein‟dır. Alman ressam Hans Holbein‟in baĢyapıtı Londra‟daki
National Gallery‟de sergilenen “Elçiler” tablosu olarak nitelendirilmektedir. Portrede,
1533 yılında Londra‟yı ziyaret eden iki Fransız gösterilmektedir. Solda yer alan Jean de
Dinteville, Kral VIII. Henry‟ye yollanmıĢ bir elçi, sağda yer alan arkadaĢı Georges de
Selve ise vaizdir. Çifte portresi olan “Elçiler”i, fırça vuruĢlarında gizlenen birçok
ayrıntı gizli mesaj ve anlamlarla doludur. Çok az resim barındırdığı sırlar bakımından
“Elçiler” kadar zengin bir geçmiĢi var. “Elçiler” tablosunda yer alan sanatsal
anlatımlar Ģunlardır:
Jean
de
Dinteville:
Elçiler‟in solundaki
figür,
Fransa‟nın
Ġngiltere büyükelçisi Jean de Dinteville‟dir. Zarif giysiler elçinin zenginliğini
vurguluyor. Siyah boya, pahalılığı nedeniyle yalnızca zenginler tarafından kullanılırdı.
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Siyah, aynı zamanda sanatçılar tarafından zekâyı sembolize etmek için kullanılan bir
renkti. Hançerinde yer alan Latince bir ibare yaĢının 29 olduğunu söylüyor.
Georges de Selve: Daha mütevazı kıyafetler sağda resmedildiği gibi Georges‟un
Katolik kilisesinde rahip olduğunu iĢaret etmektedir. Georges aynı zamanda Papa‟nın
elçisi olarak görev yapmaktaydı. Kolunun altındaki kitapta yer alan Latince bir ibare
1533 yılında 24 yaĢında olduğunu söylüyor.
Gizli Kafatası: Resmin en dramatik gizli mesajıdır. Doğrudan bakıldığında ne
olduğunu anlamak zor olsa da yandan tabloda yeĢil noktanın olduğu yere bakıldığında
büyük bir kafatası net olarak görülmektedir. Bu tip çarpıtmalar, anamorfizma olarak
adlandırılır. Kafatası herkesin bir gün öleceğini hatırlatan semboldür. Orta Çağ‟da
ölümün varlığını ve unutulmaması gerektiğini gösteren bir simgedir. Kafatasının resme
aykırı bir biçimde resmedilmesini John Berger Ģu Ģekilde açıklıyor:
“Kafatası da resmin geri kalan kesimi gibi resmedilseydi fizikötesi anlamı
kalmazdı. O da öbürleri gibi bir nesne, ölü iskeletinin bir parçası olurdu. Gelenek
boyunca sürüp giden bir sorundur bu. Fizikötesi simgeler resme sokulduğunda
(sonraları resme ölüm simgesi olarak gerçek kafatasları koyan ressamlar da vardır)
resim yönteminin katı ve cansız olması yüzünden bu simgeler, çoğu zaman inandırıcı
ya da doğal bir etki uyandıramıyordu.”
Saklı Haç: Resmin sol üst köĢesinde yeĢil perdenin arkasından yarısı görünen bir
haç vardır. Haçın yarım görünmesi kilisenin bölünüĢünü simgelemekte olabilir.
Perde aralıklarından birinde belli belirsiz bir çarmıh (Ġsa‟nın üzerinde öldüğü
haçın temsili) görülüyor. Bu, Hristiyanlıkta ölümden sonraki yaĢam umudunu simgeler.
Ölümü sembolize eden kafatasıyla ters düĢmektedir.
GüneĢ Saati: Yatık duran çok yüzlü güneĢ saati diğer saatler ile uyumsuzdur.
Kuzey Afrika enlemini ve tamamen farklı iki saati (09:30-10:30) göstermektedir.
TaĢınabilir güneĢ saatinin üzerindeki tarih 11 Nisan‟ı gösteriyor. Bu tarih, 1533
yılında Paskalya Yortusundan önceki cumaya -Hristiyan takviminde Ġsa‟nın çarmıha
gerildiği güne- denk geliyor. Buna göre güneĢ saati çarmıhta kurban edilen Ġsa‟yı
simgeliyor.
Üst Raf: 16. yüzyılda yapılan yeni toprak keĢifleri insanların dünyaya bakıĢ
açısını değiĢtirmiĢtir. Üst rafta kâĢiflerin, denizcilerin okyanuslarda seyir için
kullandıkları yıldızların mesafesini ölçmeye yarayan torquentum (ekvator halkası) ve
boylam (yerküre üzerinde alınmıĢ hayali bir çizgiye göre doğu veya batı mesafesi)
ölçmeye yarayan iletki gibi aletler bulunuyordu. Tablonun yapıldığı dönemde deniz
yolları tutsak ticaretine ve ticaret gemilerine açılmıĢtı. Diğer kıtaların zenginlikleri
gemilerle Avrupa‟ya iletiliyordu. Bu zenginlikler sanayi devriminin çıkıĢ noktası olan
kapital birikimi sağlamıĢtır.
Alt Raf: Bu karede ise kürenin yanında bir Peter Apian‟ın aritmetik kitabı, bir
ilahi kitabı ve bir de ut görüyoruz. Bir ülkeyi sömürgeleĢtirebilmek için insanları
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HristiyanlaĢtırmak ve onlara hesap öğretmek gerekiyordu. Çünkü diğer uygarlıklara
dünyanın en ileri uygarlığının Avrupa olduğu göstermek istiyorlardı. Küre, dinî
reformların dünyayı tepe taklak ettiklerini simgelercesine baĢ aĢağı duruyordu. Sanat
konusunda da aynı tavrı takınmıĢlardı. Lavtanın (telli çalgı) tellerinden biri kopmuĢ ve
setin içinden bir flüt eksikti. Her ikisi de dinî fikir ayrılıklarını simgeliyor. Elçilerin
tavırları sadece onlarda gözlemlediğimiz Ģeyler değil, bir sınıfa özgü tavırdı. Onların
takındığı tavır, bizlere dünyanın onlara hizmet ettiğini söylüyordu ve sadece bunun için
var olduğunu. Bu inandıkları düĢünce, sömürgeciler ile sömürgeler arasındaki iliĢkiyi
haklı gösterip desteklemekte kullanmıĢlardır. O dönemde Alman din reformcusu Martin
Luther‟in yazıları Avrupa Katolik Kilisesi‟ni bölüyordu.
Halı: Masanın üzerine serilmiĢ Türk halısı oryantal motifleri ve etnik görünümü
sebebiyle resme eklenmiĢ ve elçilerin görevini çağrıĢtırması için kullanmıĢtır. Halının
motifi Avrupa‟da “Holbein halısı” ismi ile anılmasına sebep olmuĢtur.
Sonuç
“40 yıldan beri üniversitede ders veren biri olarak üniversiteye gelen gençlerin
çoğunun yapamadığını -sonrada hayata atılınca büyüklerin çoğunun yapamadığı gitgide
daha fazla yapamadığı- ve yapamadığını farkında olmadığı nelerdir? Bağlantı kurma
olan bağlantıları görme bir önermenin mantıksal endikasyonları görme vb.”
 Doğru değerlendirme
 Değer ve değerler bilgisi ile eylemde bulunma (Kuçuradi, 2010: 8).”
Sanat yapıtlarında, öğrenciye aktarım süreci içerisinde değerlendirme doğru
yapılmalıdır. Bu sürecin geliĢiminde değerler sistemini vererek doğru davranıĢ eylemi
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu da diğerlerine örnek olarak teĢkil etmektedir.
Sanat yapıtı yaĢamamızı çeĢitlendirmemize, çoğaltmamıza, anlamlı hâle gelmesine
yardımcı olan en önemli etkinliğimizdir. Bunu eğitim ve öğretim sürecinde
kazandırılması elzemdir. Bu kazanım süreci hiçbir zaman bireye tek yönlü bir etki
yapmaz. Eğitim gören bireyin yaĢamdaki en önemli baĢarılarından olan değerlerle
donatılmasıdır. Öğrenme ile ilgili yapılan çalıĢmalarda görselliğin yeri çok önemlidir.
Bunu sağlayan özellikle görsel sanatlar ve resim sanatıdır. ÇalıĢmamızda dersin ders
kitaplarındaki realist ressamlardan çalıĢmalarındaki çalıĢkanlık, yardımlaĢma ve
sorumluluk ile ilgili eserlerini değerlendirdik. Bize göre ders kitaplarına konan
görsellerde özellikle öğrencinin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak görsel seçiminin
yapılması daha yerinde olacaktır. Daha da önemlisi dersin kiĢinin aurasına ve toplumsal
boyutuna göre tasarlanıp konunun uzmanı olan etik veya estetik uzmanlarının ve
sosyologların tartıĢması sonuncunda bu seçkinin yapılmasının eğitim ve öğretim süreci
açısından daha anlamlı olacağını düĢünmekteyiz.
Olan bitenlere ve yapılanlara insan hakları bilgisi ile bakabilmek. Kuçuradi‟nin
eğitim özellikle değerler eğitimi ile ilgili söyledikleri güncelliğini ve geçerliliğini
devam ettirmektedir.
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MACERA EĞĠTĠMĠ KAZANIMLARI ÖLÇEĞĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Özen GÜÇLÜ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yalçın H. BĠROL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZET
Kalkınmayı etkileyen insan girdisi, diğer girdileri kullanan, yönlendiren,
etkinliklerin yönünü ve derecesini belirleyen karar verici değiĢken olduğundan önemi
diğer girdilerden çok daha fazladır. Bu yüzden kiĢisel geliĢim tüm bu süreçte baĢat rol
oynamaktadır. Bu nedenle eğitim faaliyeti de, bir "yatırım kararı" gibi değerlendirmeli
ve eğitimciler birer "yatırım danıĢmanı" olarak Ģirket içi geliĢim eğitimlerini organize
etmelidir. KalıplaĢmıĢ formların dıĢında gerçekleĢtirilecek yaĢayarak öğrenme temelli
eğitimler, bilgiye farklı bir yoldan ulaĢma imkanı sağlarken aynı zamanda kiĢisel
geliĢimin ve değiĢimin anahtarı olma özelliği taĢımaktadır. YaĢayarak öğrenmeye
dayalı macera eğitimleri kalıpların dıĢına çıkan bir formatta, katılımcıları, değiĢime ve
kendileri ile baĢkalarını anlamayı baĢarmaları için cesaretlendirmek üzere planlamıĢ bir
katalizatör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Katılımcıyı konfor alanlarından çıkmaya
zorlayarak öğrenilenlerin iĢ yerine yansıtılmasına olanak tanımaktadır.
Bu çalıĢma maceraya dayalı açık alan eğitimlerinin yönetsel beceriler üzerine
etkilerini belirleyecek bir ölçüm aracı geliĢtirmek ve uygulamak üzerine tasarlanmıĢtır.
Bu amaca yönelik alan yazın taraması gerçekleĢtirilmiĢ ve konunun uzmanları ile
görüĢülerek 80 sorudan oluĢan bir soru havuzu oluĢturulmuĢ, daha sonra ölçme
değerlendirme uzmanlarının görüĢü alınarak maddelerin yarısı yapıca olumlu, anlamca
olumsuz tümce haline getirilmiĢtir.
Son haline getirilen soru havuzu 302 katılımcıya uygulanmıĢtır. Yapılan faktör
analizi çözümlemesinde 40 madde dokuz anlamlı alt boyuta yükleme yapmıĢtır. Bu
boyutlar için alfa değerleri en düĢük 0,47 ve en yüksek 0,82 arasında değiĢirken ölçeğin
tümü için 0,96 olarak tespit edilmiĢtir. Bu boyutlar toplam varyansın % 58.26‟sını
açıklamaktadır.
Anahtar kelimeler: Macera eğitimi, açık alan eğitimi, macera eğitimi
kazanımları ölçeği
DEVELOPMENT OF ADVENTURE BASED EDUCATION OUTPUTS SCALE
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ABSTRACT
Human resource, influenced development, the decision- making variable which
using other input for production, directing and determining the way and the degrees of
the proses, the importance of human labour leading the progress is much more than the
other labours. So, self improvement plays a leading role in all the process. For this
reason,education activities should also be evaluated as an investment decision and the
educators should organize the intercorporate educations as an investment advisor.While
experiental education carried out apart from the common forms enables to get
information in a different way. It has the characteristics of being the key of the self
improvement and evolution at the same time.We can see the experiental education as a
plannned catalyst for the evolution and encouraging to manage to understand
themselves and others in an uncommon form.It enables the participants to convey their
experience to the workplace by urging them to leave the comfort zone.
This study was designed to develop psychometrically sound scale the evaluate
outcomes of adventure based education . It was first decided. In the first step of scale
development, literature review and ideas of individuals who have extensive knowledge
of adventure based education to create a items‟ pool. They were also asked to evaluate
those items in terms of content validity. This process resulted in the development of 80
items. Next, these items were evaluated by assessment and evaluation specialists.
According to their advice, the scale was revised and by doing so, half of the items were
positivelty worded and the rest were negatively worded. The final version of scale was
administered to 302 participants who were voluntariry completed the scale while they
were in adventure based education trainning. The exploratory factor analysis was used
to test sub scale structure. Total of 40 items meaningfully loaded on 9 factors. The
alpha level of subscales ranged from .47 to .82. The internal-consistency level of total
scale was .96. These 9 factors accounted for 58,26% explained variance.
Key words: Advennture based education, outdoor education, adventure based
education outputs scale
GiriĢ
Eğitim araĢtırmalarında sağlıklı olarak tutum ölçmenin zorluğu bilinen bir
gerçekliktir. Bunun için araĢtırmacılar birçok teknik geliĢtirmiĢlerdir. Bu tekniklerden
bir tanesi de Likert (1932) tarafından geliĢtirilen ve hazırlanması, uygulanması ve
cevaplanması daha kolay olan tutum ölçeğidir.349 ÇalıĢmada, araĢtırmacının amacına
uygun olarak, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen Likert tipi (yedili) ölçek kullanılmıĢtır.

349

Rensis. Likert, “ The Method of Constructing an Attitude Scale”. Readings in Attitude Theory and
Measurements. Ed. Martin Fishbein. John Wiley and Sonsİnc. New York: 1967.s.90-95
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Maddelerin OluĢturulması
Soru geliĢtirme konusunda izlenebilecek tümdengelim ve tümevarım yöntemleri
bulunmaktadır.
Ölçeğin geliĢtirileceği alanda yeterli teorik bilginin olmadığı durumlarda ise
tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Tümevarım yönteminde soruların geliĢtirilmesi
amacıyla nitel araĢtırma tekniklerinden yararlanılmaktadır. Ölçeğin konusuyla ilgili
olarak yazından yararlanılarak geliĢtirilen açık uçlu sorular yardımıyla konu ile ilgili
uzmanların görüĢleri alınmakta ve bu görüĢlerin betimsel analizleri yapılarak ölçekte
yer alabilecek sorular belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Ölçeğin geliĢtirileceği alanda
yeterli kuramsal birikimin bulunması durumunda birinci yöntem tercih edilmektedir.
Bu yaklaĢım ilgili konuda geniĢ bir yazın taraması yapılmasını ve konuyla ilgili
kuramsal çerçevenin netleĢtirilmesini gerektirmektedir. Böylece ölçek kuramsal olarak
bir temele oturmakta, soruların geliĢtirilmesi kolaylaĢmakta ve bu da ölçeğin içerik
geçerliliğini arttırmaktadır. Bu kapsamda soruların geliĢtirilmesi için önceki kavramsal
çerçevelerden biri temel alınmakta, ya da ilgili kuramlar incelenerek çalıĢmaya temel
oluĢturacak yeni bir kavramsal çerçeve geliĢtirilmektedir.350
DavranıĢ bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme
iĢlemi; bir psikolojik yapıyı ölçmeye yönelmiĢ ve alan uzmanları tarafından geliĢtirilen
ölçekler ile gerçekleĢtirilir. Bu ölçeklerin oluĢturulma aĢamasındaki yönelimi;
kuramdan uygulamaya yöneliktir. Bu nedenle; ölçek geliĢtirme çalıĢmalarında ölçme
araçları, (a) kuramsal form-deneysel form ya da yalnızca (b) kuramsal form Ģeklinde
hazırlanır. Bu iki yaklaĢım, ölçme araçlarının uygulamasında ve geçerlik çalıĢmalarında
farklılık içermektedir. Örneğin, ölçek geliĢtirme de kuramsal form-deneysel form
yaklaĢımı kullanılacaksa, genellikle istatistiksel yöntem olarak faktör analizi ile yapı
geçerliliği belirlenir.
Yalnızca kuramsal form oluĢturulacaksa, bu durumda uzman görüĢlerine
baĢvurulur ve uzman görüĢleri arasındaki uyumu ifade eden kapsam geçerliği katsayısı
test edilir.351 Kuramsal form, ölçülmek istenilen psikolojik yapıyı ölçtüğü varsayılan
maddelerin belirlenerek oluĢturulmuĢ bir ölçme aracı taslağı niteliğindedir. Maddeler
oluĢturulurken, ölçülmek istenilen yapının olabilecek tüm alt boyutları da gözetilerek
kuramsal bir temelde hazırlanır.352 Deneysel form, kuramsal formun uygulanmasından
sonra, üretilmiĢ maddelerin hangi alt boyutta yer aldığı ve yer aldıkları boyutları temsil
350

Timothy R. Hinkin, A Brief Tutorial on Development of Measures for Use in Survey Questionnaires,
Organizational Research methods, 1998, 1(1), s. 111
351
Halil Yurdugül, Ölçek Geliştirme Çalısmalarında Kapsam Geçerligi için Kapsam Geçerlik
Indekslerinin Kullanılması, XIV. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli,
2005
352
Ata Tezbaşaran, Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği,2. Basım, Ankara,
1997, s.6
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gücüne göre yeniden düzenlenmiĢ biçimidir. Bu bilgiler ıĢığında bu çalıĢmanın ölçek
geliĢtirme aĢaması aĢağıdaki Ģekilde simgelenebilir.
Sekil 1. Ölçek GeliĢtirme ġematiği

Soru havuzunun oluĢturulması aĢamasında tümdengelim yöntemi kullanılmıĢtır.
Doğa etkinliklerine dayalı eğitim ve macera eğitimi ile ilgili yazın geniĢ olarak
taranmıĢ, yazına dayalı olacak Ģekilde bir madde havuzu oluĢturulmuĢtur. Bunun
yanında açık alan eğitimleri ile ilgili akademik olarak çalıĢan ve akademisyen olmayan
ancak uzun yıllar açık alan eğitimleri ile yönetsel becerilerin geliĢimi konusunda
çalıĢan kiĢilerin soru havuzu üzerindeki görüĢlerinden birebir faydalanılmıĢtır. Bunun
nedeni macera eğitimleri ile ilgili yeterli sayıda kuramsal çalıĢma bulunması, ancak bu
çalıĢmaların tamamına yakınının yabancı yazına ait olmasıdır. Türkiye‟ de geliĢtirilecek
bir ölçek için tamamen yabancı yazını kullanmak yerine bu yaklaĢımların
uygulamacıların fikirleri ile de desteklenmesi tercih edilmiĢtir.353 (Erdemir,
2007).Literatür taraması sırasında var olan benzer nitelikli yabancı dildeki ölçeklerden
ve geçerlilik güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢ Türkçe ölçeklerden faydalanılmıĢtır.
Bunlar Corporate Program Evaluation Tool (CPET), Life Effectiveness Questionnare
(LEQ), Review of Personel Effectiveness with locus of Control (ROPELPOC), Öz
Etkililik-Yeterlilik, Problem Çözme ve Zaman Yönetimi ölçekleridir. Bu aĢamada
Türkçe‟ye çevrilecek ölçeklerde Brislin‟in (1970)354 ve Fox‟ un (1969, akt. Doğru,
2003)355 önerileri dikkate alınmıĢtır. Tüm bu aĢamalar dikkatlice değerlendirilerek
çalıĢmamıza temel olacak model ve bu modeli kapsayacak soru havuzu oluĢturma
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonunda 98 soruluk madde havuzu
oluĢturulmuĢtur.

353

Erkan Erdemir, İşe Almada Aday Odaklılık: Kavramsal Çerçeve ve Ölçek Geliştirme, Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007
354
Richard W. Brislin, “Back Translation for Cross-Cultural Research”, Journal of Cross-Cultural
psychology, 1970,s.189
355
Zafer Doğru, Spor Pazarlaması Açısından Spor Tüketicisi Profili ve Sporda Pazarlama Bileşenleri,
AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitisü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 2003, s.84
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Ölçeğin Geçerliliği
Ölçeğin madde havuzu oluĢturulduktan sonra, ikinci bölüm olan içerik geçerliliği
sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bir ölçüm aracının ya da ölçeğin geçerliliği, ölçmek istediği
değiĢkeni ne derece ölçtüğüne iliĢkindir. Geçerlilik testinin, güvenilirlik testinde olduğu
gibi dayandığı bir sayı yoktur. Bu nedenle, geçerlilik testi daha çok kuramsal analizlerle
yapılmaktadır (Reuterberg and Gustafsson, 1992)356. Bu kuramsal analizlerden biri
kavramsal geçerlilik (yapı/model geçerliliği) testi olarak adlandırılmakta ve bir
değiĢkeni ölçmek üzere geliĢtirilen soruların, o değiĢkeni ölçüp ölçmediğinin ya da o
değiĢkenle ne derece iliĢkili olduklarının kuramsal analizini öngörmektedir. Bir ölçeğin
kavramsal geçerliliğinin sınanmasında en sık kullanılan yöntemlerden biri uzman
görüĢü diğeri ise faktör analizidir (TavĢancıl, 2002)357.
Bu amaçla konunun uzmanlarından bir grup oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan bu
guruba, geliĢtirilen ölçeğin; (1) hangi derecede macera eğitimi kazanımlarını ölçtüğünü,
(2) hedeflenen kitleye uygun olup olmadığını; (3) maddelerin yapısal doğruluğu; ve (4)
ölçeğin, çalıĢmanın amacına uygun olup olmadığı konusunda görüĢleri alınmıĢtır. Bu
amaçla 7 akademik 3 akademik olmayan uzmana baĢvurulmuĢtur. Uzmanların
seçiminde ulaĢılabilirlik ve alan hakimiyeti göz önüne alınmıĢ, doğa eğitimi ile ilgili
doktora yapan tüm akademisyenlere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmaların sonucunda elde edilen verilerin derlenmesi ve yordanması
aĢamasında araĢtırmacının biliĢsel düzeyde müdahil olması araĢtırma yönteminin doğal
bir uzantısıdır (Koca, 2006)358. AraĢtırmacı soru havuzunun oluĢturulmasından, uzman
görüĢlerinin yordanması ve soruların yeniden organize edilmesine kadar olan
aĢamalarda 14 yıllık doğa sporları tecrübelerinden ve farklı gruplar ile gerçekleĢtirdiği
macera programları liderliği deneyimlerinden faydalanmıĢtır. Dikkatli inceleme ve
uzman önerileri doğrultunda birbiri ile örtüĢen ve değiĢkenler arasındaki iliĢkisi çok net
olmayan maddeler soru havuzundan çıkarılmıĢtır.
Hazırlanan soru havuzunda bulunan ifadelerin Türkçe‟ye uygunluğunun
belirlenmesi için biri üniversitede diğeri Milli Eğitim bakanlığında görevli iki Türk Dili
uzmanının görüĢleri alınmıĢ ve gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır.
Ölçeğin Güvenirliği
Bu ölçeğin temel varsayımlarından biri, ölçekteki her bir maddenin ölçülen
tutumla monotonik bir iliĢki içinde olduğudur. Bunun anlamı, her bir maddenin aynı
tutumu ölçtüğüdür. Bundan dolayı, Likert tipi bir tutum ölçeğinde güvenirlik düzeyini
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saptamak için iç tutarlılığın bir ölçütü olan, Cronbach tarafından geliĢtirilen “Cronbach
Alpha” katsayısının kullanılması uygun olmaktadır.359 Güvenirlik için bulunan
değerleri bu tipteki çalıĢmalar için yeterli kabul edilen ( 0.50) olması beklenmektedir
(Nunnally, 1978)360.
Pilot ÇalıĢma
Pilot çalıĢma bilimsel çalıĢma teklifimizi kabul eden, macera eğitimi programları
hizmeti sunan Impact Türkiye temsilcisi Birikim Eğitim DanıĢmanlık firmasından
yönetsel geliĢim ile ilgili eğitim alan ve çalıĢmamıza gönüllü katılan 28 kiĢi ile
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Pilot çalıĢma sırasında anket uygulamasının eğitim alanında sağlıklı bir Ģekilde
yapılamayacağı görülmüĢ ve anket uygulamasının internet üzerinden uygulanmasına
karar verilmiĢtir. Bu konuda gerekli alt yapı sağlanmıĢ ve kiĢilerin hem kendilerine hem
elektronik posta adreslerine ankete ulaĢacakları web adresi gönderilmiĢtir.
80 maddeden oluĢan Macera Eğitimi Kazanımları ölçeği ile birlikte çalıĢmacı
tarafından hazırlanan ve kiĢilerin demografik özelliklerini ve yönetsel becerilerinin
geliĢimine yönelik katıldıkları eğitimle ilgili genel algılarını belirlemek amacıyla
oluĢturulan soru havuzu ile birlikte 8 maddeden oluĢan bilgi formu da uygulamaya
konmuĢtur. 80 maddeden oluĢan Macera Eğitimi Kazanımları ölçeğindeki maddeler 7
sıralı ölçek düzenine göre (1- hiç katılmıyorum ve 7-tamamen katılıyorum)
oluĢturulmuĢtur. Tüm ifadelerin iĢaretlenme süresi pilot çalıĢma esnasında 20 dakika
olarak belirlenmiĢtir.
Cronbach‟s alpha pilot çalıĢmada ki Macera Eğitimleri Kazanımları Ölçeğinin
güvenilirliğini ölçmek için kullanılmıĢ ve pilot çalıĢma için güvenirlilik katsayısı
α=0,95 olarak bulunmuĢtur.
Pilot çalıĢmada yer alan çalıĢma grubu daha sonra yapılan gerçek çalıĢma
bölümünde yer almamıĢtır.
Anketin UygulanıĢı
Anket çalıĢması Haziran- Eylül 2009 tarihleri aralığında yönetsel becerilerin
geliĢimi için Rize/Ayder ve Ġzmit/Sapanca bölgelerinde eğitim alan Siemens, TTnet ve
Ford firmaları çalıĢanlarından gönüllü olan N=302 kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Verilerin Çözümlenmesi
Kaynak tarama ve anket veri toplama araçları ile elde edilen veriler betimsel ve
istatistiksel çözümleme yöntemleriyle değerlendirilmiĢtir. SPSS_PC paket istatistik
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programından faydalanılarak, araĢtırma soru gruplarına uygun olarak faktör analizi,
korelasyon, Mann Whitney U analizleri kullanılmıĢtır.
Macera Eğitimi Kazanımları Ölçeği Alt Boyutları
Macera Eğitimi Kazanımları Ölçeği alt boyutlarını bulmak için bu çalıĢmada
faktör analizi yapılmasına karar verilmiĢtir. Faktör analizi aynı yapıyı ya da niteliği
ölçen değiĢkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi, az sayıda faktör ile açıklamayı
amaçlayan bir istatistiksel tekniktir (Büyüköztürk, 2005)361. Faktör analizi, birden fazla
bağımlı değiĢkene bağlı bir değiĢkeni açıklamakta katkısı olan bağımsız değiĢkenlerin
(faktörlerin) sayısını ve bu bağımlı değiĢkenin koordinatlarını (faktör yüklerini)
bulmada baĢvurulan yöntemdir (Turgut ve Baykul, 1992)362. Bu araĢtırmada faktör
analizinde bir değiĢken azaltma ve anlamlı kavramsal yapılara ulaĢmayı amaçlayan ve
uygulamada en sık ve yaygın olarak kullanılan ve göreli olarak da yorumlanması kolay
olan “Temel BileĢenler” (Principal Components) tekniği kullanmıĢtır (Büyüköztürk,
2005)363.
Faktör analizi, değiĢkenler arasındaki korelasyonların, gözlenemeyen ortak
faktörlerden kaynaklandığı varsayımına dayanmaktadır. Analiz, değiĢkenler arasındaki
sapmaların daha az sayıdaki ortak faktörler tarafından açıklanması amacıyla geliĢtirilir.
Analizde çoğunlukla korelasyon matrisi kullanılmakta, değiĢkenler arasındaki
korelasyonların yüksek olması durumunda, faktör sayısı az olmakta ve toplam
varyansın daha büyük bir ortak bölümü açıklanabilmektedir.
Bu çalıĢmada, verilerin faktör analizine elveriĢli olup olmadığını ölçmek
amacıyla; Korelasyon Matrisi, Barlett‟s Test of Sphericity ve BaĢlangıç Ortak Değerleri
incelenerek yapılmıĢtır. Verilerin Korelasyon Matrisi incelenerek gözlemlenen
değiĢkenler arasındaki iliĢki olup olmadığına bakılmıĢtır. Bu inceleme sırasında veri
grubunda bazı maddelerin bir birleriyle yüksek oranda iliĢkileri olduğu ortaya çıkmıĢtır.
En yüksek korelasyon katsayısı 0,64 olarak gerçekleĢmiĢtir. Sonuç olarak Korelasyon
Matrisi faktör analizi için verilerin uygun olduğunu göstermektedir.
Üçüncü test olarak çalıĢma grubunun yeterliliği test edilmiĢ ve MSA Matrisi
0,91 olarak saptanmıĢtır. Bu değerde verilerin faktör analizi için uygunluğunu
göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için Cronbach‟s Alpha iç tutarlılık
testi uygulanmıĢtır. 80 madde için α=0,96 olarak bulunmuĢtur.
Veriler toplandıktan ve datalar girildikten sonra, Faktör analizinin uygulanacağı
örneklemin yeterliliğinin ölçülmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümü
yapılmıĢtır.
361
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Tablo-1. KMO ve Bartlett küresellik testi tablosu.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

,911

Bartlett's Test of

12747,783

Approx. Chi-Square

Sphericity

Df
3160
Sig.
,000
Barlett‟s Test of Sphericity kullanılarak korelasyon matrisinin benzer matris olup
olmadığı hipotezi test edilmiĢtir. Veri grubunda yapılan test sonucunda bu hipotez
p<0,01 seviyesinde reddedilmiĢtir. Bu sonuçta maddeler arasında iliĢkinin varlığını
ortaya koyarak faktör analizi için verilerin uygunluğunu göstermektedir.
Verilerin uygunluğu konusunda en son test maddelerin “BaĢlangıç Ortak
Değerleri” değerlerinin incelenmesidir. (Tablo 2) Bu değerler incelendiğinde
maddelerin BaĢlangıç Ortak Değerleri en düĢük 0,49 en yüksek 0,78 olduğu
saptanmıĢtır. Bu değerlerde verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir.
Tablo 2. BaĢlangıç Ortak Değerleri
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BileĢim Maddelerinin Saptanması
Bu çalıĢmadaki veri grubunun faktör analizine uygunluğu saptandıktan sonra,
anlamlı bileĢim maddelerinin saptanması ve kaç faktör oluĢturulacağına karar vermek
için Eigen değerleri ve Scree Plot testleri yapılmıĢtır (Stevans, 1992)364.
Faktörlerin yorumlanması için Tabacknik ve Fidell (2001)365 göre, maddelerin
faktörler üzerine yüklemelerinin en az 0,30 olması gerekmektedir. Fakat, bu çalıĢmanın
amacına uygun olarak Stevens‟ın (1992)366 önerileri benimsenmiĢtir,
1- Yükleme katsayılarının yorumlanabilmesi için bu değerlerin istatistiksel
olarak anlamlı olması gerekmektir.
2- Yükleme korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu
anlamak için, Tablo-3.4. üzerinde çalıĢmaya katılan kiĢi sayısına karĢılık gelen kritik
değer bulunarak 2 ile çarpılır.
3- Bu iĢlem yapılırken alfa seviyesi 0,01 olarak saptanmalıdır.
4- Eğer bir faktör üzerine kritik değerden fazla en az iki madde yüklendiği
zaman, kritik değer 0,40 olarak alınmalıdır.
Bu öneriler takip edilerek çalıĢma grubuna katılan birey sayısına denk gelen
değer Tablodan bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada yer alan birey sayısı n = 302, buna karĢılık
gelen tablo değeri 0,149‟dur. Bu değer 2 ile çarpıldığında 2x0,149 = 0,29 olarak
bulunmuĢtur. Ve bu değer yüklemelerin faktör yorumlanmasında temel değer olarak
alınmıĢtır. Yine Stevens (1992) önerileri baz alınarak, bir maddenin farklı faktörler
üzerine 0,29 fazla yüklemesi durumlarında, en yüksek değer alınmıĢtır.
Yapılan ilk analiz sonucunda maddeleri 18 faktör altında toplanmıĢ ve toplam
varyansın % 64,40 ını açıklanmıĢtır. Kritik değerin altında kalan, birden çok faktöre
yükleme yapan ve varyansı çok düĢük olan maddeler (3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18,
20, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 63,
66, 70, 72, 73, 74, 76) madde havuzundan çıkarılarak tekrar analiz yapılmıĢtır. Ancak
yapılan analiz sonucunda bir maddenin (madde 6) tek baĢına bir faktör oluĢturduğu fark
edilmiĢ ve analizden çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Sonuçta kalan 40 madde faktör
analizine alınmıĢtır.
Birinci kriter olarak Eigen değerlerine bakılmıĢtır. Buradaki amaç Eigen değeri
en az 1 ve 1‟den fazla olan faktörleri seçmektir. Bunun arkasında yatan mantık ise,
Eigen değeri 1‟den düĢük olan faktörler tek bir maddeden de az açıklama içermektedir.
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Yapılan bu değerlendirme sonucunda, Eigen değerleri 9 faktörlü çözümü önerdiği
görülmektedir
Tablo 3. Eigen Değerleri ve Toplam Açıklanan DeğiĢken
BaĢlangıç Eigen değeri
BileĢen
Toplam
Varyans %
Toplam Varyans %
1
10,555
25,745
25,745
2
3,107
7,577
33,322
3
2,057
5,017
38,338
4
1,916
4,672
43,011
5
1,541
3,758
46,768
6
1,317
3,212
49,981
7
1,250
3,048
53,028
8
1,098
2,678
55,706
9
1,048
2,557
58,263
Tablo3 incelendiğinde analize alınan maddelerin 40‟nin öz değeri 1‟den büyük
dokuz faktör altında toplandığı görülmektedir. Elde edilen bu dokuz faktör, toplam
varyansın %58,26‟ sını açıklamaktadır.

Grafik 2. Scree Plot Grafiği.
Dikey eksende öz değerlerin, yatay eksende ise, faktörlerin yer aldığını öz
değerlerin grafiği olan Scree plot (Grafik 2) incelendiğinde, yüksek ivmeli hızlı
düĢüĢlerin yaĢandığı dikey eksendeki optimal faktör sayısının on olduğuna karar
verilebilir. Ondan sonraki faktörlerin getirdikleri ek varyansların katkılarının birbirine
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yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuca dayanarak oluĢturulan ölçeğin dokuz faktörden
oluĢabileceğini söyleyebiliriz.

Tablo 4. BileĢenlerin DönüĢüm Matriksi
BileĢenlerin dönüĢüm matrisi (Tablo 4), dikkatlice incelendiğinde verilerin
dokuz alt boyutta anlamlı bir Ģekilde yapılandığı kurulan yapıyı destekler nitelikte
olduğu görülmektedir.
Faktörlerin Tanımlanması
1.Faktör: Görev Liderlik Becerileri
Bu faktöre toplam yedi madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,354 ile 0,688
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler yapılması gereken bir görev karĢısında gösterilen
tutum ve davranıĢları içerdiğinden Görev Liderliği Becerileri Ģeklinde
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme yapan yedi maddenin güvenirlilik değeri α: 0,82
olarak bulunmuĢtur (madde 7, 18, 19, 20, 31, 33, 36).
2.Faktör: Zaman Yönetimi ve Planlama
Bu faktöre toplam yedi madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,420 ile 0,711
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler kiĢinin bir planlama içinde olup olmadığı v e bu
planlamayı zaman açısından nasıl kullandığını belirlediği için zaman yönetimi ve
planlama Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme yapan yedi maddenin
güvenirlilik değeri α: 0,78 olarak bulunmuĢtur (madde 1, 4, 5, 8, 11, 24, 26).
3.Faktör: Sosyal Yeterlilik
Bu faktöre toplam beĢ madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,430 ile 0,783
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler kiĢinin sosyal ortamlarda kendine ait
düĢüncelerini içerdiği için sosyal yeterlilik Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre
yükleme yapan beĢ maddenin güvenirlilik değeri α: 0,79 olarak bulunmuĢtur (madde 2,
6, 13, 32, 40).
4.Faktör: Takım çalıĢması
Bu faktöre toplam beĢ madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,496 ile 0,818
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler kiĢinin çalıĢma atmosferi içerisindeki algılarına
yönelik olduğu için takım çalıĢması Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme
yapan beĢ maddenin güvenirlilik değeri α: 0,75 olarak bulunmuĢtur (madde 9, 14, 34,
37, 39).
5.Faktör: Stratejik Karar Verme ve Uygulama
Bu faktöre toplam beĢ madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,516 ile 0,637
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler kiĢinin zor Ģartlar altında karar alması ve
uygulamasına yönelik olduğu için Stratejik Karar Verme ve Uygulama Ģeklinde
isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme yapan beĢ maddenin güvenirlilik değeri α: 0,75
olarak bulunmuĢtur (madde 15, 21, 25, 28, 29).
6.Faktör: Diğerlerini Kabullenme
Bu faktöre toplam dört madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,434 ile 0,770
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler diğer kiĢilerin fikir ve davranıĢları ile kiĢinin içsel
tutumuyla ilintili olduğu için Diğerlerini Kabullenme Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu
faktöre yükleme yapan dört maddenin güvenirlilik değeri α: 0,58 olarak bulunmuĢtur
(madde 10, 16, 17, 38).
7.Faktör: DeğiĢime Esneklik
Bu faktöre toplam üç madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,503 ile 0,749
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler değiĢen durum ve olgularla ilintili olduğu için
DeğiĢime Esneklik Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme yapan üç maddenin
güvenirlilik değeri α: 0,66 olarak bulunmuĢtur (madde 12, 27, 35).
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8.Faktör: Hedef Belirginliği
Bu faktöre toplam iki madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,512 ile 0,605
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler özellikle proje gruplarında ortaya çıkan sorunların
çözümüne yönelik hedef ve uygulamaları ile ilintili olduğu için Hedef Belirginliği
Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre yükleme yapan iki maddenin güvenirlilik değeri
α: 0,47 olarak bulunmuĢtur (madde 3, 30).
9.Faktör: Görev Odaklılık
Bu faktöre toplam iki madde yükleme yapmıĢ olup, değerleri 0,665 ile 0,745
arasında değiĢmektedir. Bu maddeler her koĢulda verilen görevi yerine getirme
algısıyla ilintili olduğu için Görev Odaklılık Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Bu faktöre
yükleme yapan iki maddenin güvenirlilik değeri α: 0,64 olarak bulunmuĢtur (madde 22,
23).
Tablo 5. Ölçeğin Alt Ölçekler Arası Korelasyonları
Faktör

1
Faktör
1

Faktör

Faktör

Faktör

Faktör

Faktör

Faktör

Faktör

Faktör

2
**
,555

3
**
,544

4
**
,445

5
**
,562

6
**
,368

7
**
,379

8
**
,508

9
**
,514

1

**
,334

**
,405

**
,431

**
,308

*
,136

**
,454

**
,408

1

**
,309

**
,482

**
,365

**
,419

**
,415

**
,210

1

**
,362

**
,316

**
,303

**
,377

**
,326

1

**
,459

**
,495

**
,505

**
,287

1

**
,417

**
,390

**
,175

1

**
,314

**
,168

1

**

1
Faktör
2
Faktör
3
Faktör
4
Faktör
5
Faktör
6
Faktör
7
Faktör
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,288
8
Faktör
1
9
Macera eğitimi kazanımlarını belirlemeye çalıĢan ölçeğin her bir alt ölçekler
arası korelasyon katsayıları dokuz faktörün birbirinden ayrı, ancak kendi aralarında
0,01 düzeyinde anlamlı olarak iliĢkili olduğu gözlenmektedir. Bu durum alt ölçeklerin
aynı temel yapıdaki farklı davranıĢları ölçmekte olduğunu gösterir niteliktedir.( Tablo5)
Tablo 6. Madde Puanları ile Alt Ölçek Toplam Puanları Arasındaki Madde Test
Korelasyonları
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Sonuç olarak üretilen anketin yönetsel becerilerin geliĢimine yönelik açık alan
eğitim kazanımlarını ölçtüğü söylenebilir.
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ÖZEL YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ VE
SORUNLARI
(BATI AKDENĠZ BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ)
Prof. Dr. Kamil KAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi

Burcu ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Toplumların tarihinde önemli etkiler yaratan, nüfusun yaklaĢık %2‟sini
oluĢturan, liderlik gibi üstün özellikleriyle kültür ve medeniyeti çağın ilerisine taĢıyan
özel yetenekli çocuklar ve bunların eğitimi geçmiĢten günümüze hep ilgi konusu
olmuĢtur.
Özel yetenekli bireyler; içinde yaĢadıkları toplumun bilimsel, ekonomik, siyasi,
askeri ve teknolojik geliĢmelerinin öncüsü konumundadır. Özel yetenekli bireylerin
içinde yaĢadıkları toplum için eĢsiz bir beĢeri ve entelektüel kaynak olduğu göz önüne
alınırsa; ülkemizde de özel yetenekli çocuklar özenle ele alınmalı, ilgi, yetenek ve
ihtiyaçları doğrultusunda yetiĢtirilmelidir. Bu amaçla; özel yetenekli çocuklar erken
yaĢlarda belirlenmeli, özel programlarla ve özel yetiĢmiĢ personel tarafından
eğitilmelidir. Özel yetenekli çocukların kendilerine ve içinde bulundukları topluma
katkıda bulunan kiĢiler olarak yetiĢtirilebilmeleri için; kamu kurumları, özel kurum ve
kuruluĢlar, sivil toplum örgütleri, yazılı ve görsel medya ortak bilinçle ve iĢbirliği ile
hareket etmelidir. Bilim, sanat, eğitim, teknoloji vb. alanlarda toplumlara liderlik
yapacak çocukların uygun eğitim olanaklarıyla yetiĢtirilmesi, sadece bu çocukların
içinde yaĢadıkları toplumlar için değil; tüm insanlık için büyük önem taĢımaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı; geçmiĢten günümüze dünyada ve ülkemizde özel yetenekli
çocuklara sağlanan eğitim hizmetlerini analiz etmek ve bu çocukların toplumda
yaĢadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenek, Özel Yetenekli Çocuklar, Bilim ve Sanat
Merkezi.
EDUCATION AND PROBLEMS OF GIFTED AND TALENTED CHILDRENS
(WEST MEDITERRANEAN REGION EXAMPLE)
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ABSTRACT
The gifted and talented individuals who have impressed the societies and made
the culture and civilization go beyond the era by being a leader in the society they have
lived and the education of these individuals has always been a subject of interest.
The gifted and talented individuals make economic, political, military and
technological developments at the society they live in. These individuals are a unique
human and intellectual resource for the society they live in, so in our country the gifted
and talented children should be treated with care and educated in accordance with their
interests, talents and needs. For this purpose; gifted and talented children should be
trained by early ages, with special programs and specially trained personnel. In order
for gifted and talented children to be trained as themselves and as contributors to the
gathering they are in, public institutions, private institutions and organizations, nongovernmental organizations, written and visual media should act jointly and
consciously. Gifted and talented children lead societies in the fields like biology, arts,
education, technology and the education of children with appropriate educational
opportunities is not only for the societies in which these children live, is of great
importance to all humanity.
The purpose of this study; is to analyze the educational services provided to
gifted and talented children in the past and the present day and to reveal the problems
and solutions proposed by these children in the society.
Key Words: Special Ability, Gifted and Talented Children, Science and Arts
Center.
GiriĢ
Bilim, teknoloji, eğitim, sanat ve fikir alanlarında günümüzde eriĢilen uygarlık
düzeyinin temelinde, özel yeteneklere sahip bireylerin önemli katkıları vardır. Her
toplumda, bazı üstün nitelikleri sebebiyle toplumun diğer üyelerinden ayrılan, farklılık
ve etki yaratan bireyler olmuĢtur.
Özel yetenekli çocuklar; fiziksel, zihinsel, kiĢilik ve sosyal özellikleri
bakımından toplumdaki diğer çocuklardan farklı özellikler gösterir. Özel eğitim
alanında yapılan çalıĢmalarda, bu çocukların daha çok zihinsel özellikleri ve
performansları üzerinde durulmuĢtur. Ancak; toplumun çok önemli bir parçası olan özel
yetenekli çocukların, kiĢisel ve sosyal özellikleri ile eğitimleri ve toplumsal hayatta
karĢılaĢtıkları sorunlar da üzerinde durulması gereken noktalardır.
GeçmiĢten günümüze toplumların eğitim anlayıĢları ve uygulamaları değiĢse de
özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri hep ilgi konusu olmuĢtur. ABD, Rusya, Almanya,
Kanada, Ġsrail, Ġngiltere ve Çin gibi dünyanın birçok ülkesinde özel yetenekli
çocuklarla ilgili çalıĢmalar yapılmaktadır. Türk tarihine bakıldığında ise; Osmanlı
Ġmparatorluğu döneminde devlet adamı yetiĢtirmek amacıyla açılan Enderun
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Mektepleri, özel yetenekli çocukların eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde Cumhuriyet döneminde de çıkarılan kanunlar ve açılan okullar ile özel
yetenekli çocukların eğitimi çalıĢmaları sürdürülmüĢtür. Ülkemizde özel yetenekli
çocuklara eğitim veren belli baĢlı kurumların içerisinde en yaygın olanı Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ne bağlı Bilim ve
Sanat Merkezleridir. Bu çalıĢmada, Batı Akdeniz Bölgesi örneğinden hareketle; özel
yetenekli çocukların temel özellikleri, eğitimleri ve toplumsal hayatta karĢılaĢtıkları
sorunlar ve çözüm önerileri alan verileri ıĢığında ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.
1. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ
1.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalıĢmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi örneğinden hareketle, Bilim ve
Sanat Merkezi‟ne devam eden özel yetenekli çocukların aldıkları eğitime iliĢkin
görüĢlerinin, eğitim sürecinde ve toplumsal hayatta karĢılaĢtıkları sorunların ve çözüm
önerilerinin sosyolojik analizini yapmaktır. Konu ele alınırken, 2011 yılında Yüksek
Lisans Tezi olarak hazırlanan “Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Üstün Zekâlı ve
Özel Yetenekli Çocukların Sosyalleşme Koşulları (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)” adlı
çalıĢmanın verilerinden yararlanılmıĢtır.
1.2. AraĢtırmanın Yöntemi
Bu araĢtırma, amacı bakımından açıklayıcı niteliktedir. Açıklayıcı araĢtırma
türünde, iliĢkiler üzerine kurulan hipotezler test edilerek, aralarında sebep-sonuç iliĢkisi
ortaya konulmaya çalıĢılır.
AraĢtırmada, özel yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi
olmaya iliĢkin görüĢleri, eğitim alanında ve toplumsal hayatta karĢılaĢtıkları sorunlar ve
bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınacaktır. Bu makalenin temel hipotezleri:
Özel yetenekli çocuklar, eğitim seviyesi yüksek ebeveynlere sahiptirler.
Özel yetenekli çocuklar, Bilim ve Sanat Merkezine devam etmenin liderlik
özelliklerini geliĢtirdiği ve toplumda ayrıcalıklı oldukları düĢüncesine sahiptirler.
Özel yetenekli çocuklar, toplumun kendileri hakkında yeterince bilgi sahibi
olmadığı ve önemsenmedikleri düĢüncesine sahiptirler.
Özel yetenekli çocuklar, kendilerine sağlanan özel eğitim imkânlarının yetersiz
olduğu düĢüncesine sahiptirler.
1.3. Evren ve Örneklem
ÇalıĢmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Isparta Bilim ve Sanat Merkezinden 67, Burdur
Bilim ve Sanat Merkezinden 42 ve Antalya Bilim ve Sanat Merkezinden 111 öğrenci


Burcu Erdem, Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların
Sosyalleşme Koşulları (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
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olmak üzere toplam 220 öğrenci oluĢturmaktadır. Evrenin tamamı örneklem grubunu
oluĢturmuĢ ve anket uygulanmıĢtır.
1.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Bilim ve Sanat Merkezi‟ne devam eden özel yetenekli çocukların aldıkları
eğitime iliĢkin görüĢlerini, eğitim sürecinde ve toplumsal hayatta karĢılaĢtıkları
sorunları ve çözüm önerilerini analiz etmek amacıyla; Isparta Bilim ve Sanat
Merkezi‟ne, Burdur Bilim ve Sanat Merkezi‟ne ve Antalya Bilim ve Sanat Merkezi‟ne
devam eden öğrencilere açık uçlu, kapalı uçlu ve yarı kapalı uçlu olmak üzere toplam
70 sorudan oluĢan bir anket formu hazırlanmıĢ ve araĢtırmacı tarafından uygulanmıĢtır.
Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında sosyal bilim araĢtırmalarına uygun olarak
hazırlanan istatistik programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Özel Yetenekli Çocuklar
Ġnsanlar farklı zihinsel yapılara ve niteliklere sahiptir ve bu yönleriyle diğer
insanlardan ayrılırlar. Toplumda bazı insanlar senfoniler bestelemeye, bazıları köprüler
ve otoyollar inĢa etmeye, kimileri uçak ve yol sistemleri tasarlamaya, diğerleri de
kamyon ve taksi kullanmaya ya da beyin kanseri ve yüksek tansiyona çare bulmaya
yatkın biçimde yaratılmıĢtır.367
Özel yetenekli çocuklar; bir ya da birden fazla yetenek alanında ya da zekâ
özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizilgüce sahip olan ve
diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuklardır.368 Amerika
BirleĢik Devletleri Üstün Zekâlı Çocuklar Ulusal Derneği üstün zekâlı çocuğu; “bir ya
da daha fazla alanda olağanüstü performans gösteren veya olağanüstü potansiyeli olan
birey” olarak tanımlamıĢtır.369
Toplumların en büyük güç kaynağı, nitelikli insan birikimidir. GeçmiĢten
günümüze toplumlara yön verenlerin, hatta çağları açıp kapayanların, liderlik,
üretkenlik ve verimlilik gibi özelliklere sahip “üstün veya özel yetenekli kişiler” olduğu
görülmektedir. Bu sebeple, özel yetenekli çocukların yeteneklerini geliĢtirerek,
kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak, ülkemizin bugünü ve geleceği
açısından büyük önem taĢımaktadır.370
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Üstün zekâ ve özel yetenek konusunda araĢtırmaların baĢladığı 19. yüzyıldan bu
yana özel yeteneğin en güçlü ölçütü zekâ testleri olmuĢtur.371 Ancak günümüzde,
kiĢinin özel yetenekli birey olma niteliğini kazanması için, sadece yüksek zekâ
düzeyine sahip olması yeterli değildir. Özel yetenekli birey, birbiriyle etkileĢim halinde
olan üç özellik kümesine sahiptir. Bu kümelerden birincisi genel ve özel yüksek
yetenek düzeyidir. Genel yüksek yetenekler; soyut düĢünebilme, sözel ve sayısal
muhakeme, bellek, sözcük akıcılığı ve bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak
anımsanmasıdır. Özel yetenekler ise müzik, resim, bale, heykel, sinema, tiyatro,
oyunculuk gibi sanat ve fen, matematik, kimya, fizik gibi teknik alanlardaki
yeteneklerdir. Ġkinci özellik kümesi olarak, yeni düĢünceler oluĢturup bunları yeni
sorunların çözümünde uygulayabilme yeteneği olan yaratıcılık ileri sürülebilir. Üçüncü
özellik kümesi olarak ise, bir iĢi baĢından sonuna kadar götürebilecek üstün iĢ, görev
yüklenme yeteneğinden söz edilebilir.372
Erken çocukluk döneminde çocukların ilgi, yetenek ve becerilerinin
belirlenmesi, onların eğitimlerine yön verir. Bu anlamda özel yetenekli çocukların
erken tespiti; özel ve etkin eğitim programlarının hazırlanmasını, anne babanın ve
öğretmenlerin bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlar. Böylece özel yetenekli
çocukların erken yıllarda uygun eğitim almaları, yaĢamın ilerleyen yıllarında beceri ve
yeteneklerini daha erken geliĢtirmelerini ve sergileyebilmelerini sağlayacaktır.373
2.2. Özel Yetenekli Çocukların Eğitimleri
Sosyolojik açıdan önemli bir beĢeri potansiyel olan özel yetenekli çocukların
eğitimi ve topluma kazandırılması vazgeçilmez bir zorunluluktur.374 Özellikle 1960‟lı
yıllardan sonra, dünyada özel yetenekli çocuklara ve eğitimlerine gösterilen ilgide artıĢ
olmuĢtur. Bu ilgideki artıĢın temel sebepleri; temel kaynakların gittikçe yok olması,
iklim değiĢikliklerinin olumsuz etkilerinin artması, siyasi güç dengesinin
korunmasındaki güçlükler gibi birçok sorunun ciddiyetinin fark edilmesi ve bu
sorunlara çözüm getirecek kesim olarak özel yetenekli bireylerin görülmesidir.375
Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler için 1957 yılı önemli bir tarih olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu tarihte Sovyetler Birliği uzaya ilk uzay aracı olan Sputnik'i
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Ümit Davaslıgil, “Yüksek Matematik Yeteneğinin Kestirimi”, Üstün Yetenekli Çocuklar: Bildiriler
Kitabı, Haz: M. Ruhi Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. Emre Bilgili, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004, s.66.
372
Ümit Davaslıgil, “Üstün Çocuklar”, Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı, Haz: M.
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fırlatmıĢtır. Batı ülkeleri, Sovyetler Birliğinin uzay yarıĢında kendilerini geçme
nedenini araĢtırırken karĢılarına Sovyetler Birliğinin özel yetenekli çocuklara verdiği
önem ve onlara yaptıkları yatırımlar çıkmıĢtır. Daha sonra Batıda özel yetenekli
çocukların eğitimi alanında büyük geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Özellikle Amerika BirleĢik
Devletlerindeki çalıĢmalar bu çocukların belirlenmesi ve eğitimleri konusunda büyük
katkı sağlamıĢtır.376
Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren ülkeler birbirlerine üstünlüklerini
kanıtlamanın bir yolu olarak spor veya sanat ile fen ve matematik alanlarında üstün
yetenekli çocukların eğitimine hız vermeye baĢlamıĢtır. Günümüzde, ülkemiz de dâhil
olmak üzere pek çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, bu çocukların ilgi alanlarını,
yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliĢtirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkelerine
ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak yer almaktadır.377 Günümüzde ABD,
Kanada, Rusya, Ġsrail, Almanya ve Çin gibi dünyanın birçok ülkesinde üstün zekâlı ve
özel yetenekli çocuklarla ilgili çalıĢmalar yapılmaktadır. Dünyada özel yetenekli
çocuklarla ve onların eğitimleriyle ilgili çalıĢmalar yapan Üstün Yetenekli Çocuklar
Ġçin Dünya Konseyi, Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi gibi pek çok kuruluĢ
mevcuttur.
Özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik çalıĢmaların dünyada bilinen en eski
ve en ünlü uygulaması Osmanlı Devleti dönemindeki Enderun Mektebidir. Bu mektep,
üstün ve stratejik insan kaynağından devlet iĢlerinde seçkin bir Ģekilde yararlanma
üzerine temellenen bir uygulamadır.378 Enderun mektebi, “devşirme” denilen bazı
Hristiyan halktan veya savaĢta esir alınıp yetiĢtirilen 8-18 yaĢları arasında olan
gençlerden oluĢurdu.379 Enderun Mektebi, özel yeteneklilere eğitim sunan tarihteki en
eski kurumlardan biridir. Bu mektep, II. Murat tarafından 15. yüzyılın ortalarında
kurulmuĢ ve Fatih Sultan Mehmet tarafından devĢirmelerin Osmanlı yönetiminde daha
yüksek mevkilere gelmelerini sağlayacak Ģekilde geliĢtirilerek, bir eğitim merkezi
haline getirilmiĢtir.380
Cumhuriyet döneminde de özel yetenekli çocukların eğitimi için 1960‟lı yıllarda
Ankara‟da özel sınıf uygulamaları baĢlamıĢtır. 1964 yılında Ankara Fen Lisesi, fen ve
matematik alanında özel yetenekli çocukların eğitimi için kurulmuĢtur. Daha sonraki
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dönemlerde de bu çocukların eğitiminde Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Bilim
Sanat Merkezleri uygulamaları yaygınlaĢtırılmıĢtır.
Devletin himayesinde özel yetenekli çocukların yetiĢtirilmesi için 1948 yılında
adlarına özel olarak “İdil Biret ve Suna Kan‟ın Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline
Gönderilmesine Dair Kanun” çıkarılmıĢtır. 1957 yılında söz konusu yasanın kapsamı
geniĢletilerek “6660 Sayılı Müzik ve Plastik Sanatlarda Olağanüstü Yetenek Gösteren
Çocuklar Hakkında Kanun” yürürlüğe konmuĢtur. 1948‟den 1978‟e kadarki sürede
dünya çapında ünlü 20‟ye yakın sanatçı devlet himayesinde yetiĢtirilmiĢtir.381
Bir toplumun kendine yeterli olması ve aynı zamanda geleceğe yönelebilmesi
için eğitilmiĢ nitelikli bireylerden oluĢması oldukça önemlidir. Her toplumda oranları
farklı olmakla birlikte mutlaka var olan özel yetenekli çocukların tespit edilmesinde,
eğitilmesinde ve üretken hale getirilmesinde çevresel veya toplumsal faktörlerin
belirlenmesi sosyolojik bir zorunluluktur.382 Cumhuriyet tarihine baktığımızda özel
yetenekli çocukların eğitim ve öğretimlerine büyük önem verildiği görülmektedir.
Örneğin yasalardaki çeĢitli düzenlemelerle, bu çocuklara çeĢitli eğitim fırsatları
yaratılmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢundan sonra, Atatürk‟ün eğitimsel
prensipleri Türk eğitim sistemine rehberlik etmiĢtir. Bu kapsamda özel yetenekli
çocuklar için çeĢitli tedbirler alınmıĢtır. Atatürk‟ün 85 yıl önceki askeri, ekonomi,
yönetim, bilim ve sanat alanlarındaki görüĢleri günümüzde de hala geçerli ve
değerlidir.383 Okulda çocuğa sağlanan eğitim hizmetlerinin en önemli amaçlarından
biri; çocukların içinde bulundukları topluma uyum sağlayarak üretken bireyler olarak
yetiĢmeleridir. Özel yetenekli çocuklar, genel ve özel yetenekleri açısından yaĢıtlarına
göre yüksek düzeyde performans gösterirler ve bu sebeple normal okul programlarının
dıĢında farklılaĢtırılmıĢ eğitim programları ve hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu
çocukların üstün yeteneklerini en verimli Ģekilde kullanabilmeleri için erken dönemde
tespit edilip, ihtiyaçlarına uygun Ģekilde özel eğitim alabilmeleri çok önemlidir. Gerekli
olanak ve destek sağlandığında, özel yetenekli çocuklar, kendilerinden beklenen görev
ve sorumluluklarını yerine getirerek içinde yaĢadıkları topluma katkıda bulunacak,
kültür ve medeniyeti ileriye taĢıyacaklardır.
2.3.Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Bilim Sanat Merkezlerinin Yeri
ve Önemi
Her toplumda, doğru tespit edilip uygun eğitim olanaklarından yararlandığı
takdirde içinde yaĢadığı toplumu sosyal, siyasi, ekonomik, askeri alanlarda ileriye
381
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taĢıyacak özel yetenekli birey bulunmaktadır. Özel yetenekli çocuklar, ülkemizde özel
eğitime muhtaç çocuklar kapsamında değerlendirilmekte ve kendilerine destek eğitim
hizmetleri sağlanmaktadır. Günümüzde özel yetenekli çocuklara eğitim veren en
önemli kurum, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezleridir.
Bilim ve Sanat Merkezleri; ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların, özel
yeteneklerini geliĢtirerek bilimsel düĢünmelerini ve davranıĢlarla estetik değerleri
birleĢtiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, gerçek yaĢamda
öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yoluyla sağlayan bir eğitim kurumudur.384
Bilim Sanat Merkezi Modelinde, özel yetenekli çocuklar, temel eğitime dayalı bilgileri
yaĢıtlarıyla devam ettikleri okullarda alırken; Bilim Sanat Merkezlerinde ise, özel
yeteneğe sahip oldukları bilim ve sanat alanında, diğer okullardan gelen benzer
nitelikteki arkadaĢları ve alan öğretmenleri ile birlikte çalıĢmaktadır.385
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri‟ne 1.nci, 2.nci ve
3.ncü sınıf öğrencileri kabul edilmiĢtir. Bilsemlere öğrenci seçimi; sınıf öğretmenlerinin
gözlem formlarını doldurması (aday gösterilme), grup tarama uygulaması ve bireysel
değerlendirme olmak üzere üç aĢamadan oluĢmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde
özel yetenekli çocukların sahip oldukları bireysel yetenekler; resim, müzik ve genel
zihinsel yetenek Ģeklinde kategorize edilmiĢtir. Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim
almaya hak kazanan çocuklar; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme,
özel yetenekleri geliĢtirme, proje üretimi ve yönetimi alanlarında hazırlanmıĢ eğitim
programlarına alınırlar. Bu eğitim programlarıyla, özel yetenekli çocukların kendi
potansiyellerini fark etmeleri, geliĢtirmeleri ve yetenekleri üzerine uzmanlaĢmaları
hedeflenmektedir.
Bilim Sanat Merkezlerinin, özel yetenekli çocuklar açısından en büyük
avantajlarından biri, kendi okullarındaki yaĢıtlarından ve sınıf arkadaĢlarından
soyutlanmamalarıdır. Gelecekte içinde yaĢadıkları toplum adına yapacakları
çalıĢmalarda; toplumun bireylerini; zihinsel, sosyal, kültürel, duygusal açıdan
tanıyabilme olanağına sahip olmalarıdır.386 Bunun yanında özel yetenekli çocuklar,
toplumla bütünleĢme ve sosyalleĢme sürecini örgün eğitim aldıkları okullarında
yaĢarken; Bilim Sanat Merkezlerinde kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
alma olanağına sahip olmaktadır. Özel yetenekli çocukların, toplumla bütünleĢen ve
aynı zamanda farklılığının bilincinde olan ve özel yeteneklerini insanlık adına geliĢtiren
ve kullanan bireyler olarak yetiĢmeleri buna bağlıdır.387
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Özel yetenekli bireyler; liderlik özellikleri, kararlılıkları, hızlı düĢünme ve
yaratıcı problem çözme yetenekleri ile toplumlara yön veren, geliĢme ve değiĢmeyi
hızlandıran bireylerdir. Toplumların yaklaĢık %2‟sini oluĢturan bu bireylerin ilgi,
ihtiyaç, yetenek ve özelliklerine uygun eğitim almaları, üstün niteliklerini ortaya
koyabilmeleri yanında, kendileri ile barıĢık ve toplumla uyumlu olabilmeleri açısından
da oldukça önemlidir. 388
3. ARAġTIRMANIN BULGULARI
3.1. GörüĢülenlerin Demografik Özellikleri
Tablo 1. GörüĢülenlerin Ġli
Sayı

Yüzde

Geçerli Yüzde Kümülatif
Yüzde

Antalya

111

50,5

50,5

50,5

Burdur

42

19,0

19,0

69,5

Isparta

67

30,5

30,5

100,0

Toplam

220

100,0

100,0

AraĢtırma için hazırlanan anket, Antalya‟ dan 111, Burdur‟ dan 42 ve Isparta‟
dan 67 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi üzerinde uygulanmıĢtır. GörüĢülen
öğrencilerin %50,5,‟i Antalya, %19,‟u Burdur, %30,5‟i Isparta illerindendir.
Tablo 2. GörüĢülenlerin Cinsiyeti
Sayı

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kız

106

48,2

48,2

48,2

Erkek

114

51,8

51,8

100,0

Toplam

220

100,0

100,0

AraĢtırmada 106‟sı kız, 114‟ü erkek olmak üzere toplam 220 kiĢi ile
görüĢülmüĢtür. Buna göre ankete katılanların %48,2‟si kız, %51,8‟i erkek öğrencidir.
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Tablo 3. GörüĢülenlerin YaĢı
Sayı

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

9 YaĢ

47

21,4

21,4

21,4

10 YaĢ

62

28,2

28,2

49,5

11 YaĢ

46

20,9

20,9

70,5

12 YaĢ

30

13,6

13,6

84,1

13 YaĢ

17

7,7

7,7

91,8

14 YaĢ

4

1,8

1,8

93,6

15 YaĢ ve üzeri

14

6,4

6,4

100,0

Toplam

220

100,0

100,0

GörüĢülen öğrencilerin %21,4‟ü 9 yaş, %28,2‟si 10 yaş, %20,9‟u 11 yaş,
%13,6‟sı 12 yaş, %7,7‟si 13 yaş, %1,8‟i 14 yaş, %6,4‟ü 15 yaş ve üzeri yaĢ
gruplarından oluĢmaktadır. Bu verilere göre, kümülatif olarak ankete katılan
öğrencilerin yaklaĢık %84‟ünün 9–12 yaĢ grubu arasında yoğunlaĢtığı görülmektedir.
3.2. GörüĢülenlerin Ebeveynlerinin Özellikleri
AraĢtırmada “Annenizin eğitim durumu?” Ģeklindeki soruya ankete katılanların
%7,3‟ü ilkokul, %5,9‟u ortaokul, %23,6‟sı lise, %10‟u meslek yüksekokulu, %50,9‟u
fakülte mezunu cevabını vermiĢtir. GörüĢülenlerin %1,4‟ünün annesi ise lisansüstü
eğitimi mezunudur. Ankete katılan öğrencilerin yarıdan fazlasının annesi fakülte
mezunudur. “Babanızın eğitim durumu?” Ģeklindeki soruya ankete katılanların %1,4‟ü
ilkokul, %4,5‟i ortaokul, %14,5‟i lise, %16,4‟ü meslek yüksekokulu, %60,8‟i fakülte
mezunu cevabını vermiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin yaklaĢık üçte ikisinin babası
fakülte mezunudur. Bu veriler, özel yetenek ile eğitim seviyesi arasında doğrudan bir
iliĢki olduğu görüĢünü desteklemektedir.
AraĢtırmada “Annenizin mesleği?” Ģeklindeki soruya ankete katılanların
%38,6‟sıev hanımı, %12,7‟si memur, %20,9‟u öğretmen, %0,9‟u işçi, %4,1‟i doktor,
%4,5‟i mühendis cevabını vermiĢtir. GörüĢülenlerin %18,2‟sinin annesi diğer meslek
gruplarındandır. AraĢtırma grubunun annelerinin meslekleri değerlendirildiğinde eğitim
durumuna uygun olarak yaklaĢık üçte ikisinin çalıĢma hayatında yer aldığı, çoğunlukla
da beyaz yakalı diye ifade edilen orta sınıf mesleklerini yaptıkları, üçte birinin ise ev
hanımı olduğu görülmektedir.
AraĢtırmada “Babanızın mesleği?” Ģeklindeki soruya ankete katılanların
%28,6‟sı serbest meslek olarak nitelenen esnaf, %18,2‟si memur, %15,9‟u öğretmen,
%0,5‟i çiftçi, %4,5‟i işçi, %2,3‟ü doktor, %10,5‟i mühendis cevabını vermiĢtir.
GörüĢülenlerin %17,7‟sinin babası diğer meslek gruplarındandır. AraĢtırma grubunun
babalarının da tıpkı anneleri gibi, çoğunlukla beyaz yakalı diye ifade edilen orta sınıf
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mesleklerini yaptıkları, mavi yakalı meslek grubu oranının oldukça düĢük kaldığı
görülmektedir.
3.3. GörüĢülenlerin Meslek Tercihleri
Tablo 4. GörüĢülenlerin Ġleride Sahip Olmak Ġstediği Meslek
Sayı

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Bilim insanı

28

12,7

13,8

13,8

Doktor

52

23,6

25,6

39,4

Mühendis

27

12,3

13,3

52,7

Mimar

23

10,5

11,3

64,0

Hukukçu

8

3,6

3,9

68,0

Öğretmen

15

6,8

7,4

75,4

Siyasetçi

5

2,3

2,5

77,8

Diğer

45

20,5

22,2

100,0

203
17
220

92,3
7,7
100,0

100,0

Toplam
Cevapsız
Toplam

“İleride sahip olmak istedikleri meslek” ile ilgili soruya ankete katılan
öğrencilerin yaklaĢık %8‟i cevap vermemiĢtir. Cevap verenlerin %13,8‟i bilim insanı,
%25,6‟sı doktor, %13,3‟ü mühendis, %11,3‟ü mimar, %3,9‟u hukukçu, %7,4‟ü
öğretmen, %2,5‟i siyasetçi olmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Özel yetenekli çocukların
ileride sahip olmak istedikleri mesleklerin doktorluk, mühendislik, mimarlık,
öğretmenlik gibi beyaz yakalı orta ve üst sınıfa ait meslekler olduğu görülmektedir.
Özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin de benzer mesleklere mensup olmalarının ve
bu çocukların kendi nitelik ve potansiyellerinin bilincinde olmalarının bu tercihte payı
olduğu anlaĢılmaktadır.
3.4. GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Olmaları ile Ġlgili Değerlendirmeleri
Tablo 5. GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Oldukları için Mutlu Olup
Olmadıkları
Sayı
Evet
Hayır
Toplam
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

216

98,2

98,6

98,6

3

1,4

1,4

100,0

219

99,5

100,0
233

Cevapsız
Toplam

1
220

,5
100,0

AraĢtırmada “BİLSEM öğrencisi olduğunuz için mutlu musunuz?” Ģeklindeki
soruya öğrencilerin yaklaĢık %98‟i evet, %2‟si hayır cevabını vermiĢtir. Ankete katılan
öğrencilerin büyük çoğunluğunun BĠLSEM öğrencisi oldukları için mutlu oldukları
görülmektedir. Özel yetenekli çocuklar, kendilerine benzeyen diğer özel yetenekli
çocuklarla bir arada oldukları Bilim ve Sanat Merkezlerinde zihinsel, sosyal ve
duygusal paylaĢımı sağlayarak mutlu olmaktadır.389
Tablo 6. GörüĢülenlerin Cinsiyeti * GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Oldukları
için Mutlu Olup Olmadıkları
GörüĢülenlerin BĠLSEM
Öğrencisi Oldukları için Mutlu
Olup Olmadıkları
Hayır

Evet
Sayı
Kız
GörüĢülenlerin
Cinsiyeti

Toplam

104

1

105

%Satır

99,0%

1,0%

100,0%

%Sütun

48,1%

33,3%

47,9%

%Toplam

47,5%

0,5%

47,9%

112

2

114

%Satır

98,2%

1,8%

100,0%

%Sütun

51,9%

66,7%

52,1%

%Toplam
Sayı

51,1%
216

0,9%
3

52,1%
219

%Satır

98,6%

1,4%

100,0%

%Sütun

100,0%

100,0%

100,0%

98,6%

1,4%

100,0%

Sayı
Erkek

Toplam

%Toplam

GörüĢülenlerin cinsiyeti ile BİLSEM öğrencisi oldukları için mutlu olup
olmadıkları arasında anlamlı bir farklılaĢma yoktur. Tablodan da anlaĢılacağı üzere;
BĠLSEM öğrencisi oldukları için mutlu olup olmadıkları sorusuna kız öğrencilerin
%99‟u evet, %1‟i hayır cevabını vermiĢtir. Bu soruya erkek öğrencilerin %98,2‟si evet,
%1,8‟i hayır cevabını vermiĢtir. Bu veriler ıĢığında; özel yetenekli kız ve erkek
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öğrencilerin büyük çoğunluğunun, Bilsem öğrencisi oldukları için mutlu oldukları
anlaĢılmaktadır.
Tablo 7. GörüĢülenler BĠLSEM Öğrencisi Oldukları için Mutlu ise En Önemli Nedeni
Sayı
ĠletiĢim becerilerim geliĢti

Yüzde

Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde

13

5,9

6,0

6,0

105

47,7

48,4

54,4

Liderlik özelliğim geliĢti

10

4,5

4,6

59,0

Önemsendiğimi
düĢünüyorum

10

4,5

4,6

63,6

Kendime güvenim arttı

47

21,4

21,7

85,3

Hepsi

24

10,9

11,1

96,3

Diğer

8

3,6

3,7

100,0

217
3
220

98,6
1,4
100,0

100,0

Yeteneklerim geliĢti

Toplam
Cevapsız
Toplam

Ankete katılan öğrencilere “BİLSEM öğrencisi olduğu için mutlu ise bunun en
önemli nedeni” ile ilgili görüĢleri sorulmuĢtur. GörüĢülenlerin %1,4‟ü bu soruya cevap
vermemiĢtir. Bu soruya cevap verenlerin %48,4‟ü yeteneklerim gelişti, %21,7‟si
kendime güvenim arttı, %6‟sı iletişim becerilerim gelişti, %4,6‟sı liderlik özelliğim
gelişti, %4,6‟sı önemsendiğimi düşünüyorum, %11,1‟i hepsi, %3,7‟si diğer cevabını
vermiĢlerdir. Öğrenciler; BĠLSEM öğrencisi oldukları için mutlu olmalarının nedeni
konusunda öncelikli olarak yeteneklerinin geliĢmesi, ikinci olarak kendilerine olan
güvenlerinin artması cevabını vermiĢlerdir.
Tablo 8. GörüĢülenlerin BĠLSEME Devam Etmenin Liderlik Özelliklerini
GeliĢtirdiğine ĠliĢkin GörüĢleri
Sayı
Tamamen katılıyorum

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

124

56,4

56,6

56,6

Katılıyorum

55

25,0

25,1

81,7

Biraz katılıyorum

29

13,2

13,2

95,0

Katılmıyorum

9

4,1

4,1

99,1

Hiç katılmıyorum

2

,9

,9

100,0

219
1
220

99,5
,5
100,0

100,0

Toplam
Cevapsız
Toplam
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AraĢtırmada “BİLSEME devam etmenin liderlik özelliğinizi geliştirdiği görüşüne
katılıyor musunuz?” Ģeklindeki soruya öğrencilerin yaklaĢık %57‟sı tamamen
katılıyorum, %25‟i katılıyorum, %13‟ü biraz katılıyorum , %4‟ü katılmıyorum, %1‟i de
hiç katılmıyorum cevabını vermiĢtir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının BĠLSEME devam
etmenin liderlik özelliğini geliĢtirdiği görüĢünde birleĢtikleri görülmektedir. Ayrıca,
tamamen katılıyorum ve katılıyorum Ģeklinde cevap verenler birlikte
değerlendirildiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%81,7) BĠLSEME devam
etmenin liderlik özelliklerini geliĢtirdiği görüĢünde oldukları anlaĢılmaktadır. Bu
görüĢü paylaĢmayanların oranı ise oldukça düĢüktür (%5).
Tablo 9. GörüĢülenlerin Cinsiyeti * GörüĢülenlerin BĠLSEME Devam Etmenin Liderlik
Özelliklerini GeliĢtirdiğine ĠliĢkin GörüĢleri

Sayı
Kız
GörüĢülenlerin
Cinsiyeti

Toplam

Hiç
katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz
katılıyorum

Toplam

58

29

12

4

2

105

%Satır

55,2%

27,6%

11,4%

3,8%

1,9%

100,0%

%Sütun

46,8%

52,7%

41,4%

44,4%

100,0%

47,9%

%Toplam

26,5%

13,2%

5,5%

1,8%

0,9%

47,9%

66

26

17

5

0

114

%Satır

57,9%

22,8%

14,9%

4,4%

0,0%

100,0%

%Sütun

53,2%

47,3%

58,6%

55,6%

0,0%

52,1%

%Toplam
Sayı

30,1%
124

11,9%
55

7,8%
29

2,3%
9

0,0%
2

52,1%
219

%Satır

56,6%

25,1%

13,2%

4,1%

0,9%

100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

0,9%

100,0%

Sayı
Erkek

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

GörüĢülenlerin BĠLSEME Devam Etmenin
Liderlik Özelliklerini GeliĢtirdiğine ĠliĢkin
GörüĢleri

%Sütun
%Toplam

56,6%

25,1%

13,2%

4,1%

GörüĢülenlerin cinsiyeti ile BİLSEME devam etmenin liderlik özelliklerini
geliştirdiğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaĢma yoktur. Bu soruya kız
öğrencilerin %55,2‟si tamamen katılıyorum, %27,6‟sı katılıyorum, %11,4‟ü biraz
katılıyorum, %3,8‟i katılmıyorum, %1,9‟u hiç katılmıyorum cevabını vermiĢtir. Bu
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soruya erkek öğrencilerin %57,9‟u tamamen katılıyorum, %22,8‟i katılıyorum, %14,9‟u
biraz katılıyorum, %4,4‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir.
Tablo 10. GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Olmanın Ayrıcalık Olduğu Fikrine
ĠliĢkin GörüĢleri
Sayı

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Tamamen katılıyorum

145

65,9

66,2

66,2

Katılıyorum

40

18,2

18,3

84,5

Biraz katılıyorum

19

8,6

8,7

93,2

Katılmıyorum

5

2,3

2,3

95,4

Hiç katılmıyorum

10

4,5

4,6

100,0

219
1
220

99,5
,5
100,0

100,0

Toplam
Cevapsız
Toplam

AraĢtırmada “BİLSEM öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğu fikrine katılıyor
musunuz?” Ģeklinde yöneltilen soruya öğrencilerin yaklaĢık %66‟si tamamen
katılıyorum, %18‟i katılıyorum, %9‟u biraz katılıyorum, %2‟si katılmıyorum, %5‟i ise
hiç katılmıyorum cevabını vermiĢtir. Bu verilere göre, öğrencilerin yaklaĢık üçte
ikisinin BĠLSEM öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğu görüĢünde birleĢtikleri
görülmektedir. Ayrıca, tamamen katılıyorum ve katılıyorum Ģeklinde cevap verenler
birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%84,5) BĠLSEM
öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğu fikrini paylaĢtığı anlaĢılmaktadır. Bu görüĢü
paylaĢmayanların oranı ise oldukça düĢüktür (%6,9).
Tablo 11. GörüĢülenlerin Cinsiyeti * GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Olmanın
Ayrıcalık Olduğu Fikrine ĠliĢkin GörüĢleri

GörüĢülenleri
Kız
n Cinsiyeti

Sayı
%Satır

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

Hiç
katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz
katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

GörüĢülenlerin BĠLSEM Öğrencisi Olmanın Toplam
Ayrıcalık Olduğu Fikrine ĠliĢkin GörüĢleri

72

16

8

3

68,6%

15,2%

7,6%

2,9%

6

105

5,7% 100,0%
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%Sütun

49,7%

40,0%

42,1%

60,0%

60,0% 47,9%

%Toplam

32,9%

7,3%

3,7%

1,4%

2,7% 47,9%

73

24

11

2

%Satır

64,0%

21,1%

9,6%

1,8%

3,5% 100,0%

%Sütun

50,3%

60,0%

57,9%

40,0%

40,0% 52,1%

%Toplam
Sayı

33,3%
145

11,0%
40

5,0%
19

0,9%
5

1,8% 52,1%
10
219

%Satır

66,2%

18,3%

8,7%

2,3%

4,6% 100,0%

Sayı
Erkek

Toplam

%Sütun
%Toplam

4

114

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
66,2%

18,3%

8,7%

2,3%

4,6% 100,0%

GörüĢülenlerin cinsiyeti ile BİLSEM öğrencisi olmanın ayrıcalık olduğu fikrine
ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaĢma yoktur. Tablodan da anlaĢılacağı
üzere; Bilsem öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğu fikrine iliĢkin soruya kız
öğrencilerin %68,6‟sı tamamen katılıyorum, %15,2‟si katılıyorum, %7,6‟sı biraz
katılıyorum, %2,9‟u katılmıyorum, %5,7‟si hiç katılmıyorum cevabını vermiĢtir. Bu
soruya erkek öğrencilerin %64‟ü tamamen katılıyorum, %21,1‟i katılıyorum, %9,6‟sı
biraz katılıyorum, %1,8‟i katılmıyorum, %3,5‟i hiç katılmıyorum cevabını vermiĢtir.
3.5. Özel Yetenekli Çocukların Sorunları ve Çözüm Önerileri
Özel yetenekli çocuklar; fiziksel, zihinsel, kiĢilik ve sosyal özellikleri
bakımından toplumdaki diğer çocuklardan farklı özellikler gösterirler. Özel yetenekli
çocuklar, bu farklı ve özel nitelikleri sebebiyle eğitim alanında ve genel olarak
toplumsal hayatta birçok farklı sorunla karĢı karĢıya gelmektedir. AraĢtırmaya katılan
özel yetenekli çocuklara, açık uçlu sorular yöneltilmek suretiyle görüĢleri alınarak
ülkemizde özel yetenekli çocukların sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri
ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Tablo 12. GörüĢülenlere Göre Özel Yetenekli Bireylerin Sorunları
Sayı

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

20

9,1

15,7

15,7

4

1,8

3,1

18,9

Toplumda önemsenmemek

24

10,9

18,9

37,8

Toplumdan dıĢlanmak

16

7,3

12,6

50,4

Yeteneklerinin fark edilmemesi

12

5,5

9,4

59,8

Eğitim imkânlarının yetersizliği

24

10,9

18,9

78,7

Toplumdaki bilgi eksikliği
Ebeveyn
olması

238

beklentilerinin

fazla
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BĠLSEMLERE gereken önemin
verilmemesi

3

1,4

2,4

81,1

Ekonomik problemler

5

2,3

3,9

85,0

19

8,6

15,0

100,0

Toplam

127

57,7

100,0

Cevapsız

93

42,3

220

100,0

Diğer

Toplam

AraĢtırmada “Sizce, ülkemizde özel yetenekli bireylerin karşılaştıkları en önemli
sorunlar nelerdir?” Ģeklinde yöneltilen soruya ankete katılan öğrencilerin 42,3‟ü cevap
vermemiĢtir. Bu soruya cevap veren öğrencilerin %18,9‟u toplumda önemsenmemek,
%18,9‟u eğitim imkânlarının yetersizliği, %15,7‟si toplumdaki bilgi eksikliği, %12,6‟sı
toplumdan dışlanmak, %9,4‟ü yeteneklerinin fark edilmemesi, %3,9‟u ekonomik
problemler, %3,1‟i ebeveyn beklentilerinin fazla olması, %2,4‟ü BİLSEMLERE gereken
önemin verilmemesi, %15‟i diğer cevaplarını vermiĢlerdir.
Bu veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde özel yetenekli bireylerin en önemli
sorunları:
- Özel yetenekli bireylerin toplumda önemsenmemesi, dıĢlanması,
- Özel yetenekli bireylere sağlanan eğitim imkanlarının yetersizliği,
- Özel yetenekli bireyler konusunda toplumdaki bilgi eksikliği,
- Özel yetenekli bireylerin yeteneklerinin ve üstün niteliklerinin fark
edilememesidir.
Tablo 13. GörüĢülenlere Göre Özel Yetenekli Bireylerin Sorunlarının Çözümü Ġçin
Yapılması Gerekenler
Sayı

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Toplumun bilinçlendirilmesi

44

20,0

39,3

39,3

Ebeveynlere eğitim vermek

4

1,8

3,6

42,9

Üstün zekâlı ve özel yetenekli
bireyleri doğru tespit etmek

10

4,5

8,9

51,8

Özel eğitim imkânlarının
arttırılması

24

10,9

21,4

73,2

BĠLSEM sayısının arttırılması

6

2,7

5,4

78,6

BĠLSEM fiziki koĢullarının
düzeltilmesi

1

,5

,9

79,5
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Ekonomik destek sağlanması

5

2,3

4,5

83,9

Diğer

18

8,2

16,1

100,0

Toplam
Cevapsız
Toplam

112
108
220

50,9
49,1
100,0

100,0

AraĢtırmaya katılan öğrencilere yöneltilen “ Özel yetenekli bireylerin
sorunlarının çözümü için yapılması gerekenler” ile ilgili soruya ankete katılan
öğrencilerin 49,1‟i cevap vermemiĢtir. Bu soruya cevap veren öğrencilerin %39,3‟ü
toplumun bilinçlendirilmesi, %21,4‟ü özel eğitim imkânlarının arttırılması, %8,9‟u
üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyleri doğru tespit etmek, %5,4‟ü BİLSEM sayısının
arttırılması, %4,5‟i ekonomik destek sağlanması, %3,6‟sı ebeveynlere eğitim vermek,
%0,9‟u BİLSEM fiziki koşullarının düzeltilmesi, %16,1‟i diğer cevaplarını vermiĢlerdir.
Bu veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde özel yetenekli bireylerin sorunlarının
çözümü için yapılması gerekenler:
- Özel yetenekli bireyler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi,
- Özel yetenekli bireylere sağlanan özel eğitim imkanlarının arttırılması,
- Özel yetenekli bireylerin doğru Ģekilde tespit edilmesi,
- Özel yetenekli bireylere eğitim veren Bilim Sanat Merkezlerinin sayılarının
artırılması,
- Özel yetenekli bireylere ekonomik destek sağlanmasıdır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Toplumun yaklaĢık %2 sini oluĢturan özel yetenekli bireyler, günümüzde
ulaĢılan uygarlık düzeyinin temellerini atmıĢlardır ve gelecek de özel ve üstün
niteliklere sahip çocuklar tarafından Ģekillenecektir. Bu sebeple; özel yetenekli
çocukların özellikleri ve eğitimleri geçmiĢten günümüze hep ilgi odağı olmuĢtur.
Özellikle 1960‟lı yıllardan sonra dünyada ve ülkemizde bu özel çocuklara gösterilen
ilgide artıĢ meydana gelmiĢtir.
Özel yetenekli çocuklar, birçok araĢtırmacının ilgisini çekmiĢ ve bu alanda
çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Konu ile ilgili yapılan araĢtırmalar ağırlıklı olarak, özel
yetenekli çocukların zihinsel özellikleri ve performansları üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.
Bunun yanında içinde yaĢadıkları topluma ve insanlığın hizmetine büyük katkılar
sunabilecek bu özel çocukların eğitim sürecinde ve genel olarak toplumsal hayatta
karĢılaĢtıkları sorunlar analiz edilmesi gereken önemli noktalardır. Bu temel noktalar
üzerinde duruyor olması, bu çalıĢmanın önemini artırmaktadır.
Bilim ve Sanat Merkezleri; özel yetenekli öğrencilerin, örgün eğitim
kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak ve destek olacak Ģekilde, bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren eğitim kurumlarıdır. Bilim ve Sanat
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Merkezlerinde
öğrenciler;
potansiyellerinin
farkında
olarak
kendilerini
gerçekleĢtirebilmeleri, içinde yaĢadıkları topluma ve insanlığa katkıda bulunan üretken
bireyler olarak yetiĢebilmeleri için okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaĢtırılmıĢ
özel eğitim programlarına alınırlar. Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre 2016
yılında ülkemizde 106 Bilim ve Sanat Merkezi‟nde 24.291 özel yetenekli öğrenci
eğitim almıĢtır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise 81 ilde 116 Bilim ve Sanat
Merkezi hizmet vermekte olup, 13.491 yeni öğrenci kayıt hakkı kazanmıĢtır.
Özel yetenekli öğrencilere göre; ülkemizde özel yetenekli bireylerin
karĢılaĢtıkları en önemli sorunlar; özel yetenekli bireyler konusunda toplumdaki bilgi
eksikliği, toplumda önemsenmemek, bu çocuklara sağlanan özel eğitim imkânlarının
yetersizliğidir.
Özel yetenekli bireyler; içinde yaĢadıkları toplumun bilimsel, ekonomik, siyasi,
askeri ve teknolojik geliĢmelerinin öncüsü konumundadır ve toplumun geleceğinin
Ģekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Özel yetenekli çocukların içinde yaĢadıkları
toplum için eĢsiz bir beĢeri ve entelektüel kaynak olduğu göz önüne alınırsa; ülkemizde
de bu çocuklar özenle ele alınmalı, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda
yetiĢtirilmelidir. Bu sebeple; özel yetenekli çocuklar erken yaĢlarda tespit edilmeli, özel
programlar ve özel yetiĢmiĢ personel tarafından eğitilmelidir.
Özel yetenekli çocukların kendilerine ve içinde bulundukları topluma katkıları
olan kiĢiler olarak yetiĢtirilebilmeleri için; ailelere, kamu kurumlarına, özel kurum ve
kuruluĢlara, sivil toplum örgütlerine, yazılı ve görsel medyaya büyük bir görev ve
sorumluluk düĢmektedir. Ayrıca, toplumumuz için çok önemli bir potansiyel olan bu
çocukları tanımak, fark etmek, kabul etmek ve önemsemek gibi hususları, toplumdaki
her bireyin dikkate alması lazımdır. Bilim ve Sanat Merkezleri gibi özel yetenekli
çocuklara eğitim veren kurumların desteklenmesi ve sayılarının hızla artırılması
gerekmektedir. Çünkü bu kurumlar, hem mevcut potansiyelin doğru
değerlendirilmesinde hem de keĢfedilmeyi bekleyen nice yeteneklerin ve beĢeri
sermayenin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ülkemizin her alanda
kalkınması ve geliĢmesi için özel yetenekli çocuklara yönelik eğitim olanaklarının
yanında istihdam olanaklarının da gözden geçirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
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SANAT TARĠHĠ DĠSĠPLĠNĠNĠN BASKIRESĠM
DERSLERĠNE OLAN ETKĠSĠ
Dr. Öğr. Üyesi Erol Murat YILDIZ
Giresun Üniversitesi

AraĢ. Gör. Buse KIZILIRMAK
Giresun Üniversitesi
ÖZET
Bu araĢtırma üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi verilen kurumlarında, sanat
tarihi disiplininin, baskıresim derslerine olan etkisini baĢarı, kalıcılık ve uygulama
boyutu açısından ortaya koymayı amaçlayan bir çalıĢmadır.
Nicel verilerden yararlanılan araĢtırmada, verileri elde edebilmek amacıyla
“deneysel desen” yöntemlerinden, öntest-sontest kontrol gruplu desen modeli
kullanılmıĢtır. AraĢtırmada nicel veriler; baĢarı testi ve öğrenci baskıresim çalıĢmaları
değerlendirme ölçeğinden elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın deneysel desenini oluĢturmak
için denek olarak; 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Giresun Üniversitesi
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Baskıresim Atölye dersi alan 2. Sınıf öğrencilerinden
oluĢan 2 grup seçilmiĢtir. Random yolu ile seçilen bu gruplardan RBSL-205.2 sınıfı
deney, RBSL-205.1 sınıfı ise kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. AraĢtırma; kontrol ve
deney grubundaki öğrencilere, haftada 5 ders saatinden olmak üzere toplam 7 hafta
boyunca sürdürülmüĢtür. Bu süre zarfında, baskıresim atölye dersinde, deney
grubundaki öğrencilere sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretim yöntemleri,
kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıĢtır.
AraĢtırmaya dâhil olan deney ve kontrol gruplarına, hazırlanan baĢarı testi
deneysel iĢlem öncesinde öntest ve deneysel iĢlem sonrasında ise sontest olarak
uygulanmıĢtır. Hazırlanan test, öğrenilenlerin kalıcılık üzerindeki etkisini tespit etmek
amacıyla deneysel çalıĢmanın sona ermesinden 5 hafta sonra kalıcılık testi olarak tekrar
uygulanmıĢtır. Öğrenci uygulama çalıĢmalarının değerlendirmesi 3 alan uzmanı
tarafından yapılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen nicel verilerin analizinde ortalamalar
arasındaki farkların saptanması amacıyla “t-testi” den yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada
uygulanan deneysel iĢlemler sonucunda, baskıresim atölye dersinde sanat tarihi
disiplini ile desteklenmiĢ öğretim yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğrencileri
ile geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğrencileri arasında
eriĢi, kalıcılık ve uygulama puanları açısından deney grubu lehine anlamlı farklılıklar
olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Güzel Sanatlar, Baskı resim, Sanat Tarihi
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PAPER TITLE PRINT PICTURE OF ART HISTORY DISCIPLINE EFFECTS
OF COURSES
ABSTRACT
This research aims to reveal the effect of discipline of art history in the
institutions of fine arts education in terms of achievement, permanence and application
dimension of the universities.
In the research using quantitative data, the pattern model with pretest-posttest
control group was used in the "experimental design" methods in order to obtain the
data. Quantitative research in research; achievement test and student printmaking were
obtained from the evaluation scale. As a subject to construct the experimental design of
the research; In the spring term of 2016-2017 academic year, 2 groups of 2nd year
students who took Giresun University Fine Arts Faculty Printmaking Workshop course
were selected. RBSL-205.2 was the experiment group and RBSL-205.1 was the control
group.
Research; control and experimental group for a total of 7 weeks, 5 lessons per
week. During this period, in the printmaking workshop class, the teaching methods
supported by the art history discipline were applied to the students in the experiment
group and traditional teaching methods were applied to the control group students.
For the experimental and control groups included in the study, the prepared
achievement test were applied as pretest before the experimental process and posttest
after the experimental process. The prepared test was applied again as a retention test 5
weeks after the end of the experimental work in order to determine the effect of the
learners on permanence. The evaluation of the student practice studies was carried out
by 3 field experts. In the analysis of the quantitative data obtained in the research, the
"t-test" was used to determine the differences between the averages.
As a result of the experimental processes applied in the research, it was found
that there was a significant difference in favor of the experiment group in terms of
access, retention, and application scores between experimental group students who
applied teaching methods supported by art history discipline in printmaking studio class
and control group students who applied traditional teaching methods.
Key Words ( İngilizce Anahtar Kelimeler): Art, Fine Arts, Printmaking, Art
History
1. GiriĢ
Bu bölümde; problem durumu, araĢtırmanın amacı, önem, varsayımlar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar üzerinde durulmuĢtur.
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1.1.Problem Durumu
Eğitim, kültürel birikimlerin değerlendirilmesi ve zenginleĢtirilmesine verdiği
katkının yanı sıra, bireyin sosyal hayata hazırlanması konusunda da çok önemli bir yere
sahiptir. Hayatın baĢlangıcından, sonuna kadar süren uzun soluklu bir serüven olan
eğitimi, bireyin dengeli bir kiĢiliğe bürünmesini sağlayan kazanımları elde etme adına,
sadece okullarda uygulanan bir sistemler bütünü olarak algılamak doğru bir bakıĢ açısı
olmayacaktır. Eğitim; evde, okulda, çalıĢılan iĢ yerinde, herhangi bir sohbet
toplantısında vb. sosyal yapının her alanında devam eder.
Neyin öğretilmesi, değer verilmesi ve öğrenilmesi gerektiğine dair geniĢ bir
felsefe ve mantıksal çerçeve olarak öğretim programı, genellikle okullarda ders listeleri
veya yükseköğretimde disiplinler olarak önümüze çıkar. Öğretme, öğrenmenin
gerçekleĢebileceği yer olabilir, ancak tüm gücü elinde bulundururken öğrenicilere basit
bir sorumluluk yüklemek veya öğrencileri öğretmenlerin görüĢlerinin değiĢik
biçimlerini yansıtan bir deneme tahtası olarak kullanmak ve bu değiĢen biçimleri de
materyalin bireyselleĢmesi olarak sunmak yeterli değildir.
Eğitim sistemimizin uzak hedefi, laik, sosyal, demokratik hukuk devleti olarak
batı uygarlığına eriĢmek ve geçmektir. Bu hedefin gerçekleĢtirilmesinde de yapıcı,
yaratıcı, araĢtırmacı, analiz ve sentez yapma yeteneği geliĢmiĢ, üretken bireylerin
yetiĢtirilmesi zorunluluğu vardır.
Bu amaca yönelik olarak ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde
uygulanmak üzere hazırlanan programlar, çağın gerektirdiği beklentilere uygun vede
ülke gerçekleriyle örtüĢen programlar olmalıdır. ÇağdaĢ toplumların düzeyine
gelebilmek için özelde bireylerin, genelde ise bireyin içinde bulunduğu toplumların, bu
hızlı değiĢme ve geliĢme süreçlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. “DeğiĢme tüm
alt yapı ve üst yapı kurumlarıyla birlikte olmalıdır. Bunu sağlayacak olanda eğitimdir.
Dolayısıyla modernleĢme süreci içinde mevcut eğitim sistemlerinin de değiĢmeleri ve
geliĢmeleri bir zorunluluk haline gelmiĢtir.390
ÇağdaĢ eğitim sistemlerinin bir parçası olarak kabul edilen sanat eğitimi,
kendine özgü bir takım kuralları ve ilkeleri olan bir alandır. Bu nedenle sanat eğitimi
kiĢilik eğitiminin temel yapı taĢlarından biri olarak kabul edilmelidir. San‟a göre sanat
eğitiminin baĢ amaçlarından biri, “Görmeyi, iĢitmeyi, dokunmayı, tat almayı
öğretmektir. Yalnızca bakmak değil, “görmek”, yalnızca duymak değil, “iĢitmek”,
yalnızca ellerle yoklamak değil, “dokunulanı duyumsamak” yaratıcılık için gerekli ilk
aĢamalardır” 391
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Sanatsal yaratıcılığın geliĢtirilmesinde öğretim stratejilerinin önemine vurgu
yapan Zimmerman “Sanat eğitimi ve diğer alanlarda üretilen modellere dayanan
yaratıcılık geniĢletilebilir ve yaratıcılığı tetiklemek için öğretme stratejileri
geliĢtirilebilir. Görsel sanat eğitimi için yaratıcılık, yaratıcı olma yeteneklerine sahip
olduğu düĢünülen tüm öğrencileri kapsayıcı olmalıdır” görüĢünü savunmaktadır.
392
Sanatsal hünerin doğuĢtan gelen bir yetenek olduğu ileri süren Gouzouasis ise
sanatsal geliĢim süreci için “ Ancak, geliĢim süreçlerinde olması gereken itici güç
olmadığında, sanatsal geliĢim tam anlamıyla gerçekleĢmez. Yazar, müzisyen, grafik
tasarımcısı, ressam, aktör veya dansör, yani tüm sanatçılar için geçerlidir ki; eğitim,
adaptasyon ve kendini adama bir sanatçının geliĢimi ve hayat boyu evriminde merkezi
roller oynar” açıklamasını yapmaktadır.393
Güzel sanatlar ile görsel üretimin birçok diğer türleri arasında ayrım yapmanın
bir yolu, sanatsal yapıt bağlamında kullanılan “Güzel” kavramının kökenine inmektir.
Böyle yaptığımızda, bu ayrımın toplumsal ve teorik tabanının güzel sanatlara iliĢkin
geliĢtirilen pratiğin ayırt edici statüsünde yattığını görürüz. Bu statü ise, görsel
sanatçının
daha
özelleĢmiĢ
bir
öğrenme, bilim ve
eğitim alanına
394
getirilmesiylegerçekleĢmektedir
Bu nedenle, Ģu üç Ģey arasında engelleyici bir çatıĢma vardır: sanatın kendisinin
bir gereksinimi olan ve öğrenciden kültürlü olmasını bekleyen gereksinim; eğitim
kurumlarında, öğrencinin akademik bilgi ve beceriye sahip olmasını Ģart koĢan
gereksinim ve ilgili herhangi bir akademik disiplinde kuramsal ve entelektüel talep ve
sınırlamalar. Bu nedenle, sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının daha temel
entelektüel araĢtırma disiplinlerini etkileyen melez akademik çalıĢmaların ortaya
çıkmasında merkezi bir yer olması gerekmektedir. Güzel sanatlarla ilgili okullardan
mezun olan öğrenciler tabii ki entelektüel camianın yeni üyeleri olurlar.395
Sanat tarihi; mimari, heykel, resim ve süsleme sanatlarını insanlığın
varoluĢundan itibaren kronolojik bir dizgi içerisinde ait olduğu ülke ve toplumlarda ne
Ģekilde ve ne tür eserler vererek oluĢtuğunu inceleyen, sanat eserlerinin ve onları yapan
sanatçıların tarzlarını, sanat anlayıĢlarını değerlendirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır.
Sanat tarihi, sanatın varoluĢundan günümüze kadar, eser ortaya koymuĢ tüm
sanatçıları ve sanat yapıtlarını kronolojik bir dizgi içerisinde analizlerini yapan
akademik bilimsel bir dildir. Sanat tarihi aynı zamanda, tarihin insanla ilgili anlamını,
392
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sürecini ve sonsuz geçmiĢ ile sonsuz gelecek arasında iliĢki kuran, onları irdeleyen
kapsamlı olaylar birimidir.396
Üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi verilen kurumlarında bir sanat alanı olarak
karĢımıza çıkan özgün baskıresim, grafik sanatlar olarak adlandırılmakta ve tahta baskı,
bakır, çinko gravür ve litografi gibi çeĢitli basım ve çoğaltma teknikleri yolu ile yapılan
resimleri ele alan sanatlar, “grafik sanatlar” Ģeklinde tanımlanmaktadır.397
Burada ifadesini bulan tanımlamadan da anlaĢılacağı üzere güzel sanatların
grafik teknikleri içerisinde bir alan olarak karĢımıza çıkan baskıresim, kullanılan
kalıbın özelliğine göre yüksek, çukur, düz ve serigrafi baskı olmak üzere dört ana gruba
ayrılmaktadır. Özellikle güzel sanatlar eğitimi ders programları içerisinde yer almakta
olan özgün baskıresim teknikleri, uygulanabilme kolaylığı ve öğrencilerin sanatsal
geliĢimine katkı sağlaması açısından son derece önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizin geleceğini Ģekillendirebilmek için; bağımsız düĢünebilen,
düĢündüğünü paylaĢma adına özgüveni yüksek, problem çözme yeteneği geliĢmiĢ,
bilgiyi yapılandıran, yapılandırdığı bilgiyi sosyal yaĢantısında kullanabilen, görsel
okur- yazarlığı ve estetik değer yargıları geliĢmiĢ nitelikli bireylere ihtiyaç vardır. Bu
ihtiyacın giderilmesinde eğitimin her kademesinde etkili öğrenme ve öğretme
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.
Güzel Sanatlar Eğitiminde istenilen hedeflere ulaĢılabilmesi için alanın
uygulayıcılarına, yani dersi yürüten öğretim elemanlarına büyük iĢler düĢmektedir. Bu
nedenledir ki öğretim elemanlarından beklenilen alan bilgisi yüksek, pedagojik
formasyona sahip ve genel kültür anlamında yetkin kiĢiler olmalarıdır.
Ülkemiz eğitim sisteminin ana dinamiğini oluĢturan Üniversitelerimizin, Güzel
Sanatlar Fakülteleri Resim ve Baskı Sanatları anabilim dalı öğretim programlarında
hedeflenen; nitelikli ve her açıdan alan bilgisi yüksek sanatçılar yetiĢtirmektir. Hızla
değiĢen ve geliĢen küresel dünya koĢulları göz önüne alındığında, modernleĢme
sürecinde çağın gerektirdiği sanatçıların yetiĢtirilmesi kültürel bir zorunluluk haline
gelmiĢtir.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim ve Baskı Sanatları anabilim
dalı öğretim programlarında baskıresim atölye dersleri lisans öğrenimi 2. sınıf güz
döneminden baĢlamak üzere haftalık 5 ders saatinden oluĢan teori ve uygulama
çalıĢmaları olarak gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir. Ancak öğretim programlarının
aksine dersin iĢleyiĢinde teorik kısım genel bir bakıĢ açısı ile görmezden gelinmekte ve
salt uygulamaya yönelik çalıĢmalar yaptırılmaktadır. Bunun yanısıra alanda
uygulanacak olan eğitim, mevcut kadroda bulunan öğretim elemanlarının niteliklerine
ve kurumun fiziki Ģartlarının uygunluğuna görebelirlenmektedir. Nitelikli sanatçıların
396
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yetiĢmesi bağlamında, istenilen hedeflere ulaĢılabilmesi için; eğitim alan bireyin
baskıresim tekniklerinin, uygulama aĢamalarının yanısıra bu alanlarda eser vermiĢ
sanatçıların eserlerini, tanıma ve tanıtma yeterliliğinesahip olması gerekliliği de
tartıĢma götürmez bir gerçekliktir.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim ve Baskı Sanatları anabilim
dalı öğretim programlarında yer alan baskıresim atölye derslerinde verilen eğitimin
kalitesini ve öğrencilerin alana yönelik bilgi düzeyini yükseltmek için disiplinler arası
etkileĢimin olması gerekliliği kaçınılmazdır. Sanatçı adayları, uygulama atölyelerinde
tarihsel süreç içerisinde kronolojik bir dizgi ile alanın sanatçıları ve eserleri hakkında
tarihsel ve eleĢtirel bakıĢ açısına sahip olmalı, bu bakıĢ açısıyla elde ettiği birikimlerini
ürüne dönüĢtürme adına kullanabilmelidir.
Bu nedenle sanat tarihi disipliniyle desteklenen uygulama çalıĢmalarının,
öğrencilerin alana yönelik baĢarılarını bilgi ve kavrama boyutunda artıracağı ve bireyin
sanatsal birikimlerini ürüne dönüĢtürme sürecine çok önemli katkılar sağlayacağı
düĢünülmektedir.
Bu bakıĢ açısından hareketle çalıĢmada, Türkiye‟de Güzel Sanatlar
Fakültelerinde, sanat tarihi disiplininin, baskıresim derslerine etkisi eriĢi, kalıcılık, ve
uygulama çalıĢmaları açısından araĢtırılmıĢtır.
1.2. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı, “Türkiye‟de Güzel Sanatlar Fakültelerinde, sanat tarihi
disiplininin, baskıresim derslerine etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aramaktır. Bu
amaç doğrultusunda araĢtırmada, Sanat tarihi disiplinini ile desteklenmiĢ baskıresim
derslerinin; baskıresim alanında eser vermiĢ sanatçıların tanınmasına, farklı baskıresim
yöntemlerinin kavranması açısından öğrenci biliĢ düzeyine, baskıresim eserleri
hakkında öğrencilerin eleĢtirel bilgi düzeyinin geliĢtirilmesine, eleĢtirel bakıĢ açısı ile
elde ettiği kazanımların, baskıresim (yüksek baskı) uygulama çalıĢmalarına etkisi var
mıdır? Sorularına da cevap aranmaya çalıĢılacaktır.
Bu noktadan hareketle araĢtırmada, Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretim
yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemleri
uygulamalarına katılan kontrol grubu öğrencilerinin eriĢi, kalıcılık ve sanat atölye
baskıresim dersinde yaptıkları uygulamalarda elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığı elde edilen verilerin sonuçlarına göre analiz edilecek ve
konuyla ilintili olarak önerilerde bulunulacaktır.
1.2.1. Alt Amaçlar
1. Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Baskıresim Atölye
dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri etkinliklerine
katılan deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi öntest
puanlarıyla, baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık var mıdır?
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2. Baskıresim Atölye dersinde geleneksel öğretim yöntemleri etkinliklerine
katılan kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi öntest
puanlarıyla, baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık var mıdır?
3. Baskıresim atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim
yöntemleri uygulamalarına katılan kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam
puanlarına göre öntest, sontest baĢarı puan farklarından elde edilen puanlar arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencilerinin “baĢarı testi sontest
puanları” ile “baĢarı testi kalıcılık puanları ”arasında anlamlı farklılık var mıdır?
5. Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencileri uygulama boyutu puanları ile
geleneksel öğretim yöntemleri etkinliklerine katılan kontrol grubu öğrencilerinin
uygulama boyutu puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır?
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Okullarımızda yoğunluğun uygulama alanlarına verildiği programlar, yöntemsel
bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu yöntemlerin özünü; bir sanat formu
yaratmak veya bütünsel anlamda bir ürün vermek oluĢturur. Uygulama amaçlı bu tek
yanlı programların özünde saklı olan görüĢ, sanatın eleĢtirel ve kültürel iĢlevlerinin
sürecin sonunda kendiliğinden geliĢeceğidir .398
Oysaki esere ait görsel nitelikleri ayrımsama yeterliliği kazanmak, tıpkı sanat
yapmak gibi kendiliğinden öğrenilecek bir olgu değildir. Bu bakıĢ açısından hareketle
programlarda sanatın uygulamaya dönük üretimsel, eleĢtirel, kültürel ve estetik
boyutları eĢit ağırlıkta yer almalı ve bu alanlar sanat eğitiminin ayrılmaz bir parçası
olmalıdır.399
Bu araĢtırmada, sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ baskıresim derslerinde,
daha zengin ve nitelikli öğrenme etkinliklerinin gerçekleĢtirilmesinin sağlayacağı
olanaklardan yola çıkarak, öğrencilerin derse iliĢkin baĢarılarının artacağı, edindikleri
eğitsel, biliĢsel ve duyuĢsal kazanımların kalıcı olacağı düĢünülmektedir.
1.4. Varsayımlar
Bu araĢtırmada aĢağıdaki varsayımlardan hareket edilecektir:
1-) AraĢtırmada kullanılan testlerin kapsam ve geçerliliği konusunda uzman
görüĢü yeterlidir.
2-) Deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler denktir.
3-) Örneklem grubunun, evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.
398
399

Olcay Tekin Kırışoğlu, Sanatta Eğitim,Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2002,s.11.
Kırışoğlu, Age, s.11.
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4-) Sonucu etkileyebilecek ara değiĢkenlerin kontrol edildiği varsayılmaktadır.
1.5. Sınırlılıklar
1-) Sanat tarihi disiplininin, baskıresim derslerine etkisinin araĢtırıldığı bu
çalıĢma Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları
Bölümü Baskıresim Atölye Öğretim Programı dersleri ile sınırlıdır.
2-) Bu araĢtırma; uygulama aĢamasında baskıresim atölye derslerinden yüksek
baskı (Linolyum baskı) öğretimini kapsamaktadır.
3-) AraĢtırma bulguları; 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Giresun
Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümü
Baskıresim Atölye dersi 2. Sınıfa devam eden ve rastgele (random) yöntemi ile seçilen
deney ve kontrol grubundaki toplam 32 öğrenciden elde edilen verilerle sınırlıdır.
4-) AraĢtırma sanat tarihi disiplinin baskıresim derslerine olan etkisini araĢtırmak
amacıyla, deney ve kontrol gruplarına uygulanmak üzere uzman görüĢleri alınarak
hazırlanan ve geçerlilik ve güvenirliği test edilmiĢ 32 sorudan oluĢan baĢarı testi ve
uygulama çalıĢmalarından elde edilen bulgularla ile sınırlıdır.
1.6. Tanımlar
Geleneksel Öğretim Yöntemleri: Genellikle aktarılması istenilen bilginin
anlatımı esasına dayalı, öğretmenin aktif, öğrencilerin ise pasif konumda olduğu
klasik öğretimyöntemleridir. Anlatım gibi tek yönlü iletiĢime dayanan geleneksel
öğretim yöntemleriöğretmen ya da öğreten merkezli yöntemler olarak
tanımlanmaktadır. Bu tür yöntemlerde tekdüze bilgilerin ve becerilerin verilmesine
çalıĢılmaktadır.400
Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi: Öğretmenin, öğrencilerinin önünde bir
Ģeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı iĢlemler
bütünüdür.Gösteri yönteminde görsel ve iĢitsel iletiĢim bir arada kullanılır.401
Özgün Baskıresim: Sanatçının bireysel uğraĢıları sonucu oluĢturduğu kalıptan,
gerek kendi çabasıyla ve gerekse de gözetimi altında bir baĢka kiĢi tarafından sınırlı
sayıda ürettiği, altında imza ve baskı sayısıyla doğruluğunu belgelediği basılmıĢlara
denir.402 Baskı iĢlemi titizlik ve sabır isteyen güç bir iĢtir.
Sanat Tarihi:Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Resim,
heykel, mimarlık, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf, iç mekan tasarım ve daha
baĢka alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel geliĢiminin saptanması,
sınıflandırılması, tanımlanması, yorumlanması ve anlaĢılması ile uğraĢır.
2. Yöntem
Bu bölümde, araĢtırma modeline, araĢtırmanın evren ve örneklemine, veri
toplama araçlarına, verilerin toplanması ve analizine iliĢkin bilgiler yer almaktadır.
400

Leyla Küçükahmet, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2000, s. 68
Age, s.79.
402
Fethi Kayaalp, “Özgün Baskı ve Gravür”, Sanat Çevresi dergisi, Temmuz 1981, s.20.
401
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2.1. AraĢtırma Modeli
Türkiye‟de Güzel Sanatlar Fakültelerinde, sanat tarihi disiplininin, baskıresim
derslerine etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada nicel yöntemler kullanılmıĢtır.
Nicel verilerde anahtar kavram niceliktir ve niceliği açıklamak için sayılar
kullanılır. Bu nedenden ötürü nicel veriler sayısal sonuçlar veren ve sayılarla açıklanan
bir dünya bilgisidir.403
Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı Sanatları
Bölümü Baskıresim Atölye dersi için hazırlanan “baĢarı testi” ile nicel verileri elde
edebilmeyi amaçlayan “deneysel desen” yöntemlerinden, öntest-sontest kontrol gruplu
desen modeli kullanılmıĢtır. Deneysel desenler, gruplar arasındaki karĢılaĢtırmalara
dayanmaktadır. Burada amaçlanan, karĢılaĢtırması yapılan gruplar arasındaki sonuç
değiĢkeninde tespit edilen farklılıkların deney değiĢkenine mi bağlı olduğunu
açıklamaktır.
Bu yöntemin seçilmesinin temel nedeni, herhangi bir “Ģeyin” (yeni bir öğrenme
yöntemi, yeni bir program, yeni bir sınıf düzeni vb) etkililiğini ölçmek ve çıkan sonuç
olumlu ise, bundan yararlanılarak önerilerde bulunmaktır.404
BaĢka bir deyiĢle deneysel desende, bağımlı veya sonuç değiĢken açısından
gruplar arasında ortaya çıkan farklılıkları, bağımsız değiĢken veya deney değiĢkeni
farklılıklarınaatfetmek amaçlanır.405 Bu amaca ulaĢabilmek için, bağımlı değiĢken
üzerindeki etkileri karĢılaĢtırılan ve bağımsız değiĢkeni tanımlayan iki farklı koĢulun
olması ve bağımsız değiĢkenlerin araĢtırmacı tarafından direk manipüle edilmesi
gerekmektedir.406 Deneysel deseni, diğer metotlardan ayıran özellik, dıĢ çevrenin
değiĢtirilmesi ya da istenen deneklerin bir araya getirilmesi suretiyle, farklı inceleme ya
da deney durumları; yani, iĢlemin (treatment) değiĢik durum ve aĢamalarının
oluĢturulması ya da yaratılmasıdır.407
Deneysel desende yansız atama ile oluĢturulmuĢ deney ve kontrol grupları yer
alır. Her iki grupta da deney öncesi ve sonrası ölçmeler yapılır. Öntest ve sontest olarak
uygulanan modelde öntestlerin bulunması, grupların deney öncesinde hazır bulunuĢluk
düzeyindeki benzerlik derecesinin bilinmesine ve sontest sonuçlarının buna göre
düzeltilmesine yardım etmektedir.408
403

Keith F. Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev: Dursun Bayrak- H. Bader
Arslan-Zeynep Akyüz, Düzelti: Zeliha Etöz. Siyasal Kitabevi. Ankara 2005,s.57.
404
Durmuş Ekiz, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş (Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram
Metodolojileri). Anı Yayıncılık, Ankara 2003, s.99.
405
Punch, Age, s.69.
406
Şener Büyüköztürk- Ebru Kılıç Çakmak- Özcan Erkan Akgün-Şirin Karadeniz-Funda Demirel, Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, PegemYayınları, Ankara 2008, s.137.
407
Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara1998, s.74.
408
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006, s.97.
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AraĢtırmanın deneysel desenini oluĢturmak için denek olarak; 2016-2017
öğretim yılında Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı
Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersi alan 2. sınıf öğrencilerinden oluĢan 2 grup
seçilmiĢtir. Yansızatama yoluyla seçilen bu gruplardan birisi deney, diğeri ise kontrol
grubunu oluĢturmuĢtur.
3- (OD.1 - OD.2) – (OK.1 - OK.2 ), deney değiĢkenin etkisini göstermektedir.
Baskıresim Atölye II dersinde uygulanan baskıresim öğretimi, seçkisiz olarak
oluĢturulan deney ve kontrol gruplarına iki farklı yöntem kullanılarak öğretilmiĢtir.
Baskıresim Atölye II Özgün Baskıresim dersinde deney grubuna sanat tarihi disiplini
ile desteklenmiĢ etkili öğretim yöntemleri uygulanmıĢ, kontrol grubuna ise baskıresim
(yüksek baskı) alanına yönelik teknik bilgileri içeren, geleneksel öğretim yöntemleri
uygulanmıĢtır. Deney grubunda power point sunumu hazırlanarak oluĢturulan interaktif
ortamda baskıresim dersi; temel baskıresim alanları, baskıresim sanatında tarihsel
süreçte yaĢanılan geliĢmeler, baskıresim sanatında eser vermiĢ sanatçıların eserleri,
eserlerin eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile ele alınması, yüksek baskıresim teknikleri ve
uygulama alanlarını içeren bir program çerçevesinde öğretilmiĢ, kontrol grubunda ise
geleneksel öğretim etkinliklerine yer verilmiĢtir.
AraĢtırmada uygulanan deneysel desen tablo 2‟de verilmiĢtir.
Tablo-2
AraĢtırmada Uygulanan Deney Deseni
Gruplar Öntest Deneysel ĠĢlem
Sontest KalıcılıkTesti
GD

T1 1-2

STDĠDBÖ

T2 1-2

T3

GK

T1 1-2

Geleneksel Öğretim

T2 1-2

T3

Tablo 2‟de kullanılan simgelerden; GD deney grubunu, GK ise kontrol grubunu
sembolize etmektedir. Deneysel iĢlemden önce her iki gruba da öntest olarak, baĢarı
testi ve tutum ölçeği uygulanmıĢtır. Tablo 2‟ ye göre deneklere uygulanan öntestler: T1
1-2 eriĢi belirleme testi ve T1 1-2 baskıresim dersine yönelik tutum ölçeği. Deneysel
iĢlemin sonunda aynı testler (T2 1-2, T2 1-2) GD ve GK gruplarına sontest olarak
uygulanmıĢtır. Son test olarak uygulanan eriĢi testi (T3), 5 hafta sonra deneklere
kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıĢtır.
2.2. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın çalıĢma evrenini Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi, Resim ve Baskı Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersi alan 2. sınıf
öğrencileri oluĢturmaktadır.AraĢtırmanın örneklemini oluĢturmak amacıyla 2016-2017
öğretim yılında, Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı
Sanatları BölümüBaskıresim Atölye dersi alan 2. sınıf öğrencilerinden random yöntemi
ile iki grupseçilmiĢtir. Seçilen gruplardan birisi deney, diğeri ise kontrol grubunu
oluĢturmuĢtur. Baskıresim Atölye II dersi RBSL-205.2 sınıfında öğrenim gören 16
254

Dr. Öğr. Üyesi Erol Murat YILDIZ / Araş. Gör. Buse KIZILIRMAK

öğrenci deney grubu,RBSL-205.1 sınıfında öğrenim gören 16 öğrenci ise kontrol grubu
olarak atanmıĢtır.AraĢtırma bu sınıflara devam eden toplam otuziki (32) öğrenci
üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma için seçilen öğrencilerin deney ve kontrol
gruplarına göre cinsiyet ve yüzde olarak dağılımı Tablo 3‟te verilmiĢtir.
Tablo-3
Deneklerin ġube ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Deney
%
Kontrol
Grubu
Grubu
Kız
11 68,75
12
Erkek
Toplam

%

Toplam
Öğrenci

75

23

5

31,25

4

25

9

16

100

18

100

32

ÇalıĢma grubunun oluĢturulmasında sınıfların öğrenim gördükleri ana sanat dalı,
sınıf yapısı, önceki yıllara ait biliĢ düzeylerindeki benzerlikler ve öğrenci sayılarının
birbirine yakınlığı hususları dikkate alınmıĢtır.
2.3.Veri Toplama Teknikleri
Bu araĢtırmada;
1- Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı Sanatları Lisans Programı
Baskıresim Atölye Dersi içerisindeki konulara ve bu alana yönelik kazanımlara iliĢkin
olarak düzenlenen “baĢarı testi”.
2- Baskıresim Atölye dersinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derste
yaptıkları uygulama puanlarını belirlemek için hazırlanan “Uygulama ÇalıĢmaları
Değerlendirme Ölçeği” olmak üzere toplam iki (2) farklı veri toplama aracı
kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanan, veri toplama araçlarının
oluĢturulmasında izlenilen süreç aĢağıda açıklanmıĢtır.
2.3.1.BaĢarı Testi
AraĢtırmada veri toplamak amacıyla kullanılan baĢarı Güzel Sanatlar Fakültesi,
Resim ve Baskı Sanatları Lisans Programı Baskıresim Atölye Dersi programı içerisinde
yer alan
“Baskıresim Atölye” dersi konularına yönelik olarak lisans eğitimi 2. Sınıf
öğrencilerinin eriĢilerini belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Bu testin amaca yönelik
olarak hazırlanması, geliĢtirilmesi ve uygulanmasında aĢağıda belirtilen süreç
izlenmiĢtir.
AraĢtırmanın deneysel iĢleminde kullanılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim
ve Baskı Sanatları Lisans Programı Baskıresim Atölye Dersi tanım ve kapsamında yer
alan konuların ders planlarındaki kazanımlarına yönelik olarak hazırlanan baĢarı testi,
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dört (4) seçenekli 36 çoktan seçmeli sorudan oluĢmuĢtur. Hazırlanan baĢarı testi için,
eğitim bilimleri ölçme değerlendirme ve araĢtırmaya konu olan alan uzmanı öğretim
elemanlarının görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. AraĢtırmanın amacına uygun olarak
belirlenen hedef ve kazanımlar çerçevesinde hazırlanan veri toplama aracının öntest
olarak uygulandığı tarihinden önce, geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla ön
denemesi toplam 38 öğrenci üzerinde uygulanmıĢtır. BaĢlangıç aĢamasında 36 sorudan
oluĢan ölçme aracı (baĢarı testi); uzman görüĢleri, madde güçlük indeksi, madde
ayırıcılık gücü indeksi ve toplam madde korelasyonları dikkate alınarak 32 maddeye
düĢürülmüĢtür.
2.3.2.Uygulama ÇalıĢmaları Değerlendirme Ölçeği
Sanat tarihi disiplininin baskıresim derslerine etkisinin belirlenmeye çalıĢıldığı
bu araĢtırmada Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı
Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersi konularının öğretimi, deney grubunda sanat
tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel
öğretim yöntemi uygulanarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu süreçte öğrencilere,
özgün baskıresim tekniklerinden yüksek baskı (linolyum baskı) tekniğinde iĢlem
basamakları tasarım, malzeme kullanımı ve baskı aĢamalarında dikkat edilmesi gereken
kurallar teorik ve uygulamalı olarak öğretilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sayede deney ve
kontrol grubunda uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin süreç sonucunda
yüksek baskı tekniğiyle ortaya çıkardıkları özgün baskıresim çalıĢmalarına etki derecesi
tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu noktadan hareketle deney ve kontrol grubundaki
öğrencilere, dersin öğretimi gerçekleĢtirilirken özgün baskıresim alanlarından yüksek
baskı tekniği hakkında uygulama çalıĢmaları yaptırılmıĢtır.
Öğrencilerin yapmıĢ olduğu baskıresim uygulama çalıĢmaları araĢtırma
amaçlarının testinde kullanılacak olmasından ötürü “Deney ve Kontrol Grubu
Uygulama ÇalıĢmaları Değerlendirme Ölçeği Formu” içerisinde bir araya getirilmiĢtir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yüksek baskı tekniğinde yapmıĢ oldukları özgün
baskıresim çalıĢmalarının yüksek çözünürlükte dijital fotoğrafları çekilerek, Deney ve
Kontrol Grubu Uygulama ÇalıĢmaları Değerlendirme Ölçeği Formu‟nun üst kısmına
yerleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmanın tekniği, değerlendirmeyi yapacak olan kiĢiye
kolaylık sağlaması açısından çalıĢmanın altındaki sütunda belirtilmiĢtir.
Değerlendirmenin objektif kriterlere uygun olması düĢüncesinden yola çıkılarak,
çalıĢmayı gerçekleĢtiren öğrencilerin isimleri kodlanmıĢ bir Ģekilde teknik açıklamanın
alt kısmına yazılmıĢtır. Bu aĢamada öğrencinin hangi gruba dâhil olduğu formda
belirtilmemiĢ, bunun altına ise değerlendirme ölçütleri sırasıyla yazılmıĢtır. 100 tam
puan üzerinden yapılan değerlendirmede ölçüt olarak her biri 0-20 puan arasında
değiĢen beĢ (5) kategori belirlenmiĢtir. Bu kategoriler; tasarım ve kompozisyon,
anlatım ve özgünlük, teknik kullanma becerisi (baskı kalitesi) sanatsal düzenleme
elemanları ve ilkeleri, ve Ġmgelem gücü (mesaj-imge bütünlüğü) olarak belirlenmiĢtir.
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Uygulama çalıĢmalarının puanlama iĢlemi alan uzmanı 3 öğretim elemanı tarafından
yapılmıĢtır. Öğretim elemanları tarafından, verilen puanlar her bir öğrenci için ayrı ayrı
toplanmıĢ, çıkan sonuç değerlendirme iĢlemini yapan toplam öğretim elemanı sayısına
bölünerek çalıĢmayı yapan öğrencinin uygulama notu tespit edilmiĢtir. Elde edilen
verilerin karĢılaĢtırma analizinde istatistiki iĢlemlerden t testi, aritmetik ortalama ( X ),
standart sapma (ss) kullanılmıĢtır.
2.4.Verilerin Toplanması
AraĢtırmada verilerin toplanması amacıyla nicel veri toplama teknikleri
kullanılmıĢtır. Nicel veri teknikleri olarak baĢarı testi ile uygulama çalıĢmaları
değerlendirme ölçeği kullanılmıĢtır. Öğrencilerin öğrenme düzeyinin tespit edilmesi
için “BaĢarı Testi”, deney ve kontrol grubu uygulama çalıĢmalarının karĢılıklı olarak
değerlendirilebilmesi için ise “Uygulama ÇalıĢmaları Değerlendirme Ölçeği”
kullanılarak veriler toplanmıĢtır.
BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmanın bu bölümünde nicel verilerden elde edilen bulgu ve yorumlar yer
almaktadır. AraĢtırmanın alt amaçlarına yönelik olarak oluĢturulan eriĢi, kalıcılık ve
uygulama puanlarına iliĢkin bulgu ve yorumlar, uygun istatistiksel analizler
kullanılmak suretiyle ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır.
1. Birinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar
AraĢtırmanın birinci alt amacı; “Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi
disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu
öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi öntest puanlarıyla, baĢarı testi
sontest puanları” arasında anlamlı farklılık var mıdır?” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Bu amaçtan hareketle oluĢturulan baĢarı (eriĢi) testinde bilgi ve kavrama
boyutuna yönelik sorular hazırlanmıĢtır. OluĢturulan bu sorular neticesinde deney
grubu eriĢi testi öntest ve eriĢi testi sontest puanları arasındaki farklılıklar, baĢarı
testinden elde ettikleri toplam puanları analiz edilerek sınanmıĢtır.
AraĢtırmanın birinci alt amacını test edebilmek için deney grubu öğrencilerine
yedi haftalık süre boyunca baskıresim dersi konuları, sanat tarihi disiplinine göre
hazırlanmıĢ etkinliklerden oluĢan öğretim yöntemleri Ģeklinde uygulanmıĢtır. Öğretim
yöntemleri öncesinde ve sonrasında deney grubu öğrencilerine öntest-sontest
uygulaması yapılmıĢ ve eriĢi düzeyleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma bulgularının bu
bölümünde, deney grubu öğrencilerinin eriĢi testi öntest ve eriĢi testi sontest puanları
arasında genel toplam puanlarına göre farklılaĢma olup olmadığı ortaya konulmaktadır.
= Deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
öntest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık yoktur.
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= Deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
öntest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık vardır.
Öntest-Sontest çalıĢmaları bağımlı örneklem t test ile yapılacaktır. Test sonuçları
aĢağıda verildiği gibidir:
Tablo 1. Genel istatistikler.
Ortalama
BaĢarı testi ön test
puanları
BaĢarı testi son test
puanları

Frekans

7,56

16

Standart
sapma
3,55

23,06

16

4,97

Tablo 2. Bağımlı örneklem t testi sonuçları.
%95 Güven
Aralığı
Standart
Standart
Alt
Üst
Ortalama
Hata
Sapma
Sınır
Sınır
Ort.
-15,50

4,95

1,23

-18,13

-12,86

t
-12,517

Standar Hata
Ortalaması
0,88
1,24

Serbestlik
Derecesi

p değeri

15

0,000

Elde edilen verilere göre p=0,000 < α=0,05 olduğundan
hipotezi red edilir.
Yani deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi öntest
puanlarıyla, baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık vardır. Bu tablodan
elde edilen bulgulara göre “Baskıresim dersinde sanat tarihi disiplinine göre
hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri” etkinliklerine katılan öğrencilerin baskı sanat alanına
yönelik bilgi düzeyi eriĢilerinde anlamlı bir artıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Analiz
neticesinde elde edilen bulgular, öğrencilerin bilgi düzeyi eriĢilerinde gerçekleĢen
olumlu değiĢimlerin, deney grubunda yapılan iĢlem ve etkinliklere bağlı olabileceğini
göstermektedir.
2. Ġkinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgu Ve Yorumlar
AraĢtırmanın ikinci alt amacı; “Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersinde sanat
geleneksel öğretim yöntemleri etkinliklerine katılan kontrol grubu öğrencilerinin genel
toplam puanlarına göre “baĢarı testi öntest puanlarıyla, baĢarı testi sontest puanları”
arasında anlamlı farklılık var mıdır?” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. AraĢtırmanın ikinci alt
amacını test edebilmek için kontrol grubu öğrencilerine, yedi haftalık süre boyunca
özgün baskıresim dersi konuları, öğretmen merkezli bir anlayıĢın hâkim olduğu,
geleneksel öğretim yöntemleri Ģeklinde uygulanmıĢtır. Öğretim yöntemleri öncesinde
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ve sonrasında kontrol grubu öğrencilerine öntest-sontest uygulaması yapılmıĢ ve eriĢi
düzeyleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma bulgularının bu bölümünde, kontrol grubu
öğrencilerinin eriĢi testi öntest ve eriĢi testi sontest puanları arasında farklılaĢma olup
olmadığı ortaya konulmaktadır.
= Kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
öntest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık yoktur.
= Kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
öntest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık vardır.
Öntest-Sontest çalıĢmaları bağımlı örneklem t test ile yapılacaktır. Test sonuçları
aĢağıda verildiği gibidir:
Tablo 3. Genel istatistikler.
Ortalama

BaĢarı testi ön test
puanları
BaĢarı testi son test
puanları

Frekans

7,87

16

2,84

Standart
Hata
Ortalaması
0,71

8,06

16

2,20

0,55

Tablo 4. Bağımlı örneklem t testi sonuçları.
%95
Güven
Aralığı
Standart
Standart
Alt
Üst
Ortalama
Hata
Sapma
Sınır
Sınır
Ort.
-0,1875

1,60

0,40

-1,04

0,66

Standart
sapma

t
-0,469

Serbestlik
Derecesi
15

p
değeri
0,646

Burada elde edilen verilere göre p=0,646 > α=0,05 olduğundan
hipotezi red
edilemez. Yani kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
öntest puanlarıyla, baĢarı testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık yoktur. Bu
puanlara göre, geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu
öğrencilerinin, baskıresim dersi içerisinde eğitim sürecinin baĢlangıcından, sürecin
bitimine kadar, alanın tarihsel süreci içerisinde yer alan sanatçıları ve eserleri ile
uygulaması yapılan diğer baskıresim alanlarının tanınmasına yönelik, bilgi ve kavrama
açısından baĢarı düzeylerinde belirli bir artıĢ olmadığıgözlenmektedir. Buradan elde
edilen bulgular, kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretim yöntemlerinin,
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öğrencilerin derse iliĢkin baĢarılarında hedeflenen düzeyde artıĢa neden olmadığını
göstermiĢtir.
3. Üçüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar
AraĢtırmanın üçüncü alt amacı; “Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümü Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi
disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu
öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemleri uygulamalarına katılan kontrol grubu
öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre sontest eriĢi puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu amaçtan hareketle oluĢturulan eriĢi
testinde bilgi ve kavrama boyutuna yönelik sorular hazırlanmıĢtır.
AraĢtırmanın üçüncü alt amacını test edebilmek için deney grubu öğrencilerine
yedi haftalık süre boyunca baskıresim dersi konuları, sanat tarihi disiplinine göre
hazırlanmıĢ etkinliklerden oluĢan öğretim yöntemleri, kontrol grubu öğrencilerine ise
geleneksel öğretim yöntemleri Ģeklinde uygulanmıĢtır. Öğretim yöntemleri öncesinde
ve sonrasında deney ve kontrol grubu öğrencilerine öntest-sontest uygulaması yapılmıĢ
ve baĢarı düzeyleri tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma bulgularının bu bölümünde, deney grubu öğrencilerinin baĢarı testi
öntest ve eriĢi testi sontest puanları ile kontrol grubu eriĢi testi öntest ve eriĢi testi
sontest puanları arasında genel toplam puanları açısından farklılaĢma olup olmadığı
ortaya konulmaktadır.
= Deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
sontest puanları‟‟ ile kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre „‟baĢarı
testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık yoktur.
= Deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
sontest puanları‟‟ ile kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre „‟baĢarı
testi sontest puanları” arasında anlamlı farklılık vardır.
Öntest-Sontest çalıĢmaları bağımlı örneklem t test ile yapılacaktır. Test sonuçları
aĢağıda verildiği gibidir:
Tablo 5. Genel istatistikler.
Ortalama
Deney grubu son test
puanları
Kontrol grubu son test
puanları
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Frekans

Standart
sapma

23,06

16

4,97

Standar Hata
Ortalaması
1,24

8,06

16

2,20

0,55
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Tablo 6. Bağımlı örneklem t testi sonuçları.
%95 Güven
Aralığı
Standart
Standart
Alt
Üst
Ortalama
Hata
Sapma
Sınır
Sınır
Ort.
15,00

4,87

1,21

12,40

17,59

t
12,316

Serbestlik
Derecesi
15

p
değeri
0,000

Burada elde edilen verilere göre p=0,000 < α=0,05 olduğundan
hipotezi red
edilir. Yani deney grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi
sontest puanları‟‟ ile kontrol grubu öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı
testi sontest puanları‟‟ arasında anlamlı farklılık vardır.
Tablo 5‟den elde edilen bulgulara göre, Baskıresim dersinde sanat tarihi
disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri etkinliklerinin, sürecin baĢlangıcından
bitimine kadar, deney grubu öğrencilerin baĢarı düzeylerinde anlamlı oranda bir artıĢ
sağladığı söylenebilir. Bir baĢka ifade ile elde edilen bulgular, deneysel çalıĢma
neticesinde öğrencilerin genel eriĢi düzeyindeki öğrenme yaĢantılarına etkisinin olumlu
yönde olduğunu göstermektedir. Öntest sontest karĢılaĢtırmalarına iliĢkin elde edilen
bulgular, deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin toplam eriĢi puanı düzeylerinde
deney grubu lehine ortaya çıkan anlamlı farkın, deney grubunda yapılan iĢlemlere bağlı
olabileceğini göstermektedir.
4) Dördüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar
Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencilerinin “baĢarı testi sontest
puanları” ile “baĢarı testi kalıcılık puanları” arasında anlamlı farklılık var mıdır?
ġeklinde belirlenmiĢtir.Öntest ve sontest olarak uygulaması yapılan eriĢi (baĢarı) testi,
öğretim programı sonuçlandıktan beĢ hafta sonra araĢtırmaya dâhil olan deney grubu
öğrencilerine, kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıĢ ve elde ettikleri kazanımların
kalıcı olup olmadığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
= Deney grubu öğrencilerinin “baĢarı testi sontest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi
kalıcılık puanları” arasında anlamlı farklılık yoktur.
= Deney grubu öğrencilerinin “baĢarı testi sontest puanları‟‟ ile „‟baĢarı testi
kalıcılık puanları” arasında anlamlı farklılık vardır.
Öntest-Sontest çalıĢmaları bağımlı örneklem t test ile yapılacaktır. Test sonuçları
aĢağıda verildiği gibidir:
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Tablo 7. Genel istatistikler.
Ortalama
BaĢarı testi son test
puanları
BaĢarı testi kalıcılık
puanları

Frekans

23,06

16

Standart
sapma
4,97

23,25

16

4,10

Tablo 8. Bağımlı örneklem t testi sonuçları.
%95 Güven
Aralığı
Standart
Standart
Alt
Üst
Ortalama
Hata
Sapma
Sınır
Sınır
Ort.
-0,1875

2,37

0,59

-1,45

1,07

t
-0,316

Standar Hata
Ortalaması
1,24
1,02

Serbestlik
Derecesi
15

p
değeri
0,756

p=0,756 > α=0,05 olduğundan
hipotezi red edilemez. Yani deney grubu
öğrencilerinin genel toplam puanlarına göre “baĢarı testi sontest puanları‟‟ ile “baĢarı
testi kalıcılık puanları‟‟ arasında anlamlı farklılık yoktur.
Eğitim açısından bireyin bilgiye ulaĢmasını ve öğrenmesini sağlamaktan daha da
önemlisi, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasına katkıda bulunmaktır. Günümüzde birçok
sanat eğitimcisi, sanat yapıtı incelemenin, sanat eğitiminin içinde yer alması gereken
bir disiplin olduğu konusunda birleĢmektedir.409 Buradan elde edilen bulgular, deney
grubunda uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrenilenlerin kalıcılığı açısından etkili
olduğunu göstermektedir.
5)BeĢinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar
Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencileri uygulama boyutu puanları ile
geleneksel öğretim yöntemleri etkinliklerine katılan kontrol grubu öğrencilerinin
uygulama boyutu puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır? ġeklinde
düzenlenmiĢtir.
AraĢtırmanın beĢinci alt amacını test edebilmek için kontrol grubu öğrencilerine,
yedi haftalık süre boyunca özgün baskıresim dersi konuları, öğretmen merkezli bir
anlayıĢın hâkim olduğu geleneksel öğretim yöntemleri Ģeklinde uygulanırken, deney
grubu öğrencilerine ise sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ etkinliklerden oluĢan
öğretim yöntemleri uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin uygulama
puanlarının anlamlı biçimde farklılaĢıp farklılaĢmadığı bağımsız gruplar t-testi
409

Kırışoğlu, Age, s.130.
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sonuçları ile ortalamaların karĢılaĢtırılması aracılığıyla sınanmıĢtır. Deney grubu
öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemleri uygulamalarına katılan kontrol grubu
öğrencilerinin “uygulama puanları” karĢılaĢtırması için istatistiksel sonuçlar Tablo
9‟da verilmiĢtir.Öncelikle deney grubu ortalama puanları ile kontrol grubu ortalama
puanlarının normal dağılıp dağılmadığı varsayımını kontrol edelim. Eğer ortalamaların
her ikisi de normal dağılıma sahipse t testi ile analiz yapılacaktır.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal Parametersa,b

Mean

Most Extreme Differences

Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

dgsort
16

kgsort
16

85,7292

69,2708

10,12823
,287

12,54575
,147

,101
-,287
1,147

,092
-,147
,589

,144

,879

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
Yapılan kolmogorov-smirnov normallik varsayımı testi sonucunda;
Deney grubu ortalama puanları için p=0,144 > α=0,05 olduğundan normal
dağılıma sahiptir.
Kontrol grubu ortalama puanları için p=0,879 > α=0,05 olduğundan normal
dağılıma sahiptir.
Ġkisi de normal dağılımdan geldiğinden dolayı, iki grubun ortalamaları arasında
fark olup olmadığına t testi ile bakılacaktır. t testi analiz sonuçları aĢağıdaki gibidir:
= Deney grubu ortalama puanları ile kontrol grubu ortalama puanları arasında
anlamlı farklılık yoktur.
= Deney grubu ortalama puanları ile kontrol grubu ortalama puanları arasında
anlamlı farklılık vardır.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

263

Tablo 9. Genel istatistikler.
Ortalama
Deney grubu uygulama
çalıĢmaları
ortalama
puanları
Kontrol grubu uygulama
çalıĢmaları
ortalama
puanları

Frekans

Standart
sapma

85,72

16

10,12

Standar Hata
Ortalaması
2,53

69,27

16

12,54

3,13

Tablo 10. t testi sonuçları.
%95 Güven Aralığı
Ortalama
Farkı
16,45

Standart
Hata Farkı

Alt Sınır

4,03

8,22

Üst Sınır
24,69

Serbestlik
Derecesi

t
4,083

30

p değeri
0,000

p=0,000 < α=0,05 olduğundan
hipotezi red edilir. Yani Deney grubu
ortalama puanları ile kontrol grubu ortalama puanları arasında anlamlı farklılık vardır.
Deney grubunda yer alan öğrencilerin uygulama boyutu puanları, kontrol
grubundaki öğrencilerin uygulama boyutu puanlarından anlamlı Ģekilde daha yüksektir.
Elde edilen bulgular, baskıresim atölye dersinde, sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ
öğretim yöntemleri için hazırlanmıĢ etkinliklerin, geleneksel öğretim yöntemlerine
göre, öğrencilerin uygulama boyutu baĢarılarında daha fazla artıĢ sağladığını
göstermektedir.
Deney grubundaki öğrenciler ulusal ve evrensel sanatçıların kompozisyon
kurgularını özümseyerek elde ettikleri bilgi birikimlerini, kendi çalıĢmalarında tasarım
ve uygulama anlamında kullanmıĢlardır. Bulgular, sanat tarihi kronolojisinde inceleme
fırsatı buldukları eserlerden
elde ettikleri birikimin öğrencilere kompozisyon
düzenlemeleri, renk kullanımı, özgünlük ve tekniğin olanakları konusunda yadsınamaz
katkılar sağladığını göstermektedir.
5.1. Sonuçlar
Bu araĢtırmanın amacı, “Türkiye‟de Güzel Sanatlar Fakültelerinde, sanat tarihi
disiplininin, baskıresim derslerine etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aramaktır. Bu
amaç doğrultusunda araĢtırmada, Sanat tarihi disiplinini ile desteklenmiĢ baskıresim
derslerinin; baskıresim alanında eser vermiĢ sanatçıların tanınmasına, farklı baskıresim
yöntemlerinin kavranması açısından öğrenci biliĢ düzeyine, baskıresim eserleri
hakkında öğrencilerin eleĢtirel bilgi düzeyinin geliĢtirilmesine, eleĢtirel bakıĢ açısı ile
elde ettiği kazanımların, baskıresim (yüksek baskı) uygulama çalıĢmalarına etkisi var
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mıdır? Sorularına da cevap aranmaya çalıĢılmıĢtır. Bu noktadan hareketle araĢtırmada,
Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı A.S.D.,
Baskıresim atölye dersinde sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretimin uygulandığı
deney grubu ile geleneksel öğretim uygulamalarına katılan kontrol grubu öğrencilerinin
eriĢi, kalıcılık ve sanat atölye baskıresim dersinde yaptıkları uygulamalarda elde
ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı nicel araĢtırma
yöntemleri kullanılarak istatiksel verilere dayalı olarak araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın
amacına yönelik olarak elde edilen verilere göre; Türkiye‟de bulunan Üniversitelerin;
Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim ve Baskı Sanatları A.S.D., Baskıresim Atölye
dersinde sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretimin uygulandığı deney grubu ile
geleneksel öğretim uygulamalarına katılan kontrol grubu öğrencilerinin eriĢi, kalıcılık
ve sanat atölye baskıresim dersinde yaptıkları uygulamalarda elde ettikleri puanlar
arasında anlamlı bir farklılık vardır sonucuna ulaĢılmıĢtır..
Bu bölümde araĢtırmanın temel amacı doğrultusunda test edilen alt amaçlara
yönelik olarak, deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan baĢarı testi ile
uygulama ve değerlendirme ölçeğinden elde edilen bulgulara göre aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır:
1.Birinci alt amaca iliĢkin sonuçlar
Baskıresim atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencilerinin baĢarı testi öntest genel
toplam puanlarıyla baĢarı testi sontest genel toplam puanları arasında anlamlı bir
farklılığın oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.. Diğer bir deyiĢle baskıresim atölye dersinde
uygulanan sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri etkinlikleri
amacına ulaĢmıĢ ve öğrenmedeki baĢarının gözle görülür bir Ģekilde artmasını
sağlamıĢtır.
2. Ġkinci alt amaca iliĢkin sonuçlar
Kontrol grubu öğrencilerinin “baĢarı testi öntest genel toplam puanları ile eriĢi
testi sontest genel toplam puanları” arasında anlamlı farklılığın oluĢmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Buradan elde edilen sonuçlara göre genel toplam puanlarında farklılık
oluĢmamasının, kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğretim yöntemlerinden
kaynaklı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
3. Üçüncü alt amaca iliĢkin sonuçlar
Deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemleri uygulamalarına
katılan kontrol grubu “öğrencilerinin genel toplam öntest-sontest eriĢi puan farklarından
elde edilen puanlar” arasında anlamlı farklılığın oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. BaĢka
bir deyiĢle deney grubu öğrencilerinin sontest baĢarı puanlarının, kontrol grubu sontest
baĢarı puanlarından çok daha fazla olması, baskıresim atölye dersi için geliĢtirilen sanat
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tarihi disiplini uygulamalarının, geleneksel öğretim yöntemlerine göre çok daha etkili
olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.
4. Dördüncü alt amaca iliĢkin sonuçlar
Baskıresim Atölye dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim
yöntemleri etkinliklerine katılan deney grubu öğrencilerinin “baĢarı testi sontest
puanları” ile “baĢarı testi kalıcılık puanları ”arasında anlamlı farklılık olmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
5. BeĢinci alt amaca iliĢkin sonuçlar
Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi, Resim ve Baskı Sanatları A.S.D. Baskıresim
Atölye Dersinde sanat tarihi disiplinine göre hazırlanmıĢ öğretim yöntemleri
etkinliklerine katılan deney grubu öğrencileri uygulama boyutu puanları ile geleneksel
öğretim yöntemleri uygulamalarına katılan kontrol grubu öğrencilerinin uygulama
boyutu puanları arasında anlamlı farklılığın oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Alanın
uzmanları tarafından değerlendirilmesi yapılan öğrenci uygulama çalıĢmalarında; deney
grubu öğrencilerinin almıĢ olduğu notların, kontrol grubu öğrencilerine nazaran çok
daha yüksek olması görselleĢtirilmiĢ ve eleĢtirel düzeyde irdelenmiĢ eserlerin, öğrenci
çalıĢmalarına uygulama boyutunda önemli katkılar sağladığını göstermektedir.
AraĢtırmanın amacına yönelik olarak elde edilen genel sonuçlara göre; Giresun
Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve Baskı A.S.D., Baskıresim
atölye dersinde sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretimin uygulandığı deney
grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim uygulamalarına katılan kontrol grubu
öğrencilerinin eriĢi, kalıcılık, ve baskıresim atölye dersinde yaptıkları uygulamalarda
elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
5.2. Öneriler
AraĢtırmada elde edilen sonuçlara göre, baskıresim derslerinin öğretimine ve
gelecekte yapılacak araĢtırmalara yönelik olarak aĢağıdaki öneriler getirilmiĢtir:
1. AraĢtırma sonucunda sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ baskıresim
derslerinin, öğrencilerin baskıresim derslerindeki baĢarılarını artırdığı ve öğrenilenlerin
kalıcılığına katkıda bulunduğu görülmüĢtür. Bu nedenle sanat tarihi disiplini
öğrencinin, baskıresim alanında eser vermiĢ sanatçıları tanıma ve tanıtma yeterliliğine
sahip olması, uygulaması yapılan alana yönelik, salt teknik öğretiminden uzak
tutulması ve bu sayede nitelikli bir sanatçı olarak yetiĢtirilmesi için Baskıresim Atölye
Derslerinde kullanılmalıdır.
2. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre; Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim ve
Baskı SanatlarıA.S.D. Baskıresim Atölye Dersinde sanat tarihi disiplinine göre
hazırlanmıĢ öğretim yöntemlerinin; öğrencilerin derse yönelik baĢarı seviyesini, bilgi
ve kavrama boyutunda artırdığı ve tarihsel süreçte eser vermiĢ sanatçıları tanıma
anlamında eleĢtirel bakıĢ açısı ile elde ettiği kazanımların, baskıresim uygulama
çalıĢmalarını olumlu etkilediği gözlenmiĢtir. Bu nedenle Güzel Sanatlar Fakültesi,
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Resim ve Baskı Sanatları A.S.D. Baskıresim Atölye Dersi öğretim programı ders
içeriklerinde ifadesini bulan öğrenme çıktıları ve yeterlilikler kısmına baskıresim eser
ve sanatçılarının tanınması ve tanıtılması kısmı eklenmelidir.
3. Baskıresim derslerinin planlanmasında, sanat tarihi dersi öğretim elemanı ile
iĢbirliği içerisinde çalıĢılmalıdır.
4. Baskıresim atölyelerinde sanat tarihi dizgisi içerisinde yer alan baskıresim
eserlerin dersin amaçlarına uygun olarak kullanılabilmesi için projeksiyon cihazı ve
perdesi mutlaka bulunmalı, atölyenin fiziki yapısı cihazların kullanımına uygun hale
getirilmeli ve bu tür materyallerin kullanımı etkin olarak sürdürülmelidir. Bu nedenden
ötürü gerekli altyapı sağlanarak ders öğretim elemanı ve öğrencilerinin hizmetine
sunulmalıdır.
5. Baskıresim atölye derslerinde, baskıresim sanatçılarına ve eserlerine ait
araĢtırma ödevleri mutlaka verilmeli ve takipçisi olunmalıdır. AraĢtırması yapılan
baskıresim sanatçısının tarihsel süreç içerisindeki yerinin belirlenmeye çalıĢılmasıve bu
sanatçıya ait bir eserin eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile değerlendirmesinin yapılması, sınıf
ortamında gerçekleĢtirilmeli ve bütün öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları
sağlanmalıdır. Dersin içeriği geçmiĢ dönem sanatçılarına ait baĢyapıt ve tarihsel
örneklerle sınırlandırılmamalı, baskıresim sanatına ait yakın dönem örnekleri seçilmeli
ve programa dâhil edilmelidir.
6. Baskıresim sanatı ile ilgili güncel sanat olayları takip edilerek öğrenciler
bilgilendirilmeli ve bu alanda eser oluĢturmuĢ sanatçıların eserlerinin yer aldığı
müzelere geziler düzenlenmelidir.
7. Baskıresim atölye derslerinde uygulanan bu araĢtırmanın, üniversitelerin ilgili
bölümleri içerisinde yer alan seçmeli sanat atölye özgün baskıresim derslerinde de
uygulanarak etkililiği araĢtırılabilir.
KAYNAKÇA
ARTUT, K. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Ankara: Anı
Yayıncılık.
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., ÇAKMAK,E.K., AKGÜN, Ö.A., KARADENĠZ, ġ.,
DEMĠREL,F.(2008).Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara. PegemYayınları.
EKĠZ, D. (2003). Eğitimde AraĢtırma Yöntem ve Metodlarına GiriĢ (Nitel, Nicel
ve EleĢtirel Kuram Metodolojileri). Ankara: Anı Yayıncılık
GOUZOUAĠS, P. (2006). Technology as Arts-Based Education: Does the
Desktop Reflect the Arts?Arts Education Policy ReviewVolume: 107, Issue: 5, (3-10)
KAPTAN, S. (1998). Bilimsel AraĢtırma ve Ġstatistik Teknikleri. (11. Baskı)
Ankara: TekıĢık Web Ofset Tesisleri.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

267

KARASAR,N.(2006) Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. (16.basım) Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
KAYAALP, F. (1981).“Özgün Baskı ve Gravür”, Sanat Çevresi, Temmuz.
KIRIġOĞLU, O.T. (2002). Sanatta Eğitim. (2.Basım).Ankara: Pegem Akademi
Yayınları.
KONGAR, E. (1999). Toplumsal DeğiĢme Kuramları ve Türkiye Gerçeği.
(7.Basım). Ankara: Remzi Kitabevi.
KÜÇÜKAHMET, L. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
PUNCH, K.F. (2005). Sosyal AraĢtırmalara GiriĢ Nicel ve Nitel YaklaĢımlar.
Çev: Dursun Bayrak- H. Bader Arslan-Zeynep Akyüz, Düzelti: Zeliha Etöz. Ankara:
Siyasal Kitabevi.
SAN, Ġ. (2008). Sanat Ve Eğitim Yaratıcılık Temel Sanat Kuramları Sanat
EleĢtirisi YaklaĢımları. (4. Baskı) Ankara: Ütopya Yayınevi.
TURANĠ, A. (2010) Sanat Terimleri Sözlüğü, (13.Basım) Ġstanbul: Remzi
Kitabevi.
WĠLDE, C. (1999). Theory in the Education of the Fine Artists. Journal of Art &
Design EducationVolume 18, Issue1, (49-53).
ZĠMMERMAN, E. (2009). Reconceptualizing the role of creativity in art
education theory and practice. Studies in Art Education, 50 (4), 382-399.

268

Dr. Öğr. Üyesi Erol Murat YILDIZ / Araş. Gör. Buse KIZILIRMAK

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARIYLA MATEMATĠK
ÖĞRETĠMĠ: MATEMATĠK MĠ OYUN?
OYUN MU MATEMATĠK?410
Dr. Öğr. Üyesi Mihriban HACISALĠHOĞLU KARADENĠZ
Giresun Üniversitesi
ÖZET
Çalışmanın amacı, uyarlanan çeşitli geleneksel çocuk oyunuyla matematik
kazanımlarına ulaşarak matematik öğretmek; bu sayede öğretmen adaylarına alan
eğitimi derslerinde, öğretmenlere de sınıflarında kullanabilecekleri oyunları
tanıtmaktır. Bu bağlamda, programdaki pek çok kazanımın öğretimine örnek
oluşturacak çeşitli geleneksel çocuk oyunu öğretim uygulamaları çalışmada
sunulmuştur.411 Bunun için İlköğretim Matematik Eğitimi ABD’de araştırmacı
tarafından yürütülen “Matematik ve Oyun” dersinde, matematiğe uyarlanan
geleneksel çocuk oyunlarının 5E modeline uygun ders planları hazırlanmıştır.
Çalışmada uyarlanan oyunlar: “5. sınıf-Üçgen ve Dörtgenler, 6.sınıf-Çember, 7. sınıfÇokgenler, Çember ve Daire, Dönüşüm Geometrisi ve 8.sınıf-Basit Olayların Olma
Olasılığı” alt öğrenme alanların öğretiminde kullanılmıştır. Öte yandan, matematiğe
uyarlanan geleneksel çocuk oyunları ile matematik kazanımlarının ortaya çıkarılmasına
ve önceliğin “matematik öğretmek” olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde geleneksel
çocuk oyunlarının matematik öğretiminde kullanılması sadece eğlenceli, basit, hoş ve
boş vakit geçirmekle sınırlı kalabilir. Çalışmanın sonucunda; matematiğe uyarlanan
geleneksel çocuk oyunlarının; öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal ve devinişsel
gelişimlerini desteklemede etkili olacağı, öğretmen adaylarının ise bu oyunlarla
matematiği öğretebileceğine olan inanç ve özgüvenlerinin artacağı söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Geleneksel çocuk oyunları, matematik öğretimi, matematik
dersi öğretim programları.

410
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Bu çalışmada tanıtılan oyunların bir kısmı Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisinde 2017 yılında

yayınlanan “Geleneksel Çocuk Oyunlarının Matematiğe Uyarlanması ve Uygulanması Sürecindeki
Kazanım ve Problemlere Genel Bir Bakış” makalesinde kullanılmıştır.
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GiriĢ
Oyunlar yapılıĢ veya kullanılıĢ amacına, hitap ettiği beceri veya zekâ alanına,
kullanıldığı derse, malzemeye, araç-gerece, oynanıĢ biçimine, oynandığı yere veya
ortama, ortaya çıktığı zamanına, yaĢ grubuna, sınıf seviyesine göre: “müziksel-ritmik,
fiziksel-sportif, bilgisayar ve geleneksel çocuk oyunları” Ģeklinde sınıflandırılmaktadır
(Tural, 2005). Bunlardan geleneksel oyunlar; ortaya çıktıkları dönemlerin ilgi ve
anlayıĢlarını, kültür yapılarını yansıttığı düĢünüldüğünde, günümüzdeki bilgisayar
oyunlarının aksine, çocukların zekâlarının ürünü olduğu varsayılırsa, milli kültürün
dolayısıyla halk kültürünün içinde yer aldığı açıkça görülmektedir (Yamakoğlu, 2001).
Bununla birlikte geleneksel çocuk oyunları, 2003 yılında UNESCO tarafından kabul
edilen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi”nde korunması gereği
vurgulanan ve somut olmayan kültürel miras tanımı içinde yer alan halk kültürü
ürünleridir (Toksoy, 2010).
Türk kültürünün geleneksel ögesi hâline gelmiĢ çocuk oyunları önemli
değerlerden olup, günümüzdeki kent yaĢantısı, teknolojinin geliĢmesi ve çocuklarımıza
cazip yenilikler sunması geleneksel çocuk oyunlarının geri plana itilmesine neden
olmuĢtur. Bu nedenle geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması, eğitimde kullanılması,
geliĢtirilerek muhafaza edilmesi, geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere
aktarılmasına yardımcı olacaktır (MEB, 2010; Oğuz ve Ersoy, 2005). GeçmiĢte
parklarda, sokakta arkadaĢlarıyla birlikte gerçekleĢtirilen gerçek etkinlikler olan
oyunlar, günümüzde bilgisayar baĢında sanal etkinlikler haline gelmiĢ, sanal dünyanın
hızlı geliĢimiyle sunduğu oyun alternatifleri, çocukları sınırlandırılmıĢ oyun
alanlarından uzaklaĢtırıp kapalı mekânlara çekmiĢ, birlikte oyun oynama alıĢkanlıkları
yerini bireysel oyunlara bırakmıĢtır (Horzum, Ayas ve Çakır-Balta, 2008; Horzum,
2011).
Kültürlerin baĢlangıcından bu yana var olan oyunlar, matematikçilerin daima ilgi
alanı olmuĢ; eski Mısır matematiğinden günümüze kadar matematik alanındaki çok
sayıda çalıĢmaya kılavuzluk etmiĢtir (Uğurel, 2003; Uğurel & Moralı, 2008).
Matematiğin geliĢimine yapılan büyük katkının yanı sıra oyunlar; matematikçi olmayan
insanların da matematiğe daha sıcak bakmalarına ve matematiğe ilgi duymalarına yol
açmıĢtır (Uğurel, 2003). Ġnsanlar matematikten uzak durur, çekinir hatta korkarlar,
ancak matematik gerçekten zor, bir o kadar da eğlencelidir, matematiğin aslında
eğlenceli bir iĢ olduğu, iĢin sırrı çözülünce keyif bile alınabildiği oyunun öğretim
sürecinde uygulamaya konulmasıyla görülecektir. Bu nedenle çocuklara, matematikten
korkmamaları ve matematiği sevmeleri için (Nesin, 1989; Akt. Tural, 2005), sınıf içi ve
dıĢında bol bol oyun oynatılmalıdır.
Çocuğun geliĢiminde önemli bir araç olan geleneksel çocuk oyunları; okul
öncesinden ortaöğretime kadar çocuğun biliĢsel, sosyal-duygusal ve psikomotor
becerilerinin geliĢimine oldukça fazla katkıda bulunmaktadır (Hacısalihoğlu Karadeniz,
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2017). Bir iĢin yapılması sırasında kullanılan bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği
koordineli kas etkinlikleri olarak tanımlanan psikomotor becerileri; bitiĢik eğik yazı
yazma, resim yapma, kâğıt kesme, top atma, keman çalma gibi becerilerdir (MEGEP,
2007). Bu bağlamda geleneksel oyunların psikomotor becerilere yönelik sonuçlarını
irdelersek, öğrencinin oyunda top atması, ip atlaması, resim yapması, oyun araçgereçlerini hazırlaması, mekânsal iliĢkileri fark etmesi ve bulunduğu mekânda konum
alması (Hacısalihoğlu-Karadeniz, 2015), aktif olması, kurala uyması ve verilen
yönergeyi uygulamaya çalıĢması, grupla birlikte hareket etme çabası dikkat
çekmektedir. Oyunlar duyuĢsal bakımdan çocuğun sosyalleĢmesi, iletiĢim ve dil
becerisi geliĢtirmesi, kendini doğru ifade etmesi, paylaĢmayı öğrenmesi; deviniĢsel
açıdan ise çeĢitli kaslarını kullanarak enerji harcamasına yardımcı olur (Gür ve KobakDemir, 2016). BiliĢsel açıdan ise pek çok matematiksel kavramı (büyüklük, Ģekil, renk,
boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, zaman, mekân, uzaklık, uzay gibi pek çok
kavramın yanı sıra eĢleĢtirme, gruplandırma, sıralama, analiz, sentez ve problem
çözme) öğrenmesine yardımcı olur (Mangır & AktaĢ, 1993: Akt. Tural, 2005;
Hacısalihoğlu Karadeniz, 2013, 2015, 2017).
Matematiğin; gerçek hayat durumunun yapısal özelliği ve iĢleyiĢinin daha soyut
ve bilimsel sembollerle ifade edilmesi durumu (ErbaĢ, Çetinkaya, Alacacı, Kertil,
Çakıroğlu ve BaĢ, 2009) öğrencilere sıkıcı gelir, oysa öğrencilere matematiğin soyut ve
bilimsel yapısını fark ettirmeden, oyun oynayarak matematik öğrenmelerine yardımcı
olmak onların zevkli dakikalar geçirmelerini sağlayabilir. “Çocukların matematikten
korkmamaları için ne yapılmalı?” sorusuna Nesin (1989), “çocuğun matematiği
sevmesi isteniyorsa ona oyun oynatmak gerekir, oyun ortamında soruların cevaplarını
bulmaya çalışan çocuğun düşünme alışkanlığı da gelişecektir” yanıtını vermiĢtir (Akt.
Tural, 2005). Öte yandan Umay (2002) da, oyun ile matematiği iliĢkilendirmiĢ, iki
kavramın pek çok benzer yönü olduğuna dikkat çekmiĢtir.
Guzman (1990)‟ın: ”İnsanoğlu asla oyunların icadında olduğu kadar zeki
olmadı. Ruh kendini boş zamanlarda oyunlarda bulur. Oyunların matematiksel olarak
ele alındığı kapsamlı bir ders yapmak arzu edilebilir bir durumdur” sözleri oldukça
dikkat çekicidir. Bireylerde oyun oynama isteği, gerek okul yıllarında gerekse yaĢam
boyu teĢvik edilirse, dersleri eğlenceli hale getirecek etkin bir öğrenme yolu olduğu
düĢüncesi (Pivec, 2007), yapılandırmacı yaklaĢım anlayıĢına oldukça uygundur. Bu
bağlamda oyun oynayarak öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmalı, anlamlı öğrenme
amaçlanmalı, bireysel farklılıklar gözetilmeli, iĢbirliğine dayalı öğrenmeye önem
verilerek öğrenmeyi destekleyici dönütler verilmesine özen gösterilmelidir (MEB,
2009). Böylelikle oyunlarla; çocukta karar verme, çevresini tanıma, merak duygusunu
tatmin etme (Horzum, 2011) gibi becerilerin kazanılması da sağlanabilir.
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Kültürümüzün mirası olan ve takım halinde oynanan birçok geleneksel çocuk
oyununun neredeyse yok olmayla karĢı karĢıya kaldığı düĢünüldüğünde (Özbakır,
2009; Toksoy, 2010), bu oyunları kültürel mirası korunmak ve gelecek nesillere
aktarmak amacıyla bir öğretim aracı olarak kullanabiliriz (Hacısalihoğlu Karadeniz,
2017). Günümüzde oynanan oyunların sayısının azaldığı, oyun ve çocukların gittikçe
bireyselleĢtiği hatta yalnızlaĢtığı, geleneksel çocuk oyunlarının olduğu kadar geleneksel
çocukluğun da neslinin tükendiği ve oyun oynamanın unutulduğu söylenebilir (BaĢel,
2007). Bu açıdan önlemler almak adına geleneksel çocuk oyunlarının matematik
kazanımlarına uyarlamalarının eğitim-öğretimde uygulanması dikkat çekici olabilir. Bu
nedenle kültürel mirasın aktarım aracı olan oyun; doğasında birçok kazanımını
barındırdığı gerçeğinden yola çıkılarak, matematik öğretiminde kullanılabilir ve oyun
çağındaki çocuklara mirasımızın aktarılmasına, dolayısıyla severek matematik
öğrenmelerine fırsat verilebilir (Hacısalihoğlu Karadeniz, 2017). Bu açıdan ele
alındığında çalıĢmanın; geleneksel çocuk oyunlarının canlandırılması, matematiğe
uyarlanması ve matematik öğretiminde kullanılmasının önemli olduğu
düĢünülmektedir. Öte yandan öğretmenler etkili öğretim yapabilmek için öğrettikleri
matematiği derinlemesine anlamalı ve bilmeli, bu bilgilerini öğretim etkinliklerinde
kullanabilmelidir (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000).
Dolayısıyla oyun da etkili öğretim etkinliklerinden biri olduğuna göre, eldeki çalıĢma
ile mevcut öğretmenlere ve bir süre sonra göreve baĢlayacak olan öğretmen adaylarına
matematik öğretmede bu öğretim uygulamalarından faydalanmalarına dikkat çekilmek
istenmiĢtir.
Alan yazında farklı türdeki oyunların öğrenme-öğretme ortamlarında
kullanılmasının etkilerini ortaya koyan araĢtırmalar mevcuttur. Öte yandan uyarlanan
geleneksel çocuk oyunlarının matematik öğretmeye yönelik etkilerini ya da matematiğe
uyarlanması ve uygulanması sürecindeki kazanım ve problemlerin neler olduğunu
ortaya koyan az sayıda araĢtırmaya da rastlanmıĢtır (Hacısalihoğlu Karadeniz, 2017).
Ancak uyarlanan çeĢitli geleneksel çocuk oyunuyla matematik öğretmeyi hedefleyen,
öğretmen adaylarına ve öğretmenlere öğretim uygulamalarında kullanabilecekleri
oyunları tanıtan herhangi bir çalıĢmaya rastlanmaması eldeki çalıĢmanın yapılma
ihtiyacını gündeme getirmiĢtir. Ayrıca matematiğe uyarlanan geleneksel çocuk oyunları
ile matematik kazanımlarının ortaya çıkarılmasına dolayısıyla önceliğin “matematik
öğretmek” olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde geleneksel çocuk oyunlarının
matematik öğretiminde kullanılması sadece eğlenceli, basit, hoĢ ve boĢ vakit
geçirmekle sınırlı kalabilir. Bunun önüne geçilebilmesi için bu çalıĢmada geleneksel
çocuk oyunlarının matematik kazanımlarına nasıl uyarlandığını ve nasıl matematik
öğretildiğini gösteren çeĢitli örnekler sunulmuĢtur.
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Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı, uyarlanan çeşitli geleneksel çocuk oyunuyla matematik
kazanımlarına ulaşarak matematik öğretmek; bu sayede öğretmen adaylarına alan
eğitimi derslerinde, öğretmenlere de sınıflarında kullanabilecekleri oyunları
tanıtmaktır. Bu bağlamda, programdaki pek çok kazanımın öğretimine örnek
oluşturacak çeşitli geleneksel çocuk oyunu öğretim uygulamaları çalışmada
sunulmuştur. Bunun için İlköğretim Matematik Eğitimi ABD’de araştırmacı tarafından
yürütülen “Matematik ve Oyun” dersinde, matematiğe uyarlanan geleneksel çocuk
oyunlarının “5E modeline uygun ders planı” raporları hazırlanmıştır. Bununla birlikte
Hacısalihoğlu Karadeniz, (2017)’da yaptığı çalışmasında, matematiğe uyarlanan
geleneksel çocuk oyunlarının, uygulama sürecindeki kazanımları ve karşılaşılan
problemleri ortaya çıkarmış, eldeki çalışma ile de bahsi geçen çalışmada ele alınan
çeşitli oyunların uygulama sürecinden örnekler vererek bu konuda alan yazına katkıda
bulunmayı amaçlamıştır.
Matematiğe
Uyarlanan
Geleneksel
Çocuk
Oyunlarının
Öğretim
Uygulamalarından Örnekler
Süreçte “Matematik ve Oyun” dersinde araştırmacının rehberliğinde öğretmen
adaylarının matematiğe uyarlayarak uyguladığı geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı
öğrenme alanı/alt öğrenme alanı sırasıyla verilmiştir: 5. Sınıfta; “Geometri ve
Ölçme/Üçgen ve Dörtgenler, Dörtgenler, 6.sınıfta; “Geometri ve Ölçme/Çember”
öğrenme ve alt öğrenme alanlarından seçilmiştir. Uyarlanan oyunlar 7. sınıfta;
“Geometri ve Ölçme/Çokgenler, Çember ve Daire, Dönüşüm Geometrisi” ve 8.sınıfta
oynanan iki oyun da; “Olasılık/Basit Olayların Olma Olasılığı” olarak belirlenmiştir
(MEB, 2013, 2017, 2018). Bu alt öğrenme alanlarının belirlenmesinin sebebini,
öğrencilerin bu konuların öğretiminde yaşadıkları bazı zorluklar olarak düşünülebilir.
Çalışmada, “Matematik ve Oyun” dersi kapsamında ele alınan çeşitli oyunlar ve
oyun sürecinde yapılan uygulamalardan örnekler sunulması hedeflenmiştir. Örnek
teşkil etmesi açısından dokuz farklı geleneksel çocuk oyununun; “Köyle, Aliler, Ebe Tura
Bir İki Üç (Tımbırtıp), Üç Taş, Mendil Kapmaca, Arapsaçı ve El El Üstünde, Yedi Kiremit,
Çuval” öğretim uygulaması aşağıda sunulmuştur.
I-Köyle Oyunu Ders Planı
Sınıf: 7.sınıf
Grup/Kişi Sayısı: Grup olarak oynanır.
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire
Kazanımlar:
1. Çember ve elamanlarını tanır, uzunluğunu ölçer.
2. İlgili problemleri çözer.
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Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Kök Değerler: Adalet, paylaşım, bilimsellik, esneklik, eşitlik, estetik, sabır, saygı,
sorumluluk, tasarruf, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, vatanseverlik,
yardımseverlik.
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, eğitsel oyun tekniği, grup çalışması,
problem çözme, buluş yoluyla öğrenme, işbirlikli öğretim
Oyunun Oynandığı Yer: Sınıf dışında açık alanda oynanır.
Araç-Gereç/Materyaller: Oyuncu sayısı kadar ve 1 metre uzunluğunda sopa,
yuvarlak odun parçası.
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi
Oyun Süreci
Uygulamayı yapan öğretmen adayı konu ile ilgili bir soru ile derse giriş yapar.
Öğretmen adayı; “bisikletin tekeri ve kız çocuklarının çevirdiği halka size hangi
geometrik şekil hakkında bir fikir vermektedir?” diye bir soru sorar. Öğrencilerin pek
çoğu “çember” diye hep bir ağızdan cevap verirler. Öğretmen adayları; “Aferin size.
Birazdan sizinle bahçeye çıkacağız, çünkü hepiniz oyun oynamayı hak ettiniz” derler.
Ardından öğretmen adayı bir örnek olay ile derse devam eder: “Çember çevirme ilk
bakışta kolay gibi görünürse de, çemberi dik tutmak ve düşürmeden çevirebilmek
beceri ve deney gerektirir. 50-60 cm boyundaki lama demir bükülerek çember haline
getirilir ve iki ucuna kaynak yapılır. Çemberi çevirmeye başlamak için, çemberi bir
elinizin parmakları ile başparmağı arasında dik tutun. İşaret parmağınız çemberin dış
kenarına doğru uzansın. Kolunuzu gövdenize yaklaştırarak öne doğru eğilin ve çemberi
önünüze yuvarlayın. Çemberin arkasından ya da yanından koşarak, çemberi sopayla
veya avucunuzla iterek götürün. 300 m’lik bir alanda çember yarışları yapılabilir.
Yarışmacılar, başlama işaretiyle birlikte çemberlerini hızla bitiş noktasına doğru
çevirirler. Bitiş noktasına ilk varan oyunu kazanır. Oyunda kullanılan çember 50-60 cm
uzunluğundaki demirden değil de 100 cm uzunluğundaki demirden yapılsaydı bu
çemberin büyüklüğü nasıl olurdu? Açıklayınız.”. Öğrencilerden gelen geri bildirimler
doğrultusunda süreç devam eder ve hep beraber bahçeye çıkarlar. Öğrenciler bahçeye
çıkarken nasıl bir oyun oynayacaklarını merak ederler.
Öğrencilere çapı 16 cm olan daireler dağıtılır. Daireyi 4 eş parçaya bölmeleri
istenir. İlk önce oluşan dört parçadan bir tanesinin sonra 2 sonra 3 tanesinin alanını
bulması istenir. Sonra ise öğrencilere toplam ne kadar alan olduğunu bulmaları
söylenir. Ardından “çemberin kaç derecelik açı belirttiği” sorularak kazanıma
ulaşılmaya çalışılır. Çeşitli saat modelleri verilerek akreple yelkovan arasındaki açının
kaç derece olduğu sorularak konu keşfettirilir.
İlgili kazanıma uygun olarak: “çember, çemberin elemanları, noktalarla çemberin
durumları, doğrularla çemberin durumları, çember yayının uzunluğu, dairenin alanı ve
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daire diliminin alanı” üzerinde durulmuştur. Sınıfta bu kavramlarla ilgili somut
materyaller ve araç-gereçler kullanılarak etkinlikler düzenlenir ve “Beyin eseri / ürünü”
tekniği uygulanır. Öncelikle sınıftaki öğrenciler 5-6 kişilik gruplara ayrılır ve her
öğrenciye çember ve dairenin, farklı yönleriyle ilgili üç kart verilir.
Öğrenciler bu kartlara çember ve daire ilgili düşüncelerini yazar ve kartlarını
masalarının üzerine koyarlar. Ardından her öğrenci sırayla kart çeker ve o kartı sesli bir
şekilde okur. Daha sonra kartını herkesin göreceği biçimde masasına koyar. Benzer
fikirler gruplanır. Tüm gruplar görüşleri okuduktan sonra, görüşler sınıfla paylaşılır ve
tahtaya yazılır.
Öğretmen Adayı: Hadi çocuklar grup oluşturalım.
Grup isimleri: Çiçekler, Prensler, Krallar, Kelebekler, Aslanlar
Öğretmen Adayı: Şimdi sizlere 3 kart vereceğim. Bu kartları çember
ile ilgili bildikleriniz ile doldurmanızı istiyorum.” der. Kartlar tüm öğrenciler
tarafından doldurulur. Daha sonra her öğrenci bir kart seçer ve sesli biçimde sınıfa
okur. Benzer fikirler gruplandırılır ve tahtaya yazılarak sınıfla paylaşılır. Ortaya çıkan
durumlardan yola çıkılarak çemberin elemanları: “Bir çemberin üzerindeki iki noktadan
geçen doğruya kesen”, “Kesenin çemberi kestiği noktalar arasında kalan parçasına
kiriş”, “Merkezden geçen kirişe çap”, “Çap aynı zamanda bir çemberin en uzun
kirişidir”, “Bir çemberde merkezden eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları eşittir.
Merkeze yakın kiriş daha uzundur.” bilgileri verilir.
Derinleştirme aşamada oyuna geçilir. Oyunda kullanılacak yuvarlak odun parçası
“hülü” olarak adlandırılır. Oyun alanının ortasına yaklaşık 60 cm çapında bir çukur
açılır. Bu çukura “köyle” denir. Bu çukura eşit uzaklıklarda ve oyuncu sayısı kadar küçük
çukurlar açılır. Bu küçük çukurlara da “mele” denir. Sayışmayla ebe seçilir. Seçilen ebe
köyle çukuruna hülünün girmesini engeller. Diğer oyuncular hülüyü köyle çukuruna
sokmaya çalışırken bir yandan da melelerini ebeye kaptırmamaya çalışırlar. Oyuncular
çok çaba sarf ederek hülüyü köyle çukuruna atmayı başarırlarsa hep birlikte köyle diye
bağırarak kendilerine mele kapma yarışına başlarlar. Bu sırada mele kapamayan
oyuncu yeni oyunda ebe olur.
Son aşama oyun bitince hep birlikte sınıfa gelinir ve öğretmen adayları
öğrencilere değerlendirme soruları dağıtır. Bu soru: “Pergel ve cetvel kullanarak
yarıçap uzunluğu 3,5 cm olan bir çember çiziniz ve elemanlarını belirleyiniz.”
şeklindedir.
II-Aliler Oyunu Ders Planı
Sınıf: 5. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: 2 Grup olarak oynanır.
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Üçgen ve Dörtgenler
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Kazanımlar:
1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe
ve köşegeni tanır.
2. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini
anlar.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, oyun tekniği, problem
çözme, işbirlikli öğretim, buluş yoluyla öğrenme
Oyunun Oynandığı Yer: Sınıf dışı, okul bahçesi
Araç ve Gereç: Herhangi bir araç-gereç kullanılmaz
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi
Oyun Süreci
Öğretmen adayları sınıfa girer. Öğrencilere aşağı verilen resimleri göstererek:
“Çocuklar resimde ne görüyorsunuz? Bugünkü konumuz ne olabilir? Sizce size bu
resimleri neden göstermiş olabilirim? Yorum yapmak isteyen var mı?” şeklinde sorular
sorarak derse giriş yapılır.

Şekil 1. Üçgen ve Çokgen modelleri
Öğretmen adayları ve öğrenciler dışarı çıkarak öğrencileri iki gruba ayrırlar.
Gruplar el ele tutuşarak karşılıklı dizililer. Öğretmen adayları öğrencilere bu oyundan
sonra çokgenlerin temel özelliklerini daha iyi öğreneceklerini söyleyip hedeften
haberdar eder. Ayrıca bir oyun ile çokgenler arasında nasıl ilişki kurulacağını düşünen
öğrenciler meraklanırlar. Öğretmen adaylarından biri oyunun kurallarını anlatmaya
başlar.
Daha önceki matematik derslerinde ‘Üçgenler ve Dörtgenler’ konusunun
işlendiği bilinmektedir. Öğretmen adayları öğrencilere bu konuyla ilgili etkinlikler
yaptırır. Öğretmen adayı: “Paralelkenar ve dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ve
ardışık açılar bütünlerdir”, “Eşkenar dörtgen ve karenin karşılıklı kenarları birbirine
paralel, karşılıklı açıları eş ve ardışık açıları bütünlerdir” tanımlarını verir. Devamında:
“Karede köşegenler aynı zamanda açıortaydır”, “Eşkenar dörtgende köşegenler
birbirini dik olarak ortalar ve köşegenleri iki eş parçaya böler, Yamukta karşılıklı kenar
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çiftlerinden en az biri birbirine paraleldir” açıklamalarını da yaparak derinleştirme
kısmına geçer.
Öğrenciler iki gruba ayrılıp kuralları öğrendikten sonra oyuna hazır duruma
gelirler. Öğretmen adaylarından biri başlama komutu verince 1. Grup iki kere; “Aliler,
Aliler çokgen Aliler” diyerek karşı gruba doğru ilerlerler. Aynı anda 2. Grup da geri geri
giderler ve yine iki kere; “Ne istersin, ne istersin bizim saraydan?” derler. Daha sonra
aynı hareketlerle birlikte atışma aşağıdaki şekilde gelişir:
1. Grup: “İçinizden dışınızdan bir dik açılı üçgen varmış.”
2. Grup: “O üçgenin özelliği neymiş?”
1. Grup: “O üçgenin özelliği bir açısının 90 derece olmasıymış.”
2. Grup: “Alla da olsa pulla da olsa biz üçgenimizi vermeyiz.”
1. Grup: “Alla da olsa pulla da olsa biz o üçgeni isteriz.”
Daha sonra 1. gruptan bir öğrenci hızlıca 2. gruba doğru koşar ve iki öğrencinin
arasından geçmeye çalışır. Eğer geçebilirse 2. gruptan bir öğrenci alır ve kendi grubuna
döner. Eğer geçemezse, 2. grupta esir kalır, böylece 1. grup ya bir oyuncu kazanacak ya
da kaybedecektir. Sıra ikinci gruba geldiğinde bu sefer “Paralel kenar” isterler ve
paralelkenarın özelliğini söylerler. Oyunun bu kısmı çokgenlerin özelliklerini söyleyerek
geçer (ikizkenar üçgen, yamuk, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, dar açılı üçgen, geniş
açılı üçgen vb.). Bir grupta bir öğrenci kalana kadar oyun devam eder. En son tek
başına kalan öğrenci ebe seçilir ve geri kalan herkesi kovalamaya başlar. Yere çömelen
öğrencilere ebe dokunamaz. Ancak ebe olan öğrenci, ayakta duran öğrencilerden birini
ebelerse, ebelediği kişi geri kalan öğrencileri yakalamaya çalışır, oyun bu şekilde
devam eder.

Resim 1. “Aliler” oyunu sürecinden yansımalar
Oyun süreci bitince hep birlikte sınıfa gelinir ve oyunu oynatan öğretmen
adayları öğrencilere değerlendirme soruları dağıtır ve çözmeleri istenir.
Soru: Aşağıda verilen görsellerin üzerinde yamuk, paralelkenar, üçgen ve dik
üçgene olabilecek uygun şekilleri belirleyiniz..
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Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına
"Y" yazınız.
a. ( ) Bütün dikdörtgenler benzerdir.
b. ( ) Paralelkenarın karşılıklı kenarları eştir.
c. ( ) Yamukta karşılıklı açılar birbirine eştir.
d. ( ) Eşkenar dörtgende köşegenler eştir.
III-Ebe Tura Bir İki Üç (Tımbırtıp) Oyunu Ders Planı
Sınıf: 7. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: Bütün sınıf
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Çokgenler
Kazanımlar:
1.Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır.
2.Açı özelliklerini belirler.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Kök Değerler: Adalet, paylaşım, bilimsellik, esneklik, eşitlik, estetik, sabır, saygı,
sorumluluk, tasarruf, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, vatanseverlik,
yardımseverlik.
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, eğitsel oyun tekniği,
problem çözme, işbirlikli öğretim, buluş yoluyla öğrenme
Oyunun Oynandığı Yer: Okul bahçesi
Araç ve Gereç: Herhangi bir araç-gereç kullanılmaz
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi, Görsel Sanatlar Eğitimi dersi
Oyun Süreci
Öğretmen adaylarından biri öğrencilere: “Tangram parçalarından üçgenleri
kullanarak kare, paralelkenar ve altıgeni oluşturduğumuzda her bir çokgenin iç
açılarının ölçüleri toplamı ne olabilir?” diye bir soru sorarak derse başlar. Öğrenciler
gerekli cevapları vererek derse başlanır. Ardından “Her çokgenin iç açıları toplamı aynı
mı olur? Çokgenlerin simetri eksenlerini nasıl görebiliriz?” sorusunu soran öğretmen
adayı verilen cevapları tüm sınıfın tartışmasını ister. Dersi işleyen öğretmen adayı
öğrencilere: “Şimdi aşağıdaki Tangramı inceleyelim” diyerek kazanımla ilgili ön
bilgilerin yoklanması sağlanmış ve derse giriş tamamlanmış olur. Bu oyuna başlamadan
önce öğrencilere dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar ve yamuk arasında
nasıl ilişki ya da fark olduğu sorulmuştur. Artık oyunun oynatılması için keşfettirme
aşamasına geçilmeye hazırlanılır. Aday öğrencelere dersi bahçede oyun oynayarak
işleyeceklerini söyleyerek diğer öğretmen adaylarıyla birlikte okul bahçesine çıkılır.
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Şekil 2. Tangram modeli
Oyuna başlanmadan önce öğretmen oyunu kısaca anlatır. Sayışma sonucu bir
oyuncu ebe olur. Ebe, duvar ya da ağaç gibi bir yere yüzünü döner. Diğer oyuncular
ebenin arkasında yaklaşık 10 metre kadar bir uzaklıkta dağınık bir şekilde dururlar. Ebe
ellerini yüz hizasında avuç içleri duvara gelecek şekilde durur. Öğretmen adayları,
öğrenci her “Ebe tura bir iki üç” demeden önce ebeye sorular sorar. Öğrenci bu
sorulara “doğru”, “yanlış” diye cevap verir. Doğruyu söyleyene kadar, arkadakiler
ebenin arkasından yaklaşmaya çalışırlar. Ebe cevabı bilip, hızla geriye döndüğünde
hangi oyuncuyu yürürken ya da kımıldarken görürse o oyuncu ebe olur. Diğer
oyuncular sakin ve dikkatli bir şekilde ebe dönmeden yürümek zorundadırlar. Ebe
döndüğünden kimse yerinden kımıldayamaz. Ebeye görünmeden yaklaşıp, dokunur ve
kaçarlar. Ebe de tüm oyuncuları kovalar, kimi yakalarsa o ebe olur. Öğretmen
adaylarının ebelere soracağı D/Y sorularının bazıları aşağıda verilmiştir:
Eşkenar dörtgenlerde köşegenler aynı zamanda açıortaydır. (D) (Y)
Eşkenar dörtgen ve karenin çevre uzunluğu 4a’dır. (D) (Y)
İki kenarı eşit olan yamuğa eşkenar yamuk denir. (D) (Y)
Öğrencilerle birlikte sınıfa gelinir ve derse “Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve
eşkenar dörtgeni tanır.” kazanımının öğretimine başlanır. Adaylardan biri öğrencilere:
“Düzlem de birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan noktaların
birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı geometrik şekillere çokgen” dendiğini anlatır.
Ardından çokgenlerin kenar sayılarına göre adlandırıldığını, “üçgen, dörtgen, beşgen,
…”, şeklinde örnekler vererek “A, C, D, …”, noktalarına köşeleri dendiğini açıklar. Son
olarak (AB), (BC), (CD) doğru parçalarına kenarları birbirinin ardışığı olmayan iki köşeyi
birleştiren doğru parçalarına çokgenin köşegenleri dendiği anlatılarak “Açı özelliklerini
belirler.” kazanımının öğretimine başlanır. Oyunu uygulayan öğretmen adayı
öğrencilerin kazanıma ulaşmasını sağlamak için “Paralelkenar ve dörtgende karşılıklı
kenarlar paralel ve ardışık açılar bütünlerdir” kuralını ele alan etkinlikler yaptırır.
Ardından “Eşkenar dörtgen ve karenin karşılıklı kenarları birbirine paralel, karşılıklı
açıları eş ve ardışık açıları bütünlerdir” kuralının öğretimi için Tangram modelinden
yararlanarak grup etkinlikleri yaptırır. Tangram, zekâ-mantık oyunları, yazboz oyunları,
kart-şans-çekiliş oyunları, tavla, satranç gibi farklı yaş gruplarının oynadığı bu oyunların
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kimi şans oyunları olsa da strateji geliştirme, akıl yürütme, problem çözme gibi
matematiksel becerileri içermektedir (Uğurel, 2003; Umay, 2002).
Oyunu uygulayan öğretmen adayı konu ile ilgili açıklamalar yapar. İlgili kazanıma
yönelik etkinlikler yapar. Oyunda geçen kazanımlara yönelik konuyu özetleyerek
oyunda öğrenilen kavram ve kazanımların pekişmesini sağlar.

Resim 2. “Ebe Tura Bir İki Üç (Tımbırtıp)” oyunu sürecinden yansımalar
Oyun süreci tamamlandıktan sonra öğrencilere değerlendirme soruları dağıtılır
ve çözmeleri istenir.
Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına
“Y” yazınız.
i. ( ) Bütün dikdörtgenler benzerdir.
ii. ( ) Paralelkenarın karşılıklı kenarları eştir.
iii. ( ) Yamukta karşılıklı açılar birbirine eştir.
iv. ( ) Eşkenar dörtgende köşegenler eştir.
IV-Üçtaş Oyunu Ders Planı
Sınıf: 7. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: 2 grup
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Dönüşüm Geometrisi
Kazanımlar:
M.8.3.2.1. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket
ettiği ve şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, problem çözme, eğitsel
oyun tekniği, işbirlikli öğretim, buluş yoluyla öğrenme
Araç ve Gereç: Tebeşir, 3 adet voleybol topu, 3 adet basketbol topu
Oyunun Oynandığı Yer: Okul bahçesi, açık alan
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi, Sosyal Bilgiler dersi
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Oyun Süreci
Öğretmen adayları sınıfa girer öğrencilere selam verir. Günlerinin nasıl geçtiğini
sorar. Öğrencilere bugün bahçede oyun oynayacaklarını söyler. Oynadıkları oyunun
bildikleri oyun olduklarını ve sevdikleri bir oyun olduğunu söyleyerek öğrencilerin
merak etmesi sağlanır.
Öğretmen adaylarından biri öğrencilere “elinize herhangi bir nesne alın ve bu
nesneyi istediğiniz gibi yer değiştirin” der. Öğrenciler ellerindeki silgi, defter, çanta,
kitap, cetvel gibi eşyaları yer değiştirmeye başlarlar. Öğretmen adayları öğrencilere
nesneleri ne kadar ve ne yönde yer değiştirdiklerini sorar.
Ö1: “Öğretmenim ben kitabımı yukarı ve sola yer değiştirdim”
Ö2: “Öğretmenim ben de çantamı sağa yarım metre kadar yer değiştirdim” der.
Ardından diğer öğrencilerde bunlara benzer cevaplar verirler. Böylece oynanacak olan
oyun öğrencilere keşfettirilmiş olur.
Öğretmen adayları öğrencilerine eşyalarının yer değiştirmelerinin birer öteleme
hareketi olduğunu söyler ve öteleme konusunu işler. Oyunu uygulayan öğretmen
adaylardan biri: “Bir şeklin veya nesnesin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalmak
şartıyla bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketine
öteleme” dendiğini açıklar. Özellikle izometrik kâğıt kullanılarak yapılan etkinlikler
sınıfta uygulanır. Öğretmen adayı öğrencilere: “Aşağıda noktalı zemin üzerindeki doğru
parçasını 2 birim yukarı ve 4 birim sağa öteleyelim” der. Öğrenciler aşağıda verilen
izometrik kâğıtlardaki etkinliği verilen yönergeye göre yaparlar. Böylece “Ötelemede
şekil üzerinde ki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu
ve şekil ile görüntünün eş olduğunu keşfeder.” kazanımlarına ulaşılmış olunur. İşlenen
öteleme konusunu pekiştirmek için öğrencileri bahçeye çıkarıp “Üçtaş” oyununu
oynatmaya başlanır. Öğretmen adayları tebeşirle bahçeye oyunun oynanması için
aşağıdaki şekli çizer.

Resim 3. “Üçtaş” oyunu sürecinden yansımalar
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Öğrenciler sayışmayla 2 grup oluştururlar. Öğretmen adayları öğrencilerle
birlikte bahçeye çizdiği şeklin her bir kenarının “1 birim” olduğunu kabul etmelerini
söyler. Gruplar arası kura çekilir, kazanan grup oyuna başlar. Her gruptan bir oyuncu
seçilir. Öğrenciler çizilen oyunun başına gelir. Seçilen öğrenciler öne çıkar ve taşları
dizer. Öğrencilere grup arkadaşları komutlar verir. Örneğin; “2 birim yukarı, 1 birim
sağa ötele” gibi yönergeler verilir. Bu oyunda aynı topu aynı sıraya taşımayı başaran
grup oyunu kazanır. Oyun süreci sona erdikten sonra sınıfa gelinir ve öğrencilerden
ünite değerlendirme sorularını çözmeleri istenir. Aşağıda bu sorulardan bir tanesi
verilmiştir.

Şekil 3. Değerlendirme sorusu
V-Mendil Kapmaca Oyunu Ders Planı
Sınıf: 5. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: 2 grup
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Dörtgenler
Kazanımlar:
1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı,
köşegeni tanır.
2. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuğun temel özelliklerini anlar.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Kök Değerler: Adalet, paylaşım, bilimsellik, esneklik, eşitlik, estetik, sabır, saygı,
sorumluluk, tasarruf, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, vatanseverlik,
yardımseverlik.
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, oyun yöntemi, işbirlikli
öğretim, problem çözme, buluş yoluyla öğrenme
Oyunun Oynandığı Yer: Sınıf Dışı, okul bahçesi
Araç ve Gereç: Mendil
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi ve Türkçe dersi
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Oyun Süreci
Öğretmen adayları sınıfa girer, öğrencilere selam verdikten sonra bugün dersi
sınıf ortamı dışında, bahçede oyun oynayarak geçireceklerini, çok eğleneceklerini,
eğlenirken aynı zamanda ders de işleyeceklerini, en son konuyu pekiştireceklerini
söyler ve öğrencilerinin derse ilgilerinin artmasını sağlar.
Öğretmen adayları öğrencileri dışarı çıkarır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir ebe
seçilir, ebe iki grubun ortasına geçer. Ebenin eline bir mendil verilir. Bu kısımda
öğretmen öğrencilere “Oynayacağımız oyunu tahmin edebilen var mı?” diye sorar.
Öğrencilerden bir kaçı “Mendil Kapmaca” oyunu olabileceğini söyler. Öğretmen
adaylarından biri; “Evet oyunumuzun adı ‘Mendil Kapmaca’, fakat bizim oynayacağımız
‘Mendil Kapmaca’ oyunu bildiğinizden biraz farklı olacak” der ve oyunun kurallarından
bahseder.

Resim 4. Mendil Kapmaca” oyununun başlangıç sürecinden yansımalar
Öğrencilerle bir önceki derste “Üçgenler ve Dörtgenler” konusu işlenmiştir.
Bununun üzerine sınıf ortamında öğrencilere konuyla ilgili tanımlar verilir. Dikdörtgen:
“Karşılıklı iki kenarı eşit, 4 köşe, 2 köşegene sahip”. Paralelkenar: “Karşılıklı kenar
uzunlukları eşit, yan kenarları eğik”. Eşkenar dörtgen: “Bütün kenar uzunlukları
birbirine eşittir” Yamuk: “Her kenarı farklı uzunluktadır”. Kare: “Bütün kenar
uzunlukları birbirine eşittir. Bütün açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90 derecedir ve 3
kenarı vardır“. Üçgen: “Köşegeni yoktur. Kenarlarına göre eşkenar üçgen, ikizkenar
üçgen ve çeşitkenar üçgen olarak ayrılır.”
İlk olarak iki kişi belirlenir, bu iki kişi “aldım, verdim” sayışmasıyla grup
arkadaşlarını seçerler. Eşit iki gruba ayrılan oyuncular karşılıklı sıra olurlar. Elinde
mendili tutan bir kişi iki grubun tam ortasına geçer. Elinde mendili tutan kişinin ilk
soruyu sormasıyla iki gruptan sırası gelen oyuncular sorunun cevabını söyler, soruyu ilk
cevaplayan kişiye doğru komutu verildikten sonra mendili alıp kendi grubuna kaçar.
Diğer oyuncu bu sırada kaçan oyuncuyu yakalayabilirse onu kendi grubuna götürür,
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yakalayamadığı takdirde kendisi diğer gruba geçer. Oyun sonunda en çok oyuncusu
olan grup kazanır.

Resim 5. Mendil Kapmaca” oyunu sürecinden yansımalar
“Mendil Kapmaca” oyununun uygulama sürecinde öğrencilerin verdikleri
cevaplardan alıntılar aşağıda sunulmuştur;
C1: “Açılarımın ölçüleri eş ve 90 derecedir. “
C2: “Karşılıklı kenarlarım eşit, açılarımın ikisi dar, diğer ikisi geniş açıdır.”
C3: “Üç kenarım var üçü de birbirine eşit.”
C4: “Karşılıklı iki kenarım paralel ama şeklim düzgün değil.”
C5: “Köşegenlerim dik kesişir, köşegenlerim birbirini ortalar, uzunlukları eşit
değildir.”
C6: “Kenarlarımın hepsi farklı uzunlukta olduğu için çevre uzunluğum (a+b+c+d)
ile hesaplanır.”
C7: “Çevre uzunluğum bir kenarımın 4 katına eşittir.”
C8: “Çevre uzunluğum (2a+2b) dir. İç açılarımın ölçüsü 90 derecedir.”
C9: “Üst tabanımla alt tabanımı toplayıp 2 ye bölünce bir de yüksekliğimle
çarparsan benim alanımı bulursun.”
C10: “Üç kenarım var üçü de farklı güzellikte.”
C11: “Biz üç kardeşiz ben, ikizim ve ablam.”
C12: “Benim adım kare, çevre uzunluğum 20 cm ise benim bir kenarım tabi ki de
5 cm’dir.”
Oyun oynanıp sınıfa dönüldükten sonra öğretmen adayları öğrencilere
değerlendirme sorularını dağıtır ve cevaplamalarını ister.
Soru 1: I. Bir çokgenin dış açıları toplamı... derecedir.
II. Karenin köşegen ve kenar uzunlukları….derecedir.
III. Paralelkenarın ardışık açıları toplamı....derecedir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 180-eşittir-180 b) 180-eşittir-360 c) 360-eşittir-180 d) 360-farklıdır-180
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Soru 2. Aşağıdaki şekillerden kaç tanesi karedir?
a)1
b) 2
c) 3
d) 4
VI-Arapsaçı Oyunu Ders Planı
Sınıf: 6.sınıf
Kişi Sayısı: Bütün sınıftaki öğrenciler
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Çember
Kazanımlar:
1. Çember çizerek çemberini, çapını ve yarıçapını belirler.
2. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, oyun yöntemi, işbirlikli
öğretim, problem çözme, buluş yoluyla öğrenme
Oyunun Oynandığı Yer: Sınıf dışı, Okul bahçesi
Araç Gereç: İp yumağı
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi, Fen ve Teknoloji dersi
Oyun Süreci
Öğretmen adayları sınıfta öğrencilere halka, simit, yüzük, bozuk para gibi içi boş
yuvarlak ve içi dolu somut nesneler gösterir. Ardından adaylar sınıfta slayttan çeşitli
nesneler göstererek öğrencilere; “Sizce bunlar arasındaki farklar nelerdir?” diye sorar.
Öğrenciler aralarında tartışır. Sonra çember ve daire arasındaki farkı anlamaya
çalışırlar. Öğretmen adayları; “şimdi sizinle çok eğleneceğiniz bir oyun oynayacağız”
diyerek öğrencileri bahçeye çıkararak ikinci kazanımın “Çember çizerek çemberini,
çapını ve yarıçapını belirler.” öğretimi için keşfettirme aşamasına geçilir.
Oyun oynayacak öğrenciler birbirlerinin ellerinden tutarak çember olurlar ve
aralarından bir tane öğrenci ise çemberin tam ortasına geçer. Çemberin tam ortasında
bulunan öğrenciye bu çemberin merkezi dendiği hatırlatılır. Merkez oyuncu ip
yumağını çemberi oluşturan herhangi bir öğrenciye atar. Böylece yarıçap keşfedilmiş
olur. Daha sonra bütün öğrenciler sırayla ipi birbirlerine atarlar. Birbirlerine tam
karşılıklı gelen öğrenciler ipi birbirine atarken merkezden geçen ipin merkezin çapını
gösterdiği öğretmen adayları tarafından belirtilir. Böylece öğrencilerin bu durumu iyice
keşfetmeleri sağlanır. Çemberin içini iple doldurduğumuzda artık çember değil daire
olduğu öğrencilere söylenir. Bu sayede öğrenciler çemberin merkezini, çapını ve
yarıçapını belirlemeyi öğrenirler. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi de iyice kavramış
olurlar. Böylece oyunda ulaşılmak istenen kazanımların öğrenildiği anlaşılır.
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Resim 6. “Arapsaçı” oyunu sürecinden yansımalar
Hep birlikte sınıfa gelinir ve öğrencilere çember, çap, yarıçap hakkında bilgiler
verilir. Çember ve daire arasındaki farktan bahsedilir. Öğrenciler daha önceki
matematik derslerinde çember ile daire arasındaki farkı öğrenmişlerdir. “Düzlemde
sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember” dendiği söylenir. “O
noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çember” olduğu
açıklanır.
Aşağıdaki duvar saatinin çevresindeki şeklin ne olduğu öğrencilere sorulur,
öğrencilerden gelen doğru yanıtlardan yola çıkarak duvar saatinin çevresindeki
geometrik şeklin çember olduğu söylenir. Ardından duvar saatinin çevresini oluşturan
çember ile iç bölgesini oluşturan düzlemsel bölgenin bir daire olduğu anlatılır.
Ardından öğrencilere aşağıdaki şekil 6’da gösterildiği gibi, el işi kâğıtlarına
yarıçapları 4 cm olan çemberler çizdirilir ve kestirilir. Dairelerin biri doğrusal olmayan
iki farklı yarıçap boyunca kestirilir. Kesilen daireler üst üste merkezleri çakışacak
şekilde yerleştirilir. Dairede, oluşan merkez açının gördüğü küçük yay ile merkez açının
dış bölgesinde kalan büyük yayın ölçüleri arasındaki ilişki açıklatılır. Merkez açının
gördüğü küçük yayın ölçüsü biliniyorsa büyük yayın ölçüsünün bulunup bulunmayacağı
tartışılır.

Şekil 4. Daire modeli
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Oyun süreci tamamlandıktan sonra öğrencilere değerlendirme soruları dağıtılır
ve çözmeleri istenir.
Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına
“Y” yazınız.
( ) Çemberler merkezleri ile isimlendirilir.
( ) Yarıçap, çemberi iki eş parçaya ayırır.
( ) Çapın uzunluğunun yarısı yarıçaptır.
( ) Bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı yarıçaptan küçük ise nokta,
çemberin iç bölgesindedir.
( ) En uzun kiriş yarıçaptır.
VII-Yedi Kiremit Oyunu Ders Planı
Sınıf: 8. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: İki grup/Tüm Sınıf
Öğrenme Alanı: Olasılık
Alt Öğrenme Alanı: Basit Olayların Olma Olasılığı
Kazanımlar:
M.8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler.
M.8.5.1.2. “ Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit
olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi, gösterip yaptırma
yöntemi, işbirlikli öğretim, örnek olay, problem çözme ve eğitsel oyun ve kart
gösterme tekniği.
Oyunun Oynandığı Yer: Açık alanda oynanır.
Araç-Gereç/Materyaller: Taş, top
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi
Oyun Süreci
Uygulamayı yapacak olan öğretmen adayı elinde madeni para ile sınıfa girer,
çocuklarla selamlaşır. Elinde tuttuğu madeni parayı sınıfa göstererek; “yazı mı tura
mı?” diye sorar. Çocuklardan kimisi yazı kimisi de tura diye bağırır. Öğretmen adayı
parayı havaya atar ve yakalar. Parayı avucunda saklar ve çocuklara; “hadi izleyip
görelim yazı mıymış tura mıymış öğrenelim”, der. Öğretmen adayı önceden hazırladığı
sinema filmden kesitleri çocuklara izletir. Filmin başrolü “Kemal Sunal” parayı havaya
atar ve para dik gelir. Sınıfta neşeli bir ortam oluşur. Öğretmen adayı daha sonra
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çocuklara böyle bir olayın gerçek hayatta olup olamayacağını sorar, böylece sınıfta
tartışma ortamı yaratır.
Öğretmen adayı, eline siyah bir mendil alır. Bir öğrencinin tahtaya gelmesini
ister. Ali tahtaya gelir. Öğretmen adayı Ali’nin gözlerini mendil ile bağlar ve daha
önceden hazırladığı, üzerinde 1’den 6’ya kadar sayılar olan sayı küpünü Ali’ye verir.
Ali’den sayı küpünü incelemesini ister. Elindeki şeklin kaç yüzü olduğunu sorar. Ali de
sayar ve “6” diye cevap verir. Öğretmen adayı Ali’ye: “peki bu sayı küpünü yere atarsan
kaç durum oluşabilir” diye sorar. Ali önce cevap veremez, Ali’nin gözleri açılır ve
Ali’den elindeki küpü yere atması istenir. Ali küpü her attığında 1’den 6’ya kadar sayılar
gelmektedir. Böylece tüm sınıf 6 eş yüzü olan şekil rastgele atıldığında 6 durumdan
farklı bir şeyin oluşmadığını görür. Aynı örnek, madeni para için de gösterilir.
Öğretmen adayı, bir olayın olma olasılığı bulunurken; istenilen olayın çıktı sayısı,
olayın durum sayısına bölünerek bulunduğunu açıklar. Buna örnek olarak az önceki
sayı küpünü öğrencilere gösterir ve buradaki durum sayısının 6 olduğunu ve örneğin
bu küp atıldığında 5 sayısının gelme olasılığı bulunurken buradaki “5” sayısının da
istenilen olayın çıktı sayısını ifade ettiğini yani çıktı sayısının “1” tane olduğunu sınıfa
açıklar. Aynısını madeni para için de sınıfa gösterir. Yazı ve tura olarak toplam iki
durum sayısı olduğunu gösterir. Öğret adayı; “Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1
arasında değerler aldığını” sınıfa belirtir. Bir olay her zaman gerçekleşiyorsa buna
“kesin olay” dendiğini ve bunun olasılık değerinin “1” olduğunu sınıfa anlatır. Bir olay
hiçbir zaman gerçekleşmiyorsa buna “imkânsız olay” dendiğini ve olasılık değerinin “0”
olduğunu açıklar. Bu anlatılanlardan sonra sınıfa; “çocuklar sizce ayıların uçma olasılığı
nedir?” diye sorulur. Öğrenciler bunun “imkânsız olay” olduğunu ve olasılık değerinin
“0” olduğunu söylerler. Sonra çocuklardan da “imkânsız olay” ve “kesin olaya” örnekler
vermeleri istenir. Öğrenciler konuyla ilgili çeşitli örnekler verirler. Sınıfa; “Bir
kavanozda 7 yeşil, 9 kırmızı şeker vardır. Kavanoza geri atılmamak şartıyla arka arkaya
rastgele çekilen 2 şekerin ikisinin de kırmızı renkli olma olasılığı nedir?” sorusu sorulur.
Öğrenciler çözümü düşünür, aralarında tartışarak bir sonuca ulaşırlar. Sonuçlar kontrol
edilerek çözüm tahtada öğrencilere anlatır.

Şekil 5. Olasılık çarkı
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DerinleĢtirme aĢamasında eğitsel oyun tekniği kullanılır. Öğrencilere “Tik Tak
Olasılık” eğitsel oyunu oynayacakları söylenir.
Olasılık çarkı ile oynanan “Tik tak olasılık oyunu”nda öncelikle sınıftan gönüllü
iki öğrenci seçilir. Yazı tura atarak ilk oyuna başlayacak öğrenciye karar verilir. Bu ilk
oyuncu öncelikle olasılık çarkını çevirir. Gelen rengin olasılığını söyleyebilirse çevirdiği
çarkta gelen sayı kadar tik tak oyununda tam ortada olan madeni paraya bir
parmağıyla vuruş yapar. Mesela sayı üç geldi, üç kere madeni paraya vurur. Sıra diğer
oyuncuya geçtiğinde o oyuncu da aynı şekilde oyunu oynar. İlk gol atan oyuncu
kazanır. Böylece oyun bittiğinde oyun için başka öğrenciler kaldırılır ki her öğrenci
etkinliğe katılabilsin. Bu oyundaki amaç; farklı renklerden oluşan olasılık çarkındaki
olasılığı öğrencilerin bulabilmesini sağlayarak öğrencilerin olasılık konusuyla ilgili
kazanımlara ulaşabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin hazır oluşları sağlandıktan sonra,
sonra geleneksel çocuk oyunu olan “Yedi kiremit oyunu”na geçilir. Bunun için
öğretmen adaylarının daha önceden grup olarak hazırladığı materyaller sınıfa getirilir
ve sınıf tahtasına asılır.

Şekil 6. Labirent materyali
Sınıftaki öğrenciler öncelikle iki gruba ayrılır. Grubun her üyesi sırayla tahtaya
asılan labirent materyalinden bir soruyu çözer. Labirentin sonuna doğru bir şekilde
ulaşan ilk grup kazanır. Sınıf gönüllü olarak iki gruba ayrılır. Yazı/tura atılarak ortada ve
dışarıdaki gruba karar verilir. Yedi kiremit orta kısma dağınık bir şekilde dağıtılır.
Dışarıdaki grup iki farklı tarafa karşılıklı dizilir. Bu gruplardan gönüllü iki öğrenci seçilir.
İlk dışarıdaki gruba konu ile ilgili bir soru sorulur. Bu sırada ortadaki grup dağınık
kiremitleri dizmeye çalışırlar.
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Resim 7. “Yedi kiremit” oyunu sürecinden yansımalar
Dışarıdaki grup sorulan soruyu bilirse ortadaki gruba topla ebelemeye çalışır.
Yanan oyuncu oyundan çıkar. Bu topla ebeleme kiremitler dizilene kadar devam eder.
Kiremitler dizilirse ebelenme gerçekleşmez. Eğer dizilemezse dışarıdaki diğer
oyunculara top sırası geldiğinde aynı şekilde soru sorulur, doğru cevap verilirse
ortadaki grup vurulmaya çalışılır. Oyun bu şekilde devam eder.
Son aşamada kart gösterme tekniği ile hazırlanan sarı, kırmızı ve yeşil renkteki
kartlar ile öğrencilere değerlendirme yapma, karar verme ve öğrendiklerini gözden
geçirme fırsatı verilir. Öğretmen adayları sınıfa kartları dağıtır ve üzerinde çelişkili
düşünceler olan konuyu sınıfa açıklar. Ardından üç farklı renkte, üç tane kart dağıtır.
Öğrenciler sırayla bir yandan konuyla ilgili görüşlerini açıklar, bir yandan da görüşüne
uygun kartı sınıfa gösterir. Tekniğin uygulanışının ardından öğrencilerin; “Daha fazla,
eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir, eşit şansa sahip olan olaylarda her
bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar, olasılık
değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar, basit bir olayın olma olasılığını
hesaplar” kazanımlarına ulaştıkları görülür.
VIII-Çuval Oyunu Ders Planı
Sınıf: 7.sınıf
Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme
Alt öğrenme Alanı: Çokgenler
Kazanımlar:
M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler, iç açılarının ve
dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
Kök Değerler: Adalet, paylaşım, bilimsellik, esneklik, eşitlik, estetik, sabır, saygı,
sorumluluk, tasarruf, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, vatanseverlik,
yardımseverlik.
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Yöntem ve teknikler: Anlatım yöntemi, problem çözme, grup çalışması, işbirlikli
öğretim, beyin fırtınası tekniği, gösterip yaptırma tekniği
Oyunun Oynandığı Yer: Açık alan
Araç ve Gereçler: Çuval
Ara Disiplinler: Beden eğitimi ve Sosyal Bilgiler dersi
Oyun Süreci
Öğrencilere beyin fırtınası yaptırmak amacıyla tahtaya çokgenler yazılır ve
bunları günlük hayatta nasıl ilişkilendirdikleri sorulur. Öğrencilerden sırayla tahtaya
çıkıp günlük hayattan konuyla ilgili akıllarına ilk gelenleri yazmaları beklenir. Böylece
derse dikkat çekilir, bir sonraki keşfetme aşamasına geçilir.
Öğrenciler altı gruba ayrılarak, her gruba içinde eşkenar üçgen, kare, düzgün
beşgen ve düzgün altıgenin bulunduğu kesecikler dağıtılır ve her gruba birer tane
“gönye” verilir. Öğrencilerden bu çokgenlerin iç açıları toplamlarını ölçerek sonucu
bulmaları beklenir. Her gruptan elde edilen veriler tahtaya geçirilerek öğrencilerin
çokgenler ile ilgili açı ve kenarlar arasındaki ilişkileri görmeleri, konuyu keşfetmeleri
sağlanır.
Çokgenlerin kenar ve köşeleri tahtaya asılan çeşitli resimler kullanılarak anlatılır.
Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az üç noktayı ardışık olarak birleştiren
doğru parçalarının birleşiminden oluşan kapalı şekillere “çokgen” dendiği söylenir.
Çokgenlerin kenar sayılarına göre adlandırıldığı, üç kenarı olan çokgene “üçgen”,
dörtkenarı olan çokgene “dörtgen”, beş kenarı olan çokgene “beşgen” dendiği
söylenir. Oyunu oynatacak olan öğretmen adayları tüm sınıftaki çocukları bahçeye
çıkartarak, gösterip yaptırma tekniğini kullanarak aşağıdaki uygulamaları yaparlar.

Resim 8. “Çokgenler oluşturalım” süreci
Derinleştirme aşamasına geçildiğinde, “Çokgenler kebabı” etkinliği ile derse
devam edilir. Sınıf beş gruba ayrılır her gruba tabak, şiş ve açı ölçüleri dağıtılır.
Öğrencilerden: “açıları üçgen, beşgen ve dörtgen” olacak şekilde kebap şiş dizmeleri
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istenilir. Bu işlemi ilk yapan grup kazanan grup olur grup başkanından dizdiği
kebapların sayısal değerlerini söylemesi beklenir. Diğer bir etkinlik de “Dart oyunu”
olarak belirlenmiştir. Sınıf iki gruba ayrılır. Her gruptan bir kişi sırayla gelir ve iki atış
hakkına sahip olur. Atışlar yapılır ve bir zarf seçilir. Zarfın içinden çıkan soru doğru
çözülürse gruba puan kazandırılır. En çok puan alan grup kazanır.
Son aşamada “Çuval oyunu” oynanır. Öğretmen adayları tüm öğrencileri
bahçeye çıkarır. Oyunda sınıf iki gruba ayrılır. Her grubun başlangıç noktaları aynı çizgi
üzerindedir gruplar tek sıra halinde çizginin arkasına sıralanırlar. Her grubun başında
öğrencilere soru yöneltecek başkanlar yerleştirilir. İlk üyeler çuvallarını giyip hazırda
beklerler. Grupların toplanacakları alanlar ise, üçgen bölgesi ve dörtgen bölgesidir.
Bölgeler renkli bantlarla belirtilir. Her grup üyesi kendi bölgesine doğru çuvalla zıplar.
Bölgesinde ilk toplanan grup kazanır. Öğrencilerin çuval oyununun sonunda; “Düzgün
çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar, çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış
açılarını belirler, iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar” kazanımlarına
ulaştıkları hep birlikte görülür.

Resim 9. “Çuval oyunu” sürecinden yansımalar
IX-El El Üstünde Oyunu Ders Planı
Sınıf: 8. Sınıf
Grup/Kişi Sayısı: 5-6 grup
Öğrenme Alanı: Olasılık
Alt Öğrenme Alanı: Basit Olayların Olma Olasılığı
Kazanım: Bir olaya ait olası durumları belirler.
Beceriler: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal
beceriler, psikomotor beceriler
Yöntem ve Teknikler: Anlatım yöntemi, grup çalışması, eğitsel oyun tekniği,
işbirlikli öğretim yöntemi
Oyunun Oynandığı Yer: Sınıf ortamında oynanacak olan bu oyun için derse
başlamadan önce, sıralar kenara çekilip boş bir alan oluşturulur.
Araç ve Gereç: Renkli kartlar, mendil, yazma ya da eşarp
Ara Disiplinler: Beden Eğitimi dersi, Türkçe dersi
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Oyun Süreci
Öğretmen adayları, öğrencilere bugün bir oyun oynayacaklarını söyleyerek
oyunun kurallarını anlatır ve öğrencileri sınıf mevcuduna göre 5-6 kişilik gruplar
halinde düzenlemeye çalışır. Oluşan gruplarda kişilere birer renk kartı verilir (kırmızı,
mavi, sarı, yeşil, pembe). Her bir gruptan ebe seçilebilmesi için oyuna başlamadan
önce yapıldığı üzere aşağıdaki örnek tekerleme ile sayışma yapılarak ebe belirlenir.
Ooo iğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş, arabaya koş
Arabanın tekeri İstanbul’un şekeri
Hop, hop altın top.
Ardından kimin eli üstte tekerlemeleri ile öğrencilerin ilk defa karşılaştığı
düşünülerek tahtaya yazılır. Her bir grubun ebesinin gözü bağlanır.
Ebeler gruplarının ortasında yere doğru eğilir. Ebeler dahil her bir grup üyesinin
bir rengi vardır. Oyun ilk seferinde her grupta tüm renkler olacak şekilde birkaç kez
oynanır. Öğrenciler ebenin sırtına ellerini yumruk yapıp üst üste rastgele koyarlar.
Sonra da aşağıdaki tekerlemeyi söylerler:
Ebem esme
Kendir kesme
Ufacık ekmek
Yeşil yaprak
El el üstünde kimin eli?
Tekerleme bittiğinde ebenin bir renk söylemesi gerekmektedir. Eğer söylediği
renge sahip kişinin eli üstteyse o kişi ebe olur ancak, bilemezse öğrenciler:
Bilemedi
Göremedi
Tavuk eti yiyemedi
İğne mi istersin, iplik mi?
Davul mu istersin, zurna mı?
Diyerek öğrencinin cevabına göre bir ceza verirler. Daha sonra öğretmen
adayları gruplar arası renk değişiklikleri yapar. Her bir grupta herhangi bir renkten 3
tane olacak şekilde grupları yeniden düzenler. Oyun aynı şekilde tekrar oynatılır. İlk
sefere göre ebe olan öğrencilerin doğru rengi bulma olasılıkları arttırılmaya çalışılır.
Sonra her bir grup bir rengi temsil edecek biçimde yeniden düzenlenir (5 kırmızı, 5
mavi vb.). Bu sefer ebenin doğru rengi bulması kaçınılmaz olacaktır. Bu oyun 1 ders
saati tekrarlanır. Bu aşamada öğrencilerin aklında olasılık kavramına dair bir fikir
oluşması beklenir. Ancak öğrenciler bunu ifade edecek düzeyde olmayabilirler.
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Açıklama kısmında öğrencilerin kullandığı, olma ya da olmama ihtimalini
belirten “Olası, olası değil, kesin, kesin değil, muhtemel, mümkün, imkânsız, belirsiz,
şansı eşit, sansı eşit değil” terim ya da kavramları (MEB, 2017) hangi durumda
kullanacakları hususunda bilgiler verilir. Soru/cevap yöntemi kullanılarak bu terim ya
da kavramların ortaya çıkarılmasına çalışılır.
Öğretmen adayları oyun oynayan gruplara gider ve olasılık için kullanılan
kelimeleri kullanmaları için aralarında tartışmalarını ister. “Neden ilk seferinde en üstte
bulunan elin tahmin edilmesi zorken, aynı renklerin sayısı artıkça bu mümkün olmaya
başladı?” şeklinde bir soru sorar. Ebe olan öğrencilere; “ilk seferinde hangi renk en
üstte olabilirdi?” diye sorulur. Kendi renkleri sorulur ve “o rengin üstte olması mümkün
müydü?” gibi sorular sorulur. Aynı şekilde diğer öğrencilerin de oyunu hatırlamaları ve
renklerin üstte olup olmama durumlarını renk değişiklikleri yapılmadan önce ve
yapıldıktan sonra tartışmaları sağlanır. Sonuç olarak öğrenciler üst bilişsel bilgi ve
becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme becerisine sahip
olabileceklerdir (MEB, 2017).
Son olarak öğrencilerin kullandığı, olma ya da olmama ihtimalini belirten “Olası,
olası değil, kesin, kesin değil, muhtemel, mümkün, imkânsız, belirsiz, şansı eşit, sansı
eşit değil” terim/kavramları (MEB, 2017) hangi durumda kullanacakları hususunda bir
anlaşmaya varılır ve öğrencilerin bu terimleri günlük hayattan örneklerle cümle içinde
kullanmaları istenir. Böylelikle öğrencilerin matematik dilini doğru bir şekilde
kullanmaları sağlanabilir. Bununla birlikte öğrenciler, matematiğin anlam ve dilini
kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkiyi görebilecek, nesnelerin birbirleriyle
ilişkilerine uygun anlamlar yükleyebileceklerdir (MEB, 2017). Üstelik matematiksel
iletişim becerisi, bireylerin düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri, diğer bireylerin
düşüncelerine çeşitli anlamlar yükleyebilmelerini ve bu süreçte matematik dilini doğru
ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini gerektirmektedir (NCTM, 2000).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, öğretmen adaylarına alan eğitimi derslerinde, öğretmenlere de
sınıf içi/dışı uygulamalarında kullanabilecekleri matematiğe uyarlanan çeşitli
geleneksel çocuk oyunları tanıtılmıştır. Bu sayede mevcut ve geleceğin matematik
öğretmenlerine sınıflarında ya da sınıf ortamı dışında kullanabilecekleri geleneksel
çocuk oyunları ile uygulamalar planlanmış ve süreçte bu planlardan nasıl
yararlanacaklarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
Baki (2018), matematiği öğretmeyi matematik ve pedagoji bilgisi ile
ilişkilendirmiş; matematik bilgisini konuyla ilgili ana fikirleri, kavramları derinlemesine
bilme ve bunlara ilişkin etkinlikler tasarlayabilme; pedagoji bilgisini ise, öğrenciyi
tanıyarak onun mevcut bilgisini işe koşma ve öğrenciyi merkeze alan bir öğrenmeöğretme ortamı inşa edebilme olarak ifade etmiştir. Dolayısıyla eldeki çalışmanın
amacı, uyarlanan çeşitli geleneksel çocuk oyunuyla matematik kazanımlarına ulaşarak
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matematik öğretmek, öğretmen adaylarına alan eğitimi derslerinde, öğretmenlere de
öğretim uygulamalarında kullanabilecekleri oyunları tanıtmaktır. Bu bağlamda,
programdaki pek çok kazanımın öğretimine örnek oluşturacak çeşitli oyunlar sınıf
içi/dışı uygulamaları çalışmada sunulmuştur. Çalışmanın sonunda; “5. sınıf-Üçgen ve
Dörtgenler, 6.sınıf-Çember, 7. sınıf-Çokgenler, Çember ve Daire, Dönüşüm Geometrisi
ve 8.sınıf-Basit Olayların Olma Olasılığı” gibi alt öğrenme alanlarının çeşitli
kazanımlarına uyarlanan geleneksel çocuk oyunlarının öğretimi gerçekleştirilmiştir. Bu
doğrultuda ortaya çıkan durumlar ve bu durumlarla ilişkilendirilecek öneriler aşağıdaki
gibidir:
Çocuk oyunlarının kültürel katkısının öneminin yanı sıra eğitim ve psikoloji
yönünden de önem taĢımakta, çocuk için gerekli olan davranıĢ, bilgi ve becerilerin
oyun içinde kendiliğinden öğrenildiği süreci kapsadığı bilinmektedir (Girmen, 2012).
Günümüzde çocukların oyun oynaması gereken çağlarda, tamamen gelecek kaygısıyla,
âdeta okul, kurs ya da özel dersler arasında sıkıĢtırıldıkları ya da bilgisayar oyunlarıyla
çokça zaman geçirdikleri bilinmektedir. Bu durum, oyun çağındaki çocukların
geleneksel çocuk oyunlarından mahrum kalarak büyüdüğünün açıkça bir göstergesidir
(Bakırcı, 2007). Bu olumsuzluğun önüne geçilmesine yardımcı olacak faktörlerden biri
de, geçmiĢten günümüze kadar kültürümüzde var olan geleneksel çocuk oyunu
uygulamalarının öğretim sürecinde yer alması çabaları olabilir (Hacısalihoğlu
Karadeniz, 2017).
Süreç kapsamında oynanan oyunların, öğretmen adaylarında ya da
öğretmenlerde; öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını ve matematik derslerinin daha
ilgi çekici hale nasıl getirilebileceğini öğrenme, oyun oynatırken öğrencilerin sınıf
dışında, bahçede ya da açık alanda nasıl yönetileceği konusunda deneyim kazanmada
yararlı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte uyarlanan oyunların; öğrencilerin
sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemede etkili olduğu; öğretmen adaylarında da,
uyarlanan oyunlarla matematiği öğretebileceğine olan inanç ve özgüvenlerini
artıracağı da söylenebilir. Çünkü oyun sürecinde öğrencilerin farkına varmadan
matematik öğrenmesi, matematiği daha iyi anlama ve dersin daha eğlenceli
geçmesinde, bilişsel, sosyal-duygusal ve psikomotor gelişimlerinin sağlanmasında etkili
olacağı düşünülmektedir. Oyunların, özellikle öğrencilerin duyuşsal gelişimlerine
olumlu yansımalar sağladığını, matematik dersine karşı varsa ön yargılarının ortadan
kalktığını ya da oluşmasının engellendiğini, motivasyonlarının arttığını söylemek
mümkündür. Bu nedenle matematik derslerinde kavramların öğretiminde ya da
öğrenilen kavramların kalıcılığını sağlamada geleneksel çocuk oyunlarının öğretimde
kullanımının uygun olduğu düşünülmektedir.
Geleneksel çocuk oyunlarının matematik öğretim hedeflerini kazandırma
amacında olduğunu düşünürsek, çalışmada pek çok kavrama (olasılık, öteleme,
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çokgenler, dikdörtgen, kare, üçgen, daire, iç açı, çember, paralelkenar, eşkenar
dörtgen ve yamuk, uzunluk-alan ölçüleri vb.) yer verildiği, sembol ve birimlerin (R, r, º,
=, < , >, cm, m, vb.) vurgulandığı görülmektedir. Buradan yola çıkılarak, öğrencilerin
matematiğin kendine özgü sembol ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etmesi
mümkün olabilir. Öte yandan Kabael ve Ata Baran (2016) çalışmalarında, öğrencilerin
matematik dilinin etkin kullanımını önemsediklerini ancak matematiksel iletişim
becerilerinin geliştirilmesi konusunda farkındalıklarının olmadığını ortaya
koymuşlardır. Bu duruma karşılık uyarlanan geleneksel oyunlar sayesinde öğrencilerin
matematik terminolojisini doğru bir şekilde kullanmaları sağlanarak gelecekte iyi birer
matematik okur-yazarı olmaları beklenebilir. Bu bağlamda geleneksel çocuk
oyunlarının matematiğe uyarlanarak uygulanması, öğrencilerin pek çok matematiksel
kavram/terim, sembol ve birim öğrenmelerine vesile olacaktır (Hacısalihoğlu
Karadeniz, 2017).
Uyarlanan oyunlarda kavramları anlatmaya yönelik benzetim ve örneklerle ilgili
durumların dışında günlük hayatta kullanılan tekerlemelere de; “yuvarlak odun parçası
hülü olarak adlandırılır”, “alla da olsa pulla da olsa biz o üçgeni isteriz”, “ebem esme,
kendir kesme, ufacık ekmek, yeşil yaprak, el el üstünde kimin eli?” yer verilmiştir.
Oyunlarda ortaya çıkan matematiksel durumların dil öğretiminde (Önal, 2002; Doğan,
2009; Gürsoy ve Aslan, 2011; Kabadayı, 2007; Taşlı, 2003), günlük hayattan seçilmiş
örneklerle (Girmen, 2012; Kutlu, 2009; Toksoy, 2010) yaklaşılması da öğrencilerin ders
süresince ilgisini çekebilir ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayabilir. Çünkü “öğrenmeyi
öğrenme” bireyin hayat boyu öğrenmeyi başarma ve sürdürmesindeki çabası
motivasyonu artırmada oldukça önemlidir (MEB, 2017).
Literatürde öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin matematikteki
pek çok kavramla ya da matematikte herhangi bir durumla ilgili bir takım zorluklar
yaşadıkları bilinmektedir (Baki, 2013; Davis, 2003; Hacısalihoğlu-Karadeniz, Baran,
Bozkuş, & Gündüz, 2015; Hacısalihoğlu, 2016). Bu zorlukların ortadan kalkmasına ya da
hiç oluşmamasına yardımcı olacak en önemli faktörlerden biri de geleneksel oyunların
öğretim sürecinde yer alması ve öğretmenin ya da öğretmen adayının bu konudaki
farkındalıklarının artırılması olabilir.
Çocukluğumuzda oynamaktan zevk aldığımız oyunların kitle iletişim araçlarının
olmadığı dönemlerde boş vakitleri değerlendirme, belli değerler kazandırma ve
eğlenme amacıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Her ne kadar matematik konularına
yönelik de olsa bu araştırmada ele alınan oyunların da bu tür öğelerin varlığı göze
çarpmaktadır. Çalışmanın sonunda uyarlanan oyunlarla, öğretmen adaylarına ve
öğrencilere kök değerlerin kazandırılmasına ilişkin katkılar sunacağı söylenebilir. Çünkü
değerlerimiz toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden
bugünlere aktarılmış ve yarınlara ileteceğimiz öz mirasımızdır (MEB, 2018). Eldeki
çalışmada öğretim programında yer alan kök değerlerden; adalet, paylaşım, bilimsellik,
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esneklik, eşitlik, estetik, sorumluluk, tasarruf, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır,
saygı, sevgi ve yardımseverlik değerlerine ulaşılabileceği görülmektedir (MEB, 2017,
2018). Buna paralel olarak Hacısalihoğlu Karadeniz (2018) çalışmasında, öğretmen
adaylarının matematik eğitimine has millî ve evrensel değerleri yeterince
içselleştirdiklerini; sevgi ve değer, doğruluk, kültürel mirasa sahip çıkma, estetik
duygulara önem verme, adil olma, vatanseverlik, alçak gönüllülük, liderlik, yaratıcılık ve
başarı, paylaşımcı olma, bağımsız ve özgür düşünme değerlerini açığa çıkardıklarını
belirlemiştir.
Geçmişten günümüze kadar soyut olarak adlandırılan matematik dersinin
öğretiminde
bu
oyunların
kullanılması
öğrencilere;
bazı
kavramların
somutlaştırılmasına ve matematiğin anlam kazanmasına, ona değer vermesine,
sevmesine; öğrenmeleri içselleştirmesine yardımcı olan ortamın oluşturulmasına ve
matematik dersine yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olacaktır (MEB, 2009,
2013; NCTM, 2000). Dolayısıyla bu çalışma ile Türkiye’deki bazı eğitim fakültelerinde
seçmeli bir ders olarak yürütülen “Matematik ve Oyun” dersinin tüm eğitim
fakültelerinin lisans programına, hatta ilkokul ve ortaokul programlarına
yerleştirilmesine dikkat çekilebilir.
Son söz olarak, yukarıda belirtilen tüm hususlar göz önüne alınarak, tüm sınıf
düzeyindeki öğrencilere matematiğin pek çok kazanımını ortaya çıkaracak geleneksel
çocuk oyunlarının uyarlanması ve uygulanması önerilmektedir. Bunun yanı sıra eğitim
fakültelerindeki tüm programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının da oyun ile
öğretime dikkat çekilebilir ve oyunla öğretim uygulamalarını alan eğitimi derslerinde
kullanmaları sağlanabilir. Ayrıca öğretmenlere; “Türkçe, Beden eğitimi, Fen ve
Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal
Bilgiler” gibi disiplinlerin öğretiminde geleneksel çocuk oyunlarından faydalanmaları
önerilebilir.
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ÇĠZGĠ FĠLMLER ÜZERĠNDEN “ġĠDDETE” BĠR BAKIġ
Öğr. Gör. Ülkü Hayriye ĠNCĠ
Karabük Üniversitesi

Öğr. Gör. Sibel AYDEMĠR
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Bu çalıĢma, televizyonun çocuk dünyası üzerindeki etkisinden hareketle, Ģiddetin
çocuklara etkisini ve bunun topluma etkisini çözümleme çabasından oluĢmaktadır.
Günümüzde önemli bir toplumsal sorun olan Ģiddet çizgi filmler aracılığıyla çocuklara
kolayca aktarılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, çocuk kanallarında yayınlanan çizgi
filmlerdeki Ģiddet varlığını ve unsurlarını belirleyip bu konuya dikkat çekmek ve bu
konuda gerekli toplumsal bilincin oluĢmasını sağlamaktır. Çözümleyici tipteki
çalıĢmanın verileri 2017 yılı Aralık ayında, üç çocuk kanalından (Disney Channel,
Sony(Planet) Çocuk ve TRT Çocuk) seçilen “Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi,
Winx Dünyası ve Ġstanbul Muhafızları” adlı çizgi filmler çözümlenmeye dâhil
edilmiĢtir. “Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi ve Winx (Club) Dünyası” çizgi filmler
yabancı yapım, Ġstanbul Muhafızları ise yerli yapım olması nedeniyle araĢtırmaya değer
görülmüĢtür. ÇalıĢmada içerik çözümlemesi tekniğiyle üç çizgi film karĢılaĢtırılmalı
olarak incelenmiĢ ve çocuklar için verdiği mesajlar çözümlenmiĢtir. Böylece bu üç
örnek üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, çizgi filmlerle “toplumsal şiddete”
doğru bir aktarımın olduğu ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ġiddet, Çizgi Film, Toplumsal Etki.
ABSTRACT: This study is an attempt to analyze the effect of violence on
children and the effect of collecting on the influence of television on the child's world.
Violence, an important social problem today, is easily transmitted to children through
cartoons. The aim of this study is to identify the presence and elements of violence in
cartoons on children's channels and draw attention to this issue and ensure that the
necessary social consciousness is formed in this regard. In December of 2017, cartoons
of "Miracle: Ladybug and Black Cat, Winx World and Istanbul Guard" selected by
Disney Channel, Sony (Planet) and TRT Children were included in the
analysis."Miracle: Ugur Insect and Black Cat and Winx World" was considered worthy
of investigation due to the fact that cartoons are made foreign and the Istanbul Guard is
made in Turkey. In the study, the contents analysis technique and three cartoons were
examined comparatively and the messages given to the children were analyzed. Thus,
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an evaluation based on these three examples shows that it is possible to transfer a
"social violence" with cartoons.
GiriĢ
Günümüz toplumlarının en belirgin özelliklerden birisi, geleneksel dönemlerde
çok geniĢ bir alana yayılan ve sosyal iliĢkileri düzenleyen sosyal ağların etki iĢlevlerini
yitirmesidir. Ailenin küçülerek çekirdek aileye dönüĢmesi ve teknolojik araçların
hayatımızı yönetmeye baĢlaması sonucunda birincil/yüz yüze iliĢkilerin “ikincil”,
“dolaylı” ve “sanal” iliĢkilere dönüĢmesi günümüz toplumunun en belirgin
özellikleridir. DeğiĢen ve dönüĢen toplumsal süreçlerle ortaya çıkan yeni durumlardan
çocukların daha fazla etkilendiği görülmektedir. DeğiĢimlerde yaĢanan kısa süreli
Ģoklar, uzun vadede çocukların davranıĢlarını ve toplumsal kimliklerini olumsuz
etkileyebilmektedir.
Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi, yetiĢkinlere kıyasla daha fazladır. Bu
etki de televizyonun sunmuĢ olduğu belli davranıĢ modellerinden kaynaklanmaktadır.
Bu modeller, aynı zamanda çocuklar için bir taklit kaynağı olmakta ve çocuğun
toplumsallaĢmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Çocukların psikolojik ve toplumsal
geliĢiminde etkin bir model olarak karĢımıza çıkan çizgi filmler, çocuğun ve
çocukluğun yeniden üretiminde bir kaynak olmaktadır. Televizyonda sunulan çizgi
filmler içerisinde Ģiddet, cinsellik ve saldırganlık gibi olumsuz öğeler yer aldığında
kuĢkusuz çocuğun zihinsel ve toplumsal geliĢiminde de olumsuz etkiler ortaya çıkardığı
görülmektedir.
Çocuklar açısından televizyon yayınları genel olarak değerlendirildiğinde
programların çocuğun dünyasını geliĢtirmesi, dilini etkin kullanması, eğitimine
yardımcı olması, zihinsel ve yaratıcı aktivitelerini ortaya çıkarabilmesi gibi olumlu
etkiler bırakması beklenir. Oysa günümüzde yayınlanan televizyon programlarının
birçoğu eğitici olmaktan uzak, hayalci, fantastik, cinsellik ve saldırganlık içeren öğeleri
barındıran ve eğlenceye yönelik yapımlardan oluĢmaktadır. Pratikle, televizyonda
aktarılan bilgiler arasındaki uyumsuzluk, çocuğun yaĢayacağı ya da yaĢamıĢ olduğu
“Ģiddet”in etkisini de ya azaltmakta ya da artırmaktadır.
Bu çalıĢma bu noktadan hareketle aslında çocuğun zihinsel, toplumsal ve
psikolojik dünyasına dönük bir çözümleme çabasından oluĢmaktadır. Odak noktasında
yerleĢtirdiği unsur ise çocuk programları içerisinde her yaĢa hitap etme özellikleri olan
“çizgi filmler” den oluĢmaktadır. ÇalıĢma çizgi filmlerin çocuğun Ģiddet ve Ģiddeti
algılama üzerindeki etkisini bir bütün olarak tartıĢtıktan sonra, çalıĢmanın evreni olarak
“TRT” de yayınlanan “İstanbul Muhafızları” ve “Disney Channel”da yayınlanan
“Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi” ve “Sony(Planet) Çocuk”da yayınlanan “Winx
Clubs” adlı çizgi filmler belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın çözümleme örneklemi ise her üç
çizgi filmin ilk on bölümü üzerine olmuĢtur. Bu çizgi filmlerin belirlenmesindeki temel
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neden Ġstanbul Muhafızları‟nın Türk yapımı oluĢu ve kültürümüze ait tarihsel öğelere
yer verip bunlara zarar verme ve koruma üzerine odaklanan bir çizgi film olmasıdır.
Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi, Güney Kore yapımıdır ve tüm bölümlerinde
kötülük özelliği yüklenecek kiĢinin karakterine göre kötülük simgesinden dolayı
seçilmiĢtir. Örneğin; polis için düdük, ressam için fırça vb. gibi. Winx Club ise Ġtalya
yapımıdır ve sihirli güçleri olan periler ve cadılar arasında sürekli bir mücadelenin
olması ve günümüzde çok izlenmesi nedeniyle tercih edilmiĢtir.
ÇalıĢmada içerik çözümlemesi tekniğiyle üç çizgi filmin on bölümü,
karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmiĢ ve çocuklar için verdiği Ģiddet içerikli mesajlar
çözümlenmiĢtir. Böylece bu üç örnek üzerinden yapılacak bir değerlendirme, çizgi
filmlerle bir “toplumsal şiddet edinme” yöntemi olarak sunulduğu ortaya konulmuĢtur.
AraĢtırmanın Metodolojisi
ÇalıĢmanın temel amacı; çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki Ģiddet
varlığını ve unsurlarını belirleyip bu konuya dikkat çekmek ve bu konuda gerekli
toplumsal bilincin oluĢmasını sağlamaktır. Çocuklar televizyonlarda gördükleri çizgi
film kahramanlarını rol ve model olarak benimsemekle birlikte, davranıĢlarıyla da
onları taklit edebilmektedirler.
Bu araĢtırmada içerik analizi yöntemi kullanılarak, üç çizgi filmin ilk 10 bölümü
izlenerek, çözümlenmiĢtir. Ġçerik çözümlemesi, yazılı metinler (kitap, dergi, gazete,
afiĢ, sloganlar ve radyo yayınları, mülakatlar, filmler, TV programları) üzerinde
uygulanır. Genel olarak içerik çözümlemesi bir iletiĢim incelemesidir (Gökçe,
2007:85). Ġçerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek
gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıĢırız. Ġçerik analizinde temelde yapılan iĢlem, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım,
ġimĢek,2011:227).
Çözümleyici tipteki çalıĢmanın verileri 2017 yılı Aralık ayında, üç çocuk
kanalından (Disney Channel, Sony (Planet) Çocuk ve TRT Çocuk) seçilen “Mucize:
Uğur Böceği ve Kara Kedi, Winx Dünyası ve Ġstanbul Muhafızları” adlı çizgi filmler
çözümlenmeye dahil edilmiĢtir. “Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi ve Winx
Dünyası” çizgi filmler yabancı yapım, Ġstanbul Muhafızları ise yerli yapım olması
nedeniyle araĢtırmaya değer görülmüĢtür. ÇalıĢmada içerik çözümlemesi tekniğiyle üç
çizgi film karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmiĢ ve çocuklar için verdiği mesajlar
çözümlenmiĢtir. Böylece bu üç örnek üzerinden yapılan değerlendirmede çizgi filmlerle
“toplumsal şiddete” doğru bir aktarımın olduğu ortaya konulmuĢtur.
ġiddet Kurgulu Bir Dünya‟da Çizgi Film
Çizgi film, bir konuyla ilgili olarak “karakterlerinin hareketlerini belirtecek
biçimde” art arda çizilmiĢ resimlerden oluĢan, bir nevi simgelerin ve sembollerin ete
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kemiğe büründürülmüĢ hali olarak düĢünülebilir. Çizgi filmler, çocukların yaĢamının
büyük bir bölümünde etkili olan özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu
dönemlerde çizgi filmler çocuklar için hayal dünyasına açılan bir kapıdır. Çocuklar
kendi dünyalarında istediğini kurgulamakta ve bu dünyada kurdukları hayalleri gerçek
yaĢamlarına taĢımaktadırlar. Bunun için çizgi film dünyası ile çocuğun dünyası
arasındaki bağlantı, onların yaĢam biçimini Ģekillendirmektedir.
Çizgi filmler sadece televizyon kanallarıyla sınırlı kalmamakta, internet
ortamlarında da izleme imkânı vermektedir. Çizgi filmlerde genel olarak çocuklar
kendilerinden büyüklerle mücadele etmekte, güçsüz kiĢilerin zor anlarında özel bir
güçleri ortaya çıkabilmekte, iyilerle kötülerin mücadelesinde hep iyiler kazanmakta, ya
da sihirle her kötülüğün cezalandırılmakta olduğu gösterilmeye çalıĢılır. Ancak, çizgi
filmlerin bu öğretici ya da eğitici olarak yansıtılmasının arka planında aslında Ģiddet
öğesini de barındırdığı dikkatli bir Ģekilde izlenildiğinde görülebilmektedir. ġiddet,
özellikle sözlü ve fiziksel Ģiddet olarak karĢımıza çıkabilmektedir.
Çocukların televizyon programlarının karmaĢık görüntüsü içinde her türlü yayına
açık olması; bu yayınlarda gösterilen dizilerin, filmlerin içerikleri, hatta çocukların
ilgisini çeken ve onlar için hazırlandığı belirtilen çizgi filmlerde Ģiddet öğesinin ön
plana çıkması, bir anlamda televizyonun çocuğun “saldırganlık geliĢimine” katkısı
olarak görülebilir (Güler 1991:181).
Çocukların belirli bir yaĢa kadar gerçekle kurmaca olgusunu birbirinden ayırt
edemedikleri ve televizyonda izlediklerinin birer gerçek olarak algıladıkları genel
olarak kabul edilen bir görüĢtür. Bu da çocuklar için televizyonun “gerçek, doğru ve
güvenilir” bir araç olması sonucunu doğurmaktadır. Televizyondaki bazı çizgi film
kurgu yapımları öylesine gerçekmiĢ gibi yapılmaktadır ki, yetiĢkinler bile bu yapımlar
için rahatlıkla “gerçek” yorumunda bulunabilir. Genel olarak bakıldığında çocuklar
televizyonda gördükleri her Ģeye inanmak eğilimi göstermektedirler. Gördükleri Ģeyleri
doğru kabul ettikleri için de karakterlerin davranıĢlarını benimseyerek, günlük
yaĢamlarına uygularlar. Ġstemediği davranıĢlarla karĢılaĢtıklarında direkt beğenmiĢ
oldukları karakterlerin özelliklerine benzer davranıĢlar göstermeye baĢlarlar.
Televizyon Ve ġiddet
Çocuklar çok uzun süre ya televizyondan ya da bilgisayardan çizgi filmleri
izlemektedir. Televizyonun çocukları ticari kaygıyla sürekli “tüketici” olarak
kurgulamasının dıĢında sorun yaratan baĢka bir Ģey ise, Ģiddet içeren görüntülere fazla
yer vermesidir (Cheviron,2014:64).
Çocuklar psikolojik olarak görsel medyanın etnik, dini, ırkçı ve homofobik
Ģiddet içeren içeriklere karĢı sürekli olarak savunmasız kalmaktadır. Üstelik internet,
video oyunları, bilgisayar ve televizyon söz konusuyken Ģiddetin medya unsuru olarak
görülmesi uzun süre devam edecektir. Çocukların Ģiddete eğilimlerini hem medya hem
çevrede gördükleri Ģiddet olayları hem de kendilerinin maruz kaldıkları Ģiddet ve kötü
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muamele etkilemektedir. Çocukluk dönemlerinde, çocuklar kendilerine model olarak
seçtikleri kahramanları, günlük yaĢamlarına ve oyunlarına dâhil etmeye baĢlar.
Televizyonda izlenen kahramanların çeĢitli davranıĢ ve hareketleriyle, çocuklarda
saldırganlık davranıĢı ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Ġkinci Bir Sen: Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi
Bir Güney Kore yapımı olan Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi çizgi filmi
2015 yılında yayın hayatına girmiĢ bir çizgi filmdir. 7 yaĢ ve üzeri çocuklara uygun bir
yapım olmasına rağmen her yaĢtan çocuk tarafından izlenmektedir. Çizgi film Ģu temel
üzerine kurgulanmıĢtır: Marinette (uğur böceği), ana karakterlerden birisidir ve lise
öğrencisidir. Marinette diğer arkadaĢlarına göre farklıdır. Çünkü iki ayrı hayatı
yaĢamaktadır. OkumuĢ olduğu okulda ikinci bir ana karakter olan Adrien‟e aĢıktır.
Adrien‟in (kara kedi) da iki ayrı hayatı yaĢar. Ġkisinin de farklı görevleri vardır ve görev
esnasında karĢılaĢırlar. Ġkisi de birbirinin gerçek kimliğini bilmemektedir. Hawk Mont
(kötü güç), Uğur böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini ele almak için, kötülük
simgesini yüklediği kiĢiyi yönlendiren kiĢidir. Çizgi filmde sürekli bir zıt güçler
mücadelesi yaĢanmaktadır. Çizgi film ikinci sezonuna ġubat ayında baĢlayacaktır.
“Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi” de asıl amaç kötülükle mücadele etmektir ve
yaĢam alanını korumaktır.
Tablo 1: Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi Çizgi Filminin Ġlk 10
Bölümünün Sınıflandırılması
MUCĠZE UĞUR BÖCEĞĠ VE KARA KEDĠ
BÖLÜM
İÇERİK
SÜRE
1.
Bölüm
Fırtınalı Hava
21 dakika 36 saniye
2.
Bölüm
Baloncuk
21 dakika 36 saniye
3.
Bölüm
Taklitçi Kedi
21 dakika 36 saniye
4.
Bölüm
Timebreaker
21 dakika 37 saniye
5.
Bölüm
Bay Güvercin
21 dakika 42 saniye
6.
Bölüm
Lady Wifi
21 dakika 42 saniye
7.
Bölüm
Firavun
22 dakika 06 saniye
8.
Bölüm
Memur Roger
21 dakika 39 saniye
9.
Bölüm
ġeytaniçizer
22 dakika 06 saniye
10.
Bölüm
Kara AĢk Meleği
21 dakika 10 saniye
Kısaca bölümlerden bahsedecek olursak, birinci bölümde; hava durumu sunmak
için spiker seçimi yarıĢması yapılacaktır ve finale kalan iki kiĢi arasında halk seçimini
yapmıĢtır. Kaybeden kiĢi aslında kazananın kendisi olduğunu düĢünmektedir. Hawk
Mont, haksızlığa uğradığını düĢünen kiĢiye hemen Acuma‟yı (kötülük kelebeğini)
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göndererek, kötülük yapmasını sağlar. Marinette ve Adrien kimliklerini değiĢtirerek
Fırtınalı Hava‟yla mücadeleye baĢlar ve kötülüğün yapılmasını engellerler.
Ġkinci bölümde; Adrien‟ın doğum günü vardır ve babası kutlama yapılmasını
istemez. Buna arkadaĢı “büyükler çok kötü” diyerek sinirlenir. Bu durumda çocuklar
tarafından, aslında büyükler herhangi bir Ģeye izin vermedikleri zaman hep kötüymüĢ
gibi algılanmasına sebebiyet vermektedir. Hawk Mont yine devreye girerek, ona
yardım edebileceğini, büyükler konusundaki düĢüncesine katıldığını, ancak Uğur
Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Baloncuk adını alan
Adrien‟ın arkadaĢı artık büyükleri balonlara hapsederek yok etmeye baĢlar. Duruma
Uğur Böceği ve Kara Kedi müdahale ederek kötülüğü yok ederler.
Üçüncü bölümde; Uğur Böceği‟ ne âĢık bir hayranı vardır. Kara Kedi, hayranına
“biz Uğur Böceğiyle sevgiliyiz”, der. Bu duruma çok üzülen Uğur Böceği hayranını
fark eden Hawk Mont hemen devreye girerek, ona yardım ederek Kara Kedi kılığına
dönüĢtüreceğini, böylelikle Uğur Böceğine sahip olabileceğini, ancak karĢılığında Uğur
Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Sahte Kara Kedi
kılığına bürünen hayran artık kötülük yapmaya baĢlamıĢtır. Uğur böceği iki Kara
Kedi‟yi görünce ĢaĢırır ve mücadeleye baĢlar. Gerçek Kara Kedi kendisinin
suçsuzluğunu ispatlamak için Uğur Böceği‟ ne yardım eder ve kötülüğün kazanmasına
engel olurlar.
Dördüncü bölümde; okulda Alex ve Kim arasında iddia vardır ve kazananı
belirlemek için koĢu yarıĢı yapacaklardır. Bu sırada Alex‟e babası çok güzel bir saat
hediye eder. Alex yarıĢ için hediyesini Alya‟ya teslim eder. Artık yarıĢ baĢlamıĢtır.
Adrien hediye saate bakarken sınıf arkadaĢı Clion gelerek saatin düĢüp kırılmasına
sebep olur. Alex buna çok sinirlenir. Hawk Mont Alex‟e haklı olduğunu, geçmiĢe
giderek saatini kurtarabileceğini, ancak Uğur Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini
getirmesi gerektiğini söyler. Alex artık zamanı geri almak için Timebreaker‟a
dönüĢerek kötülüğe baĢlar. Uğur Böceği ve Kara Kedi bu zorlu görevi birlikte hareket
ederek aĢarlar ve kötülüğü engellerler.
BeĢinci bölümde; okulda melon Ģapka tasarımı ödevi vardır ve Adrien en çok
beğenilen sapka tasarımını bir reklam filmi çekiminde kullanacaktır. Marinette Ģapka
tasarımını düĢünmek için parka gittiği sırada Bay Rapiel güvercinlere yem atarken,
polisin “burada güvercin beslemen yasak” diyerek tartıĢtıklarını görür. Bay Rapiel
duruma çok üzülerek insanların nasıl bu kadar bilinçsiz olabildiğini düĢünürken Hawk
Mont devreye girerek haklı olduğunu, eğer isterse Ģehrin güvercinlere ait olabileceğini,
ancak Uğur Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Rapiel,
Bay Güvercin‟e dönüĢerek artık kötülük yapmaya baĢlar. Artık Ģehir tamamen kuĢların
egemenliğinde olacaktır. Uğur Böceği ve Kara Kedi, Bay Güvercinle Mücadeleye
baĢlayarak güvercini yönlendirdiği “düdüğü” kırarak kötülüğü yok ederler. Tasarım
yarıĢmasında Clio, Marinette‟nin çiziminin aynısını yaptırmıĢ ve Marinette‟nin
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tasarımını çaldığını iddia etmiĢtir. Marinette tasarımın kendisine ait olduğunu
ispatlayarak birinci seçilir.
Altıncı bölümde Alya gerçek Uğur Böceği‟nin kim olduğunu tespit etmeye
çalıĢır. Cloi‟nin dolabında Uğur Böceği‟ne ait eĢyaları görünce Uğur Böceği‟nin onun
olduğunu düĢünerek fotoğraf çeker. Clio bunu fark ederek “hırsız” diyerek müdüre
Ģikâyet eder ve Alya okuldan uzaklaĢama cezası alır. Alya bunun haksızlık olduğunu
düĢünürken Hawk Mont haklı olduğunu, ona yarım edebileceğini ancak Uğur Böceği
ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Lady Wifi „ye dönüĢen
Alya önce ceza veren müdürü hatalı olduğunu canlı yayında söyler. Marinette ve
Adrien durumu görünce hemen olaya müdahale için kılık değiĢtirirler. Lady Wifi amacı
onların gerçek kimliğini ortaya çıkarmaktır. Wifi gücünü aldığı baz istasyonunu etkisiz
hale getiren Uğur Böceği ve Kara Kedi kötülüğü engeller.
Yedinci bölümde; Alya, Uğur Böceği‟ni bulmak için bir blok oluĢturmuĢ ve bilgi
edindiğinde paylaĢım yapmaktadır. Amacı Uğur Böceği‟nin kim olduğunu tespit
etmektir. Firavunlar ile ilgili sergi vardır. Alya ve Marinette orayı ziyarete gitmiĢtir.
Jally “Tutan Kamon‟un” sayesinde büyü yapıp ölüleri diriltebileceğini düĢünmektedir.
Babası ise bu duruma kızmıĢtır. Jally buna üzüldüğü sırada Hawk Mont haklı olduğunu,
ona yardım edebileceğini ancak Uğur Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmesi
gerektiğini söyler. Jally, Firavun‟a dönüĢerek mumyaları diriltmeye baĢlar. Firavun‟un
(Jally) amacı ölen sevgilisini diriltmektir ve bunun için büyü ayini yaparak, 100 kiĢiyi
feda etmesi gerekmektedir. Uğur Böceği ve Kara Kedi bunu durdurmak için
mücadeleye baĢlar ve kötülük geldiği yere gönderilir. Bu bölümde aslında dirilmeyle
sonsuz yaĢamın olabileceği gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu durum da çocukların hayal
güçlerini olumsuz etkilemektedir.
Sekizinci bölümde; Okulda öğrencilerin ebeveyn mesleklerinin tanıtım günüdür.
Marinette‟nin babası kendi mesleğini tanıtır ve babasının yapmıĢ olduğu Kruvasanları
dağıtır. Clio bu durumla dalga geçer. Çünkü zengin kızıdır ve Marinette‟yi küçük
görmektedir. Sabrina‟nın babası da Polis memurudur ve kendisini tanıtır. Cloi
künyesinin kaybolduğunu söyleyerek bu durum ile ilgili Marinette‟ye suçlar. Clio‟nin
babası Belediye BaĢkanı‟dır ve polis memuruna emir verir. O suçsuz birini
arayamayacağını söyleyince iĢten çıkartır. Hawk Mont bu fırsatı görerek, Polis
memuruna, “sen Ģehrin düzenleyicisisin ben sana yardım edebilirim, ancak Uğur
Böceği ve Kara Kedi‟nin mucizelerini getirmen gerekir” der. Memur Roger, Hawk
Mont tarafından verilen güç ile etrafa zarar veren herkesi cezalandırmaktadır. Sıradaki
görevi Belediye baĢkanının adaletini sorgulamaktır. Polis memuru kendisinin adalet
olduğunu düĢünmektedir. Marinette ve Adrien dönüĢüme geçer. Memur Roger, Kara
Kediyi yakalamıĢtır ve Hawk Mont memur Roger‟a Kara Kedi‟nin mucizesini almasını
emreder. Ancak Uğur Böceği duruma müdahale eder. Kara Kedi ve Uğur Böceği
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memur Roger tarafından kanun suçlusu ilan edilir. Artık mücadele baĢlamıĢtır. Uğur
böceği memur Roger‟a adalet ve intikamı karıĢtırdığını söyler. Mücadele için görevi
baĢarıyla tamamlarlar. Clio‟nin bilekliği de bulunarak teslim edilir. Belediye baĢkanı
hatasını kabul ederek Memur Roger‟dan özür dileyerek terfi ettirilir.
Bu bölümde ebeveynler çocuklarının her söylediğini doğru kabul ettiği için ve
mertebesi yüksek olan kiĢilerin çocukları hep haklı olarak görüldüğü için karĢı taraftaki
kiĢileri suçlamak çok doğruymuĢ gibi gösterilmektedir. Çocukların babalarının
meslekleri üzerindeki etkisi Ģu Ģekilde gösterilmektedir: Üst kademelerde görev alanlar
daha saygın, daha zengin ve itibar sahibi, güçlü ve her istediklerini yapabilen bireyler
olarak gösterilirken, alt kademede görev alanlar değersiz ve yönetilen olarak
gösterilmektedir. Bu çocuklar arasındaki meslek algısının olumsuz olmasına ve
akranlar arasında çatıĢma çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sürekli karĢı tarafı ya
küçük görme ya da kıyaslama durumu ortaya çıkmaktadır.
Dokuzuncu bölümde; Matenyal, Marinette‟e aĢık ayrıca çizim yapmayı ve hayal
kurmayı seven biridir. Fen dersinde yine çizim yapan ve hayal kuran Matenyal‟a
öğretmeni iĢte bu çizimler yüzünden Fen dersinden geçemiyorsun diyerek azarlar. Bu
sırada Matenyal‟in defteri düĢer ve bu defterdeki çizimleri gören Clio Matenyal ile
dalga geçer. Tam o sırada Hawk Mont, sanatçı ruhlu olanların romantik olduğunu,
ezildiğini belirterek ona yardım edebileceğini, ancak Uğur Böceği ve Kara Kedi‟nin
mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Derste sunum yapılacaktır ve öğretmen
sunum sıralamasını söyler. Marinette, Sabrina ve Cloi ile birlikte bir gruptur. Sabrina
tüm ödevi kendisi yapmaktadır ayrıca Cloi onu yönetmektedir. Sürekli süslenme
meraklısı olan Clio‟ye tepki gören Sabrina ĢaĢırır ve Marinette hayran olarak, arkadaĢ
olur. Cloi rüĢvet vererek ödevi Sabrina‟ya yaptırmaya çalıĢır. Tam bu sırada Matenyal,
Ģeytançizer kimliğiyle Clio‟ye saç kurutma makinesi ile saldırır. Marinette ve Adrien
kılık değiĢtirir. Cloi‟ye sinirlenen Marinette proje yapmak için Sabrina‟yı arar.
Matenyal bu sırada Marinette‟nin yanına gelerek doğum gününe çağırır. Doğum
gününe katılmak için Cloi‟ye zarar vermemesi gerektiğini belirtir, Matenyal kabul eder.
Kara kediyle birlikte hareket ettiği için Marinette‟ye kızgın olan Matenyal, Marinette‟yi
Clio‟ya benzetir ve bu durum Marinette‟yi kızdırır. Matenyal Clio‟ya zarar vermek için
oradan uzaklaĢır. Cloi insanlarla dalga geçmeyi sevdiğini söyleyen Matenyal,
kendisiyle dalga geçince neden kızdığını söyler. Kara Kedi ve Uğur Böceği mücadele
için yardıma gelir ve kötülüğü geri gönderir. Hayal gücünü kullanarak çizim yapan
birinin hem aĢağılanması hem de Ģeytan olarak simgelenmesi çocukların çizim yapan
herkesi Ģeytan olarak sembolleĢtirmesine sebep olacaktır. Küçük görülen birinin güç
sahibi olunca, kendisini küçük gören kiĢiye aynı Ģekilde davranmasını, hatta fiziksel
Ģiddete baĢvurması korku dürtüsünü ortaya çıkarmakta, bu durumda çocuklara
kendisine nasıl davranılıyorsa aynı Ģekilde davranması gerektiği algısını
uyandırmaktadır. Bu bölümde özellikle sözel Ģiddet daha baskın olarak karĢımıza
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çıkmaktadır. Clio karakteri güzelliğine çok düĢkün olduğu için, sorumluluktan kaçan,
karĢısındakinin zaafını bilerek kendi çıkarı doğrultusunda kullanan biri olarak
gösterilmesi, aslında kendisini güzel ve zengin gören herkesin aynı davranıĢı
sergilemesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Onuncu bölümde; Sevgililer günü gelmiĢtir. Clio, poster imzalatmak için
Adrien‟in yanına gelir. Clio i yine Marinette ile dalga geçer. Marinette bir aĢk Ģiiri
bulur ve onu okur. Tiki onun Marinette olduğunu söyler. Max sevgililer günü için
hareketin baĢlaması gerektiğini söyler. Kim sevgililer gününde sevdiği kıza duygularını
ifade edecektir. Marinette onu cesaretlendirir. Marinette de umutlanarak Adrien‟e
duygularını ifade etmeye çalıĢır. Clio imzalattığı posteri Adrien‟in kendisine
duygularını açtığını ifade ederek herkese gösterir. Adrien de Uğur Böceği‟ne aĢıktır
ama kimliğini bilmiyordur. Adrien Ģiir yazmaya çalıĢır ama beceremez. Kim, Clio‟ye
aĢkını itiraf eder. Clio fotoğrafını çeker ve dalga geçerek reddeder. Kim buna çok
üzülür. Hawk Mont bu durumu fırsata çevirmek ister. Bugünün aĢkın ve aptalların günü
olduğunu belirterek Kim‟in yanına kelebeğini gönderir. Kim‟e kötü aĢk tanrısı adını
vererek, kendini tanıtır, aĢk ve dostluğu bitirmek için ona güç vereceğini ancak ona
uğuru getirmesi gerektiğini söyler. Kim kimse âĢık olamayacak diyerek kötülük
yapmak için harekete geçer. AĢkın simgesi olan oklarla herkesi kötüye dönüĢtürmeye
baĢlar. Artık herkes kötü ve birbirine düĢman olur. Artık herkes birbirinin kalbini
kırmaya baĢlar. Marinette ve Adrien kimliklerini değiĢtirerek ġeytani aĢk tanrısıyla
mücadele etmeye baĢlar. Hawk Mont, Kötü aĢk tanrısına güçlerinin devam etmesini
istiyorsa uğur böceğinin mucizelerini getirmesi gerektiğini söyler. Bu sırada Adrien,
uğur böceğine aĢkını itiraf edecekken Ģeytani ok isabet eder ve duygularının aksini
söyler ve Ģeytani aĢk tanrısına yardım eder. Kara kedi ve uğur böceği arasında
mücadele baĢlar. Kara kedi nefretin her Ģeyi yenebileceğini söyler. Marinette tam o
sırada prensin prensesi öperek uyandırdığını hatırlar. Uğur Böceği sihirli tılsımını
kullanır ve Kara Kedi‟yi öperek yeniden eski duygularına dönmesini sağlar. Böylece
kötülük bir kez daha kaybetmiĢ olur.
Bu on bölüm neticesinde; aslında mağdur görünen kiĢilerin güçlü bir karakterle
yönlendirilip cesaretlendirilmesiyle, nasıl kötülük yapabileceğini ama kötülüğün
aslında her zaman iyiliğe karĢı kaybedeceği gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. ġiddet içeren
unsurlar olarak daha çok karĢısındaki kiĢiye sözlü ve fiziksel Ģiddet uygulandığı
görülmüĢtür.
Gizemli Bir Dünya: Winx Club
Bir Ġtalyan yapımı Winx Club, 2004 yılında yayın hayatına baĢlamıĢ olan bir
çizgi filmdir. Hedef kitlesi 4-16 yaĢ arasında çocuklardır. Dünyada 131 ülkede izlenmiĢ
ve 6. Sezonunu tamamlamıĢtır (her sezon 26 bölümden oluĢmaktadır). Winx Club‟ın
ana konusu sihirli güçleri olanlar için oluĢturulmuĢ okullarda periler, uzmanlar ve
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cadılar arasındaki mücadeledir. Yani burada da iyiler ve kötüler mücadelesi
görülmektedir. Her perinin bir Pixie‟si bulunmaktadır ve güç kaynağını onlardan
almaktadırlar. Çizgi filmde Alfea Okulunun öğrencilerinden oluĢan Winx‟ler beĢ kiĢilik
kız grubundan oluĢan bir gruptur. (Bloom, Stella, Flora, Miusa ve Tecna) Çizgi filmin
ana karakterini Bloom oluĢturmaktadır. Bloom ilk sezona 16 yaĢında baĢlamıĢtır ve en
güçlü olan “Ejder gücüne” sahip peridir. Pixie‟si Lockette (portallar mini perisi)‟dir.
Cadılar Bloom‟un Ejder gücünü almak için mücadele edeceklerdir. Ama ilk sezonda o
güce sahip kiĢinin Stella olduğunu düĢünmektedirler. Stella ikinci ana karakter olan
peridir. Stella güneĢ ve ayın gücünü kullanır. Modaya düĢkündür ve çok bakımlıdır.
Pixie‟si Amore (aĢk mini perisi)‟dir. Flora, doğa güçlerini kullanır. Oldukça sakin ve
iyi kalplidir. Pixie‟si Chatta (gevezelik mini perisi)‟dir. Miusa, müzik gücünü kullanır.
Karamsar olmasına rağmen çok iyi bir arkadaĢtır. Pixie‟si Tune (görgü mini perisi)‟dir.
Tecna, teknoloji gücüne sahiptir. Mantıklı ve rasyonel düĢünür. Pixie‟si Digit
(nanoteknoloji mini perisi)‟dir.
KızılçeĢme ‟de eğitim gören Uzmanlar grubu ise Ģu kiĢilerden oluĢmaktadır.
Sky, Eraklyon kralıdır, çok güçlüdür ve Bloom‟a aĢıktır. KızılçeĢme Kolejinde, kılıç
becerileri ve özellikle tekno-araçlar (usta bir pilottur), üzerine öğrenim görür. Sky,
cesur ve beceriklidir. Aynı zamanda, hiçbir engelin durduramayacağı kadar azimli ve
kuvvetli bir dövüĢçüdür: Uzman arkadaĢlarının doğal lideridir. Brandon Sky‟ın en
yakın arkadaĢıdır ve Stella‟ya aĢıktır. ġimdi de, diğer uzmanlara göre hayli ileri
düzeydeki kılıç tekniğini kusursuzlaĢtırmak üzere dersler almaktadır. Kızlardan
gerçekten hoĢlanır: Bu nedenle iyi giyinmeyi sever, çekici ve tatlı dillidir; yeri
geldiğinde tam bir beyefendi gibi davranır. Riven, oldukça hassastır, kendisinden ve
özel yaĢamından söz etmekten pek hoĢlanmaz. Ġyi bir atlettir, iradesi ve enerjisiyle
bütün spor dallarında en iyi olmayı baĢarır. KiĢisel baĢarı elde etme hırsıyla, daha iyiye
ulaĢmak için her gün antreman yapar. Çoğu zaman sert tavırlıdır, ama özünde son
derece gerçekçi, kararlı ve rekabetçidir. Yeteneklerini denemekten zevk aldığı için,
hiçbir meydan okumayı geri çevirmez. Muisa onu iyi olmadığı zaman sevmez. Timmy,
Timmy grubun beynidir. Özgün ve ilginç buluĢlarıyla tüm Magix‟te ün salmıĢ bilim
adamları ve araĢtırmacılardan oluĢan bir aileden gelir. Bir bilgisayar uzmanı ve
elektronik dâhisidir: En önemli yeteneği, teknoloji ve büyüyü birleĢtirebilmesidir.
KızılçeĢme Koleji‟ne katılmasının nedeni, bu bilgi hazinesini geliĢtirmek ve okuldaki
diğer arkadaĢlarının da bunları kullanabilmesini sağlamaktır. Her zaman önce düĢünür,
sonra harekete geçer. Biraz da utangaçtır. Ama aynı zamanda beceriklidir ve ortaya
çıkan sorunlara doğru çözümlerini üretmekte zorluk çekmez. Helia, Flora‟nın
sevgilisidir. Lazer kırbaçlı eldiven kullanır. Biraz tuhaf ve idealisttir. Sunulan
teknolojik aletlerden ziyade defter kullanmayı sever.
Bulutkule cadılar koleji cadıları Trix‟ler ejder gücünü elde etmek için mücadele
eden 3 kiĢilik gruptur. (Lcy, Darcy, Stormy). Lcy, buz ve kar gücüne sahiptir ve Trix‟in
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lideridir. Darcy, illüzyon ve karanlık gücüne sahiptir. Stormy, fırtına ve elektrik gücüne
sahiptir.
Tablo 2: Winx Club Çizgi Filminin Ġlk 10 Bölümünün Sınıflandırılması
WĠNX CLUB
BÖLÜM
İÇERİK
SÜRE
1.
Bölüm
Beklenmedik Bir Olay
22 dakika 19 saniye
2.
Bölüm
Magix‟e HoĢgeldiniz!
22 dakika 59 saniye
3.
Bölüm
Alfea‟da Dersler BaĢlıyor
23 dakika 41 saniye
4.
Bölüm
Karaçamur Bataklığı
22 dakika 16 saniye
5.
Bölüm
Karanlıkta Randevu
23 dakika 49 saniye
6.
Bölüm
Sihirli ArĢivin ġifresi
23 dakika 02 saniye
7.
Bölüm
ArkadaĢlar Ne Ġçindir?
23 dakika 33 saniye
8.
Bölüm
Bir ArkadaĢlık Bozuluyor
24 dakika 21saniye
9.
Bölüm
Daphne Kim?
24 dakika 25 saniye
10.
Bölüm
Domino
22 dakika 43 saniye
Kısaca bölümlerden bahsedelim. Birinci bölümde; Bloom “Periler efsane mi
gerçek mi?” kitabını uyumadan önce okumuĢ ve sabah geç kalkmıĢtır. Annesi kitabı
görünce böyle Ģeylere inanma der. Bloom evcil hayvanı Kiko‟yu dolaĢtırmaya
çıkardığında bir peri ile canavarların mücadele ettiğini görerek olayı durdurmaya
çalıĢır. Bir anda Bloom‟un ellerinde sihirli baloncuklar oluĢur ve canavarları
uzaklaĢtırır. Bloom ĢaĢkındır. Stella kendisinin peri olduğunu söyler ve Bloom‟a
kurtulmasında yardım ettiği için teĢekkür eder. Stella Bloom‟a “korku ve diğer güçlü
duyguların gücünü ortaya çıkardığını” söyler ve Magix ‟teki Alfea‟da periler okulu
olduğunu ve oraya gelmesi gerektiğini söyler.
Ġkinci bölümde, Bloom‟u ailesi Magix‟e götürürler. Stella “solarya” yüzüğü
sayesinde Bloom‟la birlikte okula girer. Bloom okula kaydolmamıĢtır, ancak kayıt olup
gelmeyen Varanda‟nın adını kullanarak okula giriĢ yapar. Okulun disiplininden
sorumlu Griseda okulda 5 yıl kalacaklarını ve disiplin kurallarına uymazlarsa okuldan
atılacaklarını söyler. Herkes odalarına yerleĢir. Bloom, flora ile oda arkadaĢıdır.
Birlikte akĢam Magix çarĢısında yemek yiyeceklerdir. Bloom, birine saldıran
canavarları görür, arkadaĢlarına haber vermesi gerekmektedir. Ancak bir anda
görünmez olarak Bloom‟un etrafını kuĢatırlar. Stella ve arkadaĢları Bloom‟u
kurtarmaya gelir ve mücadeleyi kazanır. Okul yönetimi Bloom hakkında gerçeği
öğrenir. Disiplin Ģefi kızar, ancak müdür olumlu karĢılar. Kızlar gruplarına bir isim ve
logo bulurlar. Gurubun adı: Winx‟tir.
Üçüncü bölümde, dersler baĢlamıĢtır ve baĢkalaĢım dersinde saç renklerini
aynaya bakarak değiĢtirmeleri gerekir. Bloom konsantre olamadığı için değiĢimi
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gerçekleĢtirememiĢtir. Gala gecesi yapılacak ve geleneksel hoĢ geldin hediyesi
dağıtılacaktır. Gala hazırlıkları baĢlamıĢtır. Bloom kıyafet aramaktadır ama henüz
bulamamıĢtır. Cadılar gala olacağını bildiği için Alfea‟ya gizli yoldan gelirler.
Hediyeleri yılan sıçanlarıyla değiĢtirerek kötülük yapmayı planlarlar. Bloom bunu
görür ve cadılarla mücadele etmeye baĢlar. Yarımda Bloom‟un arkadaĢları gelerek
daire oluĢturarak hediyeleri eski hallerine getirirler. Cadılar bu sırada Stella‟nın
yüzüğünü almıĢtır. Ancak cadılar sandığı açtığında yüzük yerine “ördek” görürler.
Bloom da kıyafetini değiĢtirerek galaya katılır.
Dördüncü bölümde; Ġksir dersi öğretmeni Palladium ile ikinci ders baĢlamıĢtır ve
bataklığın yakınındadırlar. Dersin konusu bataklıktan herkes kendi gücüyle
kurtulacaktır. Doğanın gücüne ses vermeyi unutmayın der, Palladium. Cadılar
okulunun öğrencileri Zarathustra‟nın dersinden kaçarlar. Çünkü çok sıkılmıĢlardır.
Dersi ekmek için görünmezlik sihrini kullanırlar. Diğer bir dev yakalanmıĢtır ve
mahkemeye çıkarılacaktır. KızılçeĢme öğrencileri(uzmanlar) mahkûmu mahkemeye
götürmektedirler. KızılçeĢme uçağı tam o sırada düĢer. Winx arkadaĢlar onları görür ve
yanına giderler. Ama dev kaçmıĢtır. Hem Alpea öğrencileri hem de KızılçeĢme
öğrencileri devi yakalamak isterler. Ama dersin ödevini yapmak zorundadırlar. Alpea
öğrencileri onlara yardım etmeye karar verir. Devi adımları ilk adımlardan sonra
adımlarının izleri yok olmaktadır. Yok olma sihriyle götürüldüğünü düĢünmektedirler.
Alpea öğrencileri bataklığın sesleri yok ettiğini bilmektedirler. Kızlar izlerin peĢinden
giderler. Bu sırada KızılçeĢme öğrencileri sakin etoburlara yakalanmıĢlardır. Timmy
yardım için bağırır ve kızlar sesin olduğu yere. Her iki öğrenci grubu birlikte hareket
etmeye karar verirler. Ancak Riven bu düĢünceye karĢı çıkar. Perilerle birlikte hareket
etmek istemez. Girdap herkesi içine çekmektedir. O yüzden bataklıkta dikkatli olmaları
gerekmektedir. Alpea öğrencilerinden iki kiĢi devin tuzağına düĢmüĢtür. Winx grubu ve
kızılçeĢme öğrencileri devle mücadele etmek isterler kızları kurtarırlar, ancak dev
ortadan kaybolur. Stromy, devin kaybolmasına çok sinirlidir. Diğer iki cadı kardeĢler
onu sakinleĢtirmek isterler. Yerçekimini bozan sihir sayesinde devin batmadan
yanlarına gelmesi gerektiğini söyler. Dev gelmiĢtir, cadılar ona verilen görevin bittiğini
belirterek yok ederler. Ġki grupta olay yerine gelirler ve devin bir sihirle yok edildiğini
düĢünürler. Ġksir dersi öğretmeni Palladium, Winx grubunun en son gelmesine rağmen
çok iyi iĢ çıkardıklarını söylerler. Ama bunun daha yeni bir baĢlangıç olduğunu da
belirtir.
BeĢinci bölümde; Profesör Wiskins‟in dersindedirler. Ve böcek değiĢimi dersini
yarına bırakmıĢtır. Stella derse gelmemiĢtir. Bloom Stella ile konuĢmaya gider.
Stella‟nın odası darmadağındır. Stella, Bloom‟a yüzüğünün nerede olduğunu sorar.
Bloom ĢaĢkındır. Neden böyle davrandığını anlayamaz, Stella Bloom‟u hırsızlıkla
suçlar. Winx grubunun kızları Stella‟nın davranıĢına anlam veremez. Bloom sanki
Stella‟nın içine Ģeytanın kaçmıĢ gibi davrandığını söyler. Kızlar bu olayı araĢtırmaya
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karar verirler ve kızıl çeĢmeye doğru yol alırlar. Yazılan notu Sky‟a gösterirler. Sky bu
yazının kendisine ait olmadığını söyler. Kızlar Magix‟e giderek siyah laguna bakmaya
çalıĢırlar. Ancak orada böyle bir yer yoktur. Herhangi bir iz bulamazlar. Biri kızların
yanına gelerek sordukları yeri tarif eder. Ama o kiĢi kötü devden baĢkası değildir.
Flora, ağacın nefes almadığını söyler. Kızlar bunun bir tuzak olduğunu anlarlar ama
çok geçtir. Kötülüğe bürünmüĢ Stella yüzüğünü ister ve Winx grubuyla mücadele eder.
Kızlar hemen sihirli görünümlerine dönüĢür. Stella‟nın görünümündeki cadı normale
döner ve diğer cadılar da görünür hale gelir. (Cadıların lakabı Trix‟ler). Cadılar
Stella‟yı ağlarında tutarak Stella‟nın yüzüğünü isterler. Enerji diskleri Stella‟yı giderek
sıkıĢtırmaktadır. Bloom‟a Stella mı yüzüğü mü diye Ģantaj uygularlar. Bloom yüzüğü
cadılara verir. Cadılar baĢardık diye sevinirler. Winx‟ler çok mutsuz olurlar.
Altıncı bölümde; Bloom Stella‟nın yüzüğünü kurtarmak için araĢtırma
yapmaktadır. Ejder iyilik ve kötülüğün sembolüdür. Alpea müdüresi ejder ile bilgiyi
Bloom‟a paylaĢır. Ejderin dünyaya sıcaklık verdiğini, sonra da dominoya gittiğini
söyler. Domino eskiden mutluluk alanıydı, kötülük buraya gelince soğuk bir yer
olmuĢtur. Trix‟ler sihirle havada durmak isterler. Yüzüğe çok kızarlar. Enerjisinin
nereden olduğunu merak ederler ve perilere kızarlar. Yüzüğün bir iĢe yaramadığını
söylerler. Amaçları ejderin gücünü elde etmektir. Not, trix‟lerin dağıttığını düzeltir.
Winx‟ler Bulutlu kuleye gelmiĢlerdir. Stella yüzüğüne kavuĢmuĢtur ancak kapı
kapanmıĢtır ve çıkamazlar. Bulutlu kulenin arĢivini dolaĢırlar. Trix‟lere uyarı gider,
arĢivler odasına birilerinin girdiğine dair. Bloom güçleriyle ilgili bilgiyi öğrenmek için
adının olduğu arĢive bakmak ister. Cadı direkt karĢılarına çıkar ve Winx‟ler baĢını
belaya sokmuĢtur. Güçlerini birleĢtirerek mücadele etmeye baĢlarlar. Dev örümcekler
Winx‟lerin etrafını sarmıĢtır. Winx‟ler koruyucu bir kalkan oluĢtururlar ancak o engeli
örümcekler aĢarlar. Winx‟ler örümcekleri yok etmek için örümcek düĢmanı örümcek
yiyen oluĢturup onlardan kurtulurlar. Ancak henüz Bulutlu kuleden kurtulamamıĢlardır.
Bloom arkadaĢlarının kendileri yüzünden o tehlikeli bölgede olduğunu düĢünerek
piĢman olur. Bir ses Bloom‟a gel benimle seni güvenli yere götüreceğim der ve
Winx‟ler topluca gösterilen yerden giderler. Griselda, Winx grubunun izinsiz Ģeyler
yaptığı için ceza almasını ister ve güçleri ellerinden alınır.
Yedinci bölümde; Griselda, güçlerinin alınmasının yanı sıra tüm Alpea okulunu
temizlemesi için Winx‟lere ceza verir ve yarın kontrol edeceğini söyler. Stella dıĢındaki
kızlar temizlik yaparken, Stella tırnak bakımı yapar. Bloom, Stella‟nın iĢ yapması için
üzerine 1 kova su döker. Aksam konser vardır ama Winx‟ler temizliği bitiremediği için
katılamayacaktır. Winx‟ler uzmanları yanlarına çağırır. Trix‟ler izinsiz olarak Bulutlu
kuleye girdikleri için Alpea‟yı yok etmeleri gerektiğini düĢünürler. Minta, aslında
perilerin iyi olduğunu onlarla arkadaĢ olunabileceğini söyleyince Trix‟ler onunla
uğraĢırlar. Winx‟ler ve uzmanlar birlikte Alpea okulunu temizlerler. Trix‟ler vacumları
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çağırarak kendilerine yardım etmelerini sağlarlar. Vacumların kendilerini güce
götüreceklerine inanmaktadırlar. Alpea‟ya yaratık zarar vermeye baĢlamıĢtır. Uzmanlar
perilere yerlerinde durması gerektiklerini söyler. Ama periler bunu dinlemez. Winx‟ler
vacumla karĢılaĢırlar ama güçleri olmadığı için ondan uzaklaĢmaya baĢlarlar. Vacum
onları takip etmektedir. Uzmanlar yardıma gelirler. Kızar temizlik aletleriyle vacumla
mücadele etmeye baĢlar. Alpea ve Winx‟ler için olan olayı çözmeleri gerekmektedir.
Vacum ejderin gücünün bulunduğu odayı göstermiĢtir ancak Trix‟ler bulamamıĢtır.
Winx‟ler müdirenin odasına girmiĢler, müdüre de onları orada yakalamıĢtır. Müdür,
uzmanların yardımı için teĢekkür mektubu yazacaktır. Cadıları da Ģikâyet edecektir,
müdirelerine. Müdire sihirsiz olayı çözdükleri için güçlerini geri verir.
Sekizinci bölümde; “Gül bayramıdır”. Herkes annesini hatırlayacaktır o gün.
Winx ekibi okulda kalırlar, gül bayramını kutlamak istemezler, hepsinin bir nedeni
vardır kutlamamak için. Trix‟ler Alpea‟ya gittikleri için Alpea müdüresi ceza
vermelerini ister buzul kule müdüresi Griffin‟den, Griffin onlara ancak ceza vermez.
Sadece uzmanlarla Winx‟lerin arasını bozma görevini verir Trix‟lere. Riven her
zamanki gibi her Ģeye muhaliftir. Ve düzenlenecek olan motorsiklet yarıĢını kendisinin
kazanacağını söyler. Sky, Riven‟ın bu davranıĢından dolayı kızgındır. Stella Sky‟ı,
Bloom ise Brandon‟ı destekleyeceklerini söylerler. Riven Brandon ile iddiaya girer.
Eğer yarısı kendisi kazanırsa peri arkadaĢlarından Bloom ile gece kendisinin dans
edeceğini söyler. Bloom buna karĢı çıkarak kabul etmez, kendisinin istemediği biriyle
dans etmeyeceğini söyler. Riven aslında Bloom‟un kendisinden hoĢlandığını söyleyerek
çenesini tutar. Bloom buna kızarak su atar üzerine. Riven buna çok kızar ve kızlardan
nefret ettiğini kendi kendine söylenir. Trix‟ler Riven‟ın aslında negatif enerjisinin fazla
olduğunu düĢünerek kendi taraflarına çekebileceklerini söylerler. Bunun için en yakın
arkadaĢı Timmy‟yi kullanacaklardır. Timmy, Riven ile Bloom‟un barıĢması için
Bloom‟a yardım edebileceğini söyler. Ve ona kendisinin yapmıĢ olduğu baĢlığı
Bloom‟un Riven‟e vermesini ister. Trix‟ler Not„a görev vererek Timmy‟nin kılığına
büründürürler. Bloom, Riven‟dan özür diler ve motor yarıĢı baĢlar. Stella, Bloom‟a
Riven‟a ne verdiğini sorar. Bloom da Timmy‟nin yapmıĢ olduğu hediyeyi verdiğini
söyler. Stella Timmy‟nin gittiğini söyler. Bloom olayı hemen düzeltmek için peri
kimliğine bürünür ve olayı düzeltmeye çalıĢır. Timmy‟yi Darcy (Trix‟lerin üyesi)
kurtarır. Çünkü Darcy Timmy‟e âĢık olmuĢtur. Bloom bu olanlardan Trix‟lerin sorumlu
olduğunu söyler ancak Timmy inanmaz. Uzmanlarla tartıĢmaya baĢlar Timmy. Bloom
ise diğerlerine trix‟lerin yaptığını söyler ama kanıtı da yoktur.
Dokuzuncu bölümde; Bloom hala rüya görmeye devam eder. Ses artık kim
olduğunu söyler. Ben: Daphne, bana gel der. Flora, Stella‟ya Bloom‟un garip rüyalar
gördüğünü söyler. Winx‟ler diğer kızlarla bunu konuĢmaları gerektiğini söyler. Bloom
Daphne perisi hakkında araĢtırmaya baĢlar. Daphne, Magix‟in 9 su perisinden birisi
olduğunu öğrenir. Kitaplar bir anda Bloom‟un etrafından dolaĢmaya baĢlar. Müdüre
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kütüphanenin araĢtırmasının bakıma ihtiyacı olduğunu söyler. Miusa, Winx‟lerin
erkekler konusunda konuĢmasından sıkılır ve odayı terk eder. Stella, Miusa‟nın üstüne
çok gitmiĢtir çünkü. Miusa magix istasyonunda iner ve Stella‟ya çok kızgındır. Riven,
Darcy ile birlikte kafede oturmaktadır. Miusa bunu bilir. Darcy, Riven‟ın kendi
gruplarına dahil olması için ikna etmeye çalıĢır. Trix‟ler Miusa‟yı onları izlerken
görürler. Miusa, Riven‟dan hoĢlanmaktadır. Trix‟ler Miusa‟nın yüz ifadelerine bir büyü
yapmaya karar verir. Miusa Trix‟lerden kaçmaya baĢlar ve Riven‟la karĢılaĢır yardım
ister. Ancak Riven ona yardım etmez. Uzmanlar ve Winx‟ler olay yerine gelir. Riven,
Brandon ile mücadele etmek için üzerine yürür. Winx‟ler hemen kılık değiĢtirerek
karıĢık olan durumu düzeltmek isterler. Trix‟lerde Brandon‟a saldırmıĢlardır. Uzmanlar
ve Winx‟ler düĢmanlarıyla mücadeleye baĢlarlar. Tekna bayılmıĢtır ve Timmy onun
yanına gider. Cadılar bir yandan da Miusa‟yı çevrelemiĢtir. Tam o sırada Bloom ona
yardıma gelir ve Muisa‟yı kurtarır. Miusa artık Riven‟ı görmek, bugünkü
yaptıklarından sonra görmek istemediğini söyler. Müdüre, Bloom‟un su perisi hakkında
daha fazla araĢtırma yapmasının engellenmesini ister.
Onuncu bölümde; Profesör Palladium, öğrencileri simülasyon odasına
götürecektir ve Winx‟ler bu konu üzerinde konuĢmaktadır. Trix‟ler Bloom‟un birinci
sınıf öğrencisine göre çok güçlü olduğunu düĢünürler ve Bloom‟un enerjisinin
ejderhanın enerjisine eĢit olduğunu tespit ederler. Not neden ejderhanın ateĢini
aradıklarını Trix‟lere sorar. Onlar direkt azarlarlar Not‟ı. Profesör Palladium,
simülasyon odasında sınav yapacaktır. Ġki tane seçenek vardır. Ya sihirle cadılarla
savaĢacak ya da hasar görmüĢ bir ortamı düzenlemeye çalıĢmak olacaktır. Herkese çok
iyi hazırlanması gerektiğini söyler, Profesör Palladium. Bloom ile Brandon
konuĢmaktadırlar. Bloom yarın sınavları olduğunu söyler Brandon‟a. Brandan,
Bloom‟a sınavda baĢarılı olacağını söyler. Riven, Darcy„yi arar ve Bloom‟la ilgili bilgi
vereceğini söyler. Bloom hasarlı çevreyi onarmak ister. Kurtaracağı yer Domino‟dur.
Bloom simülasyon odasına girince sınavı baĢlayacaktır ve direkt domino‟da olacaktır.
Domino‟yu nasıl kurtarması gerektiğini düĢünür, Bloom. Trix‟ler Bloom‟un olduğu
yere gelirler. Bloom onlarla mücadele için kimliğini değiĢtirerek peri olur. Bloom‟un
gücünü tespit etmek için de güç testini kullanırlar Trix‟ler. Trix‟ler Bloom‟u
sinirlendirerek bunu baĢarabileceklerini düĢünürler ve mücadele baĢlar. Trix‟ler
Bloom‟un kikosunu almıĢ gibi davranırlar, ancak almamıĢlardır. Bloom sinirlenir ve
Trix‟leri yener. Bloom simülatör odasının dıĢındadır ve sınavı geçmiĢtir. Diğerleri için
sınav ertelenmiĢtir.
Genel olarak Winx Club‟a sihirli güçleri olan iyiler ve kötüler arasında sürekli
bir mücadele vardır. Burada uygulanan Ģiddetler genellikle fiziksel ve duygusal
Ģiddettir. Fakat fiziksel Ģiddetin etkisi pek görünmez. Çünkü sihirli güçleri olduğu için
acı duygusu gösterilmemektedir. Bu durumda çocukları olumsuz olarak etkilemektedir.
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Çünkü çocuklarda karĢı tarafa zarar verilse bile acı hissi uyandırmayacağı kanaati
oluĢturulmuĢtur.
Tarihi Koruma: Ġstanbul Muhafızları
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür Aġ ve TRT Çocuk iĢ birliğiyle hazırlanan
"Ġstanbul Muhafızları" çizgi filmi 2016 yılında yayına baĢlamıĢtır. 6-9 yaĢ grubunu
hedef alan, her biri yaklaĢık 13 dakika süren 13 bölümden oluĢmaktadır. Pedagoglar ve
tarih danıĢmanları eĢliğinde hazırlanan çizgi filminde Ġstanbul'un tarihi mekânları olan
Rumeli Hisarı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi ve
Kapalı ÇarĢı gibi mekânlar ve bu mekânların tarihi de konu edilmiĢtir. Hikâyenin ana
kahramanı olan Mehmet sekiz yaĢında sevimli bir çocuktur ve grubun doğal lideri
konumunda görülmektedir. Etrafında gördüğü en ufak bir problem için ilginç çözüm
yolları üretir. Gruptaki iki kızdan biri olan Elif, sekiz yaĢında, kısa saçları, fevri
tavırları ve spora olan düĢkünlüğü onun dıĢarıdan sert görünen, rekabetçi bir yapısı olan
birçok spor dalı ile uğraĢan bir çocuktur. Grubun en küçüğü olan Ali yedi yaĢında,
çekingen bir yapıya olan, karanlık, örümcek gibi bir sürü fobisi olan, güven odaklı
yaĢamı benimseyen, sıra dıĢı bakıĢ açısı olan, eğlenceli ve vazgeçilmez bir arkadaĢtır.
Gruptaki iki kızdan biri olan Zeynep sekiz yaĢında, problemi çözerken bilimsel veriler
ve kati hesaplar kullanan ve her zaman yanında taĢıdığı tableti sayesinde, araĢtırmaya
ve öğrenmeye olan düĢkünlüğü ile birçok sorunun çözebilen bir çocuktur. Yıllardır
tarih dersinden geçemeyen Gürgen, otuz beĢ yaĢına girmesine rağmen hala ortaokulu
bitiremeyen, çocukluk hayali olan Astronot olma tutkusunun önündeki tek engelin tarih
dersi olduğunu düĢünen, tarihi yapıları ortadan kaldırırsa tarih dersinin olmayacağını
düĢünen bir kiĢidir. Azmi, Gürgen‟in yardımcısı olan, uzun ince saf bir çocuk olan,
Gürgen ile birlikte büyük iĢler yapacaklarına inanan, Sakarlıklarıyla Gürgen'i çileden
çıkartan fakat Gürgen‟den asla ayrılamayan, Gürgen‟in tek arkadaĢıdır. Her bölüm;
Çınar ağacının kendi yaĢamını anlatması ve amacının Ġstanbul‟u korumak olduğu ve
Ġstanbul‟u korumak için birçok yardımcısı olduğu Ģimdiki yardımcısının ise Mehmet,
Zeynep, Ali ve Elif olduğunu söyleyerek baĢlar. Ġstanbul Muhafızları, Çınar Ağacının
kendilerine seslenmesi ile Çınar ağacına dokunarak Çınar ağacının içine girer. Çınar
Ağacı, Ġstanbul Muhafızlarının yeni görevini; Gürgen ve Azmi‟nin yeni planlarını
anlatır.
Tablo 3: Ġstanbul Muhafızları Çizgi Filminin Ġlk 10 Bölümünün
Sınıflandırılması
BÖLÜM
İÇERİK
SÜRE
1.
Bölüm
Rumeli Hisarı
14 dakika 48 saniye
2.
Bölüm
Yerebatan Sarnıcı
14 dakika 23 saniye
3.
Bölüm
Topkapı Sarayı
14 dakika 17 saniye
4.
Bölüm
Kapalı ÇarĢı
14 dakika 25 saniye
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bölüm
Bölüm
Bölüm
Bölüm
Bölüm
Bölüm

Galata Kulesi
Emirgan Korusu
Yedikule Zindanları
Ayasofya
Yıldız Sarayı
Kız Kulesi

14 dakika 11 saniye
13dakika 40 saniye
15 dakika 14 saniye
15 dakika 18 saniye
15 dakika 57 saniye
15 dakika 50 saniye

Bölümlerden kısaca bahsedelim: birinci bölümde, Mehmet, Ali, Zeynep ve Elif
Körebe oynamaktadır. Hep birlikte sobe yapmak için ağaca dokunur. Ama birden bir
ıĢık oluĢarak ağacın gövdesinden içeri girerler. Çınar ağacı onlarla konuĢmaktadır.
Onlara Ġstanbul‟u korumaya çalıĢtığını ve onların kendisine yardım etmelerini ister.
Gürgen tarih dersinden geçmek için Azmi ile plan yapar. Mehmet, Ali, Zeynep ve Elif
çınarın teklifini kabul ederler. Gürgen 35 yıldır tarih dersini geçemez ve bunun için
astronot olamaz. Gürgen Ġstanbul‟u ele geçirmek ister ve tanıdıklarını arar. Gürgenin
amacı Rumeli Hisarını yıkıp, tarihten silineceğini, böylece de tarih dersinden geçip,
astronot olacağını söyler. Zeynep, Rumeli Hisarı hakkında bilgiyi arkadaĢlarıyla
paylaĢır. Gürgen, mancınıklarla Rumeli Hisarı yıkması için Azmi‟ye görev verir.
Mancınıkları Rumeli Hisarı‟na fırlatmasın için emir verir ve Gürgen gemiyle kaçar.
Azmi saf olduğu için Ġstanbul Muhafızları‟nın söylediğini yaparak mancınığı ters yöne
çevirerek mancınığı Gürgen‟in üzerine fırlatır. Gürgen suya batar ve çok sinirlenir.
Ġkinci bölümde; Gürgen Yerebatan Sarnıcı için bir plan yapar. Geçen derste
öğretmenin kendisine Yerebatan Sarnıcını sorar, o da BeĢiktaĢ‟ın eski stadı olduğunu
söyleyerek öğretmenden azar iĢitir. Bunun için Gürgen harekete geçer. Yerebatan
Sarnıcı‟nda 336 tane sütun olduğunu ve her birinin 9 metre uzunluğunda hatta ikisinin
altında Medusa heykelinin olduğunu ve onlarla göz göze gelenin taĢ olduğuna
inanıldığını öğrenirler. Gürgen harekete geçmiĢtir. Tuzak kurmaya baĢlamıĢtır. GözyaĢı
taĢının olduğu yere doğru ilerleyen Ġstanbul Muhafızları, gözyaĢı sütununda dilek
tutulabildiğini de öğrenirler. Gürgen bunu duyunca Ġstanbul Muhafızlarından önce
harekete geçerler. Kurulan tuzağa nasıl düĢmediklerini merak eden Gürgen, tuzağın
olduğu yere gider ve kendisi kurduğu tuzağa düĢer. Ancak daha sonra kendisi tuzaktan
kurtulur ve Ġstanbul Muhafızlarını kafese hapsederler. Gürgen daha önce Azmi‟ye suya
balık attırır. Gürgen sarnıcı suyla doldurarak su deposuna dönüĢtürerek, tarih
sahnesinden sileceğini söyler. Su giderek yükselmektedir ve suyu yükselten aracı
durdurmaları gerekmektedir. Bir plan kuran Ġstanbul Muhafızları aracı durdururlar ve
kafesten kurtulurlar. Ġstanbul Muhafızları Yerebatan Sarnıcı‟nı Gürgen‟in elinden
kurtarmıĢlardır.
Üçüncü bölümde; Gürgen yeni bir plan kurar. Bu seferki amacı Topkapı Sarayını
yok etmektir. Geçenlerde sınıfça oraya ziyarete gittiklerini tam o sırada 3. Mustafa‟nın
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

317

zırhını görür. Ona sahip olursa güçlenip tüm dünyaya sahip olacağını ve böylece tarih
dersinden geçeceğini düĢünür. Gürgen Topkapı Sarayı‟na gelmiĢtir ve her Ģeyi çalmaya
karar verir. Zeynep Topkapı Sarayı hakkında bilgi verir. Sarayı 1478 yılında Fatih
Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ve 380 yıl boyunca devlet buradan yönetilmiĢ
olduğunu söyler. Cam kesen 6 bin S ile birlikte Topkapı sarayındaki eĢyaları çalmaya
yerlerine sahtelerini (özellikle Azmi‟nin eĢyalarını) bırakmaya baĢlar. Sadece kutsal
emanetlerin olduğu eĢyaları çalmazlar. Gürgen istediği zırha kavuĢmuĢtur ve artık
güçlendiğini, tarih dersini artık geçebileceğini söyler. Zeynep ve Mehmet, Gürgen‟in
çaldıklarını alırlar. Ancak gürgen zırhın kendisine özel güç verdiğini düĢünür talimat
verir ancak bir iĢe yaramaz. Bu sırada polis gelir. Gürgen ve Azmi kaçar.
Dördüncü bölümde; Gürgen kapalı çarĢı inĢaatı yapmaya baĢlar. Amacı tarihi
kapalı çarĢısının çatısını çalarak kendi kapalı çarĢısına dâhil etmeyi planlar.
Çocukluğunda tarihi kapalı çarĢıda bir ustanın yanında çalıĢmaktadır ve tarihi kapalı
çarĢının kapıları kapanmadan önce ziyarete gider. Ancak her Ģey değiĢmiĢtir. Gürgen
“Çocukluğumu çaldınız intikam alacağım” diyerek bu iĢe giriĢir. Planlarını bir
helikopterle yapmaya karar verirler. Çatıyı helikopter vasıtasıyla çengel kullanarak
kaldırıp alacaktır. Zeynep tabletine kapalı çarĢıyla ilgili bilgileri indirmiĢtir. Kapalı
çarĢısın tarihi hakkında Zeynep bilgi verir arkadaĢlarına. Kapalı çarĢı sokakları orada
çalıĢan kiĢilerin meslekleriyle anılmaktadır. Ġstanbul muhafızları Gürgen‟in çengelini
kırıp çatıyı almasını engellemeye çalıĢmaktadır. Çengeli kırmayı baĢlayan Ġstanbul
Muhafızları mutludur. Gürgen ve Azmi olay yerinden kaçarlar. Kaçarken de
helikopterden düĢerler.
BeĢinci bölüm; Gürgen bu sefer Galata Kulesine saldıracaktır. Azmi neden oraya
saldıracaklarını sorar. Gürgen de geçende Hasan‟la birlikte konuĢurken ona “Dünyanın
ilk uçan insanıyım ben biliyor muydun?” diye söyler. Hasan da tarihte ilk uçan kiĢinin
Hazerfen Ahmet Çelebi olduğunu ve Galata Kulesi‟nden uçtuğunu belirtir. Gürgen eğer
Galeta Kulesini ortadan kaldırırsa tarihte ilk uçan kiĢinin kendisi olduğunu ispat etmiĢ
ve tarih dersinden de geçmiĢ olacaktır. Bu sırada Gürgen Azmi‟ye yaptığı hata
yüzünden 100 Ģınav çekme cezası verir ve onunla dalga geçer. Gürgen Azmi‟ye hiç
Galata Kulesi‟ne çıkmadığını söyler. Nedenini soran Azmi‟ye tarih dersini geçtiği
zaman çıkmak için kendini ödüllendireceğini ama 35 yıldır geçemediğini söyler. Azmi
buna çok üzülür. Zeynep Galata Kulesi hakkında arkadaĢlarını bilgilendirir. Galata
kulesine çıkan Gürgen, çok beğenir ve Hazerfen Ahmet Çelebi‟nin buradan nasıl
uçmayı baĢardığına anlam veremez. Gürgen Galata Kulesini havaya uçuracak zaman
ayarlamalı 4 tane roket yerleĢtirir. Sonra Ġstanbul Muhafızları dinamitleri fark eder. Her
biri roketleri etkisiz hale getirmek için hareket geçerler ve engelleyerek Galata
Kulesi‟ni kurtarırlar. Gürgen ve Azmi‟yi roketle uçururlar.
Altıncı bölümde; Gürgen‟in yeni bir planı vardır. Çizimini tamamlamıĢtır. 1000
tane lalenin tüm iĢini halledebileceğini söyler. Koru inĢa edecektir. Emirgan
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Korusu‟nun en ihtiĢamlı koru olduğunu ve laleleriyle ünlü olduğunu okuyan Gürgen,
koruyu ortadan kaldırarak, kendi korusunun tek olmasını ister. Azmi Gürgen‟in
korusundan küçük bir bahçe de kendisine vermesi için yalvarır. 25 hektarlık bir alandır
hayali. Emirgan Korusu daha büyük diyen Azmi‟yi azarlar ve artık bir takım değiliz
der. Azmi babasının köyüne dönmeyi düĢünür. Gürgen planını gerçekleĢtirmek için
harekete geçer. Zeynep Emirgan Korusu hakkında arkadaĢlarına bilgi verir. Koruda 3
tane köĢk bulunmaktadır. Gürgen kamyonla korudadır ve laleleri alır. Gürgen Azmi
olmadan tüm sakarlıkların kendi baĢına geldiğini düĢünür ve Azmi‟ye sürpriz
yapamaya karar verir. Gürgen Azmi‟nin köyüne gider ve ona aldığı lalelerden
verecektir. Fakat paket içinden taze soğan çıkar. Gürgen bu duruma engel olan Ġstanbul
muhafızlarına çok kızar. Gürgenin lalelerini alan Ġstanbul Muhafızları laleleri
ekeceklerdir.
Yedinci bölümde; Gürgen Yedikule Zindanları‟na saldıracaktır. Neden orayı
seçtiğini soran Azmi‟ye Gürgen, geçen arkadaĢı Hasan‟la birlikteyken Hasan Yedikule
Zindanlarına gittiğini, içinde hapishanelerde bulunduğunu söyleyince Gürgen sevinir.
Gürgen bir taĢla iki kuĢ vuracağını ifade eder. Gürgen planını Azmi‟ye gösterir. Gürgen
ve Azmi Yedikule Zindanları‟na gelmiĢlerdir. Zeynep Yedikule zindanları hakkında
arkadaĢlarına bilgi verir. Yedikule Zindanları birçok amaca hizmet etmiĢ tarihi bir
yerdir. Azmi ve Gürgen, Ġstanbul Muhafızlarına kafa tutar. Siz bana hiçbir Ģey
yapamazsınız diye ifade eder. Ġstanbul muhafızları Gürgen‟in kurmuĢ olduğu tuzağa
düĢmüĢlerdir. Ellerini bağlayan Gürgen onları zindan kulesine götürmeden önce
ıĢınlayan 3000z ile birlikte Yedikule zindanlarını ve Ġstanbul Muhafızlarını çöle
ıĢınlayacağını söyler. Diğerlerini sıkı bir Ģekilde bağlayan Gürgen, Ali‟yi pek sıkı
bağlamaz, nasıl olsa bir Ģey yapamaz diye düĢünür. Azmi Gürgen‟in vermiĢ olduğu bu
görevi yapmaya devam eder. Artık ıĢınlama için her Ģey hazırdır. Ġlk defa gürgen
Azmi‟ye gözüne girdiğini belirterek takdir eder. Ali iplerinden kurtulmuĢtur.
ArkadaĢları Ali‟nin bir yolunu bulup bu durumu engellemesini isterler. Ali ayna
kullanarak Gürgen‟in planını iptal eder. Gürgen ve Azmi çöle ıĢınlanmıĢtır. Diğerleri de
kurtulmuĢtur.
Sekizinci bölümde; Gürgen‟in yeni hedefi Ayasofya‟dır. Neden Ayasofya‟ya
saldıracaklarını soran Azmi‟ye Gürgen olayı anlatır. Tarih sınavındadır. Turistler
tarafından ziyaret edilen mavi yer olan yeri kırmızı olarak yazar. Hasan „da astronot
olma hayallerinin ertelendiğin söyleyince sinirlenir. Gürgen Azmiye planı anlatır. Fakat
Azmi planı anlamamıĢtır. Gürgen planı anlamadığını söyleyen Azmi‟yi ayaklarından
tutarak baĢ aĢağı sallar. Tarih sınavındaki baĢarısızlığı ve Hasan‟ın söylediklerinden
sonra Gürgen, Ayasofya‟yı kırmızıya boyamaya karar verir ve Azmi‟yi boya almaya
gönderir. Ayasofya‟ya gelen gürgen ve azmi iĢe baĢlamak üzeredir. Gürgen insanları
iĢleri bitene kadar Ayasofya‟dan uzak tutmak için bariyerlerle kapatır ve görevli harici
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girmek yasaktır yazısı asar. Gürgen Azmi‟ye hemen boyaları getir der. Azmi sulu boya
getirmiĢtir. Gürgen buna çok kızar ve onu kovalamaya baĢlar. Zeynep arkadaĢlarına
Ayasofya hakkında bilgi verir. Azmi ve Gürgen‟e yaptığı hata için 20 tane Ģınav cezası
vermiĢtir. Gürgen‟i fark eden Ġstanbul Muhafızları olaya müdahale ederler. Gürgen ve
Azmi‟nin kurmuĢ olduğu iskeleyi sallayan Ġstanbul Muhafızları onları düĢürmeyi
planlamıĢlardır ancak onlar havada kalmayı baĢaran bir alet geliĢtirmiĢler ve
düĢmemiĢtir. Elif odun atarak Azmi‟yi düĢürmeye çalıĢır ve Gürgen‟e tutunmaya
çalıĢır. Sonuçta ikisi birlikte düĢerler.
Dokuzuncu bölümde; hasta yatağında yattan Azmi‟ye Gürgen yaz gününde
“Nasıl hasta olmayı baĢardığını” sorar ve bu sırada ona hazırladığı çorbayı içerir. Hasta
yatağında olan Azmi saldırı yapmamalarının nedenini sorar. Gürgen bir yer olduğunu
fakat “Nasıl ve Ne ile saldırı yapacağına” karar veremediğini söyler. Bu yer Yıldız
Sarayı‟dır. Azmi “Neden burası?” olduğunu sorar. Gürgen anlatır; tarih dersinde
öğretmen Abdülhamit dönemini anlatırken ben uçak yapıyordum ve öğretmen de benim
dersi dinlemediğimi fark etti. Abdülhamit ülkeyi hangi saraydan yönetiyordu diye
sorduğunda Galatasaray dedim ve tüm sınıf bana güldü, öğretmen de bana kızdı. Çınar
ağacı Gürgenin Yıldız Sarayı saldıracağını ve Yıldız Sarayı hakkında tarihi bilgi verir.
Zeynep‟te tabletten Yıldız Sarayı ile ilgili bilgileri araĢtırır ve arkadaĢlarına söyler.
Mehmet Gürgenin hiç ders almadığını ve onu tekrar durduracaklarını söyler. Gürgen
hala Yıldız Sarayına “Nasıl bir saldırı” yapacağına karar verememiĢtir. Azminin hasta
olmasaydım; “Ateş”im olmasaydı sana yardım ederdim patron demesi üzerine
Gürgen‟in aklına bir fikir gelir. Bunun üzerine Gürgen Yıldız Sarayını yakacak yeni bir
icat Kıvılcım T-61‟i geliĢtirir. Zeynep ve arkadaĢları yeni görevleri için olay yerine
Gürgenden önce gelir. Yıldız Sarayı çok büyük bir alanı kapladığı için iki gruba
ayrılarak Gürgeni aramaya koyulurlar. Gürgen yeni icadını Azmiye taĢıtarak Yıldız
Sarayına gelir ve kimsenin olmadığını düĢünür. Zeynep ve arkadaĢları saat kulesinde
(sarayın en önemli bölümü) buluĢurlar; çok yorulmuĢlardır ve biraz dinlenmeye karar
verirler. Gürgen ve Azmi onları izler ve gittiklerini düĢünürler. Çimenlerin üzerinde
oturan çocuklar Zeynep‟in Tabletinden Yıldız Sarayı ile daha fazla bilgiye ulaĢarak
Gürgenin nereye saldırabileceğini öğrenmeye çalıĢırlar. Tabletten Yıldız Sarayı ile ilgili
çok önemli bilgiler; saat kulesinin önemi ve havuzun bir zamanlar yakıldığını
öğrenirler. Bu bilgi doğrultusunda Gürgenin de sarayı yakacağı kanısına varırlar ve
harekete Geçerler. Azmi‟nin hapĢırmasıyla nerede olduklarını bulurlar. Gürgen ve
Azmi saklanır onların gittiklerini sanıp saldırıya hazırlanırlar. Bu sırada Zeynep ve
arkadaĢları Mehmet‟in aklına gelen kar makinesi ile onların yanına gelirler. Gürgen
kartopları ile kendisini durduracaklarını zannederek onlarla dalga geçer. Gürgen hedefi
yeni icadı ile tam vurmaya çalıĢırken Elif kar makinesi ile Gürgen ve Azmi‟yi buz
kalıbına sokar. Zeynep ve arkadaĢları Gürgeni yine durdurmayı baĢarırlar.

320

Öğr. Gör. Ülkü Hayriye İNCİ / Öğr. Gör. Sibel AYDEMİR

Onuncu bölümde; Gürgen kız kulesinin minyatür Ģeklini yapmıĢ ve onu bir
fanusa koymuĢtur. Bu fanusa bakarak kendisine hayranlığını ifade eder; sanatçı ruhu.
Azmi Gürgenin yaptığı minyatürü akvaryuma benzetir. Gürgen onunla dalga geçer. Kız
kulesinin minyatürünü eline alan Azmi eğri olduğunu düĢünüp onu düzeltmek isterken
yere düĢürür ve fanus kırılır. Gürgen Azmi‟ye kızar ve onu kovalamaya baĢlar;
yakalayınca hatasını düzeltmesini bekler ve ona tek ayakta durma cezası verir. Sonra
yapacakları saldırıyı anlatır. Azmi yeni hedef yerinin “Neden Kız Kulesini” olduğunu
sorar. Gürgen olayı anlatır; 61. Ortaokul Fotoğraf yarıĢmasında 1. , 2. ve 3. resim Kız
Kulesine ait resimler olduğunu ve kendisinin dereceye giremediğini söyler. Bu nedenle
Gürgen Kız Kulesi‟ni ortadan kaldırmak istediğini söyler. Azmi, Kız Kulesi‟ni bu
küçük fanusa “Nasıl sığdıracağız patron?” diye sorar. Gürgen Ultra Mini 2015 her Ģeyi
küçülten yeni icadını gösterir ve onunla bir tane deneme yapar. Bu sırada Çınar Ağacı
da Ġstanbul Muhafızlarına Gürgen‟in yeni hedefinin Kız Kulesi olduğunu söyler ve
onlara Kız Kulesi hakkında tarihi bilgi verir. Zeynep‟te tabletten Kız Kulesi ile ilgili
bilgileri araĢtırır ve arkadaĢlarına söyler. Zeynep ve arkadaĢları yeni görevleri için olay
yerine gelir. Gürgen ve Azmi bu sırada Kız Kulesi ile selfi; öz çekim yapıyordur.
Gürgen ve Azmi, Zeynep ve arkadaĢlarını fark eder. Gürgen onlarla önce dalga geçer
ve sonra ise onlara yapacaklarını anlatır. Gürgen ve Azmi yeni icatla Kız Kulesini
hedef alır bu sırada Zeynep ve arkadaĢları da Model Uçakları ile onlara doğru uçurur.
Ne olduğunu anlamayan Gürgen ve Azmi önce uçaklara hedef alırlar ama sonra Ali‟nin
yaptığı Model Uçak üzerlerine gelince ĢaĢırırlar. Sonunda Gürgen ve Azmi hedeflerini
birbirlerine doğrultur; birbirlerini küçültürler. Gürgen yine Azmi‟yi suçlar, ona kızar ve
onu kovalamaya baĢlar. Zeynep ve arkadaĢları ise Gürgene engel oldukları ve Ġstanbul
un tarihi yapıtlarından olan Kız kulesini kurtardıkları için mutludur.
Genel olarak on bölümde de tarihi eserlere hem fiziksel zarar hem de kendinden
zayıf olanlara karĢı gösterilen duygusal Ģiddet öğeleri ön plandadır. Yine diğer iki çizgi
film gibi Ġstanbul Muhafızlarında da iyi-kötü mücadelesi ön plandadır. Ve kazanan her
zaman iyilik olarak gösterilmektedir.
Sonuç ve Öneriler
DönüĢüm halinde olan dünyanın belirgin özelliklerinden birisi de bilgi ve
davranıĢ modellerinin televizyon aracılığıyla sunulmasıdır. Geçeklikleri ve hayalleri
görüntülere dönüĢtüren televizyon, sosyal iliĢkileri, eğitimi, davranıĢ edinimleri ve pek
çok alanda sosyal gerçekliklerin içini doldurmaya baĢlayan bir öğe konumundadır.
Televizyonlara eĢlik eden internet teknolojilerinin de dâhil olduğu süreçte hem bilgiyi
hem de davranıĢ modellerini dönüĢtürmekte ve bu olgularla birlikte modern dünyanın
gerçeklik algısı da kavramları da yeni anlamlarla dönüĢtürülmektedir. Televizyonun
toplumsal bağlamından hareketle “çizgi filmler ve çocuk” arasındaki iliĢkiyi odağa
koyan bu çalıĢma, temel de bilgi ve davranıĢ aktarımının ekranlarda sunulan
biçimleriyle “Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi”, “Winx Club” ve “Ġstanbul
Muhafızları”nı çözümleme nesnesi yapmıĢtır. ÇalıĢmanın temel amacı ise bu
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bağlamdan yola çıkarak “yeni dünyada, çocuklara yönelik olan çizgi filmlerin şiddet
öğesini nasıl barındırdığı ve empoze etmeye çalıştığını” göstermeye” yönelik bir
tartıĢmadır. Teknoloji ile çocuk arasındaki etkileĢiminin ve iletiĢimin gittikçe arttığı ve
ailelerin bu konuda yetersiz kaldığı bir gerçeklikte bu noktayı tartıĢılabilir kılmak,
çalıĢmanın temel iddiası bakımından dikkat çekilmesi gereken noktalardan birisidir.
Sanal iliĢkiler, hızlı tüketilen gündemler ve tüketimin merkeze alındığı bir bağlamda
çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir bir sosyalleĢme sürecine dâhil edilmesi ve olumsuz
davranıĢlardan en az derecede etkilenmeleri açısından bizce dikkat çekilmesi gereken
noktaların baĢında yer almaktadır.
Çizgi filmler, çoğunlukla yapımcılarının amaçları ve beklentileri doğrultusunda
geliĢtirildiği için, yapımcının bakıĢ açısından izler taĢır. Yapımcının dünya görüĢü ve
hedeflediği kitlenin de bu izlerin oluĢmasında belirleyici olduğu iddia edilebilir. Çizgi
filmler, rahatlatıcı iĢlevler, eğitici ve öğretici iĢlevler, boĢ zaman etkinliği gibi pek çok
bakımından çocuklara hitap etmektedir. Çizgi filmlerin sunduğu bilgi ve davranıĢ
modellerinin bu bağlam dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir ki çoğunlukla Türk
televizyonlarında yayınlanan pek çok çizgi film, kültürel farklılıkların dikkate
alınmadığı, çocuklara doğrudan aktarımının yapıldığı Batı kaynaklı olmaktadır. Çoğu
zaman çizgi filmlerin olumsuz etkileri olumlu etkilerinin önüne geçtiği görülmektedir,
özellikle Ģiddet ve olumsuz davranıĢın kazanılmasına yönelik aktarımlar yaygın olarak
gözlemlenmektedir.
Sonuç olarak, izlenen üç çizgi filmde de sihirli güçler kullanılmaktadır. Sadece
Ġstanbul Muhafızları‟nda güçler sadece iyilerin elindeyken, diğer ikisinde hem iyilerin
hem de kötülerin elindedir. Sürekli iyi ile kötü arasında mücadele vardır ve kazanan her
zaman iyiliktir. Güzellik algısı önemle vurgulanmakta, güzel olanların her zaman güçlü
olabileceği imajı çizilmektedir. Bunun için ailelerin çocukların izlemiĢ/izleyecek
olduğu çizgi filmleri ve programları dikkatle seçmeleri gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, ortaokul ve lise düzeyinde okutulan matematik kitaplarında yer
alan Veri Analizi konusu incelenmiĢtir. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
kurulunun onayı ile basılıp okullarımızda okutulan ilgili kitaplarda parametre ve
istatistik tanımlarının tam verilmediği, buna bağlı olarak verilerin değiĢkenliğinin
hesaplanmasında kullanılan varyans ve standart sapma hesaplamalarında bazı hatalı
formüllerin kullanıldığı görülmüĢtür. ÇalıĢmaya konu olan Matematik dersinde
okutulan kaynak kitaplardan örnek bölümler alınmıĢ, gerekli düzeltmelerin nasıl
yapılacağı önerilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Matematik ders kitapları, Veri analizi, Standart Sapma
IN THE TEACHING OF DATA ANALYSIS THE ERRORS IN VARIANCE
AND STANDARD DEVIATION CALCULATIONS
ABSTRACT
In this study, data analysis in the middle and high school mathtextbooks has been
investigated. In the books published by the training Council with the approval of
Ministry of Education it was observed that the definitions of parameter and statistical
were not given, therefore some incorrect formulas was used in the variance and
Standard deviation calculations used in the calculation of the variability of the
data.The sample chapters from the reference textbook staught in math class which is the
subject of this study have been taken, how to make the necessary coorection shave been
proposed.
Keywords : Math textbooks, Data analysis, Standard Deviation
GiriĢ
Günümüzde teknolojik olanakların yaygınlaĢması pek çok bilgiye kolaylıkla
ulaĢabilmemizi veya pek çok bilginin bizlere ulaĢmasını sağlamaktadır. Bilgi
toplumlarında üretilmiĢ bilgi ve istatistiklerin anlaĢılıp, kullanılabilmesi için istatistik
okur-yazarlığının yaygınlaĢtırılıp geliĢtirilmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Ġstatistik
okuryazarlığı, istatistik ve verilerle anlama, akıl yürütme yeteneğidir (Wallman, K.K.
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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1993). Ġstatistiğin temel dil ve araçlarını anlama ve kullanmayı içerir (Ben-Zvi D.ve
Garfield J. 2004). Bu nedenle iyi bir istatistik okuryazarlığı için konuyla ilgili temel
kavram ve yöntemlerin bilinmesi gereklidir.
Ülkemizde, temel istatistik kavramları ilk kez 1998 yılında yayımlanan öğretim
programında yer almaya baĢlamıĢ, ilkokulu da kapsayacak Ģekilde ele alınması ise 2005
yılındaki değiĢiklikle gerçekleĢmiĢtir. 4+4+4 sistemine geçildikten sonra istatistik
kavramları 2013 yılında yayımlanan ortaokul matematik öğretim programında ve 2015
ilkokul matematik dersi programında yer almaya devam etmiĢ, 2013 yılında
yayımlanan lise öğretim programında ise ilk defa lise düzeyinde istatistik konusuna yer
verilmiĢtir (Akkoç H., Ġmre S.Y. 2015).
Ortaokullarımızda veri analizi öğretimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı matematik
dersi öğretim programı içerisinde yer almaktadır. 5,6, 7, 8. sınıflarda veri iĢleme, veri
iĢleme ve veri analizi, ölçme veri iĢleme, veri düzenleme, değerlendirme ve yorumlama
konuları adı altında öğretilmektedir (MEB 2018).
Liselerimizde ise veri analizi öğretimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim
matematik dersi öğretim programı içerisinde yer almaktadır. 9, 10, 11, 12. sınıflar da
veri, veri sayma ve olasılık, veri analizi, grafik ve tabloların yorumlanması konuları adı
altında öğretilmektedir (MEB 2018).
Genel anlamda istatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle
özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden
elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki iliĢkiyi araĢtırma, çeĢitli
konularda geleceğe iliĢkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini
kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması,
çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.
Ġstatistik biliminin örnek verisini kullanarak, belli bir güvenle yığın hakkında
çıkarsama yapmanın yöntemleriyle ilgilenen istatistik dalına tümevarımsal istatistik
,veri kümelerinin organizasyonu, özetlenmesi ve tanımlanması yönüyle ilgili istatistik
dalına betimsel istatistik, denir (Bakır A., Aydın C. 2006). Betimsel (tanımlayıcı)
istatistik tanımdan da anlaĢılacağı gibi, sayısal ham verilerin sınıflanması, gruplanması
ve bu iĢlemlerin frekans dağılım çizelgeleriyle ve grafiklerle anlaĢılır hale
getirilmesiyle, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin hesaplanmasıyla ilgilidir (Tekin
V.N. 2006). Ülkemizde ortaokul ve Lise Matematik müfredatı içerisinde yer alan
istatistik bilimine ait konular incelendiğinde betimsel istatistiğin önemli yer tuttuğu
görülür.
Veri analizi öğretiminde istatistiğin temel kavramlarının önemli yeri vardır.
Üzerinde araĢtırma ve inceleme yapılan, yığın olay özelliğinde olan ve aynı cinsten
birimlerin meydana getirdiği kümeye ana kütle (evren), ana kütleden belirli kurallara
göre seçilmiĢ ve seçildiği ana kütleyi temsil yeteneğine sahip olduğu kabul edilen bir alt
kümeye de örneklem denir. Bir ana kütleden ölçümle elde edilmiĢ, sayısal veya oransal
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olarak gösterilen ve söz konusu ana kütlenin araĢtırma konusu özelliğini gösteren
ortalama, varyans, korelasyon katsayısı gibi özgün değerlere parametre (evren değer)
denir. Bu değerler ana kütle verilerinden hesaplanacağı gibi örneklem verilerinden de
istatistiksel yöntemlerle tahmin edilebilirler. Ana kütle ortalaması µ, varyansı
,
standart sapması
simgeleriyle gösterilir. Örneklemden elde edilmiĢ ve ana kütle
özelliklerini taĢıdığı kabul edilen aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca, varyans,
standart sapma gibi özgün değerlere istatistik ( örneklem değer) denir. Örneklem
ortalaması , varyansı
, standart sapması s ile gösterilir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalıĢmada 2017-2018 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye kurulunun onayı ile basılıp okullarımızda okutulan ortaokul ve lise matematik
ders kitapların da istatistik konularının dağılımı çıkarılmıĢ, bazı tanım ve örnekler
incelenerek örneklem ve ana kütleden hesaplanması gereken parametreler incelenmiĢtir.
Veri analizi konularda varyans ve standart sapma hesaplamalarında ana kütle ve
örneklem ayrımlarının yapılması için öneriler getirilmiĢtir.
Tablo1.Ortaokul matematik ders kitaplarında istatistik konularının sınıflara
göre dağılımı.
Kitap Adı
Ünite
Ġçerik
Matematik5
(MEB2017 S,246262)
Matematik 6
(MEB 2017 S, 153178)

3.3
Veri iĢleme

AraĢtırma sorusu sıklık tablosu ve
sütun grafiği

3
Veri ĠĢleme ve
Veri Analizi

AraĢtırma sorusu üretme.
Veri toplama ve düzenleme.
Veri ĠĢleme.
Ġki veri grubunu karĢılaĢtırmayı
gerektiren
karĢılaĢtırma
soruları
oluĢturma.
AraĢtırma sorularına uygun verileri
elde etme.
Ġkili veri grubuna ait verileri ikili
sıklıktablosu veya sütun grafiğinden
uygun olanıyla gösterme.
Veri analizi.
Veri grubuna ait aritmetik ortalama
hesaplama ve yorumlama.
Ġki
gruba
ait
verilerin
karĢılaĢtırılmasında ve yorumlamada
aritmetik ortalamanın ve açıklığın
kullanılması.
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Matematik 7
(MEB 2017 S,221250)

4
Geometri
Ölçme
iĢleme

Matematik 8
(MEB2017 s, 288294)

5.2
Veri Düzenleme,
Değerlendirme
ve Yorumlama.

ve
Veri

AraĢtırma soruları üretme.
Veri
toplama,
düzenleme,
değerlendirme ve yorumlama.
Daire grafiği.
Çizgi grafiği,
Aritmetik ortalama.
Ortanca ve tepe değer.
AraĢtırma sorularına uygun grafik
çizme ve bu grafikler arasında
dönüĢüm yapma. Microsoft Office
Excel yüklü bilgisayarlarda uygulama

Histogram
Tablo ve Grafikler

Tablo2.Lise matematik ders kitaplarında istatistik konularının sınıflara göre
dağılımı.
Kitap Adı

Ünite

Matematik 9
(MEB2017 S,349366)

6
Veri

Matematik 10
(MEB 2017 S, 952)

1
Veri Sayma ve
Olasılık
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Ġçerik
Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri.
Verilerin merkezi eğilim ve yayılım
ölçülerini hesaplayarak yorumlama.
Verilerin grafiklerle gösterilmesi.
Bir veri grubuna histogram grafiği.
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri
gruplarını uygun grafik türlerini çizerek
yorumlama.
Sıralama ve seçme.
Olayların gerçekleĢme sayısı.
Sınırsız sayıda tekrarlanan nesnelerin
diziliĢleri (permütasyon).
N elemanlı bir kümenin r tane elemanının
seçilip sıralanması.
Dr. Öğr. Üyesi Metin BAYRAK

N elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç
farklı
Ģekilde
seçilebileceği
(kombinasyon).

Matematik 11
(MEB
2017
S,184-200)

Matematik 12
(MEB 2017S,1273)

5
Veri Analizi

1
Grafik
Ve
Tabloların
Yorumlanması

Merkezi eğilim ölçüleri.
Aritmetik ortalama.
Ortanca.
Tepe değer.
Merkezi yayılım ölçüleri,
Açıklık.
Çeyrekler açıklığı.
Standart sapma.
Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği.
Ġstatistik.
Anket.
Rastgele seçme.
Örnekleme.
Bir grafik veya tablonun yorumlanmasını
gerektiren problemleri çözelim.
Anlatımda görselleĢtirmeden yararlanma.
Daire grafiği.
Sütun grafiği.
Çizgi grafiği.
Serpilme grafiği.
Kutu grafiği.
Histogram.
Denklem, grafik ve tablo değiĢim oranı.
Grafik ve tabloya uygun senaryo yazma.
Doğrusal grafiklerde kesiĢim noktasının
anlamı.
Geleceğe yönelik tahmin ve beklentilerin
oluĢturulması.

Bulgular
Ortaokul ve Lise müfredatları incelendiğinde merkezi yayılım ölçülerinden
varyans ve standart sapmanın tanımları ilgili kitaplarda aĢağıdaki gibi verilmiĢtir.
Matematik 9 ders kitabı: Standart sapma, bir veri gurubundaki sayıların birbirine
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yakınlığını ve uyumluluğunu ölçen bir yöntemdir. Verilerin aritmetik ortalamaya göre
nasıl bir yayılım gösterdiğine yardımcı olur. Bir veri grubunun standart sapmasını
bulmak için
1.
veri grubunun aritmetik ortalaması olan değeri bulunur.
2. Her bir verinin aritmetik ortalamadan farkının karesi alınır ve toplanır.
3. Bulunan toplam, veri sayısının bir eksiğine bölünür ve elde edilen sonucun
karekökü alınır.
Standart sapma S ile gösterilir ve

√

(1)

iĢlemiyle bulunur ( Mat 9. S,352 ).
Matematik 11ders kitabı: Standart sapma, bir veri grubundaki her bir verinin
aritmetik ortalama ile farkının kareleri toplamının, veri sayısının bir eksiğine
bölünmesiyle elde edilen sayıya varyans denir. Varyansın pozitif kareköküne standart
sapma denir. Standart sapma S ile gösterilir ( Mat 11.S,188 ) .
Verilen bu tanımlar, ana kütleden(evren) alınan örnekleme ait standart sapma ve
varyansın tanımlardır. Ġstatistiksel anlamda S örneklem standart sapmasını (Sample
Variance) göstermek için kullanılan bir semboldür. Ana kütlenin standart sapmasının
bir tahminidir.
Bu tanımlarda, verilerin bir ana kütleden alınan örneklem mi yoksa ana kütleye
ait tüm veriler mi olduğu belirtilmelidir ve buna uygun hesaplama yöntemi seçilmelidir.
Elde edilen sonuçlar buna göre yorumlanmalıdır.
Tanım 1.
sonlu sayıdaki gözlemsel değerlerin bir kütlesi ise bu
kütlenin µ ile gösterilen aritmetik ortalaması
(2)
olmak üzere kütle varyansı
(3)
dir. Kütle standart sapması varyansın pozitif kareköküdür.

√

(4)

µ bilindiğinde bu kitleden alınan n birimlik örneklemin varyansı
(5)
dir (Akdeniz F. 2002 S,288-289).
Tanım 2. n gözlemden oluĢan bir örneklemin aritmetik ortalaması
üzere
, ile gösterilen örneklem varyansı

olmak
(6)
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dir (Akdeniz F. 2002 S,288-289).
kareköküdür.

√

Örneklem sapması varyansın pozitif
(7)

Tanım 1 ve 2 karĢılaĢtırıldığında ana kütle ve örneklem standart sapmalarının
farklı kavramlar olduğu görülmektedir.
Ortaokul ve lise ders müfredatı incelendiğinde tümevarımsal istatistiğin
verilmediği buna karĢılık ilgili kitaplarda varyans ve standart sapma için örnekleme ait
hesaplamaların verildiği görülmektedir.
Konuyla ilgili verilen örneklerden bazılarını inceleyelim.
Örnek 1.
MERT ASLI
ONUR ZEYNEP
NĠL
3
4
2
5
6
9-B sınıfında okuyan 5 öğrencinin bir okul dönemi boyunca okuduğu kitap
sayıları yukarıdaki tabloda verilmiĢtir. Bu veri grubunun standart sapmasını bulunuz
(MEB 9. S,352-352).
Aritmetik ortalama

standart sapma ise
√
√

bu durumda veri grubunun standart sapması yaklaĢık olarak 1.5811 dir.
Bu örnekte bulunan sonuç 5 öğrenciye mi, 9-B sınıfına mı aittir. Eğer sadece 5
öğrenciye ait ise ana kütle eleman sayısı 5 olduğundan ana kütle standart sapması
formülü(4) kullanılmalı formülün içerdiği payda değeri 5 olmalıdır.
Sonuç örnekleme aitse, örnekteki sorunun, “9-B sınıfında okuyan öğrenciler
arasından rasgele seçilen 5 öğrencinin bir okul dönemi boyunca okuduğu kitap sayıları
tabloda verilmiĢtir. Örneklem standart sapmasını bulunuz” Ģeklinde verilmesi
gerekmektedir. Bulunan sonucun ana kitle parametresinin tahmini olduğu
açıklanmalıdır.
Örnek 2. 5, 8, 13, 16, 18, 30 veri grubunun standart sapmasını hesaplayalım
(MEB 11. S,190) .
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Veri

Veri-

5

5-15= -10

8

8-15= -7

= 49

13

13-15= -2

=4

16

16-15= 1

=1

18

18-15= 3

=9

30

30-15= 15

=225

= 100

Standart sapma varyansın kareköküne eĢittir.
.
√
Bu örnekte de veri grubunun ana kütle veya örnekleme ait olduğu
açıklanmamıĢtır. Örnekleme ait standart sapma hesaplanmıĢtır. Sonuç örnekleme aitse,
örnekteki sorunun,
“5, 8, 13, 16, 18, 30 Örneklem veri grubunun standart
sapmasını hesaplayalım.” Ģeklinde verilmesi gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Günümüz teknolojileri birçok konuda verilere ulaĢmamızı veya birçok verinin
bizlere ulaĢmasını olanaklı kılmaktadır. Üretilen, sunulan bilgi ve verilerin, doğru bir
Ģekilde yorumlanıp kullanılması, bireyler ve toplumların geliĢme ve ilerlemesinde
önem taĢımaktadır. Bu nedenle ilköğretimden baĢlanarak öğrencilere temel istatistik
konularının öğretilmesi (istatistik okur-yazarlığı) yaygınlaĢtırılıp geliĢtirilmesi
kaçınılmaz bir zorunluluk olmuĢtur.
Veri analizinde, elde edilen sonuçların doğru yorumlanması, analizde kullanılan
uygun yöntem ve hesaplamalara bağlıdır.
AraĢtırmada veri analizi derslerinde, varyans ve standart sapma
hesaplamalarında örneklem varyans ve standart sapmasının kullanıldığı görülmüĢtür.
Bu hesaplamalar ana kütle için yapıldığında veri sayısının çok olduğu hesaplamalarda
küçük, veri sayısının az olması durumlarda daha büyük hatalara neden olmaktadır.
Konu ile ilgili verilen örneklerde ana kütle ve örneklem ayrımı yapılmadan
sonuçların örneklem standart sapmasından bulunup yorumlandığı görülmektedir.
Ġlgili konularda ya ana kütlenin tanımı verilip, ana kütle standart sapması
hesaplanmalı ya da örneklemin tanımı verilerek örneklem standart sapması
hesaplanmalı, elde edilen sonuçlar buna göre yorumlanmalıdır.
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ÖZET
Spor psikolojisi alan konularından birisi olan sporda güdülenme bireylerin
sportif aktivitelere katılım, devamlılık ve terk etme gibi davranıĢlarını açıklayan önemli
bir olgudur. Bu çalıĢmada, müsabık adölesanların bazı değiĢkenlere göre sporda
güdülenme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın evrenini 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı‟nda Amasya ilinde okullar
arası müsabakalara katılan 14-18 yaĢ arası lise öğrencileri oluĢtururken, örneklem
grubunu ise gönüllülük esasına dayalı olarak farklı okul türlerinden rastgele seçilen 275
erkek ve 118 kadın olmak üzere toplam 393 sporcu öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada
tarama modeli kullanılmıĢ olup veri toplama aracı olarak, Pelletier, Fortier, Valierand,
Tuson, Biiere ve Blais (1995) tarafından geliĢtirilen ve Kazak (2004) tarafından
Türkçe‟ye uyarlanan “Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ)” gerekli izinler alınarak
kullanılmıĢtır. 7‟li likert tipinde, 28 madde ve 7 alt boyuttan oluĢan ölçeğin Cronbach
alfa iç tutarlık değerleri, bilmek-baĢarmak için içsel güdülenme alt boyutunda .88;
uyaran yaĢamak için içsel güdülenme alt boyutunda .73; içe atım alt boyutunda .82;
özdeĢim alt boyutunda .72; dıĢsal düzenleme alt boyutunda .74; güdülenmeme alt
boyutunda ise .70 Ģeklindedir.
ÇalıĢmada elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin sporda güdülenme
düzeylerinde yaĢ, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenleri güdülenmeme alt boyutunda,
okul türü ve okul takımı harici lisanslı sporcu olma değiĢkenleri tüm alt boyutlarda ve
sporcu öğrencilerin spor yaĢları güdülenmeme alt boyutu hariç tüm alt boyutlarda
istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa neden olduğu görülmüĢtür. Aile gelir düzeyi, anne
ve baba öğrenim durumu ve spor branĢı değiĢkenleri ise öğrencilerin sporda güdülenme
düzeylerinde anlamlı farklılığa neden olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Güdülenme, Adölesan.
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ABSTRACT
As one of the most prevailing field of sport psychology sport motivation is an
important phenomenon which explains individual‟s engaging in, maintaining and
quitting a sportive activity. In this study, it is aimed to examine the level of sporde
motivation according to some variables of contestant adolescents.
The universe of the study was 14-18 years of age students participating in
interschool‟s competitions during 2016-2017 academic year in Amasya Province. The
sampling group consist of randomly chosen 275 male, 118 female (total 393) volunteer
student athletes from various school types. In this study survey model and Sport
Motivation Scale (SMS) developed by Pelletier, Fortier, Valierand, Tuson, Bilere, Blais
(1995) and adapted in Turkish by Kazak (2004) were used. The Cronbach‟s alpha
internal consistency valves for 7 point Likert scale with 28 items and 7 subdimensions
were 0.88 for knowledge and achievement in intrinsic subdimension; 0.73 for
stimulating experiences in intrinsic subdimension; 0.74 for external regulation
subdimension and; 0.70 for a motivation subdimension.
Owing to research results it was found out that there were significant differences
at the sport motivation subdimensions according to age, gender variables, in
amotivation subdimensions according to grade level variable, in all subdimensions
according to school type and certificated athletes not playing only for school teams.
Family income, parental educational backround and branches of engaged sports
variables caused statistically meaningful differences at students‟ sport motivation
levels.
Key Words: Physical Education and Sport, Motivation, Adolescent.
GiriĢ
Ġnsan davranıĢlarını etkileyen birçok etkenden bahsedilebilir. DavranıĢın
yönünü, Ģiddetini, kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynağının güdülenme olduğu
söylenebilir. Güdü istekleri, gereksinmeleri, ilgileri, dürtüleri kapsayan bir kavram
olarak karĢımıza çıkmaktadır.412 Kısaca güdüleme, bir insanı belirli bir amaç için
harekete geçiren güç anlamına gelmektedir. Motivenin harekete geçirici, hareketi
devam ettirici ve olumlu yöne yöneltici üç temel özelliğe sahip bir güç olduğunu
söylemek mümkündür.413
412

Hikmet Turkay- Tamer Sökmen, “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Sporda Güdülenme
Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tarzları”, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
1(3), 2014, s. 1-9.
413
Serdar Kocaekşi- Ziya Koruç, “Başarılı ve Başarısız Hentbol Takımlarının Grup Sargınlığı, Kaygı,
Güdülenme ve Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport
Sciences, 23(3), 2012, s.129–143.
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Spora katılım motivasyonu üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. Bunlardan
bazılarının, genetik yapı (kas yapısı, vücut yapısı), fiziksel yapı ve psikolojik yapı
olduğu söylenebilir.414 Spora katılım güdülenmesi ile ilgili yapılan bazı çalıĢmalar,
beceri geliĢimi ve öğrenimi, eğlence, fiziksel zindelik, arkadaĢ edinme ve baĢarmanın
spora katılımı etkileyen en önemli unsurlar olduğunu bize göstermektedir.415 Beden
eğitimini ifade ederken yalnızca fiziksel faydalarından bahsetmek yetersiz kalır. Beden
eğitimi bireyin geliĢimine sosyal, psikolojik ve sağlık açısından da olumlu katkı
sağlamaktadır. Beden eğitimi ile içinde rekabet, kazanma veya kaybetme gibi
kavramları barındıran sporun birleĢmesiyle spor müsabakaları ortaya çıkmaktadır.
Okullar arası spor müsabakaları öğrencilerin müsabık olma duygusunu ilk tattıkları alan
olması nedeni ile önemlidir. Bu müsabakaların ve özellikle hazırlık aĢamalarındaki
çalıĢmaların öğrencilerin sosyalleĢmesi üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmek
mümkündür. Öğrencinin sosyal ortama uyumu ve birlikte hareket ederek baĢarıya
ulaĢma arzusu bu müsabakalarda üst seviyelere ulaĢır. BaĢarı söz konusu olduğunda
katılım ve davranıĢın sürekliliği önem kazanırken güdülenme düzeyi bu olguları
destekleyen etkendir. Güdülenme düzeyi yüksek olan bireylerin bu faaliyetlere katılımı
ve devamlılığı yüksek olacaktır. Spor eğitiminin ve spor psikolojisinin alan
konularından birisi olan sporda güdülenme bireylerin sportif aktivitelere katılım,
devamlılık ve terk etme gibi davranıĢlarını açıklayan önemli bir olgudur. Yakın
gelecekte toplumun yetiĢkinleri olacak olan ergenlerin fiziksel aktivitelere katılma
durumlarını etkileyen güdülenme düzeylerine etki eden faktörleri belirlemek önemlidir.
ÇalıĢmamızda okullar arası spor müsabakalarına katılan adölesanların
güdülenme düzeyleri orta seviyenin üzerinde olduğu görülmekte ve bu durum katılımı
olumlu yönde etkilemektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Amasya ilinde 11 bin
öğrencin okullar arası müsabakalara katılması bunu destekler niteliktedir. Sportif
faaliyetlere katılımın yüksek olması ise gelecekte fiziksel aktivitelere daha önem veren
bir toplum yapısının oluĢacağını iĢaret etmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada okullar
arası müsabakalara katılan müsabık adölesanların güdülenme düzeylerine etki eden
faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
AraĢtırma Modeli
ÇalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama modeli, belirli amaçlara
ulaĢmak için özel olaylar arasında var olan iliĢkiyi tanımlamak ve değiĢkenler
414

Mehmet Çağrı Çetin, “The role of gender and parental attitudes upon the sports participation
motivation among the table tennis players who studied at the university”, International Journal of
Academic Research Part B, 5(1), 2013, s. 136-142.
415
Rıdvan Ekmekçi- Yunus Arslan- Aytül Dağlı Ekmekçi- Bülent Ağbuğa, “Üniversite Öğrencilerinin
Spora Bakış Açılarının ve Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi”, e-Journal of New World Sciences
Academy Sports Sciences, 5, (2), 2010, s. 104-114.
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arasındaki iliĢkiyi karĢılaĢtırmak için belli bir zamanda yapılan veri toplama
yöntemidir.416
Veri Toplama Araçları
ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluĢan anket formu
kullanılmıĢtır. Formun birinci bölümünde müsabık öğrencilerin kiĢisel bilgilerini elde
etmeye yönelik sorular yer alırken, ikinci bölümünde 7‟li likert tipinde, 28 madde ve 3
alt boyuttan (içsel güdülenme, dıĢsal güdülenme ve güdülenmeme) oluĢan “Sporda
Güdülenme Ölçeği” (SGÖ) gerekli izinler alınarak kullanılmıĢtır. Ölçeğin alt
boyutlarından içsel güdülenme alt boyutu; bilmek ve baĢarmak için içsel güdülenme,
uyaran yaĢamak için içsel güdülenme olarak ayrılırken dıĢsal güdülenme alt boyutu;
dıĢsal düzenlemeler, içe atım ve özdeĢim alt boyutu olarak ayrılmaktadır.
Sporda güdülenme ölçeği Pelletier, Tuson, Fortier, Vallerand, , Briere ve Blais417
tarafından geliĢtirilmiĢ ve Kazak418 tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Ölçeğin
Cronbach alfa iç tutarlık değerleri, bilmek baĢarmak için içsel güdülenme alt boyutunda
0.88, uyaran yaĢamak için içsel güdülenme alt boyutunda 0.73, içe atım alt boyutunda
0.82, özdeĢim alt boyutunda 0.72, dıĢsal düzenleme alt boyutunda 0.74, güdülenmeme
alt boyutunda ise .70 Ģeklindedir.
Sporda Güdülenme Ölçeği, “niçin spor
yapıyorsunuz?” sorusu temel alınarak sorulmuĢ maddelere verilen yanıtların derecesine
göre, kiĢinin spor ortamındaki güdülenme ölçeğinin alt boyutları olan içsel güdülenme,
dıĢsal güdülenme ve güdülenmeme düzeyini belirleyerek bireyin güdülenmesinin
kaynağını ortaya koymaktadır. Ölçek her branĢtaki ve her düzeydeki sporculara
uygulanabilir ve zaman sınırlaması yoktur.
Evren ve Örneklem
ÇalıĢmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Amasya ilinde okullar
arası spor müsabakalarına katılan lise öğrencileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın
örneklemini ise olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi
ile belirlenmiĢ 10 farklı lise türünde öğrenim gören ve aynı eğitim öğretim yılında
okullar arası müsabakalara katılan 118 kadın, 275 erkek (toplam 393) sporcu lise
öğrencisi oluĢturmaktadır. Seçkisiz örnekleme, istatiksel hesaplarla evreni temsil
edebilme büyüklüğüne sahip ve tamamen rastgele yöntemle seçilen örneklemi ifade
eder.419
416

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın, Ankara 2004.
Luc G. Pelletier- Kim M. Tuson- Michelle S. Fortier- Robert J. Vallerand- Nathalie M. Briere- Marc R. Blais,
“Toward a New Measure of Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, and Amotivation in Sports: The Sport
Motivation Scale (SMS)”, Journal of Sport and Exercise Psychology, 17(1), 1995, 35-53.
418
Zişan Kazak, “Sporda Güdülenme Ölçeği-SGÖ-nin Türk Sporcuları için Güvenirlik ve Geçerlik
Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 15 (4), 2004, s. 191-206.
419
Ali Yıldırım- Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı), Seçkin Yayıncılık
Ankara, 2008.
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Veri Analizi
Verilerin analizinde cinsiyet, spor branĢı ve kulüp lisansı olma durumu
değiĢkenlerinin etkisini belirlemek amacıyla T testi, yaĢ, sınıf düzeyi, okul türü, aile
gelir düzeyi ve spor yaĢı değiĢkenlerinin etkisini belirlemek amacıyla Tek Yönlü
Varyans Analizi (Anova) testi, farklılığa neden olan grubun tespitinde LSD testi, anne
ve baba öğrenim durumları değiĢkenlerinin etkisini belirlemek amacı ile Kruskal Wallis
H testi kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi, testler için p<0.05 düzeyinde
değerlendirilmiĢtir.
Bulgular
Tablo 1. SGÖ Puanlarının Sporcu Öğrencilerin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre
KarĢılaĢtırılması t-testi Sonuçları
SGÖ Alt Boyutlar
Cinsiyet n
ss
sd
t
p
X
Erkek
275 4.61 0.92
391
0.86
0.18
Kız
118 4.63 0.95
Erkek
275 5.12 1.17
ĠÇSEL GÜDÜLENME
391
0.40
0.85
Kız
118 5.23 1.18
275 5.14 1.25
Bilmek Ve BaĢarmak Ġçin Ġçsel Erkek
391
0.34
Güdülenme
0.95
Kız
118 5.27 1.27
275 5.09 1.23
Uyaran YaĢamak Ġçin Ġçsel Erkek
391
0.65
Güdülenme
0.46
Kız
118 5.15 1.33
Erkek
275 4.71 1.11
DIġSAL GÜDÜLENME
391
0.71
0.38
Kız
118 4.76 1.11
Erkek
275 4.23 1.33
DıĢsal Düzenlemeler
391 0.99 0.32
Kız
118 4.08 1.46
Erkek
275 4.77 1.30
ÖzdeĢim
391
0.18
1.33
Kız
118 4.96 1.33
Erkek
275 5.13 1.31
Ġçe Atım
391
0.48
0.71
Kız
118 5.23 1.25
Erkek
275 2.78 1.47
GÜDÜLENMEME
391 2.16 0.03
Kız
118 2.44 1.39
Tablo 1„e göre öğrencilerin cinsiyetleri bakımından SGÖ toplam puanlarında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. AraĢtırmaya katılan kız öğrencilerin
TÜM ÖLÇEK

ortalama puanları X Kız= 4.63, erkek öğrencilerin ki ise X Erkek= 4.61 olarak
hesaplanmıĢtır. Yine benzer Ģekilde içsel güdülenme ile alt boyutlarında ve dıĢsal
güdülenme alt boyutlarında istatistiksel anlamda herhangi anlamlı bir fark
bulunamamıĢtır (p>0.05).
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SGÖ de yer alan güdülenmeme alt boyutundan erkek öğrenciler lehine anlamlı
fark bulunmuĢtur (t391=-2.16; p=0.03). Erkek öğrencilerin güdülenmeme puan
ortalamaları X Erkek= 2.78 iken kız öğrencilerin ortalama puan değerleri X Kız= 2.44
olarak bulunmuĢtur.
Tablo 2. SGÖ Puanlarının Sporcu Öğrencilerin Müsabakalara Katıldıkları BranĢ
Türüne Göre KarĢılaĢtırılması t-testi Sonuçları
SGÖ Alt Boyutlar
BranĢ
n
ss
sd
t
p
X
Bireysel 81
4.61 1.01
391 -0.03 0.98
Takım
312 4.62 0.90
Bireysel 81
5.14 1.23
ĠÇSEL GÜDÜLENME
391 -0.10 0.92
Takım
312 5.16 1.16
Bireysel 81
5.16 1.30
Bilmek Ve BaĢarmak Ġçin
391 -0.12 0.90
Takım
312 5.18 1.25
Bireysel 81
5.10 1.26
Uyaran YaĢamak Ġçin
391 -0.06 0.96
Takım
312 5.11 1.26
Bireysel 81
4.74 1.23
DIġSAL GÜDÜLENME
391 0.13
0.90
Takım
312 4.72 1.08
Bireysel 81
4.18 1.41
DıĢsal Düzenlemeler
391 -0.09 0.93
Takım
312 4.19 1.36
Bireysel 81
4.89 1.37
ÖzdeĢim
391 0.43
0.67
Takım
312 4.81 1.30
Bireysel 81
5.16 1.38
Ġçe Atım
391 0.01
0.99
Takım
312 5.16 1.27
Bireysel 81
2.65 1.45
GÜDÜLENMEME
391 -0.18 0.85
Takım
312 2.69 1.46
Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin bireysel veya takım sporlarında
müsabakalara katılmalarının SGÖ puanlarında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı
görülmektedir (t391=1.27; p=0.98). Ölçek alt boyutları incelendiğinde de bireysel spor
müsabakalarına katılan öğrencilerle takım sporları müsabakalarına katılan öğrenciler
arasında anlamlı farkın olmadığı belirlenmiĢtir.
TÜM ÖLÇEK

Tablo 3. SGÖ Puanlarının Sporcu Öğrencilerin Okul Takımı Harici Spor Yapma
Durumuna Göre KarĢılaĢtırılması t-testi Sonuçları
Okul Takımı
SGÖ Alt Boyutlar
Harici Spor
n
ss
sd
t
p
X
Yapıyor mu?
TÜM ÖLÇEK
Evet
207 4.76 0.93 391 3.30
0.00
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Hayır
186 4.46 0.90
Evet
207 5.36 1.19
ĠÇSEL GÜDÜLENME
391 3.74
0.00
Hayır
186 4.92 1.12
Evet
207 5.37 1.29
Bilmek Ve BaĢarmak Ġçin
391 3.22
0.00
Hayır
186 4.96 1.19
Evet
207 5.35 1.21
Uyaran YaĢamak Ġçin
391 4.02
0.00
Hayır
186 4.84 1.26
Evet
207 4.90 1.11
DIġSAL GÜDÜLENME
391 3.46
0.00
Hayır
186 4.52 1.08
Evet
207 4.42 1.40
DıĢsal Düzenlemeler
391 3.54
0.00
Hayır
186 3.93 1.30
Evet
207 5.01 1.31
ÖzdeĢim
391 2.90
0.03
Hayır
186 4.63 1.29
Evet
207 5.29 1.27
Ġçe Atım
391 2.18
0.03
Hayır
186 5.01 1.30
Evet
207 2.53 1.50
GÜDÜLENMEME
391 -2.24 0.00
Hayır
186 2.85 1.38
Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin okul takımları haricinde lisanslı olarak bir
kulüp takımında oynamalarının SGÖ puanlarında ölçeğin tümünde ve güdülenmeme alt
boyutu hariç tüm alt boyutlarında okul takımı haricinde kulüp takımlarında lisanslı
sporcu olanlar lehine anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir. Güdülenmeme alt
boyutunda ise farklılık kulüp lisansı bulunmayan sporcular lehine tespit edilmiĢtir
(t391=-2.24; p=0.00).
Tablo 4. Sporcu Öğrencilerin YaĢ Dağılımlarına Göre BSGÖ Puanlarının
ANOVA Sonuçları
SGÖ
Varyans Kareler
Kareler
Anlamlı
sd
F
p
Alt Boyutlar
Kaynağı Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplar
1.609
3
0.536
Arası
TÜM ÖLÇEK
1.92 0.60
Grup Ġçi 333.992 389
0.859
Toplam 335.600 392
Gruplar
7.897
3
2.632
Arası
ĠÇSEL
1.92 0.13
GÜDÜLENME
Grup Ġçi 533.053 389
1.370
Toplam 540.951 392
Bilmek Ve BaĢarmak Gruplar
8.039
3
2.680 1.70 0.17
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Ġçin

Arası
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Uyaran
YaĢamak Arası
Ġçin
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası
DIġSAL
GÜDÜLENME
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası
DıĢsal Düzenlemeler
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası
ÖzdeĢim
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası
Ġçe Atım
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası

GÜDÜLENMEME

612.347
620.385

389
392

1.574

8.014

3

2.671

612.523
620.537

389
392

1.575

0.881

3

0.294

481.798
482.679

389
392

1.239

3.330

3

1.110

734.017
737.348

389
392

1.887

1.592

3

0.531

675.064
676.656

389
392

1.735

0.600

3

0.200

651.510
652.110

389
392

1.675

22.974

3

7.658

Grup Ġçi 806.699

389

2.074

1.70

0.17

0.24

0.87

0.59

0.62

0.31

0.82

0.12

0.95

0.62

0.01

15 yaĢ
ve
altı<17
yaĢ,
15 yaĢ
ve altı
<18 yaĢ
ve üzeri

Toplam 829.673 392 2.632
Tablo 4 incelendiğinde SGÖ toplam puanlarında öğrencilerin yaĢlarının anlamlı
farklılığa neden olmadığı belirlenmiĢtir (F3-392=1.92; p=0.60). Ortalamalar ölçeğin alt
boyutlarında karĢılaĢtırıldığında sadece güdülenmeme alt boyutunda anlamlı fark
olduğu (F3-392=0.62; p=0.01) diğer boyutlarda farkın anlamlı olmadığı bulunmuĢtur
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(p>0.05). SGÖ güdülenmeme alt boyutunda 15 yaĢ ve altı öğrenciler ile 17 yaĢ (2.40 ile
2.94) ve 18 yaĢ ve üzeri (2.40 ile 3.08) öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı fark
vardır.
Tablo 5. Sporcu Öğrencilerin Sınıf Düzeyi Dağılımlarına Göre BSGÖ
Puanlarının ANOVA Sonuçları
SGÖ
Varyans Kareler
Kareler
Anlamlı
sd
F
p
Alt Boyutlar
Kaynağı Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplar
5.606
3
1.869
Arası
TÜM ÖLÇEK
2.20 0.09
Grup Ġçi 329.994 389
0.848
Toplam
335.6 392
Gruplar
4.932
3
1.644
Arası
ĠÇSEL
1.19 0.31
GÜDÜLENME
Grup Ġçi 536.018 389
1.378
Toplam
540.951 392
Gruplar
3.315
3
1.105
Bilmek
ve Arası
0.70 0.56
BaĢarmak Ġçin
Grup Ġçi
617.07 389
1.586
Toplam
620.385 392
Gruplar
9.628
3
3.209
Uyaran YaĢamak Arası
2.04 0.11
Ġçin
Grup Ġçi 610.909 389
1.57
Toplam
620.537 392
Gruplar
5.371
3
1.79
Arası
DIġSAL
1.46 0.23
GÜDÜLENME
Grup Ġçi 477.308 389
1.227
Toplam
482.679 392
Gruplar
9.562
3
3.187
Arası
DıĢsal
1.70 0.17
Düzenlemeler
Grup Ġçi 727.786 389
1.871
Toplam
737.348 392
Gruplar
2.922
3
0.974
Arası
ÖzdeĢim
0.56 0.64
Grup Ġçi 673.734 389
1.732
Toplam
676.656 392
Gruplar
Ġçe Atım
7.682
3
2.561 1.55 0.20
Arası
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Grup Ġçi 644.428 389
1.657
Toplam
652.11 392
Gruplar
22.229
3
7.41
Arası
9.<11.
GÜDÜLENMEME
3.57 0.01
Grup Ġçi 807.444 389 2.076
10.<11.
Toplam 829.673 392
Tablo 5‟e göre SGÖ toplam puanlarında öğrencilerin sınıf düzeylerinin anlamlı
farklılığa neden olmadığı belirlenmiĢtir (F3-392=2.20; p=0.09). Ortalamalar ölçeğin alt
boyutlarında karĢılaĢtırıldığında sadece güdülenmeme alt boyutunda anlamlı fark
olduğu (F3-392=3.57; p=0.01) diğer boyutlarda farkın anlamlı olmadığı bulunmuĢtur
(p>0.05). SGÖ güdülenmeme alt boyutunda 9. sınıf ile 11. sınıf (2.44 ile 3.07)
öğrencileri ortalamaları arasında ve 10. sınıf ile 11. sınıf öğrencileri (2.66 ile 3.07)
ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiĢtir.
Tablo 6. Sporcu Öğrencilerin Okul Türlerine Göre BSGÖ Puanlarının ANOVA
Sonuçları
SGÖ
Varyans
Kareler
Kareler
Anlamlı
sd
F
p
Alt Boyutlar
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplar
1<3,1<7,
22.531
7
3.219
Arası
2<3,
2<6,
Grup Ġçi
313.069 385 0.813
TÜM ÖLÇEK
3.96 0.00 2<7,
3>5,
Toplam
335.600 392
3>8,
5<7, 7<8
Gruplar
2<3,
34.157
7
4.880
Arası
3>5,
3>8,
Grup Ġçi
506.793 385 1.316
ĠÇSEL
3.71 0.00 4>5,
GÜDÜLENME
4>8,
Toplam
540.951 392
5<6,
5<7, 7>8
Gruplar
2<3,
34.017
7
4.860
Arası
3>5,
Bilmek ve BaĢarmak
3.19 0.00 3>8,
Grup Ġçi
586.368 385 1.523
Ġçin
4>5,
Toplam
620.385 392
5<6, 5<7
Uyaran
YaĢamak Gruplar
38.673
7
5.525
3.66 0.00 2<3,
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Ġçin

DIġSAL
GÜDÜLENME

Arası
Grup Ġçi

581.864

385 1.511

Toplam

620.537

392

34.758

7

447.920

385 1.163

482.679

392

69.097

7

668.251

385 1.736

737.348

392

41.809

7

634.848

385 1.649

676.656

392

26.106

7

626.004
652.110

385 1.626
392

Gruplar
Arası
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar
Arası
Grup Ġçi

4.965

9.871

DıĢsal Düzenlemeler
Toplam

Gruplar
Arası
Grup Ġçi

5.973

ÖzdeĢim
Toplam

Ġçe Atım

Gruplar
Arası
Grup Ġçi
Toplam

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

3.729

3>5,
3>6,
3>8,
4>5,
4>8,
5<7, 7>8
13, 16,
17, 23,
26, 27,
4.27 0.00
35, 37,
56, 57,
68, 78
1<3,
1<6,
1<7,
2<3,
2<5,
2<6,
5.69 0.00
2<7,
3>8,
4<6,
4<7,
5<7,
6<8, 7>8
1<3,
1<4,
1<6,
1<7,
2<3,
3.62 0.00
2<7,
3>5,
3>8,
4>8,
5<7, 7>8
2<3,
2.29 0.03 2<6,
3>5, 5<6
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Gruplar
Arası
Grup Ġçi

1<7,
2<7,
2<8,
788.882 385 2.049
GÜDÜLENMEME
2.84 0.01
3<7,
4<5,
Toplam
829.673 392 3.219
4<7, 4<8
(Lise türleri 1-Fen, 2-Sosyal Bilimler, 3-Anadolu, 4-Sağlık Meslek, 5-Ġmam
Hatip, 6-Meslek, 7-Spor, 8-Temel liseler Ģeklinde kodlanmıĢtır)
Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin devam ettikleri okul türünün SGÖ toplam
puanlarında ve tüm alt boyutlarında anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir (p<
0.01, p<0.05). Okul türlerine göre müsabık adölesanların güdülenme düzeyleri
incelendiğinde genel olarak anadolu lisesi öğrencilerinin güdülenme tüm ölçek ve alt
boyutlarda güdülenme ortalamaları diğer okul türlerine göre anlamlı bir Ģekilde farklılık
göstermektedir.
40.791

Tablo 7. Sporcu Öğrencilerin Aile
ANOVA Sonuçları
SGÖ
Varyans
Alt Boyutlar
Kaynağı
Gruplar Arası
TÜM ÖLÇEK
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar Arası
ĠÇSEL GÜDÜLENME
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar Arası
Bilmek ve BaĢarmak Ġçin Grup Ġçi
Toplam
Gruplar Arası
Uyaran YaĢamak Ġçin
Grup Ġçi
Toplam
Gruplar Arası
DIġSAL GÜDÜLENME Grup Ġçi
Toplam
Gruplar Arası
DıĢsal Düzenlemeler
Grup Ġçi
Toplam
ÖzdeĢim
Gruplar Arası
344

7

5.827

Gelir Durumlarına Göre BSGÖ Puanlarının
Kareler
Toplamı
2.404
333.196
335.600
3.862
537.089
540.951
4.290
616.095
620.385
6.091
614.446
620.537
5.819
476.860
482.679
15.993
721.355
737.348
4.958

sd
5
387
392
5
387
392
5
387
392
5
387
392
5
387
392
5
387
392
5

Kareler
F
Ortalaması
0.481
0.861
0.56

p

0.73

0.772
1.388

0.56

0.73

0.858
1.592

0.54

0.75

1.218
1.588

0.77

0.57

1.164
1.232

0.94

0.45

3.199
1.864

1.72

0.13

0.992

0.57

0.72
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Grup Ġçi
671.699 387 1.736
Toplam
676.656 392
Gruplar Arası 7.632
5
1.526
Ġçe Atım
Grup Ġçi
644.478 387 1.665
0.92 0.47
Toplam
652.110 392
Gruplar Arası 20.613
5
4.123
GÜDÜLENMEME
Grup Ġçi
809.060 387 2.091
1.97 0.08
Toplam
829.673 392 0.481
Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin ailelerinin gelir durumlarının SGÖ toplam
puanlarında ve tüm alt boyutlarında anlamlı farklılığa neden olmadığı görülmektedir.
Tablo 8. Sporcu Öğrencilerin Spor YaĢlarına Göre SGÖ Puanlarının
Sonuçları
SGÖ
Varyans
Kareler
Kareler
sd
F
p
Alt Boyutlar
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplar
21.575
3
7.192
Arası
TÜM ÖLÇEK
8.91 0.00
Grup Ġçi
314.025 389 0.807
Toplam
335.600 392
Gruplar
30.759
3
10.253
Arası
ĠÇSEL
7.82 0.00
GÜDÜLENME
Grup Ġçi
510.192 389 1.312
Toplam
540.951 392
Gruplar
22.873
3
7.624
Bilmek
ve Arası
4.96 0.00
BaĢarmak Ġçin
Grup Ġçi
597.512 389 1.536
Toplam
620.385 392
Gruplar
51.471
3
17.157
Uyaran
YaĢamak Arası
11.73 0.00
Ġçin
Grup Ġçi
569.067 389 1.463
Toplam
620.537 392
Gruplar
31.618
3
10.539
Arası
DIġSAL
9.09 0.00
GÜDÜLENME
Grup Ġçi
451.061 389 1.160
Toplam
482.679 392
DıĢsal
Gruplar
45.953
3
15.318
8.62 0.00
Düzenlemeler
Arası

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

ANOVA
Anlamlı
Fark
1<3,
1<4,
2<4
1<2,
1<3,
1<4
1<2,
1<3,
1<4
1<2,
1<3,
1<4,
2<4
1<3,
1<4,
2<3,
2<4
1<3,
1<4,
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Grup Ġçi
691.395 389 1.777
2<3,
2<4
Toplam
737.348 392
Gruplar
20.963
3
6.988
Arası
1<3,
ÖzdeĢim
4.15 0.01
Grup Ġçi
655.694 389 1.686
1<4
Toplam
676.656 392
Gruplar
34.627
3
11.542
1<3,
Arası
Ġçe Atım
7.27 0.00 1<4,
Grup Ġçi
617.483 389 1.587
2<4
Toplam
652.110 392
Gruplar
5.765
3
1.922
Arası
GÜDÜLENMEME
0.91 0.44
Grup Ġçi
823.908 389 2.118
Toplam
829.673 392
(Spora baĢlama yaĢları 1-(0-2 yıl arası), 2-(2-4 yıl arası), 3-(4-6 yıl arası), 4-(6
yıl ve üzeri) olarak kodlanmıĢtır)
Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin spor yaĢlarının SGÖ toplam puanlarında ve
güdülenmeme alt boyutu hariç tüm alt boyutlarda anlamlı farklılığa neden olduğu
görülmektedir (p=0.01, p<0.05). Tablo 8‟ e göre spor yaĢları arttıkça müsabık
adölesanların güdülenme ortalamalarında da artıĢ görülmektedir.
Tablo 9. SGÖ Puanlarının Anne Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre
KarĢılaĢtırılması Kruskal Wallis Sonuçları
SGÖ
Sıra
Anne Öğrenim Durumu
n
sd χ2
p
Alt Boyutlar
Ort.
Okuma yazma bilmiyor
20
191.48
(1)
Ġlkokul (2)
142 209.55
Ortaokul (3)
96
192.28 5 4.67
TÜM ÖLÇEK
0.46
Lise (4)
88
180.84
Lisans (5)
42
206.68
Lisansüstü (6)
5
156.40
Okuma yazma bilmiyor
20
201.23
(1)
Ġlkokul (2)
142 208.00
96
190.11 5 2.66
ĠÇSEL GÜDÜLENME Ortaokul (3)
0.75
Lise (4)
88
185.44
Lisans (5)
42
198.76
Lisansüstü (6)
5
188.50
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Bilmek ve BaĢarmak
Ġçin

Uyaran YaĢamak Ġçin

DIġSAL
GÜDÜLENME

DıĢsal Düzenlemeler

ÖzdeĢim

Ġçe Atım

Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

20

197.13

142
96
88
42
5

207.67
189.22
188.43
197.40
190.20

20

207.33

142
96
88
42
5

206.73
195.68
179.87
199.52
185.00

20

199.13

142
96
88
42
5

207.65
190.98
184.43
209.45
118.00

20

201.93

142
96
88
42
5

207.73
185.49
189.28
208.76
130.80

20

209.23

142
96
88
42
5

202.57
196.04
182.05
221.74
63.80

20

178.83

5

2.23

0.82

5

3.31

0.65

5

5.53

0.36

5

4.86

0.43

5

11.01

0.05

5

2.60

0.76

347

Ġlkokul (2)
142 207.87
Ortaokul (3)
96
193.18
Lise (4)
88
187.88
Lisans (5)
42
194.94
Lisansüstü (6)
5
212.20
Okuma yazma bilmiyor
20
165.43
(1)
Ġlkokul (2)
142 205.08
Ortaokul (3)
96
201.53 5 7.14
GÜDÜLENMEME
0.21
Lise (4)
88
175.45
Lisans (5)
42
218.01
Lisansüstü (6)
5
209.70
Tablo 9‟a göre öğrencilerin anne öğrenim durumları SGÖ toplam puanlarında ve
alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluĢturmamaktadır. χ2 (sd=5,
n=393)=4.67, p>0.05.
Tablo 10. SGÖ Puanlarının Baba Öğrenim Durumu DeğiĢkenine
KarĢılaĢtırılması Kruskal Wallis Sonuçları
SGÖ
Sıra
Baba Öğrenim Durumu
n
sd χ2
Alt Boyutlar
Ort.
Okuma yazma bilmiyor
1
101.50
(1)
Ġlkokul (2)
101 208.06
Ortaokul (3)
70
186.67 5 3.42
TÜM ÖLÇEK
Lise (4)
123 202.93
Lisans (5)
90
186.45
Lisansüstü (6)
8
187.13
Okuma yazma bilmiyor
1
65.00
(1)
Ġlkokul (2)
101 204.29
70
185.16 5 2.99
ĠÇSEL GÜDÜLENME Ortaokul (3)
Lise (4)
123 201.75
Lisans (5)
90
192.05
Lisansüstü (6)
8
207.75
Okuma yazma bilmiyor
1
56.50
Bilmek ve BaĢarmak (1)
5 3.79
Ġçin
Ġlkokul (2)
101 204.65
Ortaokul (3)
70
185.59
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p

0.64

0.70

0.58
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Uyaran YaĢamak Ġçin

DIġSAL
GÜDÜLENME

DıĢsal Düzenlemeler

ÖzdeĢim

Ġçe Atım

Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)
Lisansüstü (6)
Okuma yazma
(1)
Ġlkokul (2)
Ortaokul (3)
Lise (4)
Lisans (5)

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

bilmiyor

123
90
8

204.82
189.25
184.81

1

105.00

101
70
123
90
8

201.46
185.62
195.03
200.26
245.38

1

105.00

101
70
123
90
8

208.00
192.99
202.31
182.78
182.94

1

233.00

101
70
123
90
8

212.54
201.06
202.57
169.74
181.63

1

68.00

101
70
123
90
8

205.72
177.82
208.38
190.32
171.00

1

76.50

101
70
123
90

199.07
194.51
199.33
193.44

5

3.09

0.69

5

3.49

0.62

5

7.73

0.17

5

5.87

0.32

5

1.47

0.92
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Lisansüstü (6)
8
211.75
Okuma yazma bilmiyor
1
337.50
(1)
Ġlkokul (2)
101 211.21
Ortaokul (3)
70
192.42 5 4.18 0.52
GÜDÜLENMEME
Lise (4)
123 194.72
Lisans (5)
90
188.22
Lisansüstü (6)
8
173.88
Tablo 10‟a göre öğrencilerin baba öğrenim durumları SGÖ toplam puanlarında
ve alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluĢturmamaktadır. χ2 (sd=5,
n=393)=3.42, p>0.05.
TartıĢma ve Sonuç
Öğrencilerin cinsiyetleri bakımından SGÖ toplam puanlarında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark yoktur. Yine benzer Ģekilde içsel güdülenme ile alt boyutlarında
ve dıĢsal güdülenme alt boyutlarında istatistiksel anlamda herhangi anlamlı bir fark
bulunamamıĢtır (p>0.05), (Tablo 1). Ġlhan ve Gencer‟in420 yapmıĢ olduğu çalıĢmada kız
ve erkek sporcuların spora katılım güdüsü ile etkili bir sonuca varamamıĢlardır. Bu
sonuç bizim çalıĢmamız ile paralellik göstermektedir. Fakat, Çiftci ve Özbek‟in421
yapmıĢ olduğu araĢtırmada, erkek sporcular içsel güdülere daha çok katılmaktadırlar.
Erdem‟in422 Amerikan Futbolu erkek sporcuları ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada
sporcuların içsel olarak güdülendiklerini belirtmiĢtir. Gill ve arkadaĢları423, Ryan ve
arkadaĢları424, Lee ve arkadaĢları425 cinsiyete göre sporcuların daha çok dıĢsal olarak
güdülendiklerini belirtmiĢlerdir. Erdoğdu ve arkadaĢları426, Er ve arkadaĢları427, AktaĢ

420

Levent İlhan-Eylem Gencer, “Liselerarası Badminton Müsabakalarına Katılan Sporcu-Öğrencilerin
Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi”, 4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli 2009.
421
Bircan Meral Çiftci-Oğuz Özbek, “Lisanslı Sporcuların Spora Güdülenmeye İlişkin Görüşleri”, 11.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya 2010, s. 630-632.
422
Murat Erdem, Amerikan Futbolu Sporcularında Sporda Güdülenme Ölçeği’nin Geliştirilmesi,
(Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2008.
423
Diana L. Gill- John B. Gross- Sharon Huddleston, “Participation Motivation In Young Sports”,
International Journal of Sport Psychology, 14(1), 1983, 1-14.
424
Richard M. Ryan- Christina M. Frederick- Deborah Lepes- Noel Ruboi- Kennon M. Sheldon,
“Intrinsic Motivation And Exercise Adherence”, International Journal Of Sport Psychology, 28, 1997,
335-354.
425
Martin J. Lee- Jean Whitehead- Nick Balchin, “The measurement of values in youtsport.
Development of the Youth Sport Values Questionnaire”, Journal of Sport ve Exercise Psychology, 22,
2000, 307-326.
426
Murat Erdoğdu- Erkan Faruk Şirin- Alparslan Ince- Mehmet Öçalan, “Farklı Branşlarda Okul
Takımlarında Yer Alan Ortaöğretim Öğrencilerin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi”, 11.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara 2010, s. 633-635.
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ve arkadaĢlarının428 yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda hem kadınların hem de erkeklerin
spora farklı içsel güdüler ile güdülendikleri sonucuna varmıĢlardır. Bu sonuç bizim
çalıĢmamız ile zıtlık göstermektedir. SGÖ de yer alan güdülenmeme alt boyutundan
erkek öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05), (Tablo 1). Kelecek ve
arkadaĢlarının429 erkek voleybolcular üzerinde yapmıĢ olduğu çalıĢmada, spora bazı
durumlarda güdülenmedikleri sonucuna varmıĢlardır. Bu sonuç ile bizim çalıĢmamızın
sonucu örtüĢmektedir.
Öğrencilerin bireysel veya takım sporlarında müsabakalara katılmalarının SGÖ
puanlarında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmektedir. Ölçek alt boyutları
incelendiğinde de bireysel spor müsabakalarına katılan öğrencilerle takım sporları
müsabakalarına katılan öğrenciler arasında anlamlı farkın olmadığı belirlenmiĢtir
(p>0.05), (Tablo 2). Bulgularımızın aksine, AltıntaĢ ve Koruç430 yapmıĢ oldukları
araĢtırmada, takım sporu ile ilgilenen sporcular için önemli olan katılım motivleri
“Beceri GeliĢimi, Takım Üyeliği, Eğlence, BaĢarı/Statü, Hareket, YarıĢma, Enerji
Harcama ve ArkadaĢlık” olarak tespit etmiĢlerdir. Ayrıca, ġirin ve arkadaĢları431
tarafından yapılan çalıĢmada da, takım sporu ile ilgilenen sporcuların “YarıĢma ve
ArkadaĢlık” puanlarının bireysel spora katılanlara göre daha yüksek olduğu
bulunmuĢtur.
Öğrencilerin okul takımları haricinde lisanslı olarak bir kulüp takımında
oynamalarının SGÖ puanlarında ölçeğin tümünde ve güdülenmeme alt boyutu hariç
tüm alt boyutlarında okul takımı haricinde kulüp takımlarında lisanslı sporcu olanlar
lehine anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir. Güdülenmeme alt boyutunda ise
farklılık kulüp lisansı bulunmayan sporcular lehine tespit edilmiĢtir (p<0.05), (Tablo 3).
Bu sonuç bize, sporcuların spora katılım güdülerinde kulüp lisansının önemli bir etken
olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4 incelendiğinde yaĢ değiĢkenine göre SGÖ alt boyutlarında
karĢılaĢtırıldığında sadece güdülenmeme alt boyutunda anlamlı fark olduğu (p<0.05),
diğer boyutlarda farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0.05). SGÖ güdülenmeme
alt boyutunda 15 yaĢ ve altı öğrenciler ile 17 yaĢ (2.40 ile 2.94) ve yine 15 yaĢ ve altı
öğrenciler ile 18 yaĢ ve üzeri (2.40 ile 3.08) öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı
fark vardır. Bu farklılaĢmaya göre yaĢ ilerledikçe güdülenmeme durumunda artıĢ
olduğu görülmektedir.
Kazak‟ın432 yaptığı bir çalıĢmada yaĢ ilerledikçe içsel güdülenmenin azaldığı
tespit edilmiĢtir. ġirin ve arkadaĢları433 tarafından yapılan diğer bir araĢtırmada da yaĢ
artıkça güdülenmenin daha dıĢsal nedenlere kaydığı belirlenmiĢtir. DıĢsal güdülenme
boyutunda, Ada ve arkadaĢları434, Kazak435, ġirin ve Hammioğlu‟nun436 çalıĢma
sonuçları bu önceki yapılan çalıĢma bulgularını desteklemektedir. Bu çalıĢmanın
sonuçları ile bizim çalıĢmamızın sonuçları örtüĢmemektedir.
Tablo 5‟e göre SGÖ toplam puanlarında öğrencilerin sınıf düzeylerinin anlamlı
farklılığa neden olmadığı belirlenmiĢtir (p>0.05). Ortalamalar ölçeğin alt boyutlarında
karĢılaĢtırıldığında sadece güdülenmeme alt boyutunda anlamlı fark olduğu (p<0.05),
diğer boyutlarda farkın anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (p>0.05). SGÖ güdülenmeme alt
boyutunda 9. sınıf ile 11. sınıf (2.44 ile 3.07) öğrencileri ortalamaları arasında ve 10.
sınıf ile 11. sınıf öğrencileri (2.66 ile 3.07) ortalamaları arasında anlamlı fark tespit
edilmiĢtir. Bu sonuca göre sınıf düzeyinin artmasıyla birlikte güdülenmemenin de buna
paralel olarak arttığı görülmektedir.
Öğrencilerin devam ettikleri okul türünün SGÖ toplam puanlarında ve tüm alt
boyutlarında anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir (Tablo 6). ÇalıĢma
bulgularına göre, okul türünün öğrencilerin güdülenme ve güdülenmeme durumlarında
önemli bir etken olduğu söylenebilir. Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin ailelerinin
gelir durumlarının SGÖ toplam puanlarında ve tüm alt boyutlarında anlamlı farklılığa
neden olmadığı görülmektedir (p>0.05). Bu sonuç bize, ailenin ekonomik düzeyinin
öğrencilerin sporda güdülenme durumlarında bir etken olmadığını göstermektedir.
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Öğrencilerin spor yaĢlarının SGÖ toplam puanlarında ve güdülenmeme alt
boyutu hariç tüm alt boyutlarda anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir (Tablo
8). ÇalıĢmamızın aksine, KolayiĢ ve arkadaĢları437 yapmıĢ oldukları araĢtırmada,
güdülenmeme ve spor yaĢı arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢlerdir.
ÇalıĢmamızda spor yaĢı değiĢkeni ile güdülenmeme alt boyutu arasında bir fark
olmaması, öğrencilerin deneyimlerine bağlı olarak daha kolay güdülenebilecekleri ya
da güdülenemeyecekleri konusunda bir bağlantı olmadığını bize gösterebilir.
Öğrencilerin anne öğrenim durumları SGÖ toplam puanlarında ve alt boyutlarında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluĢturmamaktadır (p>0.05), (Tablo 9). Aynı Ģekilde,
öğrencilerin baba öğrenim durumları SGÖ toplam puanlarında ve alt boyutlarında da
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir (p>0.05), (Tablo 10).
Sonuç
Sonuç olarak, öğrencilerin katılım güdülenmelerinde cinsiyetlere göre
güdülenmeme alt boyutunda anlamlı farlılık olduğunu söyleyebiliriz. Erkek
öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla spora katılıma güdülenemedikleri
görülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin bireysel ya da takım sporlarına katılımı ile
spora güdülenmelerinde herhangi bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır.
Öğrencilerin okul takımları haricinde lisanslı olarak bir kulüp takımında
oynamalarına göre, sporda güdülenme ölçeğinin tümünde ve tüm alt boyutlarında kulüp
takımlarında lisanslı sporcu olanların lehinde fark görülmüĢtür. Kulüp lisansı
bulunmayan sporcular lehine ise güdülenmeme alt boyutunda anlamlı farklılık tespit
edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre, sporla ilgilenme durumu arttıkça hem içsel güdü hem de
dıĢsal güdülerin birey üzerindeki etkisi kaçınılmaz olacaktır. Aksine, bireyin spora
ilgisi azaldıkça güdülenme düzeyinde azalma meydana gelmektedir.
ÇalıĢmamızda yaĢ ilerledikçe güdülenmenin arttığı tespit edilmiĢtir. Benzer
Ģekilde, sınıf düzeyinin artmasına paralel olarak güdülenmeme durumunda da artıĢın
olduğu görülmektedir. Ayrıca okul türünün öğrencilerin sporda güdülenme
durumlarında önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Ailenin gelir düzeyi ile
öğrencilerin spora güdülenmesi arasında bir bağlantı olmadığını da çalıĢma
bulgularımıza göre söylemek mümkündür. Öğrencilerin spor yaĢları değiĢkenine göre,
içsel güdülenme ve dıĢsal güdülenme boyutlarında farklılık tespit edilmiĢtir. Bu sonuç
bize, öğrencilerin spor deneyimleri ile güdülenme durumları arasında bir bağlantı
olduğunu göstermektedir. Anne eğitim ve baba eğitim değiĢkenlerinin ise öğrencilerin
güdülenme durumlarında önemli bir rol oynamadığını söylemek mümkündür.
437
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AVġAR KAMPÜSÜ SPOR TESĠSLERĠ KAPALI
ALANLARI ĠÇ HAVASINDA TESPĠT EDĠLEN
ASPERGĠLLUS VE PENĠCĠLLĠUM TÜRLERĠ
Adem ĠMALI
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Ferudun KOÇER
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ÖZET
Bu çalıĢmada, AvĢar Kampüsü Spor Kompleksinin kapalı alanları havasındaki
mikrofungusların incelenmesi amaçlandı. Kompleksin kullanımından 30 dakika sonra
ve ertesi günlerde hava örneklemesi yapıldı. Örneklemelerde Petri-Plak Yöntemi
kullanıldı. İn vitro olarak geliĢtirilen mikrofunguslardan Aspergillus ve Penicillium
türleri teĢhis edildi. Bazı alerjen, patogen veya saprofitik türler belirlenip, solunum
açısından önemleri tartıĢıldı. Spor sayıları için gerekli istatistikler yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġç hava, Aspergillus, Penicillium, alerjen, spor kompleksi.
ASPERGILLUS AND PENICILLIUM SPECIES DETERMINED IN INDOOR
AIR OF CLOSED AREAS IN AVġAR CAMPUS SPORTS FACILITIES
ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine mikrofungi variety and spore number in
indoor air of AvĢar Campus Sport Complex. Samples were taken 30 minutes after the
activity ended and the day after the sport activities. Dish Plate Method was used for
sampling. Microfungi spores were grown in vitro and a number of Aspergillus,
Penicillium species were identified. Some allergen, pathogen or saprophytic species
have been determined and importance of their inhalate was discussed. The number of
spores was analyzed istatistically.
Key Words : Indoor air, Aspergillus, Penicillium, allergen, sports facility.
GiriĢ
Funguslar dünyanın en hızlı ve yaygın çoğalan canlılarındandır. Toprak, su,
orman ve orman ürünlerinin yanı sıra; çeĢitli gıdalarda, içeceklerde, bitki, hayvan ve
insanların iç veya dıĢ yüzeylerinde yaĢayabilir ve varlıklarını koruyabilirler. Atmosfer
ortamında hif ve sporları yaygın olarak bulunabilir, bu yolla yayılabilirler.
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Soluduğumuz hava ile solunum sistemine ilaveten diğer bazı sistemlerde ve
organlarda yaĢamlarını devam ettirebilirler. Mold (küf) denen, aeroalerjenlerin
dünyadaki dağlımı ülkeden ülkeye, hatta ülkeler içerisindeki bölgelere göre, bitki
örtüsü, iklim faktörleri ve coğrafik özelliklere bağlı olarak değiĢmektedir (Özkaragöz
1969, Tanaç ve Yenigün 1989).
Astım, rinit, alerjik bronkopulmoner mikosiz ve aĢırı duyarlılık pnömonisi
funguslarca tetiklenen hastalıklardır. 80‟den fazlar fungus türü solunum sistemi
alerjisine neden olabilmektedir (Burge 1989, Çetinkaya ve ark.2005). Vücuda solunum
yoluyla giren allerjenler en sık rinite konjuktivite ve bronĢial astıma yol açarlar. Bazen
ürtiker ve sistemik anaflaksiye neden olabilirler (Çetinkaya ve ark.2005).
Özdemir ve Elmas (2017) bildirdiğine göre alerjik semptomlara en sık sebep
olan küf mantarları arasında Aspergillus ve Penicillium cinslerine ait türlerde vardır.
Ankara‟da yapılan çalıĢmada; atmosferdeki alerjenik fungus sporları olarak
Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Monilia ve Myclia Sterilia
saptanmıĢtır (Özkaragöz 1969).
Ġzmir‟den bir çalıĢmada, atmosferde Cladosporium, Alternaria, Myclia Sterilia,
Penicillium, Phoma ve Aspergillus‟un bulunduğu belirtilmiĢtir (Tanaç ve Yenigün
1989).
Bildirilen baĢka bir çalıĢmada, Isparta Ġl Merkezinde 1 yıl süresince en çok
rastlanan fungus cinsleri Cladosporium, Alternaria, Penicillium ve Aspergillus‟tur.
(Kaliner ve ark.1987)
Afyon‟da yapılan bir çalıĢmada sırasıyla en fazla Cladosporium, Alternaria,
Penicillium ve Aspergillus bulunmuĢtur(Çetinkaya ve ark.2005).
Küf mantarları değiĢik çalıĢmalarda solunum yollarında hastalığa yol açan akar
ve kolonilerden sonra en sık aeroalerjen grubu olarak bildirilmektedir(Erel ve ark.
1998).
Atmosferin fungal kontaminasyonu ile ilgili bir çalıĢmada sırasıyla
Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Mucur, Phoma ve Chrysonilia tespit edilmiĢtir
(Viegas ve ark.2001).
Afyanda yaplan baĢka bir çalıĢmada en sıklıkla Cladosporium, Aspergillus,
Penicillium Alternaria, ve diğerleri Ģeklinde sıralanmıĢtır (Çetinkaya ve ark. 2005).
MATERYAL VE METOT
Örnekleme alanı
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, AvĢar YerleĢkesi içerisinde bulunan
kapalı spor salonu çalıĢma alanı olarak belirlenmiĢtir. Kapalı spor salonu içerisinde
bulunan spor alanı içerisinden 7 istasyon belirlenmiĢtir. Bu alandan herhangibir
faaliyetin olmadığı zamanda ve faaliyet yapılmasının ardından 30 dakika sonra petriler
ile örnekleme yapılmıĢtır.
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Besiyerlerinin hazırlanması
Ġzolasyon ve teĢhislerde ilk besiyeri olarak Rose-bengal-Streptomycin Agar
kullanılmıĢtır (Asan, 2004). Ġnkübasyon sonrası elde edilen izolatlar teĢhis için özel
besiyerlerine (Malt Ekstrakt Agar, Czapek‟in Solusyon Agarı, Czapek Dox Agar), uzun
süre saklamak için de yatık agarlı tüplere inoküle edildi (Ġmalı, 2005).
Ġstasyonlardan örneklemenin yapılması
Örneklemelerde “Yerçekimine Dayalı Petri Plak Metodu” kullanılmıĢtır (Sarıca
Ökten ve ark. 2007). Örnekler tüm istasyonlarda eĢ zamanlı olarak, yerden 1.5 metre
yükseklikten alınmıĢtır. Uygun besiyeri içeren yediĢer (7) petri plağı 15 dakika
kapakları açık bırakılarak havayla temas etmesi sağlanmıĢtır. Kapatılan plaklar streç
film ile sarılarak inkübasyon için laboratuvara getirilmiĢtir. 27°C‟de 7-10 gün
inkübasyona tabi tutulmuĢtur (Ġmalı ve ark. 2011).
Mikrofungus sayımı ve identifikasyonlarının yapılması
Ġnkübasyon sonunda elde edilen makroskobik görünümlerine göre
mikrofunguslara ait toplam sayıları belirlenmiĢtir.
Mikrofungusların identifikasyonu Aspergillus‟ lar için; Samson et all. (2000),
Klich (2002) Penicillium için; Pitt (2000), Larone (1993), Samson et all. (2000),
Watanabe (2002) ve Hasenekoğlu (1991)‟dan yararlanılarak türlerin teĢhisleri
makroskobik ve mikroskobik yapılarına göre ıĢık mikroskobunda yapılmıĢtır.
Ġstatistik Analizlerin yapılması
Faaliyet öncesi ve sonrası elde edilen bulguların toplam, ortalama ve standart
sapmalarına ait temel istatistiki iĢlemler yapılmıĢtır.

BULGULAR
ÇalıĢmalarda „Yerçekimine Dayanan Petri-Plak Yöntemi‟ kullanılmıĢtır. Bu
metodun kolay ve ekonomik oluĢundan baĢka, seçici ortamların kullanılması, sayımda
ve mikroorganizmaların tayininde kolaylık sağlamaktadır. Yöntem basit olma
avantajına sahiptir. Dezavantajları ise; incelenen hacmin belirsizliği, aerodinamik
etkiler ve sadece büyük partiküllerin yakalanmasının söz konusu olmasıdır (Akman,
1980). Yine de bu metot çeĢitli araĢtırıcılar tarafından havanın fungal florasının tespit
edilmesi için kullanılmıĢtır.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

359

Kapalı spor salonu örnekleme bölgeleri

ġekil 1. Kapalı Spor Salonu ve örneklemelerin yapıldığı istasyonlar
Örnekleme sahasında 7 farklı noktadan petri plak yöntemi ile örnekleme
yapılmıĢtır (ġekil 1). Örneklemede homojenitenin sağlanması amaçlanmıĢtır. Ayrıca
gerek saha oyuncularının gerek seyircilerin maruz kalması muhtemel mikrofungus
cinsleri ve türlerinin belirlenmesi yapılmıĢtır.
Belirlenen Mikrofungus türleri
ÇalıĢma kapsamında Aspergillus ve Penicillium cinslerine ait türlerin teĢhisleri
yapılmıĢtır. Penicillium türlerinin ortamda daha fazla bulunduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. ÇalıĢmada cins ve tür bazında teĢhisleri yapılan mikrofunguslar

Aspergillus

Penicillium

Aspergillus flavus Link ex.Gray.
1821

Penicillium purpurogenum Stoll 1904

Aspergillus niger Van. Tieghem
1867

Penicillium verrucosum Dierckx 1901

Aspergillus parasiticus Speare 1912

Penicillium soppii W. Zalesky 1927

Aspergillus fumigatus Fresenius
1863

Penicillium turbatum Westling 1911

Aspergillus sp.

Penicillium thomi Maire1917; Penicillium
sp.1,,, 6

SONUÇLAR ve TARTIġMA
Kapalı spor salonlarında yapılan bu çalıĢma ile Aspergillus ve Penicillium
mikrofungus sayı ve türleri belirlenmiĢtir (Grafik 1).
Faaliyet öncesi ve sonrası önemli oranda mikrofungus sayısında artıĢ
gözlenmiĢtir. Bu sayının seyirci olması durumunda daha da artacağı düĢünülmektedir.
Grafik 1. Spor Salonunda aktivite öncesi ve sonrası mikrofungusların dağılımı
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Toplam mikrofungus yüzdesi (%)

41%

Önce
Sonra

59%

Kapalı spor salonunda faaliyet olmadan önce %41 oranında mikrofungus sayısı
elde edilirken faaliyet sonrası % 59 oranında bulunmuĢtur. Kapalı spor salonunda spor
faaliyetinin olması mikrofungusların hava içerisinde bulunma yüzdesini arttırdığı
belirlenmiĢtir.
Grafik 2. Spor Salonunda aktivite öncesi ve sonrası istasyonlara göre dağılım

İstasyonlara göre mikrofungus oranları

Mikrofungus sayısı

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

İstasyonlar
Önce

Sonra

Ġstasyonlara göre mikrofungus sayıları incelendiğinde 3,4,5 nolu istasyonlarda
sahanın orta kesimini ifade etmesi ve oyuncuların faaliyet bölgelerine oranı arttırdığı
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belirlenmiĢtir. Örnekleme yapılan kenar kesimlerde ise düĢük oranlarda mikrofungus
bulunduğu alanda seyirci faaliyetinin bulunmaması düĢünüldüğünde; seyirci
faaliyetinin de bulunduğu zaman mikrofungus sayısında artıĢ olması muhtemeldir
(Grafik 2).
Doğada geniĢ yayılıĢ alanlarına sahip Aspergillus ve Penicillium türleri iç hava
ortamında da belirlenmiĢtir. Ancak binanın yeni olması ve sanitasyon iĢlemlerinin
düzenli yapılıyor olması; bina iç hava kalitesini önemli oranda olumlu etkilediği
belirlenmiĢtir. Özdemir ve Elmas (2017)‟a göre; alerjik semptomlara en sık sebep olan
küf mantarları arasında Aspergillus ve Penicillium cinslerine ait türlerin varlığı
bildirilmiĢtir.
Belirlenen türler içerisinde alerjen, patojen ve çeĢitli hastalık etkeni özellikte
türlerin bulunması muhtemeldir. Aspergillus niger, A. parasiticus, A. flavus ve A.
fumigatus türleri havada alerjen öneme sahip olup, çeĢitli hastalıklara sebebiyet
verebilir ve çalıĢmamızda da belirlenmiĢtir. Lakin toplam sayı bakımından düĢük
oranda bulunmuĢtur. Vücuda solunum yoluyla giren allerjenler en sık rinite,
konjuktivite ve bronĢial astıma yol açacağı; bazen ürtiker ve sistemik anaflaksiye neden
olabilecekleri bildirilmektedir (Çetinkaya ve ark.2005).
ÇalıĢmamızda sonuç olarak, kapalı spor kompleksinde yapılacak faaliyetlerde
ortam hava yükünün önemli oranda değiĢeceği aĢikardır. Sağlıklı toplum sağlıklı
sporcuların yetiĢtirilmesinde hava kalitesinin önemli olduğu belirlenmiĢtir.
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ÖZET
Amaç: KiĢilik, olaylarda insanların motivasyon, davranıĢ ve farkındalığını
etkileyen bir dizi dinamik karakterlerdir. Ġnsanların kiĢiliği genetik geçmiĢlerine de
dayanmaktadır. Genetiğin yanı sıra tarih boyunca öğrenilen, dıĢ çevre ve durumlardan
etkilenen bir kavramdır. Kısaca kiĢilik, bireyin doğuĢtan getirdiği ve yaĢantı sonucu
kazandığı, bireyi toplumdaki diğer bireylerden ayıran özelliklerin tamamı olarak
tanımlanabilir. Bu araĢtırmanın amacı; spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin
kiĢilik özelliklerinin incelenmesidir.
Yöntem: Bu çalıĢmanın evresini Samsun ilinde okuyan 14-18 yaĢ öğrenciler
teĢkil etmektedir. Örneklemini ise 9-14. Sınıflardan seçilmiĢ 346 erkek ve 242 kadın
toplam 588 öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢ olup,
anketleri tam doldurmayanlar kapsam dıĢında bırakılmıĢtır. Costa ve Mccare tarafından
geliĢtirilen, Sami Gülgöz 2002‟de Türkçeye uyarlanan “kiĢilik ölçeği” kullanılmıĢtır.
Anket 60 maddeden oluĢan 5‟li likert türü bir ölçektir. DıĢadönüklük, deneyime açıklık,
duygusallık, geçimlilik ve sorumluluk olmak üzere kiĢiliği beĢ farklı boyutunu ölçmeyi
amaçlamaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayıları 0,69 ile 0,82 arasında değiĢen
değerlerde bulunmuĢtur.
Bulgular: YaĢa göre spor yapanlarla yapmayanlar arasında ölçek alt
boyutlarından deneyim, dıĢa dönüklük, geçimlilik ve sorumluluk faktöründe anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur (p<0,001). Cinsiyete göre erkelerin bayanlara göre deneyim alt
boyutunda daha yüksek, geçimlik ve sorumluk alt boyutlarında daha düĢük puan alması
anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05 ve p<0,001). Duygusallık alt boyutunda 12., geçimlik
boyutunda ise 11 ve 12. sınıf öğrencileri 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden daha kötü
puanlara sahip oldukları bulunmuĢtur. Sorumluluk boyutunda da 9. Sınıf öğrencileri
daha iyi durumda olduğu tespit edilmiĢtir.
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Sonuç: Spor yapan öğrencilerin duygusal denge boyutunda, dıĢa dönüklük,
sorumluluk sahibi olma boyutunda daha iyi oldukları bulunmuĢtur (p<0,05).
Anahtar kelimeler: Spor, KiĢilik, Lise, Öğrenci
INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH AND WITHOUT
SPORTS BY PERSONAL PROPERTIES
ABSTRACT
Aim: Personality is a set of dynamic characters that influence the motivation,
behavior and awareness of people during events. People's personality is also based on
their genetic background. It is a concept influenced by the outside environment and
situations learned throughout history as well as genetics. In short, personality can be
defined as all of the characteristics that an individual brings from birth and ends with
life and distinguishes the individual from other individuals in society. The purpose of
this research; The purpose of this study is to examine the personality traits of high
school students who do sports and do sports.
Material and Methods: This study is made up of 14-18 year old students
studying Samsun. The sample is 9-14. 346 male and 242 women selected from the
classrooms constitute a total of 588 students. In the study, the screening model was
used and those who did not complete the questionnaires were excluded. Developed by
Costa and Mccare, Sami Gülgöz used the "personality scale" adapted to Turkish in
2002. The questionnaire is a 5-point Likert-type scale consisting of 60 items. It aims to
measure five different dimensions of personality, extroversion, empathy, emotionality,
liveliness and responsibility. The reliability coefficients of the scale ranged from 0.69
to 0.82.
Result: There was a significant difference in the subscales of experience,
outward turnover, livelihood and responsibility factor among those who did sports and
those who did not (p <0.001). According to the gender, it was found meaningful that
the males had lower scores on experience subscale than females on lower, subsistence
and responsibility subscales (p <0.05 and p <0.001). In the subscale of emotionality,
12th and 11th and 12th graders in the subsistence dimension were found to have worse
scores than 9th and 10th graders. It was also found that the 9th grade students were in
better condition in terms of responsibility.
Conclusion: Sports students were found to be better in terms of emotional
balance, outwardness and responsibility (p <0,05).
Key Words: Sports, Personality, High School, Student
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GiriĢ
Bireylerin baĢarıya ulaĢabilmesi için ruh sağlığı yerinde bir kiĢilik geliĢtirmesi
gerekir. KiĢinin iç çatıĢmaları, bilinç altı ve bilinçli kaygı ve korkulan olmayan sağlam,
tatmin edici fikri, ahlaki ve sosyal alıĢkanlıklara sahip sağlıklı, uyumlu, dengeli, verimli
tavır ve alıĢkanlıklardan mürekkep bir kiĢiliklerinin oluĢması gerekir.438
KiĢilik, olaylarda insanların motivasyon, davranıĢ ve farkındalığını etkileyen
dinamik karakterlerdir. Ġnsanların kiĢiliği genetik geçmiĢlerine de dayanmasının yanı
sıra öğrenilen, dıĢ çevre ve durumlardan etkilenen bir kavramdır.439 Kısaca kiĢilik,
bireyin doğuĢtan getirdiği ve yaĢantı sonucu kazandığı, onu diğer bireylerden ayıran
özelliklerin tamamı olarak tanımlanabilir.440 KiĢilik bireyin kendinden kaynaklanan
tutarlı davranıĢlarını ve kiĢilik içi (nasıl davranıp hissedeceğini etkileyen ve içimizde
geliĢen duygusal, güdüsel ve biliĢsel) süreçler olarak tanımlanabilir.
Burger‟e441 gör kiĢilik psikologlarının çoğunun depresyon, bilgi iĢleme, mutluluk
ve inkâr gibi konularla ilgilenmesinin nedeni olan bir süreç olarak tanımlanır. Bu
süreçlerin bazıları bütün insanlar tarafından paylaĢılır. Mesela, bazı kuramcıların
düĢüncesine göre hepimiz bir tehdit karĢısında duyduğumuz kaygı veya benzer
süreçlerle baĢa çıkabilmek için, benzer bir yeteneğe sahibizdir. Fakat bu süreçleri nasıl
kullandığımız ve bu süreçlerin bireysel farklılıklarla nasıl etkileĢime girdiği, bireysel
karakteri belirlemede rol oynar.
Literatür incelendiğinde kiĢilik boyutlarının farklı örneklem gruplarında
tanımlayıcı rolünün araĢtırıldığı görülmektedir.442 Aynı zamanda literatürde, beĢ
faktörü ölçmek üzere farklı ölçme araçlarının geliĢtirilmesi ve beĢ faktörle ilgili var
olan ölçeklerin gözden geçirilmesi çalıĢmaları görülmektedir.443
KiĢilik ile ilgili birçok görüĢ ortaya atılmıĢtır ve beĢ faktör kiĢilik kuramı bu
farklı görüĢleri bir çatı altında bütünleĢtirmiĢ görünmektedir. Yapılan araĢtırmalar
kiĢilik ile ilgili çalıĢmaların beĢ faktörde derlenebileceğini göstermiĢtir. Bu faktörler;
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dıĢadönüklük, duygusal denge/nevrotizm, yumuĢak baĢlılık, sorumluluk ve deneyime
açıklık/kültür olarak birçok kültürler arası çalıĢmada doğrulanmıĢtır444.
KiĢiliğin ne olduğu hakkında kabul edilen genel bir tanım olmadığı gibi, değiĢik
kapsamda kiĢilik özelliklerini belirlemek için çok fazla kiĢilik ölçeği literatürde
bulunmaktadır. Anderson445 bu ölçeklerin çoğunun farklı isimler altında aynı boyutu
ölçerlerken, bazılarının aynı isim altında farklı boyutları ölçmekte olduklarını
belirterek, kiĢilikle ilgili değiĢkenler ve ölçekler için kavramsal altyapıyı oluĢturacak
bir sınıflandırma geliĢtirilmediği sürece, araĢtırmalarda tespit edilen yapısal sonuçları
iliĢkilendirmek, durumlar arasında genelleme yapmak, öngörüde bulunmak, araĢtırma
sonuçlarını yorumlamak, araĢtırmacılar arasında etkin bir iletiĢim kurmak ve
psikometrik analizler yapmanın mümkün olmadığını belirtmiĢlerdir.
Günümüzde, içsel kaynaklardan ortaya çıkan ve yaygın olarak bireyin
davranıĢlarında etkin olan, biyolojik yapısı ve kiĢinin algılama, öğrenme, düĢünme,
baĢa çıkma ve davranıĢ örüntülerini kiĢilik kavramı açıklamaktadır. Bu özelliklerin her
biri olası bireyin yaĢam tarzının ifade eder. Dolayısıyla aslında kiĢiliği tanımlamak,
davranıĢların motivasyonunu ve kiĢinin çevreye ruhsal adaptasyonunu açıklamaya
çalıĢmak olarak tanımlanabilir.
Gelecekte toplumsal sorumluluklarının bilincine sahip olan yetiĢkinler
yetiĢtirilmesinde, bireyler arası iliĢkilerde baĢarılı olan kiĢilerin ortaya çıkmasında
küçük yaĢlarda spora yönelmenin büyük bir önemi bulunmaktadır446. Spor sosyal bir
olgu olarak tüm dünyada, çeĢitli özellikleri ile toplumsal bir kurum ve çok sayıda
insanın yaĢam biçimi haline gelmiĢtir. Spor insanın kendi kiĢiliğini anlama, ifade etme
ve geliĢtirmede yardımcı olmaktadır447. Bireyin sosyal geliĢim sürecinde edindiği bazı
tutum ve davranıĢlar sosyalleĢmenin bir ürünüdür. Ġnsanların sahip oldukları kiĢilik
özellikleri de sosyal çevrenin etkisi ile geliĢmektedir448.
Spor, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanların
fiziksel ve ruhsal sağlıklarını geliĢtirmek, kiĢilik oluĢumlarını desteklemek, bireye bilgi,
beceri ve yetenekler kazandırmak suretiyle çevreye uyumunu kolaylaĢtıran, kiĢiler,
444

Bacanlı, Hasan; İlhan, Tahsin; Aslan, Sevda. Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin
Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Sdkt). Journal Of Turkish Educational Sciences, 2009.
445
Anderson, Neil, Et Al. (Ed.). Handbook Of İndustrial, Work & Organizational Psychology: Volume 1:
Personnel Psychology. Sage, 2001.
446
Yazarer, İlkay., Taşmektepligil, M. Yalçın., Ağaoğlu, Y. Selim., Ağaoğlu, S. Ahmet., Albay, Faruk., &
Eker, Hasan. (2004). Yaz spor okullarında basketbol çalışmalarına katılan grupların iki aylık
gelişmelerinin fiziksel yönden değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 2(4).
447
Ünsal, Bahar; Ramazanoğlu, Fikret. Spor Medyasının Toplum Üzerindeki Sosyolojik Etkisi. Eğitim
Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Issn, 2013, 2146-9199.
448
Çubukçu, Zühal; Gültekin, Mehmet. İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal
Beceriler. 2006.
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toplumlar arasında dayanıĢma sağlayan, bireyin mücadele gücünü arttırarak rekabet
ortamında yarıĢmasını sağlayan, heyecan duyma, yarıĢa katılma ve yarıĢmada üstün
gelme amacıyla yapılan faaliyetler bütünüdür449. Bireyin sahip olduğu kiĢilik özellikleri
spora katılımını etkileyen en önemli etkenlerden birisidir.
Materyal ve Metod
Bu çalıĢmanın evresini Samsun ilinde okuyan 14-18 yaĢ öğrenciler teĢkil
etmektedir. Örneklemini ise 9-14. Sınıflardan seçilmiĢ 346 erkek ve 242 kadın toplam
588 öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢ olup, anketleri tam
doldurmayanlar kapsam dıĢında bırakılmıĢtır. Costa ve Mccare tarafından geliĢtirilen,
Sami Gülgöz450‟ de Türkçeye uyarlanan “kiĢilik ölçeği” kullanılmıĢtır. Anket 60
maddeden oluĢan 5‟li likert türü bir ölçektir. DıĢadönüklük, deneyime açıklık,
duygusallık, geçimlilik ve sorumluluk olmak üzere kiĢiliği beĢ farklı boyutunu ölçmeyi
amaçlamaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayıları 0,69 ile 0,82 arasında değiĢen
değerlerde bulunmuĢtur.
Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılmıĢ olup,
istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiĢtir. Normallik düzeyine
Kolmogorov-Smirnov testi ile bakılmıĢtır ve elde edilen verilerin normal dağılım
gösterdiği tespit edilmiĢtir. Çoklu karĢılaĢtırmalarda tek yönlü varyans analizi ve LSD
testi, ikili karĢılaĢtırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıĢtır.
Bulgular
Tablo 1: Öğrencilerin kiĢilik özellikleri ölçek alt boyutları puanlarının yaĢa göre
karĢılaĢtırılması
YaĢ
n
Ortalama
St. sapma
Min.
Maks.
F/LSD
14
127
38,30
5,47
34,00
52,00
13,85**
15
153
40,93
4,48
30,00
52,00
14<15,16,17,18
DıĢadönük
16
132
41,45
5,39
28,00
58,00
18>15,16,17
17
126
41,72
5,33
24,00
52,00
18
50
44,32
6,52
29,00
47,00
14
127
37,30
4,05
35,00
52,00 15,68**
15
153
38,81
4,56
29,00
54,00 18>14,15,16,17
16
132
39,56
4,71
29,00
53,00 17>15,16
Deneyim
17
126
40,08
6,20
20,00
55,00 16>14
18
449

50

42,65

3,53

35,00

46,00

Yetim, Azmi (2005). Sosyoloji ve Spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

450

Gülgöz, Sami. Five-Factor Model And Neo-Pı-R İn Turkey. In: The Five-Factor Model Of Personality
Across Cultures. Springer, Boston, Ma, 2002.
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14
127
38,47
6,49
25,00
49,00
15
153
37,83
6,36
21,00
52,00
Duygusallı
16
132
38,77
5,68
27,00
54,00 1,42
k
17
126
38,76
6,10
23,00
52,00
18
50
40,10
5,43
35,00
48,00
14
127
39,00
7,34
30,00
59,00
11,40**
15
153
43,60
5,83
32,00
58,00
18>14,15,16,17
Geçimlilik
16
132
43,42
5,80
24,00
57,00
14<15,16,17
17
126
42,75
6,25
23,00
58,00
18
50
45,91
6,47
30,00
46,00
14
127
46,60
5,52
38,00
55,00
15
153
44,75
5,33
31,00
57,00 8,94**
Sorumluluk
16
132
44,48
4,87
34,00
59,00 14>15,16,17,18
17
126
44,26
5,59
23,00
59,00 18<15,16,17
18
50
41,70
1,81
40,00
45,00
YaĢ durumlarına göre spor yapanlarla yapmayanlar arasında ölçek alt
boyutlarından deneyim, dıĢa dönüklük, geçimlilik ve sorumluluk faktöründe anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur (p<0,001). Duygusallık, alt boyutlarında ise anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır (p>0,05). DıĢa dönüklük, deneyim ve geçimlik alt boyutunda yaĢ
arttıkça ölçek puanı artmıĢtır. Sorumluluk puanı ise 14 yaĢ grubunda daha yüksektir.
YaĢ grubuna göre sorumluluk puanı her yaĢ grubunda anlamlı olmasa da düĢmüĢtür. Bu
puanın farklılığı Türk toplumunda aileye bağlılığın küçük yaĢlarda yaĢlarda daha fazla
olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyete göre kiĢilik ölçek puanları karĢılaĢtırılması
Cinsiyet
n
Mean
Std. Deviation
t
Erkek
346
42,03
5,82
DıĢadönük
1,59
Kadın
242
41,29
4,99
Erkek
346
40,52
4,82
Deneyim
-2,04*
Kadın
242
39,65
5,35
Erkek
346
38,64
5,95
Duygusallık
,29
Kadın
242
38,48
6,37
Erkek
346
42,03
5,93
Geçimlilik
-6,44**
Kadın
242
45,55
6,83
Erkek
346
44,24
4,92
Sorumluluk
-2,65*
Kadın
242
45,40
5,66
Cinsiyete göre erkelerin kadınlara göre deneyim alt boyutunda daha yüksek,
geçimlik ve sorumluk alt boyutlarında daha düĢük puan alması anlamlı bulunmuĢtur

372

Gamze DERYAHANOĞLU / Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZLÜ / Prof. Dr. Faruk YAMANER/ Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

(p<0,05 ve p<0,001). Deneyim, geçimlilik ve sorumluluk alt boyutunda anlamlı fark
tespit edilmiĢtir (p< 0,05).
Tablo 3. Öğrencilerin Sınıf düzeyine göre kiĢilik ölçek puanları karĢılaĢtırılması
Sınıf
n
Min.
Maks F/LSD
düzey
Ort.
St. sapma
.
i
DıĢadönük
9
230
40,40
5,62
28,00
52,00 4,62*
10
166
41,27
4,55
29,00
56,00 12>9,10
11
83
41,89
5,29
24,00
58,00
12
109
42,62
6,41
24,00
52,00
Deneyim
9
230
29,00
54,00 9,83**
38,68
4,60
10
166
39,31
3,97
32,00
50,00 12>9,10,1
11
83
39,37
6,39
30,00
55,00 1
12
109
41,37
5,69
20,00
53,00
9
230
23,00
52,00 3,86*
Duygusallık
38,35
6,28
10
166
37,66
5,85
21,00
52,00 14>11,12
11
83
39,11
5,49
27,00
54,00
12
109
40,30
6,40
23,00
52,00
Geçimlilik
9
230
30,00
59,00 15,07**
45,28
6,62
10
166
44,19
6,34
24,00
53,00 9,10>11,1
11
83
41,08
5,63
33,00
58,00 2
12
109
42,78
6,12
23,00
57,00
9
230
31,00
57,00 5,37**
Sorumluluk
45,71
5,42
10
166
44,80
5,04
32,00
59,00 9>11,12
11
83
43,95
5,08
34,00
56,00
12
109
43,72
5,08
23,00
59,00
Sınıf düzeyi arttıkça dıĢa dönüklük ve deneyim alt boyut puanı artmıĢtır.
Duygusallık alt boyutunda 12. Sınıf daha duygusal bulunmuĢtur. Geçimlik boyutunda
ise 11 ve 12. Sınıf öğrencileri 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinden daha kötü puanlara sahip
oldukları bulunmuĢtur. Sorumluluk boyutunda da 9. Sınıf öğrencileri daha iyi durumda
olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuçların sınıf düzeylerine göre bazı farklılıkları, yaĢa göre
aileye bağımlı olma veya bazı sınıf öğrencilerinin ergenlik dönemin de olabileceği
düĢünülmektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin spor yapıp yapmama durumuna göre kiĢilik özellikleri
karĢılaĢtırılması
N
Mean
Std.
t
Deviation
Sporcu
262
-10,54**
DıĢadönük
41,62
5,53
Spor yapmayan 326
36,80
5,50
Sporcu
262
-10,16**
Deneyim
40,42
4,96
Spor yapmayan 326
39,68
5,12
262
-11,29**
Duygusallık Sporcu
38,41
6,43
Spor yapmayan 326
33,54
5,85
Sporcu
262
-6,59**
Geçimlilik
44,29
6,56
Spor yapmayan 326
41,83
6,47
262
-11,33**
Sorumluluk Sporcu
45,74
5,46
Spor yapmayan 326
42,69
5,11
Öğrencilerin spor yapıp yapmama durumlarına göre dıĢadönüklük, deneyim,
duygusallık, geçimlilik, sorumluluk alt boyutlarında anlamlı fark tespit edilmiĢtir
(p<0.05).
TartıĢma Ve Sonuç
YapmıĢ olduğumuz analiz sonuçlarına göre yaĢ durumlarına göre spor yapanlarla
yapmayanlar arasında ölçek alt boyutlarından deneyim, dıĢa dönüklük, geçimlilik ve
sorumluluk faktöründe anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur (p<0,001). Duygusallık, alt
boyutlarında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Duygusal dengesizlik
kiĢilik özelliği bireyin olumsuz duygularıyla ilgili stabil olmayan bir durumudur.
Ergenlik ara geliĢim dönemi olduğundan, ergenin duygusal durumu kararlı hale
gelmemiĢtir. Dolayısıyla duygusal durumu belirginleĢmediğinden ergenin duygusal
dengesizlik kiĢilik özelliği göstermemiĢtir. Deneyime açıklık kiĢilik özelliğine sahip
ergenler hayal gücü, merak, orijinallik, geniĢ fikirlilik gibi yaratıcılığa ve bağımsızlığa
eğilimleri fazladır451.
DıĢadönüklük kiĢilik özelliğine sahip olan birey sosyal, insanlarla olmaktan
keyif alan ve konuĢkan insanlardır452. Ödüle ulaĢan dıĢadönük bireylerin olumlu
duyguları daha sık yaĢayacağı söylenebilir. Ödüle ulaĢabilmek için diğer insanlarla
sosyalleĢmeye çalıĢmak ve olumlu iliĢkiler geliĢtirmeye katkı sağladığı
belirtilmektedir453.
451

Aslan, Sevda. Türk Geç Ergenlerde Beş Faktör Kişilik Boyutlarının Ergenlerin Benlik Saygılarıyla
Yordanması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012.
452
Doğan, “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş”,S.1
453
Eryılmaz, Ali; Öğülmüş, Selahiddin. Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli. Ahi
Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010.

374

Gamze DERYAHANOĞLU / Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZLÜ / Prof. Dr. Faruk YAMANER/ Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

Nevrotiklik düzeyi yüksek bireyler, duygusal açıdan dengesiz, ansiyeteli, öfkeli
ve alıngan bireyler olarak değerlendirilir. Nevrotiklik düzeyi düĢük olan bireylerin ise
daha rahat, duygusal olarak dengeli, stresli durumlarda sakin kalabilen, kolay
öfkelenmeyen, kendine güvenleri yüksek, olumlu duygular yaĢamaya eğilimli bireyler
olduğu belirtilmektedir454.
Allik ve ark. (2004)455 12-18 yaĢ aralığındaki Belçikalı ve Amerikalı ergenlerde,
kızlarda yaĢla birlikte nörotisizm artarken, hem kız hem de erkeklerde deneyime
açıklığın arttığını, diğer faktörlerde ise bir farklılık olmadığını belirtmektedirler. Bir
diğer çalıĢmalarında ise 12–18 yaĢ aralığında, 2650 Estonya‟lı öğrenciyle çalıĢmıĢ ve
Estonya‟lı ergenlerde kiĢiliklerinin ayırt edici niteliklerinin temel düzeylerinin
Estonya‟lı yetiĢkinlerinkiyle tamamen benzer olmasına rağmen, vicdanlı ve hoĢnut
olma durumlarında bir geliĢim aksaması gözlemiĢtir.
Cinsiyete göre erkelerin bayanlara göre deneyim alt boyutunda daha yüksek,
geçimlik ve sorumluk alt boyutlarında daha düĢük puan alması anlamlı bulunmuĢtur
(p<0,05 ve p<0,001). Deneyim, geçimlilik ve sorumluluk alt boyutunda anlamlı fark
tespit edilmiĢtir (p< 0,05). Gray456 „ e göre kiĢilik ve ek çok davranıĢımızın temelini
oluĢturan iki sistem vardır. Bunlardan biri uzaklaĢan davranıĢ veya kaçınma ile iliĢkili
bir sistemdir ki bunu davranıĢsal engel sistemi (BIS) olarak adlandırır. Diğeri ise
DavranıĢa yaklaĢma eğilimidir ki bu da davranıĢsal etkinlik sistemi (BAS) olarak
adlandırılmıĢtır. Nörotizm ve DıĢa dönüklük BIS/BAS ile iyi bir Ģekilde açıklanabilir
ayrıca HoĢnutluk ile Vicdanlı olma durumu için istikrarlı bulgular elde edildi.
Çiğdemoğlu457 ise yaptığı çalıĢmada özsaygı ve dıĢadönüklük bakımından erkek ve kız
öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
KiĢilik ve spor arasındaki iliĢkiyi tespit etmek amacı ile yapmıĢ olduğumuz
analiz sonucunda; öğrencilerin spor yapıp yapmama durumlarına göre dıĢadönüklük,
deneyim, duygusallık, geçimlilik, sorumluluk alt boyutlarında anlamlı fark tespit
edilmiĢtir (p<0.05). Korkmaz ve ark.458 kiĢilik ve spor arasındaki iliĢkiyi inceleyen

454

Doğan, “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş”,S.1
Allık, Jüri, Et Al. Personality Development From 12 To 18 Years Of Age: Changes İn Mean Levels
And Structure Of Traits. European Journal Of Personality, 2004.
456
Gray, Jeffrey A. A Critique Of Eysenck’s Theory Of Personality. In: A Model For Personality.
Springer, Berlin, Heidelberg, 1981.
457
Çiğdemoğlu, Sema (2006). Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Akran Baskısı, Özsaygı Ve Dışadönüklük Kişilik
Özelliklerinin Okul Türlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bil. Ens. Ankara.
458
Korkmaz, N. Haşıl; Özduran, Kader; İlhan, Atilla. Bursa Ve Çevresinde 18-24 Yaşları Arasında Spor
Yapan Gençlerin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi/The Search Of Socıal Adoptable Levels Of
The Young Persons Who Are Between At The Age Of Is 18 And 24 And Do The Sports In Bursa And Its
Surroundıngs. 2010.
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araĢtırma sonucunda, sporun bireyin kiĢiliğinin geliĢmesinde ve sosyalleĢme sürecinde
önemli rol aldığını tespit etmiĢlerdir.
Haghi459 ise yaptığı çalıĢmada, spor yapanlar yapmayanlara göre en yüksek
sorumluluk seviyesine sahip olduklarını saptanmıĢtır. Cooper460 sporcular ile spor
yapmayanları kiĢilik özellikleri yönünden karĢılaĢtırmıĢ ve sporcuların sporcu
olmayanlara göre dinamik, kendini kontrol edebilen, dıĢa dönük ve uyum sağlayıcı
olduklarını saptamıĢlardır. Cooper‟ın elde ettiği sonuçlar ile çalıĢmamızın sonucu
paralellik göstermektedir.
Tomrukçu461 tarafından yapılan bir baĢka araĢtırmada, spor yapan bireylerin
yapmayanlara göre daha dıĢadönük ve duygusal olarak dengeli oldukları belirlenmiĢtir.
Uzun süre spor yapan bireyler, daha neĢeli, sosyal durumlarda liderlik eğiliminde olan,
aĢağılık duygusuna daha az eğilimli, daha az sinirli ve daha aktif, kiĢilik yapısına sahip
olduğunu tespit etmiĢtir. Neuman462 spor yapanlar ile spor yapmayaların kiĢilik
özellikleri arasındaki iliĢki isimli araĢtırmada, genç performans sporcuları ile sporcu
olmayanları karĢılaĢtırdığında spor yapanların yapmayanlara göre daha çalıĢkan, daha
canlı, iletiĢim kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koĢullarda ortama uymalarının daha
iyi olduğunu belirlemiĢtir.
Sonuç olarak; spor yapan öğrenciler spor yapmayanlara göre duygusal denge
boyutunda daha iyi oldukları tespit edilmiĢtir. Buna göre daha dayanıklı, kendine
güvenen ve kendinden memnun oldukları söylenebilir.
Spor yapan öğrenciler spor yapmayanlara göre DıĢa Dönüklük boyutunda daha
iyi oldukları bulunmuĢtur. Buna göre Sosyal, aktif, konuĢkan, insan odaklı, iyimser,
eğlenmeyi seven, sevecen kiĢiler olma durumları daha yüksektir. Spor yapan öğrenciler
spor yapmayanlara göre Uyumluluk boyutunda daha iyi oldukları bulunmuĢtur. Ġyi
kalpli, iyi mizaçlı, güvenilir, yardımsever, bağıĢlayıcı ve kolay inana insanlar olarak
görülebilirler.
Spor yapan öğrenciler spor yapmayanlara göre Sorumluluk Sahibi Olma
boyutunda daha iyi oldukları tespit edilmiĢtir. Buna göre sporun Düzenli, güvenilir,
çalıĢkan, disiplinli, dürüst, dakik, hırslı, korumacı bir kiĢilik geliĢimine katkısı olduğu
söylenebilir.
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GENÇLERĠN SPORA DAĠR TUTUMLARI VE SPOR
YAPMA ALIġKANLIKLARI: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖRNEĞĠ
Murat ARABACI
Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Adem SAĞIR
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Spor, oyunla baĢlayıp kitleselleĢen ve bugün dünyada küreselleĢmenin önemli
dinamiklerinden birisi haline gelmiĢ toplumsal bir olgudur. Böylece spor, toplumsal
olarak inĢa edilmiĢ bir alan olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dünyanın en eski
olgularından birisi olan sporun, içinde yapıldığı doğal ortamdan ve toplumsal
iliĢkilerden bağımsız düĢünülemeyeceği de açıkça görülecektir. Spora yüklenen
anlamlar, geleneksel ile modern toplumlar arasında farklılık göstermektedir. Spora dair
tutum ve algıların değiĢmesi aynı zamanda dünyada yaĢanan bilimsel ve teknolojik
değiĢimlerle de doğrudan iliĢkilidir. Bu çalıĢma modern dönemde spora dair tutum ve
algıları üniversite gençliği üzerinden okumayı amaçlamıĢtır. ÇalıĢmanın gençleri hedef
kitlesi olarak seçmesi, günümüzde yaĢanan toplumsal değiĢmelerden olumlu ya da
olumsuz en yoğun etkilenen kesim olmasıyla iliĢkilidir. ÇalıĢma Türkiye‟de üniversite
gençliğini araĢtırma sahası olarak seçmiĢtir. ÇalıĢma iki farklı yol izleğini takip
etmiĢtir. Metodolojik olarak ilk hareket noktası gençlerin spora dair tutumlarının
ölçülmesi olmuĢtur. Burada üniversite gençlerin hem genel olarak Türkiye‟deki spora
dair tutumlarına hem de gündelik hayatlarında sporla ilgili tutumlarına odaklanılmıĢtır.
ÇalıĢmanın diğer bir metodolojik yol haritası gençlerin spor yapma alıĢkanlıklarına
değinmiĢtir. Üniversite içerisinde yapılan sportif etkinlikler ve sporla ilgilenen resmi
kurumların yaptığı faaliyetler gençlerin spor yapma davranıĢlarını belirleyen kurumsal
sistemler olarak düĢünülmüĢtür. Üniversite Ģehirlerinde fitness ve benzeri fiziksel
aktiviteler için gençlere dönük açılan spor salonları temelde bu baĢlık altında
düĢünülmüĢtür. ÇalıĢmada anket tekniği kullanılmıĢ ve seçilen evren içerisinde yeterli
sayıda ankete ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada örneklem olarak Karabük Üniversitesi
seçilmiĢ ve araĢtırmada 383 kiĢi ile anket yapılmıĢtır. Üniversite öğrencilerinin spora
dair tutumları belirlendikten sonra spor yapma alıĢkanlıkları analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Gençlik, Kültür, Serbest Zaman, Sağlık.
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1. SPOR, GENÇLĠK VE SOSYALLEġME
Ġnsanoğlu, dünya üzerinde ortaya çıktığı ilk günden itibaren, sporla her zaman iç
içe olmuĢtur. Bu birlikteliğin kimi zaman mecburi, kimi zaman eğlenme amaçlı, kimi
zaman da serbest zamanı değerlendirme amaçlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir.
Bilerek ya da bilmeyerek sporun öznesi haline gelen insan, sporun önemini keĢfettiği
andan itibaren, sporla daha fazla ilgilenmeye baĢlamıĢ ve spora resmi bir kimlik
kazandırmaya çalıĢmıĢtır. Tüm bu özellikleri ile spor, hem bir ülkede yaĢayan
vatandaĢların sağlıklı bireyler olarak hayatlarını sürdürmeleri hem de ülkenin sporda
elde ettiği baĢarılar ile uluslararası alanda saygınlık elde etmesi açısından büyük bir
öneme sahiptir.
Spor sözcüğünün kökeni Latinceden gelmektedir. Etimolojik köklerine
bakıldığında Latince‟den“Desportare ve İsportus = eğlenmek, hoşça vakit geçirmek,
oyalanmak” anlamında kullanılmaktadır. 11. yüzyılda Fransızcadan Ġngilizceye ödünç
sözcük olarak geçen desport (eğlendirme, oyalama, gevĢeme) Ġngilizcede sport (zaman
öldürme, eğlenme, oyalanma, hobi) anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Amman,
2000:100). Spor, farklı kaynaklarda çoğunlukla fiziksel güç ve beceri gerektiren,
yarıĢmalı ve eğlenceli aktivitelerin toplamı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sporun
bireysel olarak betimlenen yönü, modern dönemle birlikte kollektivite üzerinden
gitmekte ve takım sporları olarak tanımlanmaktadır. Sporla ilgili yapılan tanımlardan
birisi de serbest zaman aktivitesi olarak kullanılmasıdır. Serbest zaman kavramı, sanayi
devrimi sonrası dönemde karĢımıza çıkmaktadır. Serbest zaman, çalıĢmadan arta kalan
zamanın sadece dinlenme ve yeniden iĢe dönme anlayıĢlarından uzak eğlence ve diğer
moral etkinliklerin de içinde yer alacağı iĢten arta kalan zamanın doğmasıyla kendisini
göstermiĢtir.
Magnane‟ye göre spor, kendine özgü kurum ve kuralları olan, yarıĢma tarzında
uygulanan, bazı özellikleriyle oyuna, bazı yönleriyle de iĢe benzeyen, profesyonel
faaliyete dönüĢmeye elveriĢli, baskın yönü fiziki efor olan serbest zaman aktivitesidir
(Erdemli, 1990:14). FiĢek‟e göre ise spor, boĢ zamanları değerlendirme aracı veya can
sıkıntısını gidererek mutlu olma sanatı anlamlarına gelmektedir (Dever, 2010:27).
Luschen sporu oyun ile iĢ arasında yer alan, yarıĢma tarzında kurumlaĢmıĢ fiziksel
aktivite olarak tanımlamaktadır (Talimciler, 2015:17). Sporun geçmiĢten bugüne
toplumsal konumu dikkate alındığında bireylerin kendilerini koruma dürtüsüyle
baĢlayan spor, eğitim aracı olarak kullanılmasından ülkeler arası rekabetin oluĢmasına,
küreselleĢmenin belirgin temalarından birisine dönüĢmesinden serbest zamanları
değerlendirme aktivitelerinin toplamı olmasına kadar birçok noktada karĢımıza
çıkmaktadır. KuĢkusuz sporun kimlik kazandırma iĢlevi de bulunmaktadır. Burada
kimlikten kasıt, sporcu etiketiyle kurulan toplumsal statülerden çok beden ve zihnin
spor aracılığıyla disipline edilmesi sürecine gönderme yapmaktır. Bu durum aynı
zamanda sporun bir yaĢam biçimi olarak gündelik hayat içerisinde kurulmasını temsil
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etmektedir. ÇalıĢmanın çıkıĢ noktası, Türkiye‟de sporun gündelik hayat içerisinde ne
kadar yer kapladığı sorunsalıdır. Bu sorunsalın merkezi noktası bireylerin sporla ilgili
tutumları ve algılarıdır. Bireylerin spor yapma alıĢkanlıkları da destekleyici
göstergelerdir. Sporun futbolla özdeĢleĢtirildiği Türkiye‟de, sporla ilgili farkındalığın
ön plana çıkartılmasını amaçlayan çalıĢmaların önemli olacağı aĢikardır.
HazırlanmıĢ olan bu çalıĢma, sporun gündelik hayattaki yerini kavramaya dönük
üniversite gençleri üzerinden yürütülmüĢtür. Gençlerin seçilmesindeki temel neden,
sporun ve sporla ilgili tutumların genç yaĢlarda Ģekillendiği kabulüdür. Gençlerin hedef
kitle seçilmesindeki bir diğer neden, küreselleĢmenin getirdiği değiĢimlerin en yoğun
yansımasını bu kuĢaklarda bulmasından ötürüdür. Buradaki değiĢimlerden kasıt,
teknolojik dönüĢümlerin gençlere sunduğu fırsatların olumsuz yansımalarıdır. Özellikle
bilgi teknolojilerinin ve akıllı telefonların gençleri hareketsiz sosyalleĢtirmesi ve
mekâna bağımlı hale getirmesi burada vurgulanması gereken bir problem olarak
düĢünülmüĢtür. Hareketsiz sosyalleĢme, gençlerin teknoloji bağımlılığı üzerinden
sabitliğini ifade etmektedir. Bu sabitlik aynı zamanda beden üzerinde fiziksel baskı
oluĢturmaktadır. Sağlıkla ilgili problemler teknoloji bağımlılığı ile karĢımıza çıkan
temel durumlardır. ÇalıĢmanın alt problemlerine değinmezden evvel çalıĢmanın
gençleri merkezi bağlamına yerleĢtirmesinde kaygıları detaylandırmak mümkündür.
Sosyolojide gençlik, kiĢinin biyolojik temelli varoluĢ durumu yadsınmadan
kültürel ve tarihsel açıdan değiĢimler geçiren ve sosyal açıdan sürekli varolan bir
dönem olarak değerlendirilmektedir. Bahsedilen haliyle genç, bir geçiĢ dönemi insanı
olarak tanımlanmakta, dolayısıyla geçiĢ döneminde yaĢanabilecek pek çok psikososyal
halin varlığı kabul edilmektedir. Birçok tanımlamada gençlikle ilgili yapılan kavramsal
çıkarımlar genellikle çocukluk ile yetiĢkinlik arasında yer almasından türetilmektedir.
Bu dönem, bir sosyo-psiko-biyolojik Ģekillenme ve toplumsal karakteri kazanma
anlamında geliĢme dönemi olarak tanımlanmaktadır (Bilton, Bonnett ve Jones, 2008;
Doğan, 1998; Tezcan, 1993; Armağan, 2004). Gençlik sosyolojisi çalıĢmalarında
gençlik kuĢağı genellikle 19-25 yaĢ aralığı kabul edilmektedir. Bu nedenle üniversite
öğrencileri gençlik çalıĢmalarında önemli bir kategori olmaktadır. Türkiye Ġstatistik
Kurumu (TUĠK)‟in 17 Mayıs 2017 tarihinde yayınladığı raporda ise gençlik yaĢının 1524 yaĢ aralığı olarak kabul edildiği görülmektedir. TUĠK‟in verilerine göre Türkiye‟de
2015 yılı itibariyle 12 milyon 899 bin 667 genç bulunmaktadır. Genç nüfus toplam
nüfusun %16,4‟üne karĢılık gelmektedir. Görüleceği üzere gençlerin Türkiye nüfusu
içerisinde karĢılık geldiği alan, hazırlanacak olan bu projenin hedef kitlesinin niçin
gençler olduğu sorusuna da yanıt vermektedir.
Gençler açısından spor fiziksel geliĢiminin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir.
Gençler spor yoluyla çevresini tanır, iletiĢim kurar, kendine olan öz güveni artar,
toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaĢtırır. Psikolojik açıdan ise kendini
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kontrol etmeyi bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi
güdülenebilmeyi öğrenmektedir. Özellikle günümüz toplum yaĢamında, birey kendisini
hem bedenen hem de ruhen yorgun düĢüren yoğun bir tempo içerisinde olduğu
düĢünüldüğünde sporun gençler için geliĢtirici tarafı daha açık görülecektir. Bu
bağlamdan hareket edildiğinde gençlerin spor yapmak ve çeĢitli spor kulüplerine üye
olmak gibi sosyal ihtiyaçlar artıĢ göstermektedir.
Gençlerle spor arasında kurulan önemli iliĢkilerden birisi de teknolojik
bağımlılığın gençlerin gündelik hayatlarını monotonlaĢtırdığı günümüzde spor, gençler
için yeniden gündelik hayatın içerisine katılma bağlamında önemli bir alternatiftir.
Böylece gençlerin toplumsal kültürle bütünleĢmesini ve içinde yaĢadığı topluma uyum
sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmaya dönüĢen spor, geldikleri üniversitelerde
kentle bütünleĢmeye çalıĢan bireyler için de önemli bir alternatiftir. Buradan hareketle
bu çalıĢmada gençlerin sporla ilgili farkındalıklarını artırmak birincil derecede
önemlidir. Toplumun çeĢitli kesimlerinden üniversiteye gelen gençler, eğitimleri
süresince arkadaĢ, spor ve çalıĢma gruplarındaki etkileĢimleriyle bir dizi sosyalleĢme
evresi geçirirler. Üniversite öğrencilerinin spor aktivitelerine katılımla algıladıkları
çeĢitli faydaları araĢtıran Kelinske ve ark. (2001) bu faydalar arasında sosyalleĢme,
rekabet, sağlık, zinde kalmak ve liderlik özelliklerini saptamıĢlardır. AraĢtırmacılar,
erkeklerin sportif faaliyetlerde daha fazla liderlik vasıfları edindiklerini belirlemiĢlerdir.
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerini konu alan çalıĢmalarında Yaman ve ark.
(2003), sporun kiĢilik geliĢimine olumlu etkilerini tespit etmiĢlerdir. AraĢtırma
sonuçları, spor aktivitelerine katılan üniversite öğrencilerinin „pratik olma‟ ve „atılgan
olma‟ gibi kiĢilik özelliklerini olumlu yönde geliĢtirdiğini göstermektedir. Önceki bir
çalıĢmasında Demirhan (1995) sporun bireyin biliĢsel, duyuĢsal (sosyal) ve deviniĢsel
geliĢimine olumlu katkılar sağladığını vurgulamaktadır. Doğan ve ark. (1999) yapmıĢ
oldukları benzer bir çalıĢmada, Ege Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma
alıĢkanlıklarının spor ile ilgili tutumları ve yaĢam doyum düzeylerini araĢtırmıĢlardır.
AraĢtırma sonucunda erkek öğrencilerin %68‟inin, kadın öğrencilerin ise %42‟sinin
aktif olarak spor yaptığı saptanmıĢtır. Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi
personeli üzerinde sosyalleĢme açısından sporun rolünün araĢtırıldığı benzer iki
çalıĢmada da, bireylerin sporun yaĢamlarına olumlu katkılarının farkında oldukları
halde üniversite spor tesislerinden optimum düzeyde yararlanmadıkları tespit edilmiĢtir.
Bulgu ve Akcan‟a (2003) göre, rekreasyon amaçlı yapılan sportif faaliyetlere katılım
diğer faaliyetlere oranla daha fazladır. AraĢtırmacılar sosyo-kültürel düzey açısından
farklılık gösteren okullardan seçtikleri 15-19 yaĢ grubu öğrenciler üzerinde yaptıkları
çalıĢmada, öğrencilerin serbest zaman etkinliği olarak sporu tercih ettikleri tespit
etmiĢlerdir.
ÇalıĢma iki farklı yol izleğini takip etmiĢtir. Metodolojik olarak ilk hareket
noktası gençlerin spora dair tutumlarının ölçülmesi olmuĢtur. Burada üniversite
382

Murat ARABACI / Doç. Dr. Adem SAĞIR

gençlerin hem genel olarak Türkiye‟deki spora dair tutumlarına hem de gündelik
hayatlarında sporla ilgili tutumlarına odaklanılmıĢtır. ÇalıĢmanın diğer bir metodolojik
yol haritası gençlerin spor yapma alıĢkanlıklarına değinmiĢtir. Üniversite içerisinde
yapılan sportif etkinlikler ve sporla ilgilenen resmi kurumların yaptığı faaliyetler
gençlerin spor yapma davranıĢlarını belirleyen kurumsal sistemler olarak
düĢünülmüĢtür. Üniversite Ģehirlerinde fitness ve benzeri fiziksel aktiviteler için
gençlere dönük açılan spor salonları temelde bu baĢlık altında düĢünülmüĢtür. Ayrıca
özel teĢebbüs olarak ortaya çıkan ve genelde üniversite öğrencilerinin kendi aralarında
düzenledikleri futbol karĢılaĢmalarının yapıldığı kapalı spor salonlarının kullanılma
biçimleri de bu baĢlık altında değerlendirilmiĢtir.
2. ARAġTIRMANIN BULGULARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÇalıĢmanın bu bölümünde araĢtırmanın yöntem ve teknikleri verilmiĢ arkasından
SPSS sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıĢtır.
2.1. AraĢtırmanın Metodolojisi
AraĢtırmada izlenen temel yöntem anket tekniğidir. Anket basit olarak
tanımlandığında, soru-cevap tekniği ile uygulanan sistemli bir veri toplama yöntemidir.
Anketin hedef kitlesine göre önceden belirlenen sorular sorulmaktadır. Toplanan veriler
belirli ölçütler ve araçlar ile birlikte değerlendirilmekte, bir veya birden fazla sonuca
ulaĢılmaktadır. Konuyla ilgili uygulamalı araĢtırma kapsamında üç aĢamalı bir yol
izlenmesi planlanmıĢtır. Sayısal verileri elde etmek ve bunlar arasındaki iliĢkileri
ölçmek için anket yöntemi tercih edilmiĢtir. Elde edilen veriler istatistik analiz
programı aracılığıyla analiz edilmesi planlanmıĢtır. AraĢtırmada üniversite gençleri,
Karabük Üniversitesi örnekleminde seçilmiĢtir. AraĢtırmada toplam 383 kiĢi ile anket
yapılmıĢtır. AraĢtırmanın ana hipotezi ve yardımcı hipotezler Ģu Ģekilde sunulmuĢtur:
Ana Hipotez: Toplumsal değiĢmelerin gündelik hayat içerisinde monotonluğa ve
teknolojik bağımlılığın baskısı altında tuttuğu gençler için spor, yeniden gündelik
hayata geri dönüĢün adıdır.
Yardımcı Hipotezler;
 Akıllı telefon ve bilgisayar teknolojileri bağımlılığının olumsuz etkilediği
gençler için spor sağlıklı yaĢam için bir alternatiftir.
 Spor, üniversitelerde Ģehirler ve toplumla bütünleĢmenin baskın bir aracıdır.
 Üniversitelerde yapılan sportif etkinliklerin gençlerin sosyalleĢmesinde
birincil derecede önemli olduğu görülmektedir.
 Spor, gençler için serbest zamanları değerlendirme aktivitesine dönüĢmüĢtür.
 Üniversite gençleri arasında erkeklerin kadın öğrencilere göre sporda daha
aktif oldukları görülmektedir.
 Spor alanlarının kız öğrencilere dönük olmaması, sporla ilgili tutumlarda
kadınlarla erkekler arasında farklılıkların oluĢmasında önemli bir belirleyicidir.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

383

2.2. Demografik Bulgular
AraĢtırmanın bulgularının ilk değerlendirilmesinde örneklemle ilgili demografik
bilgileri vermek mümkündür.
Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı
Seçenekler
Kadın

Sayı
145

Yüzde
37,9

238

62,1

Erkek

Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılan 383 öğrencinin %62,1‟ini erkekler, %37,9‟unu kadınlar
oluĢturmaktadır.
Tablo 2: Sınıf Dağılımı
Sayı

Seçenekler
HAZIRLIK-1
2-3
4

Yüzde

Gerçek Yüzde

87

22,7

23,4

233

60,8

62,6

52

13,6

14,0

Toplam

372
97,1
100,0
Cevapsız
11
2,9
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların %62,6‟sını 2. ve 3. sınıf, %23,4‟ünü hazırlık ve 1.sınıf,
%14‟ünü 4.sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır.
Tablo 3: Fakülte Dağılımı
Seçenekler

Yüzde

Gerçek Yüzde

108

28,2

29,4

52

13,6

14,2

115

30,0

31,3

ĠLAHĠYAT

28

7,3

7,6

MESLEK YÜKSEK OKULU

64

16,7

17,4

367
16
383

95,8
4,2
100,0

100,0

FEN EDEBĠYAT
TEKNOLOJĠ
MÜHENDĠSLĠK

Toplam
Cevapsız
Toplam

Sayı

Ankete en fazla katılım %31,3 oranıyla Mühendislik Fakültesi‟nde olmuĢtur,
%29,4 oranıyla Fen Edebiyat Fakültesi 2. sırada yer alır. Bu sırayı %17,4 oranıyla
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Meslek Yüksek Okulu, %14,2 oranıyla Teknoloji Fakültesi,%7,6 oranıyla Ġlahiyat
Fakültesi oluĢturmaktadır.
Tablo 4: Ailenin Aylık Gelir Dağılımı
Sayı

Seçenekler
0-1750

Yüzde
Gerçek Yüzde
74
19,3
20,1

1751-3500

183

47,8

49,6

3501+

112

29,2

30,4

Toplam

369
96,3
100,0
Cevapsız
14
3,7
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Ailenizin Gelir Düzeyi” sorusuna verilen cevaplarda ilk
sırada %49,6 oranıyla “1751-3500TL” yer almıĢtır. Soruya sırasıyla %30,4 oranıyla
“3501+TL”, %20,1 oranıyla “0-1750TL” cevapları verilmiĢtir.
2.3. Spora BaĢlama Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Gençlerin spora baĢlama biçimleri oldukça önemlidir. Bu nedenle çalıĢmada
kullanılan ankette gençlerin spora baĢlama nedenleri ile ilgili önermelere katılım
dereceleri sorgulanmıĢtır.
Tablo 5: Kendi Ġsteğiyle BaĢlama Durumu
Sayı

Seçenekler

Yüzde

Gerçek Yüzde

HĠÇ

4

1,0

1,0

ÇOK AZ

9

2,3

2,4

AZ

21

5,5

5,5

ORTA

47

12,3

12,3

FAZLA

111

29,0

29,1

ÇOK FAZLA

190

49,6

49,7

Toplam

382
99,7
100,0
Cevapsız
1
0,3
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spor yapmaya “Kendi Ġsteğimle BaĢladım” önermesine
katılma düzeylerinde ilk sırada %49,7 oranıyla “Çok Fazla” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %29,1 oranıyla “Fazla”, %12,3 oranıyla
“Orta”, %5,5 oranıyla “Az”, %2,4 oranıyla “Çok Az”, %1 oranıyla “Hiç” cevapları
verilmiĢtir
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Tablo 6: ArkadaĢının Israrıyla BaĢlama Durumu
Sayı
116

Yüzde
30,3

Gerçek Yüzde
30,9

ÇOK AZ

52

13,6

13,8

AZ

77

20,1

20,5

ORTA

72

18,8

19,1

FAZLA

49

12,8

13,0

ÇOK FAZLA

10

2,6

2,7

Seçenekler
HĠÇ

Toplam
376
98,2
100,0
Cevapsız
7
1,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spor yapmaya “ArkadaĢımın Israrıyla BaĢladım”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %30,9 oranıyla “Hiç” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %20,5 oranıyla “Az”, %19,1 oranıyla “Orta”,
%13,8 oranıyla “Çok Az”, %13 oranıyla “Fazla”, %2,7 oranıyla “Çok Fazla” cevapları
verilmiĢtir.
2.3.Spora Gitme Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Anket formunda yer alan diğer baĢlıklardan birisi gençlerin spora gitme
nedenleriyle iliĢkili önermelerdir. Bu bağlamda ölçekte spora gitme nedenleri spor ve
sağlık arasındaki iliĢki, sporla karĢı cinsi etkilemek arasındaki iliĢki ve stres atma
amaçlı gitme Ģeklinde üç baĢlıkta sunulmuĢtur.
Tablo 7: Sağlığın Korunması Ġçin Gitme Durumu
Sayı

Seçenekler
HĠÇ
ÇOK AZ

Yüzde
10

Gerçek Yüzde
2,6
2,7

9

2,3

2,4

AZ

29

7,6

7,7

ORTA

76

19,8

20,3

FAZLA

115

30,0

30,7

ÇOK FAZLA

136

35,5

36,3

Toplam

375
97,9
100,0
Cevapsız
8
2,1
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora “Sağlığımı Korumak Ġçin Gidiyorum” önermesine
katılma düzeylerinde ilk sırada %36,3 oranıyla “Çok Fazla” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %30,7 oranıyla “Fazla”, %20,3 oranıyla
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“Orta”, %7,7 oranıyla “Az”, %2,7 oranıyla “Hiç”, %2,4 oranıyla “Çok Az” cevapları
verilmiĢtir.
Tablo 8: KarĢı Cinsi Etkilemek Ġçin Gitme Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
92

Yüzde
24,0

Gerçek Yüzde
24,5

ÇOK AZ

58

15,1

15,4

AZ

61

15,9

16,2

ORTA

85

22,2

22,6

FAZLA

43

11,2

11,4

ÇOK FAZLA

37

9,7

9,8

Toplam

376
98,2
100,0
Cevapsız
7
1,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora “KarĢı Cinsi Etkilemek Ġçin Gidiyorum”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %24,5 oranıyla “Hiç” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %22,6 oranıyla “Orta”, %16,2 oranıyla “Az”,
%15,4 oranıyla “Çok Az”, %11,4 oranıyla “Fazla”, %9,8 oranıyla “Çok Fazla”
cevapları verilmiĢtir.
Tablo 9: Stres Atmak Ġçin Gitme Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
16

Yüzde
4,2

Gerçek Yüzde
4,2

8

2,1

2,1

AZ

19

5,0

5,0

ORTA

90

23,5

23,7

FAZLA

121

31,6

31,8

ÇOK FAZLA

126

32,9

33,2

ÇOK AZ

Toplam

380
99,2
100,0
Cevapsız
3
0,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, sporu “Stres Atmak Ġçin Yapıyorum” önermesine
katılma düzeylerinde ilk sırada %33,2 oranıyla “Çok Fazla” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %31,8 oranıyla “Fazla”, %23,7 oranıyla
“Orta”, %5 oranıyla “Az”, %4,2 oranıyla “Hiç”, %2,1 oranıyla “Çok Az” cevapları
verilmiĢtir.
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Tablo 10: Gençlerin Sporu Sağlık Ġçin Yapma Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
11

Yüzde
2,9

Gerçek Yüzde
2,9

5

1,3

1,3

AZ

17

4,4

4,5

ORTA

78

20,4

20,4

FAZLA

118

30,8

30,9

ÇOK FAZLA

153

39,9

40,1

Toplam

382
1
383

99,7
0,3
100,0

100,0

ÇOK AZ

Cevapsız
Toplam

ÇalıĢmaya katılanların, “Sporu Sağlığımı DüĢündüğüm Ġçin Yapıyorum”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %40,1 oranıyla “Çok Fazla” cevabı
verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %30,9 oranıyla “Fazla”, %20,4
oranıyla “Orta”, %4,5 oranıyla “Az”, %2,9 oranıyla “Hiç”, %1,3 oranıyla “Çok Az”
cevapları verilmiĢtir.
Tablo 11: Gençlerin Sporu Kariyer Yapma Amacı Ġçin Kullanma Durumu
Sayı
114

Yüzde
29,8

Gerçek Yüzde
29,9

ÇOK AZ

70

18,3

18,4

AZ

38

9,9

10,0

ORTA

76

19,8

19,9

FAZLA

38

9,9

10,0

ÇOK FAZLA

45

11,7

11,8

Seçenekler
HĠÇ

Toplam

381
99,5
100,0
Cevapsız
2
,5
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Sporu Kariyer Yapmak Ġçin Yapıyorum” önermesine
katılma düzeylerinde ilk sırada %29,9 oranıyla “Hiç” cevabı verilmiĢtir. Önermeye
katılma düzeylerine sırasıyla %19,9 “Orta”, %18,4 “Çok Az”, %11,8 “Çok Fazla”, %10
oranıyla “Fazla”, %10 oranıyla “Az” cevapları verilmiĢtir.
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2.4. Sporun Gençlerin Hayatları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Sporla ilgili önemli gerçekliklerden birisi kuĢkusuz sporun gençlerin hayatları
üzerinde yaptığı pozitif etkilerdir. ÇalıĢmanın bu kısımda sporun gençlerin hayatlarında
oluĢturduğu olumlu etkiler değerlendirilmiĢtir.
Tablo 12: Gençlerin Sağlıklı Beslenmeye BaĢlama Durumu
Sayı

Seçenekler
HĠÇ

7

Yüzde
1,8

4

1,0

32

8,4

ORTA

113

29,5

FAZLA

131

34,2

96

25,1

ÇOK AZ
AZ

ÇOK FAZLA

Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Sağlıklı Beslenmeye BaĢladım”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %34,2 oranıyla “Fazla” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %29,5 oranıyla “Orta”, %25,1 oranıyla “Çok
Fazla”, %8,4 oranıyla “Az”, %1,8 oranıyla “Hiç”, %1 oranıyla “Çok Az” cevapları
verilmiĢtir.
Tablo 13: Gençlerin Hastalanma Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
12

Yüzde
3,1

Gerçek Yüzde
3,2

ÇOK AZ

20

5,2

5,3

AZ

46

12,0

12,2

ORTA

122

31,9

32,3

FAZLA

119

31,1

31,5

59

15,4

15,6

ÇOK FAZLA
Toplam

378
98,7
100,0
Cevapsız
5
1,3
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Daha Az Hastalandım”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %32,3 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %31,5 oranıyla “Fazla”, %15,6 oranıyla “Çok
Fazla”, %12,2 oranıyla “Az”, %5,3 oranıyla “Çok Az”, %3,2 oranıyla “Hiç” cevapları
verilmiĢtir.
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Tablo 14: Gençlerin Kendini Daha Çevik Hissetme Durumu
Seçenekler

Sayı

Yüzde

Gerçek Yüzde

HĠÇ

5

1,3

1,3

ÇOK AZ

3

,8

,8

AZ

13

3,4

3,4

ORTA

76

19,8

20,2

FAZLA

160

41,8

42,4

ÇOK FAZLA

120

31,3

31,8

Toplam

377
6
383

98,4
1,6
100,0

100,0

Cevapsız
Toplam

ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Kendimi Daha Çevik
Hissediyorum” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %42,4 oranıyla “Fazla”
cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %31,8 oranıyla “Çok
Fazla”, %20,2 oranıyla “Orta”, %3,4 oranıyla “Az”, %1,3 oranıyla “Hiç”, %0,8
oranıyla “Çok Az” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 15: Gençlerin Düzenli Uyuma Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
17

Yüzde
4,4

Gerçek Yüzde
4,5

ÇOK AZ

22

5,7

5,8

AZ

40

10,4

10,5

ORTA

128

33,4

33,6

FAZLA

112

29,2

29,4

62

16,2

16,3

ÇOK FAZLA
Toplam

381
99,5
100,0
Cevapsız
2
,5
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Yeterli Derecede Uyumaya
BaĢladım” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %33,6 oranıyla “Orta” cevabı
verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %29,4 oranıyla “Fazla”, %16,3
oranıyla “Çok Fazla”, %10,5 oranıyla “Az”, %5,8 oranıyla “Çok Az”, %4,5 oranıyla
“Hiç” cevapları verilmiĢtir.
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Tablo 16: Gençlerin Hayatlarını Daha Disipline Sokma Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
11

Yüzde
2,9

Gerçek Yüzde
2,9

ÇOK AZ

12

3,1

3,1

AZ

38

9,9

10,0

ORTA

123

32,1

32,3

FAZLA

117

30,5

30,7

80

20,9

21,0

ÇOK FAZLA

Toplam
381
99,5
100,0
Cevapsız
2
,5
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Hayatım Daha Disiplinli
Olmaya BaĢladı” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %32,3 oranıyla “Orta”
cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %30,7 oranıyla “Fazla”,
%21 oranıyla “Çok Fazla”, %10 oranıyla “Az”, %3,1 oranıyla “Çok Az”, %2,9 oranıyla
“Hiç” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 17: Gençlerin Toplumsal Kurallara Daha Duyarlı Olmaya BaĢlaması
Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
32

Yüzde
8,4

Gerçek Yüzde
8,4

ÇOK AZ

14

3,7

3,7

AZ

51

13,3

13,4

ORTA

138

36,0

36,1

FAZLA

99

25,8

25,9

ÇOK FAZLA

48

12,5

12,6

Toplam

382
99,7
100,0
Cevapsız
1
,3
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Toplumsal Kuralla Daha
Duyarlı Olmaya BaĢladım” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %36,1 oranıyla
“Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %25,9 oranıyla
“Fazla”, %13,4 oranıyla “Az”, %12,6 oranıyla “Çok Fazla”, %8,4 oranıyla “Hiç”, %3,7
oranıyla “Çok Az” cevapları verilmiĢtir.
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Tablo 18: Gençlerin Çevresi Tarafından Ġlgi Görmeye BaĢlaması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
12

Yüzde
3,1

Gerçek Yüzde
3,2

ÇOK AZ

20

5,2

5,3

AZ

39

10,2

10,3

ORTA

117

30,5

30,8

FAZLA

106

27,7

27,9

86

22,5

22,6

ÇOK FAZLA

Toplam
380
99,2
100,0
Cevapsız
3
,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Çevrem Tarafından Ġlgi
Görmeye BaĢladım” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %30,8 oranıyla “Orta”
cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %27,9 oranıyla “Fazla”,
%22,6 oranıyla “Çok Fazla”, %10,3 oranıyla “Az”, %5,3 oranıyla “Çok Az”, %3,2
oranıyla “Hiç” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 19: Gençlerin Özgüvenlerinin Artması Durması
Seçenekler

Sayı

Yüzde

Gerçek Yüzde

HĠÇ

6

1,6

1,6

ÇOK AZ

7

1,8

1,8

AZ

28

7,3

7,3

ORTA

80

20,9

21,0

FAZLA

141

36,8

37,0

ÇOK FAZLA

119

31,1

31,2

Toplam
381
99,5
100,0
Cevapsız
2
,5
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Özgüvenim Arttı” önermesine
katılma düzeylerinde ilk sırada %37 oranında “Fazla” cevabı verilmiĢtir. Önermeye
katılma düzeylerine sırasıyla %31,2 oranıyla “Çok Fazla”, %21 oranıyla “Orta”, %7,3
oranıyla “Az”, %1,8 oranıyla “Çok Az”, %1,6 oranıyla “Hiç” cevapları verilmiĢtir.
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Tablo 20: Gençlerin Sosyal Aktivitelere Katılması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
19

Yüzde
5,0

Gerçek Yüzde
5,0

ÇOK AZ

23

6,0

6,0

AZ

52

13,6

13,6

ORTA

103

26,9

27,0

FAZLA

117

30,5

30,7

67

17,5

17,6

ÇOK FAZLA
Toplam

381
99,5
100,0
Cevapsız
2
,5
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Sosyal Aktivitelere Katılımım
Arttı” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %30,7 oranıyla “Fazla” cevabı
verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %27 oranıyla “Orta”, %17,6
oranıyla “Çok Fazla”, %13,6 oranıyla “Az”, %6 oranıyla “Çok Az”, %5 oranıyla “Hiç”
cevapları verilmiĢtir.
Tablo 21: Gençlerdeki Rekabet Duygusunun Artması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
24

Yüzde
6,3

Gerçek Yüzde
6,3

ÇOK AZ

13

3,4

3,4

AZ

41

10,7

10,8

ORTA

118

30,8

31,1

FAZLA

104

27,2

27,4

80

20,9

21,1

ÇOK FAZLA
Toplam

380
99,2
100,0
Cevapsız
3
,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Rekabet duygum arttı”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %31,1 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %27,4 oranıyla “Fazla”, %21,1 oranıyla “Çok
Fazla”, %10,8 oranıyla “Az”, %6,3 oranıyla “Hiç”, %3,4 oranıyla “Çok Az” cevapları
verilmiĢtir.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

393

Tablo 22: Gençlerin Daha Fazla Yaratıcı DüĢünmeye BaĢlaması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
30

Yüzde
7,8

Gerçek Yüzde
7,9

ÇOK AZ

18

4,7

4,8

AZ

59

15,4

15,6

ORTA

134

35,0

35,4

FAZLA

82

21,4

21,7

ÇOK FAZLA

55

14,4

14,6

378
5
383

98,7
1,3
100,0

100,0

Toplam
Cevapsız
Toplam

ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Daha Fazla Yaratıcı
DüĢünmeye BaĢladım” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %35,4 oranıyla
“Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %21,7 oranıyla
“Fazla”, %15,6 oranıyla “Az”, %14,6 oranıyla “Çok Fazla”, %7,9 oranıyla “Hiç”, %4,8
oranıyla “Çok Az” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 23: Gençlerin Derslerde Konsantrasyonlarının Artması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
51

Yüzde
13,3

Gerçek Yüzde
13,5

ÇOK AZ

26

6,8

6,9

AZ

64

16,7

16,9

ORTA

116

30,3

30,7

FAZLA

80

20,9

21,2

ÇOK FAZLA

41

10,7

10,8

Toplam

378
98,7
100,0
Cevapsız
5
1,3
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Ders Dinlerken
Konsantrasyonum Arttı” önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %30,7 oranıyla
“Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %21,2 oranıyla
“Fazla”, %16,9 oranıyla “Az”, %13,5 oranıyla “Hiç”, %10,8 oranıyla “Çok Fazla”,
%6,9 oranıyla “Çok Az” cevapları verilmiĢtir.
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Tablo 24: Gençlerde BaĢarının Artması Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
46

Yüzde
12,0

Gerçek Yüzde
12,3

ÇOK AZ

24

6,3

6,4

AZ

71

18,5

18,9

ORTA

117

30,5

31,2

FAZLA

79

20,6

21,1

ÇOK FAZLA

38

9,9

10,1

Toplam

375
97,9
100,0
Cevapsız
8
2,1
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, spora baĢladıktan sonra “Derslerimde BaĢarım Arttı”
önermesine katılma düzeylerinde ilk sırada %31,2 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir.
Önermeye katılma düzeylerine sırasıyla %21,1 oranıyla “Fazla”, %18,9 oranıyla “Az”,
%12,3 oranıyla “Hiç”, %10,1 oranıyla “Çok Fazla”, %6,4 oranıyla “Çok Az” cevapları
verilmiĢtir.
2.5. Gençlerin Beslenme AlıĢkanlıklarının Değerlendirilmesi
Beslenme önemli bir gerçekliktir. Üniversite öğrencileri söz konusu olduğunda
beslenmenin önemi daha iyi anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmanın bu kısmında gençlerin
beslenme konusundaki tutumlarına yer verilmiĢtir.
Tablo 25: Gençlerin Fast-Food Tüketme Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
39

Yüzde
10,2

Gerçek Yüzde
10,3

ÇOK AZ

61

15,9

16,1

AZ

95

24,8

25,0

ORTA

121

31,6

31,8

FAZLA

35

9,1

9,2

ÇOK FAZLA

29

7,6

7,6

Toplam

380
99,2
100,0
Cevapsız
3
,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Fast-Food Tüketirim” önermesine katılma düzeylerinde
ilk sırada %31,8 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma düzeylerine
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sırasıyla %25 oranıyla “Az”, %16,1 oranıyla “Çok Az”, %10,3 oranıyla “Hiç”, %9,2
oranıyla “Fazla”, %7,6 oranıyla “Çok Fazla” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 26: Gençlerin Ev Yemekleri Tüketme Durumu
Seçenekler

Sayı

Yüzde

Gerçek Yüzde

HĠÇ

5

1,3

1,3

ÇOK AZ

5

1,3

1,3

AZ

35

9,1

9,3

ORTA

67

17,5

17,8

FAZLA

150

39,2

39,9

ÇOK FAZLA

114

29,8

30,3

Toplam
376
98,2
100,0
Cevapsız
7
1,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Ev Yemekleri Tüketirim” önermesine katılma
düzeylerinde ilk sırada %39,9 oranıyla “Fazla” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma
düzeylerine sırasıyla %30,3 oranıyla “Çok Fazla”, %17,8 oranıyla “Orta”, %9,3
oranıyla “Az”, %1,3 oranıyla “Çok Az”, %1,3 oranıyla “Hiç” cevapları verilmiĢtir.
Tablo 27: Gençlerin Asistli Ġçecekler Tüketme Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
66

Yüzde
17,2

Gerçek Yüzde
17,6

ÇOK AZ

64

16,7

17,0

AZ

86

22,5

22,9

ORTA

106

27,7

28,2

FAZLA

28

7,3

7,4

ÇOK FAZLA

26

6,8

6,9

Toplam

376
98,2
100,0
Cevapsız
7
1,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Asitli Ġçecekler Tüketirim” önermesine katılma
düzeylerinde ilk sırada %28,2 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma
düzeylerine sırasıyla %22,9 oranıyla “Az”, %17,6 oranıyla “Hiç”, %17 oranıyla “Çok
Az”, %7,4 oranıyla “Fazla”, %6,9 oranıyla “Çok Fazla” cevapları verilmiĢtir.
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Tablo 28: Gençlerin Hazır Gıdalar Tüketme Durumu
Seçenekler
HĠÇ

Sayı
21

Yüzde
5,5

Gerçek Yüzde
5,5

50

13,1

13,2

AZ

111

29,0

29,2

ORTA

123

32,1

32,4

FAZLA

40

10,4

10,5

ÇOK FAZLA

35

9,1

9,2

ÇOK AZ

Toplam
380
99,2
100,0
Cevapsız
3
,8
Toplam
383
100,0
ÇalıĢmaya katılanların, “Hazır Gıdalar Tüketirim” önermesine katılma
düzeylerinde ilk sırada %32,4 oranıyla “Orta” cevabı verilmiĢtir. Önermeye katılma
düzeylerine sırasıyla %29,2 oranıyla “Az”, %13,2 oranıyla “Çok Az”, %10,5 oranıyla
“Fazla”, %9,2 oranıyla “Çok Fazla”, %5,5 oranıyla “Hiç” cevapları verilmiĢtir.
3. Sonuç ve TartıĢma
Spor, geçmiĢten bugüne bireylerin fiziksel, ruhsal ve toplumsal geliĢmelerinde
önemli bir parametredir. Bireylerin sağlıklı, stresten uzak moralinin yüksek olmasında
sporun oynadığı rol, özellikle modern hayatın getirdiği yoğunlukta bir nefes alma
imkânı sunmaktadır. Spor, aynı zamanda bireylerin sosyalleĢmelerinde ve toplumla
bütünleĢmelerinde önemli bir iĢlev üstlenmektedir. ÇalıĢmada temelde üniversite
öğrencilerinin spor yapma durumun belirlemesi ile spora bakıĢ açılarının
değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Gençlerin seçilmesindeki temel kaygı, hareketsiz ve
monoton bir gündelik hayat içerisine sıkıĢmıĢlığın alternatifi olarak sporun düĢünülmüĢ
olmasıdır. Bu nedenle sporla ilgili bir farkındalık oluĢturma kaygısı da çalıĢmanın
temel itici gücü olmuĢtur.
Sosyal bir olgu olan spor insanın kendini bulmasında, yenilenmesinde ve sağlıklı
olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sporun özellikle sosyalleĢme sürecindeki
etkileri, bireyler ve toplumlar arasında dostluk ve kardeĢlik sağlayarak dünya barıĢına
katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla sportif faaliyetlerin ve bunlara katılım oranının
arttırılması gerekmektedir.
Yapılan çalıĢmada sonuç olarak, gençler spora çevre etkisinden ziyade kendi
istekleriyle baĢlamaktadır. Gençlerin spor yapmaya baĢladıktan sonra daha az
hastalandığı tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni olarak gençlerin beslenme alıĢkanlıklarına
dikkat etmelerini gösterebiliriz. Spor yapan gençlerin disiplinleri artmıĢ bununla
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

397

birlikte ders baĢarılarında da artıĢ olmuĢtur. Gençlerin spor yapmaya baĢlamasıyla
birlikte özgüvenlerinin arttığı ve bununla birlikte sosyal aktivitelere daha fazla katıldığı
gözlemlenmiĢtir.
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ÖZET
Amaç: Bu araĢtırmanın amacı; Spor eğitimi almakta olan Öğrencilerin ahlakı
tutumlarının araĢtırılmasıdır.
Yöntem: Bu çalıĢmada Spor Eğitimi almakta olan öğrencilere Ahlaki Tutum
Ölçeği uygulandı. Ġstatistiksel analizlerinde bağımsız t test ve tek yönlü ANOVA
analizinden yararlanılmıĢtır.
Bulgular: Spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyete göre ahlaki olgunluk puanları
kadınlarda 265,62 puan ve erkelerde 270,15 puan bulunmuĢtur. Ahlaki olgunluk puanı
elit seviyede spor yapanlarda 273,80 puan, Amatör kulüplerde spor yapanlarda 267,13
puan ve Eğitim amaçlı spor yapanlarda 265,66 puan olarak bulunmuĢtur. Cinsiyete ve
Spor yapma durumuna göre ahlaki olgunluk puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır (P>0,05). Yine Öğrencilerin ahlaki tutum puanlarının aylık gelir
durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir (p>0.05).
Sonuç: Spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyet, gelir durumu ve spora aktif
katılım durumlarına göre ahlaki olgunluk durumları birbirine benzer ve yüksek kabul
edilebilecek bir durumda bulunmuĢtur. Bu durum Spor yapma ve spor eğitimi
almalarından kaynaklanabilir. Spor eğitiminin Üniversitelerin diğer bölümlerindeki
öğrencilerde fırsat olarak sunulması önerilir.
Anahtar kelimeler: Spor, Ahlaki olgunluk
INVESTIGATION OF THE STORIES OF SPORT EDUCATING STUDENTS
ABSTRACT
Aim: The purpose of this research; It is the investigation of the moral attitudes of
the students who are studying sports.
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Material and Methods: In this study, Moral Attitude Scale was applied to the
students who were receiving Sports Education. Independent t test and one-way
ANOVA were used for statistical analysis
Result: The moral maturity scores of the sport-trained students were 265.62
points for females and 270.15 points for males. Moral maturity score was found to be
273,80 points for elite sportsmen, 267,13 for amateur sportsmen and 265,66 for
educational sportsmen. There was no significant difference in moral maturity scores
according to the state of doing sportand sex (P>0,05). Again, it was determined that the
moral attitude scores of the students did not show any significant difference according
to the monthly income status (P>0,05).
Conclusion: The moral maturity status of the students receiving sport education
was similar to and higher than that of sex, income status and active participation status
of the spore. This may be due to sports training and sports training. It is recommended
that sports training be offered as an opportunity for students in other departments of the
University.
Key Words: Sport, Moral maturity
GiriĢ
Spor, insan organizmasının fiziksel, sosyal ve düĢünsel olarak katıldığı verimli
bir etkinlik olmakla birlikte amaca yönlendirilmiĢ, belli kuralları olan katılımcı ve
yarıĢmaya dayanan da bir etkinliktir. Spor, toplumsal bir olgu, bir kültürdür.1
Ahlak; insanların tutum ve davranıĢlarını düzene koyan, kurallar, kısıtlama ve
değerlendirmeler olarak nitelendirilebilir.2 Ahlak, bireylerin sosyal davranıĢlarıyla
ilgilidir. En temel özelliği insan iliĢkileri ile ortaya çıkmıĢ olmasıdır. Ġnsani iliĢkileri
düzenleyen kurallara ahlak kuralları denir.3
Ahlaki olgunluk kavramı, duygu, düĢünce, karar, tutum ve davranıĢ açısından en
iyi olma hali ve buna uygun en zengin, en gerekli ahlaki özelliklerin toplamını ifade
eder.
Ahlaki olgunluk, kiĢinin hislerindeki, düĢüncelerindeki, kararlarındaki,
tutumlarındaki ve davranıĢlarındaki her türlü ahlak dıĢılığı vicdanında hissedebilmesini
sağlayan en yüksek düzeydir. Ahlaki olgunluğa eriĢmiĢ bir kiĢi, güvenilir, sorumluk
sahibi, saygılı, adaletli, kendini kontrol edebilen, empati yeteneği geliĢmiĢ iyi bir
insandır.4 Ahlaki olgunluk, ahlaki değerleri özümsemeyi, ahlaki değerlerin kiĢinin
vicdanında yerleĢmesini gerektirir.1 Lickona‟a göre, ahlaki olgunluk üç boyuttan ahlaki duygu, ahlaki düĢünce ve ahlaki davranıĢtan- meydana gelmektedir. Bu
boyutlardan ahlaki davranıĢ, ahlaki duygu ve düĢüncenin bir sonucu olarak, bireylerin
ahlaki olgunluk durum ve düzeylerini belirtmektedir.5
Sportif faaliyetlerinin insanı eğlendirdiği, hoĢça vakit geçirmesini sağladığı gibi,
aynı zamanda insanı kendi isteğiyle sportif zorunluluklar uyarınca yönlendirdiği de bir
gerçektir. Spor ahlaki iste burada baslar. Spor ahlakı spora dıĢarıdan katılmıĢ kurallar
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değildir, spordan temellenir. Sporu belirleyen kurallar ve özellikler aynı zamanda bu
ahlakı da belirlemektedir. Lumpkin ve arkadaĢları (2003), sporcunun dini inanıĢlarının
ne olursa olsun, sporun ve ahlaki değerlerinin evrensel olduğunu ve etik kurallarının da
bunu kapsadığını belirtmiĢtir.4 Sporda etik değerler Fair-Play kavramı içinde insanın
yüksek ve evrensel değerlerini kapsar. Ġnsanın yüksek değerlere ulaĢması, insan
olmanın en son basamağıdır.6 Sporun ahlaki olgunluk düzeyini olumlu yönde etkilediği
düĢünülmektedir.463
Ayrıca spor alanları dıĢında, sporcuların yaptıkları ahlaki değerlerle
bağdaĢmayan, mesela; içki, kumar, gece hayatı gibi ahlak dıĢı davranıĢlar, basında
diğer sporcuları özendirecek Ģekilde verilmemelidir. Spor, her Ģeyden önce disiplin
isteyen bir uğraĢtır. Bu Ģeklide yaĢayan sporcuların, spor alanlarında günden güne daha
baĢarısız sonuçlar aldıklarından bahsedilerek, diğer sporcular spor basını tarafından bu
Ģeklide yaĢamaya teĢvik edilmemelidir. Sporda ahlak anlayıĢı, spordaki iyi ve kötü
davranıĢlar temel alınarak değerlendirilirse; iyi davranıĢlar fırsat eĢitliğini koruma,
rakibi düĢman olarak görmeme, haksız avantajlardan yararlanmama, iĢbirliğine ve
takım arkadaĢlığına yönelik davranabilme, empati kurabilme gibi davranıĢlarla
örneklendirilebilir.7
Spor yarıĢmaları, ölçülebilir kurumsallaĢmıĢ amaçları ile katılımcıların sportif
becerilerdeki performansı değerlendirebilme ve karĢılaĢtırabilmeleri doğrultusunda
sosyal uygulamalar olarak görülmektedir.8
Sportmen davranıĢlar, amatör ve profesyonel tüm sporcular için ağır
sorumluluklar getirmektedir. Zafer kazanmak ve üstün performans göstermek
profesyonel sporculukta maddi baĢarı için çok büyük önem arz etmektedir. Sık sık
1
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Tutumlarının İncelenmesi (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi) Burdur 2015.
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Cavit Binbaşıoğlu, , Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları. MEB Yayınları, İstanbul 2000.
4
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Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:30,
Sayfa:15-42. Samsun 2011.
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Lickona, Thomas E. ‘’Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and
Responsibility’’. New York: Bantam Boks 1991.
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Lickona, Thomas E. ‘’Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and
Responsibility’’. New York: Bantam Boks 1991
7
Gülfem S. Balçıkanlı, ‘’Yarışma Sporlarının Ahlaksal Amacı’’, Spor Ve Performans Araştırmaları
Dergisi, 8. (1), Ankara 2016.
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yenilmek iĢsizliğe yol açacaktır. Dolayısıyla, profesyonel sporcular için rakibine
kuĢkulu gözle bakmak ve onları kendi yaĢantısını elinden almaya çalıĢan kiĢiler olarak
görmek kolaydır. Bu koĢullar altında sporcunun özen ve dürüstlük göstererek rakibiyle
samimi bir Ģekilde karĢılaĢması, heyecan ve duygu gerektiren durumlarda rekabet
etmesi kendini gerçekleĢtirmenin hatırı sayılır bir ispatı olarak görülebilir.9
Sporun, ruhuna çok zıt olan bir düĢünce tarzı olmasına rağmen, „her koĢulda
kazanma‟ fikrini pekiĢtiren ve dolayısıyla sporcu davranıĢlarını etkileyen pek çok
faktör bulunmaktadır. Sporcunun kazanma hırsı, karĢılaĢmanın önemi, maddi çıkarlar,
sporcu üzerindeki baskılar (antrenör, yönetici, taraftar vb) gibi etmenler spordaki ahlak
anlayıĢının arka planda kalmasına neden olmakta, bunun yerine ise “ne olursa olsun
kazan!” düĢüncesi sporcuların davranıĢlarına yansımaktadır. Sporda “gerçek olan” ile
“ideal olan” arasındaki fark açıkça belirginleĢmektedir.7 Bu çalıĢmada spor eğitimi
almakta olan öğrencilerin ahlaki tutumları üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır.
Materyal ve Metot
Evren ve Örneklem
Bu çalıĢmada spor eğitimi alan Üniversite öğrencilerine anket uygulanmıĢtır. Elit
seviyede spor yapanlar 80, Amatör Kulüplerde spor yapanlar 130 ve Eğitim amaçlı spor
yapanlar 290 olmak üzere 500 öğrencinin anketi değerlendirilmiĢtir. Değerlendirilen
anketlerin 220‟si kadın ve 280‟i erkek öğrenciyi içermektedir.
Ahlaki Olgunluk Ölçeği
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak ġengün ve Kaya (2008)10 tarafından
geliĢtirilen „‟Ahlaki Olgunluk Ölçeği‟‟ kullanılmıĢtır. Ahlaki Olgunluk Ölçeği 66
maddeden oluĢan beĢ dereceli likert tipi bir ölçek olup, bireylerin ahlaki olgunluk
düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. KiĢilerin demografik özelliklerini ölçmek için 10
sorudan oluĢan demografik sorularla güçlendirilmiĢtir. ġengün ve Kaya (2008)10 daha
önce ölçeğin, test-tekrar test güvenirlik katsayısını 0,88 olarak, test-yarı test güvenirlik
katsayısını 0,89 olarak, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını ise 0,93 olarak
bulmuĢtur. Ölçekte maddelerin derecelendirilmesi, “evet, her zaman”, “çoğu zaman”,
“ara sıra”, “çok nadir”, “hayır, hiçbir zaman” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Olumlu
maddelerde “evet, her zaman” seçeneğine 5 puan, “çoğu zaman” seçeneğine 4 puan,
“ara sıra” seçeneğine 3 puan, “çok nadir” seçeneğine 2 puan, “hayır, hiçbir zaman”
seçeneğine ise 1 puan verilerek ölçek puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerde ise
puanlama ters yönden yapılmaktadır. Ölçeğin 52 maddesi olumlu, 14 maddesi ise
olumsuz olarak ifade edilmiĢtir. Ahlaki Olgunluk Ölçeğinden alınabilecek en yüksek
puan (66x5=330), en düĢük puan ise (66x1=66)‟dır. Yüksek puan, yüksek ahlaki
olgunluk düzeyi; düĢük puan ise düĢük ahlaki olgunluk düzeyinin göstergesi
olmaktadır.
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Ġstatistiksel Analiz
Elde edilen veri analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıĢtır. Veri
analizinde normallik testi yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde
tanımlayıcı istatistik (frekans dağılımı), bağımsız t test ve tek yönlü ANOVA
analizinden yararlanılmıĢtır. 464
Bulgular
ÇalıĢma da Cinsiyete göre Spor eğitimi alan Üniversite Öğrencilerinin ahlaki
puanların dağılımı Tablo 1, Öğrencilerin aktif Spor yapma durumuna göre ahlaki
puanların dağılımı Tablo 2 ve Gelir durumlarına göre karĢılaĢtırma Tablo 3 de
verilmiĢtir.
Tablo 1: Cinsiyete göre Spor eğitimi alan Üniversite Öğrencilerinin ahlaki
puanların dağılımı
N
Ortalama
St Sapma
t
Cinsiyet
Kadın

220

265,62

29,97

Erkek

280

270,15

30,05

-1,64

* p>0,05
Tablo 1 incelendiğinde Spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyete göre ahlaki
olgunluk puanlarını görmekteyiz spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine
göre ahlaki olgunluk puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05).
Tablo 2: Öğrencilerin aktif Spor yapma durumuna göre ahlaki puanların
dağılımı
Ortalama
St Sapma
Min.
Max.
F
Spor yapma n
durumu
Elit seviyede
spor yapanlar

80

273,80

31,01

225

317

Amatör
Kulüplerde
spor yapanlar

130

267,13

29,75

210

315

2,25

10

Mustafa Şengün - Mevlüt Kaya, ‘’Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. On
dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 24-25, 51-64 2007.
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Eğitim amaçlı
spor yapanlar

290

265,66

29,98

210

324

Toplam

500

268,16

30,48

210

324

* p>0,05
Tablo 2 incelendiğinde Spor yapma durumuna göre ahlaki olgunluk puanlarını
görmekteyiz öğrencilerin spor yapma durumu değiĢkenine göre ahlaki olgunluk
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05).
Tablo 3: Öğrencilerin gelir durumuna göre ahlaki puan dağılımı
n
Ortalama
St.
Min.
Max.
Gelir durumu
Sapma
300-900 TL

130

270,10

30,53

222

324

901-1500 TL

180

266,28

25,69

216

315

1501-2100 TL

130

266,84

36,11

210

317

60

277,16

19,07

257

308

500

268,16

29,73

210

324

2101 TL veya üzeri
Toplam

F
1,32

p>0,05
Tablo 3 incelendiğinde Gelir durumuna göre ahlaki olgunluk puanlarını
görmekteyiz gelir düzeyi değiĢkenine göre ahlaki olgunluk puanları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05)
TartıĢma Ve Sonuç
ġengün ve Kaya (2008)10 Ölçeğinin uygulandığı 830 lise öğrencisinin ahlaki
olgunluk puan ortalamasını 273,11 puan olarak bulmuĢtur. Bu çalıĢmada ise ahlaki
olgunluk puanı 268,16 bulunmuĢtur. Ahlaki olgunluk puanı en yüksek 330 ve en düĢük
66 olarak belirtilmiĢtir.10 Buna göre spor eğitimi alan öğrencilerin ahlaki olgunluk
puanları yüksek kabul edilebilir.
Çekin (2013)11 yaptığı araĢtırmada öğretmen adaylarının ahlaki olgunluk
düzeylerini cinsiyete göre kadın ve erkek öğretmen adaylarının benzer ahlaki olgunluk
düzeyine sahip oldukları ve anlamlı farklılık gösterdiğini bulmuĢtur. Literatürde yer
alan bazı araĢtırma bulguları ahlaki tutum, değer ve olgunluk düzeyinin cinsiyete göre
anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuĢtur.4 Bizim çalıĢmamızda Spor eğitimi alan
öğrencilerin cinsiyete göre ahlaki olgunluk puanları kadınlarda 265,62 puan ve
erkelerde 270,15 puan bulunmuĢtur. Cinsiyete göre ahlaki olgunluk puanları arasındaki
bu fark anlamsız bulunmuĢtur (p>0,05). ÇalıĢmamız bulguları Yıldırım (2016)1
bulgularına benze iken Çekin (2013)11 bulguları ile farklıdır. Bu benzerlik ve farklılık
denek grupları farklılığı yanında spor eğitimi alma ve spor yapma durumlarından
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kaynaklanabilir. ÇalıĢmamızda cinsiyet değiĢkenine göre ahlaki tutum düzeylerinin
farklılık göstermemesinin nedeni olarak spor yapmaları ve katılımcıların benzer eğitim
almaları gösterilebilir.
Yıldırım (2016)1 çalıĢmasında düzenli spor yapan ve düzenli spor yapmayan
bireylerin ahlaki tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olmadığını tespit etmiĢtir (p>0.05). Literatürde yer alan araĢtırmalarda düzenli spora
katılımın ahlaki özelliklerin geliĢimine katkı sağladığı belirlenmiĢtir. Woods‟a (2011)12
göre, spor ve fiziksel aktiviteye katılım insanlara çözmeleri gereken ahlaki ikilemler
sunmakta, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk ve alçakgönüllülük gibi ahlaki konularda
kendilerini geliĢtirme fırsatı vermektedir. Lee, Whitehead ve Ntoumanis (2007) ise
sporun ahlaki karar alma becerisi üzerine olumlu etkileri olduğunu belirtmiĢlerdir.13 Bu
çalıĢmada ahlaki olgunluk puanı elit seviyede spor yapanlarda 273,80 puan, Amatör
kulüplerde spor yapanlarda 267,13 puan ve Eğitim amaçlı spor yapanlarda 265,66 puan
olarak bulunmuĢtur. Spor yapma durumuna göre ahlaki olgunluk puanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (P>0,05). Bunun nedenleri arasında her grupta da
yer alan katılımcıların spor yapma alıĢkanlıklarının bulunmasının yattığı düĢünülebilir.
Yine ahlaki değerlerin ve tutumların geliĢmesini etkileyen birçok baĢka unsur
bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin sadece spor yapma durumlarının ahlaki tutum
üzerinde önemli bir belirleyici olmamasının beklenen bir durum olduğu
düĢünülebilir.465
Yıldırım (2016)1 ÇalıĢmasında gelir durumuna göre ahlaki olgunluk puanlarında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Aylık gelir durumuna göre ahlaki tutum puan
ortalamalarının 300- 900 TL gelire sahip olan bireylerin 268,31 puan, 901-1500 TL
gelire sahip olan bireylerin 268,28 puan, 1501-2100 TL gelire sahip olan bireylerin
262,84 puan ve 2101- veya daha üzeri seviyede gelire sahip olan bireylerin 291,16 puan
olduğu bulunmuĢtur. Elde edilen bu bulgulara göre, en yüksek ahlaki tutum puanına
10
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Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016.
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Bakış Dergisi, Sayı:32 Yıl:3. Sayfa:1-15. Ankara 2012.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

407

2101 TL veya üzeri gelire sahip olan katılımcıların sahip olduğu, ancak söz konusu
araĢtırmada bulunan bireylerin ahlaki tutum puanlarının aylık gelir durumlarına göre
anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir (p>0.05). Sosyoekonomik yapının tek
baĢına ahlaki tutum üzerinde önemli bir belirleyici olmaması literatür ile paralellik
gösteren bir durumdur. Nitekim literatürde yer alan bilgilere göre, ahlaki tutum
üzerinde sadece sosyo-ekonomik yapının değil, aynı zaman da sosyo-kültürel yapının
da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Hatunoğlu, Halmatov ve Hatunoğlu (2012)14
tarafından yapılan araĢtırmada düĢük sosyo-ekonomik ve sosyokültürel yapıya sahip
bireylerle kıyaslandığı zaman yüksek sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya sahip
bireylerin ahlaki yönlerinin daha güçlü olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonucun ortaya
çıkmasının temelinde sosyo-ekonomik ve sosyokültürel özelliklerin yüksek olmasının
hayatın her alanında uyarıcı zenginliğine katkı sağlamasının yattığı belirtilmiĢtir. Bu
çalıĢma Yıldırım‟ın çalıĢması ile uyumludur.
Sonuç olarak spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyet, gelir durumu ve spora aktif
katılım durumlarına göre ahlaki olgunluk durumları birbirine benzer ve yüksek kabul
edilebilecek bir değerde bulunmuĢtur. Bu durum Spor yapma ve spor eğitimi
almalarından kaynaklanabilir. Spor eğitiminin Üniversitelerin diğer bölümlerindeki
öğrencilerde fırsat olarak sunulması önerilir.
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TÜRKĠYE‟DE ERKEK HEMġĠRELERĠN CĠNSĠYET
KAYNAKLI TOPLUMSAL VE MESLEKĠ SORUNLARI
Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP
Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Emel ĠSLAMOĞLU
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Bir kadın mesleği olarak algılanan hemĢirelik mesleğinde, erkek hemĢirelerin
oranının sürekli olarak arttığı görülmektedir. Yürürlüğe giren yasa ve ekonomik yapı
gibi faktörler, erkeklerin hemĢirelik mesleğine yönelik eğilimini gün geçtikçe arttırıcı
bir etki yaratmaktadır. Ancak toplum tarafından bu mesleğin kadın mesleği olarak
görülmesi, erkek hemĢirelerin bazı sorunlar yaĢamalarına neden olmaktadır. Bu çalıĢma
ile erkek hemĢirelerin, “erkek” olmaktan dolayı yaĢadıkları toplumsal ve mesleki
sorunları ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Ġstanbul‟da farklı hastanelerde
görev yapan 40 erkek hemĢire ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma neticesinde; “Kadın iĢini yapan erkek” olarak algılanmaları, erkek
hemĢirelerin hem toplumsal yaĢamda hem de çalıĢma ortamında karĢılaĢtığı en önemli
sorunların baĢında geldiği ortaya çıkmıĢtır. Mülakata katılan erkek hemĢireler, aile,
akraba ve arkadaĢların bakıĢ açısı, hastaların yaklaĢımı ve meslektaĢları olan kadın
hemĢirelerin tutum ve davranıĢları açısından da önemli sorunlar yaĢadıklarını ifade
etmiĢlerdir.
Anahtar Kelimeler: Erkek HemĢire, HemĢirelik Mesleği, Toplumsal Cinsiyet,
Cinsiyet Ayrımcılığı
GENDER BASED OCCUPATIONAL AND SOCIAL PROBLEMS
OF MALE NURSE IN TURKEY
ABSTRACT
In the nursing profession perceived as a female profession, the proportion of
male nurses seems to be constantly increasing. Factors such as legislation and economic
structure go into effect increasingly the tendency of men towards the nursing
profession. The fact that this profession is regarded as a women's profession by the
society causes the male nurses to live some problems. The aim of this study is to reveal
the social and professional problems experienced by male nurses because of being
"men". Within the scope of the study, a semi-structured interview was conducted with
40 male nurses working in different hospitals in Istanbul. As a result of research; it has
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been revealed that male nurses should be perceived as "men who are engaged in
women's work", which is one of the most important problems faced in social life as
well as in working environment. Male nurses who participated in the presentations
stated that they had important problems regarding the point of view of the family,
relatives and friends, the approach of the patients and the attitudes and behaviors of the
female nurses who are colleagues.
Key Words: Men Nurse, Nursing Profession, Gender, Gender Discrimination
GiriĢ
Sağlık hizmetleri kapsamında en önemli mesleklerden biri olan hemĢirelik,
toplumsal cinsiyet ve onun bir sonucu olarak ortaya çıkan cinsiyete dayalı iĢbölümü
sebebiyle kadın mesleği olarak görülmektedir. Yapısı itibariyle her iki cinsiyet
tarafından da yapılabilecek bir meslek olan hemĢirelik mesleğinde, son yıllarda erkek
sayısının arttığı görülmektedir. Küresel dünyada cinsiyet ayrımcılığını ortadan
kaldırmaya yönelik politikalar, yasal düzenlemeler ve kısmen toplumsal algılarda
yaĢanan değiĢim ile birlikte hemĢireliğin erkeklerin de tercih ettikleri meslekler
arasında yerini almaya baĢladığı görülmektedir.
Türkiye‟de de yürürlüğe giren yasa ve ekonomik yapı gibi faktörler, erkeklerin
hemĢirelik mesleğine yönelik eğilimini gün geçtikçe arttırıcı bir etki yaratmaktadır.
Erkek hemĢirelerin fiziksel olarak kadın hemĢirelere göre daha güçlü olmaları, onların
özellikle yoğun bakım veya acil gibi riskli ve iĢ yoğunluğunun fazla olduğu bölümlerde
çalıĢmada avantajlı duruma getirmektedir. Öte yandan yüzyıllardır, kadınların sevecen,
ilgili, Ģefkatli davranıĢları, hemĢirelik mesleğinin kadınlara has bir meslek olarak
algılanmasına neden olmuĢtur. Dolayısıyla toplum tarafından bu mesleğin kadın
mesleği olarak görülmesi, meslek üzerinde kadın imajının devam ediyor olması erkek
hemĢirelerin bazı sorunlar yaĢamalarına neden olmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı erkek hemĢirelerin, “erkek” olmaktan dolayı yaĢadıkları
toplumsal ve mesleki sorunları ortaya koymaktır. ÇalıĢma kapsamında Ġstanbul‟da
farklı hastanelerde görev yapan 40 erkek hemĢire ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat
gerçekleĢtirilmiĢtir. Mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuĢtur. ÇalıĢmada öncelikle
literatür incelemesi yapılmıĢ daha sonra araĢtırmada elde edilen bulgular analiz
edilmiĢtir.
Toplumsal Cinsiyet ve HemĢirelik Mesleği
Kadın ve erkek kimliklerine toplumsal olarak yüklenen anlamı ifade eden
toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeğin sosyal bir varlık olarak, kültür içinde
tanımlanmasıdır.466 Toplumsal cinsiyet kavramının, kadın ve erkek kimliklerinin
toplumsal süreçlerde yüklendikleri anlam ve rollere dikkat çekmek için kullanıldığı
466

A. Oakley, Sex, Gender and Society, London: Temple Smith, 1972, s.159
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bilinmektedir. Zira kadın ve erkek için biçilen toplumsal roller her ne kadar biyolojik
/anatomik cinsiyete dayandırılsa da kültüre ait bir kurumsallaĢma olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Kadın ve erkek kimliği etrafında kurgulanan roller, erkek ve kız
çocuklarının içinde yetiĢtikleri, yaĢadıkları toplumun yargıları etrafında
sosyalleĢmelerine ve bu süreçte toplumsal olarak belirlenmiĢ cinsiyet rollerini
öğrenmelerine neden olmaktadır.467 Dolayısıyla erkek ve kız çocukları için belirlenen
farklı sosyalleĢme ve beklentiler, bireyin yaĢantısı için baĢlıca belirleyici olan
toplumsal normları da oluĢturmaktadır.468 Toplumdan topluma farklılık gösteren
toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğin yaratılıĢtan getirdiği özelliklere, yaratılıĢtaki
varsayılan katkılarına göre düzenlenmektedir. Buna göre “bakım” kadın iĢi olarak
görülmüĢ ve çocuk bakımından baĢlayarak, hasta, engelli, yaĢlı bireylerin bakımı her
zaman kadına bırakılmıĢtır.469
ÇalıĢma hayatına da yansıyan bu bakıĢ açısı, çalıĢma alanında cinsiyete dayalı
iĢbölümü Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Belirli iĢ tiplerinin, belirli insan
kategorilerine bölüĢtürülmesi470 Ģeklinde tanımlanan cinsiyete dayalı iĢbölümü, bazı
iĢlerin kadın ve erkek iĢi olarak ayrılması sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan bazı
meslekler, doğrudan cinsiyet ile nitelendirilmektedirler. Bu durum, meslek ve cinsiyetin
iç içe geçmesiyle ve cinsiyete yüklenen toplumsal rollerle doğrudan iliĢkilidir.
Bakım verme sanatı olarak tanımlanan hemĢirelik mesleği, gelenekselleĢmiĢ
kadın iĢi olarak algılanan “bakım” üzerinden tanımlanması sebebiyle bir kadın mesleği
olarak görülmekte ve toplumsal cinsiyet ile meslek arasındaki iliĢkiyi net biçimde
göstermektedir. Toplumun kadına yüklediği rol ve bakıĢ açısı, kadınların sağlık
hizmetlerindeki konumunu etkilemekte ve belirleyici olmaktadır. Nitekim tarihsel
sürece bakıldığında sağlıkla ilgili uygulamalardan kadınların sorumlu tutulması, sağlık
sektöründe kadın ve erkekler arasında farklı konumlara sebep olmuĢtur.
HemĢirelik, sağlıklı/hasta bireyi, tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alan tek
sağlık disiplini olmasıyla sağlık bakımı sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Bireyin,
ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliĢtirmeye yardım eden ve hastalık halinde
iyileĢtirme, rehabilite etme ve yaĢam kalitesini her durumda yükseltmeyi hedefleyen bir
meslek olan hemĢirelik yapısı itibariyle cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın her iki cins

467

I.U. Yılmazer Ertuğrul,“Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar”, Sosyal Politika, Ed. Aysen Tokol, Yusuf
Alper, 5. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2014, s.304
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K. Bhasin, Toplumsal Cinsiyet “Bize Yüklenen Roller”, Çev. K.Ay, Dayanışma Vakfı Yayınları.
İstanbul: Kuşak Ofset Birinci Basım, 2003
469
B. Orhan - Ö.R. Yücel, “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumuna Cinsiyet Açısından Bakış”, Marmara
Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi I, 2017, s.54
470
, R.W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul,1998, s.141
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tarafından da uygulanabilecek bir meslektir.471 Ancak hemĢirelik, tüm dünyada
kadınların baskın olduğu ve kadınlara yüklenen fedakar, Ģefkatli, Ģifa verici rolleri ile
özdeĢleĢmiĢ bir meslek472 olarak kabul edilmektedir. Bir baĢka ifadeyle hemĢirelik,
hemĢirenin anne ile iĢinin ev iĢi ile özdeĢleĢtirildiği cinsiyetçi iĢ bölümünün uygulama
olarak gösterildiği bir meslek473 olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Toplumsal algıların ve cinsiyete dayalı iĢbölümünün bir sonucu olarak kadınlara
özgü bir meslek olarak görülen hemĢirelik mesleğinde kadınların ağırlıkta olduğu
bilinse de son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye‟de erkek hemĢirelerin sayısı giderek
artmaktadır. Türkiye‟de özellikle erkek hemĢire yetiĢtirilmesine yasal olanak
sağlamayan 1954 tarihli HemĢirelik Kanununda 2007 yılında yapılan değiĢiklikle474
cinsiyet ayrımına son verilmesi, erkeklerin hemĢirelik mesleğine yönelmelerinin ve
meslekte sayıca artıĢının yolunu açmıĢtır.475 Öte yandan meslekteki cinsiyet oranlarında
değiĢim yaratan bu geliĢmenin hemĢirelik mesleğiyle kadınlık arasında kurulan iliĢkiyi
kıracağı ve mesleki statüyü artıracağı da öngörülmüĢtür.
Nitekim hemĢireliğin hem kadın hem erkeğe uygun bir meslek olduğu476,
erkeklerin de kadınlar kadar bu mesleği iyi icra edebileceği477, erkek hemĢire alımının
ve hemĢirelik mesleğine katılımlarına iliĢkin düĢüncelerin olumlu karĢılandığı478,
erkeklerin hemĢirelik mesleğine dahil olması ile mesleğin kalitesinin artacağı,
hemĢirelik mesleğine yönelik olumsuz ön yargıların kalkabileceği479,erkek hemĢireden

471
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2011, s.18
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Betimlenmesi, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006,s.23
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Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2010, s. 420-431
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Mesleğine Erkek Alınması Konusundaki Düşünceler ve Hemşirelik Uygulamalarının Cinsiyet ile İlişkisi”,
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı), İstanbul, 2008, 26-29 Haziran.
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Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı), Sivas, 2009, 20-24 Ekim, 147.
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de bakım alınabileceği ve erkek hemĢirelerin de iyi bakım verebilecekleri480 bulgularına
ulaĢan çalıĢmalar bulunmaktadır.
Yapılan çalıĢmalar erkek hemĢirelere yönelik olumlu sonuçlar ortaya koymasına
ve cinsiyet kimliği ile mesleki kimliği birbirine karıĢtıran yasal düzenleme ortadan
kaldırılmasına rağmen toplumsal bakıĢ açısı ve algıda hemĢirelik mesleği hala “kadını
ve kadın iĢini” düĢündüren yapısını muhafaza etmektedir. HemĢirelik mesleğinde kadın
imajı devam etmekle birlikte, erkek hemĢirelerin kadın hemĢirelerle kıyaslanarak
değerlendirildiği de görülmektedir. Nitekim hemĢirelik mesleğinin erkek üyelerine
toplumun bakıĢ açısının incelendiği bir çalıĢmada, hemĢireliğin hala bir kadın mesleği
olarak görüldüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır481. 320 hasta ile yapılan bir baĢka çalıĢmada ise
hastaların %76.9‟u hemĢireliğin kadına özgü bir meslek olduğunu ve erkek hemĢireden
bakım alırken utanma, sıkılma ve iletiĢim kurmada güçlük yaĢayabileceklerini482 ifade
etmiĢlerdir. HemĢirelik mesleğinin kadınlara yakıĢtığı, toplumun erkek hemĢirelere
tepki gösterebileceği483, hastaların erkek hemĢirelerden bakım almayı isteme
oranlarının düĢük çıktığı484 çalıĢmalar da bulunmaktadır.
Sosyal yapı, toplumsal cinsiyet kalıpları ve cinsiyete dayalı iĢ bölümü bakım
iĢini kadınla özdeĢleĢtirip, erkeğin bakım verici rol için uygun olmadığı düĢüncesiyle
hemĢirelik mesleği ile erkekler arasına görünmez engeller koymaktadır. Bu engeller,
hemĢire olmak isteyen erkeklerin aile, akraba ve arkadaĢ çevresi, hasta ve hasta
yakınları ve hatta meslektaĢları olan kadın hemĢireler tarafından da yeniden
üretilebilmektedir. Erkekler, hemĢirelik gibi bir mesleği seçtiklerinde geleneksel
cinsiyet rolleri ve kalıpları riske atıldığı için mesleğe kabul edilmek konusunda
480

A. Demiray- F. Kaçar, İ. Eşer, “Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”,
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toplumsal bir dirençle karĢılaĢmaktadırlar.485 Literatürde bu durumun önemli bir sonucu
olarak meslekten ayrılan erkek hemĢire sayısında ciddi bir artıĢ görüldüğü ifade
edilmektedir. Erkek hemĢirelerin meslekten ayrılma nedenleri arasında, iĢ tatminsizliği,
tıp çevresinde saygı eksikliği gibi unsurların yanı sıra kadınların hakim ve baskın
olduğu meslekte çalıĢmanın zorluğu da baĢı çekmektedir.486
Alan AraĢtırması
AraĢtırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi
Bir kadın mesleği olarak algılanan hemĢirelik mesleğinde erkek hemĢirelerin
oranının sürekli olarak arttığı görülmektedir. Ülkemizde de 2007‟de çıkan yeni yasa
kapsamında erkek öğrenci alan sağlık okulları 2011 yılında ilk mezunlarını
vermiĢlerdir. Yürürlüğe giren yasa ve ekonomik yapı gibi nedenler, erkeklerin
hemĢirelik mesleğine yönelik eğilimini gün geçtikçe arttırıcı bir etki yaratmaktadır.
Erkek hemĢirelerin fiziksel olarak kadın hemĢirelere göre daha güçlü olmaları,
onların özellikle yoğun bakım veya acil gibi riskli ve iĢ yoğunluğunun fazla olduğu
bölümlerde avantajlı duruma getirmektedir. Ancak toplum tarafından hemĢirelik
mesleğinin kadın mesleği olarak görülmesi, erkek hemĢirelerin bazı sorunlar
yaĢamalarına neden olmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı erkek hemĢirelerin, “erkek” olmaktan dolayı yaĢadıkları
toplumsal ve mesleki sorunları ortaya koymaktır. ÇalıĢma kapsamında Ġstanbul‟da
farklı hastanelerde görev yapan 40 erkek hemĢire ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat
gerçekleĢtirilmiĢtir. Mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuĢtur.
AraĢtırmanın Bulguları
Bu bölümde öncelikle katılımcıların genel özellikleri incelenecek daha sonra
erkek olmaktan kaynaklı toplumsal ve mesleki sorunlar analiz edilecektir.
-Katılımcıların Genel Özellikleri
Tablo 1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Sayı
Medeni Durumu
Evli
Bekâr
Eğitim Durumu
Meslek Yüksekokulu
Lisans

Yüzde
15
25

37,5
62,5

25
15

62,5
37,5
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YaĢ
18-24
18
45,0
25-34
16
40,0
35-44
6
15,0
45 ve üstü
Mülakat yapılan katılımcıların genel özellikleri incelendiğinde; katılımcıların
yarısından fazlasının bekar olduğu görülmüĢtür. YaĢ dağılımına bakıldığında ise; büyük
çoğunluğun 35 yaĢ altı yani genç olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca mülakata katılan
erkek hemĢirelerin %62,5‟i meslek yüksekokulu mezunu iken, %37,5‟i lisans
mezunudur.
Tablo 2. Mesleğe Yönlendirmede Etkisi Olan KiĢiler
Sayı
Yüzde
Kendi isteğiyle
20
50,0
Aile
11
32,5
Öğretmen
5
12,5
Akraba
4
10,0
Yapılan araĢtırmada „Sizi bu mesleğe yönlendiren birisi oldu mu?‟ sorusuna,
araĢtırmaya katılanların %50‟si kendi tercihim Ģeklinde cevap vermiĢtir.%32,5,5‟i
ailesinin isteğiyle, %10‟u akrabalarının isteğiyle (genelde hemĢire olan akrabalar),
%12,5‟i ise öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hemĢirelik mesleğini tercih ettiği tespit
edilmiĢtir.

Tablo 3. Mesleği Tercih Etme Nedenleri
Sayı
Yüzde
Ġstihdam olanaklarının fazla olması
16
40,0
Ücretlerin yüksek olması
9
22,5
Ġstediği bölüme puanının yetmemesi
8
20,0
Aile, akraba ve öğretmenlerin yönlendirmesi
5
12,5
Sağlık alanına olan ilgi
2
5,0
Katılımcıların hemĢirelik mesleğini seçme nedenleri incelendiğinde; istedikleri
bölüme puanlarının yetmemesi, istihdam olanaklarının fazla olması, ücretlerin
yüksekliği, sağlık alanına olan ilgi ve aile, akraba ve öğretmenlerin yönlendirmesi
olduğu görülmüĢtür. Ailesinin isteğiyle hemĢirelik mesleğini seçenlerin genel olarak
düĢük gelir seviyesine ve çok kardeĢe sahip kiĢiler olduğu belirlenmiĢtir.
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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-Toplumsal BakıĢ Açısı Ġle Ġlgili Bulgular
Tablo 4. Cinsiyetinden Dolayı Önyargı Ġle KarĢılaĢıp KarĢılaĢmadıkları
Sayı
Yüzde
Evet
30
60,0
Hayır
10
40,0
Yapılan araĢtırmada „Cinsiyetinizden dolayı size önyargıyla yaklaĢıldığını
düĢünüyor musunuz?‟ sorusuna, araĢtırmaya katılanların %60‟ının evet, %40‟ının
hayır Ģeklinde cevap verdiği görülmüĢtür. Hastaların ön yargıyla yaklaĢtıklarını
düĢünen bazı erkek hemĢireler, eğer yataklı servisteyse ve hastayla birkaç gün geçirme
Ģansı varsa o ön yargıyı kırdıklarını belirtmiĢlerdir.
Konu ile ilgili seçilmiĢ bazı ifadeler aĢağıdaki gibidir;
“Özellikle kadın doğum, kadın hastalıkları gibi polikliniklerde hasta hanımlar ve
hasta hanımlarının erkek yakınları, hemĢire yok mu diye soruyorlar. Kadın bir sağlıkçı
istediklerini anlamıĢ oluyorum tabii. “ (M6).
“Yataklı hasta genç, orta yaĢ bayanların çok büyük bir kısmı erkek olmamdan
dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Koluna pansuman bile yapsam, bayan hemĢire yok mu
diye soruyorlar. Ben hemĢireyim deyince, bayan gelsin bana talebinde bulunanlar
oluyor. ” (M11).
‟EĢim hemĢireliğin kadın mesleği olduğunu düĢünüyor ve çok fazla kadınla aynı
ortamda çalıĢtığım için beni kıskanıyor‟ (M4).
„Dedem hemĢireliği kadın mesleği olarak görüyor ve torununa yakıĢtıramıyor‟
(M20).
Tablo 5. Önyargı Sorununun Kim ya da Kimler Tarafından Kaynaklandığı
Sayı
Yüzde
Hastalar
23
57,5
Hasta yakınları
11
27,5
Çevre
6
15,0
Yapılan araĢtırmada „Eğer önyargı ile ilgili bir sorunla karĢılaĢtıysanız bu
sorunun kim ya da kimler tarafından kaynaklandığını düĢünüyorsunuz?‟ sorusuna
katılımcıların verdiği cevapların, çoğunlukla hasta ve hasta yakınları yönünde olduğu
tespit edilmiĢtir. Erkek hemĢireler özellikle muhafazakâr kesimden bayan hastalar ve
eĢlerinden muzdariptirler. Ayrıca çevrelerindeki dost, akraba ve arkadaĢlarının
bazılarının bu konu olumsuz düĢündüklerini belirtmiĢlerdir.
Konu ile ilgili seçilmiĢ bazı ifadeler aĢağıdaki gibidir;
„Sevgilim hemĢireliğin kadın mesleği olduğunu düĢünüyor ve çok fazla kadınla
aynı ortamda çalıĢtığım için beni kıskanıyor‟ (M4)
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„Dedem hemĢireliği kadın mesleği olarak görüyor ve torununa yakıĢtıramıyor‟,
Verilen bu cevaplardan anlaĢılan, toplumda hala hemĢireliğin kadın mesleği
olarak görüldüğü ve böyle ayrımların insanın en yakınları tarafından da yapılabildiğidir
Yapılan mülakatlarda „Bu mesleği seçtikten sonra ailenizin mesleğinizle ilgili
görüĢü nasıl oldu?‟ sorusuna, katılımcıların büyük çoğunluğunun ailesinin bu
durumdan memnun olduğu cevabı alınmıĢtır. Aileler, garanti meslek diye hemĢirelik
mesleğine yönlendirdiği çocuklarının, okul bittiği gibi iĢ bulduğunu gördükleri için
aldıkları kararın doğru olduğunu düĢünmektedirler. Çocuklarını hemĢirelik mesleğine
yönlendirenlerin düĢük gelir grubunda ve kalabalık aile oldukları tespit edilmiĢtir.
Çocuklarının hemĢirelik yapmasından memnun olmayan aileler ise sebebini, çalıĢma
Ģartlarının kötü olması olarak belirtmiĢlerdir.
Yapılan araĢtırmada hemĢirelik değil de baĢka bir mesleği icra eden erkeklerin
görüĢlerine bakıldığında; hem olumlu hem de olumsuz yönde tepkilerin olduğu
görülmüĢtür. Erkeklerin hemĢirelik mesleğinin toplumdaki statüsünü yükselteceği
görüĢleri belirtilmiĢtir. Ayrıca okul bittikten sonra ailenin sorumluluğunu yüklenecek
olan erkekler için, hemen iĢe girmek ve iyi derecede ücretlerle çalıĢmaya baĢlamanın
bir hayli cazip geldiği görülmüĢtür. Bunun dıĢında olumsuz yorum yapanlar arasında
hemĢirelik mesleğini kadın mesleği olarak düĢünüp dalga geçen (elinin hamuruyla
kadın iĢine karıĢma gibi) bir kesiminde olduğu da tespit edilmiĢtir.
Konu ile ilgili seçilmiĢ bazı ifadeler aĢağıdaki gibidir;
“Artık insanımız bilinçli kültürlü ve çağımızın ihtiyaç ve gereksinimi
doğrultusunda herkes her mesleği ve her iĢi yapabilir” (M29).
“Ġlk duyduklarında 'erkekten hemĢire mi olur' hemĢirelik bayan mesleği diye
söyleyenler çok oldu. Âmâ iĢ garantisini duyuna herkes iyi meslek demeye baĢladı”
(M1).
“Erkek hemĢire olmaz, erkek sağlık memuru olur” (M38).
“Erkek hemĢire olmaz, önce adı değiĢmeli. Yoksa erkekler bu iĢe rağbet
göstermez. HemĢire, kız kardeĢ demektir. Erkeğe böyle seslenmek, komik oluyor”
(M26).
“Hala yadırgıyorlar, hemĢirenin bayan olması gerektiğini söylüyorlar” (M14).
-Mesleki Sorunlara ĠliĢkin Bulgular
Yapılan araĢtırmada, „Mesleğinizi stresli buluyor musunuz?‟ sorusuna
katılımcıların %95‟i „evet‟, geriye kalan %5‟lik kısım ise „hayır” Ģeklinde cevap
vermiĢtir.
Gün boyu hoĢgörü, güler yüz ve ilgi gösterilmesi gereken bir meslek olan
hemĢirelik, mesleğin gereği olarak nöbet tutmanın da zorunlu olduğu çalıĢma koĢulları
taĢımaktadır. Sağlık hizmetleri 24 saat usulüyle çalıĢan nöbet gerektiren özel bir alandır
ve bu durum mesleğin stres kaynaklarının baĢında gelmektedir. Ġnsan hayatına iliĢkin
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olumsuz tablolarla karĢılaĢma olasılığının en yüksek olduğu meslek olması da baĢlıca
stres kaynağıdır. Bir de bunların üzerine erkek olduğu için kendine veya hastasına
tedavi uygulanmasını istemeyenlerle karĢılaĢılması, mesleğin zorlayıcı ve stresli
yönlerini de daha da artırmaktadır. Öte yandan radyasyona maruz kalma, enfeksiyon
kapma, zehirlenme gibi olaylar da erkek hemĢireler için stres kaynağıdır. Bu stres
kaynağına ilave olarak bu tarz durumlara maruz kalma konusunda kendilerinin kadın
hemĢirelerden daha dayanıklı, korkusuz, endiĢesiz olmalarının beklenmesinin de
“erkek” olmaya toplumun yüklediği anlamdan kaynaklandığını ifade etmektedirler.
Ayrıca hemĢireler bazen iĢ ortamında Ģiddete maruz kalabilmektedir. Bu durum
hemĢirelerdeki iĢ stresini daha da artırmaktadır.
Katılımcılara „ĠĢ hayatınızda diğer çalıĢma arkadaĢlarınızın cinsiyetinizden
dolayı size mobbing/ayrımcılık uyguladığını düĢünüyor musunuz?‟ sorusuna
verilen cevaplara baktığımızda; katılımcıların %40‟ı „evet düĢünüyorum‟ Ģeklinde
cevap vermiĢtir. Mobbing uygulandığını düĢünen erkek hemĢireler, bu durumun erkek
doktorlardan ve bölüm sorumlusu kadın hemĢirelerden kaynaklandığını belirtmiĢtir.
Katılımcıların %60‟ı mobbing uygulanmadığını düĢünmektedir.
Konu ile ilgili seçilmiĢ bazı ifadeler aĢağıdaki gibidir;
“Görevin ilk yıllarında “hastalar ve hemĢireler, erkeklere alıĢık değil, sorun
çıkar” diyerek beni laboratuvarda çalıĢtırdılar. Bu bir mobbingdi çünkü bir hemĢire gibi
değil bir sağlık memuru gibi çalıĢtırıldım”
“Özellikle yaĢça daha genç olan hanım arkadaĢlar “bize elinizin hamuruyla erkek
iĢine karıĢmayın derken, bizim iĢlerimiz de mi boy göstermeye baĢladınız” Ģeklinde
küçük düĢürmeye yönelik sözler, tavırlar sergilediler.”
“Erkek hemĢireleri bir tehdit olarak görüp, yaptığım iĢi beğenmeme, hasta
muayenimi beğenmeme, tedaviyi beğenmeme, biraz yanımızda dur sana deneyim
kazandıralım, tecrübe edin Ģeklinde sözler söyleme, egemenlik kurmaya çalıĢma
Ģeklinde tutumlarla karĢılaĢıyorum sık sık.”
Erkek hemĢirelerin kadın hemĢirelere nazaran daha fazla dinlenme Ģanslarının
olduğunun düĢünülmesi de bir ayrımcılık alanı oluĢturmaktadır. Kadın hemĢirelerin,
evli, çocuk sahibi olma gibi sorumlulukları sebebiyle iĢ-aile çatıĢmasını daha yoğun
yaĢadıkları, daha az dinlenebildikleri, buna nazaran erkeklerin evlerine gittiklerinde
dinlenme imkânlarının daha fazla olduğu, iĢe daha dinlenmiĢ ve konsantrasyonu yüksek
olarak geldikleri düĢünülmektedir. Bu durum bazı kadın hemĢirelerin ve kadın
yöneticilerin, hemcinslerine ayrımcılık yapmalarına, erkek hemĢirelere gün içerisindeki
iĢ paylaĢımı konusunda, nöbetlerde yüklenmelerine neden olmaktadır. Oysa erkek
hemĢireler de, kadın hemĢireler gibi iĢ-aile çatıĢmasından kaynaklı sorunlar
yaĢamaktadırlar. Özellikle uzun saatler ayakta geçen nöbetlerin ve gün boyu sabırlı,
toleranslı, hoĢgörülü davranmanın yorgunluğu ile özel yaĢamlarında sıkıntılar
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yaĢadıklarını, ailelerine, arkadaĢlarına gereken zaman ve ilgiyi gösteremediklerini ifade
etmektedirler.
„Günlük iĢ yaĢamınızda hastalar sizi nasıl algılıyor?‟ sorusuna katılımcıların
büyük birçoğu, hastaların erkek hemĢireleri baĢlangıçta doktor sandıklarını belirtmiĢtir.
Erkek hemĢireler, hastalar tarafından algılanma güçlüğü çektiklerine ve bu durumun
iĢlerini zorlaĢtırdığına değinmiĢlerdir. Erkek oldukları için bayan hastaların çekingen
davrandığını, erkek hastalarla daha iyi anlaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Ġlk zamanlarda
erkek oldukları için çok zorlandıklarını ancak Ģimdilerde erkek hemĢirelerin sayısı gün
geçtikçe arttığı için toplumdaki, hemĢirelik kadın mesleği algısının azalmaya
baĢladığını, toplumun erkeklerin de hemĢirelik yapabileceğini güçte olsa kabul ettiği
tespit edilmiĢtir.
Yapılan araĢtırmada „Daha önce hizmet vermek istediğiniz bir hasta veya
hasta yakını, bayan bir hemĢireden hizmet almak istediğini size belirtti mi?‟
sorusuna katılımcıların %25‟i „hayır belirtmedi‟ Ģeklinde cevap vermiĢtir.
Katılımcıların %75‟i böyle bir durumla karĢılaĢtığını ve bu durumu anlayıĢla
karĢılayarak hastasını kadın bir hemĢireye yönlendirdiğini belirtmiĢtir. Katılımcılar, bu
isteğin genellikle muhafazakâr hasta eĢlerinden ve tesettürlü bayanlardan geldiğini
açıkça vurgulamıĢlardır.
Erkek hemĢirelerin mesleki kaynaklı dikkat çeken bir diğer sorunu da,
hemĢireliğin ağır bir iĢ olması, dayanıklılık ve güç gerektiren yönlerinin olmasıdır.
Kadın hemĢireler için, erkek hemĢirelerin varlığını avantajlı kılan bu durum, erkek
hemĢireler açısından yorucu koĢullara ve ağırlıklı olarak belirli alanlara
görevlendirilmelerine sebep olabilmektedir. Nitekim erkek hemĢirelerin ağırlıklı olarak,
koroner anjiyografi laboratuvarlarında, yoğun bakım veya acil gibi riskli, iĢ
yoğunluğunun fazla olduğu, ağır kurĢun yeleklerin giyildiği, hastaları kaldırmak,
çevirmek gibi ağır fiziksel hareketlerin yapıldığı bölümlerde görevlendirildikleri
görülmektedir.
Tablo 6. HemĢirelik Mesleğinin Avantajları ve Dezavantajlarına ĠliĢkin
GörüĢler
Avantajlar
Ġnsanlara yardım etmenin verdiği huzur ve mutluluk
ĠĢ imkânlarının çok olması
Garanti bir meslek olması
Ücretlerin bazı mesleklere göre yüksek olması
Sevap kazanma hissi
Toplumda saygın bir meslek olarak görülmesi
Sağlık alanında bilgili olma
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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Çevrede herhangi bir acil sağlık sorununda müdale edebilme
Bol bol dua almak
Dezavantajlar
Uzun çalıĢma saatleri
Olumsuz çalıĢma koĢulları
Bedenen ve ruhen yıpranma (stres ve yorgunluk)
Psikolojik ve fiziksel Ģiddete maruz kalma
Meslek hastalıklarına yakalanma
BulaĢıcı hastalıklara yakalanma riski
HemĢire eksikliği yüzünden fazla çalıĢma
Nöbetlerin çokluğu ve uzunluğu
Toplumdaki önyargılar
Erkek hemĢirelere yaptıkları mesleğin avantajlarını sorduğumuzda, katılımcıların
büyük çoğunluğu insanlara yardım etmenin verdiği huzur ve mutluluk, iĢ imkânlarının
çok olması ve garanti bir meslek olması cevaplarını vermiĢtir. Bunlara ek olarak;
yüksek ücretler, sevap kazanma hissi, toplumda saygın bir meslek olarak görülmesi,
sağlık alanında bilgili olmak, çevrede herhangi bir acil sağlık sorunu olduğunda
müdahale edebilmek, bol bol dua almak hemĢirelik mesleğinin avantajları olduğu
tespit edilmiĢtir.
Erkek hemĢirelere yaptıkları mesleğin dezavantajlarını sorduğumuzda,
katılımcıların büyük çoğunun uzun süren çalıĢma saatlerinden ve genel olarak olumsuz
çalıĢma koĢullarından yakındığı tespit edilmiĢtir. Uzun süren çalıĢma saatleri ve
olumsuz çalıĢma koĢullarına ek olarak; bedenen ve ruhen yıpranma (stres, yorgunluk),
psikolojik ve fiziksel Ģiddete maruz kalma, meslek hastalıklarına yakalanma, bulaĢıcı
hastalıklara yakalanma riski, düĢük ücretler, hemĢire eksikliği yüzünden kat kat fazla
çalıĢma, bitmek bilmeyen nöbetler ve toplumdaki ön yargılar gibi birçok faktörün
hemĢirelik mesleğinin dezavantajları olduğu belirlenmiĢtir.
Sonuç ve Öneriler
Kadınların ağırlıkta olduğu sağlık hizmetlerinin sunumunda, kadın ve erkeklerin
sağlık hizmetlerindeki rollerini etkileyen toplumsal cinsiyete dayalı bakıĢ açısının ön
planda olduğu görülmektedir. Bu durum halen kadın iĢi imajını taĢıyan hemĢirelik
mesleğinde erkeklerin kabulü yönünde bir direnç oluĢtursa da erkek hemĢire sayısının
gün geçtikçe artmaktadır. Bu artıĢın sağlanması ve devam etmesi noktasında toplumun
yasal düzenlemelerle erkeklerin de hemĢire olabileceği gibi konularda bilgi sahibi
olması, hemĢirelik mesleğinin yapısı gereği erkekler tarafından da yapılabileceği
hususunda bilinçlendirilmesi ve genel olarak toplumsal cinsiyete dayalı özelde ise
mesleklerdeki cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması önemlidir.
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Erkek hemĢirelerin, “erkek” olmaktan dolayı yaĢadıkları toplumsal ve mesleki
sorunları ortaya koymak amacıyla yapılan araĢtırma neticesinde; “Kadın iĢini yapan
erkek” olarak algılanmaları, erkek hemĢirelerin hem toplumsal yaĢamda hem de
çalıĢma ortamında karĢılaĢtığı en önemli sorunların baĢında geldiği tespit edilmiĢtir.
Mülakata katılan erkek hemĢireler, aile, akraba ve arkadaĢların bakıĢ açısı, hastaların
yaklaĢımı ve meslektaĢları olan kadın hemĢirelerin tutum ve davranıĢları açısından da
önemli sorunlar yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak her geçen gün erkek hemĢire
sayısının artıĢı, her bölümde erkek hemĢirelerin görevlendirilmesi ile toplumun erkek
hemĢirelere alıĢacağı ve kendilerine yönelik “sağlık memuru” algısının yıkılacağını
düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca hemĢirelik mesleğinin stresli bir meslek
olduğunu söyleyen katılımcılar, çalıĢma koĢullarının düzenlenmesi gerektiğine de
vurgu yapmıĢlardır.
Erkek hemĢirelerin toplumsal ve mesleki sorunlarının giderilmesine yönelik;
-Kitle iletiĢim araçları ile toplumun; cinsiyetin hemĢirelik bakımının kalitesini
etkileyen bir etmen olmadığı konusunda bilgilendirilmesi (dizilerde, sinema
filmlerinde, kamu spotlarında “erkek” hemĢirelere yer verilmelidir),
-Sağlık hizmetlerine yönelik toplumun bilinçlendirilmesi iliĢkin çalıĢmalarda
cinsiyet farklılığı gözetilmeden hareket edilmesi,
-Erkek hemĢireler için ayrı bir meslek ismi olamayacağı konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi,
-Türk Dil Kurumu tarafından “HemĢire” kelimesinin sözlükteki tanımının
güncellenmesi,
-Genel olarak topluma ve özellikle lise son sınıfta okuyan erkek öğrencilere
hemĢirelik mesleğinin tanıtılmasına yönelik çalıĢmalar yapılması; bu suretle erkek
hemĢirelerin, hemĢirelik öğrencileri ve lise öğrencilerinin beraber geçirecekleri
zamanlar ve programların planlanması,
- HemĢirelik haftalarında ve özel günlerde ilgili dernekler ve mesleki kuruluĢlar
tarafından özellikle erkek hemĢirelere yer veren mesleki tanıtımların düzenlenmesi,
-Erkek hemĢire sayısının arttırılması ve görünürlüklerinin sağlanması,
-Erkek hemĢirelerin sadece güç gerektiren sağlık branĢlarında değil, tüm sağlık
branĢlarında görevlendirilmesi,
-Kadın hemĢirelerle, erkek hemĢirelerin birbirlerini desteklemelerini sağlamak
amacıyla, gerek eğitim-öğretim sürecinde gerekse çalıĢma yaĢamına girdikten sonra
profesyonel yetkinliklerinin ve ekip bilinci ruhunun geliĢtirilmesi,
-Toplumun gelenek ve görenekleri, sosyo-kültürel özellikler, dini inançlar,
kadın doğum servisleri gibi servislerde hasta ve hasta yakınlarının duyarlılıklarını
dikkate alarak hastaların hemĢire cinsiyetini tercih hakkının bulunması yönünde
yapılacak çalıĢmalar ve düzenlemeler önem arz etmektedir.
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Ayrıca, iyi düzenlenmiĢ, stres faktörlerinin azaltıldığı çalıĢma koĢulları, sağlık
çalıĢanlarının daha iyi koĢullarda çalıĢmasını ve dolayısıyla performanslarının
artmasına, psikolojilerinin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu durum hemĢireliğe iliĢkin
olumsuz imajın ortadan kaldırılmasına da önemli bir katkı sunacaktır.
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KAMU YÖNETĠMĠ KURAMLARINDA WILSON‟DAN
WALDO‟YA DEĞĠġĠM: RASYONELLĠKTEN
DEMOKRASĠYE BĠR ARA KESĠT
Dr. Öğr. Üyesi Canan ÇAKIR
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ÖZET
Kamu yönetimi disiplini, 19. yüzyılda ortaya çıkmıĢ akademik bir araĢtırma
alanıdır. Disiplinin üzerine kurulduğu klasik kamu yönetimi kuramları, öncelikle Kıta
Avrupası kaynaklı olmak üzere Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) orjinli ortaya
çıkmıĢtır. Ayrıca kamu yönetimi disiplini dönemin koĢullarının gerektirdiği sosyal,
siyasal ve ekonomik ortama da uyum sağlamıĢtır. Bu bakımdan kamu yönetimi disiplini
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar Wilson‟cu paradigma Ģeklinde rasyonel bir yapı
gösterirken, daha sonrasında Waldo perspektifi bağlamında yoğun eleĢtirilere maruz
kalarak demokratik ve çok boyutlu bir eksene kaymıĢtır. Bu çalıĢmada da kamu
yönetimi kuramları açısından önem arz eden Wilson ve Waldo çerçevesinde kamu
yönetimi kuramlarında gözlemlenen rasyonellikten demokrasiye giden süreç öz olarak
ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi Kuramları, Klasik, Yeni, Wilson, Waldo.
THE CHANGING FROM WILSON TO WALDO IN THE THEORY OF
PUBLIC ADMINISTRATION: AN INTERMEDIATE SECTION FROM
RATIONALITY TO DEMOCRACY
ABSTRACT
Public administration discipline is an academic research area that emerged in the
19th century. The classical theories of public administration which founded on
discipline, originated in the United States (USA) primarily originating from Continental
Europe. In addition, the public administration discipline has adapted to the social,
political and economic conditions required by the conditions of the period. In this
respect, while the discipline of public administration showed a rational structure as a
Wilsonian paradigm until the second half of the 20th century, a democratic and
multidimensional axis shifted later on in the context of the Waldo perspective, subject
to intense criticism. In this study, the process from democracy to rationality observed in
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the public administration theories in the framework of Wilson and Waldo which is
important in terms of public administration theories is considered as essence.
Keywords: Public Administration Theories, Classic, New, Wilson, Waldo.
GiriĢ
Kamu yönetimi bir disiplin olarak 19. yüzyılda Amerika BirleĢik Devletleri
(ABD) orjinli ortaya çıkmıĢtır. Kamu yönetimi disiplini açısından bir dönüm noktası
olarak görülen ve Woodrow Wilson‟un 1887 yılında kaleme aldığı bir akademik
yazısında, Wilson çalıĢmasını gerçekleĢtirirken geçmiĢ dönem Alman ve Fransız
düĢünürlerin etkisi altında kaldığını ifade etmiĢtir. Bu bakımdan kamu yönetimi
disiplininin doğuĢu üzerinde Kıta Avrupası geleneği de bulunmaktadır.
Klasik kamu yönetimi kuramları, ilk kuruluĢ dönemlerinde Wilson‟cu paradigma
çerçevesinde siyaset-yönetim dikotomisi üzerine yerleĢmiĢtir. Bu dönem kamu
yönetimi anlayıĢı Aydınlanma geleneği üzerinde rasyonelleĢme ve verimlilik değerleri
çerçevesinde anlam bulmuĢtur.
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise klasik kamu yönetimi, özellikle Dwight
Waldo‟nun baĢını çektiği bir akım bağlamında eleĢtirilere ve sorgulamalara maruz
kalmıĢtır. Bundan sonra kamu yönetimi disiplini demokrasi, toplumsal sorunlara
yönelik olma ve farklı akademik disiplinlerle karĢılıklı etkileĢimi ile çok boyutlu ele
alınmak istenmiĢtir.
Bu çalıĢmada da temel amaç, sözü edilen dönüĢüm bağlamında, kamu yönetimi
disiplini açısından önem taĢıyan iki paradigma ya da akım ile kamu yönetimi
kuramlarında ortaya çıkan rasyonelleĢmeden demokrasiye doğru olan süreci ana
hatlarıyla açıklamaktadır. Bu doğrultuda, çalıĢmanın birinci bölümünde klasik kamu
yönetimi kuramları ve Wilson paradigması ifade edilmiĢ, ikinci bölümde ise yeni ya da
modern kamu yönetimi kuramları ve Waldo perspektifi üzerinde durulmuĢtur.
Klasik Kamu Yönetimi Kuramları ve Wilson Paradigması: Siyaset-Yönetim
Dikotomisi
Kamu yönetimi bir bilim dalı ve akademik araĢtırmaya dayalı sistematik çalıĢma
alanı olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) orjinli
olarak geliĢen kamu yönetimi disiplini, felsefe, kültürel ve epistemolojik (bilgi kuramı)
köken bakımından Kıta Avrupası kaynaklıdır. Özellikle Almanya ve Fransa‟da siyaset,
felsefe ve hukuk üzerine çalıĢmalar yapan düĢünürlerin eserlerinde ve görüĢlerinde
kamu yönetimi ile ilgili de önemli hususlar dile getirilmiĢtir487. Bu bağlamda kamu
yönetimi disiplininin köken bakımından Kıta Avrupa ile iliĢkilendirilmesi de yaygın bir
kanı haline gelmiĢtir.
487

Tan Rong-Hao Lifang, “An Analysis on Development of Public Administration Study in Western
Countries”, Canadian Social Science, Vol.9, No.2, 2013, p. 21.
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ABD‟de kamu yönetimi disiplininin doğuĢunun miladı olarak Woodrow
Wilson‟un 1887 yılında Political Science Quaterly dergisinde yayımlanan “Ġdarenin
Ġncelenmesi (The Study of Administration)” adlı makalesi kabul edilmektedir488. Bu
makalesinde Wilson, siyaset ile yönetimin ayrı alanlar olduğu üzerinde durmuĢtur.
Nitekim Wilson‟a göre “yönetim alanı bir iş idaresi alanıdır. O, siyasetin telaş ve
heyecanından uzaktır… İdari meseleler siyasi meseleler değildir. Her ne kadar siyaset,
kamu yönetimine vazifeler yüklüyorsa da makamların oynatılmasına razı
olmamalıdır… Siyaset, devlet adamının, idare ise teknik memurun alanıdır489”.
Kamu yönetiminde klasik kamu yönetimi kuramlarının da esas olarak siyasetyönetim dikotomisi Ģeklinde geliĢtiği söylenebilmektedir. Dolayısıyla klasik kamu
yönetimi kuramları dikkate alındığında siyaset bilimi ve kamu yönetimi arasındaki
ayrım, bu dönemin hakim paradigması haline gelmektedir490. Nitekim klasik kamu
yönetimi kuramları akla üç önemli düĢünür ve yaklaĢımı getirmektedir. Bunlar;
Wilson‟un siyaset-yönetim ayrımı, Max Weber‟in bürokrasi teorisi ve Frederick
Winslow Taylor‟un bilimsel yönetim ilkeleridir491. Wilson, öne sürdüğü ayrım ile kamu
yönetiminin bu dönemde gerçekleĢecek perspektifine ıĢık tutmuĢtur. Kamu yönetiminin
saf bir bilimsel teori haline gelmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Weber‟e göre
bürokrasi, kapitalist modern toplum örgütlenmesinin temelidir ve bunu ideal tip olarak
adlandırmaktadır. Taylor da özellikle iĢletmelerde iĢlerin zaman ve hareket etütleri ile
nasıl daha etkin ve verimli yapılacağı üzerinde durmuĢ ve buna yönelik bilimsel ilkeler
geliĢtirmiĢtir492.
Bu yaklaĢım ya da kuramların ortak özellikleri arasında kamu yönetiminde
kapitalist örgütlenmeye dayalı etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik uğraĢlarda
bulunmak ve kamu yönetimi disiplininin kendine has bir akademik çaba olarak
örgütlenmesinde ve iĢlemesinde düĢünceler geliĢtirmektir.

488

Woodrow Wilson, “The Study of Administration”, Political Science Quarterly, Vol.2, No.2 (Jun.,
1887), p. 219-222; Marta Ferreira Santos Farah, “Public Administration and the Field of Public Policy
Studies in the USA and Brazil”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Vol.16,
No.1, 2014, p. 47.
489
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 12.
490
Douglas F. Morgan, “Stewardship”, Defining Public Administration: Selections from the
International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Ed. Jay M. Shafritz, Westview Press,
The United States of America, 2000, p. 402; H. George Frederickson-Kevin B. Smith-Christopher W.
Larimer-Michael J. Licari, The Public Administration Theory Primer, Westview Press, The United
States of America, 2012, p. 19.
491
Kazeem Oyedele Lamidi, “Theorıes of Public Administration: An Anthology of Essays”,
International Journal of Politics And Good Governance, Vol.VI, No.6.3, Quarter III 2015, p. 3-4.
492
Marc Holzer-Richard W. Schwester, Public Administration: An Introduction, Routledge, USA, 2011,
p. 50-53.
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Bunlardan baĢka klasik kamu yönetimi kuramlarının geliĢiminde aĢağıdaki Tablo
1 oldukça etkin bir bakıĢ açısı sunmaktadır.
Tablo 1: Klasik Kamu Yönetimi Kuramları ve Eser Veren DüĢünürler
Yazarlar - Eserleri
1. Woodrow Wilson - The Study of Administration (Yönetimin Ġncelenmesi)
2. Frank J. Goodnow - Politics and Administration (Siyaset ve Yönetim)
3. Leonard D. White - Introduction to the Study of Public Administration (Kamu
Yönetiminin Ġncelemesine GiriĢ)
4. W.F. Willoughby - The Principles of Public Administration (Kamu
Yönetiminin Ġlkeleri)
5. Luther H. Gulick ve
Lyndall UrwickPapers on the Science of Administration (Yönetim Bilimi
Üzerine Notlar)
6. Henry Fayol- Management Process Approach (Yönetim Süreci YaklaĢımı)
Kaynak: Bekir Parlak-Kadir Caner Doğan, Kamu Yönetimi: Kamu Yönetimi
Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş, Beta
Basım Yayım, Ġstanbul, 2016, s. 58.
Tablo 1‟den de görüldüğü üzere ABD ağırlıklı olmak üzere kamu yönetimi
kuramları ve buna yönelik verilen eserler, 1900‟lü yıllardan 1940‟lı yıllara kadar klasik
kamu yönetimi eksenli kavram, yaklaĢım ve anlayıĢlarla ĢekillenmiĢtir. Bu dönem
kamu yönetiminin hâkim özellikleri arasında; gizlilik, kapalılık, verimlilik, hiyerarĢik
otorite ve rasyonelleĢme bulunmaktadır. Nitekim anlaĢıldığı üzere kamu yönetiminin
hakim ilkelerinde bürokrasi, rasyonelleĢme ve örgüt verimliliği ön plana çıkmaktadır.
Bu bakımdan Aydınlanma felsefesi ve rasyonelleĢme üzerine dayalı ve 19. yüzyıl
ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal döneminin ürünü olan kamu yönetimi disiplini
de geniĢ düzeyde ve çok boyutlu ele alınmamıĢ, bunun sonucunda ise pratikteki
uygulamaları geliĢtirmeye yönelik, dar kültürel ve sosyolojik değerlerle
sınırlandırılmıĢtır. Bu durum ilerleyen yıllarda “kamu yönetiminde kimlik krizi” olarak
adlandırılan sürece gönderme yapacaktır.
20. yüzyılın ortalarına kadar kamu yönetimi disiplini Wilson‟a dayandırılan
“siyaset-yönetim dikotomisi” ve yukarıda ifade edilen Gulick ve Urwick‟in “Yönetim
Bilimi Üzerine Notlar” adlı eserlerinde geliĢtirilen “POSDCORB493” anlayıĢı
493

POSDCORB, yönetimin temel işlev ve görevlerini ifade etmek için kullanılan; ingilizce planlama
(planning), örgütleme (organizing), personel yönetimi (staffing), yöneltme (directing), eşgüdüm
(coordinating), iletişim (communicating), belgeleme (recording) ve mali yönetim (budgeting)
kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltmadır.
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çerçevesinde Ortodoks kamu yönetimi adı altında biçimlenmiĢtir494. Kamu yönetiminin
üzerine inĢa edildiği Ortodoks yaklaĢım tarzı, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra
dönüĢerek, iĢletme alanında yaĢanan farklı varsayımlar ve kuramlar, ekonomi
alanındaki konjonktürel geliĢmeler ve dünyada genel olarak gözlenen kültürel ve
toplumsal olgular gereği farklı bir çehreye bürünecektir495. Bu durum, aynı zamanda
kamu yönetiminde siyaset-yönetim dikotomisine getirilecek eleĢtirilerin de seyrini
belirleyecektir496. Bundan sonra Ortodoks kamu yönetimi, heterodoks kamu yönetimi
anlayıĢı çerçevesinde dönüĢüme girecektir497.
Bu bağlamda Ortodoks kamu yönetiminden heterodoks kamu yönetimine geçiĢ,
sosyal bilimlerde genel olarak gözlemlenen dönüĢüm bağlamında değerlendirilmelidir.
Nitekim bu süreç genelde sosyal bilimlerde özelde ise kamu yönetiminde eski
paradigmaların sorgulandığı ve yeni paradigmaların felsefe, kültür, müzakere, söylem,
teknoloji gibi farklı alanlarla/entelektüel taraflarca tartıĢıldığı bir aĢamadır498.
ÇalıĢmanın ilerleyen bölümünde sözü edilen paradigma tartıĢmaları, kamu yönetiminde
rasyonellik ve demokratikleĢme kavramlarının tartıĢılması üzerinden sürdürülmüĢtür.
Klasik Kamu Yönetimi Kuramlarına Tepki ve Waldo Perspektifi:
Demokratik Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi disiplininde klasik dönem kuramlar, 20. yüzyılın ikinci
yarısından sonra ağırlıklı olarak sorgulanmaya ve eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
EleĢtirilerin gündeme gelmesindeki temel sebepler, öncelikle I. Dünya SavaĢı‟nın yol
açtığı ekonomik ve siyasi sorunlar, ayrıca iĢletme pratik ve teorisinden meydana gelen
etmenler olarak görülebilmektedir499. Bu bakımdan özellikle II. Dünya SavaĢı‟ndan
sonra yaĢanan geliĢmeler (demokrasi özlemi, hukuk devletinin geliĢimi, ABD‟nin
büyük toplum projesi), kamu yönetiminin teknik ya da rasyonel sınırlarının dıĢına
çıkarak, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel olarak bir bütün olarak
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değerlendirilmesi ve diğer akademik disiplinlerle olan bağlantısının ortaya
çıkarılmasını gündeme getirmiĢtir500.
Bundan sonra kamu yönetimi disiplini, özellikle ABD‟de bazı düĢünürlerin501
etkisiyle yeni bir yöne girmiĢtir. Bu düĢünürlerden en önemlisi Dwight Waldo‟dur.
Nitekim Waldo, klasik dönem kamu yönetimi kuramlarına yönelik getirdiği eleĢtiriler
ile yeni bir perspektif sunmuĢtur ve bundan dolayı kendisine kamu yönetimi
disiplininin ikinci kurucusu unvanı verilmiĢtir502. Gerçekten de Waldo, temel olarak
Amerikan kamu yönetimine dair yaptığı incelemelerde kamu yönetiminin çok fazla
örgütsel verimlilik üzerine inĢa edildiği, disiplinde demokrasi503 vurgusunun zayıf
olduğu ve bunun nedenin de Aydınlanma rasyonalitesi olduğu sonucuna varmıĢtır.
Waldo‟ya göre kamu yönetimi, siyaset biliminden ayrılamaz ve bu disiplinin kuruluĢ
yıllarında ihmal edildiği gözlenen gerçek yörüngesine oturtulması gerekmektedir504.
Amerikan kamu yönetimi disiplininde yeni kamu yönetimine doğru olan
doğrultu, en güçlü biçimde Dwight Waldo ile sağlanmıĢtır. Waldo, gerek 1950‟lerde
kamu yönetiminin teorik çerçevesi ve siyaset bilimiyle iliĢkisi üzerine eserleriyle,
gerekse de 1960‟larda ABD‟de yaĢayan önemli toplumsal, siyasal ve idari olayları
anlama ve açıklamaya yardımcı kavram, teori ve yaklaĢımları geliĢtirmek için bir zemin
hazırlama arayıĢı ile disiplinin bu süreçteki yolculuğuna liderlik yapmıĢtır. Bu dönemin
ana sürükleyici unsuru da onun “Ġdari Devlet (Administrative State)” adlı kitabı
olmuĢtur505. Nitekim 1948 yılında yayımlanan Ġdari Devlet adlı eserinde Waldo, esas
olarak klasik-Ortodoks kamu yönetimi kuramlarını yoğun biçimde eleĢtirmiĢtir506 ve
tarihsel fikirlerle siyaset teorisi üzerinden kamu yönetiminin alanını geniĢletmeye
çalıĢmıĢtır507.
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Yukarıda da anlatıldığı çerçevede Waldo‟ya göre kamu yönetimi disiplini bir
kimlik krizi içerisindedir508. Bu krizden çıkıĢ için de teknik ya da rasyonel düzeyde
biçimlenen kamu yönetimi, daha fazla toplumsal sorunlarla ilgilenmeli, farklı
disiplinlerden destek almalı ve demokratik niteliğini her alanda göstermelidir509.
Waldo, bu görüĢlerine dair somut bulgular elde etmek amacıyla 1968 yılında
ABD‟de Minnowbrook Konferansı‟nı düzenlemiĢtir. Waldo, bu konferansa genç
akademisyenleri davet etmiĢ ve konferans sonucunda kamu yönetiminde yeni bir
dinamizme sahip olunması görüĢü ağırlık kazanmıĢtır. Ayrıca bu konferans,
günümüzde sıkça dile getirilen “yeni kamu yönetiminin” de entelektüel alt yapısını
meydana getirmiĢtir510. Nitekim Waldo, kamu yönetimi disiplininin karĢı karĢıya
kaldığı kimlik krizi karĢısında duyarsız kalmamıĢ ve bir akademisyen olarak krizi
analiz edebilmek ve çözüm bulabilmek için yoğun çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu kapsamda
en önemli adımı düzenlediği Minnowbrook Konferansı ile olmuĢtur511.
Yine bir baĢka ABD‟li düĢünür olan Herbert A. Simon da, bu dönemde 1947
tarihinde yayımlanan “Ġdari DavranıĢ (Organizational Behavior)” adlı eserinde ve
“Yönetimin Atasözleri (The Proverbs of Administration)512” adlı makalesinde klasik
kamu yönetimi kuramlarını eleĢtirerek bunların bilimsel destekten yoksun, kültürden
kültüre değiĢebilen ve ancak atasözü niteliği taĢıyabilecek ifadeler olduğunu
söylemiĢtir. Waldo ile aynı çizgide olduğu gözlenen Simon‟un daha çok örgüt
kuramları üzerinde yoğunlaĢması, Waldo‟nun ise kamu yönetimi üzerinde durması iki
düĢünür arasındaki temel farkı yansıtmaktadır. Hatta literatüre Simon-Waldo tartıĢması
olarak da geçen bu iliĢki, kamu yönetimi disiplini üzerindeki dönüĢümün izlenmesi
açısından önem taĢımaktadır513.

508

Danilo R. Reyes, “The Identity Crisis in Public Administration Revisited: Some Definitional Issues
and The Philippine Setting”, Philippine Journal of Public Administration, Vol.XXIII, No.1 (January
1979), p .3-4.
509
Dwight Waldo. “The Administrative State: Conclusion”, Public Administration: Classic Readings,
Eds. Jay M. Shafritz-Albert C. Hyde, Wadsworth Cengage Learning, Canada, 2012, p. 127-128.
510
Ali Asghar Pourezzat-Ghazaleh Taheri Attar-Hashem Sodagar, “Tracing the identity of public
administration in light of Minnowbrook’s echoe”s, African Journal of Business Management, Vol.5,
No.31, 2011, p. 12372-12373; Robert B. Denhardt-Janet Vinzant Denhardt, “The New Public Service:
Serving Rather Than Steering”, Public Administration Review, Vol.60, No.6 (Nov. - Dec., 2000), p. 552;
H. George Frederickson, “Comparing the Reinventing Government Movement with the New Public
Administration”, Public Administration Review, Vol.56, No.3 (May - Jun., 1996), p. 269.
511
Özer, a.g.m., s. 22.
512
Herbert A. Simon, “The Proverbs of Administration”, Public Administration Review, Vol.VI, No.1,
Winter 1946, p. 53.
513
Kadir Caner Doğan, “Kamu Yönetimi Disiplini Üzerindeki Etkileri Bakımından Dwight Waldo”,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Nisan, 2017, s. 122-123;
Charles Garofalo, “Administrative Statesman, Philosopher, Exploler: The Life, Landscape, and Legacy

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

433

Waldo, siyaset-yönetim dikotomisi üzerine yaptığı düĢüncelerde, kamu
yönetiminin krizlerle karĢılaĢmasının temel nedenlerinden biri olarak disiplinin
toplumsal ve kültürel değerlerini görmektedir. Kamu yönetiminin dar, teknik ve
rasyonel sınırlarından kurtulup; geniĢ, farklı disiplinlerle iliĢkili, farklı yönlerle (siyaset,
ekonomi, sosyoloji, iĢletme, hukuk) bağlantılı bir hale gelmesi için ve demokrasi
anlayıĢı ile de her alanda özdeĢleĢmesi için çok boyutlu ele alınması gerekmektedir.
Yine Waldo, kamu yönetiminde olgulardan çok değerlerin ön plana taĢınması ve
böylece de sosyal bilimlerde anlama ve yoruma dikkat çekmiĢtir. Waldo, bu
giriĢimleriyle aynı zamanda ABD‟de örgüt kuramları ile geliĢim gösteren kamu
yönetimi disiplinini gerçek yörüngesine de oturtmak istemektedir.
Ancak Waldo, özellikle 1970‟li yıllardan sonra yazdığı yazılarda ve ortaya attığı
görüĢlerde siyaset-yönetim dikotomisinin tüm eleĢtirilere ve müdahalelere rağmen
aynen ayakta kaldığını ve ortadan kaldırılmasının zor olduğunu belirtmiĢtir514. Bu
kanıya varmasındaki en önemli kanıt ise 1980‟li yıllardan sonra ortaya çıkan kamu
iĢletmeciliği yaklaĢımı ve uzantılarıdır.
Waldo‟ya göre kamu yönetiminin geleceği belirsizdir. Kamu yönetimi
disiplininin belirli bir paradigma altına bütünleĢebilmesi için geliĢtirilen yaklaĢımlar ve
kuramlar arasında yeni bir senteze ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu ise ancak zaman
gösterecektir515.
Sonuç ve Değerlendirme
Sosyal bilimlerin genel olarak yeni bir paradigma yörüngesine kaydığı II. Dünya
SavaĢı sonrasında kamu yönetimi de disiplinler arası, felsefi ve kültürel özellikleri ile
özgün bir kuramsal kimliğe yönelmiĢtir. Aydınlanma/modernite dönemi ile Ģekillenen
sosyal bilimler, artık yorumsamacı ve postmodern esintiler ile Ģekillendirilmek
istenmektedir.
Dwight Waldo, Ġdari Devlet adlı kitabında klasik döneme dair kamu yönetimi
disiplinini, verimlilik-demokrasi, olgu-değer ve eski-yeni gibi karĢıtlıklar içerisinde ele
almıĢ ve kamu yönetiminin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yönünün
belirlenmesinde etkili olmuĢtur. Hatta günümüzdeki “yönetişim, yeni kamu
işletmeciliği, postmodern kamu yönetimi, girişimci devlet” gibi farklı söylemlerin
entelektüel temellerini Waldo‟nun bu görüĢlerine dayandırmak mümkündür.
Waldo ile bir eksen kaymasına uğrayan kamu yönetimi disiplininde, II. Dünya
SavaĢı‟ndan sonra disiplinin baĢlangıçta ihmal edildiği düĢünülen farklı yönlerle
açıklanması yoluna gidilmiĢtir.
of Dwight Waldo”, Handbook of Organization Theory and Management: The Philosophical Approach,
Eds. Thomas D. Lynch-Peter L. Cruise, CRC Press, USA, 2006, p. 440.
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Bu bağlamda klasik dönemde yoğun olarak Aydınlanma, kapitalizm, örgüt
verimliliği ve rasyonelleĢme üzerine temellendirilen kamu yönetimi kuramları, Waldo
baĢta olmak üzere diğer düĢünürlerin de katkıları ile gerçek bilimsel eksenine
yerleĢtirilmek, toplumsal sorunlara duyarlı, farklı akademik disiplinlerle iliĢkili ve
demokrasi esaslı kurgulanmıĢtır.
Waldo, ilk olarak kendisi tarafından öne sürülen “siyaset-yönetim dikotomisi,
heterodoks kamu yönetimi, kimlik krizi” gibi düĢünceleriyle kamu yönetiminin sözü
edilen demokratik dönüĢümünde öncülük/liderlik etmiĢtir. Bundan sonra kamu
yönetimi disiplini, epistemolojik, metodolojik ve ontolojik olarak farklı bir temel
üzerine inĢa edilmeye çalıĢılırken, önemli düzeyde de krizlerle karĢılaĢmıĢ ve eski
sistemden kaynaklanan kültürel gelenek de varlığını korumuĢtur.
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TÜRKĠYE‟DE ASKERĠ HARCAMALARIN ĠġSĠZLĠK
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: EġBÜTÜNLEġME ANALĠZĠ
Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA
(ORCID: 0000-0002-3412-5616)
Hakkari Üniversitesi
ÖZET
Bu çalıĢmada, Türkiye‟de askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki etkisi,
1960-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmada iĢsizlik oranı (u),
askeri harcamaların GSYĠH içindeki payı (m) ve askeri harcamalar dıĢındaki kamu
harcamalarının GSYĠH içindeki payı (nm) verileri kullanılmıĢtır. Bu kapsamda ilk
olarak; serilerin durağanlıkları, ADF birim kök testiyle incelenmiĢ ve serilerin durağan
olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüĢtür. Seriler
arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı Bayer ve Hanck (2012) eĢbütünleĢme testi ile
sınanmıĢtır. Bayer ve Hanck (2012) tarafından önerilen bu testin en önemli avantajı,
araĢtırmacıların bir karara varmak için eĢbütünleĢme testleri arasındaki isteğe bağlı ve
çoğunlukla keyfi seçimden kurtulmalarını sağlamaktır. EĢbütünleĢme testi sonucunda
ele alınan seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğu, değiĢkenler arasında
uzun dönemli bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Uzun dönem eĢbütünleĢme
katsayıları ise Dinamik En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin edilmiĢ iĢsizlik oranı ile
askeri harcamalar arasında pozitif bir iliĢkinin var olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: ĠĢsizlik Oranı, Askeri Harcamalar, EĢbütünleĢme Testi,
Dinamik En Küçük Kareler
THE EFFECT OF MILITARY EXPENDITURES ON UNEMPLOYMENT IN
TURKEY: COINTEGRATION ANALYSIS
ABSTRACT
In this study, the effect of military expenditures on the unemployment rate in
Turkey is examined using data from the period 1960-2016. In the study, the
unemployment rate (u), the share of military expenditures to GDP (m) and the share of
public expenditures in non-military expenditures to GDP (nm) are used. In this
context; the stationarity of the series is examined with the ADF unit root test and it is
seen that the series are not stationary but became stationary when the first differences
are received. The existence of cointegration relation between the series has been tested
by the cointegration test proposed by Bayer and Hanck (2012). The most important
advantage of this test, proposed by Bayer and Hanck (2012), is to ensure that
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researchers are free from arbitrary and often arbitrary selection between cointegration
tests to arrive at a decision. As a result of the cointegration test, it is concluded that
there is a cointegration between the series and a long-run relationship between the
variables. Long run cointegration coefficients estimated by the Dynamic Ordinary Least
Squares method and a positive relationship between the unemployment rate and the
military expenditure is found.
Key Words: Unemployment Rate, Military Expenditures, Cointegration Test,
Dynamic Ordinary Least Squares
GiriĢ
GeniĢ kapsamlı uygulanabilirliği nedeniyle, askeri harcamalar-büyüme iliĢkisi
askeri harcamalar-iĢsizlik iliĢkisine göre daha sık araĢtırılmaktadır. Benoit (1978)516,
geliĢmekte olan 44 ülke için yaptığı çalıĢmasında askeri harcamalar ile ekonomik
büyüme arasında pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğunu ileri sürmüĢtür. Ortaya atılan bu
sav “Benoit Hipotezi” olarak anılmaktadır.
Literatürde, askeri harcamaların istihdamı etkileyebileceği çeĢitli kanallara vurgu
yapılmıĢtır. Bu kanallardan birincisi “verimlilik arttırıcı etkiler” dir. Askeri geniĢleme,
iĢgücü verimliliğini çeĢitli kanallar (örneğin askeri sektöre gelen özel sektöre yönelik
teknolojik yayılımlar, sivillerin ve mülklerin yabancı askeri tehditlere karĢı korunması
ve sivillere fayda sağlayan askeri altyapı çalıĢmaları gibi) aracılığıyla arttırabilir. ĠĢgücü
verimliliği arttıkça iĢ gücü talebi de artar. Bu kanalın aksine, “vergi bozulması etkileri”
de olabilmektedir. Askeri harcamaların vergi ödemeleri ile finanse edilmesi gerekebilir.
Böylece vergi yükleri, eğer iĢverenler üzerinde ise emek talebini ya da iĢçiler üzerinde
ise emek arzını düĢürebilir. Dahası, hükümet yetersiz veya yozlaĢmıĢ ise bu tür vergi
yükleri oldukça ağır olabilmektedir. Buna ek olarak, “yeniden tahsis etme etkileri” de
olabilmektedir. Örneğin, askeri sektörün daralması, iĢçilerin askeri sektörden özel
sektöre geçmesine neden olabilir. Bu gibi yeniden tahsisler düzgün bir Ģekilde
olmayabilir ve bu durum geçici eĢsizliğe neden olabilir. Olumlu ve olumsuz etkiler
dikkate alındığında iĢsizliğin askeri harcamalarındaki değiĢikliklere nasıl bir tepki
verebileceği konusunda net bir durum bulunmamaktadır517.
Bu çalıĢmada Türkiye örneğinde askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki
etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde literatürde askeri harcamalar ve
iĢsizlik oranı iliĢkisini belirlemeye yönelik yapılan ampirik çalıĢmalar incelenecektir.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ekonometrik yöntemler ve analiz sonuçlarına yer
516

Emile Benoit, “Growth and Defense in Developing Countries”, Economic Development and
Cultural Change 26 (2), 1978, s. 271–280.
517
Jenn Hong Tang-Cheng Chung Lai- Eric S. Lin, “Military Expenditure and Unemployment Rates:
Granger Causality Tests using Global Panel Data”, Defence and Peace Economics, 20 (4), 2009, s.253254.
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verildikten sonra son bölümde ise elde edilen bulgular üzerinden değerlendirmelere yer
verilecektir.
1. Literatür
Literatürde askeri harcamalar-iĢsizlik iliĢkisini inceleyen sınırlı sayıĢa çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalar göz önüne alındığında, askeri harcamaların istihdam
üzerindeki etkileri konusunda genel bir mutabakat bulunmamaktadır. Konu ile ilgili
literatürde yapılan çalıĢmaların özeti Tablo 1‟de sunulmuĢtur.
Tablo 1: Literatür Özeti
Ülke
Yazar(lar) (Grubu) Dönem
ABD
Abell
1973-1980
(1990)
1981-1987
Yıldırım ve
Türkiye
Sezgin
1950-1997
(2003)
46 GeliĢmiĢ
ve
Tang vd.
GeliĢmekte
(2009)
olan ülke
1988-2004
Malizard
(2014)

Fransa
1975-2008

Korkmaz
(2015)

10 Akdeniz
Ülkesi
2005-2012

Qiong ve
Junhua
(2015)

Çin
1991-2013

Aydemir
vd. (2016)

G-20
Ülkeleri
1990-2014

Ekonometrik
Yöntem

Sonuç

Granger
Nedensellik

Savunma harcamalarından, iĢsizliğe
nedensellik iliĢkisi elde edilmiĢtir.

ARDL
EĢbütünleĢme
Testi

Askeri harcamalar, istihdam üzerinde
negatif etkiye sahiptir.

Panel Granger
Nedensellik

ĠĢsizlikten askeri harcamalara doğru
nedensellik iliĢkisi elde edilmiĢtir.

ARDL
EĢbütünleĢme
Testi
Panel
Veri
Regresyonu
(Sabit Etkiler
Modeli)
ARDL
EĢbütünleĢme
Testi

Savunma
harcamaları
iĢsizlik
üzerinde negatif etkiye sahiptir.

Dubin-H
EĢbütünleĢme
Testi, Ortak
ĠliĢkili Etkiler
Modeli

Arjantin, Avusturalya, Brezilya,
Kanada, Fransa, Hindistan, Japonya,
Meksika, Ġngiltere ve ABD‟de askeri
harcamalar ile iĢsizlik arasındaki
iliĢki pozitif yönlü iken, Endonezya,

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

Analiz
sonucunda,
harcamaların
iĢsizliği
sonucuna ulaĢılmıĢtır.

askeri
arttırdığı

Askeri harcamalar iĢsizlik oranını
artırmaktadır.
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(CCE)

Ġtalya, Güney Afrika ve Türkiye‟de
ise iliĢkinin yönü negatiftir. Çin,
Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan
için ise anlamlı bir iliĢki elde
edilememiĢtir.

Hatemi-J
(2008)
Savunma harcamaları ile iĢsizlik
Üçler
EĢbütünleĢme arasında negatif iliĢki elde edilmiĢtir.
(2017)
Testi, DEKK
Tablo 1‟den izlenebileceği gibi, Türkiye örneğinde yapılan ampirik
çalıĢmalardan, Yıldırım ve Sezgin (2003)518 Askeri harcamalar ve istihdam arasında
negatif bir iliĢki elde etmiĢtir. Aydemir vd. (2016)519 ile Üçler (2017)520 ise savunma
harcamaları ile iĢsizlik arasında negatif bir iliĢkinin bulunduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
2. Ampirik Analiz
Askeri harcamaların ekonomisini analiz eden çalıĢmaların büyük kısmı genel
olarak askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki muhtemel etkilerine
odaklanmıĢtır. Bu çalıĢmada ise Türkiye örneğinde askeri harcamalar ve iĢsizlik
arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bununla beraber askeri harcamalar ve askeri harcamaları
dıĢındaki kamu harcamalarının iĢsizlik üzerindeki etkisi de karĢılaĢtırılmıĢtır. Abell
(1990)521 ve Paul (1996)522, çalıĢmalarında askeri harcamaların ve askeri olmayan
harcamaların iĢsizlik üzerinde aynı etkiye sahip olmadıklarını savunmuĢlardır.
ÇalıĢmada askeri harcamaların iĢsizliği azaltması, yani Keynesyen iktisat mekanizması
içerisinde bulunması ya da iĢsizlik üzerinde etkisinin olmaması ve hatta artırması da
Klasik iktisat mekanizması çerçevesinde çalıĢan bir ekonominin varlığı ortaya
konulmaya çalıĢılacaktır.
2.1. Veri Seti
Bu çalıĢmada, Türkiye‟de askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki etkisi,
1960-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmada iĢsizlik oranı (u),
askeri harcamaların GSYĠH içindeki payı (m) ve askeri harcamalar dıĢındaki kamu
Türkiye
1980-2014

518

Jülide Yıldırım-Selami Sezgin, “Military Expenditure and Employment in Turkey”, Defence and
Peace Economics, 14, 2003, s. 129–139.
519
Ahmet Fatih Aydemir- Dilek Özdemir- Burhan Kabadayı- Ömer Selçuk Emsen, “G-20 Ülkelerinde
İşsizlik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 2016.
520
Gülbahar Üçler, “Türkiye’de Savunma Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: 1980-2014 Dönemi
için Ekonometrik Bir Analiz”, Journal of Yasar University, 12(46), 2017, s. 161-170.
521
John D. Abell, “Defense Spending and Unemployment Rates: An Empirical Analysis Disaggregated
by Race” Cambridge Journal of Economics, 14, 1990, s. 405-419.
522
Satya Paul, “Defence Spending and Unemployment Rates: An Empirical Analysis for the OECD”,
Journal of Economic Studies, 23 (2), 1996, s.44–54.
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harcamalarının GSYĠH içindeki payı (nm) verileri kullanılmıĢtır. Veriler Dünya
Bankası veri dağıtım sistemi (http://data.worldbank.org) web sayfasından elde
edilmiĢtir.
2.2. Yöntem
Türkiye‟de askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki etkisinin araĢtırıldığı bu
çalıĢmada ilk olarak serilerin durağanlıkları GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) birim
kök testi ile incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada, seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin
varlığı, Bayer ve Hanck (2012) tarafından geliĢtirilen eĢbütünleĢme testi ile sınanmıĢtır.
Üçüncü aĢamada ise seriler arasındaki uzun dönem eĢbütünleĢme katsayıları Dinamik
En Küçük Kareler (DEKK) yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
2.3. Birim Kök Testi
Birim kök sürecinin özelliği bir Ģokun uzun kalıcı etkiye sahip olmasıdır. Çok
sayıda birim kök testi olmasına rağmen Dickey-Fuller (DF) Testi ve onun uzantısı olan
GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) Testi en yaygın kullanılan ve uygulaması en kolay
olan birim kök testidir523. GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) Testi‟nde Denklem (1),
Denklem (2) ve Denklem (3) tahmin edilmektedir;

∑
∑
∑
EĢitliklerde serinin birim köke sahip olduğunu ifade eden temel hipotez
olarak ifade edilmekte,
sıfır hipotezi reddedilirse serinin durağan olduğuna karar
verilmektedir. DeğiĢkenlerin bütünleĢik derecelerini belirlemek amacıyla ADF birim
kök testi uygulanmıĢtır. Elde edilen test değerleri Tablo 2'de sunulmuĢtur.
Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Kritik Değerler
DeğiĢken

ADF Test Ġstatistikleri

u

0.797 [3]

(%1)
-2.609

(%5)
-1.947

(%10)
-1.612

523

Jeffrey M. Wooldridge, Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım, Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan, Nobel
Yayıncılık, 2013, s. 660.
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u

-5.626 [2]*

-2.609

-1.947

-1.612

m

-0.890 [0]

-2.606

-1.946

-1.613

m

-7.982 [0]*

-2.607

-1.946

-1.612

nm

1.274 [0]

-2.606

-1.946

-1.613

 nm

-5.963 [0]*

-2.607

-1.946

-1.612

Not: KöĢeli parantez içindeki değerler, değiĢkenlerin AIC (Akaike Bilgi
Kriteri)'ye göre belirlenmiĢ uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir. *, ** ve ***
sırasıyla; %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.
Tablo 2‟den izlenebileceği gibi ADF test istatistiği sonuçlarına göre, analizde
kullanılan u, m ve nm değiĢkenlerinin, düzey değerde birim kök içerdiği ve serilerin
birinci farkları alındığında ise durağan hale geldikleri yani serilerin I(1) olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
2.4. EĢbütünleĢme Analizi
Zaman serisi verileri kullanılarak yapılan ekonometrik analizlerde karĢılaĢılan
sorunlardan biri de durağan olmayan değiĢkenlerin modelde sahte regresyona sebep
olmalarıdır524. Sahte regresyondan kaçınmak iki Ģekilde mümkündür. Birincisi
değiĢkenleri durağanlaĢtırarak kullanmaktır. En yaygın durağanlaĢtırma iĢlemi fark
almaktır. Ancak fark alma iĢlemi serilerin uzun dönem dinamiklerini yok etmektedir.
Ġkincisi ise eĢbütünleĢme analizine baĢvurmaktır525. Durağan olmayan zaman serileriyle
yapılan regresyon analizlerinin anlamlı olabilmesi ve gerçek iliĢkileri yansıtabilmesi,
ancak bu zaman serileri arasında bir eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığıyla mümkün
olmaktadır526.
Literatürde geliĢtirilen birçok eĢbütünleĢme testi bulunmaktadır. Engle ve
Granger (1987) tarafından geliĢtirilen eĢbütünleĢme testi kalıntılarına dayanmakta,
Johansen (1988) testi ise sistem temelli bir eĢbütünleĢme testidir. Hata düzeltme
modeline dayanan Boswijk (1994) testi F testi ile, Banerjee vd. (1998) testi ise t testi ile
uygulanan eĢbütünleĢme testleridir. Hiçbir eĢbütünleĢme testi kendi baĢına tamamen
güçlü değildir ve uygulamada ele alınan farklı eĢbütünleĢme testleri çeliĢkili sonuçlar
verebilmektedir. Bu durumdan hareketle Bayer ve Hanck (2012)527; Engle ve Granger
524

Özlem Göktaş, Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beşir Kitabevi, 2005, s. 113.
Mustafa Sevüktekin-Mehmet Nargeleçekenler, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews
Uygulamalı, Nobel Yayın Dağıtım, 2010, s. 484.
526
Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, Mc Graw Hill, 3rd Edition, İstanbul: Literatür Yayıncılık,
1999, s. 725, 726.
527
Christian, Bayer- Christoph Hanck, "Combining Non‐Cointegration Tests" Journal of Time Series
Analysis, 34.1, 2013, s. 83-95.
525
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(1987), Johansen (1988), Boswijk (1994) ve Banerjee vd. (1998) eĢbütünleĢme
testlerini birlikte değerlendiren ve bu testlerden daha güçlü olan yeni bir test
geliĢtirmiĢtir.
Bayer ve Hanck (2012), bireysel eĢbütünleĢme testlerinin hesaplanan olasılık
değerlerini (p-değerleri) Fisher (1932) formülleriyle birleĢtirmeyi önermiĢlerdir. Fisher
(1932)528, her bir testin p-değerlerinden tek bir test istatistiğinin elde edildiği bir
yöntem önermektedir. Benzer boĢ hipotezlere sahip olan alternatif testlerin olasılık
değerleri birleĢtirilerek elde edilen test istatistiğinin ki-kare dağılımına uygun olduğunu
ileri sürmüĢtür529. Buna göre, önerilen Fisher formülleri Denklem (4) Denklem (5) ve
Denklem (6)‟da verilmiĢtir;
̃
∑

Burada,
; Engle ve Granger (1987),
; Johansen (1988),
;
Boswijk (1994),
; Banerjee vd. (1998) eĢbütünleĢme testlerinin olasılık
değerlerini göstermektedir. Bayer ve Hanck (2012) tarafından önerilen bu testlerin en
önemli avantajı, araĢtırmacıların bir karara varmak için eĢbütünleĢme testleri arasındaki
isteğe bağlı ve çoğunlukla keyfi seçimden kurtulmalarını sağlamaktır. Bu yeni
eĢbütünleĢme testinin özgün tarafı, daha kesin bir bulgu sağlamak için çeĢitli bireysel
eĢbütünleĢme test sonuçlarını birleĢtirmemizi sağlar. Hesaplanan Fisher test
istatistikleri, Bayer ve Hanck (2012) tarafından elde edilen kritik değerlerden büyük ise
eĢbütünleĢme iliĢkisinin bulunmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmektedir.
DeğiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin olup olmadığı Bayer ve Hanck
(2012) tarafından geliĢtirilen eĢbütünleĢme testi ile sınanmıĢtır. Bayer ve Hanck (2012)
eĢbütünleĢme testi sonuçları Tablo 3‟de özetlenmiĢtir.
Tablo 3: Bayer ve Hanck (2012) EĢbütünleĢme Testi Sonuçları
EngleJohansen
Boswijk
Granger
-2.997
9.651
9.413
Test Ġstatistikleri
0.099***
0.517
0.101
Prob.

Banerjee vd.
-2.962
0.056***

528

Ronald Aylmer Fisher, Statistical Methods for Research Workers, In: Breakthroughs in Statistics,
Springer, New York, 1932.
529
Levent Necmi Aktürk-Veli Yılancı-Şeref Bozoklu "Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim:
Türkiye Örneği", 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Eylül
2014, s. 122.
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Bayer ve Hanck (2012) EĢbütünleĢme Testi
Kritik Değerler

Fisher Test Ġstatistiği
−

−

−

16.258***

%1

%5

%10

31.793

20.776

16.171

Not: *, ** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde eĢbütünleĢme
iliĢkisini ifade etmektedir.
Tablo 3‟de Bayer ve Hanck (2012) eĢbütünleĢme testi sonuçları incelendiğinde
hesaplanan Fisher test istatistiği değerine göre eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğu
görülmektedir. EĢbütünleĢme testi sonucu ele alınan seriler arasında uzun dönemli bir
iliĢkinin olduğunu göstermektedir.
2.5. Uzun Dönem EĢbütünleĢme Katsayılarının Tahmini
Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) yöntemi, açıklayıcı değiĢkenlerdeki içsellik
ve otokorelasyon sorunlarının varlığı durumunda güçlü ve tutarlı tahminler
üretmektedir. Stock-Watson (1993)530, içsellik sorunlarını giderebilmek amacıyla
açıklayıcı değiĢkenlerin düzey değerlerinin yanında, ilk farklarının gecikme (lag) ve
öncüllerinin (lead) de modele dâhil edilmesini önermiĢlerdir. Ayrıca bu yöntem
otokorelasyon sorununu da GenelleĢtirilmiĢ En Küçük Kareler Yöntemi (GEKK) ile
çözebilmektedir. ÇalıĢmada uzun dönem eĢbütünleĢme katsayıları DEKK yöntemiyle
tahmin edilmiĢ, elde edilen sonuçlar Tablo 4‟de sunulmuĢtur.
Tablo 4: Uzun Dönem EĢbütünleĢme Katsayıları
Yöntem

DEKK

DeğiĢken

Katsayı

t-istatistiği

Prob

m

0.95

1.92

(0.061)

nm

0.71

3.56

(0,000)

Sabit Terim

-1.23

-0.37

(0.709)

Tablo 4‟de eĢbütünleĢme denklemleri uzun dönem iliĢkisini göstermektedir.
DEKK yöntemi ile elde edilen eĢbütünleĢme denklemine göre m değiĢkeninin katsayısı
0.95 olarak elde edilmiĢtir. Yani uzun dönemde askeri harcamaların GSYĠH içindeki
payında meydana gelecek 1 puanlık artıĢ, iĢsizlik oranını 0.95 puan artıracaktır. Elde
edilen eĢbütünleĢme denklemine göre nm değiĢkeninin katsayısı ise 0.71 olarak elde
edilmiĢtir. Bu sonuca göre ise uzun dönemde askeri harcamalar dıĢındaki kamu
harcamalarının GSYĠH içindeki payında meydana gelecek 1 puanlık artıĢ, iĢsizlik
530

James H. Stock-Mark W. Watson, “A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order
Integrated Systems”, Econometrica, 61(4), 1993, s. 783-820.
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oranını 0.71 puan artıracaktır. Elde edilen sonuçlar askeri harcamalar ve askeri olmayan
harcamalarda meydana gelecek artıĢın iĢsizlik oranını arttırdığını göstermektedir. Bu
sonuçlar askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki etkisinin, askeri harcamalar
dıĢındaki kamu harcamalarından daha fazla olduğunu göstermektedir.
Sonuç
Bu çalıĢmada, Türkiye‟de askeri harcamaların iĢsizlik oranı üzerindeki etkisi,
1960-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiĢtir. Bu kapsamda ilk olarak; serilerin
durağanlıkları, ADF birim kök testiyle incelenmiĢ ve serilerin düzey değerlerinde
durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüĢtür.
Seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı, Engle ve Granger (1987), Johansen
(1988), Boswijk (1994) ve Banerjee vd. (1998) testlerinin kombinasyonu ile geliĢtirilen
Bayer ve Hanck (2012) eĢbütünleĢme testi ile sınanmıĢ ve seriler arasında eĢbütünleĢme
iliĢkisinin var olduğu, yani ele alınan değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Uzun dönem eĢbütünleĢme katsayıları ise DEKK
yöntemiyle tahmin edilmiĢ ve iĢsizlik oranı ile askeri harcamalar arasında pozitif bir
iliĢkinin var olduğu belirlenmiĢtir. DEKK yöntemi ile elde edilen eĢbütünleĢme
denklemine göre askeri harcamaların GSYĠH içindeki payı (m) değiĢkeninin katsayısı
0.95 olarak; askeri harcamalar dıĢındaki kamu harcamalarının GSYĠH içindeki payı
(nm) değiĢkeninin katsayısı 0.71 olarak elde edilmiĢtir.
Elde edilen bulgular Türkiye‟de askeri harcamalar ile askeri harcamalar
dıĢındaki kamu harcamalarındaki artıĢın iĢsizliği arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Literatürde vergi bozulması etkisi olarak geçen askeri harcamaların vergi artıĢları ile
finanse edilmesi, iĢverenler açısından emek talebini iĢçiler açısından emek arzını
düĢürerek iĢsizlik üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilmektedir. Ayrıca askeri
harcamaların iĢsizlik üzerindeki etkisi, askeri harcamalar dıĢındaki kamu
harcamalarından daha fazladır. Askeri harcamaların iĢsizliği artırması Klasik iktisat
mekanizması çerçevesinde çalıĢan bir ekonominin varlığı ortaya koymaktadır. Bu
sonuçlar Yıldırım ve Sezgin (2003)‟in çalıĢmasında elde ettikleri bulguları
desteklemektedir.
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KÜLTÜREL DÖNÜġÜM AJANLARI OLARAK TEMATĠK
HABER KANALLARI
Prof. Dr. A. Baran DURAL
Trakya Üniversitesi

ġermin DURAL
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Tematik haber kanalları tercihini eğlenmekten çok bilgilenmekten yana kullanan,
belli bir kesimin ihtiyacına göre oluĢturulmuĢ televizyon kanallarıdır. Berger‟in
Saussure‟den aktardığına gibi “yoksul” bulunmadıkça “varsıl” hiçbir Ģey anlatmaz ya
da “mutsuz” yoksa “mutluluk” olgusu açıklanabilir anlamlı bir bütünlük oluĢturmaz.
Yine, “Hiçbir şey kendi başına anlam taşımaz” diyen Berger‟e göre doğrudan haber
kanalları/ tematik haber kanalları ile doğrudan haber kanalı olmayan/ tecimsel
televizyon kanalları, göstergebilimsel açıdan bir zıtlığın ifadesi olabilir.
Türkiye‟deki popüler kanallarda yayınlanan dizilerle birlikte, gezi, yemek,
müzik-eğlence, kadın, spor gibi programların sürekli olarak birbirini tekrarlaması, bu
kanallarda ağırlıklı olarak moda televizyon terimi ile “light (hafif) konular”ın
iĢlenmesi, yine bu kanallardaki haber akıĢının oldukça kısıtlı, derine inilmeksizin
verilmesinin, tematik haber kanallarını doğurduğu öne sürülebilir. Nitekim tematik
haber kanallarında saat baĢı haber bültenlerinin olması, programların ağırlıklı olarak
siyasi tartıĢma programlarından oluĢması, belgesellerin yayınlanması, tematik haber
kanallarının, popüler kanallar karĢısında varlığını göstermesine, fark edilmesine sebep
olmuĢtur.
O halde, “İzlenme oranının az olmasına, dolayısı ile de popüler kanallara göre
daha sınırlı reklam alabilmesine rağmen, yayın hayatına devam eden tematik haber
kanalları, farkında olarak ya da olmayarak kültürel alanda bir mücadele vermektedir”
denilebilir. Bu araĢtırmada; televizyonun bütünleĢtirme etkisi karĢısında, “tematik
haber kanalları”nın, çoğunluğun seçimine göre değil, bireyin- azınlığın tercihlerine
göre Ģekillendirmesine dikkat çekilecektir. Ardından tematik haber kanallarının,
kültürel dönüĢüm- algı oluĢturma/ pekiĢtirme ajanları olarak iĢlev görüp görmedikleri
konusu tartıĢılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tematik haber kanalları, kültürel değiĢim ajanları, KĠA‟lar,
popüler TV kanalları, algı oluĢturma.
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THEMATIC NEWS CHANNELS AS CULTURAL TRANSFORMATION
AGENTS
ABSTRACT
The thematic news channels are media devices operating for the audience who
can be referred as “news catchers.” This type of audience watch news programs
instead of entertainment programs, soap operas or movies. As Berger refers from
Saussure, if there had been no poverty it would have been impossible to express what
wealth had meant. Beginning from “Nothing can mean anything just by itself” phrase
stated by Berger, some can assume the thematic news channels and the other popular
media channels working according to the capitalist market conditions works towards
reciprocal aims.
The programs of popular media channels focusing on entertainment, woman,
travelling, music issues as well as soap operas and serials often reduplicate each others
simultaneously disappoint the audience who seek for more detailed news programs. In
Turkey, this contradiction have created smal portion of masses watching thematic news
channels as in the whole world. The fact thematic news channels broadcasting news in
detail at every hour, keeping track of upcoming events by live broadcasting gets
attention from the dissatisfied segments of TV audience.
Although the thematic channels aims to catch attention from the small portion of
general TV audience as serrving for dissatisfied news seeking groups it can be stated
these channels are both struggling against the popular TV channels and operating as
“cultural transformation – perception control/perception affirmation- agents.” This
paper will be discussing the thematic channels against the popular media organs on the
basis of their cultural transformation agent functions.
Keywords: Thematic news channels, cultural transformation agents, popular
TV channels, decission makers, mass media.
GiriĢ
Tematik Kanal/ Tecimsel- Popüler Kanal Ayrımı
Ġçinde bulunulan küresel iletiĢim çağında; yalnızca Türkiye‟de sayıları yüzleri
bulan televizyon kanalı mevcuttur. Televizyon, hiç de azımsanmayacak sayıda insan
için, günlük hayatın bir parçası haline gelmiĢtir. Bu iletiĢim aracı, artık salt bir boĢ
zaman geçirme aracı olmaktan artık çıkmıĢtır. Öyle ki: “İlk bakışta televizyon izleme,
boş zamanda yapılan özgür bir seçim gibi görünse de, televizyon boş zaman olarak
sunulan zorunlu zamandır.”531 Sayısız enformasyon kanalı ve kitlesel iletiĢim
araçlarınca sunulan bilgi arzının adeta tacizine maruz kalan TV izleyicisi- okuyucu
531

Neşe Kars, Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo Televizyon Haberciliği, Derin, Ankara, 2013.
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kitleler, bu arz fazlası karĢısında bir yandan ister istemez bunalırken diğer yandan bilgi
çağının bilinçli tüketicilerine dönüĢürler.
Televizyon ve radyolardaki haber kuĢaklarıyla haber programları, gazeteler,
elektronik dergiler, internet gazeteleri, farklı branĢlara göre yayın yapan pek çok
sektörel dergi, haber dergileri, belli yaĢ gruplarına ve/ veya hedeflenen bir cinsiyet
grubuna göre çıkan süreli yayınlar, her an cep telefonlarına gelen son dakika haberleri
ve bunun gibi daha pek çok basın-yayın faaliyeti karĢısında, birey farkında olarak ya da
olmayarak okumakla izlemek arasında ikinci bir tercih yapmaya zorlanmaktadır.
Okuyucu/ izleyici, aslında bu tercihleri doğrultusunda medyaya yön de vermektedir.
ĠĢte bu araĢtırmanın konusunu oluĢturan, “tematik haber kanalları”, tercihini
eğlenmekten çok bilgilenmekten yana kullanan, verili bir hedef kitlenin ihtiyacını
karĢılamaya odaklanan televizyon kanalları olarak yayınlarını sürdürmektedirler.
Tematik haber kanallarının ortaya çıkıĢı, Saussure‟ün, “temel ilişki karşıtlığa
dayanır” görüĢünden yola çıkarak açıklanabilir. “Göstergebilim”in (semiyotik) önemli
kurucu isimlerinden Saussure‟ün, “Kavramlar bağıntılardan dolayı anlamlıdır ve temel
ilişki karşıtlığa dayanır”532 görüĢü dikkate alındığında Ģu noktaların altını çizmek
mümkündür:
“Aslında popüler/ tecimsel kanalların mevcudiyeti ile birlikte „tematik haber
kanalları‟ bir anlam ifade etmektedir. Her tür eğlencenin ve kısa sürede varlığını yitiren
sayısız dizinin, bilgilendirme yerine sadece eğlendiren sözüm ona bilgi yarıĢmalarının,
bir cam bardağını ağzıyla kırıp, camları yiyen kiĢinin bu yaptığını „yetenek‟ olarak
gösteren, sadece reyting kaygısı ile yapılan programların olduğu, özetle popüler /
tecimsel televizyon kanallarının varlığı, tematik haber kanallarının kurulmasına
sebebiyet vermiĢtir.” 533
Arınma-“Arındırma” Aygıtı Olarak Televizyon
Yine Berger‟in Saussure‟den aktardığına göre “yoksul”un bulunmadığı bir
toplumsal iliĢkiler uğrağında, “varsıllık” hiçbir Ģey anlatmaz ya da “mutsuz” yoksa
“mutluluk” kavramı anlamlı olmaz. ÇalıĢmasının Saussure‟den alıntılandığı kısımda,
“Hiçbir şey kendi başına anlam taşımaz” diyen Berger‟in görüĢlerine göre “Doğrudan
haber kanalları/ tematik haber kanalları” ile “doğrudan haber kanalı olmayan/
tecimsel televizyon kanalları” göstergebilimsel açıdan ancak bir zıtlığın ifadesi olabilir.
534
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Burada, bildirinin konusu olan “tematik haber kanalları” açısından bir
değerlendirme yapıldığında, haber kanallarının popüler kanalların varlığından meydana
geldiği rahatlıkla söylenebilir. Türkiye‟deki popüler kanallarda yayınlanan dizilerin
yanısıra, gezi, yemek, müzik-eğlence, kadın, spor gibi programların sürekli olarak
birbirlerini tekrarlaması, bu kanallarda ağırlıklı olarak moda televizyon terimi ile “light
(hafif) konular”ın iĢlenmesi, haber kuĢaklarındaki haberlerin süresinin oldukça az
olması gibi durumların, “tematik haber kanalları”nın varlık koĢullarını doğurduğu
belirtilebilir.
Haber kanallarında saat baĢı haber bültenlerinin yayınlanması,
programların ağırlıklı olarak siyasi tartıĢma programlarından oluĢması, belgesellerin
yayınlanması, “tematik haber kanalları”nın popüler kanallar karĢısında varlığını
göstermesine, fark edilmesine sebep olmuĢtur. Sputnik‟ten yaptığı alıntıda Hall‟un
“Televizyon, birbirinden farklı hayatların, ayrı parçaların imgesel bütünleşmelerinin
aracıdır” cümlesine dikkat çeken Rahte; tespitlerine Ģu biçimde devam etmektedir:
“Bu imgesel bütünleĢme, hem aynı programı izleyen „ekran baĢı izleyicilerini
hem de stüdyo ortamında bir araya gelen „katılımcı izleyicileri‟, birer „televizyon
cemaati‟ne dönüĢtürmektedir” demiĢtir.535
Rahte, bu yaklaĢımıyla McLuhan‟ın “evrensel köy” tespitine oldukça yakın bir
değerlendirmede bulunmuĢtur. Rahte ve McLuhan‟ın televizyonun kitleleri örgütleyip,
değiĢime uğrattığına parmak basan yegane bilim adamları değillerdir kuĢkusuz.
Nitekim medyayı oluĢturan unsurların söz birliği içinde olduğunu belirterek,
“Günümüzde kültür her şeye benzerlik bulaştırır” diyen Adorno536 ile “Medyanın
kitlesel duyarlılık bulaşmasını kolaylaştırdığını görmek için yalnızca televizyonu açmak
ya da bazı radyo konuşmalarını dinlemek yeter” görüĢünü savunan Heath ve Potter,537
da, tıpkı Rahte ve McLuhan gibi televizyonun güçlü etkisine iĢaret etmiĢlerdir.
Doğallayın yukarıdaki görüĢler ele alındığında, uzun zamandan beri iletiĢim biliminde,
neden “televizyon kültürü” baĢlıklı özel bir terimin kullanılageldiği kendiliğinden açığa
çıkmaktadır. Tüm bunlar, televizyonun kiĢinin yaĢamında önemli bir yer iĢgal ettiğini
göstermektedir.
Kitlesel Sıradanlıktan Alt- kültürlerin Özgünlüğüne
Öte yandan sosyolojik açıdan “kullanımlar ve tatminler” bağlamında yaptığı
tartıĢmada Berger, izleyicide bilgilenme isteği olsun ya da olmasın, televizyonun bir
iĢlevinin de, “hoşa gitmeyen duygulardan (arınmak) temizlenmek” olduğunu öne
sürmektedir. Berger, kiĢinin televizyon izlerken sıkıntılardan uzaklaĢtığını, olumsuz
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536
Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İletişim, İstanbul, 2007.
537
Joseph Heath- Andrew Potter, İsyan Pazarlanıyor- Kültür Niçin Parazitlenemez?, Ayrıntı, İstanbul,
2012.

454

Prof. Dr. A. Baran DURAL / Şermin DURAL

duyguların baskılarından kurtulabildiğini açıklamaktadır.538 O halde, hem popüler
kanallarda hem de tematik haber kanallarında izleyici hoĢa gitmeyen duygulardan,
müzik dinleyerek, belgesel izleyerek, genel bir söylem ile “kendi sorunları dışında
başka şeyler izleyip duyarak” zihnini boĢaltmaktadır.
Öte yandan McLuhan‟ın, televizyon sayesinde dünyayı “evrensel bir köy”
olarak görmesine karĢılık, bazı düĢünürlerin buna karĢı çıktığını belirten Kars, bu
durumu Ģöyle açımlamaktadır:
“Toplumsal yapının değiĢtirilmesi için katlanılması gereken güçlükler;
incelenmesi gereken çağdaĢ çözüm modelleri; bugünkü dünyanın yeniden gözden
geçirilmesi ve verilmesi gereken kültürel ve siyasal savaĢımlar, çağdaĢ iletiĢim
teknolojisinin özgürleĢtirici bir etkinlik kazanabilmesinin önkoĢulu olarak, hem batılı
ve hem de geliĢmemiĢ toplumlarda ortada durmaktadır.” 539
Buna göre, tematik haber kanalları aslında, Kars ve ünlü iletiĢim bilimci Ünsal
Oskay‟ın da ısrarla üzerinde durduğu, “verilmesi gereken kültürel ve siyasal
savaşımlara ortam hazırlaması açısından ileri dönük bir adım sayılabilir. Böylelikle
tematik haber kanallarımım, televizyon dünyasındaki tek seslilikle popüler yaklaĢımın
dıĢında, belli bir alanda yani habercilik özgülünde, kitlesel değil, “bireysel bir tercih”i
içinde barındırdığı ileri sürülebilir.
Bu bağlamda izlenme oranlarının düĢük olmasına, dolayısı ile de popüler
kanallara göre daha az reklam almalarına rağmen, yayın hayatına devam eden tematik
haber kanalları, farkında olarak ya da olmayarak kitlelere baskılanan hakim ortaklaĢa
kültüre karĢı, paylaĢılmıĢ ortak kültürün kurulabilmesi açısından kültürel bir mücadele
vermektedirler. Ortak/ ortaklaĢa kültür ayrımının altını çizen Williams‟ın kültür
alanında verilen mücadele hakkındaki görüĢleri aĢağıda özetlendiği gibidir:
“… Sadece sanat ve eğitimde değil, toplumsal kurumlar ve sıradan
davranıĢlardaki anlam ve değerleri ifade eden özel bir yaĢam biçimi. Böyle bir
tanımdan yola çıkılınca kültür analizi belirli bir yaĢam biçiminde ve belirli bir kültürde,
örtük ve belirtik anlam ve değerlerin açıklık kazanması demektir Anlam ve değerler
belirli bir kesim tarafından değil, yaygın bir biçimde yaratılıyorsa (ve burada verilecek
ilk örnek, içinde taĢıdığı potansiyeller belirli bireyler tarafından geliĢtirilip
derinleĢtirilse de asla tek bir bireyin yaratımı olmayan dildir) o zaman bir kültürel
cemaat olgusundan söz etmek zorundayız.” 540
Klasik ĠletiĢim Araçlarının Sanalağ ile Ġmtihanı?
Kültürel mücadele- sivil alandaki muhalefet odaklarıyla kamusal alandaki
sınıfsal- toplumsal hegemonya krizleri uzamındaki tartıĢma, hiç kuĢkusuz yaĢamsal
538
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önemdedir. Ne var ki, farklı bir mücadele alanı hatta kitlelere karĢı alt- kültürlerin,
azınlık gruplarının sesi olabilme potansiyelini içinde barındıran tematik haber
kanallarının, tecimsel kitle iletiĢimi pazarında karĢılaĢtığı risklere değinen bir soruya
geçmek, gelinen noktada yararlı olacaktır. Daha önce de kaydedildiği gibi tematik haber
kanalları, haber ağırlıklı yayın yapma özellikleriyle popüler/ tecimsel televizyon
kanallarından ayrılmaktadır. Peki, tematik haber kanalları yayın akıĢında, “Doğrudan
haber niteliği olmayan programlar”a neden ve ne kadar yer vermektedir? Eğer tematik
haber kanallarında, doğrudan haber niteliği taĢımayan programlara, gereğinden fazla
yer veriliyorsa, bu durum haber kanallarının tecimsel/ popüler kanallara benzemesini
sağlayarak, tematik haber kanallarının özelliğini zedelemiĢ olur mu?
Ġnternetin (sanalağ) ilk çıktığı dönemlerde seslendirilen, “Acaba televizyon devri
kapanıyor mu?” sorularıyla beraber, KĠA‟lar arasında televizyonun etkisinin azaldığı
sosyal bilimcilerin üzerinde hemfikir oldukları bir değerlendirme bile olsa, bu iletiĢim
kaynağının toplum için hala çok önemli bilgi kaynağı olduğu yaygın kabul
görmektedir. Nitekim 2015 yılında TUĠK tarafından yürütülen araĢtırma bulgularında
televizyonun orantısal olarak sanalağ kaynaklarından çok daha yoğun bir biçimde
izlendiğini, toplumun hem eğlence hem de bilgi sağlama aygıtı olarak televizyonu
benimsediğini ortaya koymaktadır. 2005 tarihinde Reklamcılar Derneği‟nin
araĢtırmasına göre ise:
“Televizyon, eriĢim oranı en yüksek iletiĢim aracıdır: Türkiye‟de yaĢayanların
%98‟inden fazlasına ulaĢır. Televizyon baĢında geçen günlük süre ortalama 3 saattir, ev
kadınlarında bu oran 7 saate yaklaĢmaktadır.” 541
Bu noktada yeniden TUĠK verilerine dönüldüğünde, sanalağ kaynaklarına
yönelik toplumsal ilginin giderek arttığına iĢaret edilen araĢtırmada, 2015 yılı itibarıyla
bireysel internet kullanıcısı oranının yüzde 55,9‟a çıktığı ve bireylerin sanalağ
kaynaklarına yönelim düzeyinde ciddi bir artıĢ saptandığına değinildiği
gözlenmektedir.542 Sanalağ kaynaklarına baĢvuran bireylerin giderek kitlesel iletiĢim
sektörünün tüketicileri haline geldiklerinin vurgulandığı aynı araĢtırmada, internet
kullanım oranıyla tüketicilerin bilinçlilik seviyesinin aynı oranda yükselmediği
savunulmaktadır. TUĠK verilerinde göze çarpan diğer önemli hususlar ise Ģöyledir:
“Ġnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında
internet kullanan bireylerin %80,9‟u sosyal medya üzerinde profil oluĢturma, mesaj
gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaĢırken, bunu %70,2 ile online haber, gazete ya
da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi oluĢturduğu
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metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine
paylaĢmak üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip etti.”
543

“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarının en ilgi
çeken noktasını sanalağ kaynaklarına eriĢen kitle iletiĢim tüketicilerinin yüzde
70,2‟sinin internet üzerinden online haber- gazete- dergi veya kitap okumayı
benimsemeleri oluĢturuyor. Bu yüksek oranı sağlıkla ilgili bilgi edinme ve eğlenceye
yönelik faaliyetler izliyor.
Böylelikle 2007- 2015 zaman dilimini kapsayan TUĠK araĢtırma bulgularından,
internetin yoğun olarak kullanılmaya baĢlamasıyla; baĢta televizyon ve radyo olmak
üzere temel KĠA‟ların tarihe karıĢmadıkları, tam tersine, bu kaynakların takibinde
kullanılacak aygıtların sayısının arttığı sonucuna varılabilir. Dolayısıyla tecimsel
gazete- dergi tirajlarındaki düĢüĢün, sanal reklamlar- azalan giderlerle kapatılabildiği
içinde yaĢanılan çağda, televizyonun sanal ağ kaynaklarından destek alarak önemini
koruduğu tezi, çok da yabana atılabilir bir iddia olmasa gerektir. Nitekim aynı
araĢtırmada temel iletiĢim aygıtlarından sabit telefonların toplumdaki kullanım oranının
yüzde 29,6‟larda seyretmesine karĢın cep telefonu kullanımının hanebaĢına yüzde
96‟8‟e çıktığı anlaĢılıyor. Telefon kullanımına iliĢkin rakamlar, cep telefonlarının sabit
telefon kullanımına ölümcül bir darbe vurduğunu tanıtlarken, aynı uçuruma sanalağ/
TV izleyicisi iletiĢim tüketicileri arasında tanık olunmaması, önemli bir ayraç teĢkil
ediyor.
Türk Toplumu “Televizyonu”na Sahip Çıkıyor
Kimi iletiĢimcilere göre, Türk toplumu televizyonla tanıĢtığı ilk zamanlarda ona
nasıl sahip çıktıysa, bu bağlılığını halen sürdürmektedir. Bu iletiĢimcilerden, 1980‟li
yıllarda televizyonun toplumdaki yerini anlatan Aziz, Ģunları vurgulamaktadır:
“Her Ģeyden önce televizyon, eskiye göre aile bireylerini daha uzun süre bir
arada bulunmalarına neden olmaktadır. Bu birlikte olmada televizyonun rolünü, bir ruh
doktorunun belirttiği gibi, eski Türk evlerinde aileyi kıĢ geceleri bir araya getiren
„mangal‟a benzetmek yanlıĢ olmayacaktır” 544
Televizyonun “birleştirici” özelliğinden yola çıkarak, aileni bir araya
toplanması konusunda önemli bir rol oynadığını anlatan Aziz ile aynı düĢünceyi
paylaĢan Mutlu ise değerlendirmelerini Ģu Ģekilde sıralamaktadır:
“Programların birlikte seyredilmesi ailenin birbirine yakınlığını ortaya koyma
fırsatını sağlar. Televizyonu birlikte izleyen ana-babalar ile çocukların birbirlerine
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dokundukları, yaslandıkları, bedensel yakınlık içine girdiklerini araĢtırmalar ortaya
koymaktadır.”545
Televizyonun, geniĢ kitlelerin nazarında bu kadar baĢat zaman geçirme aracı
olmasının, nasıl açıklanabildiği sorusu, merkezi önemdedir. Aslına bakılırsa konuyla
ilgili yıllar önce yapılmıĢ araĢtırma sonuçlarının, günümüzde de hala geçerliliğini
koruması ve eski- yeni çalıĢmaların- araĢtırma evrenlerinin, gerek kavramsal gerekse
yorum düzeyinde birbirleriyle düĢümdeĢmeleri; televizyonun insan- kitle ruhunda,
benzer etkilere yol açtığı bulgusuyla örtüĢmektedir. Çoğu insan hatta geniĢ kitleler,
bulundukları ruh halinden farklı bir ruhsal duruma geçmek, acılarını- dertlerini, anın
sorunlarını unutmak için televizyon kanallarını, “kaçış araçları” olarak
kullanmaktadırlar.
Neyse Toplumun Hali…
Günlük kiĢiler sorunlardan kaçınmak amacıyla toplumsal- sosyal meseleleri
takipte teselli arayan bireyler, ceplerinde biriktirdikleri kiĢisel eksiklikyoksunluklardan, devasa toplumsal dönüĢümlerin içinde yitmekten, sanal kalabalıklara
karıĢmak yoluyla sıyrılmaya çalıĢmaktadırlar. Bu bağlamda, Katz ve Foulkes‟in 1962
yılında yaptıkları araĢtırmada karĢılaĢtıkları, “kaçış halini” hatırlatan Mc Quail ile
arkadaĢlarının aĢağıdaki değerlendirmeleri önemlidir:
“Ġster kitle iletiĢim araçlarının baĢlıca ırasal (karakteristik) niteliği, ister tipik
izleyicinin güdüleri göz önüne alınsın, iletiĢim araçları deneyimine iliĢkin tartıĢmalarda,
en çok ilgi çeken kavramın „kaçıĢ‟ olduğu varsayılabilinir. ”546
Televizyon kanallarının genellikle toplumsal yaĢamın en küçük birimlerinden
birisi olan aile içinde izleniyor olması, gözden kaçırılmaması gereken ironik bir durum
oluĢturuyor. En samimi toplumsal birimi ifade eden, aile- içinde sürdürülen bir etkinlik
olan TV izleme alıĢkanlığının, her ne kadar hanehalkı üyeleriyle birlikte yapılan bir
etkinlik olursa olsun, kiĢileri bulundukları ortamın dert ve sıkıntılarından uzaklaĢmaya
sürüklemesi beraberinde kiĢinin sorunlarından ve yaĢadığı sosyal birliktelikten
yabancılaĢmasına da sebebiyet veriyor. Diğer hanehalkı üyeleriyle gerek gündelik
yaĢamın gerekse toplumsal kargaĢanın getirdiği maddi- manevi meselelerini aĢmak
yolunda, görüĢ alıĢveriĢine girmesi beklenen tikel iletiĢim tüketicileri, çareyi birlikte
izledikleri televizyon programları dolayımıyla sorunlarından uzaklaĢarak, programların
büyüsüyle oyalanmakta buluyorlar.
Öte yandan televizyonun toplum tarafından çok çabuk benimsenmesinin
nedenlerinden en önemlisi, bilginin televizyon aracılığı ile daha kolay- çabuk- ucuz
elde edilmesiyle ilgilidir. Arslan‟a göre:
545
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“Televizyonun kolay kullanımı dikkat çekmekte, diğer iletiĢim araçlarına göre, çok
uygun bir maliyetle hizmet sunmaktadır. Haberler, televizyon izleyicisine, gazetelerden bir
gün önce ulaĢmaktadır. Her gazete için ayrı ücret ödemek gerektiği halde, televizyon
izleyicisi, onlarca kanalı, ek bir ücret ödemeksizin izleyebilmektedir.” 547
“Aptal Kutusu” mu “Küçük İnsan”ın Savunma Mekanizması mı?
Televizyonun, hatası- sevabıyla izleyicisinin o anki ruh haline göre bazen
“yandaş”- “fikirdaş”, bazen “eğlence kutusu”, bazen de hayatın getirdiği türlü
zorluklara karĢı “savunma mekanizması” iĢlevlerini görebildiğine değinen Mutlu,
birey/ alt- grupların kendilerini yetersiz- güçsüz hissettiği anda, beyaz camın
yeknesaklığının devreye girdiğini kaydediyor. Ġzleyicisinin (tüketici), kendisini daha
“iyi hissetmesini” sağlayan bir toplumsal “güdüleme aracı” olarak televizyonun,
izleyicisinin - tüketicisi- öz nitelik ve iĢlenmiĢ kanaatlerinin ürünü olduğunu anımsatan
Mutlu, Ģöyle bağlıyor:
“… Eğer toplumlar televizyona yaĢamlarında önemlice bir yer veriyorlarsa
bunun nedeni onun insanın temel ilgilenimlerini karĢılar nitelikte olmasıdır. Bu
televizyonun özsel bir niteliğidir. Ama bu nitelik bize de kendimizle ilgili bir Ģeyler
anımsatır. Televizyonla ilgili tüm olumsuz değerlendirmelerimizin kaynağını
kendimizde, kendi varoluĢumuzda ve kendi özyapımızda aramamız gerekmektedir.
Yani televizyonu eleĢtirirken aslında kabul etsek de, etmesek de kendimizi
eleĢtiriyoruzdur. Televizyon bizim özniteliklerimizin, düĢüncemizin bir ürünüdür; her
ne kadar tersini düĢünmek, yani televizyonun bizim Ģu halimize neden olduğunu
düĢünmek daha rahatlatıcı ve kolay olsa da, bunu kabul etmemiz gerekiyor.” 548
Mutlu‟nun bu değerlendirmesine göre aslında televizyon, yaygın kanaatin tam
aksine oldukça “masum”dur. Dolayısıyla televizyonun çıktıları olarak bir takım
olumsuzluklardan, televizyondan kaynaklanan değer yitimi- güdülenmeden Ģikayet
etmek, belli bir çizginin ötesine geçildiğinde anlamsızlaĢır. Ne var ki, tartıĢmaya katılan
diğer düĢünürlerin ikircimli tutumları, televizyonun, tıpkı diğer iletiĢim biçimleri gibi, o
kadar da masum sayılamayabileceğini akla getiriyor. Zira siyaset biliminde de ortaya
atıldığı gibi içinde insan ve dili kapsayan, kelimelerin birincil değil, ikincil ya da
sembolik anlamları üzerinden yürüyen semiyotik bir sistemde, hiçbir oyuncudan
düzgün bir masunluk karinesi beklemek olası gözükmüyor.
Örneklerle Televizyonun Güdüleme- Algı OluĢturma ĠĢlevi
Televizyon, duygu oluĢturma, insan duygusunu belirleme, hatta kitlelerin
sağgörüsünü biçimlendirme noktasında tartıĢmasız güce sahiptir. Televizyonun din ile
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ilgili tartıĢmalardan, eğlence temalı konulara kadar geniĢ bir anlam hattında varlık
göstermesi, onun kitlesel etki oluĢturması ile yakından ilgilidir. Örneğin
televizyonlardaki sağlık programlarında hangi doktorlar daha sık görünüyorsa o
doktorlar, halkın gözünde, “iyi doktor” olarak yer almaktadır. Sağlık programlarına
konuk olarak katılan ve herhangi bir hastalıkla ilgili tedavi yöntemlerini anlatan
doktorun, programdan sonra ona ulaĢan hasta sayısı, diğer anlatım ile yayının geri
dönüĢümü, televizyonun oluĢturduğu psikolojik etkiyi gösteren en net kanıttır. Nitekim
söz konusu sağlık programlarında, yayın anında ekranda verilen iletiĢim numaralarında
televizyon kanalının değil, ekranda konuĢan doktorun muayenesinin ya da çalıĢtığı
hastanenin telefon numarasının yer aldığı görülmektedir. Bu da kapitalist sistemdeki
pazar iliĢkileri çarkının iĢleyen bir diĢini oluĢturmaktadır. Sonuçta, bir televizyon
yayınından sonra izleyicide oluĢan psikolojik etki, programın izlenmesine, programın
izlenmesi yayınlandığı kanala reklam getirmesine, reklamın gelmesiyle birlikte
programın devamlılığına, program devamlılığı da, programın alanının bulunduğu
sektörde çeĢitli Ģekillerde yer edinmesine sebep olmaktadır.
Buradaki en önemli nokta, izleyicide bir etki bırakıp bırakmamakla ilgilidir. Bu
da hedef kitleye, doğru ve isabetli yollarla ulaĢmakla mümkündür. Televizyon
sektöründe, her Ģeyden önemli olan, programı izleyiciye kabul ettirebilmek, onda bir
etki uyandırabilmektir. Böylelikle yani yayının, izleyici üzerindeki etkisini kapitalist
pazar iliĢkilerine tedavül ettirmesiyle, medya farklı ticari sektörlerle buluĢmakta ve
kapitalist çarkın baĢat diĢlileri arasına girmektedir.
Ne var ki televizyon yayıncılığının birey/ kitleleri etkileme etkisi salt tecimsel
düzeyle sınırlı değildir. Bilakis tecimsel dönüĢümün bir diĢlisi olan medya kuruluĢları,
tecimsel iliĢkiler bütünü ekseninde ĢekillenmiĢ, siyasal iktidar süreçlerinde de baĢat bir
tümleyen halini almakta ve kapitalist sistemin ideolojik aygıtlarından birisine
dönüĢmektedirler. Televizyon yayıncılığının, siyasal bir ajan olarak belirleyiciliğine
dikkat çeken ünlü medya teorisyeni Zizek, Çin‟in Tibet‟i iĢgali ardından geliĢen
ikircimli tutumun oluĢumunda, genelde medya özelde de, televizyon haberciliğinin
etkisini, aĢağıdaki gibi değerlendirmektedir:
“Tibet'ten büyüleniĢimiz, onu rüyalarımızı yansıtabildiğimiz bir mitolojik yer
haline getirdi. Ġnsanlar Tibet'in otantik yaĢam biçiminin yok oluĢuna matem tutarken
gerçek Tibetlileri zerre kadar takmıyor: Tibetliler bizim adımıza otantik haliyle spritüal
olmaya devam etsinler ki, tüketim çılgınlığımızı sürdürebilelim. Filozof Gilles Deleuze
yazmıĢtı: ‟Ötekinin rüyasını ele geçirdiysen kayboldun demektir.‟ Çin'i protesto
edenler, Pekin Olimpiyatları'nın mottosu „tek dünya tek rüya‟ya, „tek dünya çok rüya‟
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ile karĢı çıkarken haklılar. Ama Tibetlileri kendi rüyalarına hapsettiklerinin farkına
varmalılar. Olası tek rüya bu değildir.”549
YanlıĢ Bilincin Pazarlanması
Medyanın katkısıyla Çin‟in Tibet‟i iĢgalinin kulak ardı edilmeye baĢlandığına
dikkat çeken Zizek, yine de Tibet‟e ekonomik anlamda çok ciddi yatırım yaparak,
halkın refah seviyesini tahayyülün üstünde yükselttiğini gözden kaçırmıyor. Zizek,
Çin‟in dünya ekonomisinin motor güçlerinden birisi olmaya adaylığını koyup, kendisini
kapitalist iliĢkiler ağının bir parçası haline getiriĢinden sonra, Tibet sorununun küresel
bağlamda afazi bir nostaljiye evrildiğini ileri sürüyor. Ünlü düĢünür, tüm medya
araçlarının katılımıyla ekseninden saptırılan Tibet sorunu özgülünde, konuya iliĢkin
analizini Ģu Ģekilde sürdürmektedir.
“Bunun ötesinde bir paradoks daha var: Ya otoriter gözyaĢı vadilerinin ardından
geleceği vaat edilen demokratik sahne hiçbir zaman gelmezse... ĠĢte bu Çin ile ilgili en
huzursuz edici olgudur. Çin'in otoriter kapitalizminin yalnızca bizim geçmiĢimizi –
Avrupa'nın 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar yaĢadığı kapitalist sermaye birikimi
sürecini– hatırlattığına dair derin bir Ģüphe var, bu aynı zamanda gelecekle ilgili bir
iĢaret. Asya'nın kamçısıyla Avrupa'nın borsasının kirli kombinasyonu ekonomik olarak
liberal kapitalizmimizden daha etkili çıkarsa ne olacak? Bu bizim anladığımız anlamda
demokrasinin bundan böyle ekonomik kalkınmanın motoru değil engeli olduğuna
iliĢkin bir sinyal olabilir mi?”550 (Zizek, 2018)
Zizek‟in küresel kapitalizmin siyasal- ekonomik hegemonyasıyla televizyon
yayıncılığı arasında kurduğu iliĢkiden yeniden farklı program türlerinin, gerek genel
anlamda gerekse Türkiye‟de yüklendiği iĢlev- kitleler üzerindeki patronaj iliĢkisine
dönmek yararlı olacaktır. Zira metinde daha önceki kısımlarında sağlık programları
özgülünde dile getirilen durumun, ülkede ekrana getirilen diğer program dallarında da
kendisini tekrarladığı görülmektedir. Örneğin bir moda programının sponsor tekstil
markası veya bir yemek programının sponsor mutfak eĢyası markası seyircinin
algısındaki gerçek algıyı yıkarak, bu markaların o sektördeki “en iyi marka” oldukları
yanlıĢ bilincini ilgili kitlenin belleğine kazır.
Bu yanlıĢ bir bilinçtir çünkü moda programlarındaki rengarenk, albenili
tasarımlarla karĢılaĢan ya da yemek programlarındaki ihtiĢamlı sofraları gören seyirci,
izlediği tüm gösteriĢli görüntüyü ister istemez programın baĢlangıcında ve bitiminde
ismi geçen firma ile özdeĢleĢtirir. Oysa belli bir sektörde en iyi marka olma vasfı, hangi
firmanın kaç ekranda, ne denli sıklıkla boy gösterdiği gibi sürrealist bir algıyla
belirlenemez. Bir sektörde en iyi marka/ Ģirket, hangi marka/ markaların en dayanıklı,
549
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en çok rağbet gören ürünler piyasaya sürdükleri ve sunulan ürünle istenen bedel
arasında makul bir dengenin kurulup kurulmadığı gibi somut maddi verilerle
değerlendirilebilir.551 Televizyon kanallarının tecimsel kaygılarıyla Ģirketler arasında
kapitalist piyasa Ģartları arasında kurulan bu aldatıcı denge, izleyicinin kafasında, “en
iyi mutfak eşyası firması” ve “en iyi giyim markası” imajını yerleĢtirirken, ticari olarak
doğru fakat etik düzlemde tartıĢılır bir eylem yürütmektedir. 552
Kutsalın Ekrandan Pazarlanması
Aynı etki din programlarında da geçerlidir. Din, toplumun en temel dayanak
noktalarından biri olduğu halde, dini konuların iĢlendiği programların, reyting
sıralamasında üst sıralarda boy göstermesiyle beraber, televizyonun bireyin kutsalla
iliĢkisinin bir parçası olmak gibi iddialı bir yükümlülüğün altına girmeye baĢladığını
ileri sürmek yanlıĢ olmayacaktır. TNS raporlarına bakıldığında, dini programların
oldukça fazla izlendiği orantısal olarak da görülebilir. Örneğin, Prof. Dr. Nihat
Hatipoğlu‟nun sunduğu ve saat 00:30 gibi hayli geç sayılabilecek bir saatte yayına
girmesine karĢın, izleyici payı yüzde 6‟ları aĢan dini programın, televizyon kanalına
sağladığı tecimsel geri dönüĢe ortak olmak isteyen, diğer ticari- çok izlenen kanalların;
kendi “dinsel yıldızlarını” piyasaya sürmelerini sağladığı bilinen bir gerçektir.
Özellikle Ramazan aylarında, TNS verileri dikkate alındığında genel reyting
sıralamasında, 20‟ye yakın izlenme payı toplayarak, üçüncülükle- onunculuk arasında
kendilerine yer bulan dinsel içerikli programlar, Kadir Gecesi‟nde birinci sıraya dek
yükselebilmektedirler.553 Giderek tematik kanallar, hatta tematik haber kanallarında da
görülmeye baĢlayan dinsel içerikli tartıĢma programları, tecimsel kanalların eninde
sonunda farklılık arayan kitlelerin tercih ettikleri, tematik kanalların yayın çizgisini de
etkiledikleri ve minörün (tematik) peĢinde koĢan alt- gruplarla, majör (büyük kanallar)
yayıncılıkla yetinen kitleleri, aynileĢtirdiğini günyüzüne çıkarmaktadır.
Yakın geçmiĢte YaĢar Nuri Öztürk- Zekeriya Beyaz, günümüzde Ömer
Döngeloğlu- Nihat Hatipoğlu- Necmettin Nursaçan, Mustafa KarataĢ ve daha pek çok
televizyon programcısının/ din adamının sunduğu programlar, yoğun ilgi gördüğü için
devam etmektedir. Bu programları sunan din adamları, daha çok televizyonun gücü
sayesinde, toplumda dini alanla ilgili her konuda, halkın gözünde “otorite” halini
almıĢlardır. “İzlenen programın, televizyon kanalına reklam da kazandırdığı” doğal
sonucundan yola çıkarak, söz konusu programların ardından programların
deĢifrelerinden elde edilen kitaplarla birlikte, bu kitapları basan yayınevlerinin katıldığı
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kitap fuarlarındaki imza günlerine dek uzanan yoğun bir ticari iliĢkiler ağı kendisini
göstermektedir.554 (Dural: 15) Böylelikle televizyonlarda program yapan din
adamlarının, giderek tıpkı pop müzik yıldızları gibi dinsel yıldızlara dönüĢmeleri
sonucunu, kaçınılmaz olarak doğmuĢtur. Yine televizyonda görünmekten dolayı gelen
isim sahibi olma özelliğinin bir sonucu olarak, konferanslar- panellerde boy gösteren,
muhafazakar belediyelerin etkinliklerinde program sunumu- yöneticiliği yapma, Kur‟an
okuma yarıĢmasında jüri üyeliğinde bulunma tipi faaliyetlerle, dinin yeni “yıldızları”,
medya ekonomisine hareketlilik katmaktadırlar.
Yukarıda değinilen canlılığın doğal sonucu olarak, sanatçılar gibi çeĢitli
televizyon kanallarında sunuculuk – yorumculuk yapan din adamları da, programlarına
baĢladıktan birkaç hafta sonra, kendilerini belli bir fiyat politikasının hüküm sürdüğü,
sektörel bir oluĢumun içinde bulmaktadırlar. Nitekim pek çok din adamı- televizyon
yıldızının, siyaset/ gündem üzerine programlar yapan diğer aydınlarla birlikte, ünlü ses
sanatçısı- oyuncunun çalıĢtığı, ajanslarla aynı ajansa kayıtlı olmaları önemli bir eĢik
oluĢturmaktadır.555 Tüm bu somut geliĢmelerin neticesinde, aĢağıdaki değerlendirmeyi
aktarmak yararlı olacaktır:
“Televizyon günümüzde kilisenin, tanrının, destanların ve destan anlatıcılarının,
büyücülerin, palyaçonun, binbir ürün satan gezgin tüccarın ve ekmek ve sirk
politikalarındaki sirkin yerini almıĢtır (veya onların amaçlarına yardım eden araç
durumundadır). Televizyon insanları eğlendirmek ya da onlarda hoĢ vakit geçirildiği
duygusunu yaratmak, baĢka bir deyiĢle oyalamak için vardır. Gücü de büyük ölçüde
insanlarda gerçekten böyle bir duygu yaratabilmesinden gelmektedir.” 556
Televizyon: Bir “Dedikodu Seyirliği”
“Televizyon dünyası insanların en mahrem alanlarına burnumuzu sokarak
izleyebildiğimiz elektronikleşmiş bir dedikodu seyirliğidir”557 diye konuĢan Mutlu,
televizyon yayıncılığının giderek mahremin içinden konuĢarak, mahremi koruma
uğruna değer aĢınmasına sebebiyet verdiğine inananlardan. Örneğin, pek çok televizyon
kanalında, canlı yayına bağlanan, “ismini vermek istemeyen izleyici”lerin, aileleri/
çevreleriyle ilgili gizli kalması gereken konulardan bahsedip, yakınlarının mahremlerini
ifĢa etmeleri ve sözüm ona televizyon kanallarının bu gizil sorunlara oldukça yüzeysel
bir biçimde çözüm aramaya çalıĢması, Mutlu‟nun televizyonun giderek, “dedikodu
seyirliği”ne evrildiği tezine haklılık kazandırmaktadır.
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Kimi izleyicilerin, “içini dökme vasıtası” ya da “elektronik psikolog” iĢlevi
yüklediği televizyon, giderek insan hayatındaki karmaĢık- dokunulması/ deĢilmesi
sakıncalı sonuçlar doğurabilecek, mahremin fütursuzca açığa dökülmesini sağlayacak
gibi gözükmektedir. Bu bağlamda televizyonun, insan psikolojisi üzerindeki etkilerine
iliĢkin olarak yaptığı araĢtırmada, Mora‟nın, televizyon yayıncılığının; sorunlardan
kaçarak rahatlamanın, duygusal canlanmanın ve stres azaltımının ajanı haline geldiğine
dair iddiası yabana atılmamalıdır. (Mora, 2008:12) 558
Medyanın Toplumu Yönlendirme Gücü ve Haber Kanalları
Haber kanallarının toplumda rağbet görmesinin en önemli nedenlerinden birisi
olan “gerçeklik” duygusunun aktarımı, sadece haber bültenlerinde değil, haber
kanallarındaki tartıĢma- haber programlarında, belgesellerde ya da bu kanallarca ekrana
getirilen diğer yapımlarda da kendisini gösterir. Tematik haber kanallarındaki yayın
akıĢlarında yer alan programlar, popüler/ tecimsel kanallardaki gibi dikkati baĢka yöne
çevirerek izlenebilecek türden programlar değildir: Zira “Araştırma, haberler,
belgeseller ve dinsel yayınlar gibi olgusal programlar görsel dikkat düzeyinin en
yüksek olduğu tür programlardır.” Bu tarz programları daha eğitimli ya da farklı
konularda bilgi edinmeyi seven- bilgiye daha çok önem verip, gündemi yakından takip
eden, haberlerde ne olup bittiğine merak duyan kiĢiler izlemektedir.
Kimi, araĢtırmalarda, tematik haber kanallarını izlemenin kiĢiye prestij
kazandırdığı yönünde bulgular mevcuttur. Örneğin, Uygunkan‟ın çalıĢması bunlardan
biridir. AraĢtırmacı yaptığı araĢtırmanın neticesini Ģu Ģekilde özetlemektedir:
“Televizyon izleyen, yayınlardan ve gündemden haberdar olmayan insanlar,
toplumdan soyutlanacaklarını hissederek televizyon izleyebilirler. Televizyon,
mahremiyet alanına girerek, bireyle baĢ baĢa, toplumdan soyutlanmıĢ bir alan
yaratırken aynı zamanda, onun oturduğu yerden topluma uyum sağlamasına da etki
edebilir. Televizyon sadece eğitim içerikli programlarla kültürlenme kavramının
oluĢumuna etki etmeyebilir. Yayınlanan tüm programlar o toplumun kültüründen izler
taĢıdığından, izleyici ister istemez verilen kodları açılımlamaya yönelecektir.559
Öte yandan sadece televizyonun değil, tüm kitle iletiĢim araçlarının, topluma
uyum sağlamanın bir yolu olarak görülebileceği olgusu, medya araĢtırma sonuçlarında
dikkat çekilen genel- geçer bir bulgu olarak önplana çıkmaktadır. Aynı araĢtırmalara
göre kiĢinin kendisini ve toplumu anlamada, hatta hayatına yön verme çabasında,
medyanın güdüleme- algı biçimlendirmesinin etkin bir payı bulunmaktadır. Örneğin,
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Luhmann‟a göre dünya toplumu, kendisini ve çevresini ancak kitlesel medya araçları
aracılığıyla görüp betimleyebilmektedir:
“Varolan yaĢam koĢullarının muazzam çeĢitliliğinde, kültürel geleneklerde,
politik rejimlerde, dini yönelimlerde, gündelik yaĢam içerisinde bir baskı unsuru olarak
hukukun etkisinde, sınıf ve kariyer yapılarında, bozulmalarda ve dünyanın bölgelerinde
nüfusun büyük bir çoğunluğunun iĢlevsel sistemlerden eĢit olmayan bir Ģekilde
dıĢlanmasında, dünya toplumu kendisini ve çevresini nasıl gözlemleyebilir veya
tanımlayabilir?‟ sorusunun cevabı Luhmann‟a göre, kitle iletiĢim sistemleridir.”560
Yukarıda dillendirilen tezde görüldüğü üzere, televizyonun da bir parçası olduğu
kitle iletiĢim sistemi, bireyin toplum içindeki duruĢunu/ bakıĢını belirleyebilmektedir.
Luhmann‟ın tespitlerinden devam edildiğinde kuramcıya göre televizyonun insan
davranıĢlarını etkileyecek kadar önemli iĢlev görmesi, haber kanalları- toplum
iliĢkisinin aslında ne denli girift bir bağıntı oluĢturduğunu imlemektedir. Popüler/
tecimsel televizyon kanallarının, toplumda tüketim alıĢkanlıklarını bilfiil kuran,
kendisine sunulan bilginin sahiciliği hakkında fazla düĢünmek yerine sorgulamadan
kabullenmeyi seçen bir kitle yarattığından yakınan Prof. Dr. Mustafa ġeker, aynı
kitlenin tecimsel kanallarca bireyden topluma inĢa edildiğini belirtiyor.
Söz konusu aĢağıdan yukarıya örgütlemenin kaçınılmaz sonucu olarak, hayatın
gerçeklerinden kopuk eğlenceyle gözü boyanmıĢ, kurgusal bir çevreyi sorgulamaksızın
kabullenen edilgen kitlelerin ortaya çıktığını kaydeden ġeker, “Edilgin tüketiciler olma
rolünü pekiştiren medya kültürü, aklın yerine akıldışılığı, ciddiyet yerine eğlenceyi ve
derinlik yerine sığlığı yerleştirmektedir”561 diyor. ġeker'in tecimsel kanallara ait
değerlendirmesi, elbette önemli dayanaklar içeriyor. Ancak tematik haber kanalları için
aynı değerlendirmeleri yapmak, genel olarak mümkün olmayabilir. Zira tematik haber
kanallarında izleyicinin, kendisine sunulan haberi ya da programı daha çok sorguladığı,
eğlence yerine bilgiyi, düĢünmeyi, daha sığ ve spot cümleler yerine daha derin ve
kapsamlı analize ulaĢmayı tercih ettiği yaygın kabul gören bir gerçektir.
“Yurttaş Haberciliği” Deneyimi
Tematik haber kanallarının kendi nispeten dar izleyici gruplarıyla daha içli- dıĢlısamimi iliĢki kurmaya çalıĢtıkları gözleniyor. Bir nevi halkla içiçe habercilik de
denilebilecek, bu türün en iyi örneklerinden birisini, TRT HABER veriyor. Ġzleyicisini
haberin tam içine katarak, onu haberle birlikte düĢündürmeyi hedefleyen TRT
HABER‟deki, “Haber Sizsiniz” programı çabasının sonuçlarını TNS ölçümlerinde de
alıyor. Böylelikle seyirci, artık haber programı ya da haber bültenini salt edilgen
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biçimde izlemiyor, seyrettiği haberlere katkıda bulunuyor, haber bültenlerinde
“muhabir sıfatıyla” bilfiil boy gösteriyor. Bunun yanısıra hemen hemen her haber
kanalında, haber bültenlerinin sonunda, vatandaĢın haber bültenlerinde, “ihbar hattı”
duyurusu Ģeklinde verilen, telefon numaralarına görüntü/ veri gönderebileceklerine dair
duyurular yapılsa da, “Haber Sizsiniz” programında, halkın haber olarak gördüğü
videoları, bu programa göndermeleri isteniyor. Bir anlamda, halkı haberin fiili üretici
haline getirerek izleyiciyi etkin kılıyor. Halk kendi yaptığı haberi izliyor, bir anlamda
muhabirlik yapıyor. Ġzleyicinin TRT HABER kanalına gönderdiği videolardan oluĢan,
“Haber Sizsiniz”i inceleyen Ünal, konu ile ilgili yaptığı araĢtırmanın sonuçlarını Ģöyle
açıklamaktadır:
“Haber Sizsiniz‟, Türkiye‟de yurttaĢ haberciliğinden oluĢan ilk program olarak
tanıtılmaktadır. Nip, yurttaĢ haberciliğini haberde konu seçimi, üretim ve dağıtım
pratikleri bakımından tamamen yurttaĢın söz sahibi olması Ģeklinde ifade etmektedir.
Lasica ise bu tür içeriklerin tamamını katılımcı habercilik kavramı çerçevesinde
değerlendirmektedir. Ana akım medyanın editoryal mekanizmalarının tamamının
iĢlediği, „Haber Sizsiniz‟ programının bu bağlamda yurttaĢ haberciliğinden çok;
geleneksel medyanın yurttaĢtan gelen kullanıcı kaynaklı içeriğe ulaĢma çabası için
yürüttüğü iĢbirliği Ģeklinde özetlenebilecek, katılımcı habercilik kavramına daha yakın
durduğu söylenebilir.” 562
Bu bağlamda TRT HABER‟in programıyla diğer tematik- popüler kanallarda
rastlanan, “ihbar hattı” uygulamasının, birbirinden ayrı hatta neredeyse taban tabana
zıt içeriğe sahip olduğu kaydedilmelidir. Zira “ihbar hattı” uygulaması, etik değer
taĢıdığı kuĢku uyandıran magazin- reality show (gerçeksi imgelemli Ģov)- “toplum
haberleri” adı verilen genelde gazetelerin üçüncü sayfalarını süsleyen, polis- adliye
haberlerinin haber programları- bültenlerine aktarımı ya/ ya da toplumsal açıdan özde
mahrem fiiliyatta sakıncalı bulunan kimi olayların, afiĢe edilmesi için kullanılan bir
yöntemdir. Etik sorunsallığının yanısıra, kusurlu hareketlerin ihbar edilmesinin
istendiği bu tip haberlerde, gerekli ön- araĢtırma çoğunlukla yapılmadığı, olayı kusurlu
bulan kiĢinin öznel değerlendirilmesine dayanıldığı için kuĢku çeken bu haber bulmaicat etme fikri, iki açıdan sorgulanmalıdır. Öncelikle “kusurlu davranış” takip etmek,
yurttaĢların üzerine düĢen bir vazife değildir, toplum içindeki rolü “yurttaşlık” olan
bireylerin “muhbirliğe” özendirilmesi, toplumsal vicdanı yaralar, çevrelerindeki
insanlar tarafından sürekli izlendikleri kanısına kapılan, “diğerlerinin” özgürlüklerini
edimli biçimde yaĢamalarını engeller. 300 bini aĢkın polis, 700 bin civarında askeri
kolluk gücü bulunan bir ülkede, sanki yeterli istihbarat kaynağı yokmuĢ gibi bir de
yurttaĢların göreve çağrılması, ülkenin “açıkhava” hapishanesine dönüĢmesi gibi
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olumsuz bir sonuç doğuracaktır. Hele hele bu sürecin ileride çoğunlukta bulunanların,
azınlığın değer- özgürlüklerini baskılanması yolunda kullanılabileceği gerçeği, “ihbar
hattı” kuran, televizyon kanalların bilerek ya da bilmeyerek toplumun güdülemeyebeyin yıkamaya ve toplumsal özgürlükleri tehdit edici bir iĢlev üstlenmelerine yol açar.
Bu noktada medyadan beklenen davranıĢın, “ihbar hattı”nı, devletin kolluk güçlerinin
eline terketmeleri olduğu açıktır.
Saniyen vatandaĢlardan, “ihbarı” alan kanalların, bu ihbarın gerçekliğini enine
boyuna tartıĢıp tartıĢmadığı, iddiaları ekrana getirerek kimi kiĢi- grupların hukukların
gasp edip- etmedikleri de irdelenmelidir. Özellikle gerçeksi imgelemli Ģovlarda ekrana
getirilen mağdur- fail iliĢkisinin, her zaman doğru çıkmadığı görülmektedir. Üstelik
aynı uygulamaya tematik kanalların tartıĢma, halka soru- cevap içeren etkileĢimli
(interaktif) programlarında da rastlanmaktadır. Tematik kanallarda yer alan tüketiciyi
bilinçlendirmeye yönelik programlarda, kötülenen firmalar hakkında sunucu- uzmanın
ne denli bilgi sahibi olduğu tartıĢmalıyken, bu uzmanların, iddianın sahihliğine
araĢtırmadan kendilerini soruya cevap vermek zorunda hissetmeleri, suçlanan firmalar
açısından hem ekonomik hem etik değer kayba yol açmaktadır.
Sonuç: Haber Kanalları ve Toplumsal DeğiĢim
Türkiye‟deki pek çok kanal reyting ve izlenme kaygısı yüzünden siyasi haberleri
bile magazinleĢtirerek yayınlarken, uzun reklam kuĢaklarıyla birlikte iki buçuk saat
süren diziler ekranlara boy gösterirken, tematik haber kanallarını takip eden hiç de
azımsanmayacak bir kitlenin varlığı, Türk televizyonculuğu açısından yine de umut
vericidir. Emek Çaylı Rahte, Allen‟den yaptığı alıntıda, 1950‟lerde Dwight MacDonald
ve Ernest van den Haag gibi eleĢtirmenlerin görüĢlerine dikkat çekerek, “Kitle
kültürü‟nün içi boş ürünleri nedeniyle izleyicinin, „ciddi‟ sanattan koptuğunu, kolay
hazzın izleyiciyi aptallaştırdığını ve estetik beğenisini gerilettiği”ni söylemektedir. 563
Bu değerlendirmeye Postman‟ın Ģu cümlelerini eklemeyi atlamamak gerekmektedir:
“… Bence televizyondaki en iyi Ģeyler bu saçma sapan programlardır. Çünkü hiç
kimseyi ya da hiçbir Ģeyi ciddi olarak tehdit etmezler. Ayrıca, bir kültürü ürettiği apaçık
saçmalıklarla değil, kayda değer saydığı Ģeylere bakarak ölçeriz. Bizim problemimiz
burada yatar; zira televizyon, en saçma ve dolayısıyla en tehlikeli haline, büyük emeller
peĢinde koĢtuğu zaman, kendisini önemli kültürel konuĢmaların taĢıyıcısı olarak
sunduğu zaman kavuĢur.” 564 (Postman, 2012:26)
Postman‟ın sözlerinden, düĢünürün değindiği niteliklere sahip bir televizyon
dünyasının, çok ciddiye alınmaması gerektiği anlaĢılmaktadır. Nitekim halkın esas
kültürü, yukarıda belirtilen olumsuz özelliklerden oluĢmamaktadır. Toplumun kültürü
563
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sadece ticari/popüler kanallarda yansıtılan özelliklerle ölçülemez. Eğer öyle olsaydı
tematik haber kanalları varlığını sürdürebilir miydi? Bunun da yanıtı, aslında yine
Postman‟ın Ģu değerlendirmesindedir:
“Sembolik ortamdaki değiĢiklikler doğal ortamdaki değiĢikliklere benzerler; ilk
önce tedrici bir süreci yansıtan ve katkı niteliğinde oluĢan değiĢiklikler, daha sonra
topluca, fizikçilerin dediği gibi kritik bir büyüklüğe ulaĢır. YavaĢ yavaĢ kirlenen bir
nehir ansızın zehirli olur; balıkların çoğu ölür; yüzme sağlık açısından tehlike
yaratmaya baĢlar. Ama o zaman bile nehir aynı görünebilir ve nehirde hala bir kayık
yüzebilir. BaĢka bir deyiĢle, yaĢam yok olduğu zaman bile nehir ortadan kalkmaz; tabii
sağladığı yararlar da. Ancak değeri ciddi ölçüde azalmıĢtır ve bu berbat durum bütün
çevrede zararlı etkiler doğuracaktır.” 565
Ne içinde yaĢanılan çağın en önemli kitle iletiĢim araçlarından biri olan
televizyondan beklentiler gündemden düĢecek, ne ki onunla ilgili yürütülen tartıĢmalar.
Ancak kitlesel olanın karĢısında alt- kültürlerin, çoğunluğun karĢısında azınlığın sesi
olma iddiasındaki tematik kanallarının tecimsel kaygılarla, popüler büyük kanallara
benzediği ölçüde özgünlüklerini yitirerek sıradanlaĢacakları, kimlik yitireceklerine
kesin gözüküyor. Böyle bir istikamet aynı zamanda, bu kanalları giderek devletin
ideolojik aygıtları dönüĢtürerek sivil toplumun alanından siyasal alana, devletin, daha
da doğrusu siyasal iktidarların çekim alanına hapsetme tehlikesini içinde barındırıyor.
Oysa tematik kanallar, özellikle de tematik haber kanalları ayrıksılığın, tikelin ve
minör politikanın ajanlığına soyunarak bir karĢıt- hegemonyayı örgütleme potansiyelini
içlerinde barındırıyorlar. Önümüzdeki dönem tematik haber kanallarının iktidarların
güdümünde, kapitalist piyasa çarklarının etkisi altında kalarak, toplumu güdüleyici
kültürel dönüĢüm araçları haline gelip iktidarın ya/ ya da devletin aygıtına dönüĢmeleri
elbette ki mümkün. Bu onların, televizyonun bir “aptal kutusu” olarak kalmasına
hizmet mi edecekleri, yoksa tecimsel kaygıları tamamen terketmeden, farklı arayıĢazınlık haklarının koruyucusu/ kollayıcısı olarak, “aptal kutusu”nun içindeki toplumsal
akıl ve/ veya sağduyuyu mu temsil edecekleri sorusuna da yanıt oluĢturacak.
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DÖNÜġTÜRME PROJELERĠNĠN ENDÜSTRĠYEL
TASARIMDA YARATICI BĠR YÖNTEM OLARAK
KULLANILMASI
Öğr. Gör. Dr. Demet GÜNAL ERTAġ
İstanbul Teknik Üniversitesi
ÖZET
Endüstriyel tasarım, hayatımızın her alanında yer alan, teknik ve sanatsal
yönleri bir arada barındıran çok geniĢ bir alandır. Marka sayısının ve rekabet ortamının
arttığı günümüzde ürünlerin farklılaĢmaları tasarım sayesinde mümkün olmaktadır.
Ürün tasarımında yaratıcı, yenilikçi, özgün olmak için çeĢitli yöntemler
kullanılmaktadır. Mevcut yöntemlerin yanısıra yeni yöntemler de geliĢtirilmektedir.
Bildiride yeni bir tasarım aracı olarak “ürün dönüĢtürme (hacking)” konusu ele
alınacaktır. Nitelikli tasarımları olan ürünlerinin baĢka yeni ürünlere dönüĢtürülmesi
anlatılmaktadır. Buna bağlı olarak 2015-2016 Bahar yarıyılında ĠTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğrencileri ile yürütülen “Mevcut ürün tasarımlarından dönüĢtürerek
masaüstü objesi tasarımı” projesi deneysel bir eğitim projesi olarak incelenmektedir. Bu
dönüĢtürme projesinin tasarım ölçütleri, çalıĢma süreci, çıktıları ve detayları ele
alınmaktadır. Bilinen yaratıcılık yöntemlerinin yanı sıra güncel bir yaklaĢım olarak
tasarımda dönüĢtürme kavramı irdelenmektedir. “Tasarımda dönüĢtürme kavramın
tasarıma ve tasarım eğitimine katkıları” çeĢitli örnekler üzerinde ele alınmaktadır.
DönüĢtürerek tasarlama eyleminin endüstriyel tasarım alanına katkıları arasında
sayılabilecek, yeni tasarımlarda mevcut orjinal ürünlerin renk, malzeme, biçim, doku,
parça gibi çeĢitli öğelerinden ve tasarım potansiyellerinden faydalanılması, yeni
ürünlerin ilk orijinallerinden farklı iĢlevler için kullanılması, yeni tasarımların
dönüĢtürülen orijinal tasarımın kullanım alanını ve kullanıcı kitlesini arttırması, ürün
çeĢitliliğinin arttırılması, tasarımlarda farklı tarz ve farklı görsel kimlikler yaratılması,
marka popülerliğinin artması, tasarıma farklı bir bakıĢ açısı getirmesi, özgün tasarım
yapılması, tasarımda farklı bir yöntem olarak kullanılması gibi avantajlar tasarımlar
üzerinde anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım, dönüĢtürme/hacking, müdahale,
tasarım eğitimi, yaratıcılık.
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USE OF HACKING PROJECTS AS A CREATIVE METHOD IN INDUSTRIAL
DESIGN
ABSTRACT
Industrial design is a very broad concept that incorporates technical and artistic
aspects that are involved in every aspect of our lives. Today, when the number of
brands and competitive environment is increasing, differentiation of products is
possible thanks to design. Various methods are used to be creative, innovative and
original in product design. In addition to existing methods, new methods are being tried
and developed.
Hacking will be discussed as a new design tool in the paper. Transformation of
existing designs into other new products is described. Accordingly, the project carried
out with the students of ITU Industrial Product Design Department in Spring Semester
2015-2016 is explained. This project is an office tableware kit design by hacking from
existing products. The design criteria, work process, outputs and details of this project
are addressed. In addition to the known methods of creativity, the concept of
hacking(transformation) in design is examined as a current approach. The concept of
hacking (transformation) in design and the contribution of this concept to design and
design education are addressed on various examples.
Among the contributors to the field of industrial design of hacking
(transforming) design action are the following. Making use of items such as color,
material, shape, texture, parts of existing products in new products; use of new products
for different functions than existing original products; the new design increases the use
of the original design of hacked; product variety increase; creation of different style
products; increase in brand popularity; creation of original products. Hacking is used as
a different design method.
Key Words: Industrial design, hacking, design education, creativitiy.
GiriĢ
Tasarım, hayatımızın her alanında yer alan çok geniĢ bir kavramdır. Marka
sayısının ve rekabet ortamının arttığı günümüzde farklılaĢmak tasarım sayesinde
mümkündür. Firmalar açısından yaratıcı tasarımlar yapmak, özgün ürünler elde etmek
önemlidir. Tasarımda yaratıcı, ve özgün olmak için izlenen farklı yöntemler vardır.
Yeni yöntemler de geliĢmektedir. Bu bildiride endüstriyel tasarım alanında son yıllarda
yaygınlaĢan dönüĢtürme (hacking) projelerinin yeri ve tasarım eğitimine katkıları ele
alınmaktadır. Bu kapsamda 2015-2016 Bahar yarıyılında ĠTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünde yürütülen bir proje çalıĢması paylaĢılmaktadır. Yürütülen
“Mevcut ürün tasarımlarından dönüĢtürerek masaüstü objesi tasarımı” projesi deneysel
bir eğitim projesi olarak incelenmektedir. Yürütülen dönüĢtürme projesinin ilkeleri,
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süreci, iĢleyiĢi, tasarlanan ürünler, dönüĢtürme kavramın tasarıma katkıları ve projenin
kazanımları anlatılmaktadır. Konu çeĢitli örnekler üzerinde ele alınmaktadır. Konu
kapsamında kısaca endüstriyel tasarım, dönüĢtürme kavramı, markalaĢmada tasarım
değeri ve endüstriyel tasarım ürünleri anlatılmaktadır.
Endüstriyel Tasarım
“Tasarlama genel anlamıyla; bir Ģeyin nasıl gerçekleĢtirilebileceğini düĢünmek,
zihinde hazırlamaktır. Tasarım ise; tasarlama eylemi sonucunda tasarlanan biçimi ifade
eder (TDK). Tasarım tasar kelimesinden gelen tasarlama eylemini ifade eden bir
kavramdır. 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına ĠliĢkin Kanun Hükmünde
Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı Ģu Ģeklide tanımlanmaktadır; Tasarım, bir
ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, Ģekil, biçim, renk,
doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeĢitli unsur veya
özelliklerinin oluĢturduğu bütünü ifade eder. Yapılan araĢtırmalar, tüketici ürün
tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dıĢ görünümünün de
etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değiĢim gösteren insan
ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya
çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar
sağlamaktadır.” 566
Tasarım hayatın içindedir. Bardaktan, bilgisayara, kalemden, sandalyeye kadar
çevremizdeki birçok ürün tasarlanmıĢ ürünlerdir. 567 “Tasarım çeĢitli verilere; yani
bilgisel temele dayalı bir problem çözme etkinliğidir. Bu sebeple; ister rasyonel, ister
sezgisel yaklaĢım olsun; her ikisinde de problem çözme etkinliğinin; bilgi problemi
çerçevesine oturtulması gereklidir”. 568 “Tasarım üzerine yapılan çalıĢmalarda genel
olarak onun iki biçimde tanımlanabileceği öne sürülmektedir. a) olgular ve olgular
arasındaki iliĢkiler b) bu bilginin nasıl kullanıldığı. Tasarım yalnızca nesneler, olgular
ve bunlar arasındaki iliĢkilerin bilinmesi ile gerçekleĢememektedir. Bunun yanında
bütün bilinenlerin seçilmiĢ bir konu ya da problem bağlamında çözüm üretilmesine
uygulanması da gerekmektedir ki asıl olarak tasarlamanın öğrenilmesi bu tür bir
bilginin edinilmesiyle gerçekleĢtirilebilmektedir.” 569
“Tasarımı sezgisel ve yaratıcı bir süreç olarak tanımlayan geleneksel görüĢler
tasarımcının düĢünsel süreçlerinin açıklanamayacağını, bunun bir kara kutu olduğunu
ve tasarımın en değerli yönünün de irrasyonel, mistik ve bilinçdıĢı özellikleri içermesi
olduğunu savunmuĢlardır. Tasarım adımlara ve parçalara ayrılamayan bütüncül bir
süreçtir ve çözüme ancak önsezi ile ulaĢılabilir. Tasarım bir usta tasarımcı önderliğinde
ancak yapılarak öğrenilen bir beceridir. Tasarım bilgisi nesnel değil ustanın öznel
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bilgisidir ve genellenemez. Diğer bir grup görüĢ ise tasarımı bir takım teknikler
formüller biçiminde ifade edilebilen sistematik kurallara indirgeyerek tasarımcının
düĢünsel süreçlerini açıklama yoluna gitmiĢlerdir. Tasarlama optimum çözüme ulaĢılan
stratejik bir faaliyete dönüĢtürülmüĢtür. Tek bir tasarım tanımı ya da kuramı olduğu
söylenemez. Tasarımcının tasarım bilgisi, bu bilgiyi nasıl edindiği ve kullandığı
önemlidir”.560
Tasarım kapsamlı bir süreçte yer alan en önemli bileĢen tasarımın yaratma iĢi
olmasıdır. Endüstriyel tasarım yaratıcılığın ön planda olduğu çok geniĢ bir alandır. Bu
alanda özgün tasarımlar yapmak ve ürün çeĢitliliğini yaratmak amacıyla farklı
yöntemler kullanılmaktadır.
“Yaratıcılığa yardımcı olabilecek basit tekniklerden bazıları Ģu Ģekilde
sıralanabilir:
• Benzetme yapma • Zihinsel engelleri kaldırma • Beyin fırtınası • Sinektik
kontrol listesi
• Morfolojik kartlar”. 570
Tasarımın Marka Değeri Yaratmadaki Rolü:
Ürün tasarımı iĢlev, biçim, malzeme, boyut, doku, renk, kullanım alanı, kullanım
senaryosu, kullanıcı profili, ergonomi, tarz, maliyet, üretim, moda, trend, pazarlama,
kültürel özellikler gibi birçok farklı kriteri düĢünmeyi ve çözümlemeyi gerektiren bir
alandır. Ürünlerin tasarım değeri önemlidir. Ürünlerin tasarımları onlara artı değer
katan en önemli öğedir. Marka değeri yüksek olan firmalar pazarda çok daha büyük
paya sahip olabilmektedir. Marka değerini yaratan öğeler arasında iyi tasarım, kalite ve
kullanıcı memnuniyeti önemli yer tutmaktadır. Seri üretimin getirdiği kolaylık ve düĢük
maliyet ile tasarlanan ürünler daha fazla kullanıcıya ulaĢmaktadır. Tasarım değeri
yüksek ürünler sayesinde kullanıcı bilinci ve beğenisi de yükselmektedir.
Tasarımla farklılaĢmak çeĢitli markaların yer aldığı ortamlarda popüler ve
baĢarılı olmak için önemlidir. Tasarımı dönemin değiĢen dinamiklerine göre
yönlendirmek de tasarımın getirdiği baĢarıyı arttırmaktadır. Yaratıcılık tekniklerinin
yanısıra tasarımcılar tarafından tasarım sürecini yönlendiren, yaratıcılığı arttıran çeĢitli
yeni arayıĢlar da devam etmektedir. Tasarımla ilgili olarak rastlanan güncel
eylemlerden biri de çalıĢma kapsamında ele alınan tasarım değeri yüksek ürünlerin
dönüĢtürülmesi / hacking eylemidir.
DönüĢtürme / Hacking Kavramı:
Hack kelimesi sözlükte “doğramak, kıymak, kesmek, yontmak, çentmek” olarak
ifade edilmektedir. Bilgisayar alanında ise “kırmak” olarak ifade edilmektedir.
Hackerlar ya da korsanlar çeĢitli kurum ve kuruluĢlara ait bilgisayarlara, ağlara,
sistemlere izinsiz olarak giriĢ yapan, hizmet verici sistemi yanıltan ve verileri kendi
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lehine kullanan kiĢiler olarak tanımlanmaktadır. 571 Diğer yandan varlığını iyi yönlü
olarak sürdüren, sistemlerin açıklarını bulup bu açıkları kapatmak için moderatörlere
bilgi veren hackerlar olduğu görülmektedir. 572
DönüĢtürme / hacking kavramına bilgisayar teknolojilerinden dijital
teknolojilere, sanattan tekstile kadar birçok alanda rastlanmaktadır. Gündelik hayatta
kullanılan birçok nesne dönüĢtürülebilmektedir.
Tasarımda DönüĢtürme Eylemi:
Teknoloji alanında olduğu gibi tasarım alanında da hackerlik yapılması
mümkündür. Tasarlanan ürünler üzerinde çeĢitli değiĢiklikler yapılarak bu ürünlerin
dönüĢtürülmesi (hacking) mümkündür. Tasarım alanının yaratıcı ve esnek bir alan
olmasından dolayı ürünlerin dönüĢtürülmesi yaratıcılığı arttıran bir durum olarak
karĢımıza çıkmaktadır. DönüĢtürülen orijinal ürünler değiĢtirme, farklı Ģekilde
kullanma isteği uyandıran, tasarım değeri yüksek ürünlerdir. ÇalıĢmada dönüĢtürme /
hacking eylemi bu eyleme resmi web sitesinde de yer veren Ġkea markası üzerinde
örneklendirilmektedir.
Ġkea Markası ve Pazardaki Yeri:
Ġkea tasarıma önem vererek markalaĢmıĢ, farklı tarzıyla Dünyaca bilinen Ġsveç
kökenli bir markadır. Ġkea markasının baĢarısının temeli “tasarımdır”. Ġkea ürünleri
görünümleri, tarzları, malzemeleri, iĢlevleri, renkleri, dokuları, ergonomileri,
pratiklikleri ile tasarım değeri olan ürünlerdir. Tasarım değeri ürünlere özgünlük
katmaktadır.

Resim 1: Orjinal Frosta Resim 2: Taburenin bisiklete Resim 3: Taburenin rafa
Model Tabure573
dönüĢtürülmüĢ hali
dönüĢtürülmüĢ hali
Yeni iĢlev: Tabureden bisiklete, raf sistemine, sandalyeye dönüĢtürme
Yeni biçim: BaĢka üründen dönüĢtürülerek elde edilen ürünler olarak bisikletin ve raf
sisteminin aynı kategorideki diğer ürünlerden daha farklı biçim diline sahip olması
Mevcut tasarım elemanlarının kullanılması: Mevcut malzeme, doku, renk ve biçimin
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yeni ürünlerde kullanılması
Ġlave malzeme ve parça kullanımı: Önceki ürünün mevcut parçaları, ekstra tabure
parçaları, yardımcı bağlantı elemanları, boya gibi ilave malzemelerle yeni ürünler
üretilmesi

Resim 4: KaĢıklık

Resim
5: Resim
6: Resim
7:
KaĢıklığın lamba KaĢıklığın
takı KaĢıklığın çiçekliğe
baĢlığına
standına
dönüĢtürülmüĢ hali
dönüĢtürülmüĢ hali dönüĢtürülmüĢ hali
Yeni iĢlev: Mevcut kaĢıklığı takı standı, çiçeklik gibi farklı ürünlere dönüĢtürme
Yeni biçim: GeliĢtirilen yeni ürünlerin daha farklı bir biçim dili olması
574

Mevcut tasarım elemanlarının kullanılması: Mevcut metal malzeme, doku, renk ve
biçimin yeni ürünlerde kullanılması
Ġlave malzeme ve parça kullanımı: Mevcut ürünün ek parçalarla, ilave elektrik
tesisatı ile lambaya, ilave vida ile çiçek saksısına, ilave ahĢap ayak ile takı standına
dönüĢtürülmesi
Ġkea‟nın resmi web sitesinde yer alan baĢlıklar arasında Ġkea Hacking baĢlığına
da rastlanmaktadır. Birçok ülkede mağazası olan Ġkea Firmasının ürünlerinin kullanımı
yaygınlaĢtıkça ortaya “Ġkea Hacking” kavramı çıkmıĢtır. “hacking”, mevcut ürünlerin
dönüĢtürülüp baĢkalaĢtırarak kullanımını ifade eden bir tasarım eylemi olarak ifade
edilebilir. DönüĢtürülen tasarımlar orijinallerinden farklı iĢlevleri yerine getirmektedir
ve farklı kullanıcılara hitap etmektedir. Bu sayede ürünlerin kullanım alanı artmaktadır.
Ġkea Hacking Ġkea markasının web sitesinde yer alan, markanın teĢvik ettiği bir eylem
haline gelmiĢtir. AĢağıdaki fotoğraflarda çeĢitli tasarımlar ve dönüĢtürüldükleri yeni
tasarımlar görülmektedir.
Yukarda resim 1,2,3‟de görüldüğü gibi daire biçimli kontrplak taburenin dairesel
temel geometrisi ve doğal ahĢap rengi, tasarım potansiyeline sahip öğeler olarak
574
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değerlendirilmiĢ; bisiklet, raf sistemi gibi farklı ürünler elde edilmiĢtir. Resim 4,5, 6,
7‟de görüldüğü gibi orijinal metal kaĢıklığın, silindirik geometrisi, delikli yüzeyi ve
metalik rengi, tasarım potansiyeline sahip öğeler olarak değerlendirilmiĢ; takı standı,
lamba, çiçeklik gibi farklı ürünler elde edilmiĢtir.
Endüstriyel tasarımda uygulanan hacking eylemi mevcut tasarlanmıĢ ürünleri
“tasarımla” dönüĢtürmeyi temel alarak yeni ürünler elde edilmesini sağlayan bir
eylemdir.
Eğitimde Yürütülen DönüĢtürme Projesi:
Yukarıda anlatılan dönüĢtürülmüĢ tasarımların popularitesinin arttığının
görülmesi üzerine tasarım eğitiminde kısa süreli, sınırları iyi belirlenmiĢ bir
dönüĢtürme/hacking projesi yaptırılması düĢüncesi doğmuĢtur. Ders kapsamında çeĢitli
kavramların öğrencilere öğretilmesi için “Hacking-Mevcut tasarımlardan dönüĢtürme”
projesinin yürütülmesi uygun görülmüĢtür. Yürütülen projede elde edilen çıktılar
sayesinde tasarımda dönüĢtürme konusunda fikir elde edilmesi ve konunun deneysel
olarak ele alınması planlanmıĢtır.
Ġkea Hacking isimli DönüĢtürme Projesi, 2015-2016 Bahar Yarıyılında, ĠTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Birinci sınıf öğrencileri ile TES 121E Proje 2 dersi
kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Pınar Yalçın ve Öğr.Gör. Dr. Demet Günal ErtaĢ
yürütücülüğünde tamamlanmıĢtır. Projenin yürütülmesinde araĢtırma görevlileri Ozan
Soyupak, Ersegün ErciĢ, Emre Cemal Turan, Nesrin Türer, Saniye FıĢgın, Kübra Dolap
destek vermiĢlerdir.
Proje konusu “Ġkea ürünlerini dönüĢtürerek birbiriyle takım oluĢturan, aynı ürün
ailesini tamamlayan masaüstü objesi tasarımı” olarak duyurulmuĢtur. Öğrencilerden
çeĢitli ürünler satın almaları, bu ürünleri dönüĢtürerek kalemlik, ataçlık, dosya kabı,
masa takvimi gibi çeĢitli ürünler tasarlamaları istenmiĢtir. Yapılan tasarımlar Resim 817‟de görülmektedir.
Proje Kapsamında Belirlenen Kriterlere Göre Yapılanlar:
DönüĢtürme projesi kapsamında belirlenen kriterlere göre yapılan çalıĢmalar
aĢağıdaki gibidir.
•Mevcut üretilmiĢ ürünlerden kısıtlı bir bütçeyi geçmeyecek Ģekilde ürünler
seçip satın alınması.
•Tasarım değeri yüksek, iĢlevini doğru olarak yerine getiren kalemlik ataçlık
kağıtlık takvim gibi masaüstü ürünü olarak kullanılacak üç parçalı bir masaüstü ürün
ailesinin tasarlanması.
•DönüĢtürmek üzere satın alınan ürünün tarzına, malzemesine uygun tasarım
yapılması.
•Mevcut tasarımın dönüĢtürülmesiyle özgün yeni tasarımlar yapılması.
•DönüĢtürme/hacking iĢlemi sırasında mevcut ürünün iĢlevinin, görünümünün,
tasarımının değiĢtirilmesi ve yeni bir ürün elde edilmesi.
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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•Mevcut tasarımların dönüĢtürülmesi değiĢtirilmesi
çalıĢılması.
•Tasarımların 1/1 modellerle temsil edilmesi.

yoluyla

modellerle

Resim 8: Mevcut tasarım
Mantar bardak altlığı, mantar nihale,
plastik temizlik fırçası

Resim 9: Yeni tasarım
Ataçlık, kalemlik, kartlık (Cansu Alp
projesi)

Resim 10: Mevcut tasarım
Bambu Amerikan servis

Resim 11: Yeni tasarım
Resim çerçevesi, kartvizitlik, kağıtlık
(Seren Küçük projesi)

Resim 12: Mevcut tasarım
Plastik Amerikan servis, dokuma askı

Resim 13: Yeni tasarım
Ataçlık, notluk (Gözde
projesi)
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Resim 14: Mevcut tasarım
Plastik resim çerçevesi ve eva Amerikan
servis ve bardak altlığı

Resim 15: Yeni tasarım
Takvim, kalemlik, notluk
(Gözde Gökmen projesi)

Resim 16: Mevcut tasarım
Resim 17: Yeni tasarım
Plastik çekmece bölücü ve mantar bardak Kağıt panosu, kalemlik, notluk (AyĢe
altlığı
Yaprak projesi)
DönüĢtürülmüĢ Ürünlerin Özellikleri:
Tablo 1.‟de mevcut ürünlerin dönüĢtürülmesiyle üretilen yeni ürünlerin ve
dönüĢtürme eyleminin avantajları ifade edilmektedir.
Yeni ürünler mevcut orijinal tasarımlardan dönüĢtürülmektedir.
Yeni tasarımlarda mevcut orijinal ürünlerin tasarım potansiyelleri kullanılmaktadır.
Yeni ürünlerde mevcut orjinal ürünlerin renk, malzeme, biçim, doku, parça gibi çeĢitli
öğelerinden faydalanılmaktadır.
Mevcut ürünlerle yeni tasarımlar yapılırken ilave olarak markanın baĢka ürünlerindeki
parçalar malzemeler kullanılmaktadır.
Yeni tasarımlar mevcut ürünlerin daha farklı iĢlevler için kullanılmasını sağlamaktadır.
Yeni tasarımlar dönüĢtürülen orijinal tasarımın kullanım alanını ve kullanıcı kitlesini
arttırarak kullanımını yaygınlaĢtırmaktadır.
Mevcut tasarımdan faydalanılarak yapılan yeni tasarımlar farklı görsel kimliklere
sahiptir.
Firmanın mevcut üretim kapasitesini arttırmadan mevcut tasarımların
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dönüĢtürülmesiyle ürün çeĢitliliği sağlanmaktadır.
Markanın ve tasarımların popülerliği artmaktadır.
DönüĢtürülerek tasarlanmıĢ ürünlerle markanın tasarım çizgisi sürdürülmektedir.
DönüĢtürerek tasarlama eylemi tasarıma farklı bir yaklaĢım getirmektedir.
Yeni tasarımlar farklı bir yaklaĢımla tasarlanan özgün ürünlerdir.
Tasarım değeri yüksek ürünler üretilmektedir.
Yeni tasarımlarda tasarım değeri yüksek mevcut ürünlerin özelliklerinin kullanılması
yeni tasarımın üretimini kolaylaĢtırmaktadır.
Markanın tasarım vurgusu pekiĢmektedir.
Tasarımda farklı yöntemlerin oluĢumuna katkıda bulunmaktadır.
Tablo 1. DönüĢtürülerek tasarlanmıĢ ürünlerin ve dönüĢtürme eyleminin
avantajları
Projenin Kazanımları:
Öğrenciler dönüĢtürme projesi kapsamında çeĢitli masaüstü objeleri
tasarlamıĢlardır. Tasarım dönüĢtürme projesi sürecinde eğitim açısından öğrencilerin
edindikleri kazanımlar Tablo 2‟de yer almaktadır.
Biçim-iĢlev-malzeme-renk-doku-detay kavramlarının ve iliĢkilerinin öğrenilmesi
Tasarımda etkili kriterleri görme ve tasarım yapma deneyimi kazanılması
Simetri, asimetri, uyum, zıtlık, kütle, doluluk, boĢluk, boyut, oran kavramlarının
öğrenilmesi
Denge, ağırlık merkezi, rijitlik kavramları, fiziksel ilkeler konusunda bilgi edinilmesi
Detay, bağlantı, birleĢim konusunda çözüm üretebilme becerisi geliĢtirilmesi
Ürün ailesi yaratma konusunda deneyim kazanılması
Yeniden tasarlama, değiĢtirme, dönüĢtürme deneyimi kazanılması
Özgün tasarım yapma konusunda bilinç kazanılması ve egzersiz yapılması
Parça-bütün iliĢkisinin kurulması ve öğrenilmesi
Ürün görsel kimliği yaratılması
Marka kimliği yaratmada tasarımın öneminin kavranması
Tasarımların içerdikleri detayları görme, inceleme ve değerlendirme becerisi
kazanılması
Malzemelerin özelliklerine uygun biçimler yaratma konusunda deneyim kazanılması
Malzemelerle doğrudan çalıĢma deneyimi ve malzeme özelliklerinin öğrenilmesi
El becerilerinin geliĢtirilmesi
Tablo 2. DönüĢtürme projesinin eğitim açısından kazanımları
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Sonuç ve Değerlendirme:
ĠTÜ EUTB TES 121E Project 2 kapsamında yürütülen “mevcut tasarımlardan
dönüĢtürerek masaüstü ürün ailesi tasarımı” projesi eğitimde deneysel bir çalıĢma
olmuĢtur. Proje sürecinde, tasarım değeri yüksek ürünlerden dönüĢtürüp tasarlayarak
tasarım açısından neler elde edilebileceği ve tasarım eğitimi açısından neler
öğretilebileceği gözlemlenmiĢtir.
Projede uyulması gereken kriterlerin doğru tanımlanması ve sürecin doğru
yönlendirilmesi sonucu Ġkea Hacking- DönüĢtürme Projesi öğrenciler için öğretici bir
çalıĢma olmuĢtur. Proje sayesinde öğrenciler birçok tasarım kavramını öğrenmiĢlerdir
ve deneyim kazanmıĢlardır.
Proje sürecinde öğrenciler detayları incelerken, analiz, sentez ve tasarım
yaparken zihinlerindeki sınırları zorlayarak tasarımda yaratıcılık söylemine katkıda
bulunmuĢlardır. Tasarım eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılıklarını geliĢtirmek, tasarıma
dair farkındalıklarını arttırmak için yapılan bu çalıĢmada tasarımda yaratıcılığın çeĢitli
yollarla ve yaklaĢımlarla sağlanabileceği deneyimlenmiĢtir. Öğrenciler tasarım
sürecinde geleneksel ve güncel farklı yöntemlerden faydalanabileceklerini
görmüĢlerdir. Yeni arayıĢlara, farklı eğilimlere açık olmayı, tasarımda sınır tanımamayı
ve tutucu olmamayı öğrenmiĢlerdir. Eğitim açısından bakıldığında öğrencilere
tasarımda yaratıcılığı öğretmek onlara ancak belli tasarım deneyimlerini yaĢatarak
mümkündür. Eğitimcilerin tasarımcı adaylarını tasarım alanında yeni keĢifler yapmak,
kalıpları kırmak ve üretici olmak konusunda teĢvik etmeleri faydalı olacaktır.
Daima değiĢmeyi, üretmeyi, iyileĢtirmeyi, beğendirmeyi, memnun etmeyi
gerektiren tasarım gibi geniĢ bir alanda yaratıcılığı arttırmak, baĢarılı olmak için
geleneksel ve güncel farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Ürün dönüĢtürme eyleminin giderek güncel tasarım yöntemleri arasında yer
aldığı söylenebilir. Tasarımların taĢıdığı üstün özellikleri değerlendirerek, onlara
müdahale ederek yeni bir tasarım yapmak olarak da ifade edebilecek hacking kavramı
tasarım açısından değerlendirilebilecek güncel bir yaklaĢım olarak değerlendirilebilir ve
geliĢtirilebilir.
Gerek markaların mevcut tasarımlarından dönüĢtürülmüĢ ürünler gerekse
ĠTÜ‟deki proje kapsamında yürütülen dönüĢtürme projeleri göz önüne alındığında
tasarımda dönüĢtürme eyleminin çeĢitli faydaları olduğu söylenebilir.
Yazıda anlatılanlar ve dönüĢtürülerek elde edilen yeni tasarımlar göz önüne
alındığında, mevcut ürünlerin dönüĢtürülmesi ile tasarım yapmanın, orijinal tasarımın
taklidi olmadığı, mevcut tasarımların sahip olduğu iyi özellikleri kullanarak baĢka
ürünler yaratmayı sağladığı, tasarımda yaratıcılığı ve özgünlüğü arttırdığı, güncel bir
tasarım yaklaĢımı olarak kendini gösterdiği görülmektedir.
DönüĢtürülerek elde edilmiĢ yeni tasarımlar yaratıcı, eğlenceli, değerli, güzel,
anlaĢılmaz, çözümcül, popüler, hızlı, farklı, özgün olarak ifade edilebilecek birçok sıfatı
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ve özelliği birarada barındırabilmektedir. Mevcut tasarımlardan dönüĢtürülerek daha
kolay ve hızlı üretilen yeni ürünler daha geniĢ bir kullanıcı kitlesine ulaĢmaktadır.
Ürünlerin yeni tasarımları da orijinal ilk tasarımları gibi tasarım değeri taĢımaktadır. Ġyi
bir tasarımın dönüĢtürülmesiyle baĢka bir iyi bir tasarım elde edilmesine açık görüĢlü
bakmak faydalı olacaktır. Ürün dönüĢtürme eyleminin potansiyelini kullanmak, bunu
tasarım, marka, pazarlama, kullanıcı ve üretici açısından değerlendirmek faydalı
olacaktır ve tasarımda yeni bir niĢ yaratacaktır.
Tasarım alanında devre göre değiĢen eğilimleri ve dinamikleri değerlendirmek
olumlu bir yaklaĢım olacaktır. Güncel eğilimler arasında yer alan dönüĢtürme projeleri
tasarımcılar, firmalar, eğitim kurumları tarafından tasarım lehine kullanılabilir.
Tasarlanan ürünlerinin daha fazla kullanıcıya ulaĢması yine tasarım yoluyla
sağlanabilir.
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Son yıllarda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde bütçe ve cari açıkların önemli
büyüklüklere ulaĢması iki açık arasındaki iliĢki üzerinde araĢtırmaların yoğunlaĢmasına
neden olmuĢtur.Ġkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari iĢlem açıkları arasında bir
iliĢkinin varlığını ifade eder. Ġkiz Açık teorisine göre; bütçe açıkları artarsa faiz oranları
da artar. Faiz oranlarındaki artıĢ ülke parasının değerini arttırır ve ihracat göreli olarak
daha pahalı, ithalat da daha ucuz hale gelir. Böylece bütçe açığı ile birlikte cari açık da
ortaya çıkar.Bu çalıĢmada literatürde büyük bir tartıĢma konusu teĢkil eden bütçe açığı
ile cari iĢlemler açığı arasındaki iliĢki Türkiye örneği üzerinden Toda-Yamamoto
Nedensellik Testi ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada ele alınan dönem (1960-2016)
itibariyle Türkiye'de ikiz açık hipotezinin geçerli olmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Cari Açık, Nedensellik, Ġkiz Açıklar Hipotezi
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET DEFICITS AND
CURRENT ACCOUNT DEFICIT:1960-2016 PERIOD
ABSTRACT
In recent years, budgetary and current account deficits in developin and
developed countries have led to intensification of research on the relationship between
the two deficits to reach significant magnitudes.
The twin deficits hypothesis implies the existence of a relationship between
budget deficits and current account deficits. According to the Twin Deficits Theory; If
budget deficits increase, interest rates also increase. The increase in interest rates
increases the value of the country's money, and exports are relatively more expensive
and imports become cheaper. Thus, current account deficit arises together with budget
deficit.
In this study the relationship between, budget deficit and the current account
deficit is analyzed by Toda- Yamamoto Causality Test for the case of
Turkey.According to results of the study the Twin Deficits Hypotesis is invalid for the
period of 1960-2016.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

483

Keywords: Budget Deficit, Current Account Deficit, Causality, Twin Deficits
Hypotesis
1.GiriĢ
Son yıllarda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde bütçe ve cari açıkların önemli
büyüklüklere ulaĢması iki açık arasındaki iliĢki üzerinde araĢtırmaların yoğunlaĢmasına
neden olmuĢtur.
Ġkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari iĢlem açıkları arasında bir iliĢkinin
varlığını ifade eder. Ġkiz Açık teorisine göre; bütçe açıkları artarsa faiz oranları da artar.
Faiz oranlarındaki artıĢ ülke parasının değerini arttırır ve ihracat göreli olarak daha
pahalı, ithalat da daha ucuz hale gelir. Böylece bütçe açığı ile birlikte cari açık da
ortaya çıkar.
Bu çalıĢmada literatürde büyük bir tartıĢma konusu teĢkil eden bütçe açığı ile
cari iĢlemler açığı arasındaki iliĢki Türkiye örneği üzerinden Toda-Yamamoto
Nedensellik Testi ile analiz edilecektir.
2. Ġkiz Açıklar Hipotezi
Ġkiz açık hipotezi temel olarak cari açığın kamu bütçe dengesindeki açıktan
kaynaklandığını ve bunun devamında cari açığın kamu bütçe açığını beslediği görüĢüne
dayanmaktadır. Keynesyen yaklaĢım ikiz açıklar hipotezinin geçerli olduğu ve bütçe
açığı ile cari açık arasında pozitif bir iliĢki olduğu iddiasını savunmaktadır. Öte yandan
Ricardocu Denklik hipotezine göre ise bütçe açığı ve cari açık arasında bir iliĢki mevcut
değildir.
Keynesyen yaklaĢımın ikiz açığa yönelik değerlendirmeleri Ģu Ģekilde
özetlenebilir. Esnek döviz kuru rejiminin ve sermaye hareketliliğinin olduğu bir
ekonomide, bütçe açığında meydana gelen artıĢ ülkenin borçlanma gereksiniminin
artmasına yol açmaktadır. Kamu kesimi borçlanma gereksinimindeki artıĢ yurt içi faiz
oranları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluĢturarak yurt içi faiz oranının, yurt dıĢı faiz
oranlarının üzerine çıkacak Ģekilde artmasına yol açmaktadır. Böylelikle yurt içi faiz
oranlarındaki artıĢın sonucu olarak ülkeye giren uluslararası sermaye akımlarındaki
artıĢ, ulusal paranın değer kazanmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ulusal
paranın değer kazanması, yurt dıĢındaki malların fiyatlarını nispi olarak ucuzlatarak
ithalat eğilimini artırmakta ve ihracatı azaltmaktadır. Sonuç olarak ulusal paranın
değerindeki artıĢ ve net ihracattaki azalma nihai olarak dıĢ ticaret açığıyla (cari iĢlemler
açığıyla) neticelenmektedir. Bütçe açığındaki artıĢ Keynesyen yaklaĢıma göre, dıĢ
ticaret açığına neden olmaktadır575.

575

Süleyman Bolat, , Murat Belke, and Ozan Aras. "Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır
Testi Yaklaşımı." Maliye Dergisi 161 (2011), s.349.
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Öte yandan, Ricardocu Denklik hipotezine göre bütçe açığı ve cari iĢlemler
açığı arasında herhangi bir iliĢki bulunmamaktadır. Barro tarafından ortaya konan
Ricardocu denklik hipotezi yaklaĢımı, kamu harcamalarının vergi artıĢı ya da
borçlanma ile finanse edilmesinin cari iĢlemler dengesi üzerinde bir etkisi
bulunmadığını ileri sürmektedir.576 Ricardocu denklik hipotezine göre, bütçe açığındaki
artıĢ reel faiz oranını değiĢtirmeyeceği için cari açığı da etkilemeyecektir.577 578Zira
Ricardocu yaklaĢıma göre kamu harcamalarının vergilerin artıĢı ya da borçlanma
yoluyla finansmanının toplam talep veya faiz oranı üzerinde bir etkisi
bulunmamaktadır.Bu nedenle vergi gelirlerindeki artıĢ, bütçe açığını azaltmakta ancak
dıĢ açığı değiĢtirmemektedir. Bir diğer ifadeyle, kamunun finansman bileĢimindeki bir
değiĢikliğin (borçlanma ya da vergi) reel faiz oranları, toplam talep, özel harcamalar,
kur ya da cari iĢlemler dengesi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Ricardocu denklik hipotezine göre, Keynesyen yaklaĢımda olduğu gibi ekonomide
dıĢlama (crowding out) etkisi ortaya çıkmamaktadır. Ekonomide dıĢlama etkisinin
bulunmaması nedeniyle, tasarruf-yatırım düzeyi aynı seviyede kalmakta ve
borçlanmanın ekonomi üzerinde reel bir etkisi olmamaktadır.579 580 Bu nedenlerden
dolayı Ricardocu denklik yaklaĢımına göre ikiz açık hipotezi geçerli değildir.
3. Literatür Özeti
Ġkiz açık hipotezi ile ilgili ampirik literatüre bakıldığında hipotezin geçerliliğini
inceleyen ampirik çalıĢmaların, nedensellik iliĢkisi bağlamında yoğunlaĢtığı
görülmektedir. Nedensellik bağlamında yapılan çalıĢmalar ulaĢılan sonuçlara göre dört
temel grupta sınıflandırılabilir. Ġlk grup, bütçe açığından cari açığa doğru tek yönlü
nedensellik iliĢkisini öngören ikiz açık hipotezinin ve geleneksel Keynesyen yaklaĢımın
desteklendiği bulgusuna ulaĢan çalıĢmalardan oluĢmaktadır. Ġkinci grupta ise bütçe
açığı ve cari iĢlemler açığı arasında iki yönlü iliĢkinin mevcut olduğu bulgusuna ulaĢan
çalıĢmalar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise cari iĢlemler açığından bütçe açığına
doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisi bulunduğunu tespit eden çalıĢmalar yer almaktadır.
Dördüncü ve son grupta ise ise iki açık arasında nedensellik iliĢkisi bulunmadığı
bulgusuna ulaĢan ve bunun sonucunda Ricardocu denklik hipotezinin desteklendiği
çalıĢmalardır. 581
Söz konusu çalıĢmaları gruplar halinde özetlemek gerekirse;

576

Barro, R.J. (1974), “Are Government Bonds Net Wealth”, The Journal of Political Economy, 82(6),
1095-1117.
577
Barro, age. 1095-1097
578
Bolat, age.350.
579
Barro, age.1095-1097
580
Robert J. Barro, "The Ricardian approach to budget deficits." Journal of Economic perspectives 3,
no. 2 (1989): 37-54.
581
Bolat vd., age, 350-351
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Ġlk grupta ikiz açık hipotezi çerçevesinde bütçe açığının cari açığı beslediği
bulgusuna ulaĢan çalıĢmalar yer almaktadır. Bu tür çalıĢmalara örnek olarak Grier ve
Ye tarafından 2009 yılında yapılan ve Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) açısından
hipotezin geçerliliğini inceleyen çalıĢma verilebilir.582 Bir diğer örnek olarak ise Saleh
tarafından yapılan ve Lübnan örneğinde ikiz açık hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna
ulaĢan çalıĢma verilebilir.583 2015 yılında Neaime tarafından yapılan ve yine Lübnan
örneğinde hipotezin geçerliliğini inceleyen çalıĢmaya göre1970-2013 dönemi için bütçe
açığından cari açığa doğru bir nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir.584 Koçbulut ve
AltıntaĢ 2016 yılında yaptıkları bir çalıĢmada 20 OECD ülkesini ele alan bir çalıĢma
yapmıĢ ve 1987-2012 dönemi için ikiz açık hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna
ulaĢmıĢlardır.585
Ġkinci grup ise bütçe açığı ve cari açık arasında iki yönlü iliĢki bulunduğu
bulgusuna ulaĢan çalıĢmalardan oluĢmaktadır.Bu çalıĢmalara göre, bütçe açığındaki
artıĢlar cari açığa neden olurken cari iĢlemler açığındaki artıĢ, geri besleme etkisi ile
bütçe açığına neden olmaktadır. Arize ve Malindretos 2008 yılında seçilmiĢ 10 Afrika
ülkesi, Pahlavani ve Saleh 2009 yılında Filipinler için yaptıkları çalıĢmalarda her iki
açık türü arasında iki yönlü nedensellik bulunduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır.586
Üçüncü grupta Geleneksel Keynesyen yaklaĢımın öngörüsünün ters yönünde cari
iĢlemler açığındaki artıĢların bütçe açıklarında artıĢlara neden olduğu bulgusuna ulaĢan
çalıĢmalar bulunmaktadır. Söz konusu ters yönlü nedensellik iliĢkisini destekleyen
çalıĢmalara örnek olarak Hatemi-J ve Shukur tarafından 2002 yılında yapılan ve ABD
için Granger nedensellik testini kullanarak ters yönlü iliĢki bulunduğunu tespit eden
çalıĢma verilebilir.587 Bu sonuca ulaĢan bir diğer çalıĢma olarak ise Baharumshah
tarafından 2006 yılında yapılan ve 4 ASEAN ülkesinden sadece Endonezya için ters
yönlü nedensellik bulunduğu bulgusuna ulaĢan çalıĢma verilebilir.588 Hindistan için
582

Kevin, Grier, and Haichun Ye. "Twin sons of different mothers: the long and the short of the twin
deficits debate." Economic Inquiry 47, no. 4 (2009): 625-638.
583
Ali Salman. Saleh, "Long-run linkage between budget deficit and trade deficit in Lebanon: Results
from the UECM and bounds tests." International Journal of Economics, Management and
Accounting 14, no. 1 (2006).
584
Simon. Neaime, "Twin deficits and the sustainability of public debt and exchange rate policies in
Lebanon." Research in International Business and Finance 33 (2015): 127-143.
585
Özgür, Koçbulut, and Halil Altıntaş. "İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri
Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi." Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 48 (2016): 145-174.
586
Augustine C. Arize. and. Malindretos, John, "Dynamic linkages and granger causality between
trade and budget deficits: Evidence from Africa." (2008).
587
Abdulnasser, Hatemi-j, and Ghazi Shukur. "Multivariate-based causality tests of twin deficits in
the US." Journal of Applied Statistics 29, no. 6 (2002): 817-824.
588
Ahmad Zubaidi Baharumshah and Lau, Evan, "Twin deficits hypothesis in SEACEN countries: A
panel data analysis of relationships between public budget and current account deficits." (2008).
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Kumar tarafından yapılan bir çalıĢmada 1970-2013 dönemi verileri kullanılmıĢ ve
ARDL yöntemi ile yapılan analiz sonucunda cari açıktan bütçe açığına doğru
nedensellik bulunduğu sonucuna varılmıĢtır.589 Cari açığın bütçe açığını beslediğine
dair bulgulara ulaĢan bir diğer çalıĢma Nikiforos vd. tarafından Yunanistan örneğinde
Granger nedensellik ve eĢbütünleĢme analizleri kullanılarak1980-2010 dönemi için
yapılmıĢtır.590
Dördüncü ve son grupta daha önce ifade edildiği üzere literatürde Ricardocu
Denklik Hipotezini destekleyen çalıĢmalar bütçe açığı ve cari açık arasında herhangi bir
nedensellik iliĢkisinin bulunmadığını ileri süren çalıĢmalar olarak yer almaktadır.
Cardia tarafından G-7 ülkeleri için 1997 yılında yapılan ve 1956-1987 dönemi için OLS
Regresyon yöntemiyle yapılan çalıĢmada Ricardocu denklik hipotezi düĢük
korelasyonla desteklenmiĢtir.591 Daly ve Siddiki tarafından 2009 yılında yapılan
çalıĢmada, 23 OECD ülkesinin ortalama verileri üzerinden 1960-2000 dönemi için
yapısal kırılmalı eĢbütünleĢme testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ele alınan
ülkelerden yalnızca Kanada, Almanya, Ġngiltere, Ġsveç ve ABD için Ricardocu Denklik
Hipotezini destekleyen bulgulara ulaĢılmıĢ ve söz konusu ülkeler için ikiz açık
hipotezinin geçerli olmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır.592
Türkiye'ye iliĢkin olarak ise, 2015 yılında yapılan bir çalıĢmada 1995-2013
dönemi için ikiz açık hipotezinin geçerliliği test edilmiĢtir. VAR analizi kullanılarak
yapılan çalıĢma neticesinde Türkiye açısından hipotezin geçerli olmadığı bulgusuna
ulaĢılmıĢtır.593 Altunöz tarafından Türkiye'ye iliĢkin yapılan bir diğer çalıĢmada uzun
dönemde bütçe açığı ile cari iĢlemler arasında bir iliĢkinin olmadığı, kısa dönemde
bütçe açığı ile cari iĢlemler açığı arasında pozitif ve güçlü bir iliĢki bulunduğu
bulgusuna ulaĢılmıĢtır.594
4. Veri Seti ve Yöntem
Bu çalıĢmada Ġkiz Açık hipotezinin geçerliliğini test etmek amacıyla 1960-2016
dönemi verileri kullanılmıĢtır. Ġkiz Açık Hipotezi için cari açık (ca) ile bütçe açığı (ba)
arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. Analizde kullanılan değiĢkenler Dünya Bankası
589

Santhosh Kumar, PK. "Twin deficit hypothesis: some recent evidence from India." Global Business
and Economics Review18, no. 3-4 (2016): 487-495.
590
Nikiforos, Michalis, Laura Carvalho, and Christian Schoder. "“Twin deficits” in Greece: in search of
causality." Journal of Post Keynesian Economics 38, no. 2 (2015): 302-330.
591
Emanuela. Cardia, "Replicating Ricardian equivalence tests with simulated series." The American
Economic Review(1997): 65-79.
592
Vince, Daly, and Jalal U. Siddiki. "The twin deficits in OECD countries: cointegration analysis with
regime shifts." Applied Economics Letters 16, no. 11 (2009): 1155-1164.
593
Dilek. Şahin, "İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği (1995-2013)." Yönetim ve Ekonomi:
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22, no. 1 (2015): 49-59.
594
Utku. Altunöz, "İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye
Örneği." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014, no. 17 (2014).
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(http://data.worldbank.org) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü (http://www.bumko.gov.tr) ‟den alınmıĢtır. Bu çalıĢmada ilk olarak;
serilerin durağanlıkları Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle
incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisinin tespiti
için Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap Nedensellik Testi kullanılmıĢtır.
AĢağıda Grafik 1'de Türkiye'de Cari Açık (CA) ve Bütçe Açığı (BA) serilerinin
1960-2016 döneminde yıllar itibariyle geçirdiği değiĢime yer verilmiĢtir.
Grafik 1: Türkiye'de Bütçe Açığı ve Cari Açık Serilerinin GeliĢimi (19602016 Dönemi)

4.1. Ön Testler
Hacker ve Hatemi-J (2016) Bootstrap Nedensellik Testi ile analizin
yapılabilmesi için bazı ön testlerin yapılması gerekmektedir. Önce değiĢkenlerin
bütünleĢik derecelerini belirlemek amacıyla Augmented Dickey Fuller (ADF) birim
kök testi uygulanmıĢtır. Elde edilen test değerleri Tablo 1'de sunulmuĢtur.
Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Kritik Değerler
ADF
Test
Seviye
DeğiĢken
Ġstatistikleri
(%1)
(%5)

(%10)

ca

-1.818 [2]

-3.557

-2.916

-2.596

 ca

-8.933 [1]*

-3.557

-2.916

-2.596

ba

-2.034 [0]

-3.552

-2.914

-2.595

Sabit
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Trend
Sabit

 ba

-5.200 [3]*

-3.562

-2.918

-2.597

ca

-2.307 [2]

-4.137

-3.495

-3.176

ve  ca

-8.868 [2]*

-4.137

-3.495

-3.176

ba

-2.025 [0]

-4.130

-3.492

-3.174

 ba

-5.235 [3]*

-4.44

-3.498

-3.178

Not: KöĢeli parantez içindeki değerler, değiĢkenlerin, AIC'ye göre belirlenmiĢ
uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir. *, ** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10
anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.
Tablo 1‟den izlenebileceği gibi ADF test istatistiği sonuçlarına göre, analizde
kullanılan ca ve ba değiĢkenlerinin, düzey değerde birim kök içerdiği ve serilerin I(1)
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Analizin sonraki aĢamasında Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından önerilen
nedensellik testinin uygulanabilmesi için uygun gecikme sayısının belirlenmesi
gerekmektedir. Literatürde gecikme uzunluğunu belirlemede çok sayıda ölçüt
kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada gecikme uzunluğu belirlenirken kullanılan kriterler ve
elde edilen gecikme uzunlukları Tablo 2‟de sunulmuĢtur.
Tablo 2: Gecikme Uzunluğu Tespiti

Model

Dönem

cat =f(bat)

1960: 2016

Gecikme
Uzunluğu

1

Kullanılan
Kriter

AIC, SC, HQ,
HJC

Otokorelasyon
Testi
p-value

0.7799

DeğiĢen
Varyans
Testi
p-value

0.0117

Tablo 4.3'ten görülebileceği gibi, ele alınan model için Akaike bilgi kriteri
(AIC), Schwarz bilgi kriteri (SC), Hannan-Quinn bilgi kriteri (HQ) ve Hatemi-J bilgi
kriteri (HJC) kullanılarak gecikme uzunluğunun 1 alınmasının uygun olduğuna karar
verilmiĢ ve bu gecikme uzunluğuna sahip modellerde, otokorelasyon ve değiĢen
varyans sorununun olmadığı görülmüĢtür.
4.1.1. Nedensellik Analizi
Granger (1969) nedensellik analizinde serilerin durağan hallerini
kullanılmaktadır. Toda ve Yamamoto (1995) ise serilerin farklı bütünleĢme
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derecelerine izin veren yeni bir yaklaĢım ortaya koymuĢlardır. Hacker ve Hatemi-J
(2006), Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliĢtirilen nedensellik testine dayanan
yeni bir yaklaĢımla, kritik değerlerin belirlenmesinde bootstrap yaklaĢımının
kullanımının daha iyi sonuç verdiğini göstermiĢlerdir. Bu çalıĢmada Hacker ve HatemiJ (2006) tarafından önerilen bootstrap nedensellik testi uygulanmıĢ ve sonuçlar Tablo
3‟de sunulmuĢtur.
Tablo 3: Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap Nedensellik Testi Sonuçları
Bootstrap Kritik Değerler
MWald
VAR(p)
Test Ġstatistiği
%1
%5
%10
ba=>ca
0.155
1
7.825
4.240
2.886
ca=>ba
0.143
1
7.139
4.040
2.850
Not: Bootstrap kritik değerleri 10.000 döngüyle elde edilmiĢtir.
Tablo 3 incelendiğinde ba‟dan ca‟ya ve ca‟dan ba‟ya nedensellik iliĢkisini
gösteren MWALD istatistik değerleri, bootstrap yöntemi ile hesaplanan kritik
değerinden küçük olduğundan “H0: Granger nedeni değildir” hipotezi
reddedilememektedir. Yani değiĢkenler arasında nedensellik iliĢkisinin olmadığı tespit
edilmiĢtir.
5. Sonuç
Bu çalıĢmada, Türkiye ekonomisinde ikiz açıklar hipotezinin geçerliliği, 19602016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiĢtir. Bu kapsamda ilk olarak; serilerin
durağanlıkları, ADF birim kök testiyle incelenmiĢ ve serilerin düzey değerlerinde
durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüĢtür.
DeğiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi ise Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap
Nedensellik Testi ile incelenmiĢtir. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise cari açık ve
bütçe açığı değiĢkenleri arasında nedensellik iliĢkisinin olmadığı sonucu elde edilmiĢtir.
Elde edilen nedensellik sonuçlarına göre ele alınan dönem boyunca Türkiye‟de Ġkiz
Açıklar Hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmamızda
ele alınan dönem itibariyle ikiz açık açısından Ricardocu Denklik Hipotezini
destekleyen bulgulara ulaĢıldığı ifade edilebilir.
Türkiye'de cari açık ve bütçe açığının mevcut durumuna kısaca değinmek
gerekirse bütçe açığının azaltılmasının temel yolunun vergilerin artırılması veya Türk
Lirası ile borçlanmak olduğu ifade edilebilir. Cari açığın azaltılması ithalatın azaltılarak
ihracatın artırılması yoluyla mümkün olduğundan bu hususa ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Cari açığın dıĢ kaynaklardan döviz borçlanması yoluyla finansmanı cari
açık büyüdükçe finansmanının zorlaĢması nedeniyle ekonomi üzerinde baskıya neden
olmaktadır. Bu durumda döviz yükümlülüğü artmakta, döviz fiyatı yükselmekte, döviz
giriĢini teĢvik için faizler yükseltilmektedir. Ülkedeki enflasyonun kontrol imkanı
böylelikle azalmakta ve fiyat istikrarı zarar görmektedir.Bütçe açığı ve cari açığın
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ekonominin genel dengeleri üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde
bulundurulduğunda ekonominin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturulması
açısından iki temel öneri getirilebilir. Bütçe dengesinin gözetilmesi amacıyla gelirlerle
doğru orantılı harcama politikası güdülmesi bu konudaki ilk öneri olarak ifade
edilebilir. Cari açık açısından ise ithalatın azaltılması ile birlikte ihracatın artırılmasına
yönelik yapısal reformların uygulanması yoluyla cari açığın küçültülmesi diğer öneri
olarak kabul edilebilir. Ancak her iki önerinin baĢarıya ulaĢması açısından bütçe açığı
ve cari açığa yönelik politikaların eĢzamanlı olarak uygulanması gerekmektedir.
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KIYI ALANLARI VE TURĠZM POTANSĠYELĠ595
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ÖZET
Kıyılar, doğal ve beĢeri özellikleriyle her zaman dikkat çekmiĢtir. Doğal
özellikleriyle beĢeri faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayan kıyı alanları; yerleĢme,
nüfus, tarım, sanayi, ticaret, ulaĢım, turizm, siyasi ve askeri bakımından geçmiĢten
itibaren çok önemli olmuĢtur. Bu nedenle kıyıların planlanması, yönetilmesi ve
amacına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.
Kıyı alanları denilince kuĢkusuz akla gelen en önemli ekonomik faaliyetlerinden
biri turizmdir. Turizm faaliyetinin sürdürülebilir Ģekilde yapılması hem o kıyı alanlarına
hem de ülkesine ekonomik ve kültürel anlamda son derece önemli katkılar sağlar. Planlı
ve yönetimi kolay kıyı alanlarının tercih edilmesi turizm faaliyetleri açısından son
derece önem taĢımaktadır. Kıyı alanlarında turizm faaliyeti yapılırken diğer yandan da
kentleĢme hareketleri de hızlı bir Ģekilde sürmektedir. Dünya nüfusunun yaklaĢık %
41‟i kıyı çizgisiyle 100 km arasındaki mesafede, % 76'sı kıyıyla 1000 km arada kalan
bölgelerde % 85'i kıyıyla 500 km aradaki alanlarda yaĢamaktadır. Bir baĢka ifadeyle
deniz, göl, nehir ve kanal kenarlarında dünya nüfusunun % 50‟sinden fazlası ikamet
etmektedir. Nüfus ve diğer faaliyetlerin baskısıyla karĢı karĢıya kalarak bozulan kıyı
alanları yerleĢmelerin etkisiyle turizm alanında geliĢmekten uzaklaĢmaktadır. Böylece
dünya ekonomisine çok fazla katkısı olan turizm faaliyetleri zarar görmekte ve gelecek
açısından da kıyı alanları gerçek özelliğini kaybedecek duruma gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kıyı Alanları, Ekonomik Faaliyetler, Fiziki ve
BeĢeri Özellikler
COASTAL AREAS AND TOURISM POTENTIAL
ABSTRACT
Coasts have always attracted attention with its natural and human characteristics.
In addition to its natural characteristics, these coasts enabled human activities to take
place. From the past, coastal areas have become very important from the settlement,
population, agriculture, transportation, tourism, politics and military point of view. For
these reasons, coast areas are necessary to plan and manage, and they must be used in
accordance with its purpose.
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When it comes to coastal areas, tourism is one of the first economic activities
that come to mind. The sustainable tourism activities offer both economic and cultural
significant contributions to the coastal areas as well as to the contry. Coastal areas
which planned and easy to manage are of utmost importance in terms of tourism
activities. While tourism activities are taking place in coastal areas in addition,
urbanization movements are also taking place rapidly. Approximately 41% of the world
population have been living in shoreline and between 100 km. From another point of
view, 76% of the world‟s population have been living in regions close to 1000 km from
the sea. Approximately 85% of the world‟s population have been living in areas 0-500
km away from the seas. The coastal areas that are faced with so much population and
other activities are getting away from developing in the field of tourism due to
settlement. As a result, tourism activities, which have been making a lot of contribution
to the world economy, are damaged and if it continues, coastal areas will lose their true
features.
Keywords: Tourism, Coast Areas, Economic Activities, Physical and Human
Characteristics
GiriĢ
Kıyılar tarih boyunca insanoğlunun yerleĢim merkezi olmuĢtur. Doğal güzelliği
bir yana bırakılacak olursa yiyecek ve içecek maddelerinin elde edilmesinde sunduğu
kolaylık, ulaĢtırmada gördüğü iĢlev, ekonomik faaliyetlere tanıdığı olanaklar, türlü
savunma gereksinimleri için sağladığı uygun ortam kıyının çekiciliğini arttırmıĢtır.
Sanayi Devrimi ve beraberinde gelen teknolojik geliĢmeler, kıyıların insan ve
diğer canlılar için önemini her zaman ortaya koymuĢtur. Bu nedenle kıyı bölgelerine
olan ilgi ve bağlılık hiçbir zaman önemini kaybetmemiĢtir. Dünyanın her tarafında
tercih edilen kıyı alanları odak noktalar olmuĢtur.
Her alanda meydana gelen değiĢim ve geliĢmelerden kıyı alanları da son derece
etkilenmiĢtir. Tüm ekonomik faaliyetlerde ve sosyo kültürel etkinliklerde kıyı alanları
öne çıkmıĢtır. Kıyı alanları denilince öncelikle turizm ve faaliyetleri (oteller, ikincil
konutlar, eğlence ve ticaret merkezleri ve kamp alanları) akla gelir. Ama bunların
dıĢında deniz ulaĢımı ve limanlar, tersaneler, balıkçı barınakları ve balıkhaneler, sanayi
ve ticaret alanları, yerleĢmeler, imalathaneler, spor tesisleri kamu ve askeri merkezler
ve yapıları kıyı alanlarının önemli unsurlarıdır. Buna bağlı olarak kıyı alanları çok
farklı stratejik konu ve olayları bünyesinde barındırmaktadır. Bazen çok önemli askeri
bölgeyi oluĢturan kıyı alanları bazen sınırları (idari) bazen de ekolojik sahayı belirler.
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Foto 1: Barcelona Plajı
Kaynak: Wordpress.com
Toplanmanın ve kümelenmenin merkezi olan kıyı alanları, farklı büyüklükte
yerleĢmelere olanak sağlamıĢtır. Özellikle de kentleĢme hareketlerinin yoğun olduğu
metropol ve mega kentlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
Diğer taraftan da çeliĢki gibi görülse de dinlenme ve eğlenme merkezleri de
olmuĢtur. Ġnsanları kentten uzaklaĢmaya, doğayla baĢ baĢa kalarak tatil yapmaya
yöneltmeleri biçiminde de ortaya çıkmıĢtır. “AĢırı-dengesiz kentleĢmeye eĢlik eden
hızlı nüfus artıĢı yine kıyı yörelerindeki baskının artması sonucunu doğurmuĢ; turizm,
sanayi,
ulaĢtırma,
konut,
ticaret
alanlarındaki
etkinlikler
buralarda
yoğunlaĢmıĢtır”(Duru,2003:18). Kıyı alanlarında bu yoğunlaĢmalar yaĢanırken verimli
tarım alanları da yok olmaya baĢlamıĢtır.
Kara ve deniz alanlarının kullanımıyla karĢımıza çıkan kıyı alanlarında, kıyı
çizgisi faaliyetleri belirleyen sınırdır. Su üzerinde veya kara tarafında faaliyetler
yapılmaktadır.
“Bir yandan deniz taĢıtları üretimi, su ürünleri elde edilmesi ve
iĢlenmesi, önemli yeni ticaret aksları, hammadde ve özellikle petrolün geliĢine bağlı
olarak depolama, iĢleme ve baĢka yörelere iletme gibi ekonomik eylemler, kıyının
geleneksel balıkçılık, savunma, ticaret iĢlevlerine yeni boyutlar kazandırmıĢtır. Ayrıca
kıyı alanları birçok farklı flora ve faunaya ev sahipliği yapması açısından ekolojik
değeri yüksek alanlardır”(Kıyı alanları ve turizm etkileĢimleri)
Böylece kıyılar, hem su hem de kara ekosistemi içinde varlığını sürdürürken
avantajlı iklimi, zengin doğal kaynakları ve ortaya koyduğu ekonomik faaliyetlerle çok
büyük potansiyel oluĢturmuĢ hem bulunduğu alanı hem de çevresini etkilemiĢtir.
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Foto 2: Fransa Nice Kıyıları
Kaynak: Eko Gazete-Wordpress.com
Kıyı alanları ve kıyı kentleri her zaman çekim merkezi olmuĢlardır. Ġlkçağ‟dan
itibaren kıyı kentleri önemli olmuĢtur. Günümüzün geçmiĢi eski kıyı kentlerindeki
tarihi ve kültürel mirasın çok fazla olması en büyük göstergedir. Kıyı kentleri değiĢen
ve geliĢen dünyamızda bazı kimlikler kazanmıĢlardır. Bazıları tarım, bazıları turizm,
bazıları da sanayi kentleri olmuĢlardır. Bunların yanında ticaret, eğitim, sosyo kültürel,
siyasal merkezler olmuĢlardır. Öne çıkan ve etiket olan bazı kentler çok fonksiyonu
kendinde barındırmaktadır. Ülkemizde Ġstanbul, Ġzmir, Antalya dünyada New York,
Los Angeles, Tokyo, Sidney, Londra, St Petersburg, Cape Town, Barselona, Lizbon,
Hamburg, ġanghay, Hong Kong, Dubai vb. birçok deniz kıyı Ģehri öne çıkarken
turizmde de parlayan yıldız olmuĢlardır.
Bunların yanında göl kıyısında kurulmuĢ ve dünyaca tanınmıĢ Ģehirler vardır.
Cenevre (Cenevre Gölü), Bakü (Hazar Gölü), Chicago (Michigan Gölü). Kanallar
kıyısında Venedik, Brugge, Amsterdam ve Hamburg nehir kenarlarında; Köln –
Dusseldorf (Ren), Paris (Seine), BudapeĢte (Tuna), Londra (Thames Nehri), Prag
(Vitera Nehri), Austin (Colorado Nehri), Kazan (Volga Nehri), Hartum (Nil Nehri) gibi
önemli Ģehirler kurulmuĢtur. Yine bu Ģehirlerin de turizm potansiyelleri çok yüksektir.
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Foto 3: Salda Gölü
Kaynak: Ġlerihaber.org
BirleĢmiĢ Milletler ilk defa 1972 yılında nüfusu 10 milyonu geçen Ģehirleri
“Megapol” ilan etmiĢtir. Günümüzde dünyada 27 adet mega Ģehir vardır. Bunlardan
13‟ü denize kıyısı olan mega Ģehirlerdir. Ġstanbul, New York, Tokyo, Osaka-Kobe,
Mumbai, ġanghay, Shenzhen, Manila, Jakarta, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Lagos deniz kıyısında kurulmuĢ bu 13 mega Ģehirden 7‟si de baĢkent olarak idari
hüviyet kazanmıĢtır. Bu mega Ģehirlerin kıyı alanlarında turizm ve diğer ekonomik
faaliyetlerinin de ön plana çıktığı görülmektedir.
Kıyı Alanları ve Turizm EtkileĢimi
”Bacasız sanayi”, “çevre dostu” ve “temiz endüstri” gibi isimlerle nitelendirilen
turizm, kıyı alanlarının en önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. “Rekreasyon ve
turizm faaliyetlerinin, çevresel unsurların hemen hepsi üzerinde bazen olumlu fakat
daha çok olumsuz çeĢitli etkileri görülmektedir”596 Turizm faaliyetlerinin sağlıklı ve
sürdürülebilir olabilmesi için çevre koĢullarının olumlu olanaklar sunması gerekir.
Çevresel kalite, her Ģey için son derece önemlidir. Hem fiziki ortamın korunması hem
de beĢeri faaliyetlerin gerçekleĢmesi için çevre önem taĢımaktadır.
Turizmin her faaliyeti çevreyi etkilemekte ve çevreyi değiĢime zorlamaktadır.
Bu değiĢimden kıyı alanları en fazla etkilenendir. Tesisler, oteller, marinalar, eğlence
merkezleri, konutlar, alıĢveriĢ merkezleri ve vb. unsurlar kıyı alanlarında değiĢime
neden olmaktadır. Kıyı turizmi, her yönüyle ulusal ve uluslararası alanda kendini öne
596
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çıkarmıĢ bir ekonomik faaliyettir. Dünyada hem turist sayısı hem de gelir açısından öne
çıkan ekonomik faaliyet olmuĢtur. Yatırımlar büyük boyutlara ulaĢırken ülkeler arası
rekabetler oluĢturmaktadır. Turizm ve çevre iç içe geçmiĢ bir bütünlüğü ifade ederken
hiçbir zaman ayrı düĢünülemez. Çevre, turizm faaliyetlerinden etkilenirken turizm de
çevrenin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.

Foto 4: Tahrip OlmamıĢ Doğal Kıyı Alanı (Ayvalık)
Kaynak: Ġleri Haber
Sosyo kültürel anlamda kendini gösteren kıyı turizmi, çok büyük parasal
değerlerle yatırım sahası olurken diğer taraftan da istihdam yaratmaktadır. Bunun
yanında diğer sektörleri de etkileyen veya sektörlerden etkilenen olmuĢtur. Kısaca iĢ
hacmini geliĢtiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve
kültürel yaĢantıyı etkileyen siyasal bakımdan da önemli toplumsal fonksiyonları
baĢaran bir nitelik kazanmıĢtır.
Turistik harcamalarında gittikçe artan bir trend görülmektedir. Turizm sektörü
kıyı alanlarını kullanma talebinde olan diğer sektörlerle paylaĢım sorunları
yaĢamaktadır. Kıyı alanlarında yaĢanan en büyük sorun arazinin kullanılmasıdır.
Turizm faaliyetlerini geliĢtirmek adına yanlıĢ arazi kullanımı nedeniyle kıyı alanları
amaç dıĢında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle 2. Dünya SavaĢı sonrasında baĢta
geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere kıyı alanları çok hızlı Ģekilde tahrip edilmiĢ ve kapasitesi
üzerinde faydalanılmıĢtır. Bu durum özellikle 1980‟li yıllardan sonra ülkemizde de çok
etkili Ģekilde görülmeye baĢlanmıĢtır. Ülkemizde turizmin geliĢtirilmesi amacıyla
oluĢturulmuĢ Batı Akdeniz ve daha sonraki turizm projeleri sonrasında kıyı
alanlarımızda yaĢanan sorun ve sıkıntılar buna en güzel örneklerden biridir.
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Kıyı alanlarının kullanımı ve “paylaĢımında ortaya çıkan sorunlar, çıkar grupları
arasında çatıĢmalara neden olmaktadır. Bunlar;
- Sanayi yatırımı yapan bütün giriĢimciler
- Turizm sektöründe yatırım yapan büyük sermaye
- Turizm ve dinlenme yatırımları yapan küçük giriĢimciler
- Bir sahil yerleĢmesinin turizme açılma öncesindeki sakinleri
- Emlakçılar-yapsatçılar
- Orta sınıflar
- Kıyı arsalarından satın alarak spekülatif değer artıĢından pay alamayacak gelir
düzeyindeki emekçiler ve marjinal kesim mensupları
- Kamu bürokrasisi olarak sınıflandırılmıĢtır”597
Turizm ve çevre birbirini tamamlayan ve çok yönlü etkileĢim yaĢayan önemli
konulardır. Çevrenin durumu ve potansiyeli turizm için son derece önemlidir. Kıyı
alanlarının çevre koĢulları buradaki turizm faaliyetlerinin önemini ve potansiyelini
belirlerken aynı zamanda turizmin sürdürülebilirliğini sağlar. Ġyi korunmuĢ ve planlı
bir Ģekilde düzenlenmiĢ kıyı alanlarında sürdürülebilir turizm faaliyetleri mümkündür.
Böylece kıyı alanlarının her ekonomik faaliyette olduğu gibi turizmde de çok önemli
bir kaynak ve potansiyel olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kıyı alanlarına yönelik yapılan politikalar kıyı alanlarının geleceğini belirler.
Özellikle önemli ekonomik faaliyet olan turizmin sürdürülebilir Ģekilde yapılması kıyı
alanlarının korunmasıyla ilgilidir. Hassas ve korunması son derece önemli olan kıyı
alanları aynı zamanda insanların önemli yaĢamsal alanlarıdır. Diğer taraftan kıyı
alanları su ve kıyı canlıları için de son derece önemlidir.
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Foto 5: Henderson Adası (Pasifik Okyanusu Güneyi)
Kaynak: Star.com.tr
Kıyı alanları denilince turizm faaliyeti gelse de baĢta insanlar olmak üzere tüm
canlıların önemli yaĢam alanlarıdır. Bu amaçla Avrupa Birliği 1987 yılından itibaren
kıyı alanlarını daha temiz, kullanılabilir, sürdürülebilir ve turizm faaliyetlerine olanak
sağlamak için “Mavi Bayrak” sloganı ortaya koymuĢtur. Bu aynı zamanda kıyı
alanlarında sağlıklı ortam oluĢturmak için de çok önemli bir hamle olmuĢtur.

Foto 6: Urla Kum Denizi Plajı (Mavi Bayraklı)
Kaynak: Korkusuz.com.tr
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Kıyı Turizm EtkileĢiminin Olumsuz Etkileri
Doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Çevre-insan
ve insan-çevre etkileĢimi karĢılıklı olsa da her ikisinde de olumlu ve olumsuz sonuçlar
ortaya çıkmıĢtır. Kıyı alanları özellikle konutlar, turizm faaliyetleri ve tesisler nedeniyle
yoğun nüfuslu alanlar haline gelmiĢtir. “TaĢıma kapasitesi” çevrenin ve kıyı alanlarının
en önemli meselesinden biridir. “Turistik talep, turistik kaynakların, optimum taĢıma
kapasitesini zorlamaya baĢladığı zaman ortaya çıkan bozulmalar, fiziksel, çevresel
(ekolojik) ve psikolojik taĢıma kapasitesi üzerine baskı uygular”598 Kıyı-turizm
iliĢkisinde de taĢıma kapasitesi aĢıldığında çok farklı problemler ortaya çıkmaktadır.
Kıyı alanlarında meydana gelen değiĢim ve geliĢmelere yapılaĢma, turizm ve
diğer faaliyetler neden olmaktadır. Plansız ve programsız çalıĢmalar ve kontrol
mekanizmasının zayıf/olmadığı kıyı alanlarında coğrafi çevre ve kıyı hızlı bir Ģekilde
değiĢim yaĢar. Sahip olduğu doğal ortam ve ortaya konulan beĢeri durum zaman içinde
yok olmaya baĢlar. Doğal çevre ve kıyı tahribata uğrar ve beklentiler zayıflar.
Kıyı alanlarının dar bir bölge olarak düĢünmemek gerekir. Ard bölgesiyle ele
alınıp düĢünüldüğünde coğrafi bir bütünlük sağlanmıĢ olur. Kıyı-ard bölge iliĢkisi yılın
tamamında birbirini tamamlayıcı özelliktedir.
“Çevre-kıyı üzerinde turizmden kaynaklanan baskıları birkaç kümeye ayırarak
incelemek olanaklıdır. Ġlk olarak, doğrudan doğruya turizm etkinlikleri sonucunda
doğal çevreye verilen zararları belirtmek gerekecektir. Burada söz konusu olan, doğal
ve tarihi değerlerin turizm etkinliklerinden olumsuz yönde etkilenmesidir. Ġkinci olarak,
nüfus yığılmasının beraberinde getirdiği iletiĢim ve ulaĢım araçlarının olumsuz
etkilerinden söz edilebilir. Bu alanlarda nüfus yığılması, çevre kirliliği, gürültü kirliliği
gibi olumsuz sonuçlara da yol açar”(Duru,2003:50). Bu durum kıyı alanlarında çok
fazla yaĢanmakta ve olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir.
Dünya kıyılarının taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmasına sebep olan en önemli
faaliyet turizmdir. Bunun yanında yapılaĢma, sanayi, ulaĢım da söylenebilir. Bu
örnekleri ülkemizde, turizm faaliyetlerinde dünyanın önde gelen ülkeleri olan Fransa ve
Ġspanya‟da da görmek mümkündür.
Turizmin geliĢmesine olanak sağlayan doğal ve beĢeri özellikleri bünyesinde
taĢıyan kıyı alanları, turizm faaliyetleri için tercih edilen sahalar olmaktadır. Güçlü
potansiyeli olan kıyı alanları dünyada her zaman turizm için düĢünülür. Her ülke kıyı
alanlarında turizmi geliĢtirmek için projeler hazırlar, kanunlar çıkarırlar, yatırımlar
yaparlar ve teĢvikler verirler. Bunlar kontrol edilmediğinde kıyı alanları baskı altına
girmeye baĢlamakta ve sonucunda da alt yapı problemleri ortaya çıkmaktadır. Bununla
beraber kıyı alanlarının yaĢadığı sorunlar;
598
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Gürültü
Görüntü
IĢık
Su-toprak-hava
Yeraltısuları kirlilikleri
Doğal ortam canlıları
Bitki örtüsü
Tarım toprakları yok oluyor.

Foto 7: Londra/Ġngiltere
Kaynak: Kilsanblog.com
Değerlendirme
Kıyı alanları coğrafi perspektif ölçeğinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.
Arazi kullanımı açısından kıyı alanları tüm faaliyetlere açık sahalardır. Kamu
buralardan hizmet verir ve alır.
Kıyı alanları denilince ilk akla gelen ekonomik faaliyet turizmdir. Bunun
yanında tarım, sanayi, hizmet ve ulaĢım faaliyetleri de çok canlı yapılmaktadır.
Konut yapımı seçiminde kıyı alanları her zaman tercih edilmektedir. Buna karĢın
imar planlarında sahanın topografik özellikleri dikkatle ele alınmalıdır. Deprem, taĢkın,
heyelan ve toprak kayması gibi doğal olaylar ele alınıp değerlendirilmelidir.
Kıyı alanlarının bir taĢıma kapasitesi vardır.
Kıyı alanlarının alt ve üst yapı imkanları son derece önemlidir.
Kıyı alanlarının korunması ve değerlendirilmesi için özel kanunlar çıkarılmıĢtır.
Buna rağmen baĢta ülkemiz ve diğer ülkeler olmak üzere kurumları arasında yetki
karmaĢası görülmektedir. Kıyı alanları multidisipliner heyetlerle çalıĢılmalıdır.
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Kıyı alanlarını koruyan, kullanan kurumların ve özel mülkiyetin baskısından
uzak tutmak gerekir.
GeliĢtirilen politikalar uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır.
Kıyı alanlarındaki çalıĢmalar planlı ve programlı olmalı ve kontrol mekanizması
güçlü sistemler oluĢturulmalıdır.
Yasal çerçeveler ayrıntılı hazırlanmalı ve yönetim aĢaması kanunlar ölçeğinde
yapılmalıdır. Ġhlale sebep olanlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.
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PLATON'DA FĠLOZOFLARIN/FĠLOZOFUN
KRAL OLMASI ÜZERĠNE
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
Platon'un siyaset felsefesinin özellikle de Devlet adlı diyalogunun en tartıĢmalı
konularından biri filozofların/filozofun kral olması ya da kralların/kralın filozof
olmasıdır. Onun siyaset felsefesinde ortaya koyduğu filozof-kral düĢüncesi, varlık, bilgi
ve değer üzerinden kurduğu felsefi sisteminin de temelini oluĢturmaktadır. Bu anlamda
o, metafiziğinde gerçek bir varlık, epistemolojisinde gerçek bilginin nesneleri haline
getirdiği idealar öğretisini, siyaset felsefesinde "Ġyi ideası" ve adaletle iliĢkilendirir.
Platon'a göre nasıl ki Demiourgos, evrende; akıl, insan ruhunda düzeni sağlıyorsa,
filozof-kral da poliste düzeni ve adaleti sağlar. Böylece Platon'da düzen, varlığın
ontolojik düzeninden insan ruhunun ahlaki düzenine oradan da toplumun ve polisin
siyasal düzenine geçen üç aĢamalı bir görünüm arz eder. Sonuç olarak Platon'da, adında
da anlaĢılacağı üzere, ideal devlet, yani polis ideası, idealar dünyasından indirildiği,
felsefeye dayandığı için filozoflar tarafından yönetilmesi gereken devlettir. ĠĢte bu
çalıĢmada Platon'un polisi yönetmesi gereken kiĢi olarak ilan ettiği filozof kral üzerine
görüĢleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Polis, Ġdeal Devlet, Adalet, Filozof-kral
ON PHILOSOPHER(S) TO BE KING IN PLATO
ABSTRACT
One of the most controversial issues of Plato's political philosophy, especially
the dialogue of the Republic, is that philosophers/philosophers are either kings or king
philosophers. The philosopher-king, which he put forth in his political philosophy is
also the basis of the philosophical system established by reason, existence, knowlendge
and value. In this sense, he associates the teaching of ideas which is a real entity in
metaphysics, objects of true knowledge in epistemology, with "the good idea" and
justice in political philosophy. According to Plato, Demiourgos is at cosmos; if the
mind is in control of the human soul, the philosopher-king also provides the order and
justice in the city. Thus, in Plato, the order presents a three-stage view from the
ontological order of existence to the moral order of the human soul, and then to the
political order of society and city. As a result, in Plato, as the name implies, the ideal
city, the idea of city, is the city that philosophers must govern because they are based
on philosophy, which is reduced from the world of ideas. In this work, Platon will deal
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with the views of the philosopher king whom the police declared as the person to be
directed.
Keywords: City/polis, ideal city, justice, philosopher-king
GiriĢ
Platon, düĢünce tarihinin hiç kuĢku yok ki en önemli ve en etkili düĢünürlerinden
biridir. Her Ģeyden önce o felsefenin kurumsallaĢmasına, felsefenin geliĢimi açısından
vazgeçilmez bir Ģey olan yazılı geleneğin oluĢmasına yaptığı katkı açısından önem arz
eder; Aristoteles gibi büyük bir filozofun hocası veya Aristoteles gibi bir filozofu
ortaya çıkaracak geleneğin kurucusu olmak bakımından önem taĢır. Ġki dünyalı
metafiziğiyle bütün Ortaçağ düĢüncesini belirleyecek olan öte dünyacı ya da idealist
felsefe geleneğinin, Hristiyan Ortaçağ felsefesine en azından St. Augustinus, Ġslam
felsefesine de en azından Fârâbi üzerinden etki etmesi bakımından ayrıca önemlidir.599
Platon hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte Sokratik gelenek adı
verilen düĢünce geleneğinin kurucu üyelerindendir. Bu geleneğin önemli
özelliklerinden biri varlık, bilgi ve değer üzerinden bir süreklilik inĢa etmiĢ olmasıdır.
Platon bu sürekliliği inĢa etmek için felsefenin kadim dünyadaki varlıktan bilgiye ve
değere doğru ilerleyen kuruluĢu gereği, metafizikten doğa felsefesi yoluyla
epistemolojiye ve etikten siyaset felsefesine doğru geliĢecek Ģekilde bir felsefi sistem
kurar.
Platon'un felsefi sistemindeki felsefi disiplinlerin sıralanıĢı daha sonraları
düĢüncesini etkileyen etik ve politik sebeplerle tersine döner ve bu kez, siyaset
felsefesinden etik, epistemoloji ve metafiziğe doğru ilerleyen bir iliĢki Ģeklinde tezahür
eder. Özellikle Devlet'te sadece "adalet" meselesine kapsamlı bir çözüm getirme
noktasında ideal bir devletin inĢasından meydana gelen bir politik felsefe yoktur; aynı
zamanda düalist bir metafizik, belli bir epistemoloji anlayıĢı ve sıkı bir eğitim felsefesi
vardır. Bütün bunlardan hareketle Platon'un felsefesini inĢa ederken politik bir hedefle
yola çıktığını, dolayısıyla onun sisteminin temelinde siyaset felsefesinin bulunduğunu
söyleyebiliriz. Nitekim bu düĢüncelerimizi destekler bir tarzda Platon, felsefeyi,
siyasetteki krizleri çözmek için bir araç olarak kullandığını Mektuplar'ında Ģöyle ifade
eder:
…Felsefeyi överken, ancak felsefenin yardımıyla devletlerin ve kiĢilerin
yönetiminde doğruluk gösterebileceğimi söylemiĢ; bundan ötürü de insan soyunun
baĢına çöken belalardan ancak tam ve gerçek filozofların yönetimi ele almasıyla ya da
devletin baĢında olanların gerçekten filozof olmaları durumunda kurtulabileceğini
belirtmiĢtim.600
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Gerçekten de Platon, filozof kral veya krallar olmadıkça, yani bilgi ile iktidarın
birleĢmemesi durumunda, politik koĢullarda veya insanların ahlaki hayatlarında
herhangi bir iyileĢmenin söz konusu olamayacağı sonucuna varır. Bu yüzden de
öncelikle bilginin yönetimini tesis edecek, adaleti hayata geçirecek bir politik düzenin
inĢasını, ideal bir devletin kuruluĢunu en temel amaç yapar.601
Platon'un Siyaset Felsefesi
Platon'un siyaset felsefesi, ortaya koyduğu felsefi sistemin bütün unsurlarını
birbirine bağlayan mihenk taĢı olması nedeniyle özellikle ele alınmayı gerekli kılar.
Platon'un hocası Sokrates Atina'daki krizi görüp, manevi varlıklarını ve erdemi
unutmuĢ yurttaĢları dönüĢtürmek amacıyla bir ahlaki reform projesi baĢlatır. BaĢka bir
ifadeyle, o söz konusu ahlaki reform projesi doğrultusunda iyi ve erdemli bir hayatın
önemine vurgu yaparken "nasıl iyi yaĢanacağı" sorusunun doğru yanıtının bir felsefe
disiplini olan etik olduğunu ifade ederek ahlak felsefesinin kurucusu olur. Fakat
Sokrates, Platon'a aynı zamanda "iyi hayatın" "iyi bir düzen ya da rejimden ayrılmaz
olduğunu" da ifade eder.602
Platon, hocasının bu düĢüncesinden hareketle, iyi hayatla ilgili sorularla
politika arasında sıkı bir iliĢki kurarak, adalet ve iyi hayatın ancak "güzel kent"
anlamını verdiği Kallipolis'te yani ideal bir rejimde hayata geçirilebileceğini düĢünür ve
söz konusu iyi rejimi veya en iyi yönetimi Devlet'te ortaya koyar. Ayrıca Platon, Devlet
dıĢındaki diğer politik eserleri olan Devlet Adamı ve Yasalar'da en iyi rejimin ne olduğu
sorusunu yanıtlarken, kozmolojik ve teleolojik görüĢlerine baĢvurur.603 Platon'un
siyaset felsefesinin en önemli özelliğini ifade eden bu durum üç ayrı Ģekilde
gösterilebilir.
Ġlk olarak Platon, sadece evreni değil, aynı zamanda toplumu da canlı bir
organizma olarak görür. Bu yüzden, o, evreni salt maddi nedenlerle açıklamanın
imkansız olduğunu, ondaki düzen ve uyumun teleolojik bir çerçeve içinde Ġyi ideasıyla
açıklanmasının zorunlu olduğunu düĢünür. O, evren ve toplum arasındaki yapısal
benzerliklere dayanarak kurduğu analojide, sağlam bir toplumun ya da iyi bir rejimin
devletin aklını temsil eden filozof-kralın bilgisi ve eylemiyle açıklanabileceğini dile
getirir.604
Platon, ikinci olarak, canlı bir organizma olarak düĢündüğü toplum veya devlette
sosyal adaleti tesis etmeye çalıĢırken insan doğasından yola çıkar ve bireyin ruhuyla
toplum arasında benzerlik kurar. Ona göre nasıl ki insan ruhunda üç parça varsa, aynı
Ģekilde Kallipolis'te de buna karĢılık üç sınıf vardır. Platon'un en iyi rejimi bulmaya
yönelik bir teĢebbüsle belirlenen siyaset felsefesinin doğrudan doğruya onun
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metafiziğine ve teleolojik dünya görüĢüne bağlı olduğunu gösteren üçüncü delil,
devletin ve bu arada hukukun temeli olarak, uzlaĢımın değil de doğanın alınması
gerektiği Ģeklindeki görüĢüdür.605 Bunu daha iyi anlayabilmek için Sokrates ve Platon
tarafından fark edilen, Atina'nın demokratik anayasanın çöküĢüyle birlikte girmiĢ
olduğu, krize bakmak gerekir.
Demokrasi EleĢtirisi
Platon'a göre devletin ve hukukun temeli olarak doğanın değil de uzlaĢımın ölçüt
alınması Atina'da bir politik krize yol açmıĢtır. Ona göre Atina toplumunun yurttaĢları,
demokratik bir devlette, birtakım yasalar tarafından yönetildiklerine inanmaktaydı. Bu
yasalara meĢruiyetini veya yaptırım gücünü veren yegâne unsur ise, uzlaĢımdı.
Dolayısıyla bu yasalar insanların istek ve arzularına göre değiĢtirilebilirdi. Bu ise
devletin temelinin doğal değil de uzlaĢım olduğu anlamına gelir. BaĢka bir ifadeyle,
"adil Ģeyler" hiçbir Ģekilde doğadan gelmezler, doğaları gereği adil olmazlar; tam
tersine onlar yasalardan dolayı adil olurlar. Platon'a göre yasayı uzlaĢıma bağlayan
böyle bir görüĢ politik bir krize yol açar. Çünkü uzlaĢımdan veya adaleti yasallığa
eĢitleyen anlayıĢtan çıkacak politik bir öğreti, Thrasymakhos'un Devlet'te ifade ettiği
üzere "adaletin güçlünün çıkarı"na eĢitleyen öğretidir.606
Peki, Platon'un siyaset felsefesiyle aĢmaya çalıĢacağı böyle bir toplum ve adalet
anlayıĢı, nasıl ve hangi geliĢmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır? Platon burada
en büyük sorumluluğun, Pre-sokratiklere ait olduğunu düĢünür. Çünkü ilk olarak doğa
filozoflarının evrendeki her Ģeyi birtakım münferit tepkilere indirgeyerek mekanik bir
Ģekilde açıklama çabaları ikinci olarak da Sofistlerin ahlaki rölativizmi hatta "gücün
hak olduğu" öğretisinde cisimleĢen kaba uzlaĢımcılıkları olgu ile değeri birbirinden
ayırmıĢtır. Bu yüzden Platon, sofistlerin nomos (yasa) anlayıĢına, yasanın devletteki
rolüne dair görüĢlerine karĢı çıkar. Bu durumda Platon'a göre yapılması gereken Ģey,
olgu ile değerin birliğini yeniden tesis etmektir.
Bunun için Platon, Sokrates öncesi doğa filozoflarının maddi dünyayı ve onun
farklı tezahürlerini açıklamak için kullandıkları doğa kavramını, zaman ve mekân
dıĢında ayrı bir dünyada var olan tümel olarak tözleĢtirir ve akıl yoluyla kavranabilir
gerçeklikler haline getirir. Böylece Platon metafiziğinde gerçek bir varlık olarak
tanımladığı, epistemolojisinde ise gerçek bilginin nesneleri haline getirdiği ideaları,
ahlak ve politikada yasa koyucu veya yöneticiler tarafından sonradan yapılacak yasalar
ve bu arada bireyin ahlaki hayatı ve erdemleri için birer model haline getirir. Bu
çerçevede artık ideaların sadece en gerçek değil, fakat aynı zamanda en değerli varlıklar
oldukları söylenebilir. Platon'a göre, eğer adil olanın salt yasaya uygun olmak veya
yasallık dıĢında bir anlamı olacaksa, bir devletten diğerine değiĢen yasaların üstünde ve
605
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ötesinde bir adalet standardının olması gerekir. Buradan hareketle Platon'un, sofistlerin
yasayı salt uzlaĢım olarak gören ve politik açıdan son derece tehlikeli ve kriz yaratıcı
sonuçlara götüren anlayıĢlarının gerisindeki mekanik nedenlerle belirlenen materyalist
ve natüralist doğa tasarımına, tamamen farklı bir metafizik tasarımla karĢılık verdiği
söylenebilir.607
Platon Atina'daki krizin doğa-yasa (phusis-nomos) ayrımından doğduğunu tespit
ettikten sonra krizi tetikleyen unsurlar olarak gördüğü demokrasinin temel değerleri
olan özgürlük ve eĢitliğe eleĢtiriler yöneltir. O, demokrasinin savunduğu özgürlük
anlayıĢını kendi özgürlük anlayıĢından hareketle eleĢtirir. Onun özgürlük anlayıĢı
Mağara Benzetmesi üzerinden ifade ettiği gibi cehaletten, bilgisizlikten ve
yanılsamaların yol açtığı entelektüel bir esaret halinden kurtuluĢ anlamında rasyonel bir
özgürlük anlayıĢıdır. Aklın tutku ve iĢtiha üzerindeki kontrolü sayesinde sadece
filozofun özgür olduğunu dile getiren Platon, kendi özgürlük anlayıĢını demokrasinin
savunduğu özgürlük anlayıĢının yerine geçirir. EĢitliğe gelince Platon'a göre
demokrasilerde eĢitlik, politikaya genelin iyiliğinden ziyade kendi çıkarlarını gözeten,
her türden güç ya da iktidar tutkunu bireylerin dâhil olmasına yol açar. Yine bu
bağlamda eĢitlik ilkesi sayesinde demokrasi, iyi bir yönetim için vazgeçilmez olan bilgi
ve beceriden yoksun insanların iĢ baĢına geçmesine izin verdiği için kötü bir yönetim
Ģeklidir.608
Öte yandan Platon, Atina demokrasisinde geçerli olan ve yurttaĢlara gösterdikleri
farklılıklar ne olursa olsun eĢit adalet dağıtan "aritmetik eĢitlik" düĢüncesinin karĢısına,
eĢit olmayana eĢit davranmamayı öğütleyen "geometrik eĢitlik" düĢüncesini yerleĢtirir.
Artık Atina demokrasisinde olduğu gibi herkes her iĢi yapmamalı, devlet, kendisi için
"iyi" olanı, bir geometricinin üçgeni bilmesi gibi, bilen filozofa teslim etmelidir.609
Buradan da anlaĢılacağı üzere Platon'un demokrasiye yönelik eleĢtirisi, bilgi
üzerinden gerçekleĢir ve o demokrasinin bilgiye, üstelik felsefi bilgiye dayanmayan bir
rejim olduğuna dikkat çeker. Bu hususa dikkat çekmek için genel olarak tekhne ya da
sanat, özel olarak ise gemi analojisine baĢvurur. Sanat analojisine göre, zanaatlar yani
hekimlik, ayakkabıcılık, marangozluk vb söz konusu olduğunda, nasıl ki her zaman iĢin
uzmanına baĢvuruluyorsa, gerçek bilgiyi gerektiren bir sanat olan politikada da doğru
bir yönetim için gerekli bilgi ve beceriye sahip olan uzmana baĢvurulması gerekir.610
Gemi analojisinde ise Platon, devleti bir gemiye, devletin yöneticisini de
geminin kaptanına benzetir. Geminin yolcularıyla birlikte baĢarılı ve güvenli bir
yolculuk yapabilmesi için dümende, geminin imkanlarını ve durumunu bilen, sadece
coğrafya ve astronomi değil, fakat baĢta denizcilik olmak üzere konuyla ilgili her Ģeyi
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bilen bir kaptanın olması gerekir. Onun bakıĢ açısından geminin dümenine bilgisiz ve
eğitimsiz bir kime geçtiği zaman bu durum gemide yolculuk yapan herkesin hayatını ve
güvenliğini tehlikeye sokar. Benzer Ģekilde devletin dümeninde de bilimlerin yani
coğrafyanın, astronominin, iktisadın olduğu kadar iyinin bilgisinin de yani felsefe
bilgiye de sahip olan bir uzmanın, bir filozofun olması gerekir.611
Platon, uzlaĢım, kura ve Ģans yoluyla iĢlerlik kazandırılan bir siyasal
organizasyonun bir kanaatler rejimine, siyasal uzmanlaĢmaya, dolayısıyla politik
hakikate karĢıt bir rejimin de kaotik bir rejime evrilmesinden; bununsa adil bir
toplumsal düzen kurma ihtimalini ortadan kaldırmasından duyduğu rahatsızlığın
ipuçlarını Devlet'in baĢından sonuna kadar bizlere sunmaktadır. Bu yüzden Platon,
"filozofa göre devlet Ģekli yok bugün"612 diyecektir. Filozofa göre devlet Ģekli yoktur,
çünkü filozofun yönetime geçebileceği koĢullar henüz mevcut değildir. BaĢka bir
ifadeyle filozofun "kral" olabileceği bir politik yapı, uzlaĢımın, kuranın ve Ģansın
devrede olduğu, haliyle olmak isteyen herkesin yönetime aday olduğu bir düzende daha
baĢtan imkansız hale gelmiĢtir. Bu yüzden Platon Devlet'te filozofun yönetici olduğu
bir politik zemini tesis etmeye çalıĢır.613
Sonuç olarak Platon, demokrasiyi, görünüĢlere dayalı empirik epistemolojisi ve
bu epistemolojinin yarattığı istikrarsızlık, anarĢi ve yanlıĢ bir özgürlük telakkisi
nedeniyle eleĢtirir. Ama hepsinden daha önemlisi onu politik adaleti hayata
geçirmemesi nedeniyle mahkum eder. Platon Devlet'te doksanın yerine epistemenin
hüküm sürdüğü bir yönetsel aygıt geliĢtirme projesini, antik Yunan'ın demokrasi
anlayıĢının karĢısına koyar ve siyaseti hakikatle iliĢkilendiren ve toplumsal pozisyonları
bu iliĢkilendirme doğrultusunda liyakatı esas alarak pay eden bir siyasal yapı tahayyül
eder.614
Ġdeal Devlet Tasarımı
Platon, genel anlamda her birisi bir düzenin ifadesi olan, doğal evren, politik
evren ve bireysel psikolojik evren kavramlarından hareketle siyasete, organizmacı bir
bakıĢ açısıyla yaklaĢır. Bu anlamda Platon bireyin bireysel kaderi ile toplumun, sitenin
kaderi arasında sıkı bir bağ kurar. Buna göre bireyin mutluluğu sitenin kaderi ve
mutluluğuna ne kadar bağlıysa bireyin bozukluğu da aynı ölçüde sitenin bozukluğunun
kaynağını teĢkil eder. Bundan dolayı Platon'un ahlak öğretisi ile politik öğretisi her
zaman ve haklı olarak birlikte ele alınır. Platon'un siyasete iliĢkin en tanınmıĢ ve en
hacimli eseri olan Devlet'in de siyasete iliĢkin bir inceleme olduğu kadar ahlaka iliĢkin
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bir eser olarak da göz önüne alınması mümkün ve doğrudur. Bu nedenle Devlet'in diğer
adının Adalet Üzerine ya da Adil Adam Üzerine olması da manidardır.615
Devlet'te sözü edilen adalet, her ne kadar toplumsal, siyasal ve hukuki bir anlama
sahipse de bunlara oranla ve daha büyük ölçüde ahlaki bir kavramdır. Çünkü Devlet
diyalogunun ilk iki kitabı incelendiğinde Sokrates ve diğer karakterlerin adalet ve
adaletsizliğin ne olduğuna dair tanımlamalarına bakıldığında bu adalet
tanımlamalarının sosyal ve politik anlamda adaletten farklı olarak özü itibariyle
bireysel ahlaki bir erdem ve bu erdeme sahip kiĢi olarak ele alındığı görülmektedir.616
Devlet diyalogunun giriĢ kısmında ele alınan "adalet, doğruyu söylemek ya da alınan
Ģeyin geri verilmesidir"617, "dosta iyilik düĢmana kötülük yapmaktır"618 ve "adalet
güçlünün iĢine gelendir"619 tanımlarına baktığımızda sözü edilen adaletin bireysel
ahlaki bir erdem olarak ele alındığı görülür.
Platon, Devlet diyalogunun ilerleyen kısımlarında adalet kavramını sadece birey
açısından ele almanın tartıĢmaları sonlandırmadığını, onu toplum ve site açısından da
ele almanın daha iyi sonuç verebileceğini ileri sürerek Ģöyle bir teklifte bulunur:
Gözü çok keskin olmayan kimselere uzaktan küçük harfler okutulmak istense,
bunları biri, aynı harflerin baĢka bir yerde daha büyük olarak bulunabileceğini akıl etse,
bu iĢ ne kadar kolaylaĢır. Önce büyük harfleri okur, sonra da küçük harflerin büyüklerin
eĢi olup olmadığına bakar. …Bundan Ģuna geçebiliriz: Daha büyük olan bir Ģeyde
adalet, daha büyük ölçüde vardır. Onu orada görmek daha kolaydır. Onun için
isterseniz, önce toplumda arayalım, doğruluğun ne olduğunu. Sonra aynı araĢtırmayı bir
tek kiĢi üzerinde yaparız. Böylece en küçükte en büyüğe benzeyen yönleri buluruz.620
Bu teklifin kabulünden sonra Platon, adalet kavramını tek bir insan daha büyük
bir Ģey olan toplum ve devlette incelemeye koyulur. Ona göre toplumu ve devleti
meydana getiren Ģey, tek insanın yaĢamak ve varlığını devam ettirmek için kendi
kendine yetmemesi, baĢkalarına ihtiyaç duymasıdır. Bu yönüyle Platon için toplumu
meydana getiren Ģey, öncelikle sahip oldukları ihtiyaçlardır. O, ilk ihtiyacın yiyecek
olduğu bilgisini vermekte, keza yiyecek olmadan yaĢam ve varoluĢun olanaksız
olduğunu dile getirmektedir. Ġkinci ve üçüncü ihtiyaçlar ise barınma ve giyinme
olacaktır.621 Ancak Platon‟a göre hiç kimse sahip olduğu ihtiyaçları tek baĢına
karĢılayamaz. Oysa insanlar farklı yetenek ve kabiliyetlerle donatılmıĢlardır. Eğer
herkes kendi özel kabiliyetine uygun iĢi yapar ve diğer insanlarla iĢbirliğine girerse bu
615
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herkes için hem daha güzel hem de daha kolay olur. Ġhtiyaçların farklılığı ve çeĢitliliği,
kabiliyetlerin farklılığı ve çeĢitliliği ile birleĢince iĢ bölümü hem zorunlu hem de herkes
için en yararlı bir durum ortaya çıkarır.622 Kallipolis sürecinin bu ilk döneminde
kötülük, açlık, fakirlik, baskı, hükümet, savaĢ uyku halindedir ve insanlar herhangi bir
lüks tüketimi içinde değildirler.623 Platon'a göre bu toplum, insanların henüz bir devlete,
yasalara, yöneticilere ihtiyaç duymadıkları, henüz bozulmamıĢ, sağlıklı toplumdur.624
Bu toplum sadece insana özgü bir yaĢayıĢ formu olmadığından dolayı, "Domuz Polis",
huzurlu ve dengeli olduğundan dolayı "Sağlıklı Polis", kimsenin aĢırıya
kaçmamasından ve sadece zorunlu ihtiyaçların karĢılanmasından dolayı "Ölçülü Polis"
olarak da nitelendirilebilir.625
Ancak insanın karmaĢık bir varlık olması, onun ruhunun hırs ve arzuları bu
sağlıklı, ideal toplumun devamına izin vermez. Ġnsanların yavaĢ yavaĢ lükse yönelmesi,
otlakların ve arazilerin yetersizliği, insanların birbirlerinin malına göz dikmesi ve ele
geçirme arzusunun baskın hale gelmesi vb gibi birtakım geliĢmeler ikinci toplumun
meydana gelmesine neden olur. Bu toplumda zorunlu ihtiyaçların dıĢında mal edinme
düĢkünlüğü olduğu için çatıĢma ve savaĢlar ortaya çıkmıĢ ve bu çatıĢma ve savaĢları
önlemek için bir savaĢçılar sınıfına, ihtiyaç duyulmuĢtur.626 Ġlk poliste yer almayan
böyle bir unsurun ortaya çıkıĢı, toplumda daha önceden bulunmayan bir sınıfın,
koruyucu sınıfın ortaya çıkıĢına neden olmuĢtur. Bu gruba ihtiyaç duyulmasıyla birlikte
"Askeri Kamp Polis"i veya lükse düĢkün bir toplumu ifade etmesi nedeniyle "Lüks
Polis" adıyla yeni bir polis ortaya çıkmıĢtır.627
Üçüncü evre olan ideal devlet ya da "güzel rejim" anlamına gelen Kallipolis ise
Askeri Kamp Polisine aklın ıĢığının ve bilgeliğin katılmasıyla meydana gelir. Kallipolis
filozofların yönetici olduğu, devletin felsefi bir nitelik kazandığı, aklın ıĢığında ve
hakikate dayalı bir yönetimin gerçekleĢtiği devlettir. Böylece toplumda yönetenler ve
yönetilenler ayrımı ortaya çıkmaktadır. Ancak böyle bir toplumda Platon'un ahlak ve
politika felsefesinin ereği olan iyi hayat ve mutluluk bulunabilir.628
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Platon'da üç evrenin sonucunda ortaya çıkan kallipolis, bünyesinde üç farklı
sınıfı barındırmaktadır. Polisteki insanların yaĢamlarını sürdürmesi için gerekli olan
temel ihtiyaçları karĢılayan, toplumun ekonomik yapısını oluĢturan üretici sınıf, lüks
arzusu dolayısıyla ortaya çıkan savaĢ ve çatıĢmaları önleyen, polisi her türlü iç ve dıĢ
tehlikelere karĢı koruyan koruyucu sınıf ve insanları Ġyi ideası altında akıl ve bilgelikle
idare edecek olan yönetici sınıftır.
Onun ideal devlet, kallipolis adını verdiği yeni devletin inĢasını belirleyen Ģey,
iĢlevselliktir. Onun hocası Sokrates'ten miras aldığı iĢlevsellik anlayıĢına göre bu
dünyada her Ģey bir amaç doğrultusunda "en iyi ilkesi"ne göre meydan geldiği her
varlığın yerine getirmek durumdan olduğu bir iĢlevi (ergon) vardır. Bir bireyi, ya da
toplumu düzensizliği sevk etmeyecek olan ve adaleti tesis edecek olan Ģey, her bireyin
ya da her sınıfın sadece kendi doğasına uygun olan iĢlevi yerine getirmesidir. 629
Örneğin kulağın iĢlevi iĢitmek, bıçağın iĢlevi kesmektir. Her varlık kendine özgü iĢlevi
yerine getirdiği zaman iyi olur ve hak ettiği değeri elde eder. Ayrıca "erdem" ya da
"meziyet" anlamına gelen "arete" sözcüğü de buradan gelir. Böylece iĢlevini tam ve
eksiksiz yerine getiren varlık, erdemli olarak nitelendirilebileceği gibi, kendine has
iĢlevi yerine getirmesini sağlayan özellikler bütününe de erdem denilebilir.630
Platon devlet ile insan arasında kurduğu benzerlikten hareketle devlete ait sınıf
ve bunların erdemleri ile birey olarak insan ruhu arasında da bir benzerlik kurar. Onun
geliĢtirdiği ruh kuramında insan ruhunun üç kısmı vardır: akıl, irade ve iĢtah. Her
parçanın kendine özgü istek ve arzuları vardır. Aklın en büyük hazzı hakikati
öğrenmektir ve bilgi edinmektir; öfkelenen parça olan iradenin aĢkı zaferler kazanarak
Ģan Ģeref elde etmektir ve son olarak iĢtah kısmının en büyük arzusu ise hoĢlandığı
Ģeyler üzerinde yoğunlaĢarak para ve kazanç elde etmektir.631 Ayrıca bunların kaynağı
olması gereken üç farklı faaliyet kaynağı vardır. Bilme, öfkelenme ve arzulama.632 Yine
Platon'a göre insan ruhunun farklı parçalarına karĢılık gelen üç tip insandan söz
edilebilir: bilgi-sever, ün-sever ve para-sever insan.633 BaĢka bir deyiĢle ruhun baskın
çıkan parçasına bağlı olarak ortaya çıkan insan tipleri filozof, timokrat ve oligark ya da
tirandır. Durum böyle olduğunda ruhun baskın çıkan yanı insanı yönetmeye baĢlar.
Erdemli bir hayat ve dolayısıyla mutluluk ancak aklın iĢini doğru bir Ģekilde yapıp
diğer parçaları idare etmesiyle olur.634
Ruhun bu üç farklı kısmı devlette de üç farklı sınıfa ve faaliyet alanına tekabül
eder. Bilen aklı temsil eden yöneticiler, iradeye karĢılık gelen koruyucular ve arzu ve
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iĢtaha karĢılık gelen üreticiler sınıfıdır.635 Bunlara bağlı olarak da bilgelik, cesaret ve
ölçülülük olmak üzere hem bireyin hem de devletin üç ana erdemi ortaya çıkar.
Yöneticilerin bilgelik, koruyucuların cesaret, üreticilerin ölçülülük erdemine sahip
olmalarının sonucu olarak, her Ģeyin yerli yerinde bulunması anlamında, kendiliğinden
ortaya çıkan dördüncü erdem ise adalettir.636 MacIntyre söz konusu erdemlerin ortaya
çıkıĢını Ģöyle ifade eder:
Her bir özgün iĢlevin yerine getirilmesi bir erdemdir. Nitekim bedensel isteklerin
aklın buyurduğu sınırlamalara uyması durumunda ortaya çıkan erdem Sophrosune'dir.
Tehlikenin meydan okumasına karĢılık veren yüksek ruhlu erdem tehlikeyi aklın sesini
dinleyerek göğüslediğinde, kendini cesaret, andreia olarak açığa vurur. Aklın kendisi,
adaletin kendisinin, güzelliğin kendisinin ve diğer bütün formlardan öte iyi formu'nun
kendisinin ne olduğunu ayırt edebilecek Ģekilde matematiksel ve diyalektik araĢtırma
ile disipline edildiğinde, kendine özgü erdem olan sophia erdemini, yani bilgeliğini
sergilemiĢ olur. Gelgelim bu üç erdem ancak dördüncü erdem olan dikaiousune
erdeminin de sergilenmesi durumunda sergilenebilir; çünkü dikaiosune… tam olarak
ruhun her bir bölümünün kendi özel iĢlevini yerine getirmesini sağlama erdeminden
baĢka bir Ģey değildir.637
Platon'da ruhun farklı kısımları arasında hiyerarĢik bir yapı söz konusudur.
Ruhun farklı kısımlarının hiyerarĢik bölümleri, üstteki kısmın alttakilere önceliği,
gereksinimlerin de böyle bir nitelik taĢıması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
bağlamda aklın gereksinimlerinin irade ve iĢtahsal kısımlarınkine; iradenin de iĢtahsal
kısım üzerinde bir üstünlüğü söz konusudur. Benzer Ģekilde Platon'un ideal devletinin
toplumsal ve politik yapısı da benzer bir hiyerarĢiye ve iĢbölümüne tekabül eder. Buna
göre düĢünme, bilme gücünün egemen olduğu yönetici sınıf, öfkelenme gücünün hakim
olduğu koruyucu sınıfa ve arzuları peĢinde koĢan üretici sınıfa; öfkelenme gücüne sahip
koruyucu sınıf ise arzularının egemenliğinde olan üretici sınıfa karĢı daha üst
konumdadır. Diyebiliriz ki Platon'un ideal devletteki düzeni tesis etmeye, toplumu
kaostan arındırmaya yönelik yapmıĢ olduğu en etkili hamle doğaya uygunluk gözeterek
yaptığı iĢbölümü ve hiyerarĢik yapıdır.
Peki, adil bir toplumsal düzeni tesis edecek olan bu iĢbölümüne insanlar nasıl
ikna edilecektir? Yine burada Platon'un Devlet'te sıkça kullandığı mitle anlatma
yöntemine tekrar rastlanmaktadır. Bu mit "soylu yalan"dır.638 "Soylu yalan"a göre her
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636

514

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

insan doğasına uygun olan iĢleri yapmalıdır. Devlet‟te Platon, “soylu yalan"ı
Sokrates'in ağzından Ģöyle açıklar:
YurttaĢlar, bu toplumun birer parçası olan sizler birbirinizin kardeĢisiniz. Ama
sizi yaratan Tanrı, aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın katmıĢtır. Onlar
bunun için baĢ tacı olurlar. Yardımcı olarak yarattıklarının mayasına gümüĢ, çiftçiler ve
öbür iĢçilerin mayasına da demir ve tunç katmıĢtır. Aranızda bir hamur birliği olduğuna
göre sizden doğan çocuklar da her halde size benzeyeceklerdir.639
Platon'a göre ideal devlette insanların adaletle mutlu bir Ģekilde yaĢamaları ancak
herkesin doğası gereği yatkın olduğu iĢi yapmasıyla mümkündür. Bu iĢbölümü ilkesi
veya uzmanlaĢma prensibi olarak adlandırılan Ģeydir. Bu prensip, insanlar arasındaki
doğal farkların toplumda tamamlayıcı bir rol oynaması, insanların kendi iĢlerini
yapması ve diğerleriyle oluĢturulan rollerle uyum içinde çalıĢarak bir kimlik
oluĢturmaları demektir.640
UzmanlaĢma prensibi, sadece ideal devletin üç parçalı sosyal ve politik yapısını
meĢrulaĢtırmakla kalmaz, aynı zamanda Platon'un demokrasi eleĢtirisinde karĢı çıktığı
özgürlük ve eĢitlik anlayıĢlarına dönük reddiyesinin de temelinde bulunur. Platon,
demokrasinin en temel özelliklerinden biri olan özgürlüğü "insanın istediği Ģeyi
yapması" olarak tanımlar.641Platon'a göre böyle bir tanım insan doğasının, aldığı
eğitime bağlı olarak, kendisini mutlu edecek her tür iĢi yapabileceğini varsayar. Oysa
Platon'a göre insan doğası değiĢmez ve katı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla her insanın
doğasına uygun düĢen tek bir iĢi ve tek bir yaĢam tarzı vardır. Yine onun bir insanın
birden fazla iĢi yapabilmesine karĢı çıkmanın nedeni de uzmanlaĢma prensibidir.642
Benzer Ģekilde Platon, uzmanlaĢma prensibiyle ortaya koyduğu doğal hiyerarĢi
ya da üç parçalı ruh anlayıĢı, insanların değer yönünden veya ahlaki açıdan eĢit olduğu
düĢüncesine de imkan tanımaz. Çünkü soylu yalanda ifade edildiği üzere, tıpkı altının
gümüĢten daha değerli olması gibi, bazı ruhlar da diğerlerinden daha değerlidir. Bu
nedenle Platon, herkesin politika yapabilecek bir bilgi birikimi veya zekaya sahip
olduğunu ve bu yüzden politik kararlara katılma noktasında eĢit haklara sahip olduğunu
varsayan demokratik eĢitlik kavramını da uzmanlık prensibi sayesinde reddeder.643
Öte yandan Platon'a göre uzmanlaĢma prensibine göre oluĢan farklı sınıflar ideal
devletin birliğini tesis eder. Ġdeal devleti oluĢturan farklı ilgilere sahip bu sınıflar
toplumun ihtiyacı doğrultusunda uyum ve düzen oluĢturmaktadır.644 Gerçekten de
amaçlanmaktadır. Bkz. Yasin Parlar, Leo Strauss'un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı?"
Özne Dergisi, Sayı: 24, Konya 2016, s. 347
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Platon, uzmanlaĢma prensibini sadece adalet temeli üzerinde yükselecek yeni politik
yapının en önemli unsuru olarak değil aynı zamanda birlik ilkesi, birliği sağlamanın en
önemli yolu olarak öne sürer. Buna göre herkes doğasına yatkın olan iĢi yaptığı sürece,
sözgelimi, yönetim iĢini sadece bu iĢ için eğitilmiĢ ayrı bir sınıf yaptığı takdirde,
geçmiĢ toplumda görülen iktidar kavgaları ve çatıĢmalar sona erecektir.
Sonuç olarak Platon'un topluma ve devlete iliĢkin görüĢlerinin temelinde adaletin
ne olduğunu anlama çabası vardır. Bunun için Platon toplumsal adalete, devlete, yani
büyük harflerle yazılmıĢ olana, insanı, yani küçük harflerle yazılmıĢ olanı anlamamıza
yardımcı olması için bakar. Böylece adalet karakterinin söz konusu olması ölçüsünde,
adil insan adil Ģehirden hiç de farklı olmayacak ama adil Ģehir gibi olacaktır.645
Filozofun Kral Olması Üzerine
Platon, ideal devlete iliĢkin
bütün bu düĢüncelerini onun gerçekleĢip
gerçekleĢmeyeceği meselesinden bağımsız olarak ele alır.O, sözünü ettiği ideal devletin
gerçekleĢemez olduğunun farkındadır. Ancak kusursuz devleti bu dünyada kurmamızın
mümkün olmadığını bilmemiz, onun ve bizim ona iliĢkin düĢüncelerimizin değerini
azaltmaz. O, kendisini, varmak istediğimiz bir ideal olarak almamız ve her Ģeyimizi
kendisine göre ayarlamamız gereken bir ölçüt, bir standarttır.646 Bu anlamda "en adil
rejim hangisidir?" diye sorduğumuzda cevabımız, ona ulaĢmaya çalıĢarak
yetkinleĢebileceğimiz rejimdir, olacaktır. Sokrates'in yaĢamında somutlaĢmıĢ olan
felsefe, yani bir yaĢam tarzı olarak felsefe tam da bu çabayı gerektirir. Felsefenin
bilgeliğe sahip olma olarak anlaĢılmayıp bilgelik sevdası olarak tanımlanması tam da
bu düĢünce ile bağlantılıdır. Burada vurgulanan Ģey, sürekli olarak daha iyiye, daha
erdemli olmaya yönelik bitmez, tükenmez çabadır.647
Öte yandan Platon'un Devlet'te ideal devletin bu dünyada, pratikte de
gerçekleĢebileceğine inandığını gösteren fikirlerine rastlamak mümkündür:
GeçmiĢ bütün yüzyıllar içinde bugün bizim gözlerimizden uzakta, yabancı bir
memlekette ya da gelecek zamanlar içinde bir defa olsun, gerçek filozoflar devletin
baĢına gelmiĢ veya gelecek olursa bizimkine benzer bir devlet kurulmuĢ, kuruluyor
veya kurulacak, felsefe Tanrısı orada hüküm sürecek diyebiliriz. Çünkü böyle bir Ģeyin
olması imkansız değildir.648
Sözü edilen böyle bir ideal devletin gerçekleĢmesi ise her Ģeyden önce ideal
insanı, yani filozofun var olmasına ve toplumun baĢına geçmesine bağlıdır. Platon
böylece ünlü düĢüncesini ilan eder:

645

Platon, age, 435b
Alasdair MacIntyre, Ethik'in Kısa Tarihi, Çev. Hakkı Hünler, Solmaz Zelyüt Hünler, Paradigma
Yayınları, İstanbul 2001, s. 53
647
Parlar, age, s. 345
648
Platon, age, 499d
646

516

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Filozoflar bu devletlerde kral ya da krallar filozof olmadıkça, böylece aynı
insanda devlet gücüyle akıl gücü birleĢmedikçe, kesin bir kanunla herkese sadece kendi
yapacağı iĢ verilmedikçe …devletlerin baĢı dertten kurtulamaz. Ġnsanoğlu da bunu
yapmadıkça tasarladığımız devlet mümkün olduğu ölçüde bile doğamaz, kavuĢamaz
gün ıĢığına.649
Platon'un Devlet'te Sokrates'in ölümünün saçmalığı, budalalığı, utancı ve çağdaĢ
Atina politikasının yarattığı hayal kırıklığı içerisinde adalete dair açıklamalar vermek
zorunda kaldığını görürüz.650 Bloom'a göre Devlet, Sokrates'in gerçek Apology'sidir
(Sokrates'in Savunması), çünkü Sokrates sadece Devlet'te Atinalıların kendisine yönelik
dinsizlik, gençleri adaletsizliğe sevk etmek ve Ģehirde yozlaĢmaya yol açmakla ilgili
suçlamalarına cevap vermek ister. Bu anlamda Devlet, felsefeyi Ģehre getiren ilk
kitaptır ve polis içersinde felsefenin varlığına iĢaret eder.651 Ayrıca Devlet, filozofun,
felsefenin politik toplumla iliĢkisini ele alır, filozofun adil olduğunu, Ģair gibi politik
yaĢam için bir tehdit oluĢturmadığını göstermek ister. Ne zamanki filozof, kral olursa
Ģehir hastalıklardan kurtulur. ġehir ve felsefe arasında kurulacak olan uyum sayesinde,
filozof da Ģehre en büyük faydayı sağlayan kiĢi olacaktır.652
Adil bir insan modeli arayıĢında olan en iyi insanın en mutlu, en kötü olanın en
kötü olan olup olmadığını ortaya çıkarmak isteyen Platon için en mutlu yaĢam sürecek
olan kiĢi tipi filozoftur. Özellikle Devlet'in IX. Kitabında iki uç insan tipi arasında, yani
tiran ile filozof arasında bir karĢılaĢtırma yapan Platon Ģu sonuca varır:
…En iyi, en adil insan en mutlu insandır, bu adam içinde en fazla krallık olan
kendi kendini en iyi dizginleyen adamdır. Buna karĢılık en kötü, en adaletsiz adam da
en mutsuz adamdır; bu adamda içinde en fazla zorbalık olan, kendisini ve devletini en
tiranca yöneten kiĢidir."653
Buraya kadar ifade ettiklerimiz, filozofun neden kral olması gerektiğini açıkça
ortaya koymaktadır. Ancak Platon'un ideal devletinde filozofun devletin baĢına geçmesi
fikri Platon'da bir paradoksa yol açar. Çünkü filozof, üretici ya da koruyucu gibi
görünen ya da empirik dünyanın arzularının tatmini peĢinde değildir; o, bilgi-sever
olduğu için daha ziyade rasyonel hazların yani hakikati bilme ve öğrenme hazzının
peĢindedir. Peki, bu durumda filozofun tutumu ne olmalıdır? Filozof, kendi köĢesine
çekilip felsefe yapmalı ve böylece yalnız kendi mutluluğunun peĢinde mi koĢmalı,
yoksa bu dünyanın iĢleriyle ilgilenip politikaya atılmalı ve diğer insanları da
649
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kurtarmaya mı çalıĢmalıdır?654 Platon, bu ikilemi aĢmak için filozofu, biri bozuk devlet
diğeri ise ideal devlet içinde ele alıp irdeleyerek yanıtlamaya çalıĢır.655
Cassirer'e göre Augustinus gibi Platon'da da filozofun asıl yuvası, civitas terrena
olmayıp civitas divina'dır. Eğer filozofu kendi haline bırakırsanız o spekülatif yaĢamı
siyasal yaĢama tercih edecektir.656 Öte yandan Platon'a göre filozofların siyasetle
uğraĢmak istememeleri, yönetimin kendilerine bırakılmasının gerekliliğini gösteren
açık bir delildir. Çünkü "bir devlette baĢa geçenler, baĢa geçmeyi en az arzulayanlar
oldu mu orada dirlik ve düzenin de en iyisi oluĢur."657 Ayrıca Platon'a göre iyi
ideasından pay almamıĢ, henüz ideal devlet seviyesine ulaĢmamıĢ olan bozuk
devletlerde yaĢayan filozofun yozlaĢmadan, bilgelik doğasını yitirmeden varlığını
sürdürebilmesi, kısacası hala filozof kalabilmesi zordur.658 Bundan dolayı Platon bozuk
bir düzende yaĢam sürmenin filozofu mutlu etmeyeceğini belirtir. Çünkü böyle bir
durumda filozof "kendine uygun bir devlete kavuĢmadan bu dünyadan ayrılmıĢ olur.
Ancak onu bu dünyada elde ederse, hem kendisini hem de toplumu kurtarır."659
Böylece Platon, filozofa ideaları pasif bir Ģekilde seyretmekle yetinmemesini ve
yeryüzünde siyaset yaparak insanları doğru yola yönlendirmesini tavsiye eder. Ona
göre gerçek bilge, sadece kendisini düĢünen değil, bütün toplumun mutluluğunu
amaçlayan kiĢidir. Platon'un filozofu sıradan insandan farklı olarak ele almasının
nedeni de budur. Filozof, sıradan insanın sanılarla dolu yaĢamından uzağa, değiĢmeyen
ve düzenli Ģeylere bakar. Sıradan insanlar gibi "gözlerini Ģunun bunun davranıĢına
çevirmeye, onlarla dalaĢmaya, onlara hınç duymaya, acı sözler söylemeye vakit
bulamaz."660 Dolayısıyla filozof, sanılara saplanıp kalmıĢ insanlar tarafından
aĢağılanma, hatta hocası Sokrates gibi öldürülme tehlikesi olsa bile, büyük bir özveride
bulunarak insanların arasına girmeli ve onlara adaletin ve ideal düzenin ne olduğunu
anlatmalıdır.661
Açıkça görüldüğü üzere Platon'a göre doğası bakımımdan toplumsal ve siyasal
bir varlık olan ve birbirinden farklı doğalara sahip insanların bu hayatı daha iyi ve
mutlu sürdürebilmeleri, ancak toplumda adaleti sağlayacak ideal devletin, filozoflar
tarafından yönetilmesiyle mümkündür. Filozofun yönettiği bir ideal devlet anlayıĢı
654

Cassier'e göre, Platon'un siyaset felsefesinde bir yandan filozofu empirik dünyanın tüm sınırlarını
aşmaya, öte yandan ise bu dünyayı düzenlemek ve rasyonel yasalara uydurmak için bu dünyaya geri
dönmeye iten bu paradoks hiçbir zaman çözümlenmemiştir. Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi, Çev.
Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984
655
M. Ali Ağaoğulları, Eski Yunan'da Siyaset Felsefesi, V Yayınları, İstanbul 1989, s. 186
656
Cassirer, age, s. 74
657
Platon, age, 520d
658
Platon, age, 496d-e; Ağaoğulları, age, s. 186
659
Age, 497a
660
Age, 500c
661
Ağaoğulları, age, s. 187

518

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

gerek kendisi gerekse kendisinden sonra pek çok düĢünür tarafından ütopik olarak
nitelendirilse de Strauss'a göre "insan iyi toplum sorusundan vazgeçemez ve bu soruyu
Tarihe veya kendi aklından farklı bir baĢka güce havale etmek suretiyle yanıtlama
sorumluluğundan kendini kurtaramaz."662
Platon'un ideal devletinin gerçekleĢmesi, yöneticilerin, erdemlerinin gereğini
yerine getirecek Ģekilde ciddi bir eğitim sürecinden geçmeleridir. Buna göre erdemli ve
mutlu insanların varlığı için erdemli ve mutlu insanlar tarafından yönetilen adaletli bir
devletin varlığından kuĢku duymayan Platon için, bu devletin yöneticilerinin, en ince
ayrıntısına kadar düĢünülmüĢ, etik ve politik boyutu bulunan, ciddi ve uzun süreli bir
eğitimden geçmesi gereklidir.663
Platon'un ideal devletinde yöneticilerin hakikatin ıĢığı altında Ġyinin bilgisine
sahip olarak yetiĢmesi önemlidir. Hakikatin bilgisine sahip olanların yönetici olması,
ideal devlette yaĢayanların mutlu ve adil bir Ģekilde yaĢamalarının teminatı olduğu için,
onun ideal devletinde eğitim önemli bir yer tutar. Bu neden o, eğitimi, "çocukluktan
baĢlayarak erdem yolunda mükemmel bir yurttaĢ olma tutkusu ve hevesi uyandırma,
hakça yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen kiĢi olmayı sağlama"olarak tanımlar.664
Ġnsanın çocukluk çağından itibaren hem düĢünsel hem de bedensel bakımdan
eğitilmeye çok yatkın bir varlık olduğunu düĢünen Platon, hem koruyucuların hem de
yöneticilerin eğitilmesini öngören, iki aĢamalı bir eğitimden söz eder. Ona göre
eğitilmesi gereken insan, bedensel ve ruhsal olmak üzere iki boyutlu bir varlık olduğu
için, iki yönüyle de eğitime tabi tutulmalıdır. Yirmi yaĢına kadar sürecek olan müzik ve
beden eğitimiyle çocukların hem ruhen hem de bedenen düzen ve uyuma kavuĢması
sağlanır. Bu eğitim sürecinden baĢarıyla çıkan çocuklar daha üst düzey bir eğitime tabi
tutulurlar. Onların çocuk yaĢta edindikleri bilgiler artık daha düzenli bir Ģekilde
verilerek onların hem bilgileri hem de o bilgilerin varlıkla iliĢkisini kavrayıp
kavramadıklarına bakılır. YaklaĢık olarak on yıl sürecek olan bu eğitimle üç temel
ilkenin edinilmesi amaçlanır. Ġlki bazı kavramlarla zihnin ideaları tanımasını ve bunlar
arasındaki birlik ve bütünlüğü fark etmesinin sağlanması; ikincisi ruhun kavrayan
yönünü ortaya çıkarması ve üçüncüsü de deneyimden uzak bir Ģekilde ruhun iĢlerlik
kazanmasıdır.665
Platon yüksek eğitim sırasında görülecek aritmetik, geometri, astronomi ve
harmoni gibi derslerin de zihne soyut düĢünme becerisi kazandıracağını düĢünür.
Ancak bütün bu bilimler yüce bir bilime giriĢ niteliğindedir: diyalektik. Platon,
Devlet'te diyalektiği, varsayımları ortadan kaldırmayı teyit etmek için ilkenin kendisine
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yükselen bir araĢtırma yöntemi olarak tanımlar.666 Diyalektik yönteme vakıf olan kiĢi
her Ģeyin özünün bilgisine ulaĢan kiĢidir.667 Bir baĢka ifadeyle diyalektik yöntem,
ideaların kendileriyle idealara ulaĢma, kavramların kavramlar aracılığıyla
düĢünülmesidir.668 Diyalektik eğitiminden sonra filozof-kral, temeli diyalektik akıl
yürütmeye dayanan ve yine on beĢ yıl sürecek bir siyaset felsefesi eğitiminden geçirilir.
Böylece hem etik hem de politik yönüyle, ideal devleti kuracak olan filozof-kral ya da
kraliçe669 yirmi yaĢından elli yaĢına kadar sürecek sıkı bir yüksek eğitim aĢamasından
sonra yönetici olmayı hak eder.670
Platon'a göre bütün bu aĢamalardan geçtikten sonra yetkinleĢen filozof, ideal
devleti kurmadan ve yasalarını saptamadan önce insanların bu düzeni benimseyecek
ruhsal yapıya, yani temel erdemlere sahip olmaları için çalıĢır. Bu bakımdan filozof,
tıpkı bir ressam gibi, önce tuvali temizlemekle iĢe baĢlar ve ardından bu temiz tuvalin
üzerine yeni yapıtını resmeder. Ancak sanatçının görünüĢleri örnek alarak yarattığı
yerde, filozof, idealara iliĢkin bilgiyle yaratıp düzen verir.671 Filozof-kral gerek insanı
gerekse devleti ele alırken, yasaları oluĢturmadan önce, insanın da devletin de ideal
devlete uygun olmasını sağlayacaktır. Popper'a göre Platon'un aksayan toplum sistemini
kökten değiĢtirmek istemesinde, estetikçi bir tavır yatmaktadır. Eski bir giysiye yama
yapmaktansa onu atıp yenisini giymeyi yeğleyen bir insan gibi, filozof da eski topluma
ve bunun insanlarına hiç aldırıĢ etmez, onları bir kalemde silip atmaktan kaçınmaz.672
Böylece Platon, siyasal iktidarı ele geçirmiĢ olan filozofa zihnindeki devlet modelini,
yani ideal devleti gerçekleĢtirmesi için her imkanı sunar.
Sonuç
Platon'un felsefesinin temel amacı politiktir. O, adaleti tesis edecek ve yurttaĢları
için "iyi hayatı" mümkün kılacak yeni bir politik düzen tasarımıyla ve çağında yaĢanan
ve bir süre sonra polisin çöküĢüne neden olacak politik krizi çözüme kavuĢturmayı
amaçlamaktadır. Ve ona göre politik alandaki düzen ve adalet, teleolojik ve hiyerarĢik
bir biçimde düzen kazanmıĢ olan evrendeki düzen ve adaletten ayrılamaz. Bu nedenle
Platon, makro kosmos (evren) ile mikro kosmos (insan) arasında, sonra da insan ile
devlet arasında bir benzerlik iliĢkisi kurarak, kaçınılmaz olarak siyaset felsefesinde etik,
666
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epistemolojik ve daha da önemlisi metafizik unsurlara yer verir. Ayrıca Platon, varlıkla,
bilgi, değer ve politikaya dair problemlere, kendi kanaatine göre yeterince ekonomik ve
sağlam bir çözüm getirdiğini düĢündüğü idealar kuramını geliĢtirerek çözüm bulmaya
çalıĢır.673
Platon, evren, birey ve toplum arasında kurduğu benzerlik ve ortaklığı "Ġyi
ideası" veya "adalet" ile açıklar. Evrendeki "Ġyi ideası"nı ilahi sanatkar Demiourgos,
ezeli ve Ģekilsiz maddeye ideaları temel alarak Ģekil verme faaliyetiyle gerçekleĢtirir.
BaĢka bir deyiĢle evrendeki düzen ve adalet, Demiourgos'un Ģekilsiz maddeye yönelik
ideaları model alan düzenleyici faaliyeti sonucunda gerçekleĢir. Daha sonra etiğinde iyi
hayatı sağlayacak olan adaleti, aklın bilgelik ve rehberliği ıĢığı altında ruhun parçaları
arasında gerçekleĢen düzen olarak ifade eder. Hem politik Ģeylerin doğasını hem de
doğru veya iyi politik düzeni hakikaten bilme giriĢimi anlamı taĢıyan siyaset
felsefesinde ise iyi hayatın iyi bir rejimle mümkün olduğu düĢüncesinden hareketle
adaleti, filozof-kral yönetimi olarak ifade eder.
Sonuç olarak Platon, doğası bakımımdan toplumsal ve siyasal bir varlık olan ve
birbirinden farklı doğalara sahip insanların bu hayatı daha iyi ve mutlu
sürdürebilmelerini, ancak toplumda adaleti sağlayacak ideal devletin, filozoflar
tarafından yönetilmesiyle mümkün görmektedir. Filozofun yönettiği bir ideal devlet
anlayıĢı gerek kendisi gerekse kendisinden sonra pek çok düĢünür tarafından ütopik
olarak nitelendirilse de Strauss'a göre "insan iyi toplum sorusundan vazgeçemez ve bu
soruyu Tarihe veya kendi aklından farklı bir baĢka güce havale etmek suretiyle
yanıtlama sorumluluğundan kendini kurtaramaz."674
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ÖZÇEKĠM OLGUSUNUN FELSEFÎ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Dr. Öğr. Ü. Svıtlana NESTEROVA COġKUN
Artvin Çoruh Üniversitesi
ÖZET
Genellikle sosyal medyada paylaĢmak üzere dijital cihazlarıyla çekilen otoportreler olarak bilinen özçekimler (selfie), çağdaĢ popüler kültürün olmazsa olmaz
unsuru haline gelmiĢtir. Söz konusu fenomeni açıklamaya çalıĢan sosyal bilimciler,
özçekim popülaritesinin sebepleri ve etkileri konusunda çeĢitli ve hatta birbirine zıt
görüĢleri ileri sürmektedirler. Bazı araĢtırmacılar özçekimin özgür ve yaratıcı tarzda
kendini ifade etme eylemi olduğunu beyan ederken, bazılar ise özçekimi narsisizm ve
bencilliği tetikleyen, “özden yoksun” bir simülasyon olarak görür. Felsefe açısından
baktığımızda, özçekimin temelinde; kendini tanımak, kendi varlığını ispat etmek ve
anlamlandırmak gibi temel ve kadim varoluĢsal güdülerin yattığını görmek
mümkündür. Özü itibarıyla refleksif, yani kendine dönüĢlü bir düĢünme pratiği olan
felsefe; “öz”, „özne‟ ve „benlik‟ kurgusunun herhangi bir bilginin önkoĢulu olduğunu
kabul etmektedir. Yalnız, ağırlıklı olarak görsel boyuta vurgu yapan özçekim, insanın
öz arayıĢına ne kadar katkıda bulunabilir? Objektif vasıtasıyla kendi öznelliğini
nesneleĢtiren insan, „selfie‟ yardımıyla gerçek benliğini mi yoksa yapay kimliği mi elde
eder? Medyada paylaĢılan „selfieler‟ vasıtasıyla kiĢi, baĢkaları ile iletiĢim kurabilir mi,
yoksa gittikçe yalnızlaĢır mı? AraĢtırmamız, yukarıdaki sorulara cevap vermeye
çalıĢarak; selfie uygulamasının sebeplerini, kazanımlarını ve tehditlerini gibi baĢlıca
kuramcıların fikirleri ıĢığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özçekim (selfie), Benlik, Özne, Temsil, ĠletiĢim
THE PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS OF SELFIES
ABSTRACT
Selfie or auto-portraits taken with digital devices to share mostly on the social
media has become an indispensable element of contemporary popular culture. Social
scientists who try to explain this phenomenon, express various views on the causes and
consequences of the prevalence of selfies. While some researchers state that a selfie is
an act of self-expression in a free and creative way, others see it as a "selfless"
simulation, that triggers narcissism and selfishness. From a philosophical point of view,
it is possible to see on the basis of the selfie such fundamental existential aspirations
such as demand for self-knowledge, for understanding and justifying of one's own
existence. Thus, there are common interests between philosophy and selfie. Philosophy,
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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which in its essence is a reflective form of thinking, recognizes that any knowledge
becomes possible due to the concepts of "self", "subject" and "I". However, can a selfie,
with its strongly emphasizing of visuality, contribute to the person‟s self-knowledge?
Does man achieve his “true self” or get an artificial identity, through objectifying his
subjectivity with camera lens? In this paper, we will attempt to answer those questions
and to analyze the reasons, benefits, and threats of selfie practice.
Key Words: Selfie, Self, Subject, Representation, Communication
GiriĢ
Genellikle sosyal medyada paylaĢmak üzere dijital cihazlarıyla çekilen otoportreler olarak bilinen özçekimler (selfie), çağdaĢ popüler kültürün olmazsa olmaz
unsuru haline gelmiĢtir. Dijital kameralarla çekilen oto-portre 2004 yılından itibaren
çeĢitli fotoğraf paylaĢım sitelerinde rastlanmaya baĢladı. Bu anlamda, 2005 yılında
Urban Dictionary.com adresli online sözlük söz konusu fotoğraf türüne iliĢkin
kullanılmaya baĢlayan „selfie‟ sözcüğünün tanımına yer vermiĢtir. Özellikle, ön ve arka
lensle donatılmıĢ kameralı cep telefonların yaygınlaĢmasıyla, „selfie‟ fenomeni yaĢ, ırk,
cinsiyet bakımından sınır tanımaksızın insan yaĢamında yaygın ve alıĢagelmiĢ pratik
haline gelmiĢtir. „Selfie‟ sözcüğünün, 2013 yılında Oxford Dictionares tarafından “yılın
kelimesi” olarak ilan edilmesi, „selfie‟ çekiminin çağdaĢ insanın hayatına yaptığı
nüfuzunun en iyi göstergesi olarak karĢımıza çıkmaktadır.675
„Selfie‟ fenomenini açıklamaya çalıĢan sosyal bilimciler, özçekim
popülaritesinin sebepleri ve etkileri konusunda çeĢitli ve hatta birbirine zıt görüĢler ileri
sürmektedirler. Bazı araĢtırmacılar, özçekimin özgür ve yaratıcı tarzda kendini ifade
etme eylemi olduğunu beyan ederken, diğer araĢtırmacılar ise, öz-çekimi narsisizm ve
bencilliği tetikleyen “özden yoksun” bir simülasyon olarak görmektedirler.
Özçekim (selfie) kavramının etimolojik analizi, kökeninde Ġngilizcede “öz,
benlik, kiĢinin kendiliği” anlamına gelen “self“ kelimesinin yattığını göstermektedir.
„Self‟ duygusu, öncellikle,
bir kiĢinin kendini baĢkalarından ve dünyadan
ayrıĢtırmasını sağlayan, insan varlığının temel ve indirgenemez düĢünsel ve psikolojik
unsurudur. Bununla birlikte, „Self‟ kavramı ayrıca söz konusu özün veya benliğin
kendine dönüĢlü eylemlerin nesnesi durumunda bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
Bu tür anlam, öncellikle „myself, himself‟ gibi kelimelerde ortaya çıkar. BaĢka bir
deyiĢle, „self‟, insanın içsel, sabit özüne iĢaret ederken öznelliğini betimlediği gibi, söz
konusu özün kendi kendine karĢı gerçekleĢen dinamik hareketini ve ilgisini de ifade
etmektedir. Bu anlamda, insanın kendi kendine yönelik eylemleri arasında, düĢünce ve
duygularının içeriğine yönelik iç gözlem ve kendi bedenine yönelik çeĢitli fiziki
yaptırımlar yer almaktadır.
675
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Bir kiĢinin kendi kendisinin resmini çekme edimine iĢaret eden özçekim (selfie)
kavramında, yukarıda bahsedilen her iki boyutun bir arada bulunduğu görülmektedir.
Çünkü her ne kadar özçekim öncellikle insanın dıĢsal görünüĢünü yansıtmayı hedeflese
de, aynı zamanda, insanın içsel benliğine dair bilgilerin belirginleĢmesine vesile
olmaktadır.676
Teknik olarak bakıldığında, öz-çekim, aslında bir fotoğraftır. Fotoğrafçılık
tekniği gerçeği birebir, en ince detaylara değin yansıtabilme imkânını sunmaktadır.
Fotoğrafçılık, özne olarak sanatçı ile nesne olarak gerçeklik arasına, objektifliği
sağlamayı vaat eden lensi (objektif) koymaktadır.677 Özel bir fotoğraf türü olan „selfie‟
olayında muazzam bir olayla karĢılaĢıyoruz. ġöyle ki, insan, kamerayı kendi kendine
yönlendirdiğinde, lens (yani objektif) vasıtasıyla kendi öznelliğini nesneleĢtirmektedir.
BaĢka bir deyiĢle, özçekimde özne kendi kendini nesne haline getirmektedir.
Ben‟in ArayıĢı ve Özçekim
Her Ģeyin nedenini araĢtıran felsefe açısından özçekim olgusunu ele aldığımızda,
Ģöyle bir soru sorulabilir: “Ġnsanlar, neden „selfie‟ çekmeye ihtiyaç duyar? Neden
bundan tatmin olurlar?” Felsefi açıdan, genç neslin masum ve önemsiz eğlencesi olarak
görünen öz-çekimin temelinde, kendini tanımak, kendi varlığını ispat etmek ve
anlamlandırmak gibi temel ve kadim varoluĢsal güdülerin yattığını görmek
mümkündür. Bu anlamda, kiĢiliğimiz, kimliğimiz ve benliğimiz kuĢkusuz yaĢamımızın
yönünü ve hızını belirleyen ağırlık merkezi ve ekseni olmaktadır. Ġnsanın pratik
faaliyetleri ne kadar dıĢ dünyaya, fiziki veya toplumsal gerçekliğe yönelik olsa da,
eylemlerinin amacında ve çıkarlarına yönelik motivasyonunda insanın kendi benliğine
yönelim vardır.
Benlik hissi, insana yasam surecinde eĢlik eden, dıĢlanamaz ve söndürülemez bir
duygudur. Descartes‟ın meĢhur akıl yürütmesinde kanıtladığı gibi, Benlik-hissi,
varlığından kuĢku duyulmaz biçimde apaçık ve dolaysız olarak verilmiĢ olan tek
tecrübedir.678 Ama aynı zamanda, bu his, her insanın en büyük gizemini ve dayanılmaz
muammasını oluĢturmaktadır. Her insan, bir gün kendini “Ben kimim?” sorusu
karĢısında bulur ve yaĢamındaki baĢarısı büyük ölçüde söz konusu soruya vereceği
cevaba bağlı olacaktır. Bundan dolayı, insan kendi özünün, varlığının ve kiĢiliğinin
araĢtırılmasına her zaman ilgi duymuĢtur. Kendini tanıma ve kendini merak etme
güdüsü, insanlar için evrensel bir güdü sayılır, çünkü bunun çeĢitli yansımalarına
değiĢik dönemlerde ve çeĢitli kültürlerde rastlamak mümkündür. Söz konusu bu güdü,
Antik Yunan Mitolojisi‟nde sudaki kendi yansımasına aĢık olan talihsiz Narkisos‟un
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efsanesinde olduğu gibi, Batı Folkloru‟nun bir örneği olan masalda “Ayna, ayna söyle
bana!” talebinde de açığa çıkmaktadır.679
“Ben kimim?” sorusu, aynı zamanda felsefe geleneğinde merkezi bir yer iĢgal
eden “kendini tanıma” probleminde karĢımıza çıkmaktadır. Özü itibarıyla refleksif,
yani kendine dönüĢlü bir düĢünme pratiği olan felsefede, “öz”, „özne‟ ve „benlik‟
kurgusu herhangi bir bilginin önkoĢulu olarak kabul edilmektedir. Bu anlayıĢ,
Sokrates‟i, ve dolayısıyla tüm Batı Felsefe geleneğini derinden etkileyen Apolo‟nun
Delfi tapınağındaki “Kendini bil!” buyruğunda ifade edilmiĢtir. Bununla birlikte,
benzer çağırıyı Buda‟nın nasihatlerinde ve Ġslam dünyasının “Kendini bilen rabbini
bilir” ifadesinde görmek mümkündür.680
Ġnsan kompleks bir varlık olduğu için, “Ben kimim?” sorusuna çeĢitli cevaplar
vermek mümkündür. Bununla birlikte, bir kiĢinin belirleyici özellikleri arasında
görünümünün özel bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ġnsan yüzünün resmi, hüviyet
belgelerinin en temel unsurudur. AraĢtırmacılar, dıĢ dünyaya dair veri ve bilgilerin
büyük kısmını görme yoluyla edindiğimizi söylemektedirler.681 Bundan dolayı, eski
zamanlardan beri bir insanı tanımak için onu görmek ve gözlemlemek gerektiği
vurgulanmaktadır.
Ancak, kendi benliğini ve kimliğini keĢfetmek için, kendi kendine yönelik
gözlem yönteminin uygulanması problematik görünmektedir. BaĢka insanlara bakarak
ve izleyerek onları tanıyabildiğimiz halde, aynı iĢlemi kendi kendimize göre dolaysız
olarak gerçekleĢtirmemiz mümkün değildir. Çünkü kendi yüzümüzü görebilmek için
ayna veya fotoğraf makinesi gibi bir yansıtıcı alete ihtiyacı vardır. Bazen kendimizi
tanımak için bizi dıĢtan izleyebilen öteki insanların görüĢlerine baĢvurmamız gerekir.
Bu anlamda, örneğin, Türkçedeki “görüĢ” kelimesi hem görme, hem kanaat ve bilgi
anlamına gelmektedir. GeçmiĢte servet ve iktidar sahibi olan insanlar, kendi
görünümünü muhafaza etmek ve Ģahsını yüceltmek için heykellerini ve portrelerini
ressamlara yaptırtmıĢlar. Ancak, bir ressam tarafından yapılan resim veya portre, büyük
ölçüde sanatçının kiĢisel hünerine, öznel perspektifine, sanat eserinin ortaya çıkmasını
sağlayan çeĢitli sosyal koĢullara bağlıdır. Bununla birlikte, zamanla geliĢen teknoloji,
insanların kendi portrelerinin yaratılması ve baĢkalarına sergilenmesi taleplerine
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karĢılık geniĢ teknik imkânlar sunmuĢtur.682 Dolayısıyla, günümüzde, özçekimin geniĢ
kitlelerin eriĢtiği yaygın bir etkinlik haline geldiğini gözlemlemekteyiz. Yukarıda
açıklanan temel insanî güdü ve motiflerin, günden güne artan özçekim popülaritesini
açıklamak için yardımcı olacağını umuyoruz.
Özçekimdeki Gerçek ve Sahte Benlikler
Peki, „selfie‟ insanın „self‟ini, yani özünü gerçekten yakalayabilir mi? Özçekim
yaparak kendi imajını yaratmaya çalıĢan insanın, olduğundan daha çekici bir görüntü
elde etmeye çalıĢtığı gözlemlenmektedir. Bu durumda, özçekim yardımıyla insan
gerçek benliğini mi yoksa yapay kimliğini mi elde etmektedir? Gerçek kimliğimiz
nedir?
VaroluĢçu felsefecilere göre, hakiki özgürlük insanın kendi kendini
tanımlayabilme özgürlüğüdür683. Ne var ki, insan kimliğini belirleyen bir çok husus,
kendisinin tercihine veya seçimine dahil değildir. Nerede ve ne zaman doğduğumuzu,
ten ve göz rengimizin ne olduğunu, boy ve cinsiyet gibi temel özelliklerimizi
seçememekteyiz. Kimlik belgesinde kimliğimizi belirleyen hemen hemen tüm
özellikler, determinist kader tarafından bize zorla giydirilmektedir. Dahası, insan, kendi
ismini bile seçemez. Eğitim ve meslek seçiminde bile, nesnel toplumsal Ģartların etkisi
büyüktür. Bu durumda, kimliğimizde gerçekten bizim olan, bizatihi kendimiz tarafında
belirlenen ne var ki? Belki de benliğimiz; duygu, düĢünce, hayaller ve kararlarımızdan
ibaret. Meseleye dikkatle baktığımızda, bunların da büyük ölçüde bizim dıĢ dünyaya
olan tepkilerimizden ve sosyal çevrenin tesirinden kaynaklandığını görmekteyiz.684
VaroluĢçular, “Ġnsan ne ise o değildir”; “olan değil, olunan bir Ģeydir” derler. 685
Onlara göre, insan ona izafe etmek istenilen her yüklemi reddedebilme özgürlüğüne
sahip olmalıdır. Bu açıdan, özçekime baktığımızda, insanların yaratıcı bir hamle ile
oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi kendilerini göstermeleri kınamaya değil,
övgüye layık bir eylemdir. Kendini ifade biçimi olarak özçekim; baĢkalarının
ulaĢamadığı ve her tür fenomonolojik redüksiyondan geriye kalan “özne” veya “gerçek
benliğe” dair bize bilgi verebilir.
Bir özçekim örneğini değerlendirdiğimizde, onun kiĢinin kendisi tarafından
üretildiğini ve kiĢinin nasıl görünmek istediğine dair arzu ve hedeflerine uygun
olduğunu hesaba katmalıyız. Ġzleyicinin dikkatine sunulan görüntü, belki defalarca
çekilen örnekler arasında seçilen ve öncellikle kiĢinin kendisinin onayladığı bir imajdır.
Bu anlamda, özçekim, kiĢinin tercihleri, değerleri ve idealleri hakkında önemli bilgiler
682
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verir. Özçekim, geleneksel bir ressamın ulaĢamadığı karmaĢık iç dünyasına kapı
aralamaktadır. Özçekim, sahte veya aldatıcı bir görüntü dağıtıldığından dolayı
sorgulanamaz. Çünkü izleyiciler olarak bizler, aslında özçekimin içerik ve amaçlarının
farkında olup, onda belgeseldeki gibi bir nesnellik ararız.
Görsel Ġmajın Avantaj ve Dezavantajları
Özçekimin bir imajdan ibaret olması, onun insanın kiĢiliği hakkında kapsamlı
bilgiler verebileceğine dair kuĢkular uyandırmaktadır. Gerçekte, ağırlıklı olarak görsel
boyuta vurgu yapan öz-çekim, insanın öz arayıĢına ne kadar katkıda bulunabilir?
Asırlar boyu, bilgi aktarımında en baĢarılı aracın yazılı ve sözel dilin olduğu
kabul edilmektedir. Ġster dıĢ gerçeklik, ister insanın iç dünyası olsun, dil her olgunun
betimlenip baĢkalarına ulaĢtırılmasında yardımcı olmuĢtur. Ancak çağdaĢ teknoloji,
sözel mesajların yanında görsel bilgilerin de iletilebilmesini kolaylaĢtırmıĢtır. Ġnternet
ve sosyal ağalardaki görsel içeriğin yazılı içeriğe göre artıĢı, bir yandan düĢündürücü
olabilir. Ancak, bu gidiĢat insan yaĢamını olumsuz bir Ģekilde etkilemekten ziyade, bir
dizi avantajlar sunmaktadır. Görsellik algısı kısa, ancak etkisi derin ve yorum yelpazesi
söze göre daha geniĢtir. Söz, anlamı belirgin hale getirmeyi amaçlarken, görsel imajın
sessizliği ise bir Ģey söylememize imkan tanımaktadır. Özellikle, Postmodern olarak
tanımlanan zamanımızın, sabit ve kesin anlamlı bildirimlerden ziyade; göreceli, çevik
ve yoruma açık göstergelerinin ortamı olduğunu hesaba kattığımızda, görsel bilgilerin
baskınlığının devam edeceğini tahmin etmemiz mümkündür. Bu durumda, bir kendini
ifade biçimi ve temsil aracı olarak öz-çekim de gündemde kalmaya devam edecek gibi
görünmektedir.
Bununla birlikte, özçekimin bir kiĢinin benliğini ve kiĢiliğini ifade etmekte
sınırlı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ġnsan ile onun fotoğrafı arasındaki tözsel ve
ontolojik fark ne kadar büyük ise, gerçeklik ile onun görsel imajı arasında farklılık ve
indirgenemezlik de o kadar büyüktür. Çünkü görüntü, temsil ettiği Ģeyin özünün bir
parçası veya unsuru değildir.686 Görüntü, ancak temsil ettiği Ģeye iĢaret eder ve
gönderme yapar. Görüntü, teknik olarak bir göstergedir ve herhangi bir gösterge gibi
yoruma, yorumlayan bilince, baĢka bir özneye muhtaçtır. Dolayısıyla görüntünün hitap
ettiği Ģey insan bilincidir.
Özçekimin Yakaladığı Detaylar
Tüm fotoğraflar gibi, öz-çekimler de insanın “benliği” kadar gizemli olan bir
Ģeyi –zamanın kendisini- yakalamaya çalıĢırlar. „Selfie‟ çekerken insan, belirli bir anı
durdurmak, kaybolan gerçekliği sihirli bir Ģekilde dondurmak, muhafaza etmek ve
yokluğunu örtmek ister. Ne var ki, özçekim “an”ı ne durdurabilir, ne de yakalayabilir.
Fotoğraflar, yaĢadığımız olaylara dair anılarımızı canlı tutmaya, yaĢamadığımız
durumlar hakkında zihinsel tasvir ve yorum oluĢturmaya yardımcı olurlar. BaĢka bir
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deyiĢle, resimler an ve anılarımız arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve destekler.
Aslında, eskiden insanların günlük tutmaları gibi, biz hayatımızın akıĢını paylaĢtığımız
„selfie‟lerde kaydetmekteyiz.687
Bir anın donmuĢ hali olarak fotoğraf, hareketi durdurup gerçekliğin sesini
susturmaktadır. Buna göre, belgesel fotoğraf, kendisine sorulacak bir soruyu bekler ve
aranan bir cevabı saklar. Oysa özel bir fotoğraf türü olarak “selfie”; sessizliği bozan,
provoke eden, meydan okuyan, kendisi soru soran ve çağrıda bulunan bir görüntüdür.
Bundan dolayı, beğeni ve yorumları toplanamayan özçekim örnekleri, cevapsız kalmıĢ
soru veya gerçekleĢmemiĢ iletiĢim kanalı gibi baĢarısız sayılmaktadır.
Özçekim, aynı zamanda, belgesel fotoğraflar gibi doğruluk ve bilimsel kesinlik
iddiasını taĢımamaktadır. Özçekim, kısmen de olsa, oyun ve maskaralık unsurlarını
içermektedir. Belki, özçekimle kiĢiliğimizi ifade ve ifĢa etmekten ziyade, kiĢiliğimizi
çeĢitli görünüm maskeleri arkasında saklamaya çalıĢıyoruz. Bununla birlikte, değiĢken
ve kıĢkırtıcı özçekimin ciddiyetsizliği, oynaklığı, geçiciliği ve hiçbir „selfie‟nin son bir
„selfie‟ olmaması gibi özellikler, onu yaĢama benzer kılmaktadır. Öz-çekim, bir kiĢinin
hayatından ziyade, hayatın ta kendisini yansıtmaktadır. Durmadan çektiğimiz
„selfie‟ler, aslında birbirine tıpatıp benzeyip gerçekte ise asla tekrarlanamaz günlere
benzemektedir.
Özçekimi Bir Hikâye Gibi Okumak: Göstergebilimsel YaklaĢım
Özçekim, hayatı anlamlandırma yollarından birisi olarak da değerlendirilebilir.
Teknik olarak anlamlandırma süreci, farklı kavramlar arasında düĢünsel bir bağın
kurulmasını öngörmektedir.688 Benzer bir Ģekilde, bir mesaj olarak özçekim,
kompozisyonda yer alan unsurları birbiriyle iliĢkilendirmektedir. Göstergebilimin bize
sunduğu kuramsal teçhizatla olaya baktığımızda, onun yapısında bazı zorunlu unsurları
tespit etmemiz mümkündür. ġöyle ki, özçekimin kompozisyonunun merkezinde
zorunlu olarak fotoğrafı çeken insanın figürü veya yüzü bulunmaktadır. Ancak,
fotoğrafın sadece bir yüzden ibaret olması onu sıradan bir vesikalıktan farklı kılmaz.
Buna karĢılık, özçekim, bir kiĢinin kimliğini belirlemekten ziyade, o kiĢi hakkında kısa
bir hikâye anlatmaktadır.689
En çok beğeni toplayan baĢarılı özçekim örneklerinin, özel bir arka planda veya göstergebilimin terminolojisiyle – “bağlamda” çekildiği görülmektedir. Böylece, ana
karakteri olan kiĢi ile bağlam arasında bağlantı kurulur ve hikâyenin kompozisyonu
belirlenir. Genellikle, resim çeken kiĢi kendi önemini arttırmak için öz portresini
kamuoyunun kabul edip ve saygı duyduğu veya kamuoyunca prestijli sayılan
687
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ortamlarda çekmektedir. Benzer biçimde, en fazla beğeni toplayan „selfie‟lerin, VIP
kiĢiler ve ünlülerle çekildiği görülmektedir. Söz konusu arka planın özelliklerine göre,
öz-çekim örneklerini aĢağıdaki gruplara ayırmak mümkündür:
1. Tarihi yapılar önünde veya popüler yerlerde çekilen fotoğraflar.
Bu tür özçekimler, kiĢinin yaptığı seyahatlere dair bilgi vermektedir. Mısır
Piramitleri, Mescidi Aksa, Eyfel Kulesi gibi meĢhur ziyaret yerlerinin çekilen
„selfie‟lerin arka planında bulunmasında, kiĢinin kendi varlığının önemini arttırmak
isteğinin yattığını ileri sürülebilir.690 Çekilen fotoğraflar vasıtasıyla kiĢi, kendini tarihî
bir öneme sahip olan veya manevi bir gücü sembolize eden yapılarla kendini
iliĢkilendirmektir. Söz konusu iliĢki, sanal ve sembolik olsa da, kiĢiyi insanlık tarihiyle
ve kültürel mirasla yan yana getirmektedir. Bu durum, kiĢinin özgüveninin ve hayattan
tatmin derecesinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, bu tür seyahatin
gerçekleĢtirdiğine dair bir kanıt olan özçekimler, dolaylı bir Ģekilde olsa da, izleyiciler
için insanın maddi durumu, değerleri ve ilgi alanlarına dair bilgi vermektedir.
2. Ünlülerle çekilen özçekimler.
Bu tür fotoğraflar, genellikle insanın geniĢ bir sosyal iliĢkiler ağına sahip
olduğunu göstermeye yöneliktir. Popüler mekânlar durumunda olduğu gibi, popüler
kiĢilerle çekilen „selfie‟ler insanın kendi önemini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Birlikte
resim çekilen siyasetçi, devlet adamı veya sanatçının ününden payını alırmıĢçasına, kiĢi
kendi hayatını daha değerli ve anlamlı kılmaktadır.
3. Önemli bir olayı veya baĢarı hikâyesini anlatan „selfie‟ler.
Özçekimin, klasik fotoğrafçılığın da konusu olan düğün, doğum günü, mezuniyet
günü veya toplantı gibi olayların yanı sıra, ulaĢılması zor yerlerde, tehlikeli ve çok özel
Ģartlarda çekildiği görülmektedir. Yüksek yapılara tırmanmak, köprüden atlamak veya
yırtıcı bir hayvanın yakınında bulunmak gibi durumlar, insanın sıra dıĢı yeteneklere,
güce ve cesarete sahip olduğunu gösterir ve onu sıradan bir kiĢi olmaktan kurtarır.
4. KiĢisel geliĢim sürecini belgeleyen özçekimler.
Genellikle, bu tür özçekimler spor ve fitnes salonlarında çekilir ve insanların kas
geliĢtirmeye veya kilo vermeye çalıĢırken değiĢim aĢamalarını kaydeder. Bu tür
fotoğraflar dizisi baĢarı günlüğünü oluĢturmaktadır.691 Ayrıca, bu kategoriye, değiĢik
makyaj ve giyim denemelerini kaydeden resimleri dâhil etmek mümkündür.
Yukarıda yaptığımız değerlendirmeden anlaĢıldığı gibi, özçekimler kendini
geliĢtirmek veya kendi sınırlı varlığını aĢmak, kendini baĢka insanlara ve hatta
insanlıkla iliĢkilendirerek hayatını daha önemli ve anlamlı hale getirmek amacıyla
çekilmektedir.
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Öz-çekim Sürecinde Ben Ve Ötekiler
Özçekim fenomenini araĢtıran bazı sosyal psikologlar, özçekimin insanın
bencilliğini tetiklediğini ve ilgisini dıĢ dünyadan iç dünyasına çevirdiğine dair
kaygılarını dile getirmektedirler. Gerçekte, medyada paylaĢılan „selfie‟ler vasıtasıyla
kiĢi, baĢkaları ile iletiĢim kurabilir mi, yoksa kendisiyle “yüz yüze” kalarak yalnızlığa
mahkûm mu kalır? Bu soruya cevap vermek için, çağdaĢ toplumda iletiĢimin nasıl
gerçekleĢtiğine bakmak gerekir.
Geleneksel olarak felsefe, insanı sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır.
Günümüzde ise sosyalleĢme büyük ölçüde sosyal ağlar ortamında gerçekleĢmektedir.
Gerçek zaman ve mekânda gerçekleĢen iletiĢiminin sınırlılığını aĢan sosyal ağlar,
bizleri sınırsız ve engelsiz eriĢim sağlayan sanal ortama dâhil etmektedirler. Sosyal
ağlara ve elektronik veri platformlarına bağlanmak için ayrılan zaman payı dikkate
alındığında, çağdaĢ insanın var olma durumu artık “çevrimiçi olma”, “kullanıcı”
özelliğiyle nitelendirilebilir. Teknolojinin sağladığı hız ve kolaylık, sosyal ağlar
ortamında kurulan dostluk ve iliĢkilerin mahiyeti, insanların davranıĢ biçimlerini ve
neticede onların “benliklerini” değiĢtirmektedir.692 Bu durumda, özçekim pratiği, söz
konusu sanal ortama özgü “var-olma” bicimi olarak değerlendirilebilir.
Özçekim pratiğini, öncellikle sosyal ağ fenomeni olarak ele aldığımızda, onun
iki farklı boyuta sahip olduğunu tespit etmek mümkündür. Özçekim, bir yandan,
insanın kendisine (self) iĢaret etmektedir. Diğer yandan, özçekim ötekine yönelik bir
hitabet türü olarak değerlendirilebilir. Bazı araĢtırmacılar, aĢırı öz-çekim tutkusunu;
narsisizmin, ben-merkezciliğin ve ahlaki düĢüĢün bir kanıtı olarak görmektedirler.693
Ancak, özçekim alıĢkanlığı kesin bir Ģekilde narsisizme iĢaret etmez. Narsisizm
teriminin ödünç alındığı Antik Yunan dönemine ait Narkisos efsanesinde anlatıldığı
gibi, Narkisos - dünyaya sırtını dönmüĢ biridir. Özçekimler ise, baĢkalarının beğenisine
sunulmak üzere üretilir. Dolayısıyla „selfie‟, bir diyaloga davettir, birinin eylemlerini
onaylatmaya veya eleĢtirmeye vesile olan bir mesajdır.694 Bir öz-çekimin baĢarı oranı,
topladığı beğenilerle, yorumlarla ve yapılan geri bildirimlerle ölçülmektedir. Bundan
dolayı, bazı psikologlar, özçekim fenomenini açıklayan anahtar kavramın kimlik değil,
iletiĢim olduğunu düĢünmektedirler. Bu tür eylemi, toplumda artan bireyselleĢme ve
yalnızlaĢma nedeniyle, dijital da olsa, kendimize ait olan bir Ģeyi sosyal-kamusal alanda
sunmaya yönelik bir çaba ve deneyim olarak görmek de mümkündür. BaĢka bir deyiĢle,
özçekim, sosyal kimliğimizi güçlendirmek istediğimize iĢaret etmekte ve böylece
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toplumsal takdirin ve sosyal bağların çağdaĢ insanlar içi hala anlam taĢıdığını
göstermektedir.
Sonuç: Kazanımlar ve Tehditlerin Değerlendirilmesi
Bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, insanî yaĢam tarzında kalıcı ve geri
dönülmez değiĢikliklerin meydana geldiğini gözlemlemekteyiz. Söz konusu değiĢim
öncellikle toplum içi iletiĢim ve etkileĢim alanını etkileyerek, iletiĢim hızının
arttırılmasıyla birlikte iletiĢim biçimlerinin çeĢitlendirilmesine sebep olmaktadır.
Ayrıca, bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, veri aktarımının etkililiği
baĢlıca önem taĢıdığı için, bu hususta avantajlı sayılan görsel içeriğin iletiĢimdeki payı
gittikçe artmaktadır. Bu gidiĢat, gün geçtikçe kitabın yerini videonun almasında,
yazının yerini imajın doldurmasında izlenebilir. Benzer bir Ģekilde, artık çoğunlukla
dijital cihaz aracılığıyla sosyal ağlar ortamında gerçekleĢen kiĢilerarası iletiĢimde görsel
unsurlar daha da baskın hale gelmektedir. Söz konusu Ģartlara ve taleplere karĢılık bir
cevap olarak ortaya çıkan özçekim fenomeni, insanlar arası iletiĢimdeki payını
muhafaza edecek gibi görünmektedir.
Yukarıdaki incelemeden anlaĢıldığı gibi, özçekim kimliğimizi araĢtırmayı ve
belirlemeyi kolaylaĢtırır. Kendimizi tanımanın en etkili ve etkileyici yollarından biri
olarak özçekim, kendimizi diğerlerin bizi gördüğü Ģekilde görmemizi sağlamaktır.
Özçekim, kiĢiliğimizin çeĢitli yönlerini kendimize göstermeye, farklı rolleri ve kılıkları
üzerimizde denemeye olanak sunduğu için kendimizi daha iyi tanıma ve bir dereceye
kadar düzeltebilme fırsatlarını sunar. Bu Ģekilde, özçekim; öz güvenimizi arttırabildiği
kadar, öz eleĢtirilere de vesile olabilir.
Özçekim, sıradan bir fotoğraf veya imaj olmaktan ziyade, özel bir mesaj veya
görsel bir hikâye türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özçekim, baĢka insanlarla iletiĢim
kurmak üzere kendimizi takdim etmek, varoluĢumuzu beyan etmek, hayatımızdaki
önemli olayları ve anları belgelemek gibi çeĢitli iĢlevleri yerine getirmektedir.
Birçok olumlu yönüyle birlikte, özçekimin yaygınlaĢması ve gittikçe daha fazla
hayatımıza nüfuz etmesi bazı kaygıların oluĢmasına vesile olmaktadır. ġöyle ki,
kiĢiliğimizi belirginleĢmesinde etkili araç olmayı vaat eden özçekim öncellikle görsel
boyuta vurgu yaptığı için, yüzeysel ve içeriksiz imajların çoğaltılmasını teĢvik
etmektedir. Özçekimde çoğu zaman, olduğumuz gibi değil, olmak istediğimiz gibi
kendimizi tasvir ettiğimizden; asıl kiĢiliğimizi, benliğimizi (self) dağıtıp kaybetme
riskiyle karĢı karĢıya gelmekteyiz. Bu anlamda, özçekim benliğin gerçekliğini yok eden
veya örten bir Ģey değildir. ÇağdaĢ insanın özden yoksun olması, kiĢiliksizliği,
gerçekliği yakalamakta ve anlamakta zorluk çekmesi, zamanın ve uygarlığın bir
özelliğidir. „Selfie‟ çekmeye olan tutkumuz bu tür duruma karĢı oluĢan sadece bir
tepkidir; ne sebebi, ne de çözümüdür.
Bunun yanında, özçekimin hayatımızın günlüğü veya “güncesi” gibi olma vasfı
sorgulanabilir. Çektirdiğimiz resimlerin çoğu dijital hafızalara aktarılıp teslim edilir ve
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çok geçmeden unutulur. Hayatımızı fotoğraflara emanet ettiğimizde, anılarımızı
hafızamızda canlı tutmaya gittikçe az gerek duyarız ve hatırlama yetimizi bu tutumla
zayıflatırız. Aynı zamanda, insan; hayatın anlarını kaydederek muhafaza etmeye
çalıĢırken, yaĢamın asıl eylem alanını terk etme riskiyle karĢı karĢıya gelmektedir.
Fotoğraf çekip gerçekliğe kendimizi kaptırmaya çalıĢtığımızda, aslında fotoğraf çekme
iĢine kendimizi kaptırıyoruz. Çünkü olaya dâhil olmak ve olayı kayıt etmek temelde
çok farklı eylemlerdir.
Özçekimin yaygınlaĢmasından dolayı oluĢan tehditlere karĢı gelebilmek için
önerilebilecek tavsiye Ģu olabilir: Sanal kiĢiliğimizi teĢkil ettiğimizde, oluĢturduğumuz
imaj ile gerçek kiĢiliğimiz arasındaki farklılıkları aza indirmek, aradaki açığı mümkün
olduğu kadarıyla kapatmak gerekir. Bu bağlamda, asırlar önce Mevlana‟nın dile
getirmiĢ olduğu ünlü “Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün” nasihatinin
özçekim çağında hiç olmadığı kadar anlamlı ve güncel olduğu söylenebilir.
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR MĠMARĠ‟DE, KULA GELENEKSEL
KONUTLARININ TASARIM ANLAYIġI VE YAPIM
MALZEMESĠ695
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATALAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Kentler karmaĢık ve dinamik yapıları olan yerleĢim birimleridir. Bu dinamik
yapıları nedeniyle de kuruldukları günden bu yana sürekli değiĢim içinde olmuĢlardır.
Büyük kentlere yakın yerleĢimler ise bu değiĢimlerden oldukça etkilenmekte ve özgün
niteliklerini yitirmektedir. Özellikle özgün geleneksel mimari özellikler taĢıyan
yerleĢimlerin, bu değerlerini kaybetmemesi gerekmektedir.
Geleneksel mimari, insanların doğayla kurdukları uyumlu iliĢkiler ile tarihsel
süreç içinde oluĢmuĢtur. Geleneksel konut mimarisi üzerinde, sürdürülebilirlik
özellikler taĢıyan, pek çok tasarım kriterlerini taĢımaktadır. Bu bağlamda, çalıĢma
konusu ve alanı olarak seçilen “Kula” ilçesi Manisa ilinde yer almaktadır. Kula
ilçesinde, Kula geleneksel konutları geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Ağırlıklı olarak, 18.
yüzyıl açık sofalı plan tipinde tasarlanan konutların tasarımlarında uygulanan
sürdürülebilirlik yapıların mimarisine yansımıĢtır. Sürdürülebilir yeĢil tasarımlar
bağlamında, günümüze ulaĢan geleneksel yapıların, mimari plan Ģemaları incelenmiĢtir.
ÇalıĢma sonucunda, geleneksel konutta görülen sürdürülebilir yeĢil tasarım anlayıĢının,
günümüz konut mimarisine yön vermesi planlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kula Geleneksel Evleri, Sürdürülebilirlik, Tasarım, YeĢil
Mimari
UNDERSTANDING OF KULA TRADITIONAL HOUSING DESIGN AND
BUILDING MATERIALS APPROACH IN SUSTAINABLE
ARCHITECTURE696
ABSTRACT
Cities are settlements with complex and dynamic structures. Because of these
dynamic structures, they have been constantly changing since the day they were
founded. The settlements close to the big cities are highly affected by rent pressures and
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lose their original qualities. Especially the settlements with original traditional
architectural constructions should not lose these values.
Traditional architecture has been formed in the historical process with
harmonious relations people have established with nature. Traditional residential
architecture carries many design criteria with sustainability characteristics. The Kula
county which is chosen as a study area is located in Manisa province. Traditional
residential architecture in Kula covers a very wide area. Mainly, sustainability in the
designs of houses of the 18th century open-plan style is reflected in the architecture of
the constructions. In the context of sustainable green designs, traditional structures,
architectural plan schemes are examined. As a result of the study, it is planned that
sustainable green design concept in traditional house will direct the present residential
architecture
KeyWords: Kula Traditional Houses, Sustainability, Design, Green
Architecture.
1. GiriĢ
Anadolu kentleri ve kasabaları, belli bir kültürü simgelemektedir. Bu
yerleĢmelerin kimliklerini oluĢturan önemli bir ölçütlerden biri ise geleneksel
mimaridir. Çünkü geleneksel yaĢam kentin sosyal yapısını ve iliĢkilerini detaylı Ģekilde
anlatır. Günümüzde küreselleĢmenin etkileriyle tekdüzeleĢen mimari, kentlerin ve
kasabaların kimliklerini ve geleneksel değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle
özgün geleneksel mimari özellikler taĢıyan yerleĢim yerlerinin, bu değerlerini
sürdürmesi gerekmektedir. Çünkü geleneksel mimari, insanların doğayla kurdukları
uyumlu iliĢkiler sonucu oluĢmuĢ, pek çok sürdürülebilir tasarım kriterini üzerinde
taĢımaktadır.
ÇalıĢmanın amacı, geleneksel konutlarımızdaki bu kriterleri araĢtırmak ve
sınıflandırmaktadır. ÇalıĢma konusu ve alanı olarak seçilen Manisa ilinin Kula
ilçesinde geleneksel konut mimarisi yoğun olarak yer almaktadır. Ağırlıklı olarak, 18.
yüzyıl açık sofalı plan tipinde tasarlanan konutların tasarımlarında, sürdürülebilirlik
yapıların mimarisine yansımıĢtır. Günümüze ulaĢan geleneksel yapıların mimarileri,
sürdürülebilirlik çerçevesinde incelenmesi amaç edinilmiĢtir.
Kula geleneksel konutlarının sürdürülmesi ve
araĢtırılması kapsamında,
yapılacak analizler ve alan çalıĢmalar ile bu yerleĢimlerde geleneksel konutta görülen
sürdürülebilir yeĢil tasarım ilkeleri araĢtırılacaktır. Geleneksel yerleĢimlerde ve
geleneksel konutta, yöresel mimari elemanların ve kentsel öğelerin sürdürülebilirliğe
katkısı tartıĢılacaktır. ÇalıĢma kapsamında, bu mimari öğelerin ve kentsel elemanların
sınıflandırılması yapılacaktır.
Bu araĢtırmanın seçilme sebebinin kökeninde, günümüzde “yeĢil konut
tasarımı”, “sürdürülebilirlik”, “sürdürülebilir malzemeler ve sistemler” vb. konuların,
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araĢtırma alanı olarak, yaygın bir Ģekilde çalıĢılması ve uygulanması olmuĢtur.
Dolayısıyla, yapılan araĢtırmada; “Yüzyıl yada yüzyıllar öncesinde, tasarlanmış,
uygulanmış, kabul görmüş ve sürdürülmüş, yapım sistemi, malzemesi ve elemanları
nelerdir?” sorusuna cevap aranmaktadır.
Günümüzde sürdürülebilir olmayan pek çok yeni malzeme ve elemanlar ile
yapılan restorasyonlar, yapıların sürdürülebilirlik özelliklerini zedelemektedir. Örneğin,
günümüzde görülen, “çimento harçla geleneksel evlerin sıvanması” uygulaması ve
yüzyıllar boyunca uygulanmıĢ, sürdürülebilir malzeme olan kıtıklı sıvanın
uygulamasının durdurulması, geleneksel yapıların sürdürülebilirlik özelliğine zarar
vermektedir. Bu bağlamda, gelenekselsel konut mimarisinden çıkarılacak mimari
derslerle, modern konutların sürdürülebilirlik özelliği artırılabilir, yeĢil tasarıma yönelik
uygulamalar desteklenebilir.
Yapılan bu araĢtırma kapsamında;
 Anadolu‟daki geleneksel konut dokusunda ve konutunda sürdürülebilirliğin
ne demek olduğu ve uygulanması tartıĢılacaktır.
 Yoğun tarihi geleneksel dokuyu üzerinde barındıran Kula-Manisa ilçesinde,
sürdürülebilirliği destekleyen kentsel elemanlar, yapı ve cephe elemanları, yapı
malzemeleri araĢtırılacaktır.
 Sürdürülebilir kentsel elemanlar, sürdürülebilir yapı elemanları,
sürdürülebilir cephe elemanları sınıflandırılacaktır.
 Bu öğelerin günümüzdeki kullanımları tartıĢılacak, geleneksel konutta
görülen sürdürülebilir yeĢil tasarım anlayıĢının, günümüz konut mimarisine katkı
olanakları değerlendirilecektir.
2. Geleneksel Mimari ile Sürdürülebilirlik Kavramı ĠliĢkisi
20. yüzyıl öncesinde, Anadolu kentlerinde büyük bir konut geleneği kültürü ve
yaĢamı oluĢmuĢtur. Bu konut Ģeması, çeĢitli sofalı plan Ģemalarıyla değiĢmiĢ ve
geliĢmiĢtir. Geleneksel konutlar, 17. yüzyıl baĢından itibaren, 20. yüzyıl baĢına kadar
yoğun olarak yapılmıĢtır. Ancak günümüze genellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldan
baĢından kalan konut mimarisi ulaĢabilmiĢtir. BektaĢ‟da (2013) yazılarında geleneksel
konut mimarisinin birkaç yüzyılda oluĢmadığının altını çizmektedir. Özellikle, Türk
evinin kimi özelliklerinin Hititlere kadar dayandığını belirtmektedir. Ancak, 19. Yüzyıl
öncesi konut mimarisi genellikle korunamamıĢtır. En eski Türk konut mimarisi
diyebileceğimiz 1699 tarihli (kimi kaynaklara göre 1697) Amcazade Hüseyin PaĢa
Yalısı‟nın divanhanesi ile Safranbolu‟da Bağlar bölümündeki konut yapısından baĢka
17. Yüzyıl öncesi yapılara ulaĢılamamaktadır. Tarihi çevrelerin sürdürülebilirliği bu
bağlamda önem taĢımaktadır.
Geleneksel konutlar, kendisini sürdürülebilir kılabilecek birçok özellikler
taĢımaktadır. Sürdürülebilir mimari pek çok kaynakta farklı yönlerde çalıĢılmaktadır.
Sürdürülebilir mimari kavramları içinde, “Çevresel yeĢil tasarım, yeĢil mimari, ekolojik
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çevre, akıllı mimari, enerji dostu mimari, iklimsel mimari” farklı yönde çalıĢmalar
yapılmaktadır.
Tarihsel süreç içine bakıldığında çevre ile ilgili çalıĢmalar 1970‟li yılların
baĢından itibaren ele alınmıĢtır. 1972 yılında sosyo-ekonomik yapıları ve geliĢme
düzeyleri birbirinden farklı olan ülkelerin çevreyle ilgili değerlendirmeleri
çerçevesinde, Stokholm‟de "BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Bildirgesi" olarak kabul
edilmiĢtir. Sürdürülebilirlik kavramı bu süreçte, mimari kavramlar içine girmiĢtir.
Sürdürülebilirlik, 1987 yılında BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu
raporuyla , “bugünün gereksinmelerini, gelecek kuĢakların kendi gereksinmelerini
karĢılama yetisinden yoksun bırakmadan karĢılamak” olarak belirtilmiĢtir (Ağca, 2002).
Kuban (2000), tarihi çevrelerin küreselleĢme etkisi ile yok olmasına engel olmak
ve sit alanlarının büyüyen kentlerle bütünleĢmesini sağlamak, ancak tarihi kent
alanlarının günümüz iĢlevleriyle kullanılmasıyla mümkün olabileceğini belirtir. Bu
kentlerin sürdürülebilir geliĢmelerinin sağlanabilmesi için yerleĢmelerin bölgesel
kimliklerinin korunması gerekmektedir. Hatta günümüzdeki kentlerin hızlı geliĢim ve
değiĢim göstermeleri nedeniyle tarihi kimliklerinin sürekli vurgulanması
gerekmektedir. (Kuban, 2000).
Rapoport, (1994) kırsal ve yöresel mimariyi, hangi kültürden olursa olsun
çeĢitliklerin bir araya gelmesi ve farklı çizgilerin birleĢmesi olarak yorumlamaktadır.
Özellikle geleneksel konutların ve kırsal mimarinin, yaĢam tarzının ve yapı
elemanlarının evrimsel olarak dönüĢmüĢ parçaları olduğunu belirtir. Bu dönüĢüm aynı
zamanda sürdürülebilirliğin izini taĢımaktadır.
Arsan (2008), sürdürülebilir mimariyi, küresel çevreyle iliĢkilendirilen,
problemler ve çözümlere yönelik çalıĢılan kapsayıcı ve tasarlanmıĢ bir yapılaĢma
düzeni olarak değerlendirmiĢtir. Sürdürülülebilir mimari kapsamında, hem yörenin
morfolojik düzenini, hem de toplumsal kültürel ve ekonomik özelliklerini içinde
barındıran, bölgenin mimari özelliklerinden doğan yapılaĢma türü tanımlanmaktadır.
Zaman zaman, ülkemizde kırsala ya da geleneksel konut mimarisinin yoğun olarak yer
aldığı bölgelere yerleĢen kentlilerinde, yöreye has mimari öğeler kullanarak
sürdürülebilir mimariyi devam ettirdikleri görülmektedir. Bu yapılar, kimi zaman
kütlesi, formu, boyutları ile kimi zaman ise yapım tekniği ve yöre malzemesi kullanımı
ile sürdürülebilir nitelikler kazanmaktadır (Arsan, D.Z.).
3. Kula Geleneksel Konut Mimarisinin Genel Karakteri ve Günümüze
Yansımaları
ÇalıĢma alanı olarak seçilen Kula ilçesi Manisa ilinde yer almaktadır. Kula
geleneksel konutları, ağırlıklı olarak, 18. yüzyıl açık sofalı plan tipinde tasarlanmıĢtır.
Geleneksel konut mimarisinin yoğun olarak yer aldığı ilçelerimizden biri olan Kula, bu
özellikleri taĢıyan konutlarıyla günümüze kadar gelebilmiĢ, yaĢayan bir müze
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niteliğindedir. Konutların tasarımlarında olan sürdürülebilirlik özelliği yapıların
mimarisine yansımaktadır.
Geleneksel Kula evleri genellikle iki katlı olarak inĢa edilmiĢlerdir. Konutların
zemin katında, ahır, kiler, mutfak gibi mekânlar, hizmet mekanları yer alır. Genel
olarak Anadolu konutlarının tümü zemin katlarını hizmet mekânlarına ayırmıĢtır.
Avlunun bir kenarında tuvalet ve birde ekmek yapmak için kullanılan fırın bulunur.

ġekil 1. Kula Kentsel Sit Alanı, 1/1000
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Geleneksel Kula evlerinin genelinde, küçük de olsa bir avlu bulunmaktadır.
Avlunun etrafı, yaklaĢık üç metre yüksekliğinde bir duvarla kapatılmıĢtır. 18. yüzyıl ve
19. yüzyılın ilk yarısındaki geleneksel konutların pek çoğunda, eve giriĢ kapısı,
avludaki çift kanatlı ahĢap bir kapı ile yapılmaktadır. Bu Ģekilde, hem insan, hem de
evde beslenen hayvanların eve giriĢi sağlanmaktadır.

Resim 1. Geleneksel Kula

Resim 2. Geleneksel Kula
2018

Resim 3. Geleneksel Kula

Resim 4. Geleneksel Kula Resim 5. Geleneksel Kula Evi Resim 6. Geleneksel Kula
2018
Kula geleneksel konutlarında pek çok yapı, içe dönük açık sofalı, iki katlı konut
tipindedir. Bu tip geleneksel konutlar, Kula‟da erken dönem örnekleri olarak karĢımıza
çıkar. Daha sonraki dönemlerde, 19. yüzyıl ikinci yarısı ve sonlarında görülen
yapılarda, iç ve orta sofalı plan tipi görülür. Bununla birlikte, yapı yönleniĢi açısından,
genellikle Müslüman ailelere ait konutların avlusu öne bakar, yapı avlu içine yönlenir.
Gayri Müslim ailelere ait evlerde ise, yapı sokağa yönlemiĢ, avlusu arkada kalmıĢtır.
Ancak, yapılar yapıldıktan sonraki dönemlerde, pek çok defa el değiĢtirmiĢtir.
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Resim 7. Zabunlar Konutu, 2018

Resim. 8. Papaz Konutu , 2018

Geleneksel konutların bazılarında, sofadan açılan kapılar, direk sokağa açılır.
Örneğin “Küçük Göldeliler konutu”, orta sofalı konut Ģeklindedir. Ayrıca, bu tip
konutlarda avluya açılan baĢka bir kapı daha vardır. 1969 yılına ait fotoğraflarda ayakta
olan Küçük Göldeliler konutunun, günümüzde virane Ģeklinde alt katı kalmıĢ, üst katı
tamamen yıkılmıĢtır (Resim. 11). Yapının acilen restore edilmesi gerekmektedir.

ġekil 2. Küçük Göldeliler evi zemin kat
rölöve planı, ( Tosun, 1969)

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

ġekil 3. Küçük Göldeliler evi üst kat
rölöve planı ( Tosun, 1969)
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ġekil 4. Küçük Göldeliler evi ön cephe rölövesi ( Tosun, 1969)

Resim 9. Küçük Göldeliler evi, (Tosun,
1969)

Resim 10. Küçük Göldeliler evi,
(Tosun, 1969)

Resim 11. Üst katı yıkılan Küçük Göldeliler evinin 2018 yılındaki durumu
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Hacı Recepler konutunda , ön kapıdan önce yapıya ve sofaya girilir. Daha sonra,
yapı içinden avluya geçilmektedir. Tosun, (1969), bu yapının daha önceki yıllarda, tek
katlı olduğunu belirtmektedir. Hacı Recepler konutunun avlusu arkada yer almaktadır.
Yapıda bir baĢ oda ve oda, eyvan, bir adet köĢk bulunmaktadır. Minimalist düzende
planlanmıĢ, aynı zamanda geleneksel konutun bütün mekânlarını içeren bir yapıdır. Alt
katta depo, hizmet mekânları ve ahır vardır.

ġekil 5. Hacı Recepler Konutu zemin
kat rölövesi , (Tosun, 1969)

ġekil 7. Hacı Recepler Konutu cephe
rölövesi
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ġekil 6. Hacı Recepler Konutu üst kat
rölövesi , (Tosun, 1969)

ġekil 8. Hacı Recepler Konutu kesit
rölövesi (Tosun, 1969)
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Resim 12. Hacı Recepler Konutu, 1969
(Tosun, 1969)

Resim 13. Hacı Recepler Konutu,
2018

Günümüzde restore edilmekte olan Çolaklar evi‟de açık sofalı, iki katlı plan
tipindedir. Yapıda bir baĢ oda, oda, seki ve köĢk bulunmaktadır. “Çolaklar Evi”nde üst
katta da tuvalet yer almaktadır. Bu yapı da minimalist düzende planlanmıĢ, aynı
zamanda geleneksel konutun bütün mekânlarını içeren bir yapıdır. Alt katta odalar,
avluda ise mutfak depo ve tuvalet vardır. Yapının alt katından sokağa çıkılmaktadır.

ġekil. 9. Çolaklar evi, zemin kat plan
rölövesi
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ġekil. 10. Çolaklar evi, üst kat plan
rölövesi (Tosun, 1969)
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ġekil 11. Çolaklar evi, ön cephe
rölövesi

ġekil 12. Çolaklar evi, avlu cephesi
rölövesi (Tosun, 1969)

Resim 14. Çolaklar evi, 1969
Açık sofalı evlerin yönü avluya dönüktür. Sofa altında, üst kat sofayı taĢıyan
ahĢap dikmeler bulunur. Kula geleneksel konutlarından, Bozerler ve Beyoğlu
konutlarında açık sofalı plan Ģemasının yanı sıra ara kat düzenlemesi görülür.
Genellikle, ara katların yüksekliği az, tavan ve duvarları süslemesizdir. Bu kat ara da
yer aldığı için sıcaklığın korunması daha kolay olması sebebiyle, kıĢın
kullanılmaktadır. Geleneksel konutlarda, en üst kat genel olarak yaĢamın geçtiği sofa ve
odaların olduğu kattır. Odalardan biri ya da birkaçı baĢ oda olarak düzenlenebilir.
Misafirler için yada ailenin reisi için hazırlanan bu oda daha detaylı süslenmiĢtir. Ġçinde
yüklükler ve gusülhane içerir. Geleneksel konutlarda, gusulhaneler, genellikle yıkanma
iĢlemi için kullanılan odalarda yer alan mekânlardır. Bazı evlerde hamam yapısı da yer
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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almaktadır. Örneğin, Küçük Göldeliler konutunda ve Bekirbeyler konutunda hamam
yapısı yer almaktadır.
Günümüzde tamamen yıkılmıĢ olan, Büyük Göldeliler Konutu açık sofalı avlulu
plan Ģemasına ait bir konuttur. Tosun‟un 1969 yılına ait kitabında, yapıya ait rölöveler
ve fotoğraflar yayınlanmıĢtır. Büyük bir yapı olan konutta, üst katta iki adet baĢ oda,
iki adet eyvan, iki adet köĢk odası ve dört oda bulunmaktadır. Açık sofa ortada
geniĢleyerek bölünmüĢ ve sokağa doğru çıkmıĢtır. Alt katta da, ocak ve yüklüklerin yer
aldığı yedi adet oda yer almaktadır.

ġekil 13. Büyük Göldeliler Evi, zemin
kat rölövesi (Tosun, 1969)

ġekil 14. Büyük Göldeliler Evi üst kat
rölövesi(Tosun, 1969)

ġekil 15. Büyük Göldeliler Evi güney cephe rölövesi (Tosun, 1969)
Kula‟da yer alan geleneksel Bozerler konutunda sofanın bir ucunda köĢk yer alır.
Bu konutun iki yanı sağırdır. Ön ve arka bahçelere açılan avlu düzeni vardır. Mutfak ve
tuvalet avlunun bir köĢesinde yer alır. Yapının altında iki oda depo ve ahır yer alır. Üst
kata çıkıldığında sofa, bu mekana bağlı eyvanlar ve köĢk, iki geleneksel oda
bulunmaktadır. Yapının üst katında yer alan köĢk, yazın oturmak için yapılmıĢtır. Etrafı
açık ve havadardır.
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ġekil 16. Bozerler konutu, zemin katı rölövesi ve avlu düzeni, (Tosun, 1969).

Resim 15. Bozerler konutu (Tosun,
1969 )

Resim 16. Bozerler konutu ve köĢkü
(Tosun, 1969 )

Resim 17. Bozerler Evi, 2018

Resim 18. Bozerler, Evi 2018

Kula geleneksel konutunda odalar, geleneksel Türk evi odasının tüm
karakteristik özelliklerini taĢır. Odalar seki üstü ve seki altı olmak üzere iki mekana
ayrılmıĢtır. Bu bölünme, bazen kod farkıyla, bazen de ahĢap parmaklık veya kemerlerle
düzenlenir. Odaların alt kotundaki pabuçluk bölümüne ahĢap kapıyla girilmektedir.
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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Çoğu kez seki altında, gusülhane, gözenekler, yüklük seki üstünde sedirler, raflı
dolaplar ve ocak yer alır. Yüklük duvarına dik olan duvarda ocak inĢa edilmiĢtir. Ocak
üstünde alçı veya ahĢap davlumbaz yer alır. Odalar, sofaya ve sokağa açılan
pencerelerle aydınlatılır. Sofaya yada hayata cepheli pencereler genellikle üçerli
düzendedir. DıĢ cephedeki pencereler ikili düzende yer alırken, ahĢap kepenkler
görülür. Kimi zaman alt kattaki ve üst kattaki pencerelerde kafesler yer alır. Genel
olarak, Kula evlerinde avlular da kayrak taĢı döĢelidir..

Resim 19. Geleneksel Kula odasında yer alan çeĢitli ocaklar, 2018
4. Kula
Geleneksel
Konutlarında
Sürdürülebilirlik Kavramının
Ġncelenmesi
Kula geleneksel konutları, genellikle, dıĢ sofalı plan tipinde iki kat olarak inĢa
edilmiĢtir. ĠnĢa malzemesi olarak zemin katta kaba yonu taĢ, kayrak taĢı , üst katlarda
karkas arasına köfeke taĢ ve tuğla kırıkları yada kerpiç dolgu kullanılmıĢtır. Kula
evlerinin genel mimari özellikleri ve plan Ģeması sürdürülebilir mimari özellikler
taĢımaktadır.
BektaĢ (1996), Türk evi oluĢum ilkelerini belirtirken, yaĢama, doğaya, çevre
koĢullarına uygunluk, gerçekçilik, akılcılık, içten dıĢa çözüm, iç-dıĢ uyumu (evin
içindeki içtenlik ve yalınlığın dıĢa vurumu), tutumsallık gibi özellikler taĢıdığının altını
çizmektedir. Bu özellikler aynı zamanda, sürdürülebilir mimari özellikleri de içinde
barındırır. Geleneksel konutlarda görülen sürdürülebilir özellikler, aĢağıdaki
kategorilere göre değerlendirilebilir.
a. Geleneksel Konutların Tasarımında Sürdürülebilirlik
Kula evlerinde genellikle dıĢa sofalı Ģema kullanılmıĢtır. Daha çok karasal iklim
görülmesine karĢın, bu bölgede yine kısmen iç Anadolu‟da da görülebilen bu Ģemanın
uygulanma sebebi dıĢa dönük bir yaĢam özlemi olmalıdır. Odalar dıĢ sofaya, sofalarda
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avluya yönelmiĢtir. Bu özelliğiyle avluyla ve avlunun peyzajıyla birleĢen evler doğayla
iç içe bir yaĢam sergilemektedir.
Cephelerde ise üçgen çıkmalar görülmektedir. Zemin katta arsaların dik açılı
dikdörtgen olmaması sebebiyle, üst katlarda üçgen mekânların oluĢmasını engellemek
amacıyla yapılan çıkmalar, yapıları sokakla bütünleĢtirir. Yapıların içi organik dokulu,
sokaklarla birleĢir.
b. Geleneksel Konutların Yapı Malzemesinde Sürdürülebilirlik
Yöresel TaĢ Kullanımı
Geleneksel yapılarda, yanardağ lavlarından meydana gelen tüf cinsi, hafif siyah
renkli kolay iĢlenebilen yöresel taĢ olan köfeke taĢının kullanımı görülmektedir. Bu taĢ
kula evlerinin bazen dıĢ duvarlarda ve bölme duvarlarda, bazen de bacalarda
kullanılmıĢtır.
Kula geleneksel evlerinin zemin kat ve avlularında döĢeme kaplaması olarak
Kayrak taĢı kullanılmıĢtır. KurĢuni rengi, Ģist cinsi bir taĢtır. 2 cm kalınlığında levhalar
halinde çevre ocaklardan çıkarılmıĢtır. Tosun‟un 1964 yılında yazısına göre, 150
cm.den büyük geniĢlikte kullanımı görülmektir. Kimi zaman ise kayrak taĢının hatıl
olarak kullanıldığı görülür. Bu plaklar 4-5 cm kalınlığında moloz taĢ duvar arasında
bağlayıcı olarak görülür. Aynı zamanda sokaklarda da kaplama malzemesi olarak
kullanıldığı görülmektedir.

Resim 20. AhĢap hatıl, moloz ve
kayrak taĢının kullanıldığı avlu duvarı
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Resim 21. AhĢap hatıllı, moloz taĢ ve
kayrak taĢının kullanıldığı yapı duvarı
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Resim 22 . AhĢap hatıl, moloz taĢ ve kayrak taĢının kullanıldığı geleneksel konut
beden duvarı
Geleneksel binaların temel duvarlarında ve cephe duvarlarında volkanik bir taĢ
olan KarataĢ‟ın kullanıldığı görülür. KarataĢ yöresel bir taĢtır. Özellikle cephelerde,
siyah rengi ile tezatlık yaratacak Ģekilde, beyaz kireç harcı ile derzler yaratılarak
kullanılmıĢtır. Bu duvarlarda kimi zaman ahĢap hatıllar da görülmektedir. Kimi zaman
ise kayrak taĢı hatıl olarak iĢlevlendirilmiĢtir.

Resim 23. KarataĢ‟ın kullanıldığı beden duvarı
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Kula geleneksel sokak dokusunda, geçmiĢ yıllarda sokakların kaplama taĢı
olarak granit taĢ kullanılmıĢtır. Bütün sokaklar bu taĢla kaplanırken, duvar kenarlarına
doğru kayrak taĢı kullanılmıĢtır. Ancak günümüzde beton parke kaplama taĢ
kullanıldığı görülmektedir. Sokakların balıksırtı olarak döĢenmiĢ özgün taĢları artık
görülmemektedir.
Yöresel Tuğla Kullanımı
Kula geleneksel evlerinde taĢ duvarlarda hatıl olarak, bacalarda köfeke taĢı ile
birlikte tuğlalar kullanılır. Ayrıca tuğlalar, bağdadi bölme duvarlarda dolgu malzemesi
olarak kullanıldığı görülür. YaklaĢık 3X15X10 cm ebatlarındadır. Ancak, tuğla Kula
geleneksel konutlarının cephelerinde yöreden çıkan siyah veya beyaz taĢlar ile örülerek
kullanıldığı örneklerde sıkça görülmektedir. Bununla birlikte, Kula‟da yer alan bazı
anıtsal yapılarda da, taĢ ile birlikte almaĢık örgü sisteminde tuğla kullanımı
görülmektedir.

Resim 24 . Kesme TaĢ ve tuğla
dokusunda yapı beden duvarı
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Resim 25. AhĢap hatıllı, moloz taĢ,
kayrak taĢı, KarataĢ ve tuğlanın
kullanıldığı yapı beden duvarı
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Resim 26 . Kula Sungur Bey Hamamında cephesinde tuğla ve taĢ malzeme kullanımı
Yöresel AhĢap ve Kerpiç Kullanımı
AhĢap malzeme yapılarda sıkça görülmektedir. TaĢıyıcı dikmelerde, hatıllarda,
döĢeme ve çatılarda, pencere ve kapılarda yaygın olarak görülür. Özellikle AhĢap
malzemesi, 18. 19. ve 20. Yüzyıl baĢlarına ait geleneksel yapılarda çevredeki
ormanlardan elde edilirdi. Sarıçam, kavak ve meĢe ağaçları bu yapılarda kullanılırdı.
Kavak geniĢ açıklık geçebilmesi sebebiyle döĢeme ve çatılarda sıkça görülür. Sarıçam
ise, dokusun sıklığı ve kolay iĢlenebilmesi sebebiyle pencere ve kapılarda
kullanılmıĢtır.

Resim 27. Beyler Evi, Kula, 2018
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Resim 28. Beyler evi iç avlu cephesi,
2018
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Resim 29. Beyler Evi, ahĢap iç
merdivenleri, 2018

Resim 31. Zabunlar Evi‟nde avlu
cephesi, 2018
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Resim 30. Beyler evi açık sofası, 2018

Resim 32. Zabunlar Evi‟nde sofada
ahĢap 2018
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Resim 33. Beyler Evi‟nde köĢkünde
ahĢap kullanımı

Resim 34. Beyler Evi‟nde sofada ve
kapılarda ahĢap kullanımı (2018)

Resim 35.36. Kula evinde kerpiç sıva ve ahĢap kullanımı, 2018
Kerpiç malzemesi, özellikle Kula ilçesinin çevre köylerinde dolgu malzemesi ve
kimi zaman da yığma duvar örgüsü Ģeklinde kullanılmıĢtır. Ancak Kula geleneksel
konutlarında, dolgu malzemesi olarak genellikle taĢ kullanıldığı görülmektedir.
Yapılarda sıva olarak ise, geleneksel Türk evinde görülen, ahĢap bağdadi çıtaların
üstüne kaplanan kerpiç sıvanın kullanıldığı görülmektedir.
5. Değerlendirme ve Sonuç
Günümüzde dünyasında, tarihsel çevre bilincinin geliĢimi ile tarihi yapıların,
tarihi kent doku ve kültürünün gerekliliği anlaĢılmıĢtır. Tarihi kente ait kararların, tarihi
kent dokusunun tümü için geçerli olduğu ve bu tarihi alanları korumada yeni yöntemler
geliĢtirme gerekliliği olduğu belirlenmiĢtir. Çünkü kentlere ait tarihi çevrelerin,
günümüz yaĢam koĢullarıyla bütünleĢtirilerek yaĢatılmasının, kent kimliğinin ve
kültürünün sürdürülebilirliğine önemli katkısı olacaktır.
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Tarihi çevrelerin sürdürülebilir geliĢmelerin sağlanabilmesi için yerleĢmelerin
yöresel kimliklerinin korunması, hatta günümüzde yaĢanan hızlı geliĢim ve değiĢim
baskısı sebebiyle sıkça vurgulanması gerekmektedir. Tarihi çevrelerin hızlı yaĢam
koĢulları altında yok olmasına engel olmak ve kentsel sit alanlarının geliĢen kentle
iĢlevsel bütünleĢmesini sağlamak, ancak bu bölgelere ve yapılara güncel yaĢamın
iĢlevlerini vererek baĢarılabilir. Yapılardaki tasarım planlamalarının devamının ve
yöresel malzeme kullanımının desteklenmesinin ise, tarihsel kent kimliğinin
devamlılığı ve sürdürülebilirliği yönünde katkısı olacaktır.
Kula geleneksel konutlarında malzeme ve detayların tespiti, vurgulanması,
yörenin kimliğini koruyan ve tarihi çevrenin sürdürülmesini destekleyen bir harekettir.
Kula‟da yapılacak hem yeni mimaride, hem de tarihi restorasyonlarda, yöresel
elemanların ve bölgeden çıkan yapı malzemelerinin kullanımı, tarihi kentsel öğelerin
tekrarlanması ve tarihi çevrelerin karakteristik özelliklerinin yansıtılması; yörenin
baĢka kentlerden farklığını vurgulayacaktır.
Kula yöresinin geleneksel konutlarında görülen açık sofalı ve avlulu plan Ģeması,
hem içe hem de dıĢa dönük yaĢam anlayıĢı, kalabalık ailelerin tüm ihtiyaçlarını
karĢılayan ve sürdüren niteliktedir. Günümüz ailelerinde beraber yaĢayan kiĢi sayısının,
geçmiĢ yüzyıllara göre daha az olması sebebiyle, geleneksel konutlar ailelere büyük
gelmektedir. Geleneksel yapılar, doğayla iç içe olması, temiz havayı ve güneĢi açık
sofalar yoluyla, yapı içine dolaysız alması gibi sebeplerle sürdürülebilir tasarım
kriterlerini üzerinde taĢımaktadır. Ayrıca, tasarım kriterleri açısından geleneksel
yapılar, yapım malzemeleriyle, doğal ve yöresel kullanılan taĢ ve ahĢapları ile,
kullanıcısına sağlıklı ve aynı zamanda otantik bir yaĢam standardı sunmaktadır.
Yöreden çıkarılan köfeke taĢı, kayrak taĢı, karataĢ, Kula‟ya özgü bir mimari
oluĢturmakla ve kent kimliğini vurgulamakla beraber, enerji tasarrufu sağlamayı ve
malzemenin yeniden kullanılabilmesini beraberinde getirmektedir. Yine aynı Ģekilde,
yöresel ahĢap, kerpiç ve tuğla kullanımının, yapıların yapım aĢamasında ve
kullanımında enerji tasarrufu sağladığı ve sağlıklı doğal malzemeler olduğu
söylenebilir.
Günümüzdeki yapılaĢmaların, ülkemizin geleneksel mimarisinin yapısal ve
mekansal karakterine uymayan bir anlayıĢla üretildiği ve geleneksel mimarinin
sürdürülebilirlik özelliklerini de taĢımadığı gözlenmektedir. Kula‟nın en belirgin
kentsel kimliğini vurgulayan öğesi ise, geleneksel konut mimarisidir. Kula‟nın tarihi ve
kültürel değerlerinin yanı sıra, kent estetiği ve kimliğinin sürdürülmesi açısından, yöre
karakterini oluĢturan, geleneksel mimari tasarım anlayıĢının ve yapı malzemelerinin
incelenmesi bu bağlamda önemlidir. Yüzyıllar boyunca uygulanmıĢ sürdürülebilir
tasarım anlayıĢını ve yapı malzemelerini detaylı olarak araĢtırılmak ve sınıflandırmak,
geleneksel konutların restorasyonunda daha baĢarılı restorasyon uygulamalarına sebep
olacaktır. Bununla birlikte, yeni yapılaĢmalarda bu tasarım anlayıĢının ve yöresel
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat
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malzemelerin kullanımı, Kula kentsel kimliğinin vurgulayacaktır. Aynı zamanda
geleneksel mimarinin özellikli yapısını da yeni yapılaĢmada kullanma imkanı
verecektir.
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PARAFĠN KABARTMA TEKNĠĞĠ
ArĢ. Gör. Selim ÇINAR
Anadolu Üniversitesi
ÖZET
Seramiklerin sadece biçimsel değil aynı zamanda yüzey değerlendirmeleri
açısından da estetik kazanması dekor/süs ile yakından iliĢkilidir. Seramik alanında ilk
süsleme giriĢimleri parmaklar ve doğadan elde edilen çeĢitli aletler yardımıyla seramik
yüzeylerde oluĢturulan örgelerdir. Ġnsanoğlunun gitgide değiĢen yaĢam biçimi, her
alanda atılan önemli adımlar ve nihayetinde teknolojinin devreye girmesi seramik dekor
tekniklerini olumlu yönde etkilemiĢtir. Boyama, kazıma, oyma, ekleme, çıkarma, sırın
bulunuĢu ve sıraltı, sıriçi, sırüstü süslemeler, teknolojinin iyice ilerlemesiyle sürece
dâhil olan bilgisayarlar ve baskı mekanizmaları dekor/süs etkisini hem seramik sanatı
hem seramik endüstrisi için vazgeçilmez hale getirmiĢtir.
Bu geliĢmeler ile birlikte organik parafin maddesi de seramik alanı içerisinde
yerini almıĢtır. Ġlk olarak Uzakdoğu ve Büyük Selçuklu Seramiklerinde maskeleme
yapmak hedefli karĢımıza çıkan parafin ve benzeri maddeler daha sonraları Osmanlı
Çini geleneğinde ve Ġspanya‟da Cuerda Seca tekniği ile serüvenine devam ederek
dünyaya yayılmıĢtır. Bu süreçte, parafin ve benzeri maddeler seramik yüzeylerde
maskeleme yapmak için kullanılmıĢtır. Bu uygulama, sıcak ve sıvı halde olan parafinle,
seramik yüzeylerde renksiz kalması istenilen alanları kaplanması Ģeklindedir. Seramik
alanındaki olumlu geliĢmeler parafin tekniğini de olumlu yönde etkilemiĢ ve seramik
yüzeylerde farklı dekor/süs etkileri yakalamak için de parafin kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Bu etkilerden bir tanesi de kabartmadır. Bu uygulama, piĢmemiĢ fakat tam
kuruluk düzeyine ulaĢmıĢ seramik yüzeylerde kabartılmak istenen alanların sıcak ve
sıvı haldeki parafin ile kaplanarak diğer alanların nemli sünger yardımıyla ovalanması
Ģeklindedir. Ovalanan alanlar kademe kaybederek parafin ile kaplı alanlar kabartılır.
Günümüzde, parafin dekor tekniği seramik alanında çokça tercih edilen bir seramik
dekor tekniği haline gelmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Sanat, Parafin, Dekor.
RELIEF PARAFFIN TECHNIQUE
ABSTRACT
The aesthetic gain of ceramics not only in terms of form but also in terms of
surface evaluations is closely related to decor / ornament. The first ornamental attempts
in the field of ceramics are fingers and weaves formed on ceramic surfaces with the
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help of various tools obtained from nature. The ever-changing lifestyle of mankind, the
important steps taken in every area, and finally the introduction of technology, have
influenced the ceramic décor techniques positively. Painting, scraping, carving, adding,
subtracting, the presence of a glaze and underglaze, onglaze, inglaze ornaments,
computers and printing mechanisms that are involved in the process with technological
progress have made the decor / ornament effect indispensable for both ceramic art and
ceramic industry.
Along with these developments, organic paraffin has also taken its place in the
ceramic field. The paraffin and similar materials which aimed to mask in the Far East
and the Great Seljuk Ceramics first spread to the world by continuing adventure with
the technique of Cuerda Seca in Spain and the Ottoman Tile tradition. In this process,
paraffin and similar materials have been used for masking ceramic surfaces. This
application is in the form of covering with hot and liquid paraffin, ceramic surfaces
which are required to remain colorless. Improvements in the field of ceramics have also
affected the paraffin technique positively and paraffin has also been used to capture
different decor / ornament effects on the ceramic surfaces. One of these effects is relief.
This application can be applied to ceramic surfaces that have not been fired but have
reached the level of full dryness. Firstly, areas to be relief are covered with hot and
liquid paraffin and other areas are rubbed with wet sponge. So that these areas are lost
and the paraffin-covered areas are embossed. Nowadays, the paraffin decor technique
has become a preferred ceramic decoration technique in the field of ceramics.
Key Words: Ceramic, Art, Paraffin, Décor.
GiriĢ
Bezeme olgusu insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Ġnançlar, kiĢisel ve
toplumsal durumlar, ekonomik etkenler gibi etmenler her çağda insanları etkilemiĢ ve
bu etki herhangi bir biçimin yüzeyine dekor / süs olarak yansımıĢtır. Süsleme en genel
tanımıyla, bir biçimin yüzeyinde düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız birtakım
örgelerle oluĢturulan düzenlemedir. Her sanat disiplinin içerisinde süslemeden
bahsetmek mümkündür. Biçim tek baĢına yetersiz kalabilir fakat dekor / süs etkisi ile
biçim bir anlatım diline dönüĢtürülebilir. Aynı beyaz bir sayfa üzerine bir Ģeyler kaleme
almak gibidir süsleme. Form dekor / süs katkısıyla bir mesaj iletilebilir, durumlar arası
bağlantılar kurulabilir ve en önemlisi sanatçısı için tamamlanmıĢlık hissini doğurabilir.
Süsleme toplumlara göre farklılık göstermektedir. YaĢam Ģartları, inanç sistemleri,
coğrafi, ekonomik koĢullar ve bireyin iç dünyası kullandığı dekor / süs örgelerini de
etkilemektedir. Mimari, resim, heykel, seramik, edebiyat, müzik, tiyatro, sinema,
geleneksel sanatlar ve daha birçok sayılabilecek disiplinlerde süsleme olgusu biçim,
malzeme ve anlatım dilini değiĢtirerek önemli derecede yer almıĢtır.
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ÇeĢitli yöntemler ile Ģekillendirildikten sonra belli sıcaklık derecelerinde
dayanıklılık kazanana kadar piĢirilen seramik yüzeylerinde de sıklıkla süsleme
kullanılmaktadır. Hem piĢmeden önce yaĢ çamur üzerine hem de piĢtikten sonra
sıraltına, sıriçine ve sırüstüne çeĢitli seramik dekor / süs teknikleriyle süsleme
yapılmaktadır. Ġlk seramiklerde parmaklar ve çeĢitli aletlerin kullanımı ile seramik
dekor / süs teknikleri kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Ġnsanların yerleĢik hayata
geçmeleri, yaĢam ve iĢ koĢullarının değiĢmesi, giderek dünya çapında önemli keĢiflerin
yapılması ve günümüze yaklaĢtıkça teknolojinin geliĢmesiyle bilgisayar, yazıcı ve diğer
elektronik aletlerin her alanda etkili olmasıyla seramik dekor / süs teknikleri de sürekli
geliĢmiĢ, yeni teknikler bulunmuĢ, aynı tekniğin alternatif uygulamaları yapılmıĢtır.
Petrolden elde edilen parafin maddesi de yüzyıllardır yaĢ ve piĢmiĢ seramik
yüzeylerde kullanılmaktadır. Ġlk baĢlarda sadece Ģablon oluĢturmak amacıyla kullanılan
parafin, giderek hem renklendirme hem de seramik yüzeyinde alçak – yüksek etkiler
oluĢturmak için kullanılarak geliĢme göstermiĢtir.
1.Parafin
Parafin, petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeĢididir. Petrolün bir
yan ürünüdür. Ham petrolün iĢlenmesinde yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin
önce sıcakta eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan
posa Ģeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrılır. Bugün modern olarak
çalıĢan parafin imalathaneleri, yukarıdaki esasa dayanarak parafin mumunu üretirler.
Parafin % 20 kadar yağ ihtiva eder. Bazı durumlarda yağ miktarı % 3'e kadar düĢürülür.
Daha ileri saflaĢtırma ile renk, koku ve tadı daha iyileĢtirilir. SaflaĢtırma iĢleminde
sülfat asidi ve kil kullanılır. Parafin, Poennsylvania ham petrolü gibi parafin esaslı
petrol türlerinden elde edilir. Ham parafinin erime noktası 37 °C ile 48 °C, tam rafine
edilmiĢ parafinin erime noktası ise 48 °C ile 66°C arasında değiĢir. Seramik yüzeylerde
dekorlama iĢlemi yapılırken maskeleme malzemesi olarak kullanılabilir.697

697

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 2008, s.12.
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Resim 1; Katı Parafin
2.Seramik Yüzeylerde Parafin Kullanımı ve Tarihçesi
Seramik alanında yüzeyleri maskelemek için en çok kullanılan madde
balmumudur. Uzakdoğu‟da yüzyıllardır sırlanacak yüzeylerde maskeleme usta
çömlekçiler tarafından kullanılmaktadır, 1920‟lerde Bernard Leach ve Shoji Hamada
tarafından balmumu kullanımı Batının çömlek atölyelerine getirilmiĢtir. Astarlanan
yüzeylerdeki tasarımları boyadan korumak için Carchu kültürünün (1200 – 1500),
Ekvador çömlekçiliğinde balmumu kullanılmıĢtır ve üç yüz yıl önce son bulan ABD
Orta Mississipi Kültürünün zanaatkârları tarafından da kullanılmıĢtır.698
Temel olarak parafin tekniği, sıcak ve sıvı haldeyken parafinin seramik bir
yüzeye uygulanmasıdır. Parafin yüzeyde katı duruma geldiğinde, parafin ile kaplı
alanlar astar ya da sırı iterken, açık alanlar astar ya da sırı kabul eder. Parafin fırınlama
esnasında buharlaĢır ve sırsız ya da astarsız alanlar oluĢur. Böylece yüzeyde farklı renk
ve etkiler elde edilir. Parafin farklı yollarla da kullanılabilir. Deri sertliğine ulaĢmıĢ bir
yüzeye katı haldeki parafin sürtülür ve bu bölgeler daha sonra metalik renklendiriciler
ile boyanır, bisküvi ve sır piĢiriminden sonra bu yüzeylerde renkli ve çatlaklı bir doku
oluĢacaktır. 699

698

Bryan Sentance, Ceramics / A World GuideTo Traditional Techniques [Seramikler / Geleneksel
Teknikler İçin Bir Dünya Rehberi+ (Thames & Hudson Ltd.,London, 2004), s.138.
699
Kenneth Clark, The Potter’s Manual *Çömlekçilerin Rehberi+ (Little, Brown and Company, Great
Britain, 1993), s.50.
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Sıcak ve sıvı parafin ile çalıĢırken, katı haldeki parafini sıvılaĢtırmak için
elektrikli bir ocak sıcaklığı kontrol etmek açısından oldukça kullanıĢlıdır. Dikkat
edilmezse aĢırı derecede ısınan parafin alev alabilir.700

Resim 2; Elektrikli Isıtıcı

Deri sertliğine ulaĢmıĢ yüzeylerde parafin ile alçak ve yüksek Ģekiller elde
edilebilir. Sıcak ve sıvı haldeki parafinin bir fırça ya da akıtıcı bir alet yardımıyla çamur
yüzeyinde önceden tasarlanmıĢ ya da rastgele Ģekiller oluĢturulur. Daha sonra nemli bir
sünger yüzeyin tamamına sürtülür, bu aĢamada parafinle kaplı bölgeler nemli süngere
direnç gösterirken, açık alanlar neme maruz kalacağından alçak değer kazanırlar. Bu
uygulamayla çamur yüzeyinde rölyefik etkiler elde edilebilir. Porselen ve sıvı döküm
çamurları bu uygulama için en uygun çamur çeĢitleridir.701

700

Charles Counts, Pottery Workshop *Seramik Çalıştayı+ (Collier Books, 1976), s.109.
Anderson Turner, Surface Decoration, Finishing Techniques *Yüzey Süsleme, Tamamlayıcı
Teknikler] (Ceramic Arts Handbook Series, Tha American Ceramic Society, China, 2008), s.37.
701
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Resim 3; Sıvı Parafin
Maskeleme tekniklerinde çeĢitli parafin ve yağlı maddeler kullanılmıĢtır.
Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde Ġspanya‟da uygulanan Cuerda Seca ilgi çekici bir
tekniktir. Keten tohumu yağı ya da diğer yağlar ve mangan karıĢımı kullanılarak fırça
ile çizgisel Ģekiller oluĢturulmuĢtur. Daha sonra çizgiler arasında kalan boĢ alanlar
çeĢitli renklerdeki sırlarla doldurulmuĢtur, yağlı çizgiler tarafından renkli sırlar
muntazam bir biçimde sınırlandırılmıĢtır. Mat siyah çizgiler ile sınırlı renkli alanların
oluĢturduğu etkiler mozaiğe benzemektedir, aslında karmaĢık seramik mozaikleri
benzeri tasarımlar karolar üzerine oldukça baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢtır.702
12. yüzyılda farklı tekniklerin uygulandığı Büyük Selçuklu seramiği, 13.
yüzyılda da geliĢmeye devam etmiĢtir. Parafin uygulamaları bu dönemde yapılmıĢtır.
Deri sertliğine ulaĢmıĢ seramikler üzerindeki motifler parafinle kaplanmıĢ ve daha
sonra form kromit oksitli astar ile kaplanmıĢtır, parafin kromitin ana yüzeye

702

Thomas Shafer, Pottery Decoration *Seramik Süsleme+ (Watson-Guptill Publication, New York,
1976), s.133.
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yapıĢmasını engellemiĢtir. Bisküvi piĢirimi sırasında parafin yanarak buharlaĢmıĢ ve
krom motiflerin etrafına yapıĢmıĢtır.703
18. yüzyılda Ġngiltere‟de yüksek kaliteli ve hızlı üretilebilen seramiğe artan talep
dolayısıyla maskeleme teknikleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Maskeleme tekniği ilk
olarak 1750 yılında Bristol ya da Wincanton‟da yapılmıĢtır. O zamanlar geniĢ seramik
yüzeyleri maskeleyerek diğer alanlara bitki resimleri ve natürmortlar resimlemek moda
durumundadır. Maskeleme uygulaması ilk olarak hayvansal yağlar ile yapılmıĢtır.
Renksiz kalacak alanlar maskelenerek diğer alanlar boyanmıĢtır. Daha sonra yağın
seramik yüzeyden ayrılıp buharlaĢacağı sıcaklığa kadar parçalar ısıtılarak renksiz
alanlar tekrar ortaya çıkarılmıĢ ve aynı yüzey üzerinde ikinci renk uygulaması
yapılmıĢtır.704
Geleneksel anlamda ĢekillendirilmiĢ ürün üzerine parafin uygulaması,
günümüzde parafin yerine latex, tutkal, emülsiyon, gomalak ve çeĢitli yapıĢtırıcılar
kullanılarak da yapılır. Bu nedenle parafin dekorlarına “resist” dekorları da
denilmektedir. ġekillendirme iĢlemi tamamlanmıĢ yaĢ çamurlar üzerine ve piĢmiĢ
bünyeler üzerine kolaylıkla uygulanabilir.705
3.Seramik Yüzeylerde Parafin Uygulamaları
Seramik dekor teknikleri yaĢ çamura uygulananlar ve piĢmiĢ çamura
uygulananlar olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Ayrıca piĢmiĢ çamura uygulanan
dekor teknikleri sıraltı, sıriçi ve sırüstü olmak üzere üç sınıf içerisinde incelenmektedir.
Seramik yüzeylerde parafin kullanımı da benzer bir Ģekilde gruplanmaktadır; hem yaĢ
çamur yüzeylerine hem de piĢmiĢ çamur yüzeylerine uygulanabilen parafin
uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar:
YaĢ Çamur Üzerine Parafin Uygulamaları
 Parafin Ajur Tekniği
 Parafin Kabartma Tekniği
 Parafin Oyma Tekniği
 Parafin ġablon Tekniği
 Renkli Parafin Tekniği
 Parafin ile Renkli Çamur Katmanlarının Ortaya Çıkarılması
 Katı Parafin Tekniği
PiĢmiĢ Çamur Üzerine Parafin Uygulamaları
 Parafin Kontur Tekniği
 Sırüstü Parafin Tekniği
703

Ezgi Örgen; Büyük Selçuklu Dönemi Turkuaz Sırlı Seramiklerinin Özellikleri ve Turkuaz Sırlı Yeni
Seramik Tasarımları (YLT. Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Ens., Geleneksel Türk El Sanatları ASD,
İzmir, 2007), 64 s.
704
Peter Beard, Resist And Masking Techniques *Direnç ve Maskeleme Teknikleri+ (University of
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004), s.10.
705
Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri (Yorum Sanat, İstanbul, 2007), s.93.
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Parafin uygulaması yapılacak seramik yüzeyin çamur çeĢidi, parafin ile elde
edilmek istenen yüzey etkisine göre değiĢiklik göstermektedir. Bunun nedeni seramik
çamur çeĢitlerinin farklı direnç özelliklerine sahip olmalarıdır. Bazı çamur yüzeylerinde
tüm parafin uygulamaları yapılırken bazılarında bazı parafin uygulamaları
yapılabilmektedir. Sıvı döküm çamuru ve porselen çamuru yüzeylerinde tüm parafin
uygulamaları yapılabilir. Fakat Ģamotlu çamur ve düĢük dereceli kırmızı çamur
yüzeylerinde parafin Ģablon tekniği, renkli parafin tekniği, katı parafin tekniği ve piĢmiĢ
çamur yüzeyine uygulanabilen teknikler kullanılabilir. Diğer parafin uygulamalarının
kullanılmamasının nedeni parafin uygulama sürecinde yer alan nemli sünger
uygulamasına çamur bünyesinin gösterdiği mukavemettir. Sıvı döküm çamuruna ve
porselen çamuruna nemli sünger ile müdahale edildiğinde her ikisi de mukavemetlerini
korumakta ve Ģekil kaybı yaĢamamaktadır. Fakat diğer seramik çamurlarına nemli
sünger ile müdahale edildiğinde seramik bünyede yarılmalar ve çökmeler meydana
gelmektedir.
3.1 Parafin Kabartma Tekniği
ġekillendirme iĢleminden sonra tam kuruluğa ulaĢmıĢ yüzeylerde tasarıma göre
istenilen alanlarda parafin uygulaması ile kabartmalar elde edilebilir Bu uygulama da
çamur yapısı ile ilgili nedenden ötürü sadece döküm ve porselen çamurları ile
Ģekillendirilen seramiklerin yüzeylerine uygulanabilir.

Resim 4; Parafin Uygulamasından Önce Seramik Karo Yüzeyine Kabartma
Tasarımının ÇizilmiĢ Hali, Döküm Çamuru, Kalıp ile ġekillendirme, 20 x 4 x 20 cm.
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Parafin uygulamasına geçilmeden önce tam kuruluğa ulaĢmıĢ seramik yüzeylere
ya tasarımlar önceden çizilerek belli edilir ya da direk parafin ile yüzeye doğaçlama
tasarımlar yapılır. Resim 100‟de yer alan seramik karo üzerine kurĢun kalem ile
istenilen kabartma tasarımı aktarılmıĢtır.

Resim 5; Seramik Yüzeye Fırça ile Parafin Uygulaması.
Elektrikli ısıtıcı yardımıyla sıvı hale getirilen parafin seramik yüzeye resim
101‟de görüldüğü gibi fırça ile uygulanabilir. Sadece seramik yüzeyde kabartılmak
istenen alanlar parafin ile kaplanır. Bu aĢamada parafin uygulamasını birkaç kat
yapmak ileriki uygulamalar için yararlı olacaktır. Bunun nedeni nemli süngerle tüm
yüzeye müdahale edildiğinde öncesinde ince sürülen parafin katmanlarda kopmalar ya
da ayrılmalar olabilmesidir.
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Resim 6; Parafin Uygulaması TamamlanmıĢ Seramik Karo
Kabartılmak istenen tüm alanlar parafin ile kaplandıktan sonra nemli bir sünger
ile tüm yüzey iyice ovalanır.
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Resim 7; Nemli Bir Sünger ile Seramik Karo Yüzeyinin Ovalanması.
Nemli sünger ile yüzeye müdahale ettikçe parafin ile kaplı olan alanlar neme
karĢı direnç göstereceğinden hiçbir değiĢime uğramayacak fakat açık alanlar neme karĢı
hassas olduklarından dolayı yavaĢ yavaĢ kademe kaybedeceklerdir. Böylece parafin ile
kaplı alanlar kabartılmıĢ olacaktır.
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Resim 8; Parafin ile Kabartma Uygulaması TamamlanmıĢ Seramik Karo.
Kabartılmak istenen bölgelerin iyice ortaya çıkması için açık alanlar nemli
sünger ile iyice ovalanır. Sonuç resim 104‟de görüldüğü gibi parafin ile kaplı bölgelerin
kabartılması Ģeklinde olacaktır. Bu aĢamadan sonra bisküvi ve sır aĢamasına geçilebilir.
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Resim 9; Bisküvi PiĢirimi YapılmıĢ Parafin Kabartma Tekniği ile DekorlanmıĢ
Seramik Karo.
Bisküvi piĢirimi esnasında kabartılmıĢ yüzeyler üzerindeki parafin yanarak
buharlaĢır ve resim 105‟de görüldüğü gibi ortaya çıkarlar. Bu aĢamadan sonra sırlama
yapılabilir.
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Resim 10; Bisküvi PiĢirimi YapılmıĢ Parafin Kabartma Tekniği ile DekorlanmıĢ
Seramik Karo.
Sır olarak bakır oksit ile renklendirilmiĢ Ģeffaf sır kullanılmıĢtır. Parafin
kabartma tekniği ile oluĢturulan yüzeyler için yoğun kapatıcı ve kalın sırlar uygun
değildir. Seramik yüzeylerde elde edilen kabartma etkilerini Ģeffaf, yarı Ģeffaf, az
efektli sırlar daha çok ortaya çıkarmaktadır.
4. Parafin Kabartma Tekniği Kullanan Seramik Sanatçılarından Örnekler
4.1 Feyza Çakır Özgündoğdu
Sanatçı eserlerini oluĢturken, zamana tanıklık etme karakteri ile duvar
yüzeylerine vuran ıĢık – gölge hareketlerinden etkilenmiĢtir. “Yeryüzünün Hafızası”
temalı seramik çalıĢmalarında shellac kullanarak seramik yüzeylerde alçak – yüksek
etkiler oluĢturmuĢtur. Saf alkol ile sıvılaĢtırdığı shellacı yaĢ çamur yüzeyine tasarıma
uygun olarak sürdükten sonra nemli sünger ile açıkta kalan alanları ovalayarak kademe
kaybetmesini sağlamıĢtır.706
706

Feyza Çakır Özgündoğdu, “Seramik Bünyelerde Saklı Katmanları Keşfetme, Shellac Tekniği”,
Ceramics Technical, No.33, (2011), s.98-101.
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Resim 11; Feyza Çakır Özgündoğdu, Parafin Kabartma Tekniği, 2010.
Kaynak: http://feyzaceramics.files.wordpress.com/2010/10/2010-untitled.jpg,
[12.05.2013].
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Resim 12; Feyza Çakır Özgündoğdu, Parafin Kabartma Tekniği ve Parafin Oyma
Tekniği, 2010.
Kaynak:http://feyzaceramics.files.wordpress.com/2010/10/2010-zibo-exhibition.jpg,
[12.05.2013].
4.2 Mollie Bosworth
Mollie Bosworth yaĢadığı tropikal çevreden etkilenerek oluĢturduğu dekor
tasarımlarını, çamur tornasında Ģekillendirdiği, ıĢık geçirgenliği olan ve renkli
porselenlerinin yüzeyinde parafin uygulamasıyla oluĢturmaktadır. ÇalıĢmalarında
parlaklığı ve inceliği artırmak için piĢirim derecelerini oldukça yüksek tutan sanatçı
farklı dekor / süsleme tekniklerini parafin uygulamaları ile birlikte kullanmaktadır.707

707

http://www.visualartist.info/molliebosworth/bowls-colour-and-translucency [05.05.2016].
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Resim 13; Mollie Bosworth, “Orman Serisi”, Porselen Çamuru, Parafin Kabartma
Tekniği, Yük. 12 cm, Gen. 14 cm, 2006.
Kaynak: http://www.visualartist.info/molliebosworth/bowls-colour-andtranslucency/forest-series [05.05.2016].

Resim 14; Mollie Bosworth, “Damask Serisi”, Porselen Çamuru, Parafin Kabartma
Tekniği, 2006.
Kaynak: http://www.visualartist.info/molliebosworth/bowls-colour-andtranslucency/damask-series [05.05.2016].
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5.KiĢisel Uygulamalar

Resim 15;Selim Çınar, “Sıfır Olmak”, Döküm Çamuru, Bakır Oksit, Kobalt Oksit,
Kalıp ile ġekillendirme, Renkli Parafin, Parafin Kabartma Tekniği, Parafin Oyma
Tekniği, Kazıma Tekniği, Oksidasyonlu PiĢirim, 1050 Co, 28 x 23 x 27 cm, 2013.
Resim 16‟daki tek parçadan oluĢan seramik çalıĢması alçı kalıp içerisinde döküm
çamuru kullanılarak elde edilmiĢtir. Kalıptan çıkıp tam kuruluğa ulaĢtıktan sonra
parafin kabartma tekniği ile yüzeyi dekorlanmıĢtır. Kobalt oksit ve bakır oksit ile sıcak
ve sıvı haldeki parafin renklendirilmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca her katmanda kazıma
tekniği uygulanmıĢtır. Parafin ile elde edilen alçak – yüksek etkiler, parafin içerisindeki
oksitler ve çizgisel kazıma ile daha karmaĢık ve doğal bir görünüm elde edilmiĢtir.
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Resim 16; Selim Çınar, Ġsimsiz, Döküm Çamuru, Kalıp ile ġekillendirme, Parafin
Kabartma Tekniği, Parafin Oyma Tekniği, Oksidasyonlu PiĢirim, 1050 Co, 21 x 27 x 21
cm, 2014.
Resim 17‟deki tek parçadan oluĢan seramik çalıĢması alçı kalıp içerisinde döküm
çamuru ile ĢekillendirilmiĢtir. Kalıptan çıkıp tam kuruluğa ulaĢtığında parafin kabartma
tekniği ve dekorlanmıĢtır. Elde edilen yüzey etkisini kaybetmemek için kapatıcı
olmayan parlak turkuaz sır ile sırlanmıĢtır. Katmanların keskin kenarları sır
tutmadığından diğer yüzeylere nazaran bu alanlarda daha açık bir renk tonu oluĢur. Bu
da parafin ile elde edilen alçak-yüksek yüzeyin etkisini daha da güçlendirmektedir.
Sonuç
Bezeme olgusu insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Ġnançlar, kiĢisel ve
toplumsal durumlar, ekonomik etkenler gibi etmenler her çağda insanları etkilemiĢ ve
bu etki herhangi bir biçimin yüzeyine dekor / süs olarak yansımıĢtır. Süsleme en genel
tanımıyla, bir biçimin yüzeyinde düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız birtakım
örgelerle oluĢturulan düzenlemedir. Her sanat disiplinin içerisinde süslemeden
bahsetmek mümkündür. Biçim tek baĢına yetersiz kalabilir fakat dekor / süs etkisi ile
biçim bir anlatım diline dönüĢtürülebilir. Aynı beyaz bir sayfa üzerine bir Ģeyler kaleme
almak gibidir süsleme. Form dekor / süs katkısıyla bir mesaj iletilebilir, durumlar arası
bağlantılar kurulabilir ve en önemlisi sanatçısı için tamamlanmıĢlık hissini doğurabilir.
Süsleme toplumlara göre farklılık göstermektedir. YaĢam Ģartları, inanç sistemleri,
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coğrafi, ekonomik koĢullar ve bireyin iç dünyası kullandığı dekor / süs örgelerini de
etkilemektedir. Mimari, resim, heykel, seramik, edebiyat, müzik, tiyatro, sinema,
geleneksel sanatlar ve daha birçok sayılabilecek disiplinlerde süsleme olgusu biçim,
malzeme ve anlatım dilini değiĢtirerek önemli derecede yer almıĢtır.
ÇeĢitli yöntemler ile Ģekillendirildikten sonra belli sıcaklık derecelerinde
dayanıklılık kazanana kadar piĢirilen seramik yüzeylerinde de sıklıkla süsleme
kullanılmaktadır. Hem piĢmeden önce yaĢ çamur üzerine hem de piĢtikten sonra
sıraltına, sıriçine ve sırüstüne çeĢitli seramik dekor / süs teknikleriyle süsleme
yapılmaktadır. Ġlk seramiklerde parmaklar ve çeĢitli aletlerin kullanımı ile seramik
dekor / süs teknikleri kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Ġnsanların yerleĢik hayata
geçmeleri, yaĢam ve iĢ koĢullarının değiĢmesi, giderek dünya çapında önemli keĢiflerin
yapılması ve günümüze yaklaĢtıkça teknolojinin geliĢmesiyle bilgisayar, yazıcı ve diğer
elektronik aletlerin her alanda etkili olmasıyla seramik dekor / süs teknikleri de sürekli
geliĢmiĢ, yeni teknikler bulunmuĢ, aynı tekniğin alternatif uygulamaları yapılmıĢtır.
Petrolden elde edilen parafin maddesi de yüzyıllardır yaĢ ve piĢmiĢ seramik
yüzeylerde kullanılmaktadır. Ġlk baĢlarda sadece Ģablon oluĢturmak amacıyla kullanılan
parafin, giderek hem renklendirme hem de seramik yüzeyinde alçak – yüksek etkiler
oluĢturmak için kullanılarak geliĢme göstermiĢtir. YaĢ ve piĢmiĢ çamur üzerine
uygulanabilen 9 çeĢit parafin dekor tekniği belirlenmiĢtir. Bu teknikler; Parafin Ajur
Tekniği, Parafin Kabartma Tekniği, Parafin Oyma Tekniği, Parafin ġablon Tekniği,
Renkli Parafin Tekniği, Parafin ile Renkli Çamur Katmanlarının Ortaya Çıkarılması,
Katı Parafin Tekniği, Parafin Kontur Tekniği ve Sırüstü Parafin Tekniğidir.
Parafin kabartma tekniğinde çamur yüzeyinde sadece kabartılmak istenen alanlar
sıcak ve sıvı haldeki parafin ile kaplanır ve diğer alanlara nemli sünger ile müdahale
edilir. Parafin ile seramik yüzeyler kabartma etkisini oluĢturmak porselen ve döküm
çamuru dıĢındaki diğer seramik çamurları için uygun değildir. Çünkü tam kuruluğa
ulaĢan seramik çamurları tekrar nem ile karĢılaĢtıklarında sadece porselen ve döküm
çamurları hala dayanıklılığını korumaktadır. Parafin kullanılarak yapılan yüzey
süslemelerinde sırlama aĢamasına geçildiğinde sır seçiminde dikkat edilmesi gereken
bazı noktalar saptanmıĢtır. Parafin kabartma tekniği ile yüzeyde oluĢturulan alçak –
yüksek etkileri ve renkli çamur yüzeylerde parafin ile oluĢturulan renkli katmanlarını
kapatmamak için bu yüzeylerde Ģeffaf, yarı Ģeffaf, yüzeydeki etkileri desteleyecek sır
seçimi yapmak gereklidir.
Seramik yüzeyleri süsleme aĢamasında parafin kullanılırken dikkat edilmesi
gereken bazı güvenlik önlemleri de saptanmıĢtır. Özellikle parafini ısıtarak sıvı hale
getirirken sıcaklık derecesinin aĢırı yükselmemesine dikkat edilmelidir. AĢırı ısınan
parafin alev alabilir ve parafini seramik yüzeye sürmek için kullanılan fırçaları
kolaylıkla iĢe yaramaz hale getirebilir. Fırça seçiminde sentetik ve sert fırçalar daha
kullanıĢlıdır. Samur ve diğer fırça çeĢitleri çok hızlı bozulmalar gösterebilir. Fakat sıcak
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ve sıvı hale getirilen parafin ile çalıĢtıkça bütün fırça çeĢitleri bozulmalar
göstermektedir sadece kullanım süreleri değiĢir.
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ÖZET
II. Dünya SavaĢı bitiminde savaĢa katılan tüm ülkeler büyük yıkımlar ve kayıplar
yaĢamıĢ, bu güç savaĢından iki kutup doğmuĢtur; Amerika ve Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği. Bu kutuplaĢma ortamında sanatçı ve düĢünürler değiĢen dünya,
görüĢler ve yaĢanan kayıplar eĢliğinde üretimlerini ĢekillendirmiĢlerdir. Bu süreçte
Amerika 1936 yılından itibaren açılan çeĢitli galeri, müze ve projelerle savaĢın
etkilerinden kaçan birçok Avrupalı sanatçıya ülkesinin kapılarını açmıĢtır. Bu sanatçılar
göç ettikleri Amerika'daki sanatçıları da etkilemiĢ, sanatçının salt bireyselliğini savunan
Soyut DıĢavurumcu akımı geliĢtirmiĢlerdir. Önceki hiçbir akımla bağdaĢtırılmak
istemeyen ve kendilerini New York Okulu Sanatçıları olarak adlandıran sanatçılar;
savaĢ sonrası yaĢadıkları bunalımlarla yeni, özgürlükçü ve bireysel ifade kaygısını ön
planda tuttukları sanatsal bir ifade yöntemi benimsemiĢlerdir. Akımın heykel sanatı
alanında öne çıkan ismi David Smith; değiĢen yeni dünyanın sorunları ve çözümleriyle,
malzeme kullanımı ve biçimlendirme yöntemleriyle heykeller üretmiĢtir.
Bu çalıĢmada Soyut DıĢavurumcu akımın oluĢum ve tutumu, dönemin heykel
sanatçılarının eserleriyle birlikte irdelenmiĢ, akımın önde gelen heykel sanatçılarından
David Smith'in eserleri ve çalıĢma prensipleri araĢtırılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Soyut dıĢavurumculuk, David Smith, New York Okulu,
heykel.
EXPRESSIONISM IN SCULPTURE AND DAVID SMITH
ABSTRACT
At the end of the Second World War, all the countries that participated in the war
had suffered from great destructions and losses. Two poles were born from this power
struggle: United States and the Union of Soviet Socialist Republics. In this polarized
environment, artists and thinkers have shaped their production in company with the
changing world and views and losses. Since 1936, United States set up various
galleries, museums and art projects and opened their doors to many European artists
who have escaped the effects of the war. These artists also influenced the artists in the
United States and created an Abstract Expressionist movement that defended the artist's
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individuality. Artists, who do not want to be associated with any previous movement
and call themselves Artists of the New York School, adopted an artistic expression
method prioritizing the concerns of new, libertarian and individual expression after the
crisis they experienced with the war. David Smith, the prominent name of the
movement in sculpture, created art works using new materials and shaping methods
incident to the problems and solutions of the changing world.
In this study, the development of the Abstract Expressionist was scrutinized via
the works of the sculpture artists of the time, and investigated works and working
principle of David Smith.
Keywords: Abstract Expressionism, David Smith, New York School, sculpture.
GiriĢ
Ġnsanoğlu, sanatı içinde bulunduğu koĢullar ve dönem dahilinde, kendini ifade
etme aracı olarak kullanmıĢ ve birçok farklı dil geliĢtirmiĢtir. Aydınlanma Çağı, Fransız
Devrimi ve Sanayi Devrimi ile sosyal ve politik alanlardaki değiĢim, I. ve II. Dünya
SavaĢları‟nın çıkıĢ nedenlerini oluĢturmuĢtur. Güç dengelerinin tekrar Ģekillendiği II.
Dünya SavaĢı'nda Japonların Pearl Harbour saldırısıyla (1941) Amerika'da II. Dünya
SavaĢı'ndaki yerini fiilen almıĢtır. SavaĢ bittiğinde tüm ülkeler her alanda kayıplar
vermiĢ, büyük krizler yaĢanmıĢtır. SavaĢ sonrası yaĢanan ekonomik problemler sadece
Avrupa'yı değil savaĢta taraf olmuĢ ve etkin bir Ģekilde yer almıĢ Amerika'yı da
etkilemiĢtir. SavaĢ sonrasında gelen yıkımları Amerika avantaja çevirmeyi baĢarmıĢtır.
SavaĢ sayesinde yeni iĢ olanaklarına sahip olmuĢ, bankalarda paralar birikmiĢ, ekonomi
canlanmıĢ ve orta sınıf rahatlamıĢtır. Bu ekonomik refah bir süre sonra lüks tüketime
yönelim oluĢturmuĢtur. Sanat da bu geliĢen ortamda yerini almaya baĢlamıĢtır. 708
Bu süreçte Amerika sanatın gücünü eline almak adına çeĢitli galeriler ve müzeler
açmıĢ, 1936 yılından itibaren 6000 sanatçıya destek olunan projeler üretmiĢtir. Bu
sürecin biraz daha öncesine bakmamız gerekirse 1929 yılında kurulan Museum of
Modern Art (MOMA)‟ın dünyanın her yerinden eserlere kapılarını açmıĢ olması, kısa
süre sonra ikincisi patlak verecek olan dünya savaĢının yaratacağı yeni bir sanatçı göçü
için de adeta teminat olmuĢtur. I. Dünya SavaĢı‟ndan sonra ortaya çıkmaya baĢlayan
soyut ve dıĢavurumcu yönelimlere kapılarını açan MOMA, elbette ki II. Dünya
SavaĢı‟ndan sonra da Avrupalı sanatçılar için modern yaklaĢımlarına destekçi olacağı
ön görülebiliyordu. “MoMA kararlılıkla çağdaĢ sanata adanmıĢ olarak kalmıĢ, savaĢ
sonrası ilk büyük akım olan soyut ekspresyonizmin yerleĢmesinde önemli bir rol
oynayarak uluslararası değeri olan gerçek bir Amerikan sanatının oluĢmasına katkıda
bulunmuĢtur.”709
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Soğuk savaĢın tüm hızıyla devam ettiği zamanlarda sanat Amerika'nın devlet
propagandası programına dahil edilmiĢ, 1940'ların sonları ve 1950'lerde New York
Modern Sanat Müzesi (MSM) tarafından tüm dünyaya thal ed lmes n sağlayan
uluslararası b rçok serg düzenlenm Ģ ve bu serg ler, küratörler n Amer kan sanatındak
"özgürlük damgası" ile Sovyet komünizminin realistik figür sanatıyla karĢılaĢtırıldığı
bir söyleme dönüĢtürülmüĢtür.710 Ġki devlet arasındaki bu çekiĢme artık sanat odaklı bir
soğuk savaĢtır. Dönemin koĢulları değerlendirildiğinde Soyut DıĢavurumculuk
akımının yükseliĢi olağan bir durumdur. Makine odaklı endüstriyel ortamdan sıyrılmak
ve savaĢın yıkıcılığına tepki vermek isteyen sanatçı için Komünist rejimin katı,
gerçekçi ve toplumcu yaklaĢımı özgür ifade olanakları tanımamaktadır. Oysaki Soyut
DıĢavurumculuk‟un temel prensibi sanatçının herhangi bir sınırlamaya
dayandırılmaksızın, duygu ve düĢüncelerini tamamen istediği gibi ifade edebilmesi idi.
Guilbaut‟un da ifade ettiği gibi akım hem özgürleĢmiĢ hem de özgürleĢtirici bir
tutumun peĢindeydi. Bu koĢullar göz önünde bulundurulduğunda bu yeni dıĢavurumcu
eğilimlerin BirleĢik Devletlerin politik söylemlerine uygun bir sanat ortamı oluĢturduğu
söylenebilir.
II. Dünya SavaĢı ile birlikte, Avrupa'dan sanatçılar ve aydınlar Paris'ten New
York'a göç etmeye baĢlamasıyla bilindiği üzere sanatın merkezi Paris'ten New York'a
kaymaya baĢlamıĢtır. II. Dünya SavaĢı ile birlikte Avrupa‟dan ayrılarak Amerika‟ya
göç eden sanatçıların içinde bulundukları savaĢ ortamı, toplumun birçok kesimini
etkileyen bir takım psikolojik sorunlara sebep olmuĢtur. YaĢanan ruhsal sorunların yol
açtığı psikolojik problemlerin doğal bir sonucu olarak h ssed len değ Ģ mler, her türlü
çevrey etk led ğ g b sanatsal oluĢumları da etk lem Ģ ve sanatç ıların farklı bakıĢ
açıları yaratmalarında belirgin bir itici rol almıĢtır. Dolayısıyla 20.yy„ın en önemli
modern sanat akımlarından biri olarak tarihe geçen Soyut DıĢavurumculuk; toplumsal
ve s yasal ortamın yoğun olarak yaĢandığı bu dönemde ortaya çıkan b r sanat akımı
olarak gündeme gelm Ģ ve New York‟ta Soyut DıĢavurumculuk akımı kapsamında
eserler üreten sanatçılar tarafından uyumlu bir anlatım dilinden çok, kendilerine özgü
ifadelerin ortaya koyulmasını önemseyen bir anlayıĢla sürdürülmüĢtür.“New York
Okulu Sanatçıları” olarak da bilinen bu sanatçılar ABD‟den çıkan ilk avangart topluluk
olarak da düĢünülebilir. Amerikan Soyut Ekspresyonist sanatçıları farklı olarak
Avrupa'nın modernist sanatından bağımsız, kendilerine yeni bir yol çizme isteği
içindeydiler.
II. Dünya SavaĢı ile birlikte, Avrupa'dan sanatçılar ve aydınlar Paris'ten New
York'a göç etmeye baĢlamasıyla bilindiği üzere sanatın merkezi Paris'ten New York'a
kaymaya baĢlamıĢtır. II. Dünya SavaĢı ile birlikte Avrupa‟dan ayrılarak Amerika‟ya
göç eden sanatçıların içinde bulundukları savaĢ ortamı, toplumun birçok kesimini
710
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etkileyen bir takım psikolojik sorunlara sebep olmuĢtur. YaĢanan ruhsal sorunların yol
açtığı ps koloj k problemler n doğal b r sonucu olarak h ssed len değ Ģ mler, her türlü
çevrey etk led ğ g b sanatsal oluĢumları da etk lem Ģ ve sanatçıların farklı bakıĢ
açıları yaratmalarında belirgin bir itici rol almıĢtır. Dolayısıyla 20.yy„ın en öneml
modern sanat akımlarından b r olarak tar he geçen Soyut DıĢavurumculuk; toplumsal
ve s yasal ortamın yoğun olarak yaĢandığı bu dönemde ortaya çıkan b r sanat akımı
olarak gündeme gelm Ģ ve New York‟ta Soyut DıĢavurumculuk akımı kapsamında
eserler üreten sanatçılar tarafından uyumlu bir anlatım dilinden çok, kendilerine özgü
ifadelerin ortaya koyulmasını önemseyen bir anlayıĢla sürdürülmüĢtür.“New York
Okulu Sanatçıları” olarak da bilinen bu sanatçılar ABD‟den çıkan ilk avangart topluluk
olarak da düĢünülebilir.711 Amerikan Soyut Ekspresyonist sanatçıları farklı olarak
Avrupa'nın modernist sanatından bağımsız, kendilerine yeni bir yol çizme isteği
içindeydiler. Sanatçının salt bireyselliğine inanan bu sanatçıların kendilerini New York
Sanat Okulu Sanatçıları olarak ifade etmelerinin nedeni; bir akım çerçevesinde
değerlendirilmekten yana olmadıkları ve sanat tarihinde yer alan daha önceki akımlarla
özdeĢleĢtirilmemek
adına,
kendileri
için
Soyut
DıĢavurumcu
sıfatını
712
kullanmamıĢlardır.
Akımı irdelemeye “ekspresyonizm “ terimini tanımlayarak baĢlamamız doğru
olur. Terim ilk olarak Almanya‟da Wilhelm Worringer‟ın ‟Absraction and Emphaty„‟
(Soyutlama ve Etki) adlı kitabında (1911) kullandığı ileri sürülmektedir. Akım
bünyesinde üretilen eserleri ve sanatçıları irdelediğimizde, Almanya‟da var olan
sistemsizliğe, buhrana ve kargaĢaya sanatsal bir tepki ve baĢkaldırı olduğu görülür.
“Ekspresyonizm‟in devamı niteliğindeki soyut (abstract) ekspresyonizm de aynı
koĢullardan beslenmiĢ olmakla birlikte Rönesans‟ı yüceltme arzusundak Avrupa‟ya
hâk m olmaya baĢlayan poz t v st/materyal st ortam, Soyut DıĢavurumculuk‟un hem
esin perisi hem de tepki verdiği düĢmanıdır. Duygusuz ve aĢırı maddeci atmosfere
(materyale) tepki; her yeri iĢgal eden nesneye karĢı nesnesizlik!”713 1940‟lı yıllarda
Amerika‟da geliĢmeye baĢlayan ve soyut dıĢavurumculuk adıyla New York merkezli
olan bu akım, Amerika‟da ve Avrupa‟da farklı isimlerle anılır. 1947‟de Mathieu‟un
tanımıyla “Lirik Soyutlama”, 1949‟da Clement Greenberg‟in tanımıyla soyut
dıĢavurumculuk, Harold Rosenberg‟ n tanımıyla Jackson Pollock‟un eserler ç n
kullandığı “Act on Pa nt ng/Eylem Resm ”, M chel Tap e‟n n tanımıyla TaĢ z m
(lekecilik) olmak üzere iki ana sanat merkezinde (New York, Paris) ortaya çıkmıĢtır.
711
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Soyut DıĢavurumculuğun geliĢmesinde Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert
Motherwell, Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko, Ad Reinhardt, Clifford Still
ve David Smith gibi New York okulunun önde gelen sanatçıları etkili olmuĢtur.714 1948
yılı, soyut dıĢavurumun çıkıĢ yaptığı yıl olarak kabul edilmiĢtir.
Akımı heykel sanatı üzerinden birkaç sanatçı ile örneklendirelim. Theodore
Rozsak (1907-1981) 2 yaĢında ailesiyle birlikte Amerika‟ya göç eden Polonyalı bir
sanatçıdır. Sanatçının ilk çalıĢmaları konstrüktivist, sürreal ve endüstriyel bir estetik
sergiler. II. Dünya SavaĢı sırasında uçak tasarımları yapmıĢ, teknik ressam olarak
çalıĢmıĢtır. Bu dönem çalıĢmalarında ölüm, yıkım, ritüel, Ģiddet gibi konuları
sorguladığı görülmüĢtür. 1946‟dan sonra sanatçı daha özgür, ekspresyonist ve organik
heykeller üretmeye baĢlamıĢtır artık düzenli formlarının yerini dikenli, çelik formlar
almıĢtır. Döneminde ilk olarak metal kaynağı heykelde araç olarak kullanan sanatçı,
kendisini öncü bir kaynak heykeltraĢı olarak adlandırmıĢtır. Seymour Lipton ve David
Smith gibi sanatçıların yanı sıra farklı malzemeler ve dokusal denemeler üzerine
çalıĢmalar üretmiĢtir. II. Dünya savaĢından sonra Roszak'ın bilim ve teknolojiye olan
inancının yerini, doğadaki değiĢim-dönüĢüm ve temel değerleri tekrar teyit eden
atavistik motiflerle değiĢtirilen bir inanç almıĢtır. ÇalıĢmalarının kesin cevaplar yerine
soru sormasını ve kıĢkırtıcı olmasını hedeflediğini belirten sanatçı ayrıca, arketipik
temaları uyandırmak, yıkıcı ve yapıcı bir yaĢam gücü oluĢturmak istediğimi
belirtmiĢtir.

Theodore Rozsak, Skylark, Metal, 1950-1951

714

Yılmaz, agm.

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

585

Seymour Lipton (1903-1986) Amerikalı soyut dıĢavurumcu heykeltıraĢ
baĢlangıçta diĢ hekimliği eğitimi almıĢtır fakat 1932 yılından sonra heykel çalıĢmaları
üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Sanatçı elli yıllık kariyeri boyunca sanatını insanın varlık ve
deneyim derinliğini keĢfetmeye adadığını ifade etmiĢtir. Erken dönem eserlerinde
ahĢap, kurĢun ve bronz kullanan sanatçının en çok bilinen ileri dönem eserleri
metaldendir. Erken dönem ahĢap heykellerinden metal çalıĢmalarına kadar Lipton
Büyük Buhran ve II. Dünya SavaĢı‟nı kapsayan yılları betimlemiĢ, eserlerinde
toplumsal ayaklanmayı iĢlemiĢtir. Lipton, bir zamanlar tanımlanabilen bir nesnenin
Ģeklini ekleyerek, ortadan kaldırarak ve / veya baĢka Ģekilde değiĢtirerek orijinal
modelini, ortak acısı ve zamanının belirsizliği ifadesine dönüĢtürmüĢtür. II. Dünya
SavaĢı‟nın trajik dehĢetini, yükselen teknolojinin gücünü ya da orta sınıf emekçinin
durumunu betimleyen eserlerle döneminin tarihine kaynak olacak eserler üretmiĢtir.
Lipton, Freud‟un insan ruhu üzerine çalıĢmalarından, Carl Jung‟un bilinçaltı zihin ve
doğanın yenilenen gücü ile ilgili çalıĢmalarından etkilenmiĢtir. Bu süreçte hayvan
formları üzerine yaptığı çalıĢmalarıyla doğa ve makine arasındaki çekiĢmeyi
irdelemiĢtir. II. Dünya SavaĢı sıralarında icat edilen oksijen kaynağı sayesinde sanatçı
heykellerinin boyutlarını 1950lerden sonra büyütmüĢ ve üretimi kolaylaĢmıĢtır.

Seymour Lipton, Sanctuary, Metal, 1953
Soyut DıĢavurumcu grubun heykel alanında öne çıkan ve doğrudan grupla
bağdaĢtırılan ismi; David Smith (1906-1965)‟dir. Dönemin tüm sanatçılarının etkisinde
olduğu ruhsal bunalım ve korku kendini soyut biçimlendirmelerle gösteriyordu. Aynı
zamanda malzeme kullanımında da değiĢiklikler olmuĢ, tercih kaynak kullanılarak
birleĢtirilen çelik ya da metalden yana olmuĢtur. Elbet bu değiĢim de içinde oldukları
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yeni dünyanın bir sonucudur. Sanatın bu makineleĢme çağındaki baĢkalaĢımını sanatçı:
“Sanat hayatta kalmak için savaĢırken bu hale gelmiĢ erkeklerin saldırganlığından…
doğan ham bir Ģeydir. Metalin kendisi… bu yüzyılın …çağrıĢımlarına sahiptir: güç,
yapı, hareket, ilerleme askıya alma, acımasızlık” sözleriyle ifade etmiĢtir.715
21 yaĢındayken New York'a giden sanatçı, 1927'den 1932'ye kadar Art Students
League'de öğrenim görmüĢ, Picasso, Kandinsky, Modrian ve Rus Konstrüktivistlerinin
çalıĢmalarını Jan Matulka'nın derslerinde keĢfetmiĢtir. Resim öğrencisi olan sanatçıyı
Matulka dokular ve rölyefle denemeler yapması için yönlendirmiĢtir. Smith okuldaki
arkadaĢları aracılığı ile John Grahamla ardından Stuart Davis, Arshile Gorky, Williem
de Kooning ve Milton Avery ile tanıĢmıĢtır. Graham'a ait Cahiers d'Art sayılarında
Picasso ve Gonzales'in kaynakla yapılmıĢ heykellerinin reprodüksiyonlarıyla 1930
tanıĢmıĢtır. Bu durumu " çelikle sanat yapılmakta olduğunu öğrendim. Daha önce
yalnızca iĢçilik ve alım gücü anlamına gelen materyal ve makinelerle" diyerek
anlatmıĢtır. Smith'e 1932'de kaynak ekipmanı alması için, ilham veren Julio
Gonzalez'in heykelleri olmuĢtur. Ardından demircilerin çalıĢtığı Terminal Iron Works
adındaki periĢan bir dükkânı atölye haline getirerek ilk kaynakla yapılmıĢ kafalar
serisini 1933 yıllarında burada gerçekleĢtirmiĢtir. Sanatçı bu ismi o kadar benimsemiĢtir
ki kalıcı olarak Bolton Landing'deki çiftliğine taĢındıktan sonra oradaki stüdyosuna da
aynı ismi vermiĢtir.
New York'daki çağdaĢları gibi sanatçı, kübizmin ve sürrealizmin biçimsel dilini
kendi sanat anlayıĢı ile biçimlendirmiĢtir. „Dayanak Üzerine ĠnĢa‟ adlı eserindeki yassı
soyut Ģekiller ile iki ve üç boyut arasındaki belirsizlik 1912-1914 yıllarının kübist
tutumlarına dayandırılmıĢtır. Eserin üst kısmında konumlandırdığı küre ile yassı
formların arasında bir tezatlık yaratarak izleyiciyi ĢaĢırtmayı hedefleyen sanatçının bu
örnekte olduğu gibi pek çok heykelinde de resim düzlemiyle olan bağını çoğunlukla
görebiliriz.
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David Smith, Dayanak Üzerine ĠnĢa, Çelik, 1936
1930ların sonunda Smith, heykellerine endüstriyel dünyanın amblemleri olan
pense, Ġngiliz anahtarı gibi gerçek aletleri dahil etmeye baĢlamıĢ, onları kullanarak
kendine ve döneme has bir söylem yaratmaya çabalamıĢtır. Fakat bu materyal kullanımı
eleĢtirmenler tarafından sertçe eleĢtirilmiĢtir. Dönemin eleĢtirmenleri Smith'in
1940'daki sergisinden küçümseyerek "kanalizasyon borusu heykeli" diye söz ederken,
Time'ın yazarlarından biri "eksantrik sanat" baĢlıklı bir makalede "bir yangın
felaketinden kurtulmuĢ sıhhi tesisat" olarak bahsetmiĢtir. 1940ların baĢında Smith,
Picasso ve Miro'dan etkilenerek metamorfik soyutlamalarıyla deneysel çalıĢmalar
yapmıĢtır. Tıpkı onlar gibi dıĢ dünyayla bağlantıyı koruyan ancak bilinçdıĢını süjeyi
dönüĢtürmek için bir araç olarak kullanarak, sürrealist rüya görüntülerinin etkisini
yansıtma arayıĢı içerisinde çalıĢmalarını ĢekillendirmiĢtir.
1940'ın ilkbaharında sanatçı, Bolton Landing'deki çiftliğe kalıcı olarak taĢınır.
Askere çağrılmaktan korkan Smith, Amerikan lokomotif Ģirketinde geçici olarak iĢe
girmiĢtir. Fakat sanatçı hem heykel yapacak zamana sahip değildir hem de New York
çevresinden uzak kalmıĢtır. Bu koĢullarda metal bulabilmek de baĢka bir sorundur fakat
sanatçı çizimler yapmaya devam eder. 1944 yılında artık sanatçının sağlık durumunun
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askerlik yapmasına elveriĢli olmadığı onaylanır ve fabrikadaki iĢinden ayrılarak sanat
çalıĢmalarına devam eder.
1945'de sürrealizmden uzaklaĢarak Kübizim ve Picasso‟nun heykellerinden
beslenen Smith, resimle olan iliĢkisini de heykellerinde yansıtan çalıĢmalar yapmıĢtır.
Helmholtzvari Manzara heykeli izleyenlere iki ve üç boyutlu eserlerin uyumlu bir
birlikteliğini sunar. Bu eserinin ismi, algı fizyolojisi üzerine öncü nitelikli bir bilimsel
inceleme yazmıĢ olan, XIX. yüzyıl Alman bilim insanı Helmholtz‟dan gelir.
“Bu çalıĢmada Smith, çerçevenin içine serbest biçimde tanımlanmıĢ bir soyut
formlar dizisi yerleĢtirerek bunları çevrelerindeki gerçek uzamdan ayrı bir
illüzyonisttik, resimsel alan içerisinde birbirinden ayırır. Aynı zamanda iki boyutlu
yüzey üzerinde bir desen izlenimi veren yassı düzlemler ve organik konturlar içinde
sınırı tanımlar. Bu, çerçeveyi, görsel olarak çevrelediği hayali dünyaya bağlar. Sanatçı,
serbest- formlu çeliği parlak renklere boyayarak çerçeve boyunca gerçekliğin
zenginliğini daha da arttırmıĢtır. Helmholtzvari Manzara‟da Smith, bilinçli olarak bir
görsel cinas serisi yaratır: Gerçek uzamdaki üç boyutlu formlar, resimsel uzamdaki
yassı formların illüzyonunu yaratır; bunun karĢılığında resimsel uzam illüzyonu resme
gönderme yapar, bu da iki boyutlu bir tuval üzerindeki gerçek uzam illüzyonunun
karĢıtını yaratmaya çalıĢır. Gerçek ve resmedilmiĢ uzamın dünyalarını birbirinden
ayıran mekanizmanın kendisi bile, hem gerçek bir obje (çerçeve), hem de hayali
manzaranın (çizim olarak) bir parçası olarak kararsız bir biçimde tanımlanmıĢtır. Bunu
Helmholtz‟a karĢı bir saygı duruĢu haline getiren etken, algısal belirsizliklerin
karmaĢıklığıdır.716

David Smith, Helmholtzvari Manzara, 1946
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1946/47 yıllarında sanatçı ancak birkaç heykel satabilir ve 1948 yılında özel bir
kız okulunda 2 yıl sürecek olan öğretmenlik deneyimine baĢlar. Heykel yapmak için
çok az vakti kalan Smith, 1948'de 3, 1949'da ise 7 iĢ üretebilir. Ardından 1950 ve 1951
yıllarında art arda gelen iki Guggenheim ödülü sanatçının malzeme almasına olanak
tanıyarak atölyesine dönmesini sağlamıĢtır.
1950'den sonra sanatçı neredeyse tamamen kaynak kullanarak büyük ölçekli iĢler
üretmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde yaptığı eserler çelik çizgi desenleri gibi görünen
çeĢitli büyük yapıtların egemenliğindedir. Manzara resim çalıĢmaları, klasik Amerikan
geleneğinin bir parçasıdır. Smith‟in de Hudson Nehri Manzarası adlı eserinde kendini
göstermiĢtir. 183cmden büyük olan Hudson Nehri Manzarası adlı eseri adeta metalle
yapılmıĢ büyük bir desen görünümündedir. Yassı ve anlatımcı bir biçim ve dile sahiptir.
Resim ve heykel sanatının malzeme, anlatım gücünü harmanladığı heykelinde; resim
gibi tek bir bakıĢ açısından izlenebilen, heykelin kütlesel ağırlığından ve derinliğinden
sıyrılmıĢ bir ifade kullanmıĢtır.

David Smith, Hudson Nehri Manzarası, 1951
Smith; “Bir heykele baĢladığımda, nasıl ve ne Ģekilde sonuçlanacağından her
zaman emin olamam. Üzerinde çalıĢtığım iĢ, bir öncekiyle bir Ģekilde bağlantılıdır,
onun bir devamı gibidir ve genellikle, bir sonraki iĢin belli bir tavır ya da iĢaretini de
içinde barındırır.” demiĢtir.
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Hudson Nehri Manzarası adlı çalıĢmasının resimsel dili bir sonraki iĢlerine de
yansımıĢtır. Piktogramlardan ve totemlerden etkilenen sanatçı Tanktotem ve Agricola
(çiftçi) gibi bir seri çalıĢma yapmıĢtır. Bu seri çalıĢmalara 1952 yılında baĢlamıĢ olan
sanatçı, farklı farklı numaralandırmıĢ olduğu 15‟den fazla eser üretmiĢtir. Ġsimleri
materyallerle bağlantılı olan serilerin yapım aĢaması eĢ zamanlı olmuĢtur. Tanktotem
adlı serinin parçaları çelik tank baĢlıklarından oluĢturmuĢtur. Latince Çiftçi anlamında
olan Agricola serisi ise çiftçilik malzemelerinden oluĢturmuĢtur.

Tanktotem, 1952

Agricola, 1952

Sanatçının nerdeyse bütün heykellerinin seri baĢlıkları vardır. Smith'e göre bir
seri, tek bir temanın geliĢen ya da sistematik keĢfi değildir, daha çok tekil bir moda
sahiptir. Neredeyse her zaman çeĢitli serilerin parçaları üzerinde aynı anda çalıĢmıĢtır.
Kolektif baĢlıklar çoğunlukla materyallerle iliĢkilidir. Örneğin Albanyler, Steel and
Iron Supply‟dan satın alınmıĢ ağır çelik plakaları içermektedir.
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Albany I, 1959

Albany XI, 1962

1961 yılında paslanmaz çelikten yaptığı Kübi (Cubi) serisine baĢlamıĢtır. Smith
her ne kadar paslanmaz çeliğe kaynak yapamasa da zaten kesmek için gerekli donanıma
da sahip değildir. Dolayısıyla hacimleri önceden imal edilmiĢ biçimde sipariĢ etmesi
gerekmekteydi ve düzensiz Ģekiller ticari tedarikçiler tarafından sağlanamadığı için
sanatçının paslanmaz çelik heykelleri geometrik yapıya eğilimlidir. Bu heykellerin
yüzeyinde çok fazla boya kullanmayan sanatçı, boyayla yaptığı müdahalenin yerine
parlatma tekniğini kullanarak kendi yaklaĢımıyla yine bir çeĢit resimsel müdahalede
bulunmuĢtur. Bu çalıĢmalarındaki geometrik dil; sanatçının malzemeyi kesmek için
yeterli donanıma sahip olamamasından ve sipariĢ üzerine temin ettiği parçalarda
düzensiz Ģekilleri elde edememesinden kaynaklanmıĢtır. Smith, kariyerinin en ünlü
eserleri olan bu seriyi yaĢamının son üç senesinde tamamlamıĢtır. Bu üç boyutlu
çalıĢmalarında da izleyiciyi belli bir bakıĢ açısına yöneltir. Yüzeylerinde bulunduğu
müdahalelerle izleyicinin algısını kendi kontrolü dahilinde tutmayı hedeflemiĢtir.
Kariyerinin en ünlü serisi olan Kübilerin, biri haricindeki 28 parçasının hepsini sanatçı
yaĢamının son üç yılında üretmiĢtir.
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Cubi XVII, Cubi XVIII, Cubi XIX, 1963-1934
Smith‟in sanayi ürünlerini kullanmıĢ olması, tekniği ve iĢçiliği bakımından
heykel sanatına kendi yorumuyla kattığı değiĢimler ile farklı bir tutum yakalamıĢtır.
“Görme, algının hakiki dilidir. Anlam, sözcükler içindir. Bildiğim kadarıyla, bir iĢ
yaptıktan sonra, söyleyebilecek her Ģeyi söylemiĢ olduğu düĢünüyorum” diyerek
sanatsal ifadesini belirtmiĢtir.717
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BĠR GÖSTERĠ SANATI OLARAK HEYKEL: CALDER‟ĠN
SĠRKĠ
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ÖZET
Heykel alanına hareket kavramını sokan Amerikalı heykeltıraĢ Alexander
„Sandy‟ Calder döneminin en yenilikçi sanatçılarından biridir. Hassas bir Ģekilde
dengelenmiĢ hareketli mobilleri, soyut stabilleri, minyatür sirki, klasik ve buluntu
malzemeler ile ürettiği heykelleri ile ünlenmiĢ, kinetik, mekanik ve performans gibi
kavramların heykel ile birlikte anılmasına vesile olmuĢtur. Eğlenceli kiĢiliği, sanatı bir
oyun alanı olarak görmesi ve sıra dıĢı fikirleri ile yaĢadığı dönemden itibaren pek çok
sanatçıyı etkilemiĢtir.
Sanatçı bir aileden gelen Calder eğitimini önce mühendislik üzerine yapmıĢ, bu
alandaki kısa süreli çalıĢma hayatının ardından 25 yaĢında kariyerine sanat alanında
yapmaya karar vermiĢ ve New York‟daki Art Students League‟e katılmıĢtır. 1926
yılında taĢındığı Paris‟teki atölyesinde tasarladığı küçük heykelleriyle minyatür bir sirk
kurmuĢ ve bunu yaklaĢık iki saat süren bir gösteriye dönüĢtürmüĢtür. Dönemin
entelektüel camiası tarafından ilgiyle takip edilen “Calder‟in Sirki” tarihin ilk
performans sanatı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu yapıt, sanatçının 1930‟larda
soyut konstrüksiyonları, portreleri ve tel heykelleriyle hem Amerika‟da hem de Paris‟te
ün kazanmasına vesile olmuĢtur.
Bu araĢtırmada Calder‟in yaĢamı ve aldığı eğitime değinilmiĢ, onun ilk önemli
eseri kabul edilen “Calder‟in Sirki”nin diğer yapıtlarını ve kariyerini nasıl etkilediği
incelenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Alexander Calder, Calder‟in Sirki, Heykel, Gösteri Sanatı
SCULPTURE AS A PEFORMANCE ART: CALDER‟S CIRCUS
ABSTRACT
American sculptor Alexander 'Sandy' Calder, who introduced the concept of
movement into the sculpture, is one of the most innovative artists of his time. He is
mostly known for his delicately balanced kinetic “mobiles”, abstract “stabiles”,
miniature circus and other sculptures made by various materials. He redefined sculpture
by introducing kinetic, mechanic and performance concepts to it. He has influenced
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many artists with his extraordinary ideas, his lively personality and his way of seeing
art as a playground.
Calder, who came from a family full of artists, studied engineering before
attending the Art Students League in New York at the age of 25. In 1926, he created a
miniature circus with his small sculptures at his workshop in Paris. “Calder's Circus”, a
two-hour show, was watched with interest by the intellectuals and artist of time and still
regarded as one of the first examples of performance art in history. The circus brought
fame to the artist in the Paris and United States in the 1930s before his abstract
constructions and wire sculptures.
In this research how "Calder's Circus", his first important piece, influenced his
other works and his career is examined by mentioning Calder's life and education.
Keywords: Alexander Calder, Calder‟s Circus, Sculpture, Peformance Art
GiriĢ
Alexander Sandy Calder, 22 Temmuz 1898‟de Pennsylvania‟da dünyaya
718
geldi. Dedesi Alexander Milne Calder (1849-1923), Ġskoçya‟dan Philadelphia‟ya göç
etmiĢ, Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi‟nde öğrencilik yapmıĢ ve döneminin
baĢarılı heykeltıraĢlarından biri olmuĢtur. Sandy‟nin babası Alexander Stirling Calder
(1870-1945) ise Philadelphia‟da doğmuĢ ve heykeltraĢ olarak hatırı sayılır bir üne
kavuĢmuĢtur. Babasının izinden giderek 16 yaĢındayken Pennsylvania Güzel Sanatlar
Akademisi‟ne girmiĢ, Paris‟te iki yıl kalarak aldığı resim ve heykel derslerinin ardından
Philadelphia‟ya dönerek heykeltıraĢlık kariyerine baĢlamıĢtır. Calder‟in annesi, Nanette
Lederer Calder de Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi‟ni bitirmiĢtir ve döneminin
seçkin portre ressamlarından biridir. Sandy‟nin bir de Margaret Peggy Calder isimli,
kendisinden iki buçuk yaĢ büyük bir ablası vardır.719
Hem heykeltıraĢ ve hem de öğretmen olan babasının iĢleri nedeniyle Calder
ailesi sürekli Ģehir değiĢtirmek zorunda kalmıĢtı. Ġlk atölyesi Pasadena‟daki evlerinin
kileri olmuĢtur; Calder burada kız kardeĢinin bebekleri için bakır teller ve boncuklardan
takılar üretiyordu. Bunun karĢılığında kardeĢi ona yıl baĢı hediyesi olarak bir pense
hediye etmiĢtir, ki pense, daha sonra Calder‟in tel heykeller üretirken kullanacağı en
sevdiği alet olacaktır. Calder‟in bu pense ile yılbaĢı süsleri hazırlaması (telden yıl baĢı
ağacı, pirinç levhaları bükerek yaptığı köpek ve ördek heykelleri vb. gibi) bir gelenek
haline gelir. 720

718
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719
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720
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“Dog” ve “Duck”, bakır levha, 1909
Erken yaĢlarından itibaren Calder, hayvanların Ģekilleri ve hareketlerine ilgi
duymaktaydı. Kurdelelerle bir süt kasasını düzenleyerek aslan kafesleri yapmıĢ, ayrıca
çeĢitli hayali evcil hayvanlar üreterek kendine göre bir Nuh‟un gemisi yaptığı da
olmuĢtur.721 Her ne kadar bunlar yetiĢkin sanatsal üretimlerden ziyade çocuk uğraĢları
olarak görülse de sanatçının nasıl bir yolda ilerlediğinin iĢaretleri olarak kabul
edilmektedir.
Bu süreçte Calder‟in sanata olan ilgisi baki kalsa da hayatını bir sanatçı olarak
sürdürmekten henüz emin değildi ve bir sanat okuluna girebilmek için yeterli olacak
kadar kapsamlı bir eğitim hiç almamıĢtı. Bu iĢten para kazanmanın güçlüğünü de ailesi
ve onların sanat çevresinden dolayı çok iyi biliyordu ve bu sebeple liseden sonra New
Jersey‟deki Stevens Teknoloji Enstitüsü‟ne katılmak istiyordu. Mezun olduktan sonra
gerçekten bu okuldaki makine mühendisliği bölümüne girmiĢtir.722 Daha sonra
kendisine sorduklarında bu kararı aslında yakın bir arkadaĢı bu bölüme gitmek istediği
için aldığını söylemiĢ ve o sırada henüz makine mühendisinin ne olduğundan bile
haberi olmadığını itiraf etmiĢtir.723
Bu bölüm bir sanatçıya çok uzak bir alan gibi görünse de Calder‟in kariyeri için
hayati öneme sahiptir. Çünkü Calder burada uygulamalı kinetik dersleri almıĢ, teknik
çizim, teknik tasarım ve geometri öğrenmiĢtir ki bunlar daha sonraki sanatsal
üretimlerinde oldukça kilit rol oynayacaklardır.

721

Age, s13.
http://www.calder.org/life/biography, Erişim Tarihi: 08.12.2017.
723
Greenfeld, age, s. 16.
722

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

597

Mezuniyetinden sonra da bu alanda çeĢitli iĢlerde çalıĢmaya devam etmiĢtir. Üçdört yıl süren mutsuz mühendislik hayatının ardından Calder, aradığını bulamadığını
fark etmiĢ, New York‟ta çalıĢırken bir yandan akĢam kurslarında çizim eğitimi almaya
baĢlamıĢtır. Fakat bu dersler dahi onun sanatçı olmaya karar vermesine yetmez. Sadece
mühendislikten uzak kalacağından emindir. Para kazanabilmek için, San Francisco‟dan
New York‟a giden bir yolcu gemisinin kazan dairesinde itfaiyeci olarak iĢ bulur.
Denizci sertifikası aldığında henüz 23 yaĢındadır. ÇalıĢtığı gemi 700 yolcu ve 1000
çalıĢan kapasiteli çok büyük bir gemiydi. Ġnsanlar havasız ve sıkıĢık bölmelerde
hamakta uyumak zorundaydı. Sandy burada uyuyamadığı için, geminin güvertesindeki
büyük halat bobinlerini yatak olarak kullanmayı seçmiĢ ve bu ona gökyüzü ve yıldızları
inceleme fırsatı vermiĢtir. Sanatçı, geri kalan hayatı boyunca yapıtlarında evrenin
mekaniğini yansıtmaya çalıĢtığını söyler. 724
“Benim için her şeyin temeli evren. Evrenin en basit formları ise küre ve daire.
Ben bu şekilleri disklerle temsil etmeye çalışıyorum ve sonra çeşitlendiriyorum: farklı
boyutlarda, yoğunluklarda, renklerde ve hacimlerde uzayda gezinen küreler…
bulutların geçişi, su damlacıkları, havanın durumu, akışmazlık ve koku – en muazzam
çeşitlilik ve eşsizlik.” -Alexander Calder 725
Bir aylık gemi serüvenin ardından kazan dairesinden sıkılan Calder, ablasının
yanına Washington‟a gider ve oraya yakın bir kasabadaki odun kesme fabrikasında bir
iĢ bulur. Bu defa hayatı sonsuz gökyüzü yerine orman, doğa ve manzaralarla
çevrilmiĢtir. Bu mekân değiĢikliği onda çizme isteğini yeniden canlandırır ve ailesinden
kendisine fırçalar ve boyalar yollamasını ister. Çok geçmeden bu iĢten de ayrılır. Artık
kendisini sanatçı olmaya adayacaktır.
Calder, New York‟daki Art Students League‟e girdiğinde 25 yaĢındaydı. 726
1923-1926 arasında kaldığı bu okulda oldukça çalıĢkan ve becerikli bir öğrenci profili
çizmiĢtir. Fakat bu dönemde ürettiği özellikle ilk iĢlere bakıldığında daha çok
öğretmenlerinin etkisi altında kaldığı gözlenir ve gelecekteki sanatsal yönelimine dair
pek iĢaret göstermez. Resimlerinin konusu daha çok New York insanları ve
mekanlarından oluĢur. Eline aldığı kağıtlarla Ģehri gezen Calder, metrodaki insanları,
iskeledeki gemileri, genel seçimlerdeki sahneleri, Ģehrin çeĢitli park ve köprüleri gibi
günlük hayattan kesitleri çizmiĢtir.

724
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“Fourteenth Street”, “Todd Shipyard” ve “St. Regis Restaurant”, tuval üzerine yağlı
boya, 1925
Sürekli çalıĢmak zorunda kalan Calder, bu dönemde de kendini tamamen
sanatına verememiĢtir. Tiyatro dekorları çizmiĢ, resim çerçeveleri, lambalar ve kibrit
kutuları tasarlamıĢtır.
1924 yılında, Sandy hala öğrenciyken National Police Gazette isimli bir spor ve
eğlence gazetesine illüstrasyonlar yapmaya baĢlar. Ġlk görevi Madison Square
Garden‟daki boksörleri çizmek olur, hareketi yakalamak konusunda özel bir becerisi
olduğundan bu çalıĢmaları beğenildiği için daha sonra beysbol oyunları, bisiklet
yarıĢları ve ödüllü dövüĢler gibi aktiviteleri çizmesi için görevlendirilmeye baĢlamıĢtır.
Bu görevlerinden biri olan Barnum & Bailey Sirki ise Calder için önemli bir yer
tutmaktadır; sanatçı sirkin açık kaldığı iki hafta boyunca her gün giderek gösterileri
izlemiĢ ve sayısız desen çizmiĢtir. 727
Calder‟in hareket eden Ģeylere karĢı özel bir ilgisi vardı: teleferikler, motorlar,
insanlar ve hayvanlar… Hayvanların hareket halindeyken nasıl göründüklerini
algılamak için Bronx ve Central Park hayvanat bahçelerinde çizdiği yüzlerce hayvan
desenleri bulunmaktadır. Bu desenleri eski Japon ressamlarının tarzına benzer Ģekilde,
kalem yerine hint mürekkebi ve fırça kullanarak, mümkün olduğunca az çizgiyle
yapmaya çalıĢmıĢtır. Bir yıl içinde bu çizimler Hayvan Çizimleri (Animal Sketching)
isimli ufak bir kitapta toplanarak basılmıĢtır.728 Kitapta 62 sayfa olmasına rağmen,
1970‟li yıllarda Calder‟in bu yıl çizdiği ve bir köĢede unuttuğu desenlerden oluĢan 248
kâğıt daha bulunmuĢtur.

727
728
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Calder okuldan uzak kaldığı günlerde, çocukluktan aĢina olduğu yaratıcı
buluĢlarına geri dönmüĢ, bunlar onu ilk tel heykellerini yapmaya itmiĢtir. Calder‟in o
dönemde kaldığı oda küçük ve dardı, hiç saati yoktu ve penceresi güneye bakıyordu; bu
yüzden Calder telden bir güneĢ saati yapmıĢtır. Dikey bir çubuk Ģeklindeki bu güneĢ
saatinin üzerinde telden bir horoz bulunmaktaydı ve yerdeki saat simgelerine gölgesini
düĢürerek zamanı belirtiyordu.729
Calder artık bir sanatçı olarak kariyer yapmaya hevesle kendini adamıĢtı. Hem
babasının hem de evlerine gelen sanatçı dostlarının deneyimlerinden öğrendiği
kadarıyla yalnızca sanatından para kazanarak çok zordu. Buna rağmen sıkıcı yarızamanlı iĢlerden kurtulmak için yapması gereken tüm fedakarlıklara hazırdı.

“Seeing the Circus with Sandy Calder”, National Police Gazette, 1924
Calder New York‟a taĢındıktan sonra bazı karma sergilere katılmasına rağmen
hiçbir iĢi satılmamıĢtı. 1926 yılında The Artists‟ Gallery‟de ilk defa yağlı boya
resimlerini sergilemiĢ ve The New Yorker dergisinin eleĢtirmenlerinden Murdock
Pemberton tarafından övgüyle bahsedilmiĢtir.730 Buna rağmen Calder kendi
malzemesini bulduğunu hissedemiyordu. Bir heykeltraĢ oğlu ve heykeltıraĢ torunu
olarak kendine özgü bir Ģeyler yaratmak niyetindeydi. Bu yıl Calder bir arkadaĢını
ziyaret ederken bulduğu ahĢap çitlerden birini söküp ilk ahĢap heykeli olan Flattest
Cat‟i yapmıĢtır.

729
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1926 yılı Alexander Calder için bir dönüm noktası olur. Çünkü hem annesi hem
de babası Paris‟te sanat eğitimi için gördükleri için oğulları Paris‟e gitmek istediğinde
oldukça destekleyici olmuĢlardır.
Özellikle 1920‟lerin Paris‟i tüm sanatçı, müzisyen veya yazarlar için dünyadaki
en iyi Ģehir konumundaydı. Sanat ve edebiyattaki pek çok akım bu Ģehirde doğmuĢtu;
henüz Birinci Dünya SavaĢı‟ndan önde Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından
Kübizm baĢlatılmıĢtı. Ġngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Ernest Hemingway ve F.
Scott Fitzgerald yaratıcılıklarını yalnızca Paris‟te geliĢtirebildiklerini düĢündükleri için
burada yaĢıyorlardı. Ressamlar da buraya göç ediyordu: Marc Chagall Rusya‟dan,
Amadeo Modigliani Ġtalya‟dan, Joan Miro Ġspanya‟dan, Piet Modiran Hollanda‟dan,
Constantin Brancusi Romanya‟dan bu Ģehre göçmüĢtü. Tüm Ģehirler içinde, Paris
sanatçılar için bir tür özgürlük alanı sunuyor, bu sayede tüm yaratıcı insanları kendi
içinde toplayarak birbirlerinden etkilenmelerine de neden olarak sanat tarihine geçecek
bir ortam sunuyordu. Resmi olarak Ġsviçre‟de doğan Dada bile yok olmadan önce
Paris‟te varlığını sürdürebilmiĢtir. Ondan sonra ise Sürrealizm Ģehre hâkim olmuĢtur.
Bu tarihlerde ardı ardına sanat galerileri açıldığı için, ressamların veya heykeltıraĢların
yapıtlarını sergileyebilecekleri pek çok alan da el altında durmaktaydı.731
Amerikalıların özellikle 1920‟lerde Avrupa‟ya göç etmesi de oldukça yaygındı.
Bunun sebeplerinden biri ekonomikti, dolar tüm Avrupa kentlerindeki para birimlerine
göre çok daha değerliydi hem konaklama hem de yiyecek oldukça ucuzdu ve yolcu
gemileri ulaĢım da çok pahalıya gelmiyordu. Buna ek olarak o sıralarda Amerika‟da
alkol üretim ve tüketimi yasak durumdaydı. Avrupa‟ya göre çok daha geleneksel
yaĢayan Amerikalılar, burada istediklerini içip, isteklerini giyebildikleri, istekleri ile
aĢk yaĢayabildikleri çok daha özgür bir ortama girmiĢ oluyorlardı. Calder‟in tüm
bunlara ek olarak bir sebebi daha vardı: orada çılgın olarak anılmanın iltifat kabul
edildiğine inanıyordu.
Calder 24 Haziran 1926‟da Paris‟e tamamen bir yabancı olarak, dil bilmeden ve
birkaç tanıdık dıĢında hiçbir arkadaĢı olmadan geldi. Tek geliri annesinin ona
göndereceğini söylediği aylık 75 dolardı. Buna rağmen Calder son derece hızlı ayak
uydurmuĢtur. Hemen Fransızca dersleri almaya baĢlamıĢ ve her gün birkaç saat desen
eğitimi verilen, dönemin en meĢhur sanat okullarından biri olan Academie de la Grande
Chaumiere‟e yazılmıĢtı.732
Calder neĢeli kiĢiliği ve bulaĢıcı kahkahalarına ek olarak dikkatlerini üzerine
çeken turuncu takımları ve hasır Ģapkasıyla bir ay geçmeden pek çok arkadaĢ edinmiĢti
bile: onu tanımayanlar bile “hasır Ģapkalı kavun” lakabı ile kiĢiliğinden haberdar
olmuĢtu.733
731
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Calder o sıralarda tüm sanatçıların gözde mekânı olan, Ģehrin merkezindeki
Montparnesse‟de küçük bir stüdyo tutmuĢtu. Ne yazık ki ailesinden gelen paranın bu
stüdyonun kirasına, alması gereken sanat malzemelerine ve sosyal yaĢamına yetmesi
mümkün değildi. Uzun uğraĢlar sonucunda Holland-America Line isimli bir yolcu
gemisinin reklam broĢürlerinde kullanılmak üzere bazı çizimler yaptığı bir iĢ bulmuĢtu.
Buna ek olarak pek çok reklam ajansına tuhaf iĢler üretmiĢ, porteler çizip satmıĢ, New
York Herald ve The New Yorker gibi Amerikan gazetelerinin Avrupa baskılarına
çizimler hazırlamıĢtır. 734
Bu süreçte Calder‟in çizime karĢı isteği gittikçe azalmaya baĢlar, öyle ki artık
yağlı boya bile yapmaz olur. Paris‟te bir atölyesi olduğu için kendisiyle gurur duyarken
ve üreten bir sanatçı olmak için bu Ģehre gelmiĢken, çalıĢmaktan kendi öznel
üretimlerine hiç vakit ayıramamıĢ, memnun kaldığı tek bir tablo dahi bitirememiĢtir. Bu
sıkıcı rutinden kurtulmak için henüz çok gençken yaptığı tel, ahĢap, mantar, deri, lastik,
kumaĢ gibi çeĢitli materyallerden hazırladığı oyuncaklara benzer figürler üretmeye
baĢlamıĢtır. Böylece Calder‟in üretimleri çizim ve resimden uzaklaĢarak heykele
kaymıĢtır. Çocukluktan itibaren hobi olarak yaptığı Ģeyler, Paris‟te onun tam zamanlı
iĢi haline gelir.
Bu heykelleri üretmekten o kadar zevk alıyordu ki, atölyesine yeni aletler almaya
baĢladı. Artık boyalar, fırçalar ve tuvallerden oluĢan üretim materyallerinin yerini,
iskarpelalar, teller ve penseler almıĢtır.
“Bakması eğlenceli olan şeyler yapmak istiyorum” -Alexander Calder
Çok geçmeden Calder, tel ve ahĢaptan ürettiği figürlerden para kazanmanın
desenden çok daha kolay olduğunu fark etmiĢtir. Atölyesini ziyaret eden arkadaĢları bu
tuhaf objelerden büyülenmiĢler ve onu Sırbistanlı bir oyuncak firması ile iletiĢime
sokmuĢlardır. Calder bu firma için de monte olabilen ve hareket edebilen oyuncaklar
tasarlamaya baĢlar. Sırp firması oyuncakları almadan kayıplara karıĢsa da Calder
Amerikalı baĢka bir firma ile anlaĢma yapar ve onların tüm oyuncak yeni serisini
tasarlamaya baĢlar. Bunlar oldukça baĢarılı olur ve sanatçıya zenginlik getirmese de
hatırı sayılır bir gelir sağlar.735
Bu oyuncaklardaki eğlendirici taraf, sanatçının en önemli yapıtlarından biri
olarak görünen „Calder‟in Sirki‟nde yaĢamaya devam eder. Onun yaĢamı boyunca
hayatında önemli yer etmiĢ olan iki saplantısı: sirk ve el yapımı objeler bu yapıtta bir
araya gelmiĢ, üreticisinin bizzat müdahalesi ile hayat kazanarak sanatçıya önemli
kapılar açmıĢtır.
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“Calder‟in Sirki”nden detaylar, karıĢık teknik, 1926-31
Ġlk önce bu figürlerden yalnızca birkaç arkadaĢına bahsetmiĢti. Figürlerin sayısı
arttıkça atölyesine gelen arkadaĢ ve tanıdık sayısı da artmaya baĢlamıĢtı.736 Daha sonra
ürettiği bu küçük hayvan ve palyaçolardan oluĢan oyuncaklarla stüdyosunda gösteriler
düzenleyen sanatçı, çeĢitli yerlere davetiyeler yollamaya baĢlamıĢ, gelenlerden ücret
almaya baĢlayarak gelir kaynağını sadece kendi üretimine yönlendirmiĢtir. Bu ilk
gösterilere katılan arkadaĢlarından biri olan Elizabeth Hawes bu minyatür sirki Ģu
Ģekilde tarif etmiĢtir: 737
“İkiye dört metrelik ufacık bir odaydı, seyirciler duvarlardan ve tavandan
sarkan yüzlerce oyuncağın kafalarına düşmesinden biraz korkarak yatağa oturuyordu;
Sandy (Calder) ise yerde oturmuş, bir mühendis, en sevdiği oyuncağıyla oynayan bir
çocuk ve bir yaratıcı olarak her şeye hâkim bir şekilde gösteriyi hazırlıyordu.”
Yere ufak bir halı serilmiĢti, ip cambazlarının kullanabilmesi için direkler
dikilmiĢ ve trapez gerilmiĢti. Ufak bir sahne ıĢığı yanıp, küçük pikaptan da müzik
gelmeye baĢladığında, sirk ustası Calder "mesdames et messieurs, je vous présente..."
(baylar bayanlar, işte karşınızda…) diyerek gösteriyi baĢlatırdı.
BaĢlarda karakterlerin boyu küçüktü ve gösteri yalnızca on beĢ dakika
sürüyordu. Ancak Calder‟in ünü arttıkça figürler gittikçe büyüyüp çeĢitlenmiĢ, Calder
daha büyük bir atölyeye taĢınmak zorunda kalmıĢtır. Bu minyatür sirk artık Paris‟li

736
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sanatçı, yazar ve entelektüellerin ilgiyle izlediği, yaklaĢık on beĢer santimlik yetmiĢten
fazla figürle gerçekleĢtirilen iki saatlik bir etkinliğe dönüĢmüĢtü.738

“Calder‟in Sirki”, karıĢık teknik, 1926-31
Oldukça eğlendirici bir deneyimdi ve izleyiciler hallerinden memnundu: bir
yumurta çırpıcı ile hareket ettirilen ahĢap bir at sirkin etrafında dört nala koĢuyordu,
beyaz kâğıttan yapılmıĢ güvercin sürüsü bir telle iri memeli bir kadın figürün
omuzlarına konuyordu, yük arabalarını zıplayan Dalmaçyalı köpekler sürüyordu. Elleri
ve ayakları kancadan yapılmıĢ ip cambazları ve bir telden diğerine atlayan akrobatlar
vardı.
Bir sirkte olması beklenen tüm hayvanları da görebilirdiniz. Plastik hortumundan
su fıĢkırtan filler, kafesinden kaçan aslanlar ve tehlikede olduğunu hissedince onu
vuran aslan terbiyecisi, bir topu karĢılıklı olarak birbirlerine atan fok balıkları ve daha
niceleri. Sandy, aslan için kükrer, foklar için uluma sesleri yapardı.
Tüm bunların gerisinde, tüm telleri ve kıskaçları hataya mahal vermeyecek
Ģekilde dikkatlice yöneterek istediği etkiyi yaratmayı baĢaran bir sirk ustası
bulunuyordu. Calder yıllar sonra sirki yapma sebebini Ģöyle açıklamıĢtır: “Sirkleri hep
sevmişimdir, sadece eğlence olsun diye ben de bir sirk yapmak istemiştim.”
Calder‟in Sirki‟nde geçirilen bir akĢam, Montparnasse‟daki en popüler
etkinliklerden biri haline gelmiĢti. Profesyonel sirk eleĢtirmenleri ve dünyaca ünlü
Cirque Medrano‟nun resmi performansçıları da Calder‟in müdavimlerindedi. Bir
738
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keresinde bir eleĢtirmen trapez gösterisi sırasında ağ olmadığını söylemiĢ, Calder de bi
sonraki gösterisine ağ ekleyerek yanıt vermiĢtir.739
Sirk, yalnızca gösterime sunulduğu zaman hayat bulan bir eserdi. Bu sirki
uygulayabilen tek kiĢi de Calder olduğu için, objelere ek olarak performansın kendisi
de sanatçının yaratıcı fikirlerini ortaya koyduğu bir alan olmuĢtur. Bu sebeple sirk, en
geleneksel bağlamda dahi bir heykelden çok bir performans olarak anılmaktadır.740
Calder‟in bu yapıtı, sanatçıya iki açıdan katkı sağlamıĢtır. Birincisi, onun için bir
kartvizit görevi gördü; Paris sanat camiasının önde gelenlerinin saygısını ve takdirini
kazanarak kendisini tanıtmasına vesile oldu. Ġkincisi ise yalnızca tel kullanarak heykel
üretmesine vesile olarak onun sanatsal yeteneğini yönlendireceği yeni bir alan
sunmuĢtur.741
Calder daha sonra çeĢitli malzemeleri birleĢtirmekten ziyade yalnızca telden
heykeller üretmeye baĢlamıĢ, bu dayanıklı ve esnek malzemeyi kendine yakın
bulmuĢtur. Bu dönemdeki ilk iĢlerinden biri olan Josephine Baker heykeli de sanatçının
kariyerindeki önemli yapıtlardandır. O dönemki Paris‟in eğlence hayatında tanıdık bir
isim olan Amerikalı dansçı Baker‟ın yaklaĢık bir metre uzunluğundaki heykeli, tek bir
tel parçasının eğilip bükülmesi ile oluĢturulmuĢtur. Calder, dansçının parmaklarını,
kıvırcık saçlarını, gözlerini, burnunu, göğüslerini ve karnını telin kıvrımları ile vermiĢ,
onun adeta havada dans eden küçük bir kopyasını kendine has bir üslupla yakalamıĢtır.
Bu heykelinin baĢarısının ardından sanatçı, New York‟taki bir galeride on beĢ tel
heykelini sergilemiĢ, bunlardan yalnızca iki-üç tanesinin satılabilmesine rağmen,
dönemin eleĢtirmenlerinden övgülü yorumlar almıĢtır. 742
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“Josephine Baker”, tel, 1926
Ġspanyol sanatçı Miro‟nun 1928 yılında Calder‟in Sirki‟ni izlemesinin ardından
ikili kısa sürede kaynaĢmıĢ, birbirlerinin iĢlerini takdir edip ortak bir vizyonda birleĢen
çok yakın arkadaĢlar olmuĢlardır. Miro‟nun soyut tasvirleri genç sanatçıyı
etkilemiĢtir.743
Bu dönemde Calder, New York, Paris ve Berlin‟de üst üste üç kiĢisel sergi açar
ve hepsi çok baĢarılı olur. “Portreler, Heykel ve Tel Biçimler” baĢlıklı Berlin‟deki
sergisinden hemen sonra “Sanatçı Üretirken” isimli, Calder‟in üretimleri üzerine bir
belgesel dahi çekilmiĢtir. Bu süreçte hem Paris hem de Amerika‟da iyice ünlenmiĢ ve
yaptıkları takip edilen bir sanatçıya dönüĢmüĢtür.744
“Romulus ve Remus” ve “Pirinç Aile” gibi önemli yapıtlarını üreten sanatçı
“Japon Balığı Kasesi” isimli tel heykelinde hareketi kullanması da ileriki iĢlerinin nasıl
değiĢeceğini iĢaretlerini taĢımaktadır.745
Calder‟in sanatsal üretimindeki en köklü değiĢim ise Piet Mondrian ile
tanıĢmasından sonra olur. Alman ressam o dönemde soyut sanatın en önemli
figürlerinden biridir ve kendi bulduğu neoplastisizm bağlamında yapıtlar üretmektedir.
Mondrian‟a göre sanat figürü taklit etmek yerine tamamen soyut olmalı, yapıtlarda
yalnızca doğru açıları kullanmak önemli olmalı ve sanatçılar yalnızca kırmızı, mavi ve
sarıya ek olarak siyah, beyaz ve geri gibi ana renkleri kullanmalıdır.746
743
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Her ne kadar Calder Mondrian‟ın iĢlerini beğense de asıl etkilenme onun
stüdyosunu ziyaret ettiğinde baĢlar.747 Stüdyodaki eĢyalar ve duvardaki renkler ve
bunların bir arada yarattığı histen büyülenen Calder, bu deneyimini “bir bebeğin
ciğerlerinin çalışmasını sağlamak için atılan şaplağa” benzetmiĢtir. Mondrian gibi
evrenin matematiğini yansıtan bir sanat anlayıĢını benimser, fakat böyle bir sanatın katı
ve hareketsiz olmaması gerektiğini düĢünmektedir. Evrenin sürekli hareket halinde
olması ve dengede durması düĢüncesi Calder‟e hareketli kompozisyonlar kurmak için
esin kaynağı olmuĢtur. 748

“Triple Gong”, karıĢık teknik, 1948
1931‟de Soyutlama-Yaratma topluluğuna katılmıĢ, aynı yıl figüratif olmayan ilk
kinetik konstrüksiyonunu yapmıĢtır. Calder‟in elle ya da motorla hareket eden
yapıtlarını 1932‟de Duchamp, “mobil‟ler” olarak adlandırmıĢtır. Aynı yıl Arp da,
sanatçının hareket etmeyen kurulumları için “stabil‟ler” deyimini önermiĢtir. Bu
deyimler sonradan benimsenmiĢ, Calder‟in yapıtlarının yanı sıra bu anlamdaki tüm
öteki heykeller için de kullanılır olmuĢtur. 749
Heykel alanına hareket kavramını sokan Amerikalı heykeltıraĢ Alexander
„Sandy‟ Calder döneminin en yenilikçi sanatçılarından biridir.750 Hassas bir Ģekilde
747
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dengelenmiĢ hareketli mobilleri, soyut stabilleri, minyatür sirki, klasik ve buluntu
malzemeler ile ürettiği heykelleri ile ünlenmiĢ, kinetik, mekanik ve performans gibi
kavramların heykel ile birlikte anılmasına vesile olmuĢtur. Eğlenceli kiĢiliği, sanatı bir
oyun alanı olarak görmesi ve sıra dıĢı fikirleri ile yaĢadığı dönemden itibaren pek çok
sanatçıyı etkilemiĢtir.
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AZERBAYCAN VE TÜRKĠYE`NĠN RESSAMLIK
ALANINDA ĠLĠġKĠLERĠ (XX. YÜZYILIN 60 – 80`LI
YILLARI)
Prof. Dr. Nisbet MEHDĠYEVA
Bakü Devlet Üniversitesi
ÖZET
Azerbaycan'da resim sanatı farklı yönlerde geliĢmiĢtir. Bu sanat alanı her zaman
çok takdir edilmiĢtir. Ressamlık, insanların yetiĢtirilmesinde, manevi ve kültürel
ihtiyaçlarının karĢılanmasında özel bir rol oynamıĢtır. Sanat türleri arasında var olan
karĢılıklı etkileĢim ve zenginleĢme konusu ilgi odağı olmuĢtur. Resim sanatının her
yönü değiĢik perspektiflere sahip sanatçılar tarafından yaratılmıĢtır. Sanatın sınırları,
özellikleri ve iliĢkileri her zaman var olmuĢtur. Bu alanda Azerbaycan – Türkiye
iliĢkileri dikkat çekmektedir. Ülkemizin ressamlarının bir çok eserleri, gözlemlenen
levhalara dayanılarak yapılan tablolar ve yaratıcılık seferleri sanatımızı zenginleĢtirmiĢtir. Azerbaycan sanatçılarının sergileri Türkiye Cumhuriyeti'nde de açılmıĢtır. Dünya kültürlerinin geliĢmesinde özel bir yer tutan ve Bakü Ģehrinde düzenlenen
Azerbaycan halıları sempozyumuna Türk sanatçılar katılım sağlamıĢtır.
Azerbaycan ve Türkiye ressamları arasındaki iliĢkiler geliĢmiĢtir. Azerbaycan
ressamlarının Türkiye Cumhuriyeti`ne yaratıcılık seferleri, sergiler ve bazı etkinlikler
iki ülke arasındaki karĢılıklı iliĢkilerin geliĢmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Ülke
ressamlarının Ġzmir Ģehrindeki sergisi, Azerbaycan halılarının Türkiye müzelerinde
tutulması vb. bunu bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye sanat eleĢtirmenleri modern
Azerbaycan halıları ve onları yapan uzmanlara ülke basında büyük değer vermiĢler.
Tüm bunlar, dekoratif – uygulayıcı sanat olanaklarının bir kez daha arttığını ve bu
ilerici geleneğin devam ettiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, ressamlık, iliĢkiler, etkinlikler
THE RELATIONS OF AZERBAIJAN AND TURKEY IN THE SPHERE OF
PAINTING (60 – 80 TH YEARS OF THE XX TH CENTURY)
ABSTRACT
The painting has developed in different directions in Azerbaijan. This sphere of
Art has been always highly evaluated. The painting took a characteristic part in up –
bringing of people, satisfaction of their moral and cultural demands. The problem of
interrelations and mutual enrichment existing between the forms of Art was in the
center of attention. All directions of the painting have been created by masters with
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different world outlook. The problems of the border of Art forms, specification and
interrelations always exist. The relations of Azerbaijan and Turkey in this sphere are
worthy of attention. The different works of the painters of our Republic, the linens
painted on the base of observed landscapes and the creative journeys have enriched our
Art. The exhibitions of Azerbaijani painters have been opened in the Republic of
Turkey too. The Turkish art critics have also participated in the symposium of
Azerbaijani carpets, which had a characteristic part in the development of world culture
and held in the city of Baku.
The relations of the painters of Azerbaijan and Turkey have been developed. The
creative journeys of Azerbaijan painters to the Republic of Turkey, the providing of
exhibitions and several measures took an important part in the development of mutual
relations between two countries. The exhibition of the painters of our Republic in the
city of Izmir, the keeping of Azerbaijani carpets in the museums of Turkey and etc.
confirm this once again. The Turkish art critics highly evaluated in local press the
modern Azerbaijani carpets and their makers-specialists. All of this confirm that the
possibilities of decorative-applied art had increased and this progressive tradition
continues.
Key words: Azerbaijan, Turkey, painting, relations, measures
GiriĢ
Toplumun geliĢmesinde kültürün rolü yasal bir durumdur. Kültürün geliĢimi hem
de bu alandaki bağlantıların bir göstergesidir. Farklı alanlardan bilim adamları kültürün
araĢtırılması çalıĢmasında yer almıĢlardır. Bu çalıĢmada, sanat alanına dikkat edilir.
Sanatın en önemli alanlarından biri de ressamlıktır. Azerbaycan ressamları kendi
faaliyet alanlarındaki kültürel bağlara büyük önem vermektedir. ĠliĢkiler ise çeĢitli ve
çok yönlüdür. Azerbaycan Türkiye ile ressamlık alanında çeĢitli yönlerde iliĢkileri
geliĢtirmeye ilgi duyuyor. Azerbaycan ve Türkiye ressamları arasında çok taraflı
iliĢkiler bulunmaktadır. XX. yüzyılın 60 – 80'lı yıllarında Azerbaycan ve Türkiye
ressamları arasındaki iliĢkilere dayanılmıĢtır. Bu iliĢkiler biçimlerine göre çok
yönlüdür.
Azerbaycan
Azerbaycan ressamlarının iliĢkileri sergiler, konu alıĢ veriĢi, kiĢisel iliĢkiler,
etkinliklere katılım, Ressamlar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı faaliyetlerinden vb.
oluĢmaktadır. Cumhuriyet ressamlarının IV Kongresi'nde (1961) fırça ustalarının
faaliyeti ayrıntılı bir Ģekilde müzakere edilmiĢ ve iliĢkilerin daha da geniĢletilmesi
yönünde çalıĢmalar yapılmıĢlardı751. Ressamlardan T.Tağıyev, 1961 yıllı ġubat – Mart
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ayları arasında Türkiye'ye yapmıĢ olduğu seferden çeĢitli etüd, resim ve notlarla geri
dönmüĢtür. Ressam, Türkiye'den baĢlayarak Akdeniz ve FildiĢi Sahilleri gezisi
sırasında gördüğü sahneleri kaydetmiĢtir. Ressamın notlarında yüksek ustalık ve
kendisine özgü özellik duyuluyor. Ressam, bu materyallere dayanan bir dizi yeni
eserleri yaratmayı baĢardı752.
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın sergi salonunda A.Mehdiyev'in
Türkiye ziyareti sırasında yaptığı resimler sergilenmiĢtir. Ressam, komĢu ülkeden
zengin materyaller ile geri dönmüĢtür (Resim 1). Burada ressamın izlenimleri renkli
panolara yansımıĢtı. Ressam, Atatürk'ün türbesi, Ġstanbul, Ankara, Bursa Ģehirleri ve
Marmara denizi manzaralarında canlı ve orijinal tasvirler edilebilmiĢtir. A.Mehdiyev
“Çiftçi”, “Askerler” ve “Dört kadın” resimlerinde karakteristik çizgileri anlatmıĢtır753.
Azerbaycan ressamlarının VII Kongresi'nde iliĢkilerin geniĢlemesinin önemi yansıtılımıĢtır (1972). Öyle ki, A.Mehdiyev'in edebi yaratıcılığında, Türkiye
Cumhuriyeti'ne iĢ seferi önemli bir yer tutmuĢtur. Ressamın sanatçı olarak yetiĢmesinde
Türkiye seferi büyük önem taĢımıĢtır. 1962 yılında “Türkiye'de” yaptığı seri eserler,
çeĢitli kompozisyonların poetikliği, çizimlerin canlı ve orijinal Ģekillenmesi, mimari
açıdan yapılan eserleri dikkat çekiyor754. 1964 yılında “Yabancı ülkeler Azerbaycan
ressamlarının gözüyle” fuarında ressam A.Mehdiyev'in eserleri sergilenerek izleyicinin
sempatisini kazanmıĢtır. A.Mehdiyev, Cumhuriyet, Birlik ve yabancı ülkelerde
düzenlenen görsel sanat sergilerinin aktif katılımcısıdır. Onun renkli doğa panoları,
tabloların kusursuzluğu, hayırsever ve asalete yer vermesi, portre türü, boyacılığı, yaratıcılık hayal gücü ve diğer karakteristik özellikleri iç açıcıdı755.
Azerbaycan ressamları bazı durumlarda kendi eserlerini Azerbaycan Milli Güzel
Sanatlar Müzesi'ne de verirler. 1967 yılında Abdülhalig Abdülali oğlu, “Ġstanbul
sokakları” adlı eserini adı geçen müze`ye takdim etmiĢtir756.
1962 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü, Sumgayıt, Gence ve diğer
Ģehirlerinde son üç yıl içinde çeĢitli ülkeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin 20`den
fazla bireysel ve grup Ģeklinde fuarını 200 bin üzerinde seyirci seyretmiĢtir757. XX.
yüzyılın 60`lı yılları baĢında Bakü Ģehrinde bazı ülkeler de dahil olmak üzere Türkiye
Cumhuriyeti ressamlarının fuarı açılmıĢtır758. 1964 yılında Bakü Ģehrinde düzenlenen
“Yabancı ülkeler Azerbaycan ressamlarının gözü ile” adlı fuarda 30`dan fazla ülkede
yapılan 550 üzerinde eser sergilenmiĢtir. Bu eserlerin konusu Asya, Avrupa, Afrika ve
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Amerika kıtalarını kapsıyor. Burada 30`dan fazla Azerbaycan ressamı yer almıĢ ve
yabancı ülke izlenimlerini keten üzerine aktarmıĢtır759. Bu fuarda aynı zamanda ressam
A.Mehdiyev kendi eserleriyle yer almıĢtır.
1965 yılında Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde “Türkiye grafikleri”
konulu fuar açılmıĢtır. Burada Türkiye güzel sanatı hakkında konuĢma yapılmıĢtır.
Aynı zamanda Sinema Evi`nde Türkiye ressamları ile bir toplantı yapılmıĢtır760. 1971
yılında Azerbaycan ressamları dünyadaki diğer ülkelerle birlikte Türkiye'ye
gitmiĢlerdi761. 1974 yılında ressam S.Gadimov Türkiye'de olmuĢtur. O, “Türkiye
panoları” adlı bir dizi eserler yapmıĢtır. 1978 yılında Bakü Ģehrinde açılan “Modern
Türk boyacılığı” fuarında Türkiye'nin 44 modern ressamının eseri sergilenmiĢtir.
Bunlardan NeĢet GÜNAL`ın “Gam” (1965), Turgut ZAĠM`in “Milli tiyatro oyunu” ve
“Dağ insanları” (1967), Zeki Faik ĠZER`in “Kompozisyon” (1967), Kayhan
KESKINOK`un “Düğün” (1971), Aydın AYNA`nın “Yeni dünyanın oluĢumu”,
Devrim ERBĠL'in “KuĢlar” ve Eren EYYUBOĞLU`nun “Köy kızları” (1972), Ġbrahim
BALABAN'ın “Biçinciler” ve Nuri ĠYEM`in “Üç güzeller” (1973), Zekan
ORMANCI`nın “Çağrı” (1974), Orhan PEKER`in “Halk Ģairi Veysel'in portresi” ve
Özdemir ALTAN`ın “Öfori” (1975), Erkin ĠNAN`ın “Triptiks” ve Cihat ARAL'IN
“Anne” (1977) ve Turan EROL`un “Yazın sonu” (1978) gibi portre, ev sahneleri ve
kompozisyonları dikkat çekmektedir762. Azerbaycan Devlet Resim Galerisi`nde
“Modern Türk Boyacılığı” fuarında 83 resim sergilenmiĢtir. Bu eserler 23 Kasım 1978
yılında Türkiye`ye gönderilmesi için Kerç Ģehrine yolcu edilmiĢtir763. Azerbaycan
Dostluk ve DıĢ Ülkelerle Kültürel ĠliĢkiler Kurumu dünyanın 118 ülkesinin 760`dan
fazla kuruluĢu ile iĢbirliği yapıyordu. Kurumun 7 dilde yayınlanan “Sovyet Azerbaycanı” bülteni 120 ülkeye gönderilmiĢtir. Bu dergi, Türkiye de dahil olmak üzere
çeĢitli ülkelerde yaygın idi764.
Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde diğer ülkelerin yanısıra,
Türkiye'nin sanat örnekleri yıllar boyunca izleyiciler ve sanatçıların zevklerini okĢamıĢ,
onlarda bu ülkenin güzel sanatı konusunda büyük izlenim oluĢturmuĢtur. Türkiye
ressamı K.Nicat'ın keten üzerinde yağlı boya ile yaptığı manzara (1973) müzede
tutulmaktadır. GümüĢ ve mavi renk tonlarında yapılan eserde nehir boyunca hareket
eden tekneler, uzakta ise kayalar ve kıyı görüküyor. Eserin renk çeĢiti çok zengindir.
GümüĢ, mavi ve beyaz renklerin uyumuyla oluĢturulan eserin gaması ressamın zengin
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bir renk hissine sahip olduğunu kanıtlıyor765. Azerbaycan Devlet Resim Galerisi`nde
Filure ġeyhova'nın desenli dikmeler fuarı açılmıĢtır. Doğu ülkelerinde halk yetenekleri
tarafından yaratılan inciler, kültür dünyasında büyük önem arz ediyor. Dikmeler, el
dokusu vb. gelenek ve göreneklerle ilgili halk incileridir. Desenler dünyasında faaliyet
gösteren Filure ġeyhova, dekoratif ve uygulamalı sanat örnekleri iĢlemiĢtir. O, Ġstanbul,
Tabriz, Erdebil ve diğer Ģehirlerde tanık olduğu sanat örneklerinin milli kültürle
bağlılığını kültürel iliĢkilerin geliĢiminde önemli olduğunu düĢünüyor766.
Sadece kiĢinin maddi ve manevi yaĢamı için vazgeçilmez olan halılar doğru
olarak halkın yeteneği, çalıĢkanlığı ve yaratıcılık dehasının muazzam marĢı olarak
gösteriliyor. Modern dönemde de yapılan halıların eĢsiz motifleri dünyanın kültürel
mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültür mirasında Azerbaycan halıları iyi bir yere
sahiptir. Halı sanatına adanmıĢ I Uluslararası Sempozyum 1983 yılında Bakü Ģehrinde
düzenlenmiĢtir. Ġngiltere`de yayınlanan “Halı” dergisinin sayfalarında I Sempozyum`un
bir dizi konuĢmaları ve Azerbaycan'ın halı sanatı hakkındakı malzemeler verilmiĢtir.
Halı dokumacılığının meziyetlerinin geliĢim tarihi ve perspektif sorunları, Azerbaycan
Halı sanatına iliĢkin II Uluslararası Sempozyumu ilgi odağı olmuĢtur. Sempozyum bu
defa iki aĢamalı olarak yapılmıĢtır. Ġlk aĢama, 15 – 20 Mayıs 1988 tarihleri arasında Leningrad kentinde Orta Asya halılarına ithaf edilmiĢtir. Ġkinci aĢama Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Ģehrinde 23 – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılmıĢtır767. Azerbaycan
Devlet Filarmonisi`nde sempozyumun istiĢamlı açılıĢ töreni gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
sempozyum Azerbaycan'ın halı sanatı için UNESCO tarafından düzenlenen uluslararası
bir etkinlik idi. Burada yapılan konuĢmalarda Azerbaycan halısının örnekleri bilimsel
sınıflandırılması ve değeri açısından ilgi odağı olmuĢtur. Azerbaycan halıları, nadide
sanat eserleri gibi tüm dünyada bilinir ve benzersizdir. Etkinlik sırasında Devlet Resim
Galerisi`nde Azerbaycan halılarının sergilendiği bir fuar düzenlenmiĢtir. Burada çeĢitli
ülkelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti de yer almıĢtır. Etkinliğe, eski Sovyetler
Birliği'nin Moskova, Leningrad Ģehirleri ve bazı müttefik devletlerin bilim adamları, 18
yabancı ülkenin esnafları, ressamları ve resmi kurum temsilcileri katılım sağlamıĢlardı.
Azerbaycan Devlet Resim Galerisi'nde düzenlenen fuarda Türkiye`li sanatçı Mehmet
Fazıl da konuĢma yapmıĢtır (Resim 2). Halı sanatı modern dünyada kültürümüzün
benzeri görülmemiĢ bir hazinesine dönüĢmüĢtür. Bu zengin hazinede Azerbaycan
halıları özel bir yere sahiptir. Azerbaycan'da halı sanatı bütün bir bilim alanına
dönüĢmüĢtür. Bu sanat insanların refahına hizmet etmiĢ, onların yaratıcı çalıĢmaları ve
huzurlu yaĢamını aksettirmiĢ, uluslar arasında karĢılıklı anlaĢma ve arkadaĢlık ortamı
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oluĢturmuĢtur. Bu, aynı zamanda sempozyum katılımcılarının iletiĢim ve barıĢ lehine
farklı ülkelerin vatandaĢları arasında iliĢkilere yardım etmiĢtir. Bu tür etkinlik aynı zamanda farklı halkların temsilcilerini yaklaĢtırır ve onların manevi birliğine yardım
ediyor, tüm ulusal kültürlerin sanatsal geleneklerini zenginleĢtirir ve geliĢtirir (Resim
3). Bu, Azerbaycan ve diğer devletlerin toplumları arasında kültürel iliĢkilerin
geliĢtirilmesine katkı sağlamıĢtır768. Burada yaklaĢık 50 sunum ve bilgiler dinlenilmiĢ
ve müzakereler yapılmıĢtır769. Sempozyumda aynı zamanda beyan edilmiĢtir ki,
Türkiye'de binlerce azerbaycanlıya rastlamak mümkündür. Bunların arasında güçlü
halk sanatçıları da faaliyet göstermektedir. Dünyanın çeĢitli müzelerini süsleyen halılar
gibi Derbent civarında bulunan Uluterekeme köyünde dokunan halılar da Türkiye, aynı
zamanda diğer ülke ve Ģehirlerde nadide sanat incisi tek saklı tutulan numuneler arasında kendisine özgü yere sahiptir770.
Halı yapımı, hem de dekoratif ve uygulamalı sanatın geliĢimi, bu alandaki teorik
ve pratik bilgilerin güçlenmesi ve geliĢmesine katkı sağlar. Tarihimizi kendisinde
yaĢatan halılarımız ilmiklerin sıralanması, desenlerin armonisi ve zengin çeĢitleri ile
insanın manevi hayatında derin izler bırakmıĢtır. Azerbaycan halılarının desenleri ve
göz alıcı boyalarında halkımız ve ülkemizin doğasına ait olan karakteristik özellikleri
yansıtılmıĢtır. Halı sanatı Azerbaycan halkının sanatsal zevkinin ürünüdür. Bakü
Ģehrinde Azerbaycan Halı ve Halk-Uygulamalı Sanatı
Müzesi de faaliyet göstermektedir. Bu müze ender halk sanatının kaynağıdır.
Ġlgi odağı olan ve tarihi edebiyatımızda rastlanan “Kemer” adı günümüzde
Uluslararası Sempozyum'un merkezi haline gelmiĢtir. Azerbaycan ve Gürcistan
topraklarında “Kemerli” halı türünün varlığı onun eĢsizliği ile seçilmektedir. Gazah
Bakü'den 460 km uzaklıkta, Azerbaycan'ın kuzey – batı bölgesinde bulunmaktadır.
ġehir ve çevresi Azerbaycan'da halı dokumacılığının merkezlerinden biri olmuĢtur.
Salahlı, ġıhlı, Kemerli ve diğer köyler Gazah Ģehri çevresinde bulunmaktadır. Kemerli
köyü Gazah Ģehrinden 38 km uzaklıktadır. Bu köyde dokunan halılar Gence – Gazah
tipinin gazah grubuna dahil olup, Kemerli adını taĢımaktadır. Kemerli köyü Gazah
Ģehrinin Gaymaglı, ġıhlı, Salahlı ve benzeri gibi ünlü halı merkezlerinden biridir. Kemerli'de “Zili” halısı ve çeĢitli ev eĢyaları da dokunmaktadır (Resim 4). “Kemerli”
halısı yalnız aynı köyde değil, aynı zamanda Kemerli köyü yakınlarında bulunan
Gürcistan'da da dokunur771. Gazah Ģehrinde aynı zamanda “Zili” halı fabrikası faaliyet
göstermektedir772. Doğu Türkiye`de Kemerli ismine de rastlanmaktadır.
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Yüzyıllarca halkların yetenek ve emekleri ile üretilen halı dokuma sanatı, tüm
dünya kültürünün paha biçilmez bir zenginliği haline gelmiĢtir. Bu zengin hazinede
Azerbaycan halıları
önemli bir yere sahiptir. Halı sanatı Azerbaycan halkının kültürünün eski ve
geliĢmiĢ alanlarından biri olup, onun manevi hayatında çok önemli bir rol oynayarak
sanatsal bakıĢ açısını ve zevkini ĢekillendirmiĢtir. KuĢaktan kuĢağa geçen Azerbaycan
halı dokuma gelenekleri titizlikle korunmuĢ ve modern zamanlarda geliĢtirilmektedir.
Azerbaycan'da halıların araĢtırılması tüm bir bilim alanı haline gelmiĢtir. Bilim
adamlarının bu alandaki baĢarıları dünyada çokça takdir edilmektedir.
1984 yılında 46 bin nüsha olarak basılan “Edebiyat ve güzel sanatlar” gazetesi,
Türkiye de dahil olmak üzere farklı ülkelerde çok sayıda okuyucuya sahiptir. Bu,
gazetenin coğrafi alanını daha da geniĢletir ve onu ülkemizin hudutları dıĢına
götürüyor. Gazetenin “Güzel sanatlar” sayfalarıyla yayınlanması birkaç yılın deneyimi
olarak kendisini kanıtlamıĢtır773.
Azerbaycan ressamlarının gayretleri, yeteneği, giriĢimcilikleri, ilerici eserleri
propaganda etmeleri, onları geniĢ Ģekilde sergilemeleri, karĢılıklı deneyim alıĢveriĢinin
çoğalması ve iliĢkileri güçlendirmeleri önemli konulardur. Dünya uluslarının nadide
eserlerinin oluĢturulması ve yayılmasına yol açan etkenlerden biri de kültürlerin
geliĢimidir.
Türkiye
Güzel sanat türleri arasındaki etkileĢim sorunları her zaman ilgi odağı olmuĢtur.
Onun tüm Ģekil ve türleri yaratıcılık yeteneğine sahip sanatçılar tarafından
Ģekillendirilir. Ressamlık yaĢamı ve çeĢitli olayları somut ve tipik çizgilerle temsil eder
ve fırça vasıtasıyla tabloya aktarır.
1959 – 1960`lı yıllarda Azerbaycan ressamları A.Abbasov, A.Kerimov,
A.Mehdiyev ve Abdülhalig Abdülali oğlu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaratıcılık
seferinde olmuĢlardır774. Azerbaycan halk – uygulama sanat ustalarından Sekine
ġahsuvarova`nın yaratıcılığında çeĢitli konulu el iĢleri önemli yer tutmaktadır. Bu sanat
örnekleri Türkiye de dahil olmak üzere çeĢitli ülkelerde iyi bilinmektedir775. Ressam
S.ġahsuvarova camın sanatsal iĢlenmesi alanında önemli bir rol oynamıĢtır. Yaratıcılığında ulusal gelenek dikkat çekicidir. Ressamın dekoratif vazoları Ģekilleri itibarıyla
orijinaldir776. 1970 yılında Azerbaycan ressamları Türkiye`nin Ġzmir fuarında düzenlenen sergilere yer almıĢlardı. Bu fuarda onlarca ressamın eseri sergilenmiĢtir777.
Azerbaycan fırça ustalarının 62 eseri, Uluslararası Ġzmir fuarına gönderilmiĢtir.
773

Nəriman Həsənzadə, “Böyük yaradıcılıq tribunası”, Kommunist, 6 yanvar 1984.
ARDƏİA, f. 344, siy. 3, iş 232, v. 24.
775
A. Teymurov, “Barmaqlardan inci süzülür”, Bakı, 30 yanvar 1969.
776
Культура Советского Азербайджана, Азернешр, Баку 1980, с. 110.
777
ARDƏİA, f. 501, siy. 7, iş 287, v. 103.
774

Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

615

Ekspozisyona ressamlardan M.Abdullayev`in “Azerbaycan çaycıları” ve “Dağlılar”,
T.Salahov`un “Çenler”, “Meksika korridası”, “Eyfel Kulesi” ve “Paris tünelleri”,
N.Abdürrahmanov`un “Laçın” ve “Dağlarda sonbahar”, S.Behlulzade'nin “Novhanı
bağlarında”, “Cenub akĢamı” ve “Bahar” eserleri dahil edilmiĢtir. Bu fuarda katılım
sağlayanlar T.Narimanbayov, M.Rahmanzade, T.Tağıyev, A.Rzaguliyev, Y.Hüseynov,
A.Hacıyev ve b.`nin eserleri ile tanıĢmıĢlardı778.
Azerbaycan sanat adamlarının 25 kiĢilik bir grubu 10 günde bir konser vermek
için Uluslararası Ġzmir fuarına gönderilmiĢtir. Cumhuriyet'in Uluslararası Ġzmir fuarı'na
katılımın adanmıĢ özel belgeselin yapılması için iki film yapımcısı oraya
gönderilmiĢtir779. Kültürel geleneklerin geliĢmesinde Doğu ve Batı kültürlerinin
karĢılıklı etkisi ve zenginleĢmesi hem değiĢim, hem de mirascılık vasıtasıyla
gerçekleĢmiĢtir. Abdülhalig Abdülali oğlu dünyanın çeĢitli ülkelerinde yaratıcılık
seferlerinde olmuĢ ve ilginç tablolar oluĢturmuĢtur. O, Türkiye'deki sıradan insanları,
doğa manzaralarını vb.`ne eserler adamıĢtır. Bu sanat eserleri ressamı usta bir renk
efendisi olarak nülü kılmıĢ, ona orijinal duyum ve görme tarzı kazandırmıĢtır.
Abdülhalig çalıĢkan bir fırça ustasıdır. Ressamın eserleri ile yer almadığı herhangi bir
fuar yoktur. Kendisinin müzelerde tutulan tablolarının bir araya getirilmesi mümkün
olsaydı, muhtemelen onları sergilemek için salonlar yeterli olmazdı. Ressam her bir
eserini yaratıcı ilham kaynağı ile iĢlemiĢtir. Bu eserlerde, her zaman izleyici zevkini
okĢayacak anlamları bulmak mümkündür. Bu açıdan, onun levhaları görsel sanatımızın
yaĢarı, boyacılık sanatımızın unutulmaz sayfalarından biri olarak kabul edilebilir780.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu K.Atatürk`ün doğumunun 100 yıldönümü dolayısıyla 1981 yılının ġubat ayında Ankara'nın Sanat Galerisi'nde “Modern Sovyet uygulaması
sanatı” fuarı açılmıĢtır. Bu fuar, iliĢkileri geniĢletmek ve kültürel iĢbirliğini daha da
güçlendirmek açısından önemli bir rol oynamıĢtır781. Burada Azerbaycan ressamları da
yer almıĢtır. A.Rüstamov'un eserleri, yurtdıĢında, nitekim Türkiye'de çeĢitli fuarlarda
sergilenmiĢtir. Onun eserlerinde yaratıcı insanların karakterleri, anavatan sevgisi,
AbĢeron panoları, lirik notlar, anılar, doğa manzaraları vb.`ne yer verilmiĢtir782.
Ġzmir'de düzenlenen Bakü günleri programı çok zengin olmuĢtur. Yüzlerce izmirli
belediye müdürlüğünde düzenlenen fuarı izlemiĢtir. Bu fuarda sergilenen resimler ve
kartpostallarda Bakü Ģehrinin tarihi ve geliĢim dinamikleri yansıtılmıĢtır. Azerbaycan
toplumunun temsilcileri ve sanat adamlarının büyük bir grubu 7 gün süreyle Ege
kıyılarında, keza Bursa Ģehrinde çok sayıda görüĢmelere katılım sağlamıĢtır.
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Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iliĢkilerin geliĢme yolları konusunda görüĢler
yapılmıĢtır. Burada ülkemizde kültürün geliĢim tarihi geniĢ bir Ģekilde konuĢulmuĢtur.
Aynı zamanda Bakü öğrencileri tarafından yapılmıĢ resimler sergilenmiĢtir. Etkinlikte
Azerbaycan sanat ustalarının konseri olmuĢtur. KardeĢ Ģehirler arasındaki bu iliĢkiler
zengin bir tarihe ve geleneğe sahiptir783. Ġstanbul Ģehrinde doğan Selim Turan, ilk sanat
becerilerini Türkiye Ressamlık Akademisi`nde kazanmıĢtır. Aslen azerbaycanlı ressam
Selim Turan yaptığı konulu tabloya göre Ankara`da düzenlenmiĢ olan Ressamlık
fuarında I ödül almaya hak kazanmıĢtır. Daha sonra Fransa'da yaĢayan Selim Turan'ın
yaratıcı araĢtırması zengin olmuĢtur. Kendisinin çeĢitli konulu eserlerinde parlak
boyalar, zengin renk tonları, üzgün uyum vb. yansıtılmıĢtır. S. Turan`ın bazı eserleri
dünyanın çeĢitli müzelerinde tutulmaktadır. O, sanat dünyasında konulu tablolar, grafik
levhalar, duvar resimleri ve orijinal heykellerin yaratıcısı olarak bilinir. Ressam
“Doğulma”, “Birlik ve çeĢitlilik”, “M.P.Vagif`in portresi”, “Pembe baĢörtülü kadın”
vb. eserler yazarıdır (Resim 5). Çoğunlukla doğadan yapılan portrelerinde doğu tipi
tasvirleri gösterilmektedir. Paris'in çeĢitli köĢelerini onun yapmıĢ olduğu heykelleri
süslüyor. Bordeaux ve Sorbonne üniversitelerinin duvar resimlerinde onun anıtsal
duyumu ve farklı sanatların sentezini anlaması dikkate değerdir. S.Turan aynı zamanda
iyi bir sanat tarihçisi olarak kabul edilebilir. Birkaç eseri Bakü'de özel koleksiyonda,
“Dansçı” adlı çalıĢması Azerbaycan`ın Yabancı Ülkelerle Dostluk ve Kültürel ĠliĢkiler
Kurumu`nda saklı tutulmaktadır. Ressamın son eserlerinden biri Kültür Vakfı'na
bağıĢlanmıĢtır. ġu anda Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde Alibey
Hüseynzade`nin “ġeyhülislam” portresi ve “Bibiheybet camisi” eserlerinin yanısıra,
S.Turan`ın 18 levhası saklı tutulmaktadır784.
Fransa'da yaĢayan Sorbonne Üniversitesi profesörü Asadulla ġirvani, Türkiye
güzel sanatının araĢtırıcısıdır. Bu, Azerbaycan'ın Türkiye ile olan kültürel bağlarının
geniĢlendiğini göstermektedir785. O, Azerbaycan kültürü ve sanatını Yakın ve Orta
Doğu'da teĢvik eden önemli bir araĢtırmacıdır. Azerbaycan halı dokumacılığının geliĢimine görsel sanat ustaları ve profesyonel ressamlığın büyük bir etkisi olmuĢtur. Bunun
yanısıra, halı sanatı da Azerbaycan görsel sanatının ve her Ģeyden önce dekoratif
uygulamalı sanatın geliĢmesine neden olmuĢ, büyük ölçüde zenginleĢtirmiĢtir. Federal
Almanya Cumhuriyeti, Türkiye ve Ġngiltere`de Azerbaycan halılarına adanmıĢ kitaplar
ABD'de yeniden yayınlanmıĢtır. S.Ulrich'in 359 sayfalık, ġ.Yetkin'in 124 sayfalık kitabı ve I.Bennett'in 376 sayfalık kitaplarını buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu
kitaplarda, dünya müzelerinde saklı tutulan Azerbaycan halıları hakkında bilgi
verilmektedir. Charles Elis, Azerbaycan halıları konusunda zengin bilgiye sahip
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yetenekli halı araĢtırmaları alanında bilim adamı ve ressam L. Kerimov'un yetenekli bir
sanatçı olduğunu göstermiĢ ve çalıĢmalarını takdir etmiĢtir786.
Yabancı ülkelerin sanat adamları, Azerbaycan ressamlarının becerilerine büyük
önem vermektedir. Öyle ki, Türkiye'de insanların kültür hayatında önemli bir yere sahip
olan halı dokuma sanatına büyük değer verilmektedir. Bu ülkede yayınlanan “Hayat”
dergisinde, L.Kerimov`un halı dokuma sanatının önde gelen uzmanlarından biri olarak
kabul edilebileceği belirtilmiĢtir. Ortadoğu'da ressam halıcı ve yenilikçi olarak bilinen
L.Kerimov, çalıĢmalarında duygusallık ve sanatsallığa yer vererek halı dokumacılığının
geliĢiminde büyük önem arzetmiĢtir. Bu, ressam – halıcı L.Kerimov`un yaratıcılığında
kendisini göstermektedir787. L.Kerimov aynı zamanda dört ciltlik bir “Azerbaycan
halısı” monografisinin yazarıdır788. Farklı
yabancı ülkelerin uzman ve sanat eleĢtirmenleri Azerbaycan sanatını yüksek
değerlendirmiĢlerdi. L.Kerimov halı dokumacılığı alanında tüm dünyada en büyük üne
sahiptir (Resim 6). Yaptığı araĢtırmaları onu ünlü kılmıĢtır ve eserleri haklı olarak
dünyaca ünlü uzmanların ilgisini çekmiĢtir. L.Kerimov bazen Ortadoğu'daki geleneksel
ve kapsamlı konular çerçevesi ötesine gitmiĢ ve halı dokumacılığı sanatının eğitici
fonksiyonunu geniĢletmiĢtir. Yenilikçi sanatçı olarak, yaratıcılığı takdiredicidir.
L.Kerimov, Ġstanbul'da bulunan Topkapı sarayı ile bir iliĢkisi olduğunu göstermiĢtir
(Resim 7)789. Ġstanbul'da bulunan Topkapı sarayı müze kompleksinde Azerbaycan
sanatçıları tarafından yapılan çeĢitli sanatsal eserlerinin enfes örnekleri korunmaktadır790. Burada aynı zamanda Azerbaycan ressamlarının eserleri de bulunmaktadır.
Türkiye'de basılan “Hazar” dergisi de Azerbaycan hakkında makaleler
yayınlamaktadır791.
Türkiye müzelerinin birinde tutulan dünyanın en sıkı halısını iĢte Tebrizli kimliği
belirsiz halıcı dokumuĢtur792. Dünyanın en zengin müzelerinde Azerbaycan halk
sanatının birçok örneğini görmek mümkündür. Ġstanbul'un zengin müze koleksiyonlarında Tabriz, Gence, Nahçıvan, Bakü, ġamahı, Karabağ ve diğer sanatçıların yetenekli
elleriyle yaratılmıĢ sanat örneklerini görmek mümkündür.
Kültür ve sanatla tanıĢma, insanların birbirlerini daha iyi tanıması için ortam
yaratır. 3 Eylül 1987 yılında Türkiye`nin Ġstanbul ve Ġzmir Ģehirlerinde “Azerbaycan'ın
halı sanatı” adlı fuarı düzenlenmiĢtir. K.Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen halılar,
Azerbaycan'ın çeĢitli bölgelerinde halk uygulama sanatının geleneksel türlerinden
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biriyle ilgili net bir fikir oluĢturmuĢtur. Londra, Paris, Napoli ve diğer Ģehirlerin
insanları Azerbaycan ustalarının sanatıyla tanıĢmıĢlardı. Fuar, Türkiye'nin bu en büyük
Ģehrinin insanları arasında çok ilgi uyandırmıĢtır. Ġstanbul'dan sonra Azerbaycan
sanatçılarının yaptığı halılar Ġzmir'de de sergilenmiĢtir. Bu fuar, Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki iliĢkileri daha da güçlendirmiĢ oldu793. Ankara'da bulunan “Zafer” Devlet
Galerisi salonlarında Azerbaycan halıları fuarı düzenlenmiĢtir. Fuar, Türkiye
Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve eski SSCB Ankara
Büyükelçiliği tarafından düzenlenmiĢtir. Fuarda sergilenen 40`dan fazla halıların çoğu
100 yaĢın üzerindedir. Burada Bakü, Nahçıvan, Tabriz, ġirvan, Karabağ, Guba ve
Gazah halıları temsil edilmiĢtir. L.Kerimov ve K.Aliyev'in çağdaĢ portreler
kompozisyonları da gösterilmiĢtir. Azerbaycan halı yapımının en güzel örneklerini
sergileyen fuar, Türkiye'ye büyük ilgi uyandırmıĢtır. Önce Ġstanbul ve Ġzmir, sonra da
Ankara`nın binlerle insanı ve konukları Azerbaycan halıları fuarı ile tanıĢmıĢlardı. Bu
fuarın organizasyonu, iki ülke arasındaki hükümetler arası kültürel ve bilimsel değiĢim
programlarının uygulanmasına yönelik çabalar nedeniyle mümkün olmuĢtur. Program
kapsamında Türkiye`de film festivalleri, eski Sovyetler Birliği sanat ustalarının
konserleri olmuĢ ve bir dizi diğer etkinlikler yapılmıĢtır. Tüm bunlar, halklar arasındaki
dostluk ve karĢılıklı anlaĢmanın güçlenmesine hizmet etmiĢtir794. L.Kerimov
Azerbaycan halılarını tüm dünyaya tanıtmıĢtır. O, yanlıĢlıkla Kafkasya ve Ġran halıları
olarak bilinen halıların çoğunun Azerbaycan'a ait olduğunu kanıtlamıĢtır795.
Türkiye`de basılan “Tercüman” gazetesi Azerbaycanlı kadınlar ile ilgili
yayınladığı malzeme serisinde ünlü halı yapımcısı Könül ġükürova hakkında bir dizi
bilgiler vermiĢtir. Gazetede aynı zamanda Azerbaycan heykeltıraĢı Münavvar Rzayeva
hakkında da bilgilere yer verilmiĢtir. “Tercüman” gazetesinde Azerbaycanlı kadınlar
üzerine yayınlanan bilgiler okurların ilgi odağı olmuĢtur796.
1990 yılında Türkiye'de Azerbaycan halısı fuarı yapılmıĢtır. Azerbaycan halk
ressamı Kamil Aliyev'in özel halı fuarının açılıĢ töreni olmuĢtur. Burada üzerinde
Kamal Atatürk`ün portresi olan halı Türkiye tarafına bağıĢlanmıĢtır. Bu fuar, iki ülke
arasında kültürel iliĢkilerin geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır797. Türkiye'de
Azerbaycan güzel sanatı ile Trabzon Ģehiri insanları tanıĢmıĢlardı. Fuar ekspozisyonuna
45 eser sahibinin 60'tan fazla boyacılık ve grafik eserleri dahil edilmiĢtir. Bir grup
Azerbaycan ressamı da fuar ile birlikte Türkiye'ye gitmiĢtir. Trabzon fuarı, Türkiye ile
Azerbaycan görsel sanat ustaları arasında doğrudan ikili iliĢkiler anlamına geliyordu.
Adıgeçen fuar, Trabzon Ģehrinde belediye müdürlüğüne bağlı Kültür Merkezi`nin
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önerisi ile açılmıĢtır. Fuar, izleyicilerin Azerbaycan'ın görsel sanatının geliĢiminin
çeĢitli yönleriyle tanıĢmaları için olanak sağlamıĢtır798.
Türkiye ile Azerbaycan arasında heykeltıraĢlık alanında da bir iliĢki
bulunmaktadır. Öyle ki, Ġstanbul'da yapılan M.Füzuli`nin heykeli Ģehrin merkez
bölümünde kurulmuĢtur (Resim 8)799.
Azerbaycan Milli Ġlimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi, Türkiye
de dahil olmak üzere farklı ülkelerden yazılar alıyordu. Ankara Güzel Sanatlar
Enstitüsü Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi`nin malzemeleri ile tanıĢmıĢtır800.
Sonuç
Resim sanatı güzel sanatın önemli alanlardan biridir. Türkiye ve Azerbaycan
ressamları arasında çeĢidli iliĢkiler olmuĢtur. Yaratıcı aydınlar olan ressamlar toplantı
ve diyaloglara katılım sağlıyor, etkinliklerde temsil ediliyor, iĢ gezilerinde oluyor,
yurtdıĢına çıkıyor, özel iliĢkilere dikkat ediyor, yapmıĢ oldukları eserlerin tartıĢma ve
tanıtımda katılımcı olarak yer alıyor, fuarların düzenlenmesinde önemli görevler
üstlenir ve dünya halklarının yaĢamlarından alınan çeĢitli konularda büyük katkılarda
bulunuyorlardı. Ressamlık alanında iliĢkilerin oluĢmasında belirleyici faktör olan
aydınlar aynı zamanda basın gücünü kullanıyorlardı. Azerbaycan ve Türkiye ressamlarının arasındaki iliĢkilerde bahsedilen bu türler temel alınmıĢtır.
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Ekler

Resim 1: A.Mehdiyev`in “Ġzmir, Ege kıyısı” eseri

Resim 2: Azerbaycan halı sanatına iliĢkin II Uluslararası Sempozyumu
katılımcılarından Dennis Dodds (ABD), Azerbaycan halk ressamı Kamil Aliyev ve
Mehmet Fazıl (Türkiye) (Bakü, 1988)
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Resim 3: Azerbaycan Devlet Filarmonisi holunda düzenlenen
fuar numuneleri önünde
(Bakü, 1988)

Resim 4: “Kemerli” ve “Zili” halıları (Azerbaycan, Gazah grubu)
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Resim 5: S.Turan`ın “M.P.Vagif `in portresi” ve “Pembe baĢörtülü kadın” eserleri

Resim 6: L.Kerimov (ressam – halıcı – desen ustası)
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Resim 7: Topkapı sarayı müze kompleksi (Ġstanbul)

Resim 8: M.Füzuli`nin heykeli (Ġstanbul)
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