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ÖNSÖZ Dünya’da yaşanan her yeni gelişmenin, bireyin ve toplumun yaşamında önemli değişikliklere sebep olduğu bilinmektedir. Çok sebepliliğin ve süreklili-ğin hâkim olduğu sosyal bilimler, insan ve toplumsal yaşamın her aşamasını araştırmaya karşı gereksinim, merak ve ilgi duymaktadır.  Bu ihtiyaç ve merak, her yüzyılın gelişmeleri bağlamında kendini yenile-yerek, yeni araştırmaların yapılmasını, yeni yöntemlerin keşfini gerekli kıl-maktadır. Yirminci yüzyılla birlikte toplumsal yaşamın tüm boyutlarıyla anlaşı-labilmesi ve araştırılabilmesi için sosyal bilimleri farklı boyutlarda inceleyen, değerlendiren, farklı bakış açılarına sahip disiplinlerin ne denli ayrılmaz ve önemli olduğu ortaya konmuştur.  Değişen dünya koşullarında sosyal bilimler, farklı bakış açıları ile yeni kavramlar keşfetmeye, yeni sorular sorarak cevaplar aramaya, yeni yöntemler geliştirmeye devam etmekte ve yeni araştırmalarla kendisini yenileyerek, şe-killendirmektedir. Bu yenilik ise kendini tekrardan ziyade ortaya çıkan “ye-ni”yi yorumlayabilmek, bir düşünceyi, olguyu, farklı ve bir üst aşamada değer-lendirebilmek ile anlamlı ve kalıcı olacaktır. Sosyal Bilimlerde farklı dallarda ve çeşitli konularda çalışmalar yapan araştırmacı bilim insanlarının ortaya koydukları yeni ürünleri ve yeni bakış açılarını ortaya koymak, gelecekteki disiplinler arası çalışmalara zemin olması açısından önem taşımaktadır. İşte “Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar” kitabı, bu amaçla kaleme alınmıştır.  Çalışmada, Tarih, Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler; Sosyal Yaşamda Ede-biyat ve Eğitim; İktisadi Hayat ve Sanat ve Mimari’de Öne Çıkanlar olmak üzere dört ana bölüm yer almaktadır. Tarih, Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler bölü-münde 13; Sosyal Yaşamda Edebiyat ve Eğitim bölümünde 10; İktisadi Hayat bölümünde 7 ve Sanat ve Mimari’de Öne Çıkanlar bölümünde 4 olmak üzere toplam 34 yazı bulunmaktadır.  Sosyal bilimlerdeki yeni araştırma ve çalışmalardan haberdar olmak is-teyen ve farklı konularda ve farklı bakış açılarıyla yazılmış çalışmalardan ya-rarlanarak yeni eserler üretmek isteyen bilim insanları için bu eser, faydala-nılması gereken önemli eserlerden biridir.  
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Çalışmada yer alan yazarlar, büyük bir emek ve özveriyle bu eseri ortaya çıkarmışlar ve bilim dünyasına kazandırmışlardır. Bu noktada eseri oluşturan yazarlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, bilim insanlarına ve bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz. 
 

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU 

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP 
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Hititlerde Şap ve Kullanımı Hakkında  

Bir İnceleme 
 Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZCAN 

Dumlupınar Üniversitesi  
Özet Mezopotamya ve Anadolu’da şap erken devirlerden beri kullanılan mineraller-den birisidir. Akadca ve Sümerce metinlerde şapın tıp alanında, bazı hastalıkların te-davisinde, kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur. Hititçe metinlerde mineraller daha ziyade Mezopotamya kökenli Sümerce ve Akadca kelimelerle ifade edilmiştir. Çiviyazılı metinlerde mineral isimleri NA4/taş determinatifi ile birlikte belirtilmiştir. Şap keli-mesinin Hititçe karşılığının ne olduğu konusu ise açıklığa kavuşmamıştır. Şap minera-linin kelime olarak geçtiği Hititçe çiviyazılı metinler tıbbi metinlerdir. Çalışmamızda şap mineralinin ifade etmek için kullanılan kelimeler, şapın Hititçe karşılığı, şapın kul-lanım alanları ve Anadolu’da şapın temin edildiği bölge ve güzergâhlar hakkında bilgi-ler verilmektedir.    
Anahtar Kelimeler: Hitit, Şap, Anadolu, Mezopotamya, Tıp 
 

A Study on Alum and its use in Hittites 
Abstract Alum is one of the minerals used in Mesopotamia and Anatolia since early periods. There is information available on the use of alum in the field of medicine and for treatment of some diseases in inscriptions written in Akkadian and Sumerian languages. In inscriptions written in Hittite language, the minerals were mostly expressed in Sumerian and Akkadian words of Mesopotamian origin. In cuneiform scripts, mineral names are indicated with determinative NA4/stone. It is still not clear yet what alum means in Hittite language. Cuneiform scripts in Hittite language which include alum mineral as a word are medical texts. Our study presents information about the words used to express the alum mineral, its equivalent in Hittite, the use areas of alum and regions and routes where alum was provided in Anatolia.    
Keywords: Hittite, Alum, Anatolia, Mesopotamia, Medicine  Şap Yakındoğu’da erken devirlerden beri kullanılan minerallerden biri-sidir. Akad, Sümer ve Babil metinlerinde şap kullanıldığına dair bilgiler bu-
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lunmaktadır. Ugarit metinlerinde geçen NA4.KA. BI kelimesinin şapı ifade ettiği düşünülmüştür1.  Geç dönem Babil metinlerinde şapın buʾšānu (burnu etkileyen difteri) hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir2. Ayrıca risutu (diş hastalığı) tedavisinde kullanıldığına dair kayıt mevcuttur3. Hititçe metinlerde şapın  Gabu (Akk.) ve IM. SAHAR. KUR. RA (Sum.) şeklinde Mezopotamya kökenli kelimelerle ifade edilmesi Hitit tıbbının Mezopotamya’dan etkilendiğini dü-şüncesini desteklemektedir. Şapın kan dondurucu özelliğiyle tıp alanında kul-lanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte boyacılıkta renk sabitleştirme özelliği mevcuttur.  Hititçe metinlerde NA4 determinatifi mineral ve taşları tanımlamak için kullanılmaktadır. Kükürt (NA4hušt-/hušti-4), sülfür (NA4kipriti-5), porfir (NA4kirenni-6), akik (NA4GUG?7), diorit (NA4kunkunuzzi-8) Hititçe metinlerde ge-çen minerallerden bazılarıdır.  Hititçe mineral terimlerinin pek çoğu Mezopotamya kökenlidir9. Çiviya-zılı metinlerde şap mineralini ifade etmek için IM. SAHAR. KUR. RA Sümerogramı kullanılmaktadır. Akadcası Gabu olan sözcük çiviyazılı kayıtlarda NA4(/taş)  determinatifi ile birlikte NA4 Gabu şeklinde geçmektedir10. Hititçe çiviyazılı metinlerde şap mineralinin henüz Hititçe tam karşılığı bilinmemek-tedir. Bununla birlikte irrimmi- şapa benzer bir tür mineral olarak tanımlan-mıştır11.  Hititçe metinlerde şapın hastalık tedavisinde kullanılan bir mineral ola-rak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hititçe metinlerde şapın farklı amaçlarla kul-lanıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. KUB 40.63 numaralı me-tinde şap IM. SAHAR. KUR. RA kelimesi ile yazılmıştır.  
                                                            

1 RS 16.110; 4', 8'. Ascaso, 1987: 55. 2 Böck, 2014: 136. 3 Pangas, 1999: 204. 4 Ünal, 2007: 242.  5 Ünal, 2007: 346. 6 Ünal, 2007: 346. 7 Ünal, 2007: 137. 8 Ünal, 2007: 364. 9 Polvani, 1994: 210. 10 Polvani, 1994: 210. 11 Şapa benzer bir mineral çeşidi. Ünal, 2007: 263. 
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KUB 40.63 Öy. II12 3' [ve] kanamayı durdurur. 4' ama eğer o bitkiyle geçmezse, sonra onu  5' O, bitkiyi içine (koyar). O tedaviden önce 6' içine,  O onu ezer (ve gerçekten) başını,  7' bir kere olsun, iki kere ve bırak kanasın 8' o gelir gelmez, bırak kan (boşalsın) 9' O bitkiyi onun için yapar. UD.NI.ŠA13 bitkisinin tomurcuğunu alır 10' ve onları suyla yıkar ve yumrularını (köklerini, soğanını) alır. 11' uzağa, sonra o onu temizler ve bırakır 12' kurumamış ve ezilmemiştir.  13' sonra bronz bir kupa vasıtasıyla suyla pişirir.  14' kaynadığı anda, eliyle sıkar, sonra o onu bırakır 15' kumaştan geçirir, ayrıca arkaya 16' bronz kupaya dökülür ve (o) tekrar bronz kupayı doldurur 17' ayrıca istenilen 18' O seçilen şapı alır 19' O eler ve altına silkeler 20' içmek için 3 kadeh şarap, 3 kadeh [ 21' O döker ve O aşağı ateşler [ Çiviyazılı metinden anlaşıldığı üzere şap, ağız veya burun rahatsızlığı te-davisinde kullanılmaktadır. Metnin ilerleyen satırlarında üzere iri şap parçala-rının elekten geçirilerek ufak parçalar haline getirildiği belirtilmektedir.   Bo 4588 numaralı metinde ise şap kelimesi ([I]M.SAHAR.KUR.RA) ideogramıyla şarap, bitki ve bir tür böcek(?) kelimeleri ile birlikte geçmekte-dir.  Bo 4588 Öy.? I14  x+2 Eğer [ 3' bitki [ 
                                                            

12 Burde 1974: 28-30. 13 Bir tür bitki. Ünal 2007: 770. 14 Transkripsiyon için bkz. Burde, 1974: 34, 35. 
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4' [   ]dığında x [  5' onu xx [ 6' su [ ] dığı zama[n  7' [b]u bitkileri ilave ede[r 8' şap xx[ 9' şarabı ve böceği(?)[ 10' mızrak(?) ve xx[ 11' onu orada sepete x[ Metinde hastalığın tedavisi için hazırlanan bir tür karışım anlatılmakta-dır. Metin oldukça kırık olduğu için anlaşılamamaktadır. KUB 40.2 numaralı metinde geçen Luwice irrimmi- kelimesinin anlamı kesin değildir15.   Çiviyazılı metinde Akadca Gabu (/şap)16 ve Luwice irrimmi- kelimeleri yan yana yazılmıştır.  KUB 40.2 (CTH 641.1) Ay.17  1 onun aşağısında Huraliyanza şehri sınırdır [ 2 Ancak üstünde tarla (ve) arazide NA₄Gabu irimmiš (ve) Šinamu’ya yol [ 3 4 üzüm bağı İkinci olarak, fakat tam olarak Margana şehrinde dağ yö-nünde arazi [ 4 Ikkašipa ülkesi (ve) Waštiša’ya giden yol sınırdır. Dağ fakat [ 5 ona ve (ve) kaynak Duwattarina’ya [şehir?  6 tarla (ve) güzergâhı (ve) harman bölgesi (ve) zeytinlik ile birlikte. A dağı [ 7 1 happiri yerleşim alanı (yanında) sınırındaki arazidir. Etrafında [ 8 20 zeytin ağacı. Bu şehirlerde 12 [ 9 vardı [Ben] onları Talzu’nun tabletinde buldum/okudum. [ 10 Muwanu, Muwattalli (ve) Ateş Tanrısını [ Metinde şap anlamında geldiği bilinen Gabu (Akk.) kelimesinin yanında irrimmi- yazılması irrimmi- kelimesinin şapı ifade ettiği düşüncesini destekler niteliktedir. Hititçe metinlerde şapın nereden temin edildiği bilinmemektedir. KUB 40.2 metinde ise şap mineralinin temin edildiği şehir ve güzergahlar hak-
                                                            

15 Melchert, 1993: 93. 16 Gabu, envanter kayıtlarında geçmektedir. KUB 42.18 Öy.2, 4. Košak 1982: 29.  17 Goetze 1940: 60-65. 
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kında bilgi verilmektedir. Metinde adı geçen şehirlerin lokalizasyonu hakkında öneriler bulunmaktadır. Bu şehirlerden Huralianza Kizzuwatna (Çukurova)’da aranmaktadır18. Šinamu’nun, Kizzuwatna civarında yer aldığı düşünülmekte-dir19. Waštiša şehrinin Tarhuntašša (Konya)’da olduğu düşünülmüştür20. Ikašipa Ülkesi ise Kizzuwatna’da aranmıştır21.  Anadolu’da Şebinkarahisar (Giresun), Şaphane (Kütahya), Foça (İzmir), Fatsa (Ordu), Gelvere (Aksaray), Ortaca (Çanakkale), Diyadin (Ağrı)’da şap yataklarının bulunduğu bilinmektedir22.  KUB 40.2 numaralı metinde geçen yer adlarının Çukurova (Kizzuwatna)’nın kuzeyi ile Konya (Tarhuntašša)’nın kuzeyinde yer alan şehir-ler oluşu şapın bu bölgeden temin edildiğini anlatmaktadır. Metinden anlaşıl-dığı üzere şapın Hitit merkezi coğrafyasına (Kızılırmak kavsi) yakın olan Gelvere (Aksaray)’den temin edildiği düşünülebilir.   Sonuç olarak şap, Hitit tıbbında ağız veya burundan kan gelmesi belirti-leri gösteren bir hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. KUB 40.2 (CTH 641.1) Ay.2’de şapı ifade ettiği bilinen NA4Gabu ve irrimmi- kelimelerinin birlik-te yazılışından hareketle irrimmi-’nin şapın Luwice karşılığı olduğunu düşün-mekteyiz. Çiviyazılı metinlerde şapın Sümerce ve Akadca ideogramlar ile ifade edilmesi Hititlerin tedavide şap kullanımından Mezopotamya’dan etkilendikle-rini düşündürmektedir. Bununla birlikte KUB 40.2 numaralı metinden anlaşıl-dığına göre şap Çukurova ile Konya’nın kuzeyi arasındaki bölgeden temin edilmektedir. Bu bölgede Aksaray civarında şap yatağı olduğu bilinmektedir. Hititlerin şapı Gelvere (Aksaray) bölgesinden temin ettiklerini düşünmekteyiz.  
KAYNAKÇA ASCASO, J.S. (1987) “Die Gilde der yshm in Ugarit”, Archiv für Orientforschung 34: 54-56.  BÖCK, B., (2014) The Healing Goddess Gula. Towards an Understanding of Ancient Babylonian Medicine, Leiden-Boston.  BURDE, C. (1974) Hethitische medizinische Texte, Wiesbaden.  

                                                            

18 del Monte-Tischler, 1992: 119.  19 del Monte-Tischler, 1978: 357.  20 Tischler, 1992: 187.  21 del Monte-Tischler, 1978: 137.  22 Gülensoy, 1968: 97. 



ALİ ÖZCAN 

 

 6
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Özet  19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için bir dizi yeni hukuksal düzenleme ve uy-gulamanın gerçekleştiği bir dönemi ifade etmektedir. 1838 İngiltere-Osmanlı Ticaret Anlaşması, Osmanlı ekonomisi için kapitalist pazarlara tamamen açılmanın yanı sıra bir süre sonra ekonomik bağımlılığı da beraberinde getirmiştir. Ekonomik alanda ger-çekleştirilen birçok reform siyasi uygulamalarla koordineli olarak birçok Batılı devle-tin Osmanlı iç işlerine müdahalesini meşrulaştırmıştır. Osmanlı Devleti’nde köle tica-retinin yasaklanması süreci devletin kendi iç dinamikleri ve talepleriyle ilgili olmaktan çok Batılı devletlerin müdahalesi ile temelde de İngiltere’nin talepleri ve kararlı tutu-muyla başlamıştır. Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin tutumu incelendiğinde ise hu-kuksal olarak yasaklanma sürecine girilmesine rağmen uygulamada çok başarılı ola-madığı anlaşılmaktadır.  Osmanlı topraklarında ciddi bir ticaret malzemesi ve insan kaynağı olan köleliğe karşı ilk tepkiler modernleşme hareketlerinde kendini göstermiştir. Mustafa Reşit Paşa, sadareti süresince kölelik kurumuyla ilgili bazı düzenlemeler yapılması için adımlar atmıştır. Tanzimat Fermanı’nın metninde de yer alan eşitliğin korunması, güçsüzlerin gözetilmesi gibi noktalar özellikle esir pazarlarının kaldırılması yolunda birtakım girişimleri de beraberinde getirmiştir. Kökenleri ilk çağlara kadar dayanan söz konusu kurumu ilk etapta tamamen kaldırmak mümkün olmamıştır. Ancak Tanzi-mat dönemiyle başlayan düzenlemeler sonrasında atılan bazı adımlarla Osmanlı Dev-leti’ni de en azından ticaretinin yasaklanması noktasında ciddi adımlar atmaya sevk emiştir. Çalışmamızda tarihsel olarak kökleri oldukça eski dönemlere giden kölelik ku-rumunun yasaklanma süreci üzerinde durulacaktır. Ayrıca yasaklanma sürecinde böl-gede egemenlik kurmuş devletlerin kölelik kurumunun yasaklanmasına ilişkin imzala-dıkları anlaşmalara rağmen bu ticaretin bir şekilde devam etmesi ve bu devamlılıkta Doğu Akdeniz’in stratejik açıdan en önemli iki adası, Girit ve Kıbrıs’ın rolü ortaya 
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konmaya çalışılacaktır. Doğu Akdeniz kıyıları özellikle 19. Yüzyılda tüm dünyada üre-tim ve tüketim ilişkilerindeki gelişmeler doğrultusunda önemli bir ticârî güzergâh halini almıştır. Ayrıca Doğu Akdeniz adaları köle ticaretinde uzun yıllar en önemli uğ-rak noktaları olmuştur. Kıbrıs ve Girit, Doğu Akdeniz’in en büyük ve en işlek adaların-dan olmakla birlikte ada olmaları dolayısıyla da merkezden alınan kararların uygu-lanma süreçlerini kontrol altında tutmanın çok kolay olmadığı bölgeler olarak karşımı-za çıkmaktadır. Adaların stratejik konumları kaçakçılığa da davetiye çıkarmaktadır. Bu konumlarına paralel olarak yüzyılın ikinci yarısında köleliğin kanunen yasaklanmasına rağmen bu yasağın uygulamaya tam anlamıyla geçirilemediği görülmektedir. Bu süreç, Kıbrıs ve Girit özelinde incelendiğinde, kölelik ve köle ticareti azaldığı ancak kesin olarak kaldırılamadığı anlaşılmaktadır. Araştırmamızın temel problematiği köleliğin yasaklanma sürecinde Kıbrıs ve Girit Adalarının merkezin kararlarına ne ölçüde uya-bildiği ve söz konusu süreçte bu adalarda kölelikle ilgili genel görünümün nasıl oldu-ğunu ortaya koyabilmektir. 
 
The Eastern Mediterranean Islands in the Process of 

Prohibition of the Slave Trade: Cyprus and Crete 
 
ABSTRACT 19th century refers to a period which a series of new legal regulations and the application were realized for the Ottoman Empire. 1838 England-Ottoman Trade Agreement has brought as well as the fully opening to capitalist market for the Ottoman economy, after a period the economic interdependence with it. Many reform carried out in the economic field, in coordination with the political practices have legitimized the intervention of many Western states in the internal affairs of the Ottoman Empire. Prohibition process of the slave trade in the Ottoman Empire began with intervention of the Western powers and basically with the resolute attitude of the United Kingdom rather than the state’s own internal dynamics and demands. On the other hand, having studied the attitudes of the Ottoman Empire, although it was entered into a legally banned process, it is understood not to be very succesful in practice. In the Ottoman Empire, a serious trade material and the initial reactions against slavery which is human resources has shown itself  in modernization movements. During the duty of Mustafa Resit Pasha, steps have taken to make some arrangements with the institution of slavery. Protection of equality also included in the text of Tan-zimat, such as the observance of weak spots brought a number of initiatives especially towards the abolition of the slave markets. In question institution endured its origins to the antiquity has not been able to completely remove in the first place. However, some steps taken after the arrangements starting with the Tanzimat period, have 
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dispatched the Ottoman Empire to take serious steps at least on the prohibition of trade.  In our study, it will focus on the process of the prohibition of slavery which its historical roots going back to ancient periods. Also in the prohibition process the states established dominance in the region in spite of agreements they signed relating the ban of slavery, the continuity of this trade and in that continuity the most important two islands of the Eastern Mediterranean, Crete and Cyprus’s role will be revealed. Especially in 19th century, the Estern Mediterranean coasts have become an important trade route, in line with developments all over the world in the relations of production and consumption. In addition, the Eastern Mediterranean islands have been the most important stopping points for many years. Cyprus and Crete, the largest and busiest of the islands of the Eastern Mediterranean island that emerges as the region which the implementation of the decisions taken from the center due process to be very easy to keep under control. The strategic location of the islands are also invite smuggling. In parallel to this position in the second half of the century, in spite of prohibition of slavery by law, the application of this prohibition can not be fully seen. When Cyprus and Crete observed, in this process slavery and slave trade has been reduced, but it is understood to be precise is not abolished. The basis problematic of our research, in the process of the prohibition of slavery, is that Cyprus and Crete what extent can fit the decisions of the center and is the overall look on the island about slavery in these processes. 
Key Words: Slavery, The Slave Trade, the Process of Prohibition, Cyprus, Crete. 
 
Doğu Akdeniz’in Stratejik Konumu Akdeniz coğrafyası tarih boyunca özellikle doğu-batı ticaret güzergâhı açısından önemli bir bölgeydi. Braudel’in adalarla bezenmiş bir iç deniz -mare 

nostrum- dediği Akdeniz’in stratejik konumu, bu coğrafyanın önemini her dö-nem sıcak tutan bir etkendi.1 Yüzyıllar boyunca birçok devletin en önemli re-kabet alanlarından biri olması, bu coğrafyadaki mücadeleyi sürekli kılmıştır. Bu konumun 15. ve 16. Yüzyıllarda tüm dünyada denge de Akdeniz’in kan kay-betmeye başladığı görülür.2 Ancak Akdeniz’in doğusu ve batısı bu süreci farklı iç ve dış etkenler dolayısıyla farklı şekillerde yaşamıştır.3 Doğu Akdeniz’in stra-
                                                            

1 Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay, (Ankara: İmge Yayınevi, 2006), ss./pp.90-91. 2 Faruk Tabak, “Akdeniz'in Sonbaharı, 1560-1860”, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Eyüp Özveren, Süha Ünsal(Eds.), Akdeniz Dünyası: Düşünce, Tarih, Görünüm, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2006). s./p. 57.  3 Braudel, a.g.e., 2006, ss./pp.622-623. 
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tejik konumu ve adaların bu konumdaki rolleri de hiç kuşkusuz tartışma gö-türmezdi.  Braudel’e göre, Akdeniz toplumları Doğu’da olduğu kadar Batı’da da köleci kalmaya devam etmiştir. Braudel, bu duruma önemli bir nedeni olarak Yeni Dünya’nın emeğe olan ihtiyacını göstermektedir. Yasaklansa da uzun süre bu coğrafyada köle akışı devam etmiştir. Özellikle 1510’da Trablus’un fethi ile Akdeniz sularında köle ticaretinde patlama yaşanmıştır.4  Akdeniz coğrafyasının stratejik konumu ve toplumsal yapısının yanı sıra, bu coğrafyada ada olmanın da ayrıcalığı büyüktü. Öznemiz olan Girit ve Kıbrıs Adaları Akdeniz’in en önemli noktalarındandı. Ayrıca Doğu Akdeniz’in ticârî anlamda da önemi büyüktü. Girit ve Kıbrıs, Kuzey Afrika güzergâhında köle ticaretinin Doğu Akdeniz’deki en uğrak noktaları arasındaydı. Bu limanlar aynı zamanda köle taşıyan teknelerin su ve yiyecek sağlamak için uğradıkları yer-lerdi.5 Bununla birlikte ada coğrafyası olmanın kendine özgü yapılanması, bu-ralara hakim devletlerin merkezlerinden farklı uygulamaların görülmesine de neden olabilmekteydi. Osmanlı hâkimiyetinde oldukları süreçte merkezde alınan kararların bu ada yapılanmalarında uygulama farkı ve eşzamanlılığı konusunda sıkıntılara yol açtığı görülebilmekteydi. Stratejik konumla birlikte ada coğrafyalarının hemen tamamında benzeri sıkıntıların yaşanmasının da mümkün olmasına çeşitli örneklerde rastlanmıştır. Ayrıca sadece köleliğin kaldırılma süreci değil merkezi hükümet tarafından yasaklanan bir çok uygu-lama konusunda bu noktaların bir kaçış güzergahı ya da bir açık kapıyı teşkil etmesi söz konusudur. Örneğin 1890’larda Anadolu’nun güney sahilleriyle Kıbrıs arasında izinsiz insan, silah ve mühimmat mübadelesi olduğu bilinmek-tedir. Bu duruma adanın korunaksız oluşu ve 1878 sonrası adada yönetimin Osmanlı’dan İngiltere’ye geçmesinin de etkisi vardır.6 
 
Osmanlı Devleti’nde Köle Ticaretinin Kaldırılma Süreci Osmanlı Devleti’nde kölelik kurumu batıdakinden oldukça farklı bir ya-pıya ve işleyişe sahipti. Osmanlı’da köleliğin en önemli kaynağını sefer ve sa-vaşlardan ganimet olarak elde edilen esirler oluşturmaktaydı. Bu esirlerin bir kısmı öncelikle devlet ve saray hizmetinde bir kısmı da esir pazarlarına satıl-

                                                            

4 Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, cilt II, (İstanbul: Eren Yayınları, 1990), s./p.70. 5 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, 1840-1890, Çeviren: Y. Hakan Erdem, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994), ss./pp. 17-33. 6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız; Songül Ulutaş, “Çukurova Bölgesi Ermeni Olaylarında Kıbrıs’ın Rolü”, 3. Uluslar arası Kıbrıs Sempozyumu Kitabı,( 18-20 Ekim 2012, Ankara 2013), ss./pp.85-93. 
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maya başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Harem'in kurulmasıyla Osmanlı’da kölelik, kurumsal olarak da yerleşmeye başlamıştır.7 Köleliğin insan kaynağı farklı yollardan sağlanmıştır. Bunlardan ilkini savaş ganimetleri arasında yer alan esirler oluştururken diğeri de ticaret yo-luyla olmuştur. Ticaret kaynaklı olan kölelik sistemi de kendi içinde; kaçırma, hediye etme ve bizzat ailelerin satışıyla köleleştirme, doğum vb. şekillerde gerçekleşmiştir.8 Osmanlı topraklarında ciddi bir ticaret malzemesi ve insan kaynağı olan köleliğe karşı ilk tepkiler, modernleşme sürecinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde köleliğin kaldırılması yönünde olmasa da ticaretinin ya-saklanmasına ilişkin ilk düzenlemeler Tanzimat dönemi ile kendini göstermiş-tir. Bu sürecin başlamasında biraz da dünya devletlerinin bu kuruma aldığı tavır ve onların taleplerinin de rolü bulunmaktadır.9 Bilindiği üzere kölelik, 17. Yüzyılda Anglosakson Amerika’nın içinde de önlenemez bir hale gelmiştir. 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde Amerika ve İngiltere’de köleliğin kaldırılmasına ilişkin önemli adımlar atılmıştır. 1787 Anayasası köleciliği kaldırmamış sadece köle ticaretini 20 yıllık bir süre tanıyarak 1807’ye kadar lağvetmiştir. Ancak kaçak-çılık uzun süre devam etmiştir.10 1839’da Uluslararası Kölelik Karşıtlığı Derneği yandaşları İngiltere’de yeniden bir araya gelmişlerdir. İngiltere’nin köleliliğin kaldırılmasına ilişkin tavrı, resmi bir hükümet programı olmaktan çok İngilte-re’de köleliği kaldırma yandaşlarının ısrarlı taleplerinin sonucudur. Temelde İngiltere, kendi sömürgelerindeki amaca ulaşmış bu noktadan sonra bu siste-min ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalara başlamıştır.11 Özellikle İngiltere 1812 yılından itibaren Osmanlı topraklarında köleli-ğin yasaklanması için farklı siyasi süreçler kullanmıştır. 1840 yılına gelindi-ğinde Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’ya karşı Osmanlı Devleti’nin uluslararası düzeyde aradığı desteğe karşın, İngilizlerin köleliğin yasaklanmasına ilişkin şartlarının kabul edilmesini bir ön koşul olarak ileri sürdükleri görülür. Döne-min dış işleri bakanı Lord Palmerston İstanbul büyükelçisi Lord Ponsoby’ye bir mesaj göndererek İngiliz desteğinin Osmanlı Devleti’nin yanında yer alma-
                                                            

7 İsmail Parlatır, “Osmanlı Sosyal Hayatından Köleliğin Kaldırılışı”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, (31, 1–2, 1987) s./p.417. 8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Y. Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004), ss./pp. 64-76. 9 Parlatır, a.g.m., s./p. 417. 10 Braudel, a.g.e., 2006, s./p. 520. 11 Erdem, a.g.e., s./p. 93. 



SONGÜL ULUTAŞ / MELİKE KAYAM 

 

 12

sının köle ticareti ve kölelik kurumuna ilişkin önlemler almasına bağlı olduğu-nu bildirmiştir. Büyükelçi gerekli makamlarla yaptığı görüşmelerden sonra dış işleri bakanına gönderdiği mesajda henüz bu konuda ısrarcı olunmaması ge-rektiğini Osmanlıların bu talebi garip bir küçümseyici tavırla karşıladıkların-dan bahsetmiştir. Bu rapor üzerine İngiltere bir süre Osmanlı Devleti’nden bu konuyla ilgili bir talepte bulunmamıştır.12 Mustafa Reşit Paşa sadareti süresince kölelik kurumuyla bazı düzenle-meler yapılması için adımlar atmıştır. Tanzimat Fermanı’nın metninde de yer alan eşitliğin korunması, güçsüzlerin gözetilmesi gibi noktalar özellikle esir pazarlarının kaldırılması yolunda birtakım girişimleri de beraberinde getir-miştir.13 Uzun bir geçmişi olan söz konusu kurumu, birden bire kaldırmak çok da mümkün olmamıştır. Ancak Tanzimat dönemiyle başlayan düzenlemeler son-rasında atılan bazı adımlar, Osmanlı Devleti’ni de en azından ticaretinin yasak-lanması noktasında ciddi adımlar atmaya sevk emiştir. Köleliğin kaldırılması hareketine devam eden Sultan Abdülmecid, 1847'de zenci esir ticaretini yasak-ladığını bildirerek, Aynı yıl İstanbul/Üsküdar esir pazarını da resmen kaldır-mıştır. 14  Ancak esir pazarı kapatılmışsa da bazı esirciler bu işi ya evlerinde, ya da Fâtih Camii civarı ile Tophane semtinde kaçak olarak sürdürmüşlerdir.15 Bu noktada bahsedilmesi gereken bir başka sorun da devletin somut adımlar at-maya başladığı bu süreçte, muhtemelen söz konusu ticaret erbabı ya da kölelik sisteminin devamından çıkarı olan kitle, İslam hukukunu gerekçe göstererek yasaklanma sürecine şiddetle karşı çıkmışlardır.16 Çünkü İslam Hukukunda kölelik çeşitli gerekçeler ileri sürülerek kaldırılmaması gereken bir kurum olarak görülmekte17 ve batıdaki kölelik kurumundan daha yumuşak şartlarla yürütülmekteydi. Bununla birlikte Osmanlı yönetim sistemindeki kulluk sis-temiyle de zihniyet açısından örtüşen bu kurumun, uygulamadan birden bire 
                                                            

12 Konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz; Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 
1840-1890, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994), s./p. 78-79. 13 Parlatır, a.g.m. s./p. 418. 14 Parlatır, a.g.m. s./p. 419. 15 Nihat Engin, “Osmanlılarda Kölelik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (26), s./p. 248. 16 Toledano, a.g.e., (2010), s./p. 8.  17 Gül Akyılmaz, “Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle İlgili Düzenlemeler Ve Tanzimat Fermanı’nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi,(9/2005), ss./pp. 217-218. 
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kaldırılması da bu ve benzeri nedenlerle söz konusu olamamıştır.18 Osmanlı Devleti’nin bu süreçte oldukça geniş bir coğrafyaya yayılması özellikle merkezi otoritenin zayıflamaya başladığı zamanlarda merkez ile taşra arasındaki ko-pukluğa da neden olmaktaydı. Merkezde alınan pek çok kararın taşrada aynı anda uygulanamadığı görülmektedir. Örneğin köle ticaretinin yasaklanması ile ilgili alınan kararların devletin her yerinde aynı şekilde ve zamanda uygula-namaması da buna bağlıdır. Örneğin, Hicaz’da köle ticaretinin din ve siyasete dayalı hassas bir hal alması dolayısıyla bu bölge yasak kapsamı dışında tutul-muştur. Bu noktada devletin kölelikten özgürlüğe geçişi zamana yayarak, top-lumsal bir tepki yaratmak istemediği aşikârdır.19 İstanbul esir pazarının kapa-tılması bundan başka sorunlar da gündeme getirecektir. Burada çalışanların işsiz kalması devletten maaş talep etmelerine yol açacaktır.20 Bu gibi sorunlar-la karşılaşılacağını anlayan Osmanlı yönetimi İstanbul dışında bazı kilit nokta-larda bu tür esir pazarlarının devamına göz yummuştur. Bunlardan biri Girit Kandiye Esir Pazarı olmuştur. Girit ve Yanya valilerine gönderilen bir ferman-da burada esir satışının devam ettiği; ancak en azından kötü muamele yapıl-maması gerektiği uyarısının yapılması İstanbul esir pazarının kapatılmasının Avrupa için göstermelik bir hareket olduğunu ifade etmektedir.21 Bu süreçte sadece Girit ve Yanya’da değil birçok yerde devletin kölelere kötü muamele edilmemesi konusunda uyarılarına rastlamak mümkündür.22 1848-1850 yılları arasında Osmanlı yönetimi Girit ve Yanya üzerinden devam eden köle ticareti-ni durdurmak için harekete geçmişse de 1856’ya gelindiğinde Girit Valisinin bir beyanında gemi ile transfer edilen kölelere insanlık dışı muamele edildiğini görmek mümkündür.23 Bu tür önlemler Osmanlı coğrafyasında özellikle Girit ve Kıbrıs gibi kilit noktalarda köle ticaretinin önüne geçilmesi için yeterli ol-mamıştır. Bu konuda daha sert yaptırımlara ihtiyaç duyulmuştur. 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Avrupa Milletler Cemiyeti'ne girmiş ve bu antlaşma ile de zenci köle ticaretinin kaldırılması kararını onay-
                                                            

18 Gülnihal Bozkurt, “Köle Ticaretinin Sona Erdirilmesi Konusunda Osmanlı devletinin Taraf Olduğu İki Devletlerarası Anlaşma”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 
OTAM, (1/2015), ss./pp. 45-46. 19 Ömer Şen, Osmanlı’da Köle Olmak, (İstanbul: Kapı yayınları,  2007), ss./pp. 133, 135. 20 Şen, a.g.e., ss./pp. 80-81 21 BOA., A.MKT.UM., 147/41. 22 Bu dönemde Girit Adasına gemilerle aşırı derecede köle taşınması insanlık dışı bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu belge 1856 tarihli adada yapılan bir soruşturmayı içermektedir. BOA., A.MKT.UM., 235/17. 23 Şen, a.g.e., ss./pp. 82-86. 
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lamıştır. Ayrıca köle ticareti ile uğraşanları sıkı bir denetlemeye tabi tutacağını, kölelere azatlık verileceğini taahhüt etmiş ve buna ilişkin sözleşmeler yapmış-tır. Bunun üzerine 1857 yılı başlarında Sultan Abdülmecit Mısır, Trablusgarp ve Bağdat valilerine gönderdiği emirle zenci ticaretini kesin olarak yasakladı-ğını, bu işi yapanların cezalandırılacağını belirtmiştir. 24  Bu konuda Trablusgarp, Bağdat, Bursa valileri ile Basra Körfezi'ndeki Osmanlı donanma komutanlıklarına kesin emirler verilmiş ve Mısır valisi Sait Paşa'ya da Sudan ve Habeşistan'dan alınarak Mısır'da satılan zenci kölelerin azat edilmesi ve bu işle uğraşanların cezalandırılmaları hususunda talimat gönderilmiştir. Ancak devlet, köle ticaretinin yasaklanması ve esir pazarlarının kaldırılması yolunda kararlar alırken zaman zaman bu kararlara aykırı davra-nışlarda da bulunmuştur. Örneğin 1848 tarihli bir belgeden Trablus valisinin gönderdiği köle ve cariyelerin yol giderlerinin karşılanmasının bir karara bağ-landığı anlaşılmaktadır.25 1880 yılında İngiltere’nin baskıları sonucunda, Osmanlı Devleti ile İngil-tere arasında Afrika esir ticaretinin engellenmesine ilişkin bir anlaşma imza-lanmıştır.26  Sekiz maddeden oluşan bu anlaşmada; Kızıl Deniz, Arabistan sahili, Bas-ra Körfezi ve Doğu Afrika kıyılarında her türlü zenci köle ticaretinin yasaklan-dığına dair birbirlerine taahhütte bulunmuşlardır. Ayrıca arama yapılan gemi-lerde sahibine refakat ettiğini gösterir belgeye (şehâdet-nâme) sahip olmayan kölelerin azat edilmesine, onlar üzerinden ticaret yapanların da cezalandırıl-masına karar verilmiştir.27  Genel olarak Doğu Akdeniz sularında Basra Körfezi ve Kızıl Denizde Os-manlı Bayrağı taşıyan her hangi bir gemide zenci kölelere rastlanırsa sorumlu-lar tutuklanılacak bölgeye en yakın Osmanlı yetkilileri gemiye el koyacaktır. Aynı şekilde İngiltere bayrağını taşıyan gemilerde de benzer bir durum söz konusu olursa devreye en yakın İngiliz hükümeti yetkilisi girecektir.28 Ayrıca ticârî bir meta olarak kullanılan bu insanların, yorgunluk hastalık gibi bir du-rumları varsa gereken tedavi ve özen gösterilecek ve alındıkları topraklara iade edilmesinden yine Osmanlı Devleti sorumlu olacaktır.29 
                                                            

24Engin, a.g.m., s./p. 248 25 Parlatır, a.g.m., s./p. 419. 26 HR.TO., 476-28, Milâdî 1.10.1879. 27 HR.TO., 476-28, Milâdî 1.10.1879. Anlaşmanın birinci ve ikinci maddesi. 28 HR.TO.476-28, Milâdî 1.10.1879. Anlaşmanın beşinci maddesi. 29 HR.TO.476-28, Milâdî 1.10.1879. Anlaşmanın üçüncü maddesi. 
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Anlaşma, bahsedilen bölgelerde köle ticaretinin önüne geçilmesi ile ilgili ciddi hükümler içermesine rağmen, yine de gizlice köle ticaretine devam edil-miştir. 1890'da toplanan ve “kölecilik aleyhtarlığı” olarak nitelenen Brüksel Konferansı'na Osmanlı Devleti de katılmış ve burada alınan kararları resmen benimsemiştir. 1876 Kânûn-ı Esâsîsi’nde yasaklanan köle ticaretinin kaldırıl-masıyla ilgili olarak 1891'de ve nihayet Sultan Reşat zamanında bir kanun çı-karılmıştır.30 Ancak mevcut esir pazarları yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya başlansa da İmparatorluğun sonuna kadar esir ticareti varlığını sürdürmüştür. 
 
Köle Ticaretinin Yasaklanması Sürecinde Girit ve Kıbrıs Adaları Girit ve Kıbrıs adalarındaki köle ticaretinin yasaklanmasının önemi ya da dikkat çekiciliği, söz konusu ticaretin yasaklanmasına dair yapılan anlaşmalara rağmen, gizlice devam etmesidir. Bu sürecin Girit ve Kıbrıs özelinde incelen-mesinin en önemli nedeni bu iki noktanın Akdeniz’in en büyük iki adası olması ve stratejik konumları olmuştur. Ancak incelendiğinde görülmüştür ki yasak süreci olmasına rağmen, Girit konumu itibariyle köle ticareti trafiğini Kıb-rıs’tan daha yoğun yaşamıştır.  Girit’in coğrafî ve stratejik açıdan Osmanlı Dev-leti için son derece önemli olduğu bilinmektedir. Venedik hâkimiyetinde olan Girit’in fethinde, Osmanlı gemilerine yapılan korsan saldırıları önemli rol oy-namıştır. 31  Nitekim Bölgenin Venedik valisi, 1639 yılında Venedik Senatosu’na sunduğu raporda ada yakınlarından geçen Osmanlı gemilerine yapılan korsan saldırılarının kendileri için olumsuz olduğunu bildirerek, Osmanlı Devleti’nin bunu durumu gerekçe adaya saldırabileceklerini belirtmiştir. Hatta Venedik iyi niyet göstergesi olarak bir korsan gemisini yakalamış ve içindeki Müslüman esirleri serbest bırakmıştır.32 Ancak 1644 yılında Dârü’s-sa’âde ağası Sünbül Ağa ve Mekke kadısının Mısır’a giden gemilerinin korsanlar tarafından kaçı-rılması ve geminin Girit’e girmesi Osmanlı Devleti için fetih sürecini başlattı.33 16. yüzyılda Osmanlı Devleti egemenliğine giren ve 1912 yılına değin Osmanlı toprağı olarak kalan Kuzey Afrika’nın34 coğrafî konumu itibarıyla Gi-

                                                            

30 Engin, a.g.m., s./p. 248. 31 Nuri Adıyeke, “Girit Savaşları ve Birleşik Hristiyan Orduları”, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2006, s/p. 27. 32 Molly Greene, A Shared World Christians and Müslims in The Early Modern Mediterranean, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000, s/p. 13. 33 Adıyeke, a.g.m., s/p. 28. 34 Metin Kunt, Siyasal Tarih (1300-1600), Türkiye Tarihi 2 Osmanlı devleti (1300-1600), Edit. Sina Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 125. 



SONGÜL ULUTAŞ / MELİKE KAYAM 

 

 16

rit’e yakınlığı, ticârî rotalar ve merkezle ilişkileri göz önüne alındığında ada ile ilişkilerinin daha da yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Bu noktada Girit, Kuzey Afrika’dan kalkan ya da bu bölgeye ulaşacak gemiler içinde son derece önemli ve çoğu zamanda zorunlu olarak uğranılan bir bölgedir. Kuzey Afrika kıyıların-dan kalkan içi zenci köle dolu olan gemiler Girit ve Kıbrıs’ın da içinde bulundu-ğu ticârî rotaya uygun olarak İstanbul, İzmir ve Selanik’e köle taşımaktadırlar. Kalkan gemilerin su ve farklı ihtiyaçlar için rotalarında bulunan kara parçala-rında mola vermeleri gerekmektedir. Girit ve Kıbrıs bu mola noktaları arasında en önemli uğrak noktaları arasındadır. Ayrıca bu Doğu Akdeniz adaları mola yeri işlevi dışında Batı Akdeniz’e devam eden gemiler içinde önemli bir yükle-me limanı olarak karşımıza çıkmaktadır.35 1855'e dek, İngiltere, Kuzey Afrika'dan Osmanlı İmparatorluğu’na yapı-lan transit köle ticaretini tamamen bastırmaktansa sınırlama yollarını aramış-tır. Fakat yılın başındaki bir politika değişikliğiyle, İngilizler çabalarını belirli vilayetler üzerinde yoğunlaştırmaya, bu vilayetlerden köle getirilmesinin bü-tünüyle durdurulmasını istemeye başlamışlardır. 36 Girit yoluyla faal ticaret yapıldığı hakkında da verilen raporlar üzerine İngiliz dışişleri bakanı, Lord Stratford'a Berber sahili ile Kandiye arasındaki zenci köle ticaretine bir son verilmesi için Babıâli’yi sıkıştırmak konusunda talimat vermiştir. Osmanlı Dev-leti bu talebe cevaben ve 18 Mart 1855'te Trablus valisine bir mektup gönde-rerek, Girit'e olan tüm köle ticaretini yasaklamış ve birkaç ay sonra benzer bir olay da Trablus'tan Arnavutluk'a yapılan köle ticaretine ilişkin olarak gerçek-leştirilmiştir.37 1855-56 tarihlerinde devletin aldığı tüm kararlara rağmen, pratikte tüc-carlar yine köle ticaretine devam etmiştir. Özellikle Girit ile ilgili İngiliz taleple-rinin ihlal edildiğine dair Trablus İngiliz konsolosu merkeze bildirdiği rapor-larda, İstanbul’daki yöneticilerin titizliğine rağmen taşrada alışılagelen uygu-lamaların devam ettiğinden bahsetmiştir. Bu noktada Toledano, söz konusu dönem çerçevesinde yerel yöneticilerin merkezden alınan kararları uygulama-da çoğu zaman esneklik gösterebildiğinden bahsetmektedir.38 Aynı süreçte Merkezden, aralarında Girit’in de bulunduğu birçok taşra valiliğine gönderilen 
                                                            

35 Rotalar ve Girit’in önemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Toledano, a.g.e., (1994), ss./pp. 17, 33, 73-74. 36 Toledano, a.g.e., s./p. 105; Erdem, a.g.e., s./p. 91. 37 Toledano, a.g.e., s./p. 105. 38 A.g.e., s./p. 106. 
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emirlerde, önceki emirlerin uygulamaya geçirilmediğinden bahsedilerek bu emirlerin bir an önce uygulamaya geçirilmesi istenmiştir.39 İngiltere bu noktada hem köle ticaretinin yasaklanmasına ilişkin karar-ların alınmasında hem de bu karaların uygulamasında sıkı bir takipçi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ise bu noktada gerçekten bu ticaretin ortadan kalkması için mi uğraştığı yoksa uluslararası arenada ihtiyaç duyduğu önemli bir mütte-fiki kaybetmeme niyetiyle mi bu kararları aldığı araştırmacılar için tartışmaya açık bir konudur. Osmanlı Devleti’nin sık sık almak zorunda olduğu bu kararlarda merkez-taşra arasında ki en azından uygulamaya dönük bu farklılıklar, Girit’te kendini ciddi biçimde hissetmiştir. Diğer taraftan aynı süreçte, hemen hemen Girit’le aynı ticârî rotada yer alan Rodos Adası’nın konuyla ilgili uyarıldığına dair bel-gelere rastlanılamamıştır. 40 Aynı şekilde İstanbul rotası üzerinde yer alan Mi-dilli Adası’na ilişkin, -içinde zenci esir bulunan bir geminin Midilli’den geçtiği-ne yönelik bir belge dışında- uyarı niteliğinde bir belgeye rastlamak mümkün olmamıştır.41 Bu noktada Girit Adası’nın farklılığı belki de kendi içinde bulun-duğu karışık durumdan kaynaklanmaktadır. Özellikle uyarıların sıklaştığı 1880’ler ve 1890’lı yılların başında ada kendi içinde büyük bir kargaşa yaşa-maktadır. Ada Müslümanları ve Hıristiyanlar sürekli çatışma halinde olup Ada’nın yönetimiyle ilgili durum da oldukça karışıktır. 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması’nın yirmi üçüncü maddesi ile Osmanlı Devleti’nin daha önce (1868) gerçekleştirmiş olduğu düzenlemelere ek olarak bir takım yeni düzenlemeler yapması öngörülmektedir.42 Osmanlı Devleti’nin Girit’te uygulamaya geçirdiği en önemli ıslahatlardan biri olan43 Halepa Sözleşmesi, bu koşullar altında 25 Ekim 1878 tarihinde imza-lanmıştır. Büyük Devletler konsoloslarının kontrolü altında, Rum temsilcileri ile Bâb-ı âlî'nin komisyonu arasında imzalanmıştır. Hanya yakınlarında Halepa adı 
                                                            

39 Erdem, a.g.e., s./p. 142. 40 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde rastlanıldığı kadarıyla Rodos ve köle ticareti yasağına ilişkin belgeler oldukça sınırlıdır. Sakız’a köle taşıyan bir geminin İngiltere konsolosu tarafından şikayet edildiğine dair belgede Ada’nın köle ticareti ile bağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. BOA., HR. TO., 223/58. 41 BOA., HR.TO., 223/30. 42 Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000), s./p. 29; Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003), s./p. 526. 43 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2, (İstanbul: Küre Yayınevi, Cilt 2, 2006), s. 43. 
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verilen yerde, imzalanmasından dolayı bu protokole “Halepa Sözleşmesi” adı verilmiştir.44 Bu sözleşme ile Girit’e atanan vali Hristiyan olacaktır ve beş yıl için büyük devletlerin onayıyla atanacaktır. Bu yeni durum adanın Bâb-ı âlî ile olan ilişkilerinde bir kopukluk yaratmıştır. 1878 yılından itibaren Ada’nın merkez ile bağları oldukça zayıflamıştır. Ekonomik ve sosyal açıdan imparatorluğun diğer vilayetlerinden farklı bir gelişme göstererek dönemin birçok istatistiğinin dışın-da tutulmuştur. 45 1878 düzenlemeleri de Adadaki çatışmaları dindirmediğinden 1889 yılın-da Osmanlı Devleti Ada’ya yeni emirler göndermiş ve olağanüstü kararlarla kat-liamların önüne geçilmeye çalışılmıştır.46 1889 yılında yapılan yeni düzenleme-lerle Osmanlı Devleti belki de son kez Ada’da varlığını hissettirmeye çalışsa da 1897 yılında Adaya verilecek özerklik ile Ada’daki Osmanlı varlığı tamamen sembolik hale gelecektir. Ada içindeki tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, köle ticareti yasağının neden adada çok fazla uygulanamadığı daha anlamlı ol-maktadır. Bu bağlamda Adaya uğrayan ve köle taşıyan gemilerin sıkı bir dene-timden geçtiğini söylemek çokta mümkün değildir. Örneğin 1883 tarihli bir bel-geden, Bingazi’den Hanya’ya uğrayan vapurlarda içinde zenci köle bulundurul-duğu ve ticârî amaçla taşınan bu insanları taşıyan gemilerin bu noktada 1880 tarihli anlaşmanın birinci maddesini ihlal ettikleri anlaşılmaktadır.47 Bâb-ı âlî bu noktada, Girit Vilayeti başkanlığına izin vererek gemide bulu-nan tüm zencilerin gemiden çıkartılmasını emretmiştir. Kölelerin, on beş günde bir gelen vapurun Hanya’ya ulaşmasına değin kentte bulunan Arap göçmenlerin evlerinde iskân edilmeleri emredilmiştir. Ayrıca Arap muhacirlerin şeyhlerine de bu konu hakkında bilgi verilerek muhacirlere, kölelere iyi davranılması konu-sunda öğüt vermeleri istenmiştir.48 
                                                            

44 Adıyeke, a.g.e, s.28. 45 A.g.e., s. 29. 46 A.g.e., ss.34-35. 47 BOA., HR.TO., 261/37, 1880 tarihli Osmanlı-İngiltere köle ticaretinin yasaklanmasına ilişkin anlaşmada yer alan birinci ve ikinci maddesine göre sahibine refakat eden köleler ile tüccarlar tarafından yeni alınmış ya da kaçırılmış kölelerin resmi makamlarla karşılaşmalarında alınacak tutum farklıdır. Kölelerin eşkâllerini belirtir bir şehâdet-nâmeye sahip olmaları durumunda her hangi bir yasal işlem uygulanmazken bu belgeye sahip olmayan köleler, yakalandıklarında azat edilmektedirler. Bu noktada 1883 tarihli belge de tamda bu noktada Hanya’ya uğrayan gemideki zenci kölelerin efendileriyle seyahat eden aylıklı veya ülkenin farklı bir yerindeki efendilerinin yanına gönderilmek üzere gemiye alınmış zencilermiş gibi gösterilse de durumun aldatmacadan ibaret olduğu ve bu tip söylemlerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 48 BOA., HR.TO., 261/37. 
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Belgenin devamında İstanbul’da gerçekten sahipleri bulunan kölelerin sahiplerinin yanına gidebilecekleri, eğer yanlarına gitmek istemezler ise Gi-rit’te Müslüman ailelerin yanında hizmetkârlığa geçebilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca Hanya’da bulundukları sürede oluşan masrafların eski ya da yeni sahip-leri tarafından ödenmesine karar verilmiştir.49 1885 tarihli bir başka belgede ise zenci köle taşıyan, Trablusgarp’tan kalkıp İstanbul’a gidecek olan geminin Kandiye’ye uğradığında durdurularak 
“azad-nâmesi” bulunmayan kölelerin tutuklanması emredilmiştir.50 1893 tarihinde, Afrika zencilerini ve köleleri Girit’e ihraç etmeyi planla-yan Osmanlı bayraklı gemi ve tüccarlar hakkında 1880 tarihli İngiltere-Osmanlı anlaşmasının beşinci maddesinin uygulanması istenmiştir. İçinde zen-ci esir bulunduğu ihbar edilen Osmanlı gemilerinde arama yapılabilmesi için Bâb-ı âlî, Girit Vilayeti başkanlığına izin vermiştir.51 Söz konusu madde uyarın-ca gemiye el konmuş sorumlular da tutuklanmıştır.  Belgelerde genel olarak dikkat çeken bir başka nokta, çıkış yerlerinin İn-giltere Sefâreti olmasıdır. İngiltere’nin oldukça uzun süre bu ticaretin yasak-lanmasında takipçi olduğu görülmektedir.52 İngiltere taleplerine ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin yazışmalarında konu olan zenci köle ticaretinin yasaklan-masında Girit oldukça önemli noktalardan biridir. Girit’in önemi gönderilen tüm emirlere rağmen gerek Ada’nın kendi içinde bulunduğu siyasi durum ge-rek uluslar arası müdahalelerle oluşan ortamda merkez ile arasındaki bağların zayıflamasından kaynaklanmaktadır.  Girit gibi Doğu Akdeniz’in en büyük adalarından olan Kıbrıs Adası da kö-lelik konusunda aynı süreçten geçmiştir. Kıbrıs Limanlarından Magusa Limanı 16. Yüzyılın sonlarında Osmanlı’nın en işlek köle ticareti güzergâhında yer almaktaydı. Afrika, Kafkaslar ve Balkanlardan getirilen köleler çeşitli işlerde çalıştırılmak üzere burada yaşayan zengin Kıbrıslı Müslümanlara satılmaktay-dı. Bu kölelerin çoğunluğunu da zenci köleler oluşturmaktaydı.53 1800-1878 tarihleri arasında Kıbrıs Şer’iyye Sicillerindeki verilerden hareketle toplam 
                                                            

49 BOA., HR.TO., 261/37. 50 BOA., HR.TO., 262/58. 51 BOA., HR.TO., 265/91. 52 İngiliz sefâretlerinden Osmanlı Hâriciye Vekâleti’ne ulaştırılan belgeler tercüme odasında tercüme edildikten sonra genellikle Dâhiliye Vekâleti’ne yazılmak üzere Mabeynci Mektûbî kalemine gönderilmektedir.   53 Ali Efdal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi 1726-1750, (İstanbul: İletişim yayınları, 2006) s./p. 262-263. 
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117 kölenin 83’ünün kadın cariye köleden oluştuğunu söylemek mümkün-dür.54 Bu verilerden adada kadın kölelerin yoğunlukta olduğu görülmektedir.  Kıbrıs Adası’nda köle ticareti konusundaki en önemli kesinti 1798 Na-polyon önderliğinde Fransızların Mısır’ı işgali öncesinde köle ticaretinin ta-mamen yasaklanması ile olmuştur.  Bu durum doğrudan Kıbrıs’ı etkilemişti çünkü Mısır’a götürülen köle ti-careti güzergâhının en önemli durağı Kıbrıs’tı. Bu yasağa rağmen kölelerin kıyafetlerini değiştirmek suretiyle Kıbrıs üzerinden Mısır’a kaçırıldığına dair veriler mevcuttur.55 Kölelik üzerine yeniden düzenlemelerin yapılmasından sonra da uzun bir süre eski düzenin Kıbrıs’ta da devam ettiğine ilişkin örnekle-re rastlamak mümkündür. Örneğin, 1856 yılında Hayriye tüccarlarından oldu-ğu bilinen Hacı Salih Ağa 6 adet kölesini Mısır’da satmak üzere Kıbrıs’tan Yusuf Ağa’yı vekil tayin etmiştir. Oysa bu tarihte Paris Anlaşması ile zenci köle satışı-nın yasaklandığını görüyoruz.  Kıbrıs ile Mısır arasında bu süreçte köle ticareti yoğun yaşanmaktaydı. Bu yoğunluk dönemin önemli kaynaklarından biri olan Kıbrıs Şer’iyye Sicille-rinde de izlenebilmektedir. Sicillerde köle kayıtlarına genellikle miras kayıtla-rında rastlanmaktadır. Bu kayıtlardan kölelerin miras ve mihr-i muaccel olarak bırakılabildiği de anlaşılmaktadır. Aynı surette boşanma davalarında tarafların cariye olarak köleleri eşlerine bıraktıkları ve ya kölelerin intihar vakaları gibi olaylar da bu kayıtlarda mevcuttur.56 Yasağın sadece köle ticaretini kapsaması mevcut kölelerin azadı anlamı-na gelmiyordu. Ancak kendisini Avrupa’ya karşı köle ticaretine karşı olarak göstermek isteyen ve ancak bunu tüm Osmanlı coğrafyasında başaramayan Osmanlı Hükümeti en azından mevcut kölelere kötü muameleyi engelleme çabasına girmiştir. Bu nedenle özellikle 1850’li yıllardan itibaren mevcut köle-lere yapılan kötü muameleleri engellenmeye yönelik yazışmalar artmıştır. Bu açıdan baktığımızda Kıbrıs’ta kölelere kötü muamele edildiğine dair verilere rastlamak mümkün olmuştur. Örneğin, Kıbrıs’ın Analyond Köyünde Hüseyin adlı bir köle sahibi Mercan isimli kölesine kötü muamele etmesi sebebi ile pranga cezasına çarptırılmıştır.57 1857 fermanıyla bu tür kötü muameleler 
                                                            

54 Güven Dinç-Cemil Çelik, “Kıbrıs’ta Kölelik (1800-1878)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, (5- 23, Güz 2012), ss./pp. 188-191. 55 A.g.m., s./p. 188. 56 Dinç-Çelik, a.g.m., ss./pp. 191-192. 57 BOA., İ.MVL., 88/55. 
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konusunda ciddi uyarılar yapılmıştır. Ancak bu uyarılara rağmen kölelere kötü davranılması engellenememiştir. Çünkü cezai yaptırımlar yeterli caydırıcılıkta değildi. 1858’de bir zenci cariye sahibesinden gördüğü kötü muamele nedeniy-le firar etmiştir. Bu cariye İngiltere konsolos vekili tarafından Avusturya tebasından Mari Yüzavic adında bir dul hatunun himayesine bırakılmıştır. An-cak bir ay sonra, yolculuk esnasında eski sahibesinin yakınlarından birisi ken-disini takip edip yerini bulmuş ve sekiz gün alıkoyup işkence ettikten sonra satmıştır. Olayın ihbarı üzerine bu tür olayların kesinlikle yaşanmaması için uyarılarda bulunulmuştur.58  Osmanlı kanunlarına göre kaçan kölelerin takip edilmesi ve yakalanırsa sahiplerine iade edilmesi gerekiyordu. Ancak ciddi fiziksel kötü muamele mahkemece ispatlanırsa köleler azat edilebilirdi. Bu amaçla kaçan köle sayısı özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde artış göstermiştir. Bunun nedeni İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupalı Devlet temsilcileri kaçan kölelerin konso-losluk ve gemilerine sığınmalarına izin veriyordu.59 Fakat köle haklarının sa-vunucusu rolünü üstlenen bu büyük güçlerin özellikle Doğu Akdeniz sahille-rinde bu süreçte zenci köle ticareti yaptıkları da bilinmektedir. 1907 tarihli bir belgede Daily News gazetesinde yayınlanan bir haberde Trablusgarp sahille-rinde İngilizlerin yasalara aykırı zenci köle ticareti yaptıkları belirtilmekte-dir.60 Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması konusunda kesin kararlı tavra sahip olan İngiltere’nin bu şekilde faaliyet göstermesi de oldukça ilginçtir. Ya da bu haber köle ticareti yasağını savunanların bile bu yasağı delebileceği üze-rinden ticaretin devamlılığını sağlamak ve kendilerini meşrulaştırmak isteyen güçlerin varlığını ifade etmektedir. Osmanlı yönetiminin zenci köle ticaretini yasakladığı fermandan güç alan köleler, 1858’de Kıbrıs Hükümet Konağı’nın önünde toplanarak sahipleri tarafından uğradıkları haksızlığı ve kötü muameleyi protesto etmişlerdi. Bu ferman sadece kölelerin ticaretini yasaklıyordu. Oysa kölelerin azat edilmesiy-le ilgili bir hüküm yoktu. Köle sahipleri istemediği sürece kölelerini azat etmi-yorlar ve bu durumdan sonuna kadar da faydalanma yolunu seçiyorlardı.61 Azat edilen kölelerin de topluma adapte sorunu çekmedikleri hatta toplum 
                                                            

58 BOA., HR.MKT., 233/89. 59Ehud Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına, İslam Ortadoğu’sunda Kölelik Bağları, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010), s./p. 56. 60 BOA., DH.MKT., 939/62. 61 BOA., HR.MKT., 240/5. 
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tarafından da dışlanmadıkları Kıbrıs Şer’iye Sicillerindeki verilerden anlaşıl-maktadır.62 1859’da Kıbrıs Kalavaç köyünde, Abdullah adında bir zenci köle, sahibi Hacı İbrahim’in karısını öldürüp bunun karşılığında pranga cezasına çarptırılmıştır. 63 Bu örnekte de kölelerin yaşadıkları zorluğa dayanamadıkla-rını ve devletin kötü muamele üzerine yaptığı uyarıların ve yaptırımların çok da caydırıcı olmadığını görmek mümkündür. Bu verilerden yola çıkarak 1857 sonrasında adada köle alışverişi gerçekleşmese de mevcut kölelerin varlığını devam ettiğini hatta azat edilenlerle azaldığını görmek mümkündür. 
 
Sonuç 19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nde köleliğin tamamen kaldırılması noktasında çok ciddi adımlar atılmasa da ticaretinin yasaklanması hususunda önemli girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle İngiltere’nin köleliğin kaldırılma-sı ve ticaretinin yasaklanmasına ilişkin kararlı tutumu, Osmanlı Devleti’nin de tavrını şekillendirmiştir. Amerika ve İngiltere’de 19. yüzyılın başında başlayan köleliğin kaldırılması ve ticaretinin yasaklanması girişimleri neredeyse yüzyı-lın sonuna kadar dönem dönem kesintiye uğrasa da Amerika’nın güneyindeki savaşlar ve İngiltere’nin limanlarına az da olsa akmakta olan köleler bu süreçte oldukça kararlı ve istikrarlı olmuşlardır. Bu noktada Osmanlı Devleti’nin aynı kararlılığını gösterdiğini söylemek çok mümkün görünmemektedir. Bu dö-nemde kölelik üzerinde ısrarla durmasının nedenini ise, üzerindeki diplomatik baskılar oluşturmuştur. Ancak Osmanlı Devleti ilk dönemlerde bu baskılardan çok etkilenmemiş ve kendisini bu uygulamada haklı çıkarmak için başta İsla-miyet olmak üzere adalet ve merhamet yaklaşımını öne sürerek, diğer ülkelere göre uygulamaların daha insani ve adalet geleneği çerçevesinde olduğunu sa-vunmuştur. Devletin adaletli davrandığına dair tutumunu, bu dönemde şika-yetlere nazaran çıkarılan iradelerden de takip etmek mümkündür.64 Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşan kararlar, genellikle İn-giltere’nin talepleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu noktada göz ardı edil-memesi gereken bir başka nokta da dönemsel olarak Osmanlı Devleti’nin bir-çok iç ve dış problemle uğraşmasıdır. Bu bağlamda köle ticareti öncelikli bir gündem oluşturmamıştır. 

                                                            

62 Dinç-Çelik, a.g.m., s./p. 194. 63 BOA., MVL., 783/46. 64 Şen, a.g.e., s./p. 83. 
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Girit ve Kıbrıs Adaları ise zenci köle ticaretinde öncelikle coğrafî konum-dan kaynaklanan bir öneme sahiptir. Kuzey Afrika’dan kalkan gemilerin zorun-lu mola noktaları arasındadırlar. Bunun yanı sıra, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan siyasi gelişmeler ile adaların hem merkezle bağları zayıfla-mış hem de Ada yönetiminde aralarında İngiltere’nin de bulunduğu büyük devletler söz sahibi olmuşlardır. Tüm bu koşullar göz önüne alındığında Girit ve Kıbrıs’ın köle ticareti süresince taşıdığı önem, yasaklanma süresince de kendini ihlaller ile göstermiştir. Bu nedenle yüzyıllardır ola gelmiş uygulama-ların birden bire ortadan kaldırılması da mümkün olamamıştır. Girit ve Kıbrıs, köle ticaretinin yasaklanması sürecinde doğu Akdeniz ve Ege’de alınan tüm önlemlere rağmen bu ticaretin en yoğun görüldüğü bölgelerden olmuşlardır. Mübadele süreciyle Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Girit Müslümanları arasında yer alan siyahî insanların varlığını açıklamak bu noktada mümkün olmaktadır. Dönemin anılarında yer alan65 siyahî vatandaşlar Türkiye Cumhu-riyeti vatandaşlığıyla birlikte tam anlamıyla özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Bu süreçte mübadil yerleşim yerleri olan İzmir, Antalya66 Mersin gibi birçok kent-te günümüzde de kökenleri Afrika’dan olan insanlarla karşılaşmak mümkün-dür.  Akdeniz’in stratejik açıdan son derece önemli konumda bulunan iki ada-sının köle ticaretinin yasaklanması sürecinde farklı özellikler taşıdığı görül-mektedir. Girit’in uluslar arası köle taşımacılığı rotası içinde daha öne çıkan bölgelerden biri olduğu mevcut verilerden anlaşılmaktadır. Kıbrıs’ın da bu noktada köle ticaretinin devam ettiği bölgelerden biri olduğu ancak uluslar arası ağ içinde Girit kadar önemli bir durak olmadığı sonucu ortaya çıkmakta-dır.  
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Ermenistan’ın Hocalı Soykırımından Doğan Uluslararası  

Sorumluluğunun Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü  
Devletin Uluslararası Sorumluluğuna Dair  

Taslak Maddeler Açısından İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV 
Kırklareli Üniversitesi 

 
Özet 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermeniler, eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi sınırları içinde kalan bir kasaba olan Hocalı’ya saldırmış ve Hocalı’da bir soykırım gerçekleştirmiştir. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında gerçekleştirilen Hocalı soykırımında 613 kişi öldürülmüştür. Öldürülenlerin 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıdır. Hocalı soykırımı sonucu 487 kişi kalıcı hasara sebep olacak şekilde yaralan-mış, 1275 kişi rehin alınmıştır, 150 kişi ise halen kayıptır. Soykırımda öldürülenlerin cesetleri incelendiğinde, birçoğunun yakıldığı, burun, kulak gibi çeşitli organlarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu, kafa derilerinin yüzüldüğü, cesetlerin kimlikleri tespit edilemeyecek şekilde vahşice işkence gördüğü tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ermenistan’ın Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluğunu, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun uluslararası haksız fiil sorumlulu-ğu ile ilgili olarak hazırladığı Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası Sorumluluğuna Dair Taslak Maddeler açısından incelemektir. Bu çalışma ile varılan sonuca göre Hocalı soykırımı, uluslararası hukukun em-redici kuralını, uluslararası toplumun geneline yönelik yükümlülüğü ihlal eden bir uluslararası haksız fiil teşkil etmektedir. Bir uluslararası haksız fiil olarak Hocalı soykı-rımı Ermenistan’a isnat edilebilmektedir. Bu sebeple, Ermenistan’ın Hocalı soykırı-mından doğan uluslararası sorumluluğuna hem soykırım mağduru devlet olarak Azer-baycan başvurabilir hem de mağdur devletten başka her devlet başvurabilir. Ermenis-tan’ın Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluğunun sonuçlarını, uluslara-rası sorumluluğunun sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası yükümlülüklerini, ilgili devletlerin talepleri doğrultusunda yerine getirmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ Savaşı, Hocalı Soykırımı, Uluslararası Hak-sız Fiil Sorumluluğu, Uluslararası Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları, Uluslararası Haksız Fiil Sorumluluğunun Sonuçları. 
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Review of Armenia's International Responsibility  
Arising from Khojaly Genocide in terms of Draft  

Articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts  

Abstarct In the wee hours of February 26, 1992, Armenians attacked Khojaly town which was located within the borders of former Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast and committed a genocide in Khojaly. Khojaly Genocide caused the killing of 613 people. Out of 613 people killed, 63 were children, 106 were women and 70 were seniors. As a result of Khojaly Genocide, 487 people were injured with permanent damages, 1275 people were taken hostages and 150 are still missing. Upon examining the bodies of people massacred, it was found out that many of them were burned, their organs like noses, ears were cut off, their eyes were taken out, they were scalped and so brutally tortured that the corpses could not be identified. This study aims to review the Armenia's international responsibility arising from Khojaly Genocide in terms of Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts prepared by International Law Commission in relation with the responsibility of internationally wrongful acts. The results of this study indicate that Khojaly Genocide constitutes an internationally wrongful act which violates mandatory rule of international law as well as liability towards the rest of society. Khojaly Genocide, as an internationally wrongful act, may be attributed to Armenia. Thus, Armenia's international responsibility for Khojaly Genocide may be asserted not only by Azerbaijan as the victim of genocide but also each and every state other than the victimized state. In this context, Armenia needs to assume the results of international responsibility for Khojaly Genocide and fulfill her international liabilities arising from the aforementioned international responsibility in line with the demands of the related states. 
Keywords: Nagorno-Karabakh War, Khojaly Genocide, Responsibility of Internationally Wrongful Act, Terms of the Responsibility of Internationally Wrongful Act,  Results of the Responsibility of Internationally Wrongful Act.  
1. HOCALI SOYKIRIMI 
1.1. Dağlık Karabağ Savaşı Hocalı soykırımı, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple, Hocalı soykırımının anlaşılması için Dağlık Karabağ Savaşı’nın ve bu savaşı ortaya çıkartan Dağlık Karabağ sorununun incelenmesi gerekmektedir. 
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Dağlık Karabağ sorunu, günümüzde Azerbaycan ve Ermenistan devletle-ri arasındaki bir uluslararası hukuk sorunudur. Ancak, taraf devletler bu sorun ile ilgili olarak hukuki tezlerle birlikte tarihsel iddialar ileri sürmektedirler. Bu durum, Dağlık Karabağ sorununun anlaşılması için tarihsel gelişim sürecinin incelenmesini gerektirmektedir (Abdullahzade, 2014: 3).  Dağlık Karabağ sorununun tarihsel gelişim süreci oldukça uzundur. Bu sorunun tarihsel gelişim sürecini; Rus İmparatorluğu’ndan önceki dönem, Rus İmparatorluğu dönemi, Rus İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından Güney Kafkasya’da ortaya çıkan bağımsız devletler dönemi, SSCB dönemi ve SSCB’nin dağılmasından sonraki dönem şeklinde ayrıma tabi tutarak incelemek müm-kündür (Abdullahzade, 2014: 3-4). Dağlık Karabağ sorununun tarihsel gelişim sürecini incelemeye başla-madan önce Karabağ bölgesinin doğal sınırları tespit edilmelidir. Karabağ böl-gesinin doğal sınırlarını, Küçük Kafkas dağları, Kür ve Aras nehirleri çizmekte-dir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında soruna sebep olan bölge ise, Karabağ bölgesinin dağlık kısmıdır, SSCB döneminde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi olarak adlandırılan bölgedir (Abdullahzade, 2014:8). Karabağ bölgesi ile Azer-baycan ve Ermenistan arasında soruna sebep olan eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin karıştırılmaması gerekmektedir. Eski Dağlık Karabağ Özerk Bölge-si, 18000 km2 yüzölçümüne sahip olan Karabağ bölgesinin, 4392 km2’lik kıs-mını ifade etmektedir (Aslanlı, 2013: 35). Dağlık Karabağ sorununun tarihsel gelişim sürecini Rus İmparatorlu-ğu’ndan önceki dönemden, Alban Krallığı döneminden itibaren incelemek ge-rekmektedir (Abdullahzade, 2014: 13). Ermenistan, Alban halkının varlığını inkar etmekte, Alban Krallığı’nın topraklarının Büyük Ermenistan’ın bir parça-sını teşkil ettiğini ileri sürmektedir (Abdullahzade, 2014: 15). Azerbaycan ise Albanları ataları olarak görmekte, Alban Krallığı topraklarının tarihi Azerbay-can topraklarını kapsadığını ileri sürmektedir (Cornell, 2011:4; SAM, 2013:9-11). Tarihsel veriler, Ermenistan’ın iddialarının doğru olmadığını göstermek-tedir (Abdullahzade, 2014: 16). Alban Krallığı’nın yıkılmasının ardından Rus İmparatorluğu dönemine kadar geçen süreçte Karabağ bölgesinin dağlık kısmı Müslüman ve Türk İmpa-ratorluklarının kontrolünde kalmıştır (SAM, 2013:14). 18. yüzyılda ise tarihi Azerbaycan topraklarında çeşitli hanlıklar ortaya çıkmıştır (Caşın ve Kısacık, 2017:18). Bu hanlıkların en önemlilerinden biri Karabağ Hanlığı’dır. Karabağ Hanlığı Azerbaycan kökenli Penahali Han tarafından kurulmuştur ve Karabağ 
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bölgesinin dağlık kısmındaki Alban kökenli meliklikler de Karabağ Hanlığı’nın bir parçası olmuştur (Abdullahzade, 2014: 20). Karabağ bölgesini ve dağlık kısmını içine alan Güney Kafkasya, 18. yüz-yıldan itibaren Osmanlı, İran ve Rus İmparatorlukları’nın çıkarlarının çatıştığı bir alan olmuştur (Abdullahzade, 2014: 26; Caşın ve Kısacık, 2017: 19). 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı ve İran İmparatorlukları’nın güçten düşmesi, Gü-ney Kafkasya’da Rus İmparatorluğu’nun etkisinin artmasına sebep olmuştur (Cornell, 2011:7; Abdullahzade, 2014: 27). Rus İmparatorluğu, 1813 ve 1828’de İran İmparatorluğu ile imzaladığı andlaşmalar ile bölgede kontrolü sağlamıştır (Caşın ve Kısacık, 2017: 18). Son-rasında bölgenin nüfus yapısını kökten değiştirmek için sistemli şekilde çalış-mıştır (Krüger, 2010:8; SAM, 2013: 15). Bu çalışmalar sonucu bölgenin nüfusu Ermeniler lehine ciddi bir değişime uğramıştır (SAM, 2013:15; Abdullahzade, 2014:35).  Rus İmparatorluğu, Güney Kafkasya’daki iktidarını güçlendirmek için Ermenileri bölgeye yerleştirmiş ve güçlendirmiştir (Abdullahzade, 2014:33; Caşın ve Kısacık, 2017: 19). Ermenileri bölgeye yerleştirip güçlendi-rerek Osmanlı İmparatorluğu ile arasında bir tampon bölge yaratmayı hedef-lemiştir (Abdullahzade, 2014: 32). Rus İmparatorluğu’nun tarihi Azerbaycan topraklarına Ermenileri yerleştirmeye, bölgenin nüfusunu değiştirmeye yöne-lik politikaları Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkışında önemli bir rol oy-namıştır (Abdullahzade, 2014: 43). Rus İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından 28 Mayıs 1918’de Azer-baycan Demokratik Cumhuriyeti (Cornell, 2011: 23) ve Ermenistan Demokra-tik Cumhuriyeti kurulmuştur. Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti de Ermeni-lerin tarihsel süreçte ileri sürdüğü iddiaları benimseyerek Karabağ bölgesinin dağlık kısmı ile ilgili çeşitli taleplerde bulunmuştur (Abdullahzade, 2014:49-50). Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti’nin iddialarının aksine Rus İmpara-torluğu’nun dağılmasının ardından yaşanan süreçte de Karabağ bölgesinin dağlık kısmı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmiştir (SAM, 2013:16; Caşın ve Kısacık, 2017:22). Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin varlığı, Bolşevik ordusunun iş-gali ile 28 Nisan 1920’de sona ermiştir (Krüger, 2010: 14; Cornell, 2011:29; SAM, 2013:12). İşgalin ardından önce Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriye-ti sonra da 7 Temmuz 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine bağlı olarak Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kurulmuştur (Cornell, 1997:4; SAM, 2013: 17). Bu süreçte de, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Azerbaycan Sovyet 
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Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçasını teşkil etmiştir (Krüger, 2010: 14; SAM, 2013:18). Ermenilerin, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ni, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriye-ti’nden ayırma ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleştirme ça-baları SSCB döneminde devam etmiştir. Bu çabalar, 1980’li yılların sonlarından itibaren artmış ve şiddet olaylarına dönüşmüştür. Ancak, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılması söz konusu olmamıştır (Abdullahzade, 2014: 69-70). SSCB döneminde Dağlık Karabağ sorunu, SSCB’nin iç sorunu olarak çözümsüz kalmıştır (Caşın ve Kısa-cık, 2017: 18). Azerbaycan ve Ermenistan, SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsız olmuştur. Azerbaycan bağımsız bir devlet haline geldikten sonra Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin özerkliğini kaldırmıştır (SAM, 2013: 19). İki devle-tin bağımsız olmalarının ardından Dağlık Karabağ sorunu iki devlet arasındaki bir uluslararası soruna dönüşmüştür (Caşın ve Kısacık, 2017: 18). 1992 ve 1994 yılları arasında ise Dağlık Karabağ sorunu iki devlet arasındaki savaşa dönüşmüştür. Dağlık Karabağ Savaşı, 1994’te Bişkek’te imzalanan ateşkes andlaşması ile durdurulmuştur (Krüger, 2010: 22; Caşın ve Kısacık, 2017:30). Ateşkes andlaşmasından itibaren Dağlık Karabağ sorunu dondurulmuş bir sorundur (SAM, 2013: 15; Caşın ve Kısacık, 2017:15). Ancak, zaman zaman ateşkes andlaşmasının ihlal edildiği, bu sorunun tekrar canlanmaya başladığı görülmektedir (de Waal, 2014:5). Günümüzde Azerbaycan topraklarının %20’si halen Ermenistan’ın işgali altındadır (Cornell, 1997:9; Maclachlan ve Peart, 2017: 10). Dağlık Karabağ sorununun tarihsel gelişim süreci incelendiğinde Erme-nistan’ın tarihsel iddiaları bağlamında, Karabağ bölgesinin dağlık kısmının hiçbir zaman Azerbaycan’ın bir parçası olmadığını, aksine Büyük Ermenis-tan’ın bir parçası olduğunu ve sonrasında bağımsız olarak yönetildiğini ileri sürdüğü anlaşılmaktadır. Ermenistan, tarihsel iddialarından hareketle Karabağ bölgesinin dağlık kısmı ile ilgili taleplerde bulunmaktadır. Ancak, tarihsel veri-ler Karabağ bölgesinin dağlık kısmının geçmişten bu yana Ermenistan ile doğ-rudan bir ilişkisi olmadığını, Azerbaycan’ın tarihsel topraklarının bir parçasını teşkil ettiğini, Ermenilerin tarihsel iddialarının ve bu iddialara dayandırdıkları taleplerinin kabul edilebilir olmadığını göstermektedir (Abdullahzade, 2014: 84). 
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1.2. Dağlık Karabağ Savaşı Sırasında Hocalı’da Yaşananların Soykı-
rım Olarak Değerlendirilmesi Eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi sınırları içinde kalan bir kasaba olan Hocalı, 1991 yılının Ekim ayından itibaren Ermeniler tarafından silahlı abluka altına alınmıştır. Silahlı abluka sürecinde Hocalı’ya elektrik ve su verilmemiş-tir, yiyecek yakıt ve temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması engellenmiştir, kasabanın dışarı ile telefon irtibatı kesilmiştir. Hocalı’ya ulaşmak sadece heli-kopter yoluyla mümkün olmuştur. Hocalı’ya soykırımdan önceki son uçuş da 13 Şubat 1992’de gerçekleştirilmiştir (de Waal, 2014: 231; Mirzazade, 2014:157; Goltz, 2018: 176). Hocalı’da Şubat ayının ikinci yarısından itibaren silahlı abluka yoğunlaşmış ve kasaba toplarla ve ağır silahlarla bombardımana tutulmuştur (Özarslan, 2014:192). 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermeniler, Hocalı’ya saldırmış ve Hocalı’da bir soykırım gerçekleştirmiştir (Şıhaliyev, 2002:157; Mirzazade, 2014: 156). Hocalı soykırımında 613 kişi öldürülmüştür. Öldürü-lenlerin 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıdır. Hocalı soykırımı sonucu 487 kişi kalıcı hasara sebep olacak şekilde yaralanmış, 1275 kişi rehin alınmıştır, 150 kişi ise halen kayıptır (Aslanlı, 2013: 59; Mirzazade, 2014: 161; Maclachlan ve Peart, 2017: 30). Soykırımda öldürülenlerin cesetleri incelendiğinde, birçoğu-nun yakıldığı, burun, kulak gibi çeşitli organlarının kesildiği, gözlerinin oyul-duğu, kafa derilerinin yüzüldüğü, cesetlerin kimlikleri tespit edilemeyecek şekilde vahşice işkence gördüğü tespit edilmiştir (Şıhaliyev, 2002: 157; Paşayeva ve Memmetova, 2011:9; Goltz, 2018: 178).  Ermenilerin Hocalı’ya saldırmasının ve Hocalı’da bir soykırım gerçekleş-tirmesinin sebepleri arasında Hocalı’nın Karabağ bölgesindeki tek havaalanına sahip olması (de Waal, 2014: 231; Mirzazade, 2014: 156; Maclachlan ve Peart, 2017: 80) ve stratejik açıdan arz ettiği önem (Aslanlı, 2013: 58; Mirzazade, 2014: 156) gibi hususlar yer almaktadır. Hocalı’nın stratejik önemi, bölgenin merkezi olan Hankendi’ne 10 km mesafede bulunmasından, Ağdam-Şuşa, Hankendi-Askeran yolu üzerinde yer almasından kaynaklanmaktadır (Paşayeva ve Memmetova, 2011: 17; Mirzazade, 2014: 156). Ermeniler, strate-jik açıdan önem arz eden, bölgenin tek havaalanına sahip olan Hocalı kasaba-sını işgal ederek Dağlık Karabağ Savaşı’nda üstünlük sağlamayı hedeflemiştir. Hocalı soykırımının sebepleri arasında ayrıca, Ermenilerin Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlılara gözdağı verme istekleri yer almaktadır (Paşayeva ve Memmetova, 2011: 7; de Waal, 2014: 233). Ermenilerin Hocalı 
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soykırımını planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirdikleri Serj Sarkisyan’ın Thomas de Waal’e verdiği röportajdan anlaşılmaktadır. Dağlık Karabağ Savaşı’nda Er-menilerin komutanı olan, daha sonra Ermenistan Savunma Bakanı ve Cumhur-başkanı olan Sarkisyan, röportajında “Hocalı’dan önce, Azeriler bizimle dalga geçtiklerini sanıyorlardı. Ermenilerin sivillere el kaldırmayacak bir millet ol-duğunu zannediyorlardı. Biz bunu (bu basmakalıp düşünceyi) kırmayı başar-dık.” demiştir. Sarkisyan’ın ifadeleri Hocalı soykırımının kasten ve Azerbaycan-lılara gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiğine işaret etmektedir (de Waal, 2014:233). Hocalı soykırımının, Sumgayıt’ta Ermenilere yönelik olarak gerçek-leştirilen Sumgayıt olaylarının yıldönümüne denk gelmesi (de Waal, 2014:231; Goltz, 2018:176) de bu soykırımın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret et-mektedir.  Hocalı’da yaşananlar, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Ceza-landırılması Sözleşmesi’nde (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948) düzenlenen soykırım suçu ile paralellik arz et-mektedir (Özarslan, 2014:187). Sözleşme’de, soykırım suçunun oluşması bazı koşullara bağlanmıştır (Kuran vd., 2014:235-238; Gündüz, 2014:499-503). Bu durumda öncelikle Hocalı’da yaşananlarının Sözleşme çerçevesinde incelen-mesi gerekmektedir (Özarslan, 2014:188). Bu çalışmanın konusu Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde Ermenistan’ın Hocalı soykırımından doğan uluslara-rası sorumluluğunun incelenmesi değildir. Buna rağmen, Hocalı’da yaşananla-rın soykırım teşkil edip etmediği incelenirken Sözleşme’den hareket edilmesi-nin sebebi, Sözleşme’nin soykırım ile ilgili olarak getirdiği düzenlemelerin uluslararası hukukun yerleşmiş kurallarını yansıtmasıdır. Soykırım suçunun tanımı, Sözleşme’nin 2. maddesinde yapılmaktadır. Sözleşme’nin başlangıç kısmında ve 1. maddesinde yer alan düzenlemeler de soykırım suçunun tanımı açısından önem arz etmektedir (Özarslan, 2014:194). Sözleşme’nin başlangıç kısmında soykırım suçunun BM’nin ruhuna ve amaçla-rına aykırı olduğu, uygar dünya tarafından lanetlendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, soykırımın insanlık için büyük kayıplar meydana getirdiği, insanlığı bu iğrenç musibetten kurtarmak için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu belir-tilmektedir  (Kuran vd., 2014:235; Gündüz, 2014:499). Sözleşme’nin 1. madde-sinde Sözleşme’ye taraf devletler, ister barış zamanında ister savaş zamanında işlensin, soykırım suçunu önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt etmektedirler, soykırımın bir uluslararası suç olduğunu teyit etmektedirler (Kuran vd., 2014:235; Gündüz, 2014:499). 
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Sözleşme’nin 2. maddesinde soykırım suçunu oluşturan fiiller sayılmak-tadır. Bu düzenlemeye göre, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen ve sınırlı şekilde sayılan fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturmaktadır. Sözleşme’nin 2. maddesinde sayılan fiiller arasında; gruba mensup olanların öldürülmesi, grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi, grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesapla-narak yaşam şartlarını kasten değiştirmek, grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak, gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nak-letmek yer almaktadır (Hüseynov, 2012: 207; Kuran vd., 2014:235; Gündüz, 2014:500). Soykırım suçunun, maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru bulunmak-tadır. Soykırım suçunun maddi unsurunu Sözleşme’nin 2. maddesinde sayılan fiillerden birinin gerçekleştirilmesi teşkil etmektedir. Soykırım suçunun mane-vi unsurunu ise Sözleşme’nin 2. maddesinde sayılan grupları kısmen veya ta-mamen ortadan kaldırmaya yönelik özel kast teşkil etmektedir (Hüseynov, 2012:207-208; Özarslan, 2014:197). Hocalı soykırımı sırasında soykırım suçunun maddi unsurunu teşkil eden ve Sözleşme’nin 2. maddesinde sayılan fillerin ilk üçü gerçekleştirilmiştir. Hocalı soykırımı sırasında öncelikle gruba mensup olanların öldürülmesi fiili gerçekleştirilmiştir ve 613 kişi öldürülmüştür (Özarslan, 2014.206). Hocalı soykırımı sırasında ikinci olarak grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi fiili gerçekleştirilmiştir ve 487 kişi kalıcı hasara sebep olacak şekilde yaralanmış, 1275 kişi rehin alınmıştır. Ayrıca, Hocalı soy-kırımı mağdurları, bedensel ve ruhsal tacize, tecavüze, insanlık dışı muamele-lere ve işkenceye maruz kalmıştır (Özarslan, 2014:206). Hocalı soykırımı sıra-sında üçüncü olarak, grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek fiili gerçekleşti-rilmiştir. Hocalı, Ekim 1991’den soykırıma kadar geçen sürede silahlı abluka altında tutulmuş, Hocalı’ya ulaşım kısıtlanmış, yiyecek, yakıt ile temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması engellenmiş ve Hocalı her gün ağır bombardımana tutulmuştur (Özarslan, 2014:207). Hocalı soykırımı, soykırım suçunun manevi unsuru açısından incelendi-ğinde bu suçun ulusal ve etnik bir grup olarak Azerbaycanlılara karşı işlendiği açıktır (Paşayeva ve Memmetova, 2011:7). Hocalı soykırımı sırasında gerçek-leştirilen fiiller ve Hocalı’nın soykırımdan önce 5 ay boyunca silahlı abluka altında tutulması Hocalı soykırımında, Hocalı’da yaşayan Azerbaycanlıların 
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kısmen veya tamamen yok edilmesi kastının güdüldüğünü göstermektedir. Ermeniler’in Hocalı’yı 5 ay boyunca silahlı abluka altında tutması ve soykırım sonrasında Sarkisyan gibi kişilerin verdikleri röportajlarda kullandıkları ifade-ler, Hocalı soykırımının planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğini or-taya koymaktadır (Özarslan, 2014:207-208).  
2. ERMENİSTAN’IN HOCALI SOYKIRIMINDAN DOĞAN ULUSLARARA-

SI SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
2.1. Bir Uluslararası Haksız Fiil Olarak Hocalı Soykırımı Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası Sorumluluğuna Dair Taslak Maddeler (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries, 2001), uluslararası haksız fiil sorumluluğu ile ilgili olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından yü-rütülen kodifikasyon çalışmalarının (Malanczuk, 1997:254) ulaştığı son nokta-dır . Taslak Maddeler’de uluslararası haksız fiil sorumluluğuna ilişkin uluslara-rası örf adet hukuku kuralları kodifiye edilmiştir ve yeni kurallar getirilmiştir (Erkiner, 2010:4).  Taslak Maddeler’e göre uluslararası haksız fiil sorumluluğunun şartları, bir uluslararası haksız fiil ve bu fiilin devlete isnat edilmesidir. Bu çalışmanın konusu bakımından öncelikle Hocalı soykırımının uluslararası haksız fiil teşkil edip etmediğinin, ardından Ermenistan’a isnat edilip edilemeyeceğinin ince-lenmesi gerekmektedir.  Taslak Maddeler m.2’ye göre uluslararası haksız fiil için; bir fiil, bu fiilin bir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmesi şartlarının bir araya gelmesi gerek-mektedir. (Erkiner, 2010:105; Uzun, 2016:45; Shaw, 2018: 563).  Uluslararası haksız fiilin uluslararası sorumluluğu beraberinde getirme-si, uluslararası haksız fiilin icrai surette ya da ihmal suretiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeme, süreklilik arz edip etmeme ve bileşik bir fiil teşkil edip etmeme açısından özenle incelenmesini gerektirmektedir. (Erkiner, 2010:102; Uzun, 2016:54).  Birtakım uluslararası hukuk kuralları devlete, bileşik bir fiili ile ilgili uluslararası yükümlülükler yüklemektedir (Shaw, 2018:564). Örneğin devletin soykırım ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini tek bir fiili ile ihlal edebilmesi mümkün değildir. Devletin soykırım ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ihlal edebilmesi için birden fazla fiil, art arda fiiller gerçekleştirmesi gerekmek-
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tedir. Devletin bu tarz fiillerine bileşik fiil adı verilmektedir (Uzun, 2016:57). Taslak Maddeler m.15’te bileşik bir fiille meydana gelen bir uluslararası yü-kümlülüğün ihlali düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre bileşik bir fiil ile meydana gelen bir uluslararası yükümlülüğün ihlali, bileşik olan fiillerin ulus-lararası haksız fiili oluşturmak için yeterli olduğu anda gerçekleşmektedir. Bu tarz durumlarda uluslararası haksız fiil ve uluslararası yükümlülüğün ihlali, ilk fiilden başlayarak bütün süreye yayılmakta ve bu fiiller devam ettiği sürece devletin uluslararası sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Hocalı soykırımı, Taslak Maddeler m.15’e göre bileşik bir fiille, bir ulus-lararası yükümlülüğün ihlal edilmesinin örneğidir. Yukarıda bahsedildiği üzere Hocalı soykırımı sırasında öldürme, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verme, grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirme fiilleri birlikte gerçekleştiril-miştir. Taslak Maddeler m.12’ye göre, kaynağı ya da niteliği ne olursa olsun bir uluslararası yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde uluslararası haksız fiil so-rumluluğu doğmaktadır. İhlal edilen uluslararası yükümlülüğün, uluslararası andlaşma ya da uluslararası örf adet hukuku kuralından kaynaklanması ulus-lararası haksız fiil sorumluluğunun doğması bakımından fark yaratmamakta-dır (Erkiner, 2016:108; Uzun, 2016:58, Shaw, 2018:564).  Hocalı’da Ermeniler tarafından gerçekleştirilen fiil, soykırım fiilidir. Soy-kırım fiili ile Ermenistan, soykırım yasağı uluslararası hukukun emredici kuralı olduğu için uluslararası hukukun emredici kuralından kaynaklanan, uluslara-rası toplumun geneline yönelik bir uluslararası yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu durum, Hocalı soykırımının uluslararası hukukun emredici kuralını, ulusla-rarası toplumun geneline yönelik uluslararası yükümlülüğü ihlal eden bir ulus-lararası haksız fiil teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. 
2.2. Hocalı Soykırımının Ermenistan’a İsnat Edilmesi Hocalı soykırımının uluslararası haksız fiil teşkil ettiğinin tespit edilme-sinin ardından, bir uluslararası haksız fiil olarak Hocalı soykırımının Ermenis-tan’a isnat edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Devlet soyut bir varlıktır. Devletin fiilleri, bireylerce gerçekleştirilmek-tedir (Dülger, 2015: 56). İsnat, hangi bireylerin hangi fiillerinin devlete yükle-nebileceğini ortaya koymaktadır ve bir uluslararası yükümlülüğü ihlal eden fiil ile devlet arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Bu bağlantı, uluslararası yüküm-lülüğün ihlalinden doğan uluslararası sorumluluğu devlete yüklemektedir (Bal, 2006:189). 
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Bir fiilin devlete isnat edilmesi şartları, Taslak Maddeler m.4 ve m.11 arasında düzenlenmektedir. Taslak Maddeler’deki bu düzenlemeler, isnat ile ilgili uluslararası örf adet hukuku kurallarını yansıtmaktadır ve uluslararası yargı organı kararları ile paralellik arz etmektedir (Erkiner, 2007: 150). Hocalı soykırımında o dönem Hankendi’de bulunan SSCB’den kalma 366. Alay’a bağlı birlikler de önemli rol oynamıştır (Şıhaliyev, 2002:158; Mirzazade, 2014:162; Maclachlan ve Peart, 2017:82; Goltz, 2018:179). Ancak, 366. Alay’a bağlı birliklerin Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluklarının incelenmesi başka bir çalışmanın konusunu teşkil etmektedir ve bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Hocalı soykırımı, Ermenistan ordusuna bağlı askeri birlikler ve eski Dağ-lık Karabağ Özerk Bölgesi’nde bulunan Ermeni gönüllü ve milislerince gerçek-leştirilmiştir. BM’nin ilgili kararları (Makili-Aliyev, 2013:76-86) da bu hususa işaret etmektedir (Özarslan, 2014:204). Hocalı soykırımını Ermenistan ordu-suna bağlı askeri birlikler ve Ermenistan’ın yönlendirmesi ve denetimi altın-daki eski Dağlık Karabağ Özerk bölgesinde bulunan gönüllü ve milislerin ger-çekleştirmesi, devlet organlarının davranışından doğan uluslararası sorumlu-luğu düzenleyen Taslak Maddeler m.4 (Shaw, 2018:567) ve devletin yönlen-dirmesi ya da denetimi altındaki davranışlardan doğan uluslararası sorumlu-luğu düzenleyen Taslak Maddeler m. 8 (Shaw, 2018:569) çerçevesinde Hocalı soykırımının Ermenistan’a isnat edilebileceğini ortaya koymaktadır.  
3. ERMENİSTAN’IN HOCALI SOYKIRIMINDAN DOĞAN ULUSLARARA-

SI SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI 
3.1. Ermenistan’ın Uluslararası Sorumluluğunun Sonucu Olarak Or-

taya Çıkan Uluslararası Yükümlülükleri Taslak Maddeler’in ikinci bölümünde uluslararası sorumluluğun sonuç-ları düzenlenmektedir (Erkiner, 2010: 186). Taslak Maddeler m.30 ve m.31’e göre, uluslararası haksız fiili gerçekleştiren devletin uluslararası haksız fiile son verme, uluslararası haksız fiilin tekrar edilmeyeceğine dair uygun güven-celer sunma ile onarım yükümlülüğü bulunmaktadır.  Onarım yükümlülüğü bağlamında Taslak Maddeler m.35’e göre sorumlu devlet, uluslararası haksız fiilin gerçekleştirilmesinden önceki hali yeniden tesis etmelidir. Eski hale getirme, maddi olarak imkânsız ise ya da orantılılık ilkesine göre tazminata nazaran tercih edilmeye değer bir fayda getirmiyorsa uygulanmamaktadır (Erkiner, 2010:201; Uzun, 2016:115). 
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Taslak Maddeler m.36’ya göre sorumlu devlet, uluslararası haksız fiil se-bebiyle ortaya çıkan zararı, bu zararın eski hale getirme ile onarılamadığı öl-çüde tazmin etme yükümlülüğü altındadır. Tazminat, mali olarak hesaplanabi-lir bütün zararı ve saptanabilir olmak kaydıyla mahrum kalınan kazançları kapsamaktadır (Erkiner, 2010:205; Uzun, 2016:116). Tazminat, bir devletin ya da vatandaşlarının gördüğü; maddi ya da ma-nevi, mali olarak hesaplanabilir bütün zararı onarmalıdır (Uzun, 2007: 98). Maddi zarar, devletin kendine ya da vatandaşlarına ait mallara veya maddi olarak değer biçilebilen çıkarlarına verilen zarar anlamına gelmektedir (Uzun, 2007:100). Manevi zarar ise, mali olarak hesaplanabilir olmak kaydıyla devle-tin vatandaşlarının uluslararası haksız fiil sebebiyle çektikleri acıdan kaynak-lanan zarardır (Uzun, 2007: 98). Taslak Maddeler m.37’ye göre sorumlu devlet, uluslararası haksız fiil se-bebiyle ortaya çıkan zararı eski hale getirme ya da tazminat ile onaramadığı ölçüde manevi onarım yoluna gitme yükümlülüğü altındadır. Manevi onarım; bir uluslararası yükümlülüğün ihlali kabul edilerek, üzüntü beyan edilerek, resmi özür dilenerek ya da diğer uygun biçimlerde gerçekleştirilebilmektedir. Manevi onarımın diğer onarım çeşitlerinde olduğu gibi zarar ile orantılı olması ve sorumlu devlet için küçük düşürücü bir hal almaması gerekmektedir (Erkiner, 2010:214; Uzun, 2016:118). Ermenistan’ın, Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluğunun sonucu olarak ilgili devletlerin talepleri doğrultusunda onarım yoluna gitmesi gerekmektedir. Ancak, soykırımdan doğan uluslararası sorumluluğun sonucu olarak eski hale getirme yoluna gitmek maddi olarak imkansızdır. Soykırımda öldürülen 613 kişinin hayata döndürülmesi mümkün değildir ayrıca, kalıcı hasara sebep olacak şekilde yararlanan 487 kişinin eski sağlığına kavuşturul-ması mümkün değildir. Bu durumda Ermenistan’ın ilgili devletlerin talepleri doğrultusunda Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluğunun so-nucu olarak maddi tazminat yoluna gitmesi gerekmektedir. Talep edilmesi durumunda Ermenistan’ın ödemesi gereken tazminatın mali olarak hesapla-nabilir bütün zararı, Hocalı soykırımından doğan maddi zararı ve Azerbaycan devletinin vatandaşlarının Hocalı soykırımı sebebiyle çektikleri acıdan kaynak-lanan manevi zararı kapsaması gerekmektedir. Hocalı soykırımının sebep ol-duğu zararın, maddi olarak hesaplanabilir olan zarardan ibaret olmadığı açık-tır. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın maddi tazminat yoluyla onarılamayan zarar-ları için, yine ilgili devletlerin talepleri doğrultusunda manevi onarım yoluna gitmesi gerekmektedir.  
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3.2. Ermenistan’ın Uluslararası Sorumluluğuna Başvurulması 
 Taslak Maddeler’in üçüncü bölümünde devletin uluslararası sorumlu-luğunun uygulanması düzenlenmektedir. Taslak Maddeler m.42’ye göre bir devlet, mağdur devlet sıfatıyla başka bir devletin uluslararası sorumluluğuna başvurabilmektedir. Bunun için ihlal edilen uluslararası yükümlülüğün bu dev-lete karşı bireysel olarak borç oluşturması ya da kendisinin parçası olduğu bir grup devlete karşı ya da uluslararası toplumun bütününe karşı borç oluştur-ması gerekmektedir (Erkiner, 2010:252; Uzun, 2016:126; Shaw, 2018:576). Bu çerçevede, Hocalı soykırımı sebebiyle mağdur olan devlet olarak Azerbaycan, Ermenistan’ın uluslararası sorumluluğuna başvurabilir.  Taslak Maddeler m.48’de mağdur devletten başka bir devlet tarafından uluslararası sorumluluğa başvurulması düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, ihlal edilen uluslararası yükümlülük, uluslararası toplumun geneline yö-nelik olan bir yükümlülük ise, mağdur devletten başka her devletin, başka bir devletin sorumluluğuna başvurma hakkı vardır (Erkiner, 2010:266; Uzun, 2016:129; Shaw, 2018:577). Bu çerçevede, mağdur devlet olan Azerbay-can’dan başka her devlet, Hocalı soykırımı sebebiyle Ermenistan’ın uluslarara-sı sorumluluğuna başvurabilir. Çünkü, Ermenistan Hocalı soykırımı ile ulusla-rarası toplumun geneline yönelik bir uluslararası yükümlülüğünü ihlal etmiş-tir. Taslak Maddeler m.48/2’ye göre, mağdur devletten başka bir devlet ta-rafından uluslararası sorumluluğa başvurulması durumunda, sorumlu devlet-ten şunlar istenebilmektedir: uluslararası haksız fiile son vermesi ve uluslara-rası haksız fiilin tekrar edilmeyeceğine dair uygun güvenceler vermesi, mağ-dur devletin lehine onarım yükümlülüğünün yerine getirmesi (Erkiner, 2010:268; Uzun, 2016:131). Azerbaycan’dan başka bir devletin Hocalı soykı-rımı sebebiyle Ermenistan’ın uluslararası sorumluluğuna başvurması duru-munda, Ermenistan’dan talep edebilecekleri yukarıda sayılanlar ile sınırlıdır. 
 
Sonuç Dağlık Karabağ sorunu, tarihsel gelişim süreci oldukça gerilere giden bir sorundur. Bu sorun, zamanla Azerbaycan ve Ermenistan devletleri arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı’na dönüşmüştür. Azerbaycanlılara gözdağı vermek, böl-genin tek havaalanına ve stratejik açıdan önem arz eden kasabasına sahip ol-mak isteyen Ermeniler, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Hocalı’ya saldırmış ve Hocalı soykırımını gerçekleştirmiştir. Hocalı’da yaşananlar incelendiğinde, Hocalı’da bir soykırım gerçekleştirildiği sonucuna varılmaktadır. 
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 Hocalı soykırımının, Ermenistan’ın uluslararası hukukun emredici ku-ralından kaynaklanan, uluslararası toplumun geneline yönelik uluslararası yükümlülüğünü ihlal eden bir uluslararası haksız fiil teşkil ettiği ve Ermenis-tan’a isnat edilebileceği açıktır. Başka bir ifade ile, Taslak Maddeler açısından incelendiğinde Ermenistan’ın Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorum-luluğunun şartları gerçekleşmiştir.  Ermenistan’ın Hocalı soykırımından doğan uluslararası sorumluluğu-nun sonucu olarak ilgili devletlerin talepleri doğrultusunda maddi tazminat ve manevi onarım yoluna gitmesi gerekmektedir. Ermenistan’ın Hocalı soykırı-mından doğan uluslararası sorumluluğuna Hocalı soykırımının mağdur devleti olarak Azerbaycan ve ihlal edilen uluslararası yükümlülük uluslararası toplu-mun geneline yönelik bir yükümlülük olduğu için Azerbaycan’dan başka her devlet başvurabilir.  
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Özet Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki dostlukla başlayan ilişkilerin önemli bir bölümü savaşlarla geçmiştir. Rusya, Osmanlı Devleti ile mücadelesinde her zaman kendi lehine bir zemin yaratmak istemiştir. Bütün Slav ırkına ve milliyetine mensup unsurları bir yönetim altında birleştirme ideali ile sıcak denizlere ulaşmayı arzulamış-tır.  Bu ideali doğrultusunda Osmanlı topraklarında her zaman gözü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nı ise bu hedeflerini gerçekleştirebileceği en uygun dönem olarak gör-müştür. Yavuz ve Midilli’nin de dâhil olduğu Osmanlı Donanması, Karadeniz’deki bas-kının ardından 29 Ekim 1914’te Rus limanlarını ve burada bulunan gemileri bomba-lamıştır. Bu olay üzerine, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne 1 Kasım’da savaş ilan etmesi ile  başlayan mücadele, 15 Aralık 1917’ye kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı - Rus muharebeleri Kafkas Cephesi, Karadeniz’deki deniz muharebeleri, Galiçya ve Romanya olmak üzere Avrupa Cephelerinde yaşanmıştır.  Bu cephelerde Ruslar, casusluk teşkilatları vasıtasıyla Almanya, Avusturya- Ma-caristan ve Osmanlı Devleti’ne karşı yoğun bir casusluk faaliyeti sürdürmüşlerdir. Casuslar ve esirlerden elde ettikleri bilgilerle savaşın akışını değiştirmek istemişlerdir. Özellikle de, Osmanlı Devleti ile olan konularında problem sahaları oluşturmak iste-mişlerdir. Osmanlı Devleti de kendisi için ciddî bir tehlike olarak gördüğü Rus casusluk faaliyetlerini, yakından takip etmiş ve önleyici tedbirler alma yoluna gitmiştir.  Tebliğ konusu makalede; Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın casusluk faaliyet-leri ve Osmanlı Devleti’nin Ruslar tarafından yapılan casusluğun önlenmesi için aldığı önlemler değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Rusya, Osmanlı Devleti, Casus, Casus-luk, Casus teşkilatı, Rus Casus Teşkilatı, Karşı Casusluk.  
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for its favour in conflict with Ottoman Empire. Russia desired to gain access to the warm waters with the ideal of gathering components of whole Slav race and nationality. Russia had eyes on the land of The Ottoman Empire in line with this ideals. Russia considered the World War I as the most favorable era to achieve these objectives. The Ottoman Armada including Yavuz and Midilli bombed the harbour of Russia and ships in it after the raid in Black Sea on 29th October 1914. On this occasion, The conflict starting with Russia declaring war against Ottoman Empire On 1st November,  lasted until 15th December 1917.  The Battles between Russia and The Ottoman Empire occured in Caucasian frontline, naval battles in Black Sea occured in European frontlines including Galicia and Romania frontline. On these frontlines, Russians carried out intense espionage activities via espionage organisations against Germany, Austria-Hungary and Ottoman Empire. With the Information was gathered from spies and prisoners of war, Russians wanted to alter pace of the war. Especially, they intentionally wanted to make troubles about the matters in relations with The Ottomans. The Ottoman Empire followed Russian espionage activities closely, seen as a significant threat and took preventive measures. In this article, the preventive measures were taken by The Ottoman Empire to prevent Russian’s espionage activities during World War I will be evaluated. 
Keywords:  World War I, Russia, Ottoman Empire, Spy, Espionage, Espionage Organisations, Russian Espionage Organisation, Counterespionage 
  
GİRİŞ Osmanlı- Rus ilişkilerinin tarihini 1492 yılına kadar geri götürmemiz mümkündür. Bu sırada Rusya tahtında “Moskova Büyük Knez’i” ünvanı ile hü-küm süren III. İvan, ülkesinin ticari ve ekonomik durumunu güçlendirme çare-lerini arıyordu. Kırım Hanı Mengli Giray vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu ile ticari ve ekonomik ilişkilere teşebbüs etmiştir. Osmanlılar başlangıçta genel siyasetleri içerisinde Rusya ile ilişkilerine pek önem vermemişlerdir. Rusya ile ilişkiler Rusya’daki Türkler aracılığıyla ile özellikle Kırım Hanlığı vasıtasıyla yürütülmek istenmiştir. Fakat Rusya’daki Türkler siyasî bağımsızlıklarını kay-bedip, birer birer Çarlık Rusyası’nın egemenliğine girmesiyle birlikte doğrudan doğruya ilişkiler başlamıştır. Türk tarihinin son üçyüz yıl içerisindeki devrinin, en önemli bölümünü Rusya ile siyasi ve askerî ilişkiler oluşturur. Osmanlı İm-paratorluğu’nun jeopolitik durumu ve Rusya’nın, Büyük Petro’dan itibaren takip ettiği genişleme ve istilâ siyaseti gereği, bu iki devlet arasında, başta as-kerî olmak üzere, çok çeşitli karşılaşmalar yaşanmıştır. Birinci Petro’dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında, Bi-rinci Dünya Savaşı dâhil, dokuz büyük savaş yaşanmıştır. Bunlardan ikisi hariç 
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(1711 Prut Savaşı, 1856 Kırım Savaşı) bütün savaşlarda Osmanlı İmparatorlu-ğu yenilmiştir. Özellikle, II. Katerina ile başlayan Osmanlı-Rus savaşları, XIX. Yüz yıl sonlarına kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük toprak kayıplarıyla sonuçlanmıştır. 1878 Şubat’ında ise Rus orduları İstanbul önlerine kadar gel-miştir. Rusya’nın Karadeniz’i bir Rus gölü haline getirerek, İstanbul’u ve Bo-ğazları ele geçirdikten sonra, sıcak denizlere inme politikası bilinen bir gerçek-tir. Rusya’nın bu hayalini gerçekleştirmek üzere Balkanlarda, Basra Körfezi’ne ulaşmak için Kafkaslarda ve daha sonra İskenderun Körfezi’ne ulaşmak için Doğu Anadolu’da yayılmacı politikasını sürdürmüştür. Rusya bu istilâcı siyase-tini takip ederken, çeşitli bahanelerle hep Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açan taraf olmuştur. Bu savaşların sonucunda da Osmanlı İmparatorluğu’ndan topraklar elde etmiştir. Rusya, Kafkaslarda ve Doğu Anadolu’daki faaliyetleri sırasında; başta Ermeniler olmak üzere bazı muhteris toplulukları da kendi politikaları doğrultusunda, bağımsızlık hayalleri ile aldatarak, Osmanlı İmpara-torluğu aleyhine kullanmıştır ( Kılıç:1998, s.15). Bu nedenle de, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki başlangıçta dostluk-la başlayan ilişkilerin önemli sayılacak bir bölümü mücadelelerle geçmiştir. Rusya, Osmanlı Devleti ile mücadelesinde her zaman kendi lehine bir zemin yaratmak istemiştir. Bütün Slav ırkına ve milliyetine mensup unsurları bir yö-netim altında birleştirme ideali ile sıcak denizlere ulaşmayı arzulamıştır.  Bu ideali doğrultusunda Osmanlı topraklarında her zaman gözü olmuş-tur. Birinci Dünya Savaşı’nı ise bu hedeflerini gerçekleştirebileceği en uygun dönem olarak görmüştür. Yavuz ve Midilli’nin de dâhil olduğu Osmanlı Do-nanması, Karadeniz’deki baskının ardından 29 Ekim 1914’te Rus limanlarını ve burada bulunan gemileri bombalamıştır. Bu olay üzerine, Rusya’nın Osman-lı Devleti’ne 1 Kasım’da savaş ilan etmesi ile  başlayan mücadele, 15 Aralık 1917’ye kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı - Rus muhare-beleri Kafkas Cephesi, Karadeniz’deki deniz muharebeleri, Galiçya ve Romanya olmak üzere Avrupa Cephelerinde yaşanmıştır (Arslan: 2008, s.23-25). Bu cephelerde Ruslar, casusluk teşkilatları vasıtasıyla Almanya, Avus-turya- Macaristan ve Osmanlı Devleti’ne karşı yoğun bir faaliyet sürdürmüş-lerdir. Casuslar ve esirlerden elde ettikleri bilgilerle savaşın akışını değiştir-mek istemişlerdir. Özellikle de, Osmanlı Devleti ile olan sorunlu konularında problem sahaları oluşturmak istemişlerdir. Osmanlı Devleti de kendisi için ciddî bir tehlike olarak gördüğü Rus casusluk faaliyetlerini, yakından takip etmiş ve önleyici tedbirler alma yoluna gitmiştir.  



SERVET AVŞAR 

 

 46

I- RUS CASUS TEŞKİLATI VE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK FAALİ-
YETLERİ Kazım Karabekir Paşa, “Gizli harp İstihbarat” isimli eserinin casusluk bö-lümünde, köklü bir casusluk teşkilâtı olan Çarlık Rusyası’nın Casusluk Teşkilâ-tı’nı şu ifadelerle anlatmaktadır: “1905 Japon Savaşı’nın ardından Ruslar, Japon casusluğundan faydalanarak, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Dev-leti’ne karşı casusluk faaliyetlerini artırdılar. Teşkilâtın esası şöyleydi:  En az iki yıl kıtada hizmet etmiş olan subaylardan isteyenler “Dil Oku-lu”na alınır. Burada üç yıl gidecekleri ülkeyi ve dilini öğrenirler. Mesela, Türki-ye’ye gelecek casusları ele alalım: Bunlara bu okullarda Türkçe ile birlikte, Türk Tarihi, Türk Coğrafyası, Türk Dini (İslamiyet’in temel kuralları), Türk Gelenekleri, Türk ahlakı, Türk siyaseti, Türk ekonomisi… Kısaca, Türklere ait ne varsa sırasıyla öğretilir.  Böylece, Türkiye’yi öğrenen subay, Türklerle ilgili her şeyi öğrenmiş ve bunlar üzerine Türkçe tartışabilir duruma getirilmiştir. İran’a, Afganistan’a ve Almanya’ya gönderilecekler de bu şekilde yetiştirilir. Sınavda başarılı olamayanlar orduya geri gönderilir. Bunlar da az çok dil öğrenmiş olduklarından karargâhlarda çeviri işlerinde kullanılırlar. Başarılı olanlara casus okullarında birkaç ay casusluğa ait tarihî ve teknik bilgiler veri-lir. Bundan sonra gidecekleri ülkelerin Büyükelçiliklerine gönderilir. Fakat gizli değil, elçilik memuru gibi. Mesela, Osmanlı Devleti’nin Beyoğlu’ndaki Çarlık Rusyası elçiliğine gelen bu yeni hariciye memurları, görünüşte buradaki Rus diplomasi heyetinin birer organı gibidir. Fakat onun öğrenimi henüz bitmemiştir. İki yıl da elçilikte Türkçeyi ve Türkiye’yi öğrenir. Aynı zamanda bu subaylara; kışlalar, birlikler, okullar, hükümet daireleri, siyasî şahsiyetler, meclisler, şahsiyetleri, görüşme usulleri, iktidar ve muhalefet taraftarı, gazeteleri, liderleri, ülkenin ileri gelen-lerinin bilgi ve ahlak durumları, ülkedeki siyasî ve ekonomik akımlar, halkın durumu, kamuoyu, aydınların hayat ve bilgileri… kısaca Beyoğlu barları ve fuhuş haneleri ve kumarhanelerin müdavimlerine varıncaya kadar her şey!... Esasen sivil veya asker büyük mevkileri işgal edenlerin elçiliklerde gizli sicil defterleri vardır. Her taraftan alınan düzenli bilgiler bu defterlere işlenir. Böylece Rusya Hükümeti Osmanlı Devleti Hükümdarlarının, Nazırlarının, Ko-mutanlarının, Daire Başkanlarının ve Kurmay Subaylarının ahlak ve bilgi sevi-yelerinin iç yüzleriyle öğrenmiş olurlar.  İşte elçilikte yetişen casus öğrenciler, bu şekilde İstanbul’da bulunmayan şahsiyetler hakkında da bilgi sahibi olurlar. Ayrıca kendileri her gün elçiliğe 
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gelen gazetelerden bir iktidar, bir de muhalefet yanlısı gazete okumaya ve bun-lardan çıkardığı sonuçları öğretmenlerine bildirmeye de mecburdurlar. Mü-kemmel Türkçesi ve mükemmel tanıma gücüyle yalnız başlarına da gazinolara, salonlara, pastane ve birahanelere ya da İstanbul yakasındaki muhallebici, aşçı, berber, hamam, tiyatro, sinema, herhangi bir inşaat… Hâsılı her yere girip çı-kabileceğinden halk arasında kendine uygun bir meslek seçerek onların arası-na karışabilecek bir yetenek kazanır. Şifre çözmek, belge çalmak ya da fotoğrafını çekmek, eczalı mürekkep kullanmak, bilgi sızdırmak gibi casuslukla ilgili meslekî, tam ve pratik bilgiler de öğrenmişlerdir. Casus adaylarının bu noktaya kadar ki eğitimi maddidir. Bunun bir de manevî yönü vardır. Casus vatan ve milleti uğruna en tehlikeli ve en nazik gö-revleri üzerine alacağından içki, şehvet ve para karşısında yumuşayarak göre-vini ihmal etmemesi gerekir. Bunun için psikolojik etki yapacak konuşmalar yapılır. Tarihten örneklerle aydınlatılır. Bir taraftan da özel hayatı sürekli kontrol altında tutularak, güçlü bir karaktere sahip midir? Geniş bir bakış açısı var mıdır? Kısacası, yabancı bir ülkede vatanı ve milleti uğrunda çalışabilecek midir? Diye incelenir ve tespit edilir. Böylece iki yıl bir sıkı eğitim ve öğretimden geçirildikten sonra, başarılı olanlar casus sınıfına ayrılırlar. Olmayanlar da dışişlerinde görev alırlar ve elçiliklerde ya da konsolosluklarda Türkiye işlerinde çalıştırılırlar. Casus sınıfına geçen subaylar için, Türkiye’de beş yıl çalışma zorunlulu-ğu vardır. Bu sırada gerek kendisi, gerek ülkesindeki ailesi için bol maaş alır. Ailesi onun yerini bilmez fakat birbirlerinin sağlık haberlerini alırlar. Süresi dolan casus isterse görevde kalır, isterse ülkesine döner. Önemli miktarda pa-ra, arazi ve mesken ikramiyesi alır. İsterse ülkesinde dışişlerinde veya genel-kurmayda bu gibi işlerde görev alır. Bunlara bu kadar imkân verilmesinin se-bebi beş yıl çok tehlikeli bir hayat içinde çalışmış olmalarıdır. Çünkü ele geçer-lerse cezası çok ağırdır. Savaş halinde ise kurşuna dizilirler” (Karabe-kir:1998,s.33-36); (Avşar:2018, s.5-6). Görüldüğü üzere, son derece uzun ve dikkatli bir eğitimden geçirilen Rus casuslar, Osmanlı Devleti içinde görevlendirildikleri bölgelerde çeşitli faaliyet-ler yürütmüşlerdir. I. Dünya Savaşı öncesinde, Osmanlı Devleti’nin sınırları içersinde bir casus teşkilatının oluşumuna ağırlık vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde yürütmüş olduğu casus-luk faaliyetleri yavaş yavaş kendisini göstermeye başlamıştır.  Bu casusluk 
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faaliyetlerini 1917 yılı sonuna kadar devam ettirdiği tespit edilmiştir (Avşar: 2002, s.133). Rusya’nın bu casusluk faaliyetlerinin içeriği ve şekli Osmanlı Dev-leti ve Bağlaşıklarınca fizikî ve teknik bir takibe alınarak ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. İşte bu andan itibaren Rus casusluk teşkilatı hakkında gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların Osmanlı topraklarına yönelik ca-susluk faaliyetleri açısından Kirmanşah önemli bir yere sahiptir. Savaştan önce Bağdat Rusya Konsolosu olan Kirsanof, savaş ilânından sonra Kirmanşah’a giderek, casusluk hazırlıklarını buradan yürütmeye başladı. Fakat bu hazırlık-lar Osmanlı haber alma kaynaklarının gözünden kaçmamıştır. Casusluğa karşı önlemler alınmış ve bu kapsamda Ruslar tarafından Kirmanşah’ta kurulduğu saptanan ve Bağdat, Kerkük, Süleymaniye taraflarına kadar teşkilatlanan bir casus örgütü ortaya çıkarılmıştır.  Örgüt üyeleri tutuklanarak, Bağdat Divân-ı Harbi’ne sevk edildiler. Bu meselenin ilginç tarafı söz konusu şahıslar tarafından kurulan casus örgütü-nün, Bağdat İtalyan Konsolosu’nun aracılığıyla kurulmuş olduğu ortaya çıka-rılmıştır. Bu sırada ele geçirilen bir mektup içeriğinden konsolosun bu işin içinde olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Mektup, Bağdat İtalya Konsolosu tarafından, Kirsanof’a yazılmış olup, Osmanlı Devleti’nin dâhilî, siyasî ve askerî durumu hakkında bilgiler vermek-teydi. Bağdat Divân-ı Harbi tarafından yapılan yargılama sonucunda, bu durum kesin surette tespit edilmiştir. Örgüt üyelerinden tüccar Şükrü, Aziz Şamas Cercis, kardeşi Selim ve Mardin’li Kamil’in idamlarına karar verilmiştir.  Bu karar, Padişah tarafından onaylanmıştır. Sadaret, olayla ilgisi bulunan İtalyan Konsolosu hakkında hiç bir işlem yapılmadan ve ona bir şey sezdiril-meden alınan kararın uygulanmasını emretmiştir.  Bağdat Valisi Süleyman Nazif Bey, ilk izlenimlere göre, İtalya Konsolo-su’nun bunu sırf para için yaptığını vurgulayarak “siyasî vaziyetin uygun gö-rülmesi halinde hem vazifesine son verilmesini, hem de nezdinde bulunduğu devletin hukukuna tecavüz etmiş olan bu siyasî memurun Divân-ı Harbi Örfî’ye sevkini” talep etti.  Süleyman Nazif Bey, Konsolosun yaptıklarından dolayı “İtalyanların bile yüzleri kızarmak, kararmak icap eder” şeklindeki sözleri ile konsolosun ceza-landırılmayı hak ettiğini anlatmaya çalışmaktaydı. Bu hadisenin gerçekleştiği sırada henüz İtalya I. Dünya Savaşı’na katılmamıştı. Sadrazam büyük ihtimalle diplomatik bir krize yol açmamak ve İtalya gibi güçlü bir devletle karşı karşıya gelmemek maksadıyla meselenin bu şekilde kapatılmasını tercih etmişti.  
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Ancak, olayın gerçek boyutunun anlaşılması yeni tedbirleri gündeme ge-tirdi. Bu arada Süleyman Nazif Bey, İtalyan Konsolosu’nun görevden alınması konusundaki ısrarlarını sürdürüyordu. Sonunda güç de olsa Konsolos’un Bağ-dat’tan geri alınmasını sağlayabilmiştir (Bozkurt:2015, s.27-28). Rus casus teşkilatının ortaya çıkarılmasında, Osmanlı Devleti’nin resmî yazışmalarında kullandığı şifre suretlerinin, Rus Casuslarınca ele geçirilmesi etkili olmuştur.  Bu durum 2. Şube’den 1387 numara ile gönderilen bir yazıda çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Bu yazıda; “Rusya hükümetinin son za-manlarda Osmanlı sınırları içindeki casusluluk ağını genişleterek, casuslara ayırdığı ödeneği artırdığı ortaya çıktı. Özellikle, şifrelerimizi çözümleyerek veya örneklerini alarak faaliyet gösterdiği, gizli içerikteki telgrafların yerlerine ulaşamamasından anlaşılmıştır. Odessa Osmanlı Başkonsolosluğu’nca bu konu bütün yönleri ile anlaşılmış olduğundan, Dışişleri Bakanlığı’nın dikkatlerine sunulmuştur. Bu yazı aynı zamanda 10 Eylül 1330 (23 Eylül 1914) tarihinde, Bahriye Nezareti’nden Birinci Şube’ye gönderilmiştir” (ATASE: BDH, K:243, D:30/1010, F:006); (Avşar: 2002, s.133). Bunun dışında, Bulgaristan’da Rusya hesabına casusluk yapan bir takım kişilerin yargılanmalarının başlanması üzerine önemli bilgilere ulaşılmaktadır. Casusluk yapan bu kişilerin Bulgaristan’ın Rus taraftarları partilerine üye ol-dukları gibi içlerinde tanınmış kişilerin de yer aldığı görülmektedir. Sofya’da yapılmaya başlayan bu yargılama büyük ilgi ile takip edilmiştir. Casuslukla suçlanan bu kişiler yaptıklarını tamamıyla inkâr etmemişler fakat casusluğun Bulgaristan aleyhine değil, Türkiye aleyhine yapıldığını savunmuşlardır. Ger-çekten de yargılamanın gidişatından anlaşıldığına göre, casusluğun önce Os-manlı Devleti aleyhinde olmak üzere başladığı, sonra Bulgaristan aleyhine de devam ettiği görülmektedir.  Bulgaristan’da ve İstanbul’da Rusya adına casusluk yaptıkları ortaya çı-kan isimleri aşağıda sayacağımız kişilerin yargılanması Sofya Cinayet Mahke-mesi’nde oluşturulan dîvân-ı harb kurulu tarafından bakılmasına 2 Mart 1916 tarihinde başlanmıştır. Mahkemede casusluk suçlamasıyla bu yargılanan kişi-lerin isimleri ve mevcut statüleri şu şekilde kayda geçirilmiştir: (Nedelko Zelenogrof), 45 yaşında, Pirdoplu, evli, zâbit ve da‘vâ vekili. (Hristo Silyanof); İstanbullu, 35 yaşında, gazeteci, evli. (Pervetkin?); Rusçuklu 35 yaşında, gemi kapudanı. Aleksandır Saharof; Tırnovalı, 37 yaşında, gemi kapudanı. Doktor (N. K İspisarevski), Dobrucalı, 36 yaşında, gazeteci, evli. (Vilademir Tesvenkof); Ziştovili, tüccâr, 49 yaşında, hiç evlenmemiş. Suçlananların tamamı Bulgar (prograsist-liberal) yani herkesçe bilinen (Danef) Partisi’nin üyesidir. 
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Mahkemeye sunulan iddianamelerde bu kişilerin Bulgaristan’da Rus ca-susluk teşkilatına hizmet ettikleri ve Rusya Deniz Ateşesi’nin başkanlığında bu casusluk işlerini yürüttükleri ileri sürülmüştür. Bu casusluk örgütüne sadece Bulgaristan’ın Karadeniz sahillerinin savunulmasına yönelik bilgileri değil, Osmanlı Devleti’nin deniz savunmasıyla ilgili bilgileri elde etmeye çalıştıkları suçlaması yöneltilmiştir (ATASE: BDH. K:391, D:39/1549, D: 033); (Tanin:10 Mart 1332/23 Mart 1916 tarih ve 2613 numaralı sayısının 3. Sayfasında).  Ruslar, Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri casusluk faaliyetlerinde; öncelikli olarak, casusluk okullarında yetiştirdikleri casusları kullanmışlardır. Bu casusların kontrolünde yapılan bir takım işlerde ise gerek müslim ve gerek mühtedi (din değiştirmiş) Ermenilerle yerli Rumlardan bir takım mültecileri kullanmışlardır. Ayrıca, çok iyi bir şekilde istifade ettikleri, Tatar Müslüman-lardan da bilgi almak amaçlı casus teşkilatları oluşturmuşlardır.   Bu teşkilatlara mensup olan kimi casusların yakalandıktan sonra, alınan ifadelerinden; Rusların Osmanlı Devleti’nin mevcut durumu ve gücünün ne olduğu konusunda istihbarat ve bilgi toplama amacıyla görevlendirdiği,  bu casusların kayıklarla Osmanlı cephe gerisine, sahilin bir kısmına, uygun bir zamanda sızdırılarak, işbirlikçi yerli unsurlarla, casuslara yataklık ve yardım eden, bu casus teşkilatının diğer kişileri ile temas kurmak üzere sevk olunduk-ları anlaşılmaktadır1 (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-1).  Refahiye’den 1. Şube tarafından Tümenlere gönderilen 18.10.32 (31 Ara-lık 1916) tarihli bir yazıda; Rusların casusluk teşkilatı hakkında bilgi verilmek-tedir.  Sonrasında ise, 3. Ordu Komutanı Mirliva (Tuğgeneral) Vehip Bey tara-fından gönderilen 15/10/32 (28 Aralık 1916) tarih ve 304 numaralı emirde; “Tümenlerin kendi bölgelerinde ve cepheleri gerisinde kimliği belirsiz kişileri gezdirmemeleri ve durumundan şüphelenilen kişilerin gözetim altına alınarak, Kolordu Karargâhı’na gönderilmeleri” istenmektedir (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-2).  Bu ifadelerden, Osmanlı Devleti’ne gönderilen bu casusların istedikleri zaman kolaylıkla geri dönebilmeleri için, beyaz bez üzerine yazılmış bir belge verdikleri tespit edilmiştir. Suşehri’nden 1. Şube tarafından 1. Kafkas Kolordu-
                                                            

1 Üçüncü Ordu İstihbarat Zabitliği’nden, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na 15/10/32 ( 2 Kasım 1916) tarihinde gönderilen bu çok gizli yazıda; “1. Kafkas Kolordusu’nun da cephe gerisinde, özellikle de 36. Fırkanın sağ tarafında bulunan durumu daima şüphe ile bakması, takip ve dikkatle izlemesi istenerek, firarlara müsaade etmemesi emredilmektedir. Ayrıca; 1.10.32 tarih ve 2. Şube 269 numaralı talimata göre titizlikle hareket etmeleri” emredilmektedir. 
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su’nun 9,10 ve 36. Tümenleri’ne gönderilen 29/11/32 (11 Şubat 1917) tarihli ve 605 numaralı özel bir emirde; “Savaşın başından beri Ruslar tarafından, her ne zaman Osmanlı Devleti’ne başıbozuk mülteci suretiyle casus gönderilmişse, bu casusların ellerine istedikleri zaman Rus sınırlarının herhangi bir noktasın-dan kolaylıkla geçebilmeleri için, beyaz bez üzerine yazılmış bir belge verildiği belirtilmektedir. Bu belgelerin, casusun elbise astarının dikkat çekmeyecek bir yerine, yama tarzında dikilmek suretiyle gizlendiği yazılmaktadır (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-4). Bu şekilde Osmanlı Devleti’ne gönderilerin casusların, kendileri hakkın-da bir araştırma ve inceleme başlatıldığını gördükleri andan itibaren, ilk işleri-nin bu belgeyi imha ettikleri veya edebilecekleri ikaz edilerek, Osmanlı Devle-ti’ne gelecek başıbozuk mültecilerin üst- başlarının çok dikkatli bir şekilde aramadan geçirilmesi ve bu hususa çok dikkat edilmesi en ileri hatlara bir emir olarak iletilmiştir. Yine, bu konu ile ilgili olarak Suşehri’nden 19/4/33 (19 Ni-san 1917) tarihinde, Ordu İstihbarat Müdürü Abdülhamit imzasıyla, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen şifre çözümünde şu bilgilere yer veril-mektedir: Avusturya Askeri Temsilciliği’ne dayandırılarak, Genel Karargâh İstihba-rat Şubesi Müdürlüğü’nce bildirilen bilgi aşağıdaki gibidir: Guruhal’deki Rus muhbir nöbetçisi,  casuslukla görevlendirilen persone-li, Rus üniforması altında yalandan firarî imiş gibi, Osmanlı cephe gerilerine göndermektedirler. Birbirlerini tanımaları için isimlerinin ilk harfleri iç çama-şırlarında ve üniformalarının içlerinde mürekkeple yazılı bulunmaktadır. Bun-dan başka kuşaklarının iç tarafında “Zabiliye”2 kelimesi yazılıdır. Muhbirler ayırıcı özellik olarak iç içine bir birine yakın kesik kesik iki çizgiden ve dört hattan oluşan bir bayrağa benzer işaretler taşıyordu” (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:3-13) Görüldüğü üzere Ruslar, Osmanlı Devleti cephe gerilerine çeşitli yollar-dan gönderdikleri casus ve muhbirlerin birbirlerini tanımaları için değişik metot ve araçlar kullanmışlardır.  Bu casus ve muhbirler haber kaçırmada, Birinci Dünya Savaşı’nda görülen bilindik tekniklerin dışında kendilerinin ge-liştirdikleri son derece farklı ve ilginç teknikleri de kullanmışlardır. Rus casuslarının haber kaçırmada kullanmış oldukları yöntemlerle ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Genel Karargâh İstihbarat İkinci Şube 
                                                            

2 Zabiliye kelimesi Rusça “unutulmuş” anlamında bir kelimedir. 
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Müdürlüğü’ne gönderilen 23 Temmuz 1331 (5 Ağustos 1915) tarih ve 4933 sayılı bir yazıda, şu bilgilere yer verilmektedir: “Romanya ve Bulgaristan’da Rus hükümeti hesabına çalışan komitenin Dedeağaç’daki üyelerinin gazeteleri iğnelemek suretiyle mesela “Donanma Çıkdı” haberini vermek için her hangi bir gazetenin birinci sütunundaki (d, v, n, e, n, m, e, e, h) harflerini bir toplu iğne ile delip gazete Dedeağaç’a gidince delik harfleri bir araya toplayarak okumak suretiyle haberleştikleri ve postahaneye bırakılan gazetelerin üzerle-rindeki adreslerin bir başka adresle değiştirilmesinin yeterli bir önlem olacağı Dedeağaç Konsolosluğu’ndan bildirildiği” (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, F:003)  belirtilerek, gerekli olan kişilerin “gazeteleri iğnelemek” şeklinde yapı-lan bu casusluk yöntemi hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.  Bu konuda İstanbul Sansür Müfettişliği’ne gönderilen yazıda ise; “Rus casus komitesinin yeni bir haberleşme yöntemi keşfedildi. Muhtelif adresler adına yabancı ülkelere gönderilen gazetelerde istedikleri ifadeyi bildiren harf-leri seçerek iğneliyorlar gazetelerin alıcıları bu iğnelenmiş harfleri toplayarak bu şekilde anlam çıkarıyor ve haberleşmeyi sağlıyorlar buna karşı bir önlem olarak gazetelerin üzerindeki adreslerin başka bir adresle değiştirilmesi uygun görülmüş olmakla birlikte buna her zaman titiz bir şekilde dikkat ve takip edilmesi gerekir. Gelen gazetelere de aynı şekilde kontrol yapılmalıdır”3 (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, F:003-01) ikazı yapılarak bu haber kaçırma yöntemine karşı dikkat edilmesi istenmektedir.   Yine bu konuda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Genel Karargâh İstih-barat 2. Şube Müdürlüğü’ne gönderilen 24 Şubat 1331 (8 Mart 1916) tarihli “gizli” damgalı yazıda ise; “Yabancı ülkelere gönderilen gazetelerin belirli bir yerinde bulunan harflerin bazılarının üzerlerini iğnelemek suretiyle casusluk yapıldığı bilginiz dâhilindedir. Sansür heyeti tarafından kontrol edilerek hangi gazete ile gizli haberleşme yapıldığını anlamak etkili olacağından bu tarzda casusluğun önlenmesi için yabancı ülkelere gitmek üzere kişiler tarafından verilen gazetelerin gönderilmemesi uygun görülmüştür. Bu konu sizce de uy-gun görüldüğü takdirde gereğinin yapılması ve bildirilmesi temenni olunur” (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, F:003-04); (Avşar:2018,s.8-10)denilmektedir. Böylece, casusluk amacıyla yabancı ülkelere gönderilmekte olan bu gazetelerin isimleri ve gönderilen adreslerdeki kişilerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. 
                                                            

3 Bu yazının altına sonradan düşülen notta ise; “Gazete harflerini iğneleyerek casusluk, Rus casus 
komitesi usulü. Çare: Gazete alıcı etiketlerini değiştirmek. Dedeağaç Konsolosluğu ifadesiyle 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden” ifadeleri yazılmıştır. 
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Rus casusların haber kaçırmada sıklıkla kullandıkları bir diğer yöntem de şekerleme etiketli kapların içine yazılan yazılarla ile yapılmıştır. Bu casus-luk yöntemi hakkında yapılan ikazlar sonucunda bilgi sahibi olunmuştur. Bu konuda yapılan ikaz yazıları şu şekildedir: Başkomutanlık Vekâletinden; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve Polis Ge-nel Müdürlüğü’ne 3/5/1333 ( 3 Mayıs 1917) tarihinde gönderilen bir yazıda; “Alman Askerî Temsilciliği’nden gelen ihbarnamenin bir sureti ilişik olarak sunulmuştur. İlgililere durumun bildirilmesini rica ederim.” ve “İstanbul San-sür Müfettişliği’ne (yazı) Alman Askerî Temsilciliği’nden gelen ihbarnamenin bir sureti ilişik olarak gönderilmiştir.” (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, F:016); (Avşar:2018, s.23-24) denilerek, Rus şekerleme kaplarının içine yazılan yazı-larla yapılan casusluğa dikkat çekilmektedir.  Sofya Casusluğu Önleme Merkezi tarafından 23 Nisan 1917 tarihinde gönderilen günlük ihbarlarda bu konuya dikkat çekilmektedir. Bu yazı içeriği, 6. Kolordu Komutanlık Vekâletine bilgilendirme yazısı olarak gönderilmiştir. Yazıda; Rus casusların şekerleme kaplarının içine yazılan yazılarla haberler gönderildiğine ilişkin bilgi verilerek, bu konuya dikkat çekilir. Bunun nasıl ya-pıldığı ise şu şekilde anlatılmaktadır: “Rus şekerlemeleri külahlar içine konulduktan sonra, külahların geliş ta-rafları resim ve fabrika markalarıyla donatılmaktadır. Zarfların iç tarafından yazılı haberleşme konusunda yararlanılmakta olup, alınan önlemlere karşın sınırlardan kaçak şekilde geçirilmektedir” (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, F:016-01); (Avşar:2018, s. 24). Genelkurmay Başkanlığı 1. Şube’den, Birinci Kafkas Kolordusu Komutan-lığı’na gönderilen 8/8/1333 (8 Ağustos 1917) tarih ve 628/3950 numaralı emirde çok dikkat çekici şu bilgilere yer verilmektedir: 1-  Avusturya-Macaristan askerî temsilciliği tarafından elde edilen bilgi-lere göre; a)  Rus casusların seyahat pasaportları iki farklı el yazısını içermektedir. Pasaportun numarası ve tarihi ile resmî işlemleri, pasaport görevlisi polis me-murları tarafından kaydedilmektedir. Bu gibi pasaportlarda sahibinin lakabı ve mavi damga eksiktir. İsminin altında damga yerine “Z” işareti bulunmaktadır. b)  Belirli bir sözleşme üzerine gazetelerle yapılan bazı yayın ile siyasî ve askerî olaylar hakkında tamamıyla açıklama ve bilgi yayımlanmaktadır. c) Sınırdan kaçırılan çok yüksek miktarlardaki paralar için, çoğu zaman kâğıt para kullanmak ve giyilen elbisenin arka tarafına ve omuz başlarına di-kilmek suretiyle giriş ve çıkışı temin edilmektedir. 
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d) Mektuplar katlanarak, yakalığın içine yazı konulması ve bunun üze-rine boyun bağı bağlamak usulü kullanılmıştır. Böylece yapılan kontrollerde dikkatin buraya yönelmesini engellemek istenmiştir. e) İngilizler Amerikan pasaportlarına sahip olup, kendilerine Amerikalı süsü vermektedirler denilmektedir. 2-  Adı geçen maddelerle ilgili olarak ilgili personelin titizlik göstermesi ve bu hususlara özellikle dikkat etmeleri emredilmektedir (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-6).  Yine Rus casusların uygulamış oldukları bu tekniklerle ilgili olarak, 3. Ordu Karargâhı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu’na ve Tümenlere 13/9/1333 (13 Eylül 1917) tarihinde gönderilen bir uyarı yazısında; “Rus casusların ellerinde görülen pasolar (kimlik kartları) ile ilgili yazıda belirtilen ihbarın bilgi amaçlı gönderildiği” belirtilmektedir (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-8). Bu yazının ekinde ise; Berlin Polis Merkezi Başkanlığı’nın 30 Haziran 1917 tarih ve 151 numaralı “günlük ihbarında” yayımlanan, Rus casuslarına verilen seyahat pasoları ile ilgili bir bilgiye yer verilmektedir. Rus casuslarına verilen seyahat pasoları üzerinde iki değişik yazı bulunduğu ve bununla tanın-dıkları belirtilmektedir.  Bu pasonun tarihi ve adedi polis makamlarınca yazıldığı, paso sahibinin ismiyle milliyetinin ise istihbarat hizmeti kalemi tarafından yazıldığı belirtil-mektedir. Bu pasolarda, paso sahibinin unvanı yazılmadığı, paso ücretinin alındığına dair beyaz üç şekil gizli damganın da bulunmadığı belirtilmektedir.  Sadece, ismin altında bulunan damgada “Z” zet harfi şeklinde bir işaretin olduğu, ancak bunun diğer pasolar üzerinde de bulunabileceği ikaz edilmekte-dir. Bu bilginin ise Viyana Polis Müdürlüğü’nün bildirimlerinden alıntılandığı kaydedilmektedir (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-9). Yine Rus casusların kullanmış oldukları yöntemlere ilişkin olarak Baş-komutanlık Vekâleti’nden, Kafkas Grubu İstihbârât Subaylığı’na 9/1/1334 ( 9 Ocak 1918) tarihinde gönderilen bir 53063 numaralı emirde (ATASE BDH. K:391, D:39/1549, D: 025)  ve aynı ifadelerin yer aldığı 3. Ordu Komutanlı-ğı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na 29/1/34 (29 Ocak 1918) tarihin-de gönderilen bir emirde (ATASE BDH. K:3919, D:84, F:2-12) çok önemli bilgi-lere yer verilmektedir. Bu emir; Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’nden gelmiş olan ve Avusturya Askeri Temsilciliği’nden “gizli yazı” ile bildirilen şu hususla-rı içermektedir: 
1- Rus casuslarının raporları ipek kâğıt üzerine yazılıp, aynı büyüklükte toplu iğne kutuları içine konulup, pantolon kemerlerine saklanarak, sınırdan kaçırıldığı,  
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2- Damga ve mühür suretlerinin zarı çıkarılmış ve sıcak bir halde bulu-nan yumurtanın kabuğu üzerine uygulanması ile Rus casus ve muhbirleri tara-fından alındığı tespit edilmiştir. Bütün dikkatlere rağmen, damga ve mühürle-rin bu şekilde asıllarına uygun benzerlerinin yapılabildiği, Toparlak damga suretleri, düz kesilmiş yumurta akı veyahut pişirilmiş ve sıcak bir halde bulunan patatesin uygulaması şeklinde elde edildiği, 3- Cephelerden gelen ve gizli araştırmalar neticesi casus olduğu tespit edilen bir Rus casusuna, sayılar ve özellikle birlik numaralarının ip vasıtası ile kaydedilmesi konusunda aşağıdaki gizli yöntemin öğretildiği saptanmıştır. Herhangi bir ip ve sicim, kırnap- veyahut tire üzerine aynı mesafede üç büyük düğüm yapılarak bunların arasında küçük düğümlerle ahat (birler), aşarat (onlar), miad (yüzler) haneleri kaydolunur. Miad hanesi; 1 ile 2 düğüm arasında, aşarat hanesi; 2 v e 3 düğüm arasına ve ahat hanesi 3 düğümün geri-sine konulmaktadır. Yine Rusların haber kaçırma yöntemlerinden birisine esir kampındaki bir Rus esire gönderilen mektupta verilen tavsiyede rastlamaktayız. Bilindiği üzere esir kamplarındaki haberleşmede sansür uygulaması yapılmaktadır. Gelen ve giden her şey kontrolden geçirilmektedir. Esirlerin yazdıkları mek-tuplarda veya onların adına dışarıdan gelen mektuplarda şüphe uyandıran durumlarda, çeşitli önlemler alınıyordu. İşte bu anlamda dışarıdan gönderilen mektupların birisinde, esire “süt ile gizli olarak” mektup yazılması tavsiye edilmiştir.  Bu durum Sansür Müfettişliği tarafından tespit edilmiştir. Bu mektubu yazan kişinin daha önceden Sivas’ta esir bulunması, konunun önemini göster-mektedir. Bu nedenle esirlerin ellerine geçirecekleri fırsatları iyi değerlendire-rek edindikleri bilgileri kendi hükümetlerine bildirmekten kaçınmadıkları gö-rülmektedir. Bu nedenle esirlerin yazmış olduğu mektup ve kartların gereken titizlikle ve büyük bir dikkatle kontrol edilmesi istenmiştir (Arslan: 2008, s.189).  Yine Rusların haber kaçırma yöntemlerine Bulgaristan’daki Rus casus-luk örgütü mensuplarının yargılanması kapsamında iddianameye yansıyan ifadelerde, ilginç yöntemlere rastlanmaktadır. Bunların başında şifreleme yön-temi gelmektedir. Şifreli mektuplarla örgüt üyeleri arasında daha önceden kararlaştırılmış esaslar doğrultusunda, haberleşmede kolaylığın ve gizliliğin sağlandığı gözlemlenmektedir. Savcının değerlendirmesine göre bu şifreli mektuplar casusluk örgütü-nün elebaşısı durumundaki Zelenograf’a İstanbul’dan, örgütün önde gelen di-
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ğer bir üyesi İspisarevski vasıtasıyla gönderilmiştir. Mektupların ana noktası casuslara gönderilecek veya gönderilen paralarla ilgilidir. Diğer kısımları ise Türkiye’ye ilişkin önemli bilgilerle, bu bilgileri temin edecek olan casuslara ilişkindi.  Bu şifrelerin saklanmasında ise palto içleri ve elbiselerin iç kısımla-rından istifade edilmiştir. Diğer ilginç bir yöntem ise acele ve önemli şeylerin yazılması için Rus-ya’nın Sofya Deniz Ateşesi Yakovelef’in casusluk örgütünün elebaşısı duru-mundaki Zelenogrof vermiş olduğu beyaz mürekkep’in kullanılması yöntemi-dir. Bu yöntemle, Türk Donanmasının harekâtı ve Boğaziçi tahkimatı hakkında toplanan sır niteliğindeki bilgiler gizlenerek, Rus İstihbaratına kaçırılmak is-tenmiştir. Yine bir diğer yöntem de basit ve her yerde bulunabilen haritalar üze-rinde konunun uzmanı kişiler; Boğaziçi tahkimatları, su akıntılarını ve batarya yerlerini bir takım özellikli işaretlerle tanımlanarak,  Sofyada’ki Rus Büyükelçi-lik yetkililerine iletilmesidir. Bütün bunlar yapılırken herhangi bir şüpheye yer vermemek için bilgi toplamakla görevlendirilen casusların gerçek kimliklerini gizledikleri; çeşitli meslek guruplarına mensup gibi hareket ettikleri tespit edilmiştir. Bu kişilerin çoğunlukla Rus sempatizani Russofillerden oluştuğu, zaman zaman da Ermeni unsurlardan da yararlanıldığı gözlemlenmiştir (ATASE: BDH. K:391, D:39/1549, D: 033-02); (Tanin:15 Mart 1332/28 Mart 1916 tarih ve 2613 nu-maralı sayısının 3. Sayfasında). Görüldüğü gibi Rusya, savaşın başlaması ile birlikte farklı teknikler kul-lanarak Osmanlı Devleti ve bağlaşıklarına yönelik yoğun casusluk faaliyetleri-ne girişmiştir. Diğer yandan Avusturya- Macaristan askerî yetkilileri ile Os-manlı Devleti arasında yapılan istihbarat paylaşımı örneklerinde olduğu gibi, Rus casusluk faaliyetlerine karşı koymada önemli bir sürecin başlangıcı olmuş-tur.  İşte bu paylaşımların bir başka güzel örneğine, Alman Güney Ordusu Ko-mutanlığı’nın 28/2/1917 tarih ve 4358 numaralı Bütün Ordu ve Tümenlere, Avusturya İstihbarat Subaylığı’na ve Gizli Sahra Polisi’ne gönderilen direktifine istinaden,  Ordu Karargahı’nın 2/3/1333 (1917) tarihli bir emrinde rastlan-maktadır. 1. Şube tarafından 1804 numara ile çıkartılan bu direktif / emrin içeriği, Rus casusluğunda istihdam edilen Alman ve Avusturya esirleri hakkındadır.  Bu emrin ayrıntılarında ise; “Son zamanlarda yaşanan tecrübeler, Rus İstihba-ratının casusluk amacıyla, büyük ölçüde esirlerden yararlandığını göstermek-
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tedir. Sorgulama ve kontrollerinin tekdüze bir tarzda yapılmasının sağlanması için, Doğu Ordusu Başkomutanlığı 545/2 numaralı ve 22 Şubat 1917 tarihli araştırmayla Rus esaretinden dönen her esirin (müttefiklerininki de) en yakın polis komiserliğine sevk edilmesini ve Müttefik Devletler’in esirlerinin kontrol ve sorgulamadan sonra en yakın komutanlığa gönderilmesi istenmektedir” (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:4).  Yine aynı konuda, Güney Ordusu İstihbarat Subayı’nın, Onbeşinci Kolor-du Komutanlığı’na göndermiş olduğu 14/3/1917 tarih ve 4491 numaralı yazı-sında, casus, mülteci ve esirlerden korunmayı ikaz etmektedir. Bu yazının ay-rıntılarında ise; “Serbest keşifler yapmak ve mühim haberlerle tekrar geri gel-mek üzere, Rus üniformasıyla Alman cephelerine özel olarak mülteciler gönde-rildiği, muhtelif noktalardan bildiriliyor. Bunlar birliklerin yürüyüşlerini, ko-nak, toplanma yerlerini, birliklerin bağlı oldukları üst komutanlıklarını, hare-katı, demir yolları ve yollarını.. vb. gibi önemli durumları bildirme başarısını göstermişlerdir. Bu gibi keşifleri ancak subaylar yapabileceğinden Ruslar, bu subayları Alman cephesi gerisinde çeşitli şekil ve kıyafette elbiselerle gönder-meğe büyük bir çaba göstermektedirler. Ruslar yeni bir yöntem daha izliyor-lar. Bu da esirliğe düşeceğini anlayan bir subayın derhal subaylığını belirtecek her türlü apolet ve işaretlerini kopararak, kendisini rütbesiz er gibi erlerle birlikte sevk ettirmekte olmasıdır. Çünkü esir düşen subayın kaçma başarısını gösteremeyeceklerini Ruslar da biliyorlar. Bunun gibi kapalı yerlerde bulundurulan esir subayların kendi ülkelerine parolalı mektuplarla bilgi vermek istese bile dışarı ile bağlantısı olmadığından başarılı olamıyorlar. Fakat erlerle birlikte giden subaylar rahat bir şekilde hareket ederek, menzil hatlarında çalışmak üzere Almanların gü-venlerini kazanmaya çalışarak, buralardan önemli keşif bilgileri alarak kolay-lıkla da firar edebilirler. Örnek olarak, Misav’daki son muharebelerde 38. Tü-men’in (150 ve 151)’inci alaylarının bu şekilde dört Rus Subayı’nı esir askerler arasına karışma başarısı gösterdiği ortaya çıkartılmıştır.” (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5)  denilmektedir.  Ayrıca, “muharebe saldırıları sırasında alınan çok sayıdaki esirler arasında ilk önce apoletlerini koparmış veya elbise-sini değiştirmiş subayın bulunup, bulunmadığına dikkat edilmelidir. Bu gibi subayların ortaya çıkartılması halinde sorgulanması yapıldıktan sonra Alman birlikleri tarafından, Gizli Sahra Polisliği’ne ve Avusturya-Macaristan birlikleri tarafından da Avusturya-Macaristan İstihbarat Subaylığı’na gösterilecektir” (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-1).   
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Yine, bu konuda 17/3/1333 (1917) tarihinde, Tümenlere gönderilen başka bir yazıda ise; “Düşman esir ve mültecileri arasında bulunması muhte-mel casus subaylar hakkında Güney Ordusu Komutanlığı’ndan gelen 14 Mart 1917 tarih ve 4491 numaralı emir örneği aynen ve genelge olarak tebliğ olu-nur.  Büyük muharebeler sırasında elde edilecek çok sayıdaki esirler arasında ve ara sıra mıntıkamıza iltica eden mülteciler arasında kıyafet değiştirmiş ca-sus subay bulunması ihtimalinden dolayı çok dikkatli incelemelerde bulunul-ması gereklidir” (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-4).   Bu yöndeki istihbarat paylaşımlarının bir başka güzel örneğine Güney Ordularından Ludendorf imzasıyla bilgi amaçlı olarak 15. Kolordu Komutanlı-ğı’na gönderilen bir yazıda rastlanmaktadır. Bu paylaşımda, Rusların casusluk hizmetlerinde savaş esirlerinden yararlandıkları belirtilmektedir.  Bu yazının ayrıntılarını, Onbeşinci Kolordu Komutanlığı’ndan,  19, 20. Tümen Komutanlıkları’na ve Jandarma Komutanlığı’na gönderilen 27/3/1333 (1917) tarihli bir yazıda da görebilmekteyiz: “Rus casus teşkilatı hakkında Güney Ordusu Komutanlığı’ndan gelen emir örneğinin ilişik olarak gönderildi-ği” (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:009) belirtilmektedir. Bu emrin ekinde su-nulan belgelerde ise Rus casusluk teşkilatı hakkında çok ilginç bilgilere rast-lanmaktadır.  Rusların belli dönemler casusluk için savaş esirlerini özelikle de Çek ve Leh (Polonya) milletine mensup olanları Osmanlı cephelerine sızdırdıkları, bu esirlerin daha çok casusluk okullarında yetiştirildiği belirtilmektedir (Avşar: 2018, s.1-7). Askerlik ve iktisadiyata ait her türlü bilgiyi araştıran bu casuslar, ya biz-zat kendisi geriye dönerek ya da hudut arkadaşları veya güvendikleri siviller vasıtasıyla Rusları haberdar etmişlerdir. Bunların bazılarında aralarında ha-berleşme için kullandıkları gizli işaretler vardı. Bunlara büyük ödüller sözü verilmiştir. Rus Hükümetinin Osmanlı sahil gerisine gönderdikleri bu casuslar, Minsk’deki Casus Okulu’nda eğitilmişlerdir. Burada yetmiş kişi eğitim görmüş-tür. Bu okulun dışında; Riga cephesinde de böyle bir casusluk okulunun oldu-ğu, Rusların bu konuda başarılı olduğu ifade edilmektedir.  Ayrıca, farklı yer-lerde bu gibi esirlerin yakalandığı; diğer cephelerde ise henüz böyle bir şeye rastlanılmadığı, fakat bunun yalnız “Doğu Cephesi’yle sınırlı kalacağı” anlamı-na gelmeyeceği belirtilerek, bu casuslar hakkında dikkatli davranılması emre-dilmektedir (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:009-001).   
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Rusların kendi bünyelerinde bulunan casusları eğiterek onları daha or-ganize bir şekilde Osmanlı coğrafyasına göndermeleri Rus casusluk faaliyetle-rinin daha etkili bir şekilde cereyan etmesini sağlamıştır. Rus casusluk faaliyetlerinde savaş esirlerinin etkili olarak kullanılması, Osmanlı Devleti’ni tedbirli davranmaya sevk etmiştir.  Bu nedenle; düşman esaretinden geriye dönen veyahut özellikle firar eden herkesin kimliklerinin inandırıcılık kazanıncaya kadar araştırılarak, firar nedenlerini içeren bir sor-gulamaya alınıp, konunun aydınlatılması emredilmiştir. Yine bu kapsamda, şüpheli oldukları belirlenen kişilerin ise “şüpheli grubu”na alınmalarının gü-venliği sağlayacağı bildirilmiştir (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:009-002).   Ayrıca şüpheli oldukları anlaşılanların bulundukları cephelerden,  muha-rebe alanları dışındaki diğer bölgelere nakledilmelerinin uygun olacağı karar-laştırılmıştır. Rus istihbaratının casusluk maksadıyla önemli miktarda savaş esirini kullandığının anlaşılması üzerine, Rus esaretinden dönen esirlerin en yakın polis komiserliğine sevk edilmeleri ve müttefik devlet esirlerinin kontrol ve sorgularından sonra en yakın askeri birlik komutanlıklarına gönderilmeleri istenmiştir (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:009-004).   Rusların bu yöndeki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için alınacak ted-birler konusunda detaylı emirler yayınlanmıştır. Bu kapsamda, Güney Cephesi Komutanlığı Menzil Müfettişliği 12/5/1333 (12 Mayıs 1917) tarihli ve 1. Şu-be’den çıkmış, 8030/2653 numaralı bir cephe emri yayınlamıştır. Bu emirde tahliye mıntıkasında kalan genel sivil halkın kontrolünün sağlanması isten-mektedir.  Bunu yaparken de sivil halkla ilgili listeler düzenlenmesi, halkın tanıtımını sağlayacak kimlik bilgilerini kapsayan belgelerin ellerine verilmesi emredilmiştir. Emrin geri kalan bölümünde özetle şu konulara yer verilmiştir: 1-  Tahliye alanında kalan halkın sayılarını belirlemek ve kontrol ede-bilmek için evlerin kapılarına birer liste takılması,  2- Tahliye edilmiş olan köyleri sahra jandarmaları aracılığıyla sık sık de-netimlerinin yaptırılması ve evlerin düzenli aralıklarla kontrol ettirilmesi,  3- Tahliye edilmiş mıntıkayı – ordu mıntıkası içinde seyahat etmek için bile olsa – terk etmek ve evi tahliye mıntıkası dâhilinde değiştirmek ancak Ko-lordu Komutanlığı’nın izniyle mümkün olması,  4- Tahliye mıntıkasının batı sınırından geçen yollar yanına değişik yazı-larla yazılı levhalar asılması (“giriş yasaktır” gibi)  5- Tahliye edilen yerlerde oturanların anılan yerlerdeki kendi evlerine dönmeleri yasak olacaktır, 
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Yukarıda belirtilen emirler ordumuz içinde aşağıdaki şekilde uygulana-caktır:  Yirmi beşinci Avusturya-Macar Kolordusu ve 38’inci Sınır Piyade Tümeni mıntıkasında, bu emrin yerine getirilmesi mıntıkaya bağlı Sahra Jandarması’na ait olacaktır.  Bu iş için Yirmi Yedinci ihtiyat Kolordusu’na Bervestin Avusturya-Macar Sahra Jandarma Müfrezesi (Komutanı Üsteğmen Vilhelm Dikrin) ve yirmi dör-düncü Alman ihtiyât Tümeni’ne Berzejani Avusturya-Macar Sahra Jandarma Müfrezesi (Komutanı Yüzbaşı Baroşek) görevlendirilmiştir (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-5).   Onbeşinci Osmanlı Kolordu mıntıkasında bu emri, Kolordu’da Kurmay Subaylığı’nda delege olarak görevlendirilen Avusturya-Macar sahra jandarma müfrezesi ile yaptırtır.  Beş kilometrelik mıntıkanın sınırlandırılması sırasında aynı köyün iki kolordu veya tümen sınırları içinde kalmaması için mıntıkanın sınırlandırılma-sı komşu birliklerin müzakeresinden sonra belirlenmelidir. Mıntıkalar bir hari-ta üzerine gösterilerek, bağlısı bulunduğu jandarma komutanlarına bildirilme-lidir. Daha sonra, Jandarma Komutanları beş kilometrelik köylerin listelerini düzenleyip birer örneklerini Güney Ordusu Komutanlığı’nın İstihbarat ve Pa-saport Şubeleri’ne, Dokuzuncu Menzil Müfettişliği’ne ve bağlısı kolordu veya tümenlerin istihbarat şubelerine sunarlar. Bu önlemlerdeki amaç beş kilomet-relik mıntıkaya casusluk yapabilecek bir kimsenin girmesini engellemektir.  Beş kilometrelik mıntıkada kalmış olan sivil halkın kişisel bilgilerini kap-sayan listeyi Sahra Jandarma Komutanları düzenlettirirler. (köylerin muhtarla-rı aracılığıyla) muhtarlar bu listelerin tam olarak düzenlenmesinden sorumlu-durlar. Bu listelere köylerde bulunan yabancılar da konulmalıdır. Listenin özel bir bölümünde nereli oldukları ve oraya nereden geldikleri gösterilmelidir. Listenin bir kopyası sahra jandarma Komutanlığı’na verilir. Aslı gerektiğinde değişikliğin yapılabilmesi için muhtar yanında kalır. Ölüm, çıkış, giriş gibi deği-şiklikler muhtarlar tarafından her Pazar günü Sahra Jandarma Komutanlığı’na bildirilmelidir. Her bir değişiklik sahra jandarmalarının denetimi sırasında kontrol ettirilmelidir.  Sahra Jandarma Komutanı şahsî listelerin bir kopyasını bağlı olduğu Ko-lordu veya Tümen İstihbarat Subayı’na verir. Genel değişiklikleri de bildirir.   Sahra Jandarma Komutanı beş kilometrelik mıntıkada bulunan yedi ve daha küçük yaşta olan çocuklar hariç olmak koşuluyla, bütün sivil kişilere ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş birer kişisel belge verirler. Belgenin bir örneği ilişik-
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tedir. Boş belgeler Dokuzuncu Menzil Müfettişliği’nden alınır. Birliklerimizin kuruluşunu gizli tutmak üzere bu belgelere ancak Sahra Jandarma damgası basılır (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-6).   O listeler, Sahra Jandarma Müfrezeleri tarafından muhtarlardan alınan listelere göre düzenlenir. Evlere asılmak üzere muhtarlara teslim edilir. Bu listelerin duyurulması görevi muhtarlara aittir. Bu listeler Dokuzuncu Menzil Müfettişliği tarafından verilen örneklerine göre doldurulacaktır. Gerekli dene-timler, Sahra Jandarma Müfreze Komutanlığı tarafından yaptırılır.  Beş kilometrelik mıntıkaya giriş, çıkış ve dışarıdan gidiş-geliş: Beş kilometrelik mıntıkaya giriş için izin verilmesi sadece Güney Ordusu Komutanlığı Pasaport Şubesi’ne aittir. Adı geçen şube bu işlemi gerçekleştir-mek için Ordu İstihbarat Şubesi ile yakın temas halinde bulunur. Giriş izni veri-lenlerin belgeleri üzerine  (beş kilometrelik mıntıkaya giriş için geçerlidir) kelimeleri yazılır. Beş kilometrelik mıntıka yakınında oturan fakat mıntıka sınırları içinde çiftliği olanlar bu uygulamanın dışında tutulmuşlardır. Muhtar-lar bunlara özgü bir liste düzenleyip, bu listede güvene layık olup olmadıkları-nı ve ne kadar ve nerede çiftlikleri olduğunu kaydederler. Bu gibi çiftçilere Jandarma Müfreze Komutanı tarafından giriş belgeleri verilir. ( Bu belgelerin verilmesi en yakın Jandarma Komutanlığı’na ait olacaktı.) Beş kilometrelik mıntıkadan çıkış izni ancak istisnai durumlar göz önün-de tutularak bağlı oldukları jandarma müfreze kumandanlıkları tarafından verilir. Bu konuda jandarma komutanları, kolordu veya tümen istihbarat su-baylarıyla ilişki içerisinde bulunacaktır.  Gıda maddelerini sağlamak üzere ge-rekli olan seyahatler, jandarma komutanlığı tarafından belirlenen köylere tek-rar gidebilmek üzere belgeler ancak güvene layık kişilere verilecektir. Bu ko-nuda da kolordu ve tümen istihbarat subayları ile bağlantı kurulacaktır. Beş kilometrelik mıntıka içindeki gidiş gelişler hakkında verilen emirler aşağıdaki şekilde uygulanacaktır (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-7):   Beş kilometrelik mıntıka içinde muhtarlar tarafından sivil halka ayrıca-lıklı durumlarda hangi köyler için belge verilebileceği Jandarma Müfreze Ko-mutanlığı tarafından belirlenir. Bu köylerden başka, beş kilometrelik alan için-de bir seyahat için belge verilmesi ancak, Sahra Jandarma Komutanlığı’nın yetkisindedir. Beş kilometrelik mıntıkada seyahat etmek üzere ne kaza kay-makamları ve ne de muhtarlar belge verilmesine yetkili değillerdir.  Bunun için belirlenen harekât mıntıkası dâhilinde bulunan muhtarlara beş kilometrelik mıntıkada bulunan köylerin birer listeleri ve bu konudaki emirler kazâ kaymakamları aracılığıyla verilir. 
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(Yasaktır!) levhalarının beş kilometrelik mıntıka batı sınırlarında dikil-mesi Sahra Jandarma Komutanlığı’na aittir. Bu önlemleri kontrol ve denetle-mek için Dokuzuncu Menzil Müfettişliği Jandarma Ateş Kordon Hattı’nı sürekli posta hattı olarak beş kilometrelik mıntıkanın batı sınırıyla birleştirecektir.  Ast birlikler ve teşkilata anılan emirler bildirilmeli ve emr edilen önlem-lerin kontrolünün yapılmasına özen gösterilmesi istenilmelidir. Sivil ve özel şahıslara belge verilmesi, birliklerin yetkisi dışındadır.  Beş kilometrelik mıntıka içinde oturan sivil şahıslar tarafından başka bir yere gidebilmek için bir komutana aracılık teklif edilirse, komutanlar bu şekil-de başvuruda bulunanları, gözetim altında tutarak, bağlı oldukları Jandarma Komutanlığı’na yönlendirmelidirler.  Bütün bu emirler tifo/ kolera hastalığı hakkında verilen 1. Şube 1680 B numaralı ve 9/1/1917 tarihli emirler ve talimat konusunda verilen öteki emir-leri değişikliğe uğratamaz (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-8).    Belgelerin arkasına yazılacak ifadelerin tercümesi: Bu belge sâhibi evini terk ettiği zaman devamlı biçimde yanında bulun-durmalı.  Batı sınırında (yasaktır!) levhalarıyla işaret olunan mıntıkanın dar harekât mıntıkasına geçmek üzere Türkçe ve beş kilometrelik mıntıka dâhilin-de evin değiştirilmesi ancak ……………..daki Sahra Jandarma Komutanlığı’nın izniyle mümkündür. Ancak muhtarların yetkisi çerçevesinde yakın köylere gitmek için verilen belgelerin yalnız anılan köyler için geçerliliği vardır. Gerçe-ğe aykırı hareket edenlere ceza verilir ve tekrarlanması halinde beş kilometre-lik mıntıkadan zorla çıkarılacaktır (ATASE: BDH. K:4397, D:183, F:5-9).     
II- OSMANLI DEVLETİ’NİN RUS CASUSLUK FAALİYETLERİNE  

KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER Seferberlik ilanı öncesinden Osmanlı Devletin’de casusluk faaliyetlerine başlayan Rusya casusluk için; Osmanlı Devleti bünyesindeki müslim ve müh-tedi (din değiştirmiş) Ermenilerle yerli Rumlardan oluşan bir takım mülteci-lerden, Tatar Müslümanlarından ve savaş esirlerinden büyük ölçüde yarar-lanmıştır. Başlangıcı itibari ile Kirmanşah’ta başlayan Rus casusluk faaliyetleri giderek Osmanlı Devleti’nin bütün toprakları üzerine yaygınlaşmış ve özellikle de Avrupa Cephelerinde uygulanan yöntemleri en üst düzeye ulaşmıştır.  Hatta Osmanlı Devleti’nin resmî yazışmalarında kullanmış olduğu şifre suretlerini bile ele geçirme başarısını göstererek, müttefiklerin askerî ve siyasî konulardaki çabalarına sekte vuracak bir seviyeye gelmiştir. 
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Osmanlı Devleti Rusya’nın bu casusluk faaliyetleri karşısında, sıkı bir ta-kip yürüterek bu casusluk faaliyetlerinin kaynaklarını ve nasıl yapıldığını, han-gi tekniklerden yararlanıldığını araştırmıştır. Konunun tam olarak anlaşılma-sından sonra, edinilen bilgiler ilgililere ve birliklere gönderilerek paylaşılmış-tır. Söz konusu hususlarda daha dikkatli davranılması ve gereken önlemlerin alınması için emirler yayımlanmıştır.  Bu duruma güzel bir örneğe, 2. Ordu Komutanlığı’nın, 22/9/1332 (5 Aralık 1916) tarihinde, Genel komutanlığa gönderilen şifre yazısında rastlan-maktadır. İkinci Ordu Kumandanlığı’ndan, İkinci Ordu İstihbarat Şubesi Müdü-rü Yüzbaşı Mehmet Sabri imzasıyla Genel Karargâh İstihbarat Şubesi Müdürlü-ğü’ne gönderilen şifrede şu bilgiler yer almıştır: 1- Şimdiye kadar düşman hakkında elde ettiğimiz bilgiler esir4 ve mülte-cilerin ifadeleri, ele geçen apoletlerle cüzdan ve diğer evrakların incelenmesi ve kimi zaman yerel başıbozuk casusların, getirdikleri yalan yanlış haberler gibi, sınırlı kaynaklardan oluşmaktadır. Düşman hakkında daha etraflı ve daha kapsamlı bilgi elde edilmesi ve özellikle cephe gerilerinde meydana gelen gelişmelerden haberdar olmak için, düzenli bir casus teşkilâtına ihtiyaç vardır. Buralarda casusluk yapabilecek kişiler, cesaret ve fedakârlıktan başka; mahallî durumlarla ilgili bilgisi olan, Rusça ve Ermenice dillerinden en az birini ve Kürt yerel lisanını bilen, yeterli derecede tahsil görmüş ve bir dereceye kadar askerî birliklerin teşkilat ve işle-yişlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları lâzımdır. Bu niteliklere sahip kişiler Ordu bünyesinde bulunamıyor. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlara göre bu vazife-lerde görevlendirileceklerden yeterli bir verim sağlanamadı.  Yeterli casusluk eğitimine sahip olmayan bu gibi kişilerin getirdikleri haberler de; falan yerde asker var, falan yerde top var gibi eksik ve kuşkulu bilgilerden oluşmaktaydı.  
                                                            

4 Ele geçen Rus esirleri, birlik karargâhlarındaki yetkili subaylara teslim edilir ve bunlar tarafın-dan sorgulamaları yapılırdı. Alınan her savaş esirinin sorgusu sırasında adı, soyadı, rütbesi, doğum tarihi ve sicil numarası sorulmaktaydı. Bu sorulara cevap vermesi gereken esir, bunu kendi arzusu ile yapmalıydı. Ayrıca savaş esirlerinden mensup olduğu orduya ait bilgi almak için esirlere işkence veya baskı yapılması da uygun değildi. Cevap vermekten kaçman esirler tehdit ve tahrik edilemeyeceği gibi esirlerin herhangi tatsız ve uygunsuz bir işleme maruz bırakılmaları da yasaktı. Sorgulamalar kısa veya ayrıntılı olmak üzere iki şekilde yapılmaktaydı. Durumun önemine göre kısa sorgulama dışında ayrıntılı sorgulamalarda yapılmıştır. Bu kapsamda esirler-den alınacak bilgiler, Rus birlikleri hakkında detayları içermiştir. Bu nedenle bu tür durumlarda sorgulamaların zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılmasına özen gösterilmiştir. Alınan tüm bilgiler istihbaratta kullanılmak üzere ilgili istihbarat subaylığına ve bağlısı komutanlıklara ivedilikle gönderilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Arslan: 2008, s. 79-82. 
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Bundan dolayı, buralarda görevlendirilecek olan casusları bünyesinde yetiştirip/yerleştirecek bir merkez ve bunu yönetebilecek nitelikli adamlara ihtiyaç vardır. 2- Casusluğa karşı orduca alınan olunan önlemler cephelerden hiçbir kimsenin düşman tarafına geçmemesine yöneliktir. Bunun için de düşman tarafından gelen asker ve sivil mülteciler gerilere sevk edilmekte ve gözetim altında tutulmaktadırlar. Kendilerinden şüphe edilenler derhâl dîvân-ı harple-re gönderilirler. Yalnız, ordunun kanatlarına denk düşen; yani Van gölünün güneyi ile Dersim bölgesinin kontrolü güç olduğundan ve bu bölgelerde de hükümetin denetimi kuvvetli olmadığından buralara gidip geldiği sanılan ca-susların ele geçirilmesi pek de mümkün olamamaktadır.  Bu konuda şimdiye kadar meydana gelen olaylar özetle aşağıdaki gibidir: Diyarbakır’da bulunan bir Rus esiri firar ederken Genç (Bingöl) Bölge-si’nde tutuklanmış, casusluklarından şüphe edilen beş Ermeni kadını yerel yönetime teslim edilmiş ve sınırı geçmekle olan iki kadın dur emrine uymadı-ğından öldürülmüştür. Casuslukları ortaya çıkan üç kişi idam edilmiştir. Kendi-lerinden şüphe edilen on kişi de dîvân-ı harbe sevk olunduğu belirtilmiştir (ATASE: BDH. K:285, D:406/1165, F038).   Yine, 3. Ordu Komutanlığı’ndan, 1. Kafkas Kolordu Komutanlığı’na gön-derilen gizli bir yazıda; casusluğun ne şekilde ve nasıl bir teşkilâtla çalıştığını tam olarak anlayıp ona göre önlemler alınması için, casusların takip ve tutuk-lanmaları ile yargılamalarının yapılmasına yönelik direktiflere yer verilmiştir. Bu direktiflere göre şu şekilde davranılması emredilmiştir: 1- Casusluğun önlenmesi ve bize çalışacak casus temini ile düşmandan bilgi edinilmesine yönelik önlem ve düzenlemelerin yapılmasından Genel Ka-rargâh İstihbarat Şubesi Müdürü ve Ordu Karargâhı’nda doğrudan doğruya Genel Karargâh’a bağlı İstihbarat Subayı veya Şubesi sorumlu olacaktır. (Bu subay şimdiye kadar Ordu Karargâhı’nda bulunan İstihbarat Şubesi müdürü-dür.) 2- Kolordu Karargâhlarında Harekât Şubelerinde istihbarat ile çalışan bir subay kadrosu bulundurulacak ve bu kadrolara atama yapılacaktır. Atana-cak bu subaylar, Ordu İstihbarat Subayı’na bağlı bulunacaktır. Kolordular ken-di yaptırdığı incelemeler neticesinde elde edeceği bilgileri Harekât Şubesi’ne bildirecektir.  Bunu yaparken de İstihbarat Subayı ile iletişim halinde buluna-caktır. 3- Esirlerin ve mültecilerin sorgulamaları doğrudan doğruya bu İstihba-rat Subayları’nca yapılacak ve sonucu derhal Ordu İstihbarat Subayına ve bir sureti de bağlı bulundukları karargâha verilecektir. 
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4-Tümenlerde de İstihbarat Subayı görevlendirilecek olursa, aynı şartlar altında, Tümenin bağlı olduğu Kolordu İstihbarat Subayı’na, Tümen İstihbarat Subayı bağlı bulunacak, aynı şekilde bilgi verecektir. 5- Kolordularda mevcut bulunacak İstihbarat Subayı (ve Tümenlerdeki İstihbarat Subayı)- Ordu İstihbarat Subayı’ndan verilen emir ve direktiflere ve gerek ihtiyaca göre, kendiliklerinden gördükleri bu vazifelerde göreve başla-mak için öncelikli olarak, Kurmay başkanlıkları aracılığıyla Kolordu (ve Tü-men) Komutanlarının olurlarını almak zorundadırlar. 6- Kolordular, İstihbarat Subayı’nın, Ordu İstihbarat Subayı’ndan aldıkla-rı emir ve direktif ile kendi inisiyatifleri ile yaptıkları bütün önlem ve düzen-lemeler hakkında ilk vasıta ile ayrıntılı bir şekilde, posta ile acil durumlarda da, kararlaştırılmış şifreli telgrafla Ordu İstihbarat Subayı’na bilgi vereceklerdir. 7- Casusların takip ve tutuklamaları özellikle, İstihbarat Subayları’nın emir ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İstihbarat Subayları bu konuda görevlendirdikleri memurların yetersizliklerini gördükleri zaman, onlara yardımcı olmak üzere askerî ve mülkî memurlar tarafından onların izni alınmaksızın, personel takviyesini yerine getirecektir. 8- Ordu İstihbarat Subayı’nın bilgisi ve bu konuda bir direktifi olmadan, gerek askerî ve gerek mülkî hiçbir memur casusluğundan şüphe edilen bir şahsın takip ve tutuklamasına yetkili değildir. Ancak, cürm-ü meşhud (suçüs-tü) karşısında bulunup, mevcut belgelerin casus tarafından yok edilebileceği düşüncesinin hâkim olduğu durumlar bu yetki dışındadır. 9- Casusların sorgulaması ve araştırması öncesi uygulamaların Ordu ta-rafından oluşturulan “Casus Heyet-i İstintakiyesi” (casus sorgulama heyeti) tarafından gerçekleştirilecek ve yargılamaları Sivas Divan-ı Harb-i Örfisi’nde (Sıkı Yönetim Komutanlığı’nda) gerçekleştirilecektir. Gerek duyulduğunda, bu sorgulama heyeti kısmen veya tamamıyla casusluk olayının gerçekleştiği yerde araştırma için gönderilebilir. 10- Casusların takip, tutuklama ve sorgulamalarında en çok dikkat edile-cek ve önem verilecek nokta; yakalanan casusun, suç ortaklarını bulmak ve bunların ne suretle ve hangi yöntem ile haberleştikleri, ne gibi araçlardan isti-fade ettiklerini anlamaya özellikle çalışılacağından, casusların takip ve tutuk-lamalarında gayet uyanık ve ketum bulunulmalı ve tutuklanan şahsın ne se-beple tutuklandığı ve sorgulandığı kesinlikle dışarıya sızdırılmamalıdır.  (Açıklama için) götürülecek şahsın konunun içeriğine dair bilgi edinme-leri uygun değildir. Şayet götürülen şahsın konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu hissedilirse, suç ortakları tamamen tutuklanıncaya kadar, bu şahsın serbest 
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bırakılmamasına dikkat olunmalıdır (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:2).  Bunun dışında Osmanlı Devleti de Rus birliklerinin durumu hakkında bilgi almak için göreve özelliğine uygun muhbirler kullanmıştır. Örneğin; Refahiye’den, 1. Kaf-kas İstihbarat Subayı Talat imzası ile 12/12/32 (25 Şubat 1917) tarihinde 36. Tümen İstihbarat Subaylığı’na gönderilen şifre çözümü bir yazıda; “Ovacık’a gönderildiğini bildirdiğiniz muhbirlerin geri dönüp dönmediklerini, geri dön-mediler ise ne zaman geri dönebileceklerini (muhtemel dönüş zamanın), geri döndükleri takdirde ne gibi bilgi getirdiklerini çok ivedi bir şekilde yazı ile bildirilmesi emredilmektedir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-1).   Yine aynı konu ile ilgili olarak, 1. Kafkas Kolordusu’ndan, Ordu İstihbarat Müdürü Abdülhamit imzası ile 12/12/32 (25 Şubat 1917) tarihinde, 1. Kolor-du İstihbarat Subaylığı’na gönderilen şifre halli bir yazıda, bu muhbirlerin akı-betleri sorulmaktadır (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-2).    Bu yazıya cevaben Refahiye’den 1. Kafkas Kolordusu İstihbarat Subayı Hasan imzası ile 12/12/32 (25 Şubat 1917) tarihinde, 3. Ordu İstihbarat Su-baylığı’na gönderilen şifre yazıda şu bilgi verilmektedir:  11/12/32 (24 Şubat 1917) tarihli tele; 1- Ovacığa gönderilen muhbir dört gün önce Kemah’a dönmüştür. Karın çokluğundan Ovacık ile Erzincan arası kapalı olmasından önemli bir bilgi geti-rememiştir. Yalnız Munzur Bey’den 36. Tümen Komutanlığı’na bir mektup getirmiştir. Bu mektup bugün Kolordu Komutanlığı’na takdim edilecek şekilde postaya verilmiştir. 2- 4. Avcı Kafkas Tümeni’yle 2. Ordu şu anda temasta mıdır? Aksi takdir-de bu temasın hangi tarihte sağlanabileceğine dair yazılı olarak izin verilmesi 3- Düşman konuş durumu ve layihası postaya verilmiştir5 (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-3).   Yine aynı konu,  Refahiye’den 1. Kafkas Kolordusu Komutanı imzası ile 15/12/32 (28 Şubat 1917) tahinde 3. Ordu Komutanlığına yazı ile bildirilmiş-tir. Yolların karlarla kaplı olmasından dolayı düşman hakkında bilgi edinile-mediği, bu konuda Munzur Bey’den gelen mektubun ekte takdim kılındığı tek-rarlanmıştır (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-4).   Yine Rus Ordusu birlikleri hakkında bilgi almak maksadıyla 2. Kafkas Ko-lordusu Cephesi’nden düşmanın gerilerine gönderilen casusların gördükleri ve işittikleri ile ilgili olarak, Su Şehri’nden 8/3/33 (8 Mart 1917) tarihinde 3. Or-
                                                            

5 Bu yazının altında ise Edip Bey’e 1.2. maddeleri lütfen şifreleyiniz notu düşülmüştür. Edip bey ise şifre edildiğini yazıp imzalamıştır. 
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du Komutanlığı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen şifre çözümü bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: 1- Uluköy’de: 800 piyade ve bir Alay Komutanı, Cocişi Köyü’nde 492. Alaydan 300 piyade 1 makineli tüfek, Çanakçı Köyü’nde:491. Alay’dan 500 ile 600 piyade ve Zeranit Köyü’nde yine bu alaydan 500-600 piyade, Gemrele gü-neyinde Ahaylı Köyü’nde 123. Tümen Karargâhı ile 490. Alay’dan 500 kadar piyade bulunmaktadır. 2- Vakfıkebir’e kadar olan sahil kısmında 490. Alay’dan Tarassud (Gözet-leme) müfrezeleri vardır. 3- Haşka’da ve  Gölmaden’de bir erzak ve cephane ambarı bulunuyor. 4- Vakfıkebir-Görele sahil yolu tamir edilmiş ise de sahra toplarının ha-reketine uygun değildir. Batum-Trabzon dekovil hattının yapımına devam edilmektedir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-9).   5- 3. Ordu İstihbarat Subaylığı’ndan 1. Kafkas Kolordusu İstihbarat Su-baylığı’na 1/3/ 33 (1 Mart 1917) tarihinde gönderilen “çok gizli” bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir; 1- Cephede bulunan düşman birliklerinden bazı efradın (erlerin) mevzi-de bırakılarak ve bilerek bunlardan mülteci gönderilerek, bağlı bulundukları birliklerin geriye çekilmesi ve bu şekilde bizim tarafa hiçbir şey sezdirmemek istemeleri çok doğal olup, düşmanlarımızın bu şekildeki hareketi, Avrupa Cep-helerinde sıklıkla görüldüğü Genel Karargâh İstihbarat Müdürlüğü’nden bildi-rilmektedir. 2- Bununla birlikte, esaslı ve sürekli bir şekilde düşman hal ve harekâtı-nı, kuruluş ve düzenini anlamak ve haber almak bir ordu için kesinlikle şart ve lazım olduğundan, bu amaçla, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak ancak bir casus teşkilatı ile mümkündür. 3- Bunun için Kemah’da ve Giresun’da birer casus heyeti oluşturulması-na başlanacaktır. Ancak, böyle bir heyetin oluşturulması mümkün müdür? Ordumuzun hayrına hizmet edecek, güvenilir kişilerin bulunması gerçekleştiri-lebilir midir? Bu hususlara dair Kolordular İstihbarat Subayları, 36 ve 37. Tü-menler İstihbarat Subaylarıyla haberleşerek, elde edilecek sonucu, kendi de-ğerlendirmeleri ile birlikte 10/3/33 (10 Mart 1917) tarihine kadar bildirecek-lerdir. 4- Casuslara Ordunun paraca fedakârlığı sağlanacaktır. 5- Bu emir 1. ve 2. Kafkas Kolorduları İstihbarat Subayları’na bildirilmiş-tir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-5).   



SERVET AVŞAR 

 

 68

Yine bu konuda, Refahiye’den 6/3/33 (6 Mart 1917) tarihinde, 1. Kafkas Kolordusu tarafından 36. Tümen Komutanlığı’na gönderilen yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: 1- Cepheden geri alınan düşman birliklerinin bazı efradı (erleri) cephede alıkonulup, bunlardan bilerek mülteci imiş gibi gönderilerek, bağlı bulunduk-ları birliklerin cepheden ayrılmadıkları ve hâlâ cephede bulundukları hissini vermekte oldukları bu biçimdeki hareketi, Avrupa Cephelerinde sıklıkla görül-düğü Genel Karargâh İstihbaratına dayandırılarak Ordu’dan bildirilmektedir. 2- Bununla birlikte, esaslı ve sürekli bir şekilde düşman hal ve harekâtı-nı, kuruluş ve düzenini anlamak ve haber almak bir ordu için bir casus teşkila-tına başvurmak zorunlu görülmektedir. 3- Bunun için Kemah’ta bir casus heyeti oluşturulmasına başlanacaktır. Ancak böyle bir heyetin oluşturulması mümkün müdür? Ordumuzun hayrına hizmet edecek, güvenilir kişilerin bulunması gerçekleştirilebilir midir? Bu hu-suslara dair düşüncelerinizi/değerlendirmelerinizi 9/3/33 ( 9 Mart 1917) akşamına kadar Kolordu’da bulunacak şekilde yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 4- Casuslara Ordu’nun paraca fedakârlığı sağlanacaktır (ATASE: BDH. K:3919, D:84,  F:3-6).   Bu yazıya Kemah’dan 9/10 /3/33 (9 Ekim 1917) tarihinde 36. Tümen Komutanı Kâzım imzasıyla, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na şifre çözümü olarak gönderilen cevapta şu bilgilere yer verilmektedir; 6/3/33 (6 Mart 1917) tarih ve 806 numaralı “çok gizli” damgalı komu-tanlık emri bugün geldi. Şimdiye kadar muhbirlik ve buna benzer işlerde gö-revlendirilen kişilerden bir “casus heyeti” oluşturulabileceği düşünülse de bazı ticaret ve girişimden sonra oluşacak tahmine bu konudaki komutanlık emrine kesin bir cevap verebilmek mümkün olacaktır. Bunun için en az bir hafta mü-saade edilmesi arz olunur (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-7).    Yine bu konuyla ilgili olarak, Kemah’dan 13 /3/33 (13 Mart 1917) tari-hinde 36. Tümen Komutanı Kâzım imzasıyla, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlı-ğı’na şifre çözümü olarak gönderilen cevaba ek olarak şu bilgilere yer veril-mektedir: Şimdiye kadar muhbirlik ve buna benzer işlerde görevlendirilen kişiler-den ve yeniden seçilecek olanlardan bir casus heyeti oluşturulabilir. Fakat ge-rek bunların faaliyet gösterebilmeleri ve gerek Dersim’de, Erzincan’da ve düş-
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manın savunma hattının (çizgisinin) gerisinde kalan karyelerde (nahiyeden küçük olan köylerde) bu iş için adamların temini, Munzur Dağları’nın bir dere-ceye kadar geçilebilecek bir duruma gelmesine bağlı olduğundan ancak 1,5 ay sonra bu teşkilattan yarar sağlanabilecektir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-8).   Yine Rusya’ya karşı casusluğu teşvik etmek amacıyla bazı özendirici dü-zenlemelere de gidilmiştir. Bu konuda; Suşehri’nden 23/4/33 (23 Nisan 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutan Vekili Mirliva (Tuğgeneral) Fevzi ( Fevzi Çakmak) imzasıyla Birinci Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na 22/4/33 (22 Nisan 1917) tarih ve 165 numaralı şifreye, ek olarak 169 numara ile gönderilen şifre çözü-mü başka bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir:  “Casus olarak düşman cephesi gerisine gönderilip de başarılı bir şekilde geri dönenlere, nakdî ödül olarak; 100 Osmanlı Lirası ve Rusya’da bir felakete uğradıkları takdirde bile bu miktar para tamamen geride kalacak olan aileleri-ne verilecektir” (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-4).    Yine 165 nolu şifreye ek olarak 3. Ordu İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Abdülhamit imzasıyla, Suşehri’nden 30/4/33 (30 Nisan 1917) tarihinde, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen 198 numaralı şifre çözümü bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir:  “Düşman cephesi gerilerine 2. Ordu gibi casus subay gönderilmesi, Baş-komutanlık tarafından yazıyla bildirilmekte ve gereğinin yapılması emredil-mektedir” (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-5).    Yine aynı konuda, Suşehri’nden, 26/4/33 (26 Nisan 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutan Vekili Mirliva (Tuğgeneral) Fevzi ( Fevzi Çakmak) imzasıyla Birinci Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na 23/4/33 (23 Nisan 1917) tarih ve 169 numaralı şifreye, ek olarak gönderilen 192 numaralı şifre çözümü bir ya-zıda şu bilgilere yer verilmektedir: “Casus olarak gönderilecek subay; düşman tarafından yakalanıp, idam edildiği takdirde, önceden söz verilen nakdî ödülden başka, ailesine bir derece üst rütbeden olmak üzere, yetim maaşı bağlanacaktır (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-6).   Başkomutanlık tarafından Rus cephesi gerilerine casus görevlendirilme-si emrine istinaden bu göreve istekli olan subayların olduğu görülmektedir. Kemah’tan, 26/27/4/33 (26/27 Nisan 1917) tarihinde,  36. Tümen Komutanı Kâzım imzası ile 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen şifre çözümü bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: 
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“Düşmana dair bilgi sağlanması için casus olarak Erzincan’a gitmeye 107. Alay 1. Tabur 2. Bölük Komutanı üsteğmen Kirmasti’li Hakkı ve aynı Alay’ın 3. Taburu’nun 10. Bölüğünden Teğmen Remzi Efendi talip olmuşlardır. Her ikisi de hücum taburunda görevlidirler. Alaylardan başka istekliler çıkarsa ayrıca bildirilecektir. Cesaret ve zekilikleri sınanmış olan bu efendilerin (subayların) her ikisi-nin de veya yalnız birisinin hemen Dersim yolu ile gönderilmesi uygun görül-düğü takdirde yazılı bir şekilde emredilmelidir”(ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-7).   Yine Rus cephesi gerisine gönderilen casus subaylarla ilgili olarak, Su-şehri’nden, 28/4/33 (28 Nisan 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutan Vekili Mirli-va (Tuğgeneral) Fevzi  (Fevzi Çakmak) imzasıyla Birinci Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen 1137 numaralı şifre çözümü bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: “2. Ordu İstihbarat Subaylığı’ndan gelen raporun özeti aşağıdaki gibidir: 1- 4. Kolordu tarafından casus olarak gönderilmiş olan Mülazım (Teğ-men) Galip Efendi Mamahatun’un 26 km. güneydoğusundaki Çerme’ye ve bu-nun 12 km. kuzeybatısındaki Pelegöz’e kadar gitmiştir. 2- 2. Ordu’nun karşısındaki düşman güçlerine ilişkin açık bilgiler verdik-ten sonra, ihtilal eden 6.  Kafkas Tümeni’nin Mamahatun’un Tamel ve Yavi Köylerinde bulunduklarını, mevcut iaşesinin iyi olduğunu duymuştur. 3- Disiplinin son derece bozulmuş olduğunu ve subayların askerler ile birlikte kâğıt oynadıklarını, askerin selâm vermeyip, subayların askerlere se-lâm vermekte olduğunu bizzat gözlemlemiştir. Bir hafta önce Kargın’da çadırı-na hırsız girmesinden dolayı, etkilenerek bir askeri General Petro tabanca ile yaralaması üzerine çadıra koşan diğer askerler generali yaralamışlardır. 4- Galip Efendi Mamahatun, Erzincan yolu üzerinde iki gün dolaşmış ise de hiç nakliyata rastlamamıştır. Pilegöz Rus memurlarından birçok rica ile almış olduğu “tohumluk belgesini” beraberinde getirmiş ve Tümenine göster-miştir. 5- Düşmana dair açık bilgi alınması için 2. Ordu’daki subay tarafından gösterilen fedakârlık örneğinin her halde diğer birlik subaylarının da göstere-ceklerine sonsuz güvenim vardır. Yazıldığı üzere bu türlü fedakârlıkların art-ması gerekir. Başarı Allahtan’dır”(ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-8);  (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:6-8a).   
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3. Ordu İstihbarat Subaylığı’ndan 13/6/33 (13 Haziran 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutan Vekili Mirliva (Tuğgeneral) Fevzi ( Fevzi Çakmak) imzasıyla Birinci Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na ve Tümenlere gönderilen “çok gizli” damgalı bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: 1- 3. Ordu bölgesindeki casusların tevkif ve derdestleri (yakalanıp tutuk-lanması) ile bu gibi meselelere bakmaya ancak, Sivas’daki Divân-ı Harb-i Ör-fî’nin (Sıkı Yönetim Komutanlığı’nın) yetkili olduğunu ve bundan başka istih-barata ait maddeleri içeren emir 1/10/32 (14 Aralık 1916) tarih ve 269 numa-ra ile yayınlanarak, genelge olarak gönderilmişti. Fakat bazı taraflarca emrin içeriğine uygun hareket edilmediği anlaşıldığından tekrar yenilenmesine lü-zum görüldü. Bunun bir örneği de ekli olarak gönderildi. 2- Anılan emrin Tümen Komutanlıklarına ve Tümen Divân-ı Harb Daimi Başkanlıkları’na kadar duyurulması ile maddelerinin uygulanması için gerek görülenlere kesin emirlerin verilmesini rica ederim. 3- Bu emir 13.6.33 (13 Haziran 1917) tarih ve 400 numara ile İstihbarat Subaylığı’ndan yazılmıştır (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:9).   Yine bu konuyla ilgili olarak, Refahiye’den 17/6/33 (17 Haziran 1917) tarihinde 9. ve 36. Tümen Komutanlıkları’na gönderilen ivedi notlu bir yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: 1- 3. Ordu bölgesindeki casusların tevkif ve derdestleri (yakalanıp tutuk-lanmaları) ile ilgili meselelere bakmaya ancak, Sivas’daki Divân-ı Harb-i Ör-fî’nin (Sıkı Yönetim Komutanlığı’nın) yetkili olduğunu ve bundan başka istih-barata ait maddeleri içeren Ordu Komutanlığı’nın emirleri ektedir. 2- Durumundan şüphe duyulan kişiler derhal tutuklanarak, gözetim al-tında Kolordu’ya gönderilecektir. 3- Tümeninizce seçilecek İstihbarat Subayı’nın detaylı bilgilerinin gön-derilmesi beklenmektedir (istenmektedir) (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:9-1).   Bu yazıya istinaden Tümenlere gönderilen emrin suretinde ise şu bilgile-re yer verilmektedir: Casusluğun ne şekilde ve nasıl bir kuruluş içinde faaliyet gösterdiğini tam anlamıyla anlayarak, buna göre önleyici tedbirler almak için casusların takip ve tutuklamaları ile yargılamaları aşağıdaki talimata göre yapılacaktır: 1- Casusluğun önlenmesi ve lehimize casus kullanma ile düşmandan bilgi elde etmeye yönelik tedbir ve düzenlemelerin alınmasından doğrudan doğruya 



SERVET AVŞAR 

 

 72

Genel Karargâh İstihbarat Şubesi Müdürü ve Ordu Karargâhı’nda doğrudan doğruya Genel Karargâh’a bağlı İstihbarat Subayı sorumlu olacaktır. (Bu subay şimdiye kadar Ordu Karargâhı’nda bulunan İstihbarat Şubesi Müdürü’dür.) 2- Kolordular Karargâhları Harekât-ı Harbiye Şubelerinde istihbarat ile uğraşan bir subay ayrılacaktır. Görevlendirilecek bu subay Ordu İstihbarat Subayı’na bağlı olacaktır. Kolordular kendi muharebe keşifleri sonucunda elde edeceği bilgi hakkında Harekât-ı Harbiye Şubesi karşılıklı olarak bu subayla ilişkide bulunacaktır. 3- Mültecilerin sorgulamaları doğrudan doğruya İstihbarat Subayları ta-rafından yapılacak ve sonucunu derhal Ordu İstihbarat Subayı’na ve bir sureti-ni de bağlı bulunduğu karargâha verecektir. 4- Tümenlere İstihbarat Subayı verilecek olursa aynı şartlar altında, Tü-menin bağlı bulunduğu Kolordu İstihbarat Subayı’na, Tümen İstihbarat Subayı bağlı bulunacak ve aynı şekilde bilgi verecektir. 5- Kolordularda mevcut bulunacak İstihbarat Subayı (ve Tümenlerdeki İstihbarat Subayı)- Ordu İstihbarat Subayı’ndan tebliğ edilen emir ve direktife ve gerek kendiliklerinden gördükleri ihtiyaca göre bu vazifelerde göreve baş-lamak için öncelikli olarak, Kurmay başkanlıkları aracılığıyla Kolordu (Tümen) komutanlarının olurlarını almak zorundadır. 6- Kolordular, İstihbarat Subayı’nın, Ordu İstihbarat Subayı’ndan aldıkla-rı emir ve direktif ile kendi inisiyatifleri ile yaptıkları bütün önlem ve düzen-lemeler hakkında ilk vasıta ile ayrıntılı bir şekilde, posta ile acil durumlarda, kararlaştırılmış şifreli telgrafla Ordu İstihbarat Subayı’na bilgi vereceklerdir. 7- Casusların takip ve tutuklamaları özellikle İstihbarat Subayları’nın emir ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İstihbarat Subayları bu konuda görevlendirdikleri memurların yetersizliklerini gördükleri zaman on-lara yardımcı olmak üzere askerî ve mülkî memurlar tarafından izin alınmak-sızın derhal yerine getirilecektir. 8- Ordu İstihbarat subayının bilgisi ve bu konuda bir direktifi olmadan gerek askerî ve gerek mülkî hiçbir memur casusluğundan şüphe edilen bir şahsın takip ve tutuklamasına yetkili değildir. Ancak, cürm-ü meşhud (suçüs-tü) karşısında bulunup, mevcut belgelerin casus tarafından yok edilebileceği düşüncesinin hâkim olduğu durumlar bu yetki dışındadır. 9- Casusların sorgulaması ve araştırması öncesi uygulamaların ordu ta-rafından oluşturulan “casus heyet-i istintakiyesi” (casus sorgulama heyeti) 
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tarafından gerçekleştirilecek ve yargılamaları Sivas Divan-ı Harb-i Örfisi’nde (Sıkı Yönetim Komutanlığı’nda) gerçekleştirilecektir. Gerek duyulduğunda bu sorgulama heyeti kısmen veya tamamıyla casusluk olayının gerçekleştiği yerde araştırma için gönderilebilir. 10- Casusların takip, tutuklama ve sorgulamalarında en çok dikkat edile-cek ve önem verilecek nokta yakalanan casusun, suç ortaklarını bulmak ve bunların ne şekilde ve hangi yöntem ile haberleştikleri, ne gibi araçlardan ya-rarlandıklarını anlamaya özellikle çalışılacağından, casusların izlenme ve tu-tuklamalarında gayet uyanık ve ketum bulunulmalı ve tutuklanan şahsın ne sebeple tutuklandığı ve sorgulandığı kesinlikle dışarıya sızdırılmamalıdır (sez-dirilmemelidir). (Açıklama için) götürülecek şahsın konunun içeriğine dair bilgi edinmeleri uygun değildir. Şayet götürülen şahsın konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu hissedilirse, suç ortakları tamamen tutuklanıncaya kadar, bu şahsın serbest bırakılmamasına dikkat edilmelidir. 11- Seçilecek istihbarat subaylarının detaylı bilgileri beklenmektedir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:9-2);  (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:9-2a).   Yine Rus casusların casusluk faaliyetlerine karşı muhbirler vasıtasıyla bir takım önlemler alınmak istenmiştir. Bu faaliyetlerde mühtedi (dönme) muhbirlerin pek güvenilir olmadığı, bu nedenle bunlara istihbarat ve casusluk görev verilmemesine özen gösterilmiştir. Bu hususta, Suşehri’nden 17/3/33 (17 Mart 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutanlığı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu Ko-mutanlığı’na gönderilen şifre çözümü yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: “Muhtedi muhbirler şayan-ı itimat değildir. Ordunun bu gibi muhbirlere ihtiyacı yoktur. Merkumun dâhile sevk edilmesini rica ederim” (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-10).    Muhbir faaliyetleri ile ilgili olarak, Refahiye’den 14/4/33 (14 Nisan 1917) tarihinde, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’ndan, 36. Tümen Komutan-lığı’na gönderilen tahrirat yazısında şu bilgilere yer verilmektedir: “2. Ordu’nun muhbirler vasıtasıyla elde ettiği aşağıdaki bilgiler Ordu’dan bildirilmektedir: Dereköy, Persenik (Persinik), Gamanik, Çakırköy’lerinde düşman kuvveti olup, karargâhı Gamanik’tedir. Bu kasabanın çevresinde tel örgü ve yığınak yapılmaktadır. Perasinik Kasabası’nda 4 ve Semarik Kasabası’nda 6 topu bu-lunmaktadır. Erzincan’da Ermeniler İslamlara son derece baskı yapmakta ve tenha mahallerde feci bir şekilde öldürmektedirler. Mustafa Vefa 10 gün önce 
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Tiflis’e gönderilmiştir. Rusların Kürtlere güveni kalmamıştır” (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-11).    Bu yazıya karşılık olarak, 18/4/33 (18 Nisan 1917) tarihinde, 3. Ordu Komutanlığı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen şifre çözü-mü yazıda şu bilgilere yer verilmektedir: “3/4/33 (3 Nisan 1917) tarihinde Erzincan’ı terk ederek, Çemişkezek’e dönen bir muhbirin ifadesine göre, 2.Ordu İstihbarat Subaylığı’ndan gelen ve Ordu’dan tebliğ edilen bilgi aşağıdaki gibidir: 1- Persinik sırtlarında ikinci dereceden öneme sahip ulaşımı engelleyen coğrafî noktalar vardır. Gamarik’te 1000 kadar asker görülmüştür. Gamarik, Komik, İrenus Köyleri güneyinde Fırat üzerinde, piyade, topçu ve süvari birlik-lerinin geçişine uygun üç köprü mevcut olup, bunlardan yalnız Komik güne-yindeki köprü henüz ikmal edilmemiş ise de faaliyetle çalışmaktadır. 2- Fırat’ın güneyinde, Orta Han’ın doğusunda, güneye doğru uzanan si-perleri ve içlerinde askerleri görmüştür. Aynı zamanda 7-8 kadar sahra topu sayılmıştır. 3- Erzincan’a kadar asker görülmemiştir. Yalnız şehrin girişinde bir kı-sım askerin eğitimle uğraştıkları gözlemlemiştir. Bu askerin büyük bir bölümü Erzincan’ın batısında siperler içinde ve kasabada ve Erzincan’ın doğusunda Çemen (Çimen)’de bulunmaktadır”(ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-12).   Yine bu konuda, Suşehri’nden 20/4/33 (20 Nisan 1917) tarihinde, 3. Or-du Komutanlığı’ndan, 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığı’na gönderilen şifre çözümü yazıda şu bilgilere yer verilmektedir; Rusların durumunu incelemek üzere gönderilmiş olan güvenilir bir muhbirin raporuna dayanarak 2.Ordu İstihbarat Subaylığı’ndan verilen bilgi, özetle aşağıdaki gibidir: 1- Erzincan’da Rus görevlileri geriye alınarak, yerine Maksud Bey ismin-de birisi tayin edilmiştir. Erzincan Belediye Başkanı Hayri Bey ile Mustafa Ve-fa’nın dâhile gönderildikleri, Mustafa Vefa’nın mahiyeti ile birlikte yol üzerinde yok edildiği söylenmektedir. 2- Erzincan’daki 800 süvari geriye alınmıştır. 3- Erzincan’a olan bütün nakliyat otomobillerle yapılmaktadır. Bir aydır erzak ve cephanenin çok az olmasından dolayı, şimdi çok miktarda erzak ve cephane gönderiliyormuş. 4- Ruslar ırza tecavüz konusunda çok ileri gitmiş olduklarından, çeşitli unsurlar çok kırgındır. Şüphelendikleri kişileri idama gönderdikleri ve bu ara-da birçoklarının da idam edilmiş oldukları bildirilmiştir. 
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5- Aynı muhbir Erzincan’a girmek üzere tekrar hareket etmiştir (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-14);  (ATASE: BDH. K:3919, D:84, F:3-14a).   Osmanlı Devleti’nin Rus casusluğunu önlemek için aldığı bütün bu ted-birlerin dışında, bir de kendi bünyesindeki esir kamplarında bulunan Rus esir-lerce yapılabilecek casusluk faaliyetleri için bir takım düzenlemelere gittiği görülmektedir.  Savaş sürecinde, Ruslar tarafından esir kamplarının, casusluk faaliyetleri için üs olarak kullanıldıkları ve bu kamplarda ikamet eden savaş esirlerinden büyük ölçüde yararlanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Harbiye Nezare-ti’nden, bütün esir kamplarına 19 Mayıs 1917 tarihinde gönderilen bir genelge ile kamplardaki casusluk olaylarına karşı alınması gereken önlemler şöyle sıra-lanmıştır: 1. Savaş esirlerine gelen paketlerde görülen casuslukla ilgili gizli belge-ler, savaş esirlerinin düşmanlarımız tarafından düzenli olarak tahribat yapma-ları için teşvik ve davet olundukları hakkındaki şüpheleri doğrulamaktadır. Esirlere gelen paketlerin son derece sıkı bir şekilde aranması gereklidir. 2. İhtirak fitilleri (yanıcı fitiller) veya yangını doğuracak herhangi bir malzemenin esirlerin yerleşim yerlerinde bulundurulmaması. Bu sebeple de esir kamplarındaki bakkal ve dükkânlar tarafından savaş esirlerine fitilli çak-mak satılması yasaklanmıştır. Kibrit yasaklanmamıştır. Fakat çeşitli esir kamp-larına Fransa’dan Belçika’dan ve İtalya’dan gelen hediye paketlerinde böyle maddeler bulunmuştur. Bunlar her ne kadar konserve kutularını açmak için gönderilmişse de bunların kullanılması sırasında ateş çıkmasından dolayı bu hususta yeni konserveleri açmak hususunda işe yaramazlardı. Şetrinden, parakinden ve buna benzer maddelerden yapılmış olan bu aletlerin kullanıl-ması sakıncalıdır. Ayrıca her esir kampında konserve kutularını açmak için aletler mevcuttur. 3. Esir kamplarında, bazı esir subayların üzerinde büyük miktarda altın ve kâğıt para ve iki ufak pusula bulunmuştur. Bu altın ve kâğıt paralar, küçük bir bez çanta içerisine konulmuş ve bunlar paltoların omzuna, pantolonların beline dikilmiştir. Bu şekilde saklanmasının, saklayan kişinin firar edeceği dü-şüncesini oldukça kuvvetlendirdiği için bunlar söz konusu kişilerden alınmış-tır. 4. Bunlardan başka, son zamanlarda tarafsız hayır cemiyetlerinden gön-derilmiş olan hediyelerde, gizli olarak istihbarat bildirildiği meydana çıkmıştır. Bunları bu şekilde saklayan esirlerin firar edeceği düşüncesiyle paralar söz konusu esirlerden alınmıştır. 
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5. Savaş esirleri, yeni bir emre kadar memleketlerine paket gönderemez-ler. 6. Harp esirlerinin mektup, posta, sansür mevkilerine yaklaştırılmaması hususu son derece sıkı bir şekilde uygulanmıştır. Harp esirlerinin bu dairelere girmemeleri hususu tekrar sağlamlaştırılmıştır. Esir kamplarına gelen mektup, posta ve çuvallarda, cepheden gelen Alman postası bulunduğu takdirde, posta çuvallarının açılmasında savaş esirlerinin kullanılması sakıncalıdır. Nitekim bu suretle, posta içerisinde gelen şeyler esirlerce bilinecektir. Bu kuralların sıkı bir şekilde uygulanması sonucunda, esir kamplarında oluşacak olumsuz durumların önüne geçilmiştir (Arslan: 2008, s.201-208). 
 
SONUÇ Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar, Almanların olupbittisi neticesinde, Osmanlı Devleti Doğu Cephesinde savaşmak zorunda kalmıştır. Savaşın gelişi-mi Osmanlı Devleti aleyhine olmuştur. Ruslarla yapmış olduğu bir dizi muha-rebeler sonucu Ruslar Doğu Anadolu’nun önemli bir bölümünü ele geçirmiştir ve Erzincan yakınlarına kadar gelmişlerdir. Bu sırada Rusya’da 12 Mart 1917’de Petrograd’ta  ekmek yokluğu nede-niyle başlayan isyan hareketi halk yığınları arasında askerî birliklerin de ka-tılmasıyla tam bir ihtilâle dönüşmüştür. Bu ihtilâl Rusya’nın barış arayışlarını Doğu Cephesi’ndeki savaşa son verme girişimlerini hızlandırmıştır. 1917 İhtilâli başladığında Erzurum ve Erzincan gibi önemli şehirler Rus işgali altındaydı. Van Gölü ve çevresiyle, Bitlis, Muş vilayetlerinin büyük bir bölümü de aynı şekilde Rus işgali altında bulunuyordu. Rus ihtilâli ile bu bölge-lerde bir durgunluk dönemi başlamıştır. Alınan bilgiler Rusların artık bu yer-lerde bir tehlike oluşturamayacağı yönündeydi. Bu durum Brest Litovsk Barış Antlaşması’na kadar sürmüştür. İşte bizim incelediğimiz bu belgeler de bu durgunluk dönemine ait olan belgelerdir. Düşman hakkında daha doğru ve kesin bilgiler edinmek isteyen Osmanlı Devleti burada bulunan üst düzey askerî birlikleri aracılığıyla özellikle de Erzurum çevresinde bulunduğu görülen Rus birliklerinin durumunu ve kendisine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerini çok yakından izlemek istemiş-tir.  Bu amaçla, Genel Karargâhın istekleri doğrultusunda bir casus teşkilatı kurulmasına hız verilmiştir. Oluşturulacak bu teşkilatta; millî duyguları son derecede yüksek seviyedeki cesur güvenilir ve nitelikli kişilerin seçilmesi son derecede önemliydi. Bunun için de her birlik içerisinde bu niteliklere uygun 
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personel seçimine gidilmiş ve istihbarat konusunda detaylı bir eğitimden geçi-rilerek, görevlendirildikleri bölgelerde düşman hakkında bilgi edinilmesi yolu-na gidilmiştir. Bu seçilen personelin görevin niteliklerine göre; mahalli durumlarla ilgili olmasına, Rusça ve Ermenice dillerinden en az birini ve Kürt yerel lisanını bil-mesine çok önem verilmiştir. Dolayısıyla cephede düşman lisanını bilen, güve-nilir, zeki ve cesur personelin kullanımı tercih edilmiş; din değiştiren Ermeni ve Gürcü gibi unsurlardan personel kullanılması uygun görülmemiştir. Bölgede oluşturulacak casusluk teşkilatı için emirler yayımlanmış ve ne-ler yapılacağı kesin çizgilerle belirtilmiştir. Ruslar tarafından yapılabilecek her türlü casusluğu önlemek için nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylı bir şekil-de anlatılmıştır. Rus İhtilâli’nden başlayarak, Brest Litovsk Barış Antlaşması’na kadar geçen bu süreçteki casusluk uygulamalarının büyük ölçüde önlenmesin-de başarıya ulaşıldığını söylemek mümkündür. Gerek casusluk için seçilen personelin eğitimi gerekse bunların kullanmış oldukları teknikler son derece önemlidir. Her biri uzun ve titiz bir eğitimden geçirilen Rus casuslarının geliş-tirdikleri yöntemlere karşı, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle istihbarat pay-laşımı neticesinde, imkânları ölçüsünde önlemler almaya çalıştığı görülmekte-dir.  Ayrıca, yakalanan Rus casus ve muhbirlerinin sorgulamalarına büyük bir önem verilerek, bunların nasıl ve hangi yöntemle haberleştikleri, kimlerle iş-birliği içerisinde olduklarının tespit edilmesine özen gösterilmiştir.  Bu amaçla da işin uzmanlarından oluşan casus sorgulama heyetleri oluş-turulmuştur. Gerektiğinde bu casus heyetlerini kısmen veya tamamen olayın geçtiği yere göndermek suretiyle, işin boyutlarının tam olarak anlaşılmasına çalışılmıştır.  Birlikler bünyesinde İstihbarat subayları bulundurulmasına ve her türlü istihbarî bilginin bu subaylar üzerinden değerlendirilmesinin yapıl-masına dikkat edilmiştir. Elde edinilen her türlü istihbarî bilginin hızlı ve ivedi bir vasıta ile Genel Karargâha iletilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Böylece Ruslar tarafından yapılan casusluk faaliyetlerinin önüne geçilmek istenmiştir. 
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Son Dönem Osmanlı Ekonomi Politikaları  

(19. ve 20. Yüzyıl) 
 Dr. Öğr. Üyesi Songül ULUTAŞ 

Mersin Üniversitesi  
Özet  Osmanlı kuruluşundan son dönemlerine kadar her alanda olduğu gibi denge çerçevesinde pragmatik bir yönetim politikası yürütmüştür. Bu mantalite onun yine birçok alanda kendine özgü uygulamalar yaratmasına da zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti her şeyden önce kurmuş olduğu geleneksel yapıyı korumayı ve bu düzeni uzun yıllar aynı düzeyde devam ettirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefin arka planında devletin ebed-müddet devamlılığının sağlanması yatmaktaydı. Osmanlı Tarihi boyunca uygula-nan ekonomi politikaları da farklı ve kendine özgü haliyle pek çok tartışmaya konu olmuştur. Öncelikle bu çalışmanın temel problematiği; Osmanlı iktisadi yapısının genel çerçevesini çizerek 19. Yüzyıldan itibaren bu geleneksel yapıda ne tür kırılmalar ya-şandığını ve devletin ne gibi politikalar üreterek çözüm bulmaya çalıştığını tespit ede-bilmektir. Bu bağlamda ele alınacak önemli bir konu da Osmanlı Tarihinin son dönem gelişmelerinin aslında cumhuriyet dönemini anlamak için önemli bir anahtar olduğu-dur. Fakat çeşitli araştırmalarda bu değişme ve süreklilik kavramları ele alınırken genellikle, siyasi, kültürel ve toplumsal bağlamlar değerlendirilmiştir. Ancak son dö-nem Osmanlı ekonomi politikaları cumhuriyetin ilk dönemlerini anlamak adına önemli bir yoldur. Modern Türkiye’de hâkim olmuş iktisadi düşüncelerin ilk şeklini Osman-lı’nın bu son döneminde aldığını söylemek mümkündür. Bu nedenle bir diğer amacımız Cumhuriyet’e giden yolun Osmanlı’nın son dönem gelişmelerinden geçmekte olduğunu vurgulamaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İktisadi Yapısı, Son Dönem Osmanlı Tarihi, Eko-nomi Politikaları 
 

The Ottoman Economic Policies Of The Last Period  
(19th and 20th Century) 

 
Abstract The Ottoman conducted a pragmatic management policy in a balanced way as in every field. This mentality had also paved the way to create its unique applications in many areas again. The Ottoman Empire firstly aimed to preserve the traditional structure that it had established and to maintain this order at the same level for many years. In the background of this goal, there was the providing of the continuity of the 
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state's permanent duration. The economic policies that applied throughout Ottoman history have also been subject to many debates in a different and distinctive way. Firstly, the basic problem of this study is to be able to determine that what kind of breaks were lived in this traditional structure from the 19th century by drawing the general framework of Ottoman economic structure and that the state tried to find solutions by producing what kind of policies. An important topic to be addressed in this context is also that the recent period developments of the Ottoman history are actually an important key in order to understand the republic period. However, while these concepts of change and continuity are tackling in various researches, the political, cultural and social contexts generally have been evaluated. However, the Ottoman economic policies of the recent period are an important way to understand the first periods of the republic. It is possible to say that the political thoughts that have been dominant in modern Turkey taken their initial shape in this last period of the Ottoman. Therefore, our other purpose is to emphasize that the road goes to the Republic passes through the recent period developments of the Ottoman Empire. 
 
Key Words: The Political Structure Of Ottoman, The Ottoman History Of Last Period, Economic Policies 
 
Giriş  Tarihsel gelişme süreci içinde 20. Yüzyılın başlarında siyasi bir kesinti yaşanmış olsa da toplumsal bir süreklilikten bahsetmek mümkündür. Bu açı-dan “Süreklilik” ve “Değişim” kavramları bu geçiş sürecini konu alan tarih yazı-cılarının en önemli temalarından biri olmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyeti an-lamanın en güzel yolu Osmanlı’nın son dönem gelişmelerine bakmaktan geç-mektedir. Bu süreç her ne kadar çöküş dönemi olarak adlandırılsa da modern devlet yapılanması anlamında sağlam temellerin atıldığı bir dönemdir. Aynı şekilde ekonomik alanda çok büyük değişimlerin temeli yine bu süreçte atıl-mıştır. Bu bağlamda incelendiğinde toplumların tarihsel gelişim süreçlerinde ekonomik yapıdaki değişimlerin, devlet ve toplum yapısı üzerinde yarattığı etkinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 19. yüzyıla damgasını vuran değişim olgusunun en önemli yansımalarından biri de ekonomik alanda gerçekleşmiş-tir. Değişim ve dönüşüm olgusu incelenirken hiç kuşkusuz tarihsel gelişme süreci içinde uzun perspektifli bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir. 19. Yüz-yıla gelindiğinde dünyanın birçok coğrafyasında etkisini göstermeye başlamış-tır; ancak bu gelişmenin çıkış noktası çok daha gerilere götürülebilmektedir. Tarih sahnesindeki serüvenine 18. Yüzyılın ikinci yarısında fosil/inorganik enerji kaynaklarının kullanılmasıyla başlayan modern iktisadi büyüme gelişi-mini bilimsel devrimle devamlı hale getirmiştir. Ancak, 19. Yüzyıla damgasına vuran bu dönüşüm insanlık tarihinin uzun vadeli bir birikimi sonucu gerçek-
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leşmişti ve çok daha gerilere milattan önceki devirlere götürülebilir bir iktisadi büyümeden söz etmek mümkündür.1 Bu konjonktür içinde Osmanlı uzun yıllar kendi kapalı dünyasında kendi kuralları ile olabildiğince kontrollü bir şekilde devam etmeye çalışmışsa da küresel düzeydeki bu dönüşüme karşı koyama-mıştır.  Dış konjonktür ve kendi iç gelişmeleri ışığında Osmanlı ekonomisini 19. yüzyıl ve 20. Yüzyılın başlarında beş ana dönem çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.  
 
1800-1826 Yılları Arası Dönem Bu dönemde Osmanlı ekonomisine himayeci politikalar hâkim olmuştur. Kontrollü yürütülen ticari faaliyetlerin yanı sıra, dengeli bir üretim-tüketim ilişkisi söz konusudur.2 Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da mevcut dengeyi korumanın hâkim unsur olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki Os-manlı iktisadi düşüncesini oluşturan üç temel ilkenin temelinde de üretim fak-törleri üzerinde devletin kurmak istediği kontrol mekanizmasını görmek mümkündür.3 Osmanlı ekonomisinde en dikkat edilen husus toprak, emek ve kapital üzerinde mümkün olabildiğince devletin kontrolünü sağlamaktı. Bu nedenle devlet kapital yaptırımlarında her zaman en büyük paya sahiptir.4 Geleneksel iktisadi düşünce yapısı iaşecilik, gelenekçilik ve gelircilik gibi üç temel ilkeye dayanmaktaydı. Bu geleneksel iktisadî politikanın amacı, iaşeyi sağlamak, ge-lirleri mümkün olduğunca üst düzeyde tutmak ve geleneksel düzenin korun-masıydı. Bu çerçevede, Osmanlı iktisadî zihniyetinde üretimin temel amacı, kâr elde etmek değil, ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktı.5 Devlet, Ahilik ve Lonca Teşkilatı ile malın kalitesini ve fiyatını bir standarda bağladığı için rekabete yer verilmemiştir.6 Bu uygulamalar iktisadi faaliyetlerde çok ciddi kısıtlayıcı 

                                                            

1 Mehmet Genç, “Modern İktisadi Büyüme Karşısında Osmanlı Sistemi ve Ekonomisi”, Türkiye 
Günlüğü, Sayı 119, Yaz 2014, ss. 5-6. 2 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 6. 3 Genç, a.g.m., 2014, s. 8. 4Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2003, s.87. 5 Genç, a.g.e.,ss. 45–52. 6 Davut Aydüz, “Osmanlı Devleti’nde Narh Uygulaması”, Yeni Türkiye Dergisi, 701 Osmanlı Özel 
Sayısı II, cilt 32, sayı 6, Mart-Nisan 2000, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2000, ss. 74–81. 
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önlemlerdi. Devletin müdahale etme oranı bu süreçte giderek artacaktır. Bu nedenle bireyin tek başına bir anlamı olmadığı gibi bireysel bütün girişimlerin engellenmesine de ortam hazırlıyordu.  Bu geleneksel tavır içinde bireysel bir girişim ne siyasette ne de ekono-mide tasvip edilen bir durum değildi. Dolayısıyla bu baskı toplum içinde bireye verilen önemin artması ve bireyin daha çok müdahil olması konusunda aydın kesimini kamuoyu oluşturmaya yönlendirecektir. Özellikle istibdat döneminde sosyoloji bilimine başvurularak topluma yön verme çabaları kendini göstere-cektir.7 Diğer taraftan ihracat devletin çok sıcak baktığı bir ekonomik faaliyet değildi. Üretilen mal, öncelikle merkezin ihtiyacını karşılamaktaydı. Geri kalanı daha küçük yönetim birimlerine gönderilirdi. Tüm ihtiyaçlar karşılandıktan sonra artık ürün kalırsa, ancak ihraç edilebilirdi.  Bu uygulamadan anlaşıldığı üzere ihracata çok sınırlı ölçüde yer veril-mekle birlikte, ithalatta hiçbir sakınca görülmemiştir. Devletin ihracata karşı temkinli yaklaşması, ihraç gümrüğü vergilerinin ithalata oranla caydırıcı dere-cede yüksek olmasından da anlaşılmaktadır.8 Devletin bu derece kapalı bir ekonomik politika izlemesinin ardında halkını olası bir kıtlıktan olabildiğince uzak tutabilmek amacı yatmaktadır. Kapalı ve geçimlik bir ekonomiye sahip olan Osmanlı Devleti’nde bu nedenle ihracat, 1838’lere kadar hep ikinci planda kaldı.  Osmanlı iktisadi düşüncesinin ilkeleri etkilerini klasik dönem sonrasında da sürdürmeye devam etmiştir. Ancak provizyonizm ilkesi, ‘Kanun-u Kadim’e geri dönüş düşüncesinin 1840’lardan 1860’lara dek etkisini yitirmesiyle meş-ruiyetini yavaş yavaş kaybedecektir.9 Fiskalizme bakıldığında devlete sürekli yeni kaynak bulma çabası içinde, varlığını daha geniş ve yeni alanlara yayarak 
                                                            

7Meşrutiyet döneminde sosyolojiyi ülkeyi kurtarmak için kullanan en iyi iki örnek Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp olacaktır. Bu etkiyi sadece siyasi arenada değil iktisadi kalkınma çabası olarak da kullanacaklardır. Le Play ve Demoulins ile birlikte Durkheim ekolü bu süreçte Türk aydınlarının aracılığıyla ülkeye girmiş ve etkili olmuştur. Bu ekoller aslında siyaset ve ekonomide liberalleşme isteğinin en önemli göstergelerindendir. Bireyselleşme ve bireysel girişimler sadece ekonomik arenada ülkenin iktisadi kalkınması için değil aynı zamanda demok-ratikleşme süreci için de önemli bir gereksinim olarak görüldü. Cavit Bey’in liberalizm savunusu, Prens Sabahattin’in adem-i merkeziyet ve serbest teşebbüs savunusu bu açıdan döneme damga-sını vuran etkiler yaratmıştır. 8İthal mallarından %3 amediyye ve %2 munzamm (ekli) olmak üzere toplam %5; ihraç malları için ise, %9 amediyye ve %3 reftiyye olmak üzere toplam %12 gümrük vergisi alınmaktaydı. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz Münasebetleri, 1580-1838, Cilt I, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1974, ss. 62- 72. 9 Genç, a.g.e., ss. 87-93. 
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sürdürmeğe devam ettiği görülmektedir.10 Devletin sürekli hazineye gelir sağ-lama çabası mali devlet anlayışının ifadesiydi. Ancak bu çaba ile toplum mali açıdan ağır bir yük altına giriyordu. Bu nedenle özellikle mali devlet anlayışı-nın acilen terk edilmesi iktisadi devlet anlayışına gidilmesi gerekliliği gündeme geldi. Bu anlayışla devletin öncelikli amacı iktisadi yapıyı güçlendirmek, birey-sel girişimin önünü açarak halkın vergi verme gücünü artırmak ve böylece doğrudan vergi yerine dolaylı vergi alma yoluna gitmek olacaktır.11 Değişimin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkan ilke ise tradisyonalizm yani gelenekçilik olmuştur.  Provizyonizm ve fiskalizmle kurulan dengenin olabildiğince korunması ve olası bir değişime engel olunması, olduğu takdirde de eski düzene geri dö-nülmesini gerçekleştirmek üzere programlanmıştı.12  Tradisyonalizm ilkesinin terk edilmeye başlaması ile devletin güçlendi-rilmesi ve büyütülmesi adına yapılan reform çalışmalarının başlaması arasında bir paralellik de saptanabilmektedir. 18. Yüzyılın sonlarından itibaren artık geçmişe dönme eğiliminin sonuç vermediği düşüncesinin fark edilmesiyle bir-likte tradisyonalizm düşüncesi zihni meşruiyet zeminini yitirmiş ve bu neden-ledir ki 19. Yüzyılda en hızlı terk edilen ilke olmuştur.13 Devleti içine düştüğü sıkıntıdan kurtarmak adına 17. Yüzyılda yazılmış hemen hemen bütün ıslahat raporlarında çözüm olarak Kanun-u Kadime geri dönülmesi gerektiği çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Ancak, Kanun-u Kadim yerine yeni bir yol tutmak gerektiği düşüncesini savunan ilk ıslahat raporu Vezir-i azam Kemankeş Kara Mustafa Kemal adına yazıldığı tahmin edilen yazarın ismini belirtmeden hazır-ladığı Kitab-ı Mesalihi'l Müslimîn ve Menaf'i'il-Müminin adlı eserdir.14 
 
1826-1860 Yılları Arası Dönem Bu dönemde dünyadaki mevcut konjonktürel şartlara uyarak Osmanlı pazarları dışa açılmış, iç pazarlar bir derece serbest bırakılarak serbest ticaret politikası uygulanmıştı. Böylece geleneksel Osmanlı iktisadi düşüncesinde bazı 

                                                            

10 Genç, a.g.e., s. 93. 11Zafer Toprak, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli İktisat-Milli Ekonomi, “Giriş Bölümü”, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, s. 4. 12 Mehmet Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki De-ğişmeler”, Divan, 1999/1, s. 3. 13 Genç, a.g.m., 1999, s. 5. 14 Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynakları, Kitab-ı Müstetab- Kitab-ı Mesalihi'l 
Müslimîn ve Menaf'i'il-Müminin-Hırzü’- Mülûk, TTK Basımevi, 1988, ss. 67-68. 
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kırılmalar gerçekleşmiştir. Osmanlı kapitalist dünyaya açılırken, denetimsel gücünü yavaş yavaş kaybedecektir.15 19. yüzyıla damgasını vuran iki temel olgu milliyetçilik ve liberalizm idi. Bu süreç bağımlılık, çevreselleşme, entegrasyon, modernleşme gibi birçok ku-ramsal düzlemle değerlendirilmiştir. Ve bu düzlemlerde Osmanlı yeni bir top-lumsal-iktisadi düzenle kendini batının eksenine sokmuştur.16 Bu süreçte Sa-nayi Devrimi’nin getirilerinden biri olan buhar gücü, Avrupa’da üretimde artışı sağlarken, Osmanlı pazarının paylaşılamaz bir rekabet alanı haline gelmesine neden oldu. Bu oluşumun en önemli aktörleri İngiltere, Rusya ve Fransa gibi dönemin güçlü ülkeleri idi. Osmanlı coğrafyasının zengin hammadde kaynakla-rına sahip olması rekabeti daha da körüklemekte ve ticaret hacmini arttırmak-taydı. Bu sürecin ardından bir dizi serbest ticaret antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti giderek batılı ülkelerin yarı sömürgesi haline dönüşmeye baş-lamıştır. Bu antlaşmalar aynı zamanda, Sanayi Devrimi sonrası Avrupa’da ve tüm dünyada ortaya çıkan yeni siyasal, askeri ve iktisadî dengeleri de yansıt-maktadır. Öncelikle İngiltere ile imzalanan 1838 Balta Limanı Antlaşması, dış ticaretteki tekelleri ortadan kaldırarak, Osmanlı Devleti’nin dış ticaret üzerin-deki müdahale haklarının önemli bir bölümünden vazgeçmesine neden oldu. Böylece hem Osmanlı pazarları, hem de Osmanlı hammaddeleri Avrupa ticare-tine açıldı ve uluslararası işbölümü çerçevesinde Osmanlı Devleti, Kıta Avrupası için hammadde tedarikçisi olma işlevini pekiştirmiş oldu.17 Provizyonizm ve fiskalizm ilkelerinin damgasını taşıyan 1838 Ticaret Antlaş-ması Osmanlı sanayiini yıkmakla itham edilmesine rağmen bu süreçte Osmanlı sanayi sektöründe buharlı makinelerin kullanıldığı birçok fabrikanın kuruldu-ğu da görülmektedir.18 Değişen bu şartlar Osmanlı kentlerinde de yansımasını bulmuştur. Serbest ticaret anlayışı iktisadî faaliyetlerin ağırlığının kentlere kaymasına zemin hazırlamıştır. Böylece merkezi otoritelere karşı bir şehirlilik bilinci ve kentlerin özerklik arayışları gündeme gelmiştir.19 Bu kentlerde Müs-lüman olmayan bir burjuva sınıfı oluştu. Bunun en önemli nedenlerinden biri 
                                                            

15Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, ss. 3-9. 16 Zafer Toprak, İttihat-Terakki ve Cihan Harbi-Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik (1914-
1918), Homer Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 12. 17 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005, s. 17-22; Genç, a.g.e., ss. 93-95.  18 Genç, a.g.m., 1999, s. 6. 19 Çağlar Keyder, “Kent Tarihi Nasıl Dönemlenmeli?”, Kent Tarihçiliği, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994, s. 14. 
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Amerika’dan Osmanlı coğrafyasına akan değerli maden akışının Müslüman olmayan sarrafların elinde birikmesidir. Çoğunlukla Levanten zümresi ile Rum, Ermeni ve Yahudi gibi yerli tebaadan oluşan sarraflar genellikle ticaretin yo-ğun yaşandığı şehirlerde faaliyet göstermekte; devlet adamları ile de sıkı ilişki-ler kurmaktaydılar. 1839 sonrası denenen iltizam sisteminin işleyebilmesi için gerekli olan parayı sağlama konusunda büyük role sahip olmuştur. Aynı za-manda ilerde devletin başına bela olacak iç borçlanma konusunda da sarraflık kurumu en güçlü toplumsal sınıflar arasında yerini almıştır.20 Müslüman olma-yan grupların ekonomideki önlenemez güçleri ancak İttihat ve Terakki’nin milli iktisat politikaları ile kırılmaya çalışılarak Müslüman bir burjuva sınıfı yaratma çabalarında kendini gösterecektir. Diğer taraftan, İngiliz devlet adamlarının etkisi ile batılı iktisadi fikirler yayılma alanı bulmuştur. David Urquart ve Palmerston gibi İngiliz devlet adamları kameralizm, liberalizm ve liberal-muhafazakâr tutum gibi Batılı ikti-sadî fikirlerin ülke ekonomisine girmesine ve Osmanlı iktisadî düşüncesinin değişmesine etki etmişti. Bu etki ile bazı Osmanlı aydın ve devlet adamları ekonomiyi iyileştirmeye yönelik yenilikçi fikirler ileri sürmüşlerdir.21 Dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Sadık Rifat Paşa yenilikçi önerileriyle 
verim esasına dayalı bir ekonomik kalkınmayı savunurken, kalkınmanın devlet desteğiyle olması gerektiğini temel alan Kameralizm düşüncesinin Türki-ye’deki ilk temsilcisidir. Bununla birlikte Sakızlı Ohannes Paşa ve Mehmet Cavid Bey gibi isimlerin ise serbest dış ticaret politikasını benimseyip, ülkeler arası gümrüklerin kaldırılmasını savundukları ve ulusal iktisat görüşlerini eleştirdikleri görülür.22 Ahmet Cevdet Paşa’da ülkenin gelişmesi ve kalkınması konusunda devlete önemli bir görev yükleyen görüşüyle Kameralist iktisat anlayışına ve Sadık Rifat Paşa’ya yaklaşmıştır.23 Ricardo ve Bastiat’tan esinle-nen ve korumacı ilkelere dayalı Frederich List’in görüşlerini şiddetle eleştiren Cavid Bey’e göre bir ülkede tarım, ticaret ve sanayi aynı anda uzmanlaşamazdı. Tarımda modern ve bilimsel teknikler kullanılarak verim arttırılmalı ve tarım-
                                                            

20Ali Akyıldız, Para Pul Oldu, Osmanlı’da Kağıt Para, Maliye ve Toplum, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 33. 21Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838–1918)”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt III, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, ss. 618- 622. 22 Mardin, a.g.m., ss. 621-622. 23 Hacı Sarı, “Osmanlı Düşüncesinde İktisat Fikri: Layihalar ve Ahmet Cevdet Paşa Özelinde İnhi-tatçı İktisat Düşüncesinin Evrimi”, Uluslar arası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2016,1(3), s. 83. 
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sal meta üretimine ağırlık verilmelidir. Çünkü, tarım ve ticaret Osmanlı Devle-ti’nin iktisadi yapısının doğal olarak şekilleneceği alanlardır. Bu açıdan tarım-sal verim arttırılmalı ve pazara yönelik üretim yapılmalıdır. Bunu yaparken ticareti kolaylaştırmak için ulaşım altyapısının muhakkak surette geliştirilmesi gerektiğini de ekler.24 Bu süreçte sanayinin kendiliğinden doğacağını belirtir. Ancak sanayi alanında henüz gelişmemişken ve yeterli sermayeye ulaşmadan adım atılmasının sadece beyhude bir çaba olduğunu, bu durumun halkı fakir-leştirirken birkaç sermayedarı zengin edeceğini düşünmektedir. Herhangi bir sanayi girişiminde de kat’i surette devletin bu alanlarda kısıtlayıcı müdahale-sinin olmaması gerektiğini; bunun aksine serbest piyasanın gerekleri sağlana-rak ülke pazarlarını uluslar arası sermayeye açmak gerektiğini şiddetle sa-vunmaktadır.25 Cavid Bey, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi Osmanlı ekonomi politikalarında liberalizmin en keskin savunucularından biri oldu. Düşüncele-rini de büyük oranda Meşrutiyet Döneminin ilk iktisadi mecmuası olan Ulum-ı 
İktisadiye ve İçtimai’ye Mecmuası’nda olgunlaştırdı ve daha fazla kamuoyu ya-ratmaya çalıştı. Bu yayın organı, 1908 sonrası dönemin özgürlükçü ve liberal havasını yansıtırken, iktisadi alanda liberalizmi savunmaktadır. Mehmet Cavit Bey, dergi programında da uluslar arası iş bölümünü savunmuştur. Ancak bu dergi her ne kadar dönemin özgürlükçü havası ile uyum sağlasa da daha sonra İttihat ve Terakki’nin devrimci ve merkeziyetçi anlayışı ile çelişecektir.26 Osmanlı klasik iktisadi düşünce yapısında ciddi kırılmalara neden olma-sına rağmen bu yenilikçi fikirler umut verici görülmekteydi. Ancak yüzyılın ortasına gelindiğinde liberalizm ağırlıklı ekonomi politikaları ülkeyi önlene-mez biçimde dışa bağımlı bir hale getirmişti. Bu durum siyasi arenada ve top-lum içinde yavaş yavaş bazı tepkilere de yol açacaktır. 

 
1860-1908 Yılları Arası Dönem Bu dönemde giderek yaygınlaşan serbest ekonomi fikrine karşı gümrük-ler arttırılarak yerli imalatçılar himaye edilmeye başlandı. Özellikle 1867-1874 

                                                            

24 Nazmi Eroğlu, Fırtınalı Günlerin Ünlü Maliye Nazırı Cavid Bey, Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2004, s.305. 25Zafer Toprak, “II. Meşrutiyet Döneminde İktisadi Düşünce”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, cilt III, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, ss. 635-640. 26 Eroğlu, a.g.e., ss. 306-307. Nazmi Eroğlu, “Mehmed Cavid Bey’in İktisadi Görüşleri”, İstanbul 
Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı, 2, İstanbul, 2002, ss. 163-183; Aynur Erdoğan,” Meşrutiyet’in Evrimci Dergisi: Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası”, 
Sosyoloji Dergisi, 3, Sayı, 2014, ss. 77-78, 80. 
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yılları arası Osmanlı loncalarının inhisarlarını yenileme çalışmaları yaparak eski kapalı ekonomiye (Kanun-u Kadime) geri dönüş eğilimi dikkat çekmekte-dir.  Osmanlı kuruluşundan itibaren gelenek oldukça önemli bir konumdadır. Ancak geleneğin karşısındaki en büyük tehlike ise değişme ve yenilikti. Bu ne-denle klasik geleneksel yapılar üzerinde yenileşme ve değiştirme faaliyetleri her zaman hem yöneten hem de yönetilenler açısından tepkiyle karşılanmıştır ki Tanzimat Dönemi’nin en büyük sancılarından birini oluşturacaktır. Tepkiler yeni ile eskinin uzunca bir süre yan yana devam etmesini beraberinde getirir-ken ikilemler de döneme damgasını vuracaktır. Bu etki ile yeniliklerin denen-diği her alanda yaşanan en ufak bir tereddüt ya da olumsuzlukta eski güçlü geleneksel uygulamalara yani kanun-u kadime geri dönüş eğilimleri dikkat çekmektedir. Bu dönemde de Tanzimat’la birlikte denenmeye çalışılan serbest ekonomi politikalarından himayeci/korumacı politikalara olan dönüş bu tedir-ginliğin ifadesidir. Bu dönem aynı zamanda dış borçlanma ile artan bağımlılık dönemidir. Kırım Savaşı ve Amerikan İç Savaşı ekonomik alanda da etkisini hissettirmişti. 1850’lerden sonra dış borçlanma ve yabancı sermaye, dünya kapitalizmiyle eklemlenme sürecine başka bir boyut kazandırdı. Böylece giderek artan borç-lar Osmanlı Devletini teslimiyetçi iç ve dış politikalar izlemek durumunda bı-rakmıştır. 1873-1896 yılları arasındaki büyük buhran sonucunda batı Avrupa eko-nomilerinin yeni bir genişleme ve birikim dönemine girmesiyle birlikte, Os-manlı hammaddelerine olan talep hızla artmış ve bu arada Osmanlı ihraç ürün-lerinin fiyatları ithal edilen mamul malların fiyatlarından daha hızlı bir biçimde yükselmişti. Buna karşın ihracattan alınan gümrük vergileri 1860-61’de %12’den %1’e düşürülmüştür. Avrupalı Devletlerce alınan bu tür kararlar ge-nellikle Osmanlı’nın malî ve siyasi bunalım dönemlerine denk gelmekteydi. Böylece gelişmeleri istedikleri yönde daha kolay bir şekilde gerçekleştirebili-yorlardı. 1838 Anlaşması’nın Mehmet Ali Paşa İsyanı sonrasında imzalanması da bu duruma en güzel örneklerden biridir. İhraç gümrük vergisi oranı I. Dün-ya Savaşı’na kadar %1 olarak kalmıştır. İthalattan alınan vergiler ise 1861’de %8, 1905’te %11, 1908’de ise %15’e çıkarılmıştır.27  
                                                            

27Şevket Pamuk, “19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt III, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 655. 
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Ticari alanda giderek serbestleşen koşullar Osmanlıyı ticari tarıma doğ-ru yönlendirmekteydi. Bu alanda kurumsal anlamda oluşturulan ziraat meclis ve komisyonları da taşra eyaletlerinde tarımsal gelişmeyi destekler nitelikte idi. Makine, kol ve hayvan gücü yerine geçerken tarımsal mekanizasyon süre-cine girilmiştir. Makineli tarım, öncelikle pazara yakın ve ulaşımın kolay oldu-ğu kıyı bölgelerinde faaliyete geçmiştir. Bu durum kıyı bölgelerinde makineli tarıma geçen büyük toprak sahiplerinin daha çok gayrimüslim tekelinde oluş-masına zemin hazırlamıştı.  1860 Amerikan İç Savaşı28 sonrasında dünya pamuk rezervlerindeki sı-kıntı Osmanlı coğrafyasında pamuk merkezli bir tarım devrimi yaşanmasına olanak sağlamıştır. Bu durum özellikle dünya tekstil sanayindeki büyük ülkele-rin hammadde konusunda gözlerini Osmanlı topraklarına çevirmesine neden olacaktır. Bu durum aynı zamanda ülkede sanayinin de kendiliğinden gelişme bulmasına ön ayak olacaktır. Dönemin ünlü devlet adamları ve iktisat bilimci-leri de bu konuda aynı fikirdeydiler.  Cavid Bey, tarımın meta üretimine ve dış pazarlara açılmasını sağlayacak demiryolu, karayolu, deniz yolu gibi ulaşım alt yapısının da geliştirilmesi yö-nünde fikirler öne sürmüştü. Bu yolla tarım temelli sanayinin de gelişeceğini ve ülkenin kalkınması için de sanayinin gelişmek zorunda olduğunu söylemiş-tir.29 Osmanlı’nın bu alanda gelişmekte neden geç kaldığı en çok tartışılan ko-nulardan biri olmuştur. Öncelikle bir ülkede sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için toplumsal bir dönüşümün yaşanması şarttı. Toplumsa dönüşüm mülkiyet ilişkilerinin geliştirilmesi ve nüfus devrimi ile gerçekleşmektedir. İngiltere örneğinde hem büyük toprak sahipliği korunabilmiş hem de nüfus devrimi yaşanmıştı. Nüfusun çok olması aynı zamanda işsizliğin varlığına da işaret et-mektedir. Bu nedenle nüfusun fazlası kentlere akmakta ve sanayileşmeye işgü-cü sağlamaktaydı. Bu sürede toplumun bir kısmı işsizleşirken ve mülksüzleşir-ken tarım devrimi de yaşanır. Diğer taraftan mevcut koşulları değerlendiren bir zümre zenginleşerek fabrikalaşma girişimlerini gerçekleştirir. Fransa’da feodalizm çözülürken küçük toprak sahipliği destekleniyordu. Üretim artma-yınca pazar arayışı, kentlere akım, mülksüzleşme ve işsizleşme gibi koşullar da gerçekleşmemiş ve dolayısıyla sanayileşme için gerekli ortam ortaya çıkma-
                                                            

28 Howard Zinn, Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi (1492’den Günümüze), Çeviren: Sevinç Sayan Özer, İmge Kitabevi, Ankara, 2005, ss. 251-256; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985, ss. 218-219. 29 Toprak, a.g.m., s. 636. 
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mıştı.30 Osmanlı’da ise topraklar geniş olmasına rağmen işgücü sayısı azdı. Toprakta mülkiyet hakkının geç kazanılması ve tarım devriminin gerçekleşe-memesi sanayileşme sürecini geciktirmiştir. Bu dönüşüm için en önemli geliş-melerden biri de alt yapı ve ulaşım teknolojisinin gelişmesi idi. Demiryolu ula-şımı pazar ekonomisinin can damarı olan ticaret yolları için 19. yüzyılın ikinci yarısında tam anlamıyla bir kurtarıcı niteliği taşımaktadır.  Bu gelişme de büyük oranda yabancı sermaye desteği ile sağlanmıştı. Demiryolları ürünün pazara gelmesini sağlarken, pazara yönelik üretime ivme kazandırmaktaydı. Bu araç tarımsal aktivite ile parasallaşma ve pazar ekono-misini buluşturmaktaydı. Bu gelişmeler arz-talep ilişkisine farklı bir boyut kazandırırken mal ve hizmet üretimindeki kısırlığı kaldırmış, büyük ölçekli üretime geçilmesini sağlamıştır. Böylece Osmanlı geç de olsa sanayileşme sü-recine girmiş bulunmaktadır. 1880’lerde alt yapı ve sermaye eksikliği layihala-ra da konu olmuş bir konuydu. Anadolu’da İmalat-ı Umumiyeye Dair Layiha’da devletin kaynak ve alt yapı yetersizliği içinde olduğu; Anadolu’da sanayinin gelişmesi için de öncelikle alt yapı probleminin çözülmesi, yeni tarım alanları açılması, deniz, kara ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi gerektiği dile geti-rilmiştir. Ancak bu lahiyaha aynı zamanda, devletin tüm bu gelişmeleri gerçek-leştirebilecek yeterli bütçesi olmadığından yabancı sermayeye başvurulduğu-nun da farkında olunduğu anlaşılmaktadır.31 
 
1908-1914 Dönemi  Döneme damgasını vuran iki kavram devrim ve savaştır. Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Bosna-Hersek ve Girit’in kaybı, Trablusgarp Savaşı, Lübnan ve Arnavutluk İsyanları, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı bu süreçte hem toplumu hem de devleti siyasi ve ekonomik olarak yorgun düşüren geliş-melerdi.32 Bu gelişmelerin de etkisi ile himayeci politikalar ve liberal politika-ların çatışması döneme hâkim olacaktır. Ancak “milli ekonomi” fikri daha ağır basarak döneme damgasını vurmuştur.33  

                                                            

30 Tünay, a.g.e., ss. 37-52. 31 Abdülkadir Buluş-Birol Mercan, “Son Dönem Osmanlı İktisat Politikaları-Anadolu’da İmalat-ı Umumiyeye Dair Layiha ya da Osmanlı’nın Yabancı Sermayeye Bakışı”, Liberal Düşünce, Güz/2002, ss. 253-256. 32 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-1985), Gerçek Yayınevi, 1995, ss. 14-15. 33Donald Quataert, “19. Yüzyıla Bir Bakış: Islahatlar Devri 1812-1914”, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, Cilt 2, Editörler: Halil İnalcık, Donald Quataert, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 888. 
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Milli iktisadi seferberlik kavramını ele alan ve iktisadi kalkınmanın top-lumsal değişmenin bir parçası olduğunu kavrayan grup, ilk muhalefeti meyda-na getiren Tanzimat döneminde “Yeni Osmanlılar”, II. Meşrutiyet Döneminde 
“Jön Türkler” olmuştur. Tanzimat döneminde hükümetin kameralist politika-larına karşı çıkarak hürriyeti savunmuş ve Islahat Fermanını iktisadi emperya-lizmi pekiştiren bir belge olarak görmüşlerdir.34  Bu grubun en önemli çözüm önerisi ise topyekün bir kalkınma çabası ile birlikte yerli sermayeyi her alanda desteklemekti. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki’nin siyasal liberalizmi, iktisadi alana da taşımak ve uygulamak is-temesiyle, milli geliri arttıracak araçlar üzerinde durulmaya başlanacak ve yeni yeni kendini göstermekte olan Türkçülük akımının da etkisiyle milli bir ekonomi yaratılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu süreçte milli sermaye yaratılarak sanayileşmenin öneminin de vurgulandığı görülür. Bu ekolün başında Türk milliyetçiliğinin gelişimindeki rolleri ile tanınan Yusuf Akçura ve Parvus 
Efendi gibi isimler bulunmaktadır.  Sanayileşmeyle birlikte, tarım alanında da geliştirici bir politika gerekli-liği İttihat ve Terakki’nin programında yer almıştır. Ancak yeterli yerli sermaye birikiminin olmayışı yabancı sermayeye başvurulmasına neden olmuş ve bu da ülke kalkınmasına olumsuz yönde yansımıştır.35  İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara geldikten sonra milliyetçilik ideolo-jisinden hareketle milli iktisat siyaseti gütmeye çalışması sürecin ekonomi politikalarına yansımıştır.36 İttihat ve Terakki Partisi’nin 1908’de yayınlanan parti programında mali reformlara yer vermiştir. Buna göre devletin iktisaden geliştirilmesi için önlemlerin alınması planlanırken özellikle zirai alanda iler-lemenin elzem olduğuna dikkat çekilmiştir.37  Prens Sabahaddin’e göre yerli üreticiler, köylü, küçük esnaf ve tüccarlar yeterli sermayeyi bulamadıkları için ilerleyemiyorlardı. Ona göre her şeyden önce iktisadi kalkınmayı sağlayacak yeni tedbirler almak lazımdı. Bu kalkın-manın kaynağının kesinlikle tarım sektörü olduğunu vurgular. Ancak yeterli sermayenin yetersizliği nedeniyle çiftçinin küçük rençper olarak kaldığının ve üretici boyutuna geçemediğinin de altını çizer.  
                                                            

34Ferihan Polat, “Türk Siyasi Tarihinde Muhafazakâr Batılılaşma Yanlısı Bir Jön Türk: Mizancı Murat”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 43, 2016, s. 883. 35 Mardin, a.g.m., ss. 631-632 36Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II. Meşrutiyet Dönemi, Cilt I, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988, s. 35. 37 Tunaya, a.g.e., s. 67. 
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Bu gelişme için öncelikle aydın gençlerin iş başına getirilmesi ve bireysel teşebbüsün desteklenmesini önerir.38 Bu gelişmelerle birlikte Tanzimat’la birlikte başlayan kalkınma tartış-maları farklı önerilerle devam etti. Tarım, ticaret ve sanayinin birlikte gelişme-si gerekliliğini savunan kalkınma modeli Türk İktisat düşüncesine dönemin önemli aydınlarından Mizancı Murat aracılığıyla kazandırılmıştır. Ona göre serbest ticaret yanlısı politikalar Osmanlı ekonomisi için yıkıcı bir etki yarata-caktır. Ayrıca dış ticarette serbest ticaretin sanayileşmiş ve ticareti gelişmiş, dış pazarlarda kolaylıkla rekabet edebilecek ülkeler için geçerli olabileceğini vurgular. Eğer Osmanlı gibi geri kalmış ülkeler koruyucu bir dış ticaret politi-kası izlemezse, yerli sanayi gözetilmezse ülkenin ecnebi pazarı haline geleceği konusunda uyarmıştır. Ahmet Mithat da İngiltere’nin bu yapıya oldukça uygun olduğunu söyleyerek Mizancı Murat’la bu konuda aynı fikirdedir.39 Ancak Bu nedenle yerli ve milli unsurlara vurgu yapan Mizancı Murat, himaye-ci(korumacı) politikaları savunmaktadır.40 Özellikle Namık Kemal ve Ahmet 
Mithat Efendi gibi aydınlar da koşulsuz serbest ticareti eleştirerek yerel sa-
nayinin korunması gerektiğini öne sürdüler. Bu görüşleri eleştiren ve tam zıttı yönde söylem geliştiren Musa Akyiğitzade ise koruyucu bir dış ticaret politikası ile sanayileşmeden yana bir tutum izlemiştir. Ona göre bireysel iktisadi faydanın devlete bir katkısı yoktur. Bu nedenle iktisadi fayda ile ulusal çıkarların bağdaşması taraftarıydı ve serbest pazar ulusun geleceğini tehdit ediyorsa kesinlikle koruyucu bir ticaret politikası izlenmesi gerektiğini savu-nuyordu.41 Ahmet Mithat ve Musa Akyiğitzade büyük ölçüde Alman Tarih Oku-lunun korumacı doktrininden esinlenmişlerdir.42 Tanzimat’ın ilanı sonrasında serbest/liberal mi yoksa himayeci politikalar mı tartışmaları uzun bir süre gündemi meşgul etti. Bu dönemde ise kalkınma sektörünün tarım, ticaret, sa-nayi veya tarım-sanayi, tarım-ticaret-sanayi seçeneklerinden hangisi olması gerekir tartışmaları iktisadi ve siyasi bilirkişileri bir hayli oyalamıştır. Bu tar-tışmalar büyük ölçüde İktisadiyat Mecmuası gibi yayın organları aracılığıyla yapılmaktaydı. İttihatçılar büyük oranda tarım ve sanayi alanlarının uzlaşması 
                                                            

38 Cahit Tanyol, “İçtimai Monografi Hazırlıkları: Prens Sabahaddin”, Sosyoloji Dergisi 2, 2014, ss. 158-159. 39 Toprak, a.g.m., ss. 635-636. 40Perihan Polat-Gündüz Derer, “Türk Siyasi Tarihinde Muhafazakâr Yanlısı Bir Jön Türk: Mizancı Murad”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı 43, 2016, s. 888.  41 Toprak, a.g.m., s. 636. 42 Boratav, a.g.e., s. 17. 
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gerektiği görüşünü savunurken bu iki alanda her hangi bir çıkar çatışmasında ülkenin bir tarım ülkesi olması dolayısıyla tarım sektörünün muhakkak surette desteklenmesi gerektiği vurgulamışlardır.43 II. Abdülhamit döneminde eğitim kurumlarında ekonomi derslerinin okutulması bu yolda ne kadar kararlı olun-duğunun göstergelerindendir.44 Ayrıca bu dönemde artan yabancı sermaye bazı aydınları tedirgin etmiş ve uyarı yapma gereği duymuşlardır. Bunlardan biri İstanbul mebusu Kirkor Zohrap Efendi, bir diğeri de Parvus Efendi’dir. Zohrap Efendi’ye göre yabancı sermayeye duyulan ihtiyaç mutlak teslimiyete dönüşürse devlet bir daha belini doğrultamazdı. Parvus Efendi ise Türk Yurdu’nda yazdığı yazılarla ilgilileri bu konuda uyarma gereği duymuş ve siyasal ve iktisadi bağımsızlığın tehlikede olduğunu vurgulamıştır. 45 Bu konudaki fikri ise, Tanzimat sonrasında ülke Avrupa’nın mali boyunduruğu altına girmiş, kurtulabilmesi ise tek çare ise sanayileşmeden geçmektedir. Ancak yabancı sermaye ile değil yerli sanayinin acilen geliştirilmesi gerektiğini savunur.46  
 
1914-1918 Savaş Dönemi  Bu döneme damgasını vuran en önemli olgu savaş ekonomisi olmuştur. Savaşın sağladığı olağanüstü ortam sayesinde krizin fırsata çevrildiği dönem-dir. Dışa kapalı bir milli iktisadi politika uygulanmıştır.  Savaş döneminde milliyetçilik ideolojisinin de etkisiyle liberal iktisadi öğretiye ters düşen, dışa kapalı bir milli iktisadi yapı gündeme gelmiştir. Dış ekonomik bağlantılar kesilerek ülke tamamen kendi iç kaynaklarıyla yetinir-ken, tüm ülke kaynakları seferber edildi. Devlet yeniden iktisadi hayata doğru-dan katılabilecekti. Birey tekrar ikinci plana itilmiş, devlet yeniden ön plana çıkarılmıştır. Bu yapıda Alman romantizminin büyük etkisi olmuştur.47 Birinci Dünya Savaşı ile birlikte İttihat ve Terakki hükümetinin kapitülasyonları tek taraflı yürürlükten kaldırması, millileşme yolunda atılan en önemli adımdı. Böylece piyasanın millileştirilmesi amaçlanmış, kooperatifler aracılığıyla tica-retin yabancılardan ve gayrimüslimlerden alınarak Müslüman-Türk unsura 

                                                            

43 Toprak, a.g.m., s. 639. 44 Mardin, a.g.m., ss. 625-630. 45Parvus Efendi, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, Yayına Hazırlayan: Muammer Sencer, May Yayınları, İstanbul, 1977, ss. 35-38. 46 Toprak, a.g.m., s. 637. 47Toprak, a.g.e, s. 6; Toprak ,a.g.e., s. 3. 
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devri öngörülmüştü. Bununla birlikte ulusal bankacılığı özendirmek amacıyla milli bir banka kurma girişiminde bulunuldu. İttihat ve Terakki milli iktisat politikalarının mali kaynağını milli bankalara dayandırarak Levantenlerden boşalan yeri de doldurmayı planlıyordu. Ayrıca esnaf ile ilişkileri güçlendire-rek piyasayı hareketlendirmeyi de planlıyordu.48 İttihat Terakki savaş döne-minde devlet ile devletin iktisadını bütünleştirdi. Aslında bu dokunuş savaş koşullarının getirdiği bir gereklilikti. Böylece iktisadi devletin kontrol meka-nizmalarını nasıl geliştirdiği de görülmektedir. Korumacılığa dayalı “milli ikti-sat” anlayışı bir tür neo-merkantilizm’di. Buna göre ithalat olanaklar ölçüsün-de sınırlanmalı, mal ülkede üretilmeliydi. Bu nedenle “Yerli Malı” ulusal bilin-cin oluşması ile birlikte anlam kazanacaktı.49 Bütün bu gelişmeler doğrultu-sunda “Devlet İktisadiyyatı”50 düşüncesi ile gayrimüslim unsur ve yabancılar piyasadan tasfiye edilirken, milli anonim şirketler giderek ekonomiye egemen oldular ve bu şekilde yaratılmaya çalışılan Müslüman-Türk orta sınıf, Anado-lu’da milli mücadeleyi yürütecek kadroların da oluşumunu sağladı.51 Savaş devlete yeni görevler yükledi. Devletin sosyal işlevi gündeme geldi. Halkın ia-şesi devletin sorunu halini aldı. Sosyal iktisat ülkeye giriş yaptı. Böylece 1930’lu yıllarda doruğa ulaşacak olan devletçilik politikası ilk kez savaş döne-minde benimsenecektir.52 Solidarizm ya da Dayanışmacılık(Tesanütçülük) dönemin önemli iktisadi politikalarından biri oldu. “Solidarizm; teşebbüs serbestiyeti ve mülkiyetin dokunulmazlığına gölge düşürmeden liberalizmle sosyalizm arası bir orta yol aramayı amaçlayan, ekonomide devlet müdahaleciliğini öneren, sosyal mevzu-atı gündemine alan, toplumsal yaşamda sınıf çatışmasının gereksizliğine ina-nan, çelişkiden arınmış, uzlaşma esasına dayalı organik dayanışmayı (tesanüt) benimseyen, laik eğitimi savunan, pasifist, uzlaşmacı bir ideoloji” olarak tanım-
                                                            

48Recep Boztemur, “Özel Girişimciliğin Gelişiminde Devletin Rolü: İş Bankası Örneği”, Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, Cilt 18, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1996, ss. 64-69. 49 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 55, 61-62, 77. 50 İlk olarak Devlet iktisadiyatı tabiri, cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik ve daha sonraki dönemde karma ekonomi adını almıştır. Zafer Toprak, “From Liberalism to Solidarism: The Ottoman Economic Mind in the Age of the Nation State (1820-1920)”, in: Studies in Ottoman 
Social and Economic Life, eds: Raoul Motika, Christoph Herzog, Michael Ursinus, Heidelberger Orientverlag, 1999, ss.182-183. 51 Toprak, a.g.e., s. 7. 52Toprak, a.g.e., a, s. 5; Toprak, a.g.e., ss. 11-17. 
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lanabilir.53 Ziya Gökalp ve Tekin Alp (Moiz Kohen) gibi isimler iktisadi vatan-perverliği, solidarizmle buluşturarak yaymaya çalıştılar.54 Ziya Gökalp’e göre “Türkler, özgürlük ve bağımsızlığı sevdikleri için, iştirakçi (komünist) olamaz-lar. Fakat; eşitliği sevdiklerinden dolayı, fertçi de kalamazlar. Türk kültürüne en uygun olan sistem solidarizm yani dayanışmacılıktır.”55 Takipçisi olduğu Durkheim sosyolojisi Ziya Gökalp’in solidarizmden etkilenmesinin en önemli nedenlerinden biriydi.56  Bu süreçte geniş halk kitleleri siyaset alanına katılmış, ulus kavramı da çıkarları birbiriyle çatışmayan bir bütün olarak tasvir edilmiştir. Böylece milli ekonomi, milli tüccar, milli burjuva yaratmak tüm toplumun özlemi haline gelmiştir. Bu anlayış 1920’lere gelindiğinde iktisadi devletçilik fikrine temel oluşturacaktır.57 Yaratılmaya çalışılan bu kolektif bilinç Cumhuriyet Türki-ye’sinde genel milli iradeye, halkçılık da milliyetçiliğe dönüşecektir. Milli iktisat ve dayanışmacılık düşüncesi, Cumhuriyet dönemi devletçiliğiyle de benzeştiri-lebilir. Savaş sonrası kurulan bağımsız Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulan-ması gereken iktisat politikasını hazırlamak üzere Atatürk’ün Ziya Gökalp ve Enver Behnan Şapolyo’nun başkanlığını yürüttüğü bir kurul oluşturduğu bi-linmektedir. Zaman zaman bu çalışmalara katılıp bizzat takip etmesi de bağım-sız bir devlet için bağımsız bir ekonomiye verdiği önemi ifade etmektedir. Ku-rulda iki egemen görüş hakim olmuştur: Devletin iktisadi alana karışmaması anlamında Liberalizm ve devletin iktisadi alana bütünüyle müdahil olması anlamında Sosyalizm. Ziya Gökalp’in uzlaşmacı yönü sayesinde bu farklı görü-şün bir araya getirilerek “karma ekonomi” ya da iktisat literatüründeki adıyla 
“eklektik model” olarak da bilinen politika oluşturulmuştur.58 Bu gelişmelerle birlikte 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde de Atatürk bağımsız bir devlet için bağımsız ve güçlü bir iktisadi politikanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. 
                                                            

53 Zafer Toprak, “II. Meşrutiyet’te Solidarist Düşünce: Halkçılık”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 1, 1977, s.95. 54 Toprak, a.g.m., 1999, ss. 185-186; Mardin, a.g.m., ss. 632-634. 55 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Yayına Hazırlayan: Mustafa Bahar Kum Saati Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 136.  56Serdar Sağlam, “Ziya Gökalp’te Solidarizm ve Milli İktisat”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 
1, 2004, s.75. 57 Toprak, a.g.m., s. 183. 58Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, İktisadi Kalkınmada Etkinlik Sorunu ve “Eklektik Model”, Türki-ye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984, ss. 8-9. 
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Bu bağlamda Modern Türkiye’de hâkim olmuş iktisadi düşüncelerin ilk şeklini Osmanlı’nın bu son döneminde aldığını söylemek mümkündür. Bu ne-denle de Cumhuriyet’e giden yolun Osmanlı’nın son dönem gelişmelerinden geçmekte olduğunu vurgulamak gerekir. 
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Özet Yalova, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde 847 km2’lik alanı ile en küçük yüzöl-çümüne sahip bir ilimizdir. Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 1. derece deprem bölgesi sınırları içinde yer alan yerleşme, 1999 yılında 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve bölgede en fazla can ve mal kaybını yaşayan 3. il olmuştur. Yalova’nın, kuzeyinin ve batısının Marmara Denizi, doğusunun Kocaeli ve güneyinin Bursa ile çevrili olması bu bölgenin gelişiminde etkili olmuş, İstanbul-Kocaeli-Bursa ile komşu-luk avantajlarını ve dezavantajlarını yaşamıştır. Yalova’nın batısında bulunan Marmara Denizi kıyılarının varlığı ile sayfiye turizmi, güneyinde ise tarım gelişmiştir. Yalova’nın 1995’te il olması ve bölgede gelişmiş üç büyük il olan İstanbul-Bursa ve Kocaeli illeri arasında geçiş noktası olma özelliği taşıması, yatırımcıların ilgisini çekmiş ve yerleş-menin doğusuna doğru sanayi gelişmeye başlamıştır. Kent, zaman zaman nüfus artışı-na maruz kalmış, yanlış plan kararları ile de düzensiz bir gelişme göstermiştir. Bu du-rum, Yalova’da zemin koşulları açısından uygun olmayan alanlarda ve tarım alanların-da yapılaşmalara, aynı zamanda sulama alanlarında, kıyılarda ve ormanlarda da yapı-laşma baskısına neden olmuştur. Günümüzde, Yalova için sanayi, tarım, turizm kenti gibi kimlikler yüklenmiş olmasına rağmen öneri planlama kararlarında çoğu zaman ilin jeolojik, topoğrafik ve ekolojik özellikleri göz ardı edilmiştir. 1. derece deprem bölgesinde yer alan ve deprem riski ile karşı karşıya bulunan Yalova’nın planlama ve arazi kullanım kararları değerlendirildiğinde önemli riskler taşıdığı, özellikle riskli alanlarda ve tarım alanlarında yapılaşmaların artarak devam ettiği görülmektedir. Bu çalışmada; yanlış planlama ve mevcut arazi kullanım kararlarının Yalova’ya etkisi Coğ-rafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılarak yapılmış, yerleşime uygunluk durumu yüksek-lik, eğim, bakı, jeolojik özellikler ve arazi kullanımı açısından değerlendirmelerde bu-lunularak öneriler geliştirilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Yerleşime Uygunluk, Cbs, Depremsellik 
The Evaluation of Yalova in Terms Of Availability for 

Settlement by Geographical Information Systems 
 
Abstract Yalova is a province with 847 km2 area has the smallest surface in the Marmara Region in Turkey. The settlement, located on the 1st degree earthquake zone on the Northeast Anatolian Fault, was shaken by earthquake intensity of 7.4 in 1999 and it was third province in the region had life and property loss. Yalova is surrounded by Marmara Sea on north and west and Kocaeli on east and Bursa on south, effect the development of this region and has experienced the advantages and disadvantages of neighborhood of Istanbul-Kocaeli-Bursa. The coastal tourism has developed because of existence of the Marmara Sea coast on the west side and the agriculture has developed on the south of Yalova. The investors interested in Yalova due to Yalova had statu for province in 1995 and was a transition point between Istanbul-Bursa and Kocaeli which are developed three big cities in the region, so the industry began to develop towards the east of the settlement. The city has been exposed to population growth from time to time and has shown an irregular development with incorrect plan decisions. This situation led to the construction in areas not suitable for ground conditions and in agricultural areas, as well as in the irrigation areas, coasts and forests in Yalova. Nowadays, although the identities such as industry, agriculture and tourism city for Yalova have been determinded, the geological, topographical and ecological characteristics of the province have been eliminated in the suggestion planning decisions. When the planning and land use decisions evalute, it is seen that the development continues as increasing especially in risky areas and agricultural areas in Yalova is located in the 1st degree earthquake zone and facing earthquake risk. In this study; the effect of incorrect planning and existing land use decisions on Yalova was evaluated by using the Geographical Information Systems. The settlement availability analysis was done by using data for height, slope, aspect, geological characteristics and land use and recommendations were made for Yalova. 
Keywords: Settlement Availability, Gıs, Seismicity 
 
1. GİRİŞ Ülkemizin en küçük yüz ölçümüne sahip ili olan Yalova; konumu ve mor-folojik özellikleri gereği turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ağırlıklı olarak gelişme gösterdiği bir bölgedir. Deniz ve orman alanlarının varlığı, üç büyük şehir arasında yer alması Yalova’ya olan ilgiyi artırmaktadır. 
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Yalova’nın Termal ilçesinin kaplıcalardan ötürü Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde önemli yerleşmelerden biri olduğu bilinmektedir. Çeşitli dönem-lerde Yalova’ya göçmenlerin yerleştirilmesi, sosyal dokunun oluşmasında etkili olmuştur. Yalova, 1930 yılında İstanbul’un bir ilçesi olarak sayfiye yeri niteliği kazanmış, 1995’te il olması ile birlikte ilin olanaklarını artmış ve yatırımcıları bölgeye çekmiştir.  1999 yılında yaşanan deprem, tüm bölgede olduğu gibi Yalova için de bir dönüm noktası olmuştur. Deprem sonucunda Yalova, bölgede en fazla can ve mal kaybının yaşandığı üçüncü il olma özelliği göstermiştir. Sürekli göç alması nedeniyle yoğun yapılaşmaya maruz kalan kent, fay hattına yakın olması ve jeolojik açıdan uygun olmayan alanlarda artan yapılaşmanın etkisiyle 1999 yılında gerçekleşen depremde ciddi tahribata uğramıştır. Bu durum, kentin arazi kullanışı açısından önemsenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla çalışmada ilin yükseklik, eğim, bakı, jeolojik özellikleri ve arazi kulla-nımı değerlendirilerek yerleşime uygunluk analizi yapılmış ve mevcut duru-mun uygunluğu tartışılmıştır.    
2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışma kapsamında; literatür taraması, alan çalışması yapılmış, ilgili ku-rum ve kuruluşlarla görüşülmüş ve Çevre Düzeni Planı, Raporu ve analiz ça-lışmaları ile çeşitli kaynaklar referans olarak alınmıştır. Çalışma alanı olarak Yalova il sınırı belirlenmiştir. Ülkemizdeki 847 km2 büyüklüğü ile en küçük yüzölçümüne sahip il olan Yalova 6 ilçeden (Çınarcık, Altınova, Çiftlikköy, Ar-mutlu, Termal, Merkez) oluşmaktadır. Marmara Bölgesinde yer alan il kuze-yinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde ise Bursa ile sınırlıdır (Şekil 1).    
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Şekil 1. Yalova’nın konumu Çalışmada, Yalova’nın kentsel gelişimi değerlendirilerek, 2018 yılında onaylanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yerleşime uygunluk analizi-ne uygunluğu tartışılmaktadır.  Yanlış planlama ve mevcut arazi kullanım kararlarının Yalova’ya etkisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılarak yapılmış, yerleşime uygunluk du-rumu yükseklik, eğim, bakı, jeolojik özellikler ve arazi kullanımı açısından de-ğerlendirmelerde bulunulmaktadır. Analiz yapılan Yalova ilinde yükseklik 0-920 m arasında değişmektedir. Dağlık yapısına bağlı olarak eğimin yüksek olduğu alanlar büyük yer kapla-maktadır (Şekil 2).  Eğimin % 30’un üzerinde olduğu alanlar yerleşim açısından uygun ol-mayan ya da önlem alınarak yerleşilecek alan olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3). Farklı yönlere doğru yönleniş bulunmaktadır ve güney yönleri yerleşim için ideal alanlar olarak değerlendirilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 2. Eşyükselti analizi (ÇDP Analizleri, 2007) Şekil 3. Eğim Analizi (ÇDP Analizleri, 2007)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Bakı Analizi (ÇDP Analizleri, 2007)  
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Ayrılmamış volkanit, granit,  mermer, volkanit özelliği gösteren alanlar yerleşim için  ideal alan olarak değerlendirilmiştir (Şekil 5). Tarım, orman alanları ve su yüzeyleri yerleşim açısından sakıncalı alan olarak değerlendiril-miştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şekil 5. Jeolojik Durum (mta.gov.tr, 2019)  Çalışma alanını oluşturan Yalova ilinde uygunluk durumları belirlenir-ken her potansiyel kullanım için etkili olabilecek doğal faktörler ve bunların alt faktörleri için puanlandırma yapılmış, Çizelgede gösterilen fonksiyonlara 1 (en 

kötü)  ile 4 (en iyi) arasında uygunluk değeri verilerek değerlendirme yapıl-mıştır.  
 
Çizelge 1 . Yalova yerleşime uygunluk analizi kriterleri 

YÜKSEKLİK (m)  JEOLOJİK ÖZELLİKLER 0-152 4  Ayrılmamış volkanit 4 152-346 3  Volkanit 4 346-572 3  Granit 4 572-920 2  Mermer 4    Kuverterner 1 
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EĞİM (%)  Karbonatlar 1 0-15 4  Karasal kırıntılar 1  15-30 3  Kırıntılar 1 30-51 1  Metakırıntılar 1 51-154 1  Şist 1      
BAKI  ARAZİ KULLANIM Güney-Güneybatı-Güneydoğu 4  Şehir Yapısı 4 

Doğu-Batı 2  Tarım Alanları 1 Kuzey-Kuzeybatı-Kuzeydoğu 1  Orman Alanları 1 
   Su Yüzeyi 1  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA Yalova, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında güneye ve batıya doğru yükseltisi artan dağlık bir araziye sahiptir.  Kuzey Anadolu Fay hattının etki alanı içinde yer alan Yalova, 1. Derece deprem kuşağında bulunmaktadır (Şekil 6-7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Şekil 6. Fay hatları ( mta.gov.tr, 2019)         
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Şekil 7. Deprem kuşakları (mta.gov.tr, 2019)  Yalova, orman alanları, deniz ve jeotermal su kaynakları, tarım alanları ve turizm potansiyelleri ön plana çıkmaktadır. Kentin Marmara Denizi kıyı şeridi doğal bir plaj niteliğindedir. İstanbul’un turistik banliyösü ve zengin mahallesi şeklinde anılan Yalova il olana kadar birçok açıdan İstanbul’a bağım-lı kalmıştır.  
3.1. Yalova’nın Kentsel Gelişimi Yalova çevre iller ile karşılaştırıldığında gerek yerleşim yeri gerekse ida-ri anlamda köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söylemek zordur. Daha çok kırsal bir yerleşme niteliğinde olduğu ve İstanbul’a giden yol üzerinde bir geçiş noktası olarak kullanıldığı bilinmektedir (Özkaynak ve Adaman, 2014).   Cumhuriyet Öncesi Dönemde ilçe tarihleri ve tescilli eserlere bakıldığın-da Termal ilçesinin köklü bir tarihi geçmiş olduğu anlaşılmaktadır.1876 - 1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Kafkaslardan ve Balkanlardan, 1900’lü yılların başında ise Doğu Karadeniz bölgesinden, 1924’te ise mübadele ile Batı Trak-ya’dan gelen göçmenler nüfus artışında etkili olmuştur. Atatürk’ün isteği üze-rine Yalova, 1930’da İstanbul ilçeleri arasına katılmıştır.  Yalova’nın ilk imar planı 1938 yılında hazırlamış, planda Yalova kent merkezi 3 ayrı bölgeye ay-rılmış, Cumhuriyet meydan düzenlemesinin yanı sıra sahil bandında yeşillikler içinde bahçeli villa tipi evlerin olması gerektiği belirtilmiştir  (Oran, 1938). 
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Zaman içinde çeşitli planlama çalışmaları yapılmıştır. Yalova için önemli kırılma noktalarından biri 1995 yılında il olması diğeri ise 1999 yılında yaşa-nan depremdir. İl olması ile eğitim, sağlık ve konutlaşma açısından gelişme hızı oldukça artmış ve kent bir çekim merkezi haline gelmiştir (Güner,2006).  1999 yılında Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının kırılması sonucu 7.4 şiddetinde büyük bir deprem meydana gelmiştir.   Bu depremle birlikte kentte birçok bina yıkılmış ve ölümler yaşanmıştır. Verilere göre yaşanan depremde 2496 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi kenti terk etmiştir. Deprem sonucunda Yalova’da 9.123 adet bina ağır ha-sar almış ya da yıkılmış, toplam konut stokunun % 45'inin etkilendiği depre-min ardından, kentteki 28.422 adet konut ve iş yeri, çeşitli derecelerde hasar görmüştür (DPT Müsteşarlığı, 1999). Yalova’da deprem sonrasında bazı önlemler alınmaya çalışılsa da, ku-zeyde sahil kısmında yer alan yapılaşmanın güneye doğru daha fazla yayılma-ya başlaması tarım ve orman alanlarındaki baskıyı daha da arttırmıştır. Birinci sınıf tarım arazileri ve tarım için uygun olan düz sahaların bir kısmı planlama çalışmaları ile yapılaşmaya açılmıştır.  Orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi ile orman ve makilik alanlar gittikçe azalmıştır. Deprem sonrasında, jeolojik etüd rapor sonuçlarına göre konut alanlarında yapılaşma 2 kat ile sınırlandırılmıştır. Merkezi iş alan-ları ve ticaret alanlarında ise 4 kata kadar yapılaşma önerisi getirilmiştir. Son-raki planlama çalışmalarında artan nüfus ve talep nedeniyle kat adedi konutlar için de 4’e çıkarılmıştır.  
3.2. Yalova’nın Mevcut Arazi Kullanımı ve Çevre Düzeni Planının 

Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi  Yapılan planlama çalışmaları içinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  (MARKA) tarafından 2014 yılında 2023 yılını hedef alan Doğu Marmara Bölge Planı önem taşımaktadır.  Bu plan ile Kocaeli-Sakarya-Yalova Bölgesi’nde; dep-remden dolayı meydana gelen zararların giderilmesi,  göçün dengelenmesi, yerleşim alanlarının deprem riskini dikkate alarak arazi kullanımının plan-lanması, çevresel değerlerin korunarak kentsel büyümenin denetim altına alı-nabilmesi hedeflenmiştir.  Çevre Düzeni Planına paralel olarak geliştirilen yeni projeler ile Yalo-va’nın doğusu ve batısına farklı kimlikler yüklenmektedir. Yalova için önerilen kimlikler ilin ekonomik gelişimi açısından önem taşımakta olup turizm, tarım ve sanayi ağırlıklı gelişmeler yönlendirilmektedir. Artan nüfus karşısında orta-
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ya çıkan yapılaşma neticesinde tarım ve orman alanlarına baskı devam etmek-tedir. Günümüzde geçerli olan imar planları güneye doğru olan yayılmayı des-tekler niteliktedir. Günümüzdeki arazi kullanımı incelendiğinde kuzey ve ku-zey doğu kıyılarının şehir yapısı, güneyin çoğunlukla orman alanı ve orta ke-simlerin ise tarım alanı olduğu görülmektedir (Şekil 8). Özellikle 2000’li yıllar-da başlayan güneye doğru yayılmanın devam etmesiyle tarım alanlarına baskı-nın artacağı öngörülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. Yalova’nın mevcut arazi kullanımı   Uydu görüntüleri referans alınarak Arcgis programı ile yapılan değer-lendirmeye göre ilin % 38’ini ormanlar, % 53’ünü tarım alanları, % 7’sini şehir yapısı ve % 22’sini su yüzeyleri oluşturmaktadır (Şekil 9).  Önceki yıllarda ya-pılan çeşitli çalışmalarda Yalova’nın çoğunluğunu orman alanlarının oluştur-duğu belirtilmektedir (www.yalova.gov.tr, 2014). Buna göre, yapılan çalışma, orman alanlarının azaldığını ve tarım alanına dönüştürüldüğünü göstermekte-dir.  



Coğrafi Bilgi Sistemleri Yoluyla Yalova’nın Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi 
 
 

 109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 9. Yalova’nın mevcut arazi kullanım dağılımı (%)  Yalova ilinde yerleşmeler plato sahaları, yamaçlar ve düz ova tabanla-rında yer almaktadırlar. Özellikle Yalova merkez ilçe, akarsuyun denize ulaştığı yerdeki düz alüvyal zeminde kurulmuştur. Bu saha hem kütle hareketlerine hem de taşkınlara maruz kalan alandır (Bahadır, 2007). Bu alandaki zeminde sıvılaşma problemi olması nedeniyle yerleşme açısından sakıncalı alanlardır.  Farklı analizlerin çakıştırılması ile elde edilen yerleşime uygunluk du-rumuna göre ilin % 22’si 1. derece yerleşime uygun alan, % 26’sı 2. derece yerleşime uygun alan, % 35’i 3. derece yerleşime uygun alan ve %17’si yerle-şime uygun olmayan alan olarak belirlenmiştir (Şekil 10). Ancak ilin % 91’ini oluşturan tarım ve orman alanlarının yerleşime açılması ekolojik dengeyi bo-zacağından önerilmeyen bir durumdur.            Şekil 10. Yalova’nın yerleşime uygunluk durumunun dağılımı (%) 
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İlin kuzey kesimde eğimin ve yükseltinin az olması gibi nedenlerden do-layı 1. derece yerleşime uygun alanlar görülmektedir. Ek olarak, ilin güneybatı bölümünde 1. derece yerleşime uygun alanların görülmesine bağlı olarak Ar-mutlu ilçesindeki yapılaşmanın zamanla bu yöne doğru olacağı ve orman alan-larına baskıyı artıracağı öngörülmektedir. 3. derece yerleşime uygun alan ile yerleşilemez alanlar çoğunlukla orman ve tarım alanlarının olduğu bölgelerdir (Şekil 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 11. Yalova’nın yerleşime uygunluk durumu  2018 yılında onaylanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı önerilen nü-fusun ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonları tanımlamakla birlikte, kentin güneye doğru yayılmasını destekler niteliktedir (Şekil 12).  Planda orman alanları korunmuş olsa da tarım alanlarının yeterince ko-runamadığı anlaşılmaktadır. Kente önerilen kimlikler ve ulaşım aksları yerle-şimi yönlendirmekte, çevreyi koruyan anlayışla hazırlanan planların ekolojiyi göz ardı ettiği gözlenmektedir.  
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Şekil 12. Yalova Çevre Düzeni Planı (İmpo  İmar A.Ş., 2019)  Çevre Düzeni Planı, yerleşime uygunluk durumu ile karşılaştırıldığında yerleşilmesi uygun olmayan ve jeolojik açıdan sakıncalı olan alanların da plan-da yapılaşmaya açıldığı anlaşılmaktadır.   
4. SONUÇ Gerek Çevre Düzeni Planı gerekse diğer geliştirilen projeler ile; Yalo-va’nın birinci derece deprem kuşağında olduğu gerçeği göz ardı edilerek kente çeşitli kimlikler yüklenmekte ve nüfusu artırıcı öneriler geliştirilmektedir. Yerleşime Uygunluk Analizi ile öneri planlar ve mevcut arazi kullanım karşılaştırıldığında yapılaşmaların yer yer  jeolojik açıdan sakıncalı alanlar üzerinde yapılmaya devam ettiği görülmektedir. Eğim, yükselti, bakı, jeoloji ve arazi kullanıma ilişkin verilerin çakıştırılması ile elde edilen yerleşime uygun-luk analizine göre, Yalova’da orman ve tarım alanlarının büyük yer kaplaması ve jeolojik açıdan sakıncalı alanların bulunması yerleşime uygun olmayan alanların fazla çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, yapılaşmanın tarım ve 
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orman alanları başta olmak üzere ekolojik dokuya olan baskısının azaltılması amacıyla nüfus kontrolünün sağlanması gereklidir. Sonuç olarak, orman ve tarım alanları, jeotermal kaynak suları ve denizi ile eşsiz güzelliklere sahip Yalova’nın deprem kuşağında olduğu gerçeği unu-tulmadan ekolojik dokuya zarar vermeyen, korumacı ve bütüncül planlama anlayışı ile planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmelidir. 
 
KAYNAKLAR BAHADIR, M. (2007). Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üni-versitesi, Afyonkarahisar. GÜNER, H. Y. (2006). Kentsel Politikalar Açısından Afet Öncesi Önlemler Yalova Alan Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. İMPO  İMAR A.Ş. (2019) www.impoimar.com. 28.01.2019 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2019) mta.gov.tr.  01.04.2019 MODÜL PLANLAMA (2014) “Yalova Çevre Düzeni Planı Analizleri, 2007” modulplanlama.com.tr. 20.12.2014 ORAN, S. A. (1938). Yalova İmar Planı ve Raporu, İstanbul. ÖZKAYNAK, B., ADAMAN, F. (2004). Sürdürülebilir Kentleşme Yalova Örneğinde Sürdürülebilir Kent Tasarımına Yönelik Bir Yöntem Önerisi. İstan-bul: TÜSES Yayınları. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (1999) Depremin Ekonomik ve Sosyal Etkileri Muhtemel Finansman İhtiyacı, Kısa-Orta ve Uzun Vadede Alınabilecek Tedbirler. YALOVA VALİLİĞİ (2014). www.yalova.gov.tr. 16.12.2014  
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Özgürlüğün Karşısında Bir Otorite Biçimi: 

Güvenlik İhtiyacından Doğan Çoğunluk Tahakkümü 
 Arş. Gör. Eda YILDIZ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   
Özet Özgürlük ve otorite kavramları tarih boyunca farklı şekillerde algılanmıştır. Ça-lışmamızda, John Stuart Mill ile toplum sözleşmecilerinden Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ve John Locke ‘un özgürlük ve otorite anlayışları karşılaştırmalı olarak incelendikten sonra, Mill’in işaret ettiği çoğunluğun tahakkümü tehlikesinin günümüzde nasıl bir biçim aldığı açıklanacaktır. Ek olarak, toplumsal rızanın terör korkusu üzerine inşa edilmesi durumu, sebep olabileceği insan hakları ihlalleri yönün-den irdelenecektir. Bu yolda, Noam Chomsky’nin terörizme yaklaşım biçimleri konu-sundaki fikirlerinden faydalanılacak, devletin terör tehdidine verdiği tepkiler ile bu tepkilerin sebep olduğu çoğunluk tahakkümünün yarattığı muhtemel insan hakkı ihlal-leri ortaya konacaktır. Çalışmamız, kamu güvenliği karşısında özgürlük-otorite denge-sinin korunabilmesi için devletin teröre propogandacı yaklaşım yerine, terörün ne olduğunu belirleyen ve ona karşı alınabilecek tedbirlerin sınırlarını net şekilde çizen doğru yaklaşımı benimsemesi önerisiyle sonlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Özgürlük, Otorite, Terörizm, Kamu Güvenliği, Propaganda 

 
A Form of Authority Against Freedom:  

Dominance of Majority Arise From Security Need 
Abstract The concepts of freedom and authority have been perceived in different ways throughout history. In this paper, after the social contractors Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke's and John Stuart Mill’s conceptions of freedom examined comparatively, it will be explained that how the threat of majority dominance that pointed by Mill took a new shape today. Additionally, it will be scrutinized the possible results of building the social consent on fear of terror  in terms of possible human rights violations it can cause. In this road, the ideas of Noam Chomsky about approaches to terrorism will be utilized, the reactions of the state to the threat of terrorism and the possible human rights violations caused by the dominance of the majority created by these reactions will be revealed.The paper will conclude with the advice of adopting literal approach rather than propagandist one to preserve the balance between freedom and authority. 
Key Words: Freedom, Authority, Terrorism, Public Safety, Propaganda 
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Giriş Özgürlük ve otoritenin mahiyeti ile ilgili tartışma, insan hakları, demok-rasi gibi kavramlarla birlikte siyaset felsefesinin gündemini geçmişte işgal etti-ği gibi, bugün de önemini korumaktadır. Özgürlük, istem özgürlüğü ve siyasal özgürlük olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. Özgürlüğü istem özgürlüğü yönüyle tartışan bir çok yazar bulunmaktadır. Platon’un Devlet adlı eserinde işaret ettiği üzere insanın nasıl bir insan olacağına karar vermesi (Adugit, 2013:65; Platon, 2010:360-368) olarak tasavvur ettiği özgürlük, Aristoteles’te insanın tercih yapabilmesi anlamında işlenmiş ve erdemin temeli olarak orta-ya konmuştur (Aristoteles, 2014:55). Bu düşünürleri, Descartes’ın hata yapıp yapmamaya ilişkin özgürlük anlayışı (Descartes, 2004: 54), Augustinus’un iyiyi ve kötüyü seçme bağlamında işlediği irade özgürlüğü anlayışı (Augustinus, 2010:3-127) takip etmiştir. Spinoza, olan her şeyin zorunluluk nedeniyle oldu-ğunu ifade ederek, bir nedensellikten bahsetmiş, bu nedensellik örüntüsünün içinde insanın bir özgür iradesinin olamayacağı görüşünü benimsemiştir (Solomon ve Higgins, 2013:249). Hobbes, özgürlüğü, kişinin hareketlerinde dışsal bir güç tarafından engellenmemesi olarak benimsemek taraftarı olmuş, bu biçimde algılandığında herkesin tüm devlet şekillerinde eşit derecede özgür yaşayabileceğini vurgulamıştır. Bu yaklaşım siyasal özgürlüğün korunması gerekliliğini dikkate almaktan uzaktır. Siyasal özgürlük, en çok keyfi iktidarın varlığı ile tahrip olur. Locke’ta negatif ve Rousseau’da pozitif anlamıyla siyasal özgürlüğü görmek mümkündür. Siyasal özgürlük karşısında, siyasal otorite bulunmaktadır. Siyasal otorite, “kural koyma ve bu kuralların uygulanmasını sağlama gücü” olarak ele alınmaktadır. Mill de, özgürlüğü siyasal özgürlük ola-rak ele almıştır. Fakat o, tıpkı keyfi siyasal otorite gibi, çoğunluğun azınlık üze-rindeki otoritesinin de özgürlüğü tehdit eder nitelikte olduğunu vurgulamıştır. Otorite kendini şiddet ile gösterir. Siyasal otorite olarak şiddet tekelini elinde bulunduran devlet, kural koyup bu kuralları uygularken farklı yöntemlere baş-vurur. Çoğunluk rıza gösterdiği ölçüde otorite etkinliğini ve şiddetini artırır. Bu durum, özgürlük-otorite dengesini korumayı zorlaştırır.  
1. ÖZGÜRLÜK VE OTORİTE KAVRAMLARI 
1.1. Özgürlük Özgürlük, en geniş anlamıyla, insan bireysel bir varlık olarak dikkate alındıg ında istem o zgu rlu g u , toplumsal bir varlık olarak dikkate alındıg ında siyasal o zgu rlu k olarak gu ndeme gelir (Urhan, 2016:103-109). Özgürlüğün 
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bizim üzerinde durduğumuz yönü siyasal özgürlüktür. Devlet gu cu ne karşı o zgu rlu k veya klasik liberal (negatif) o zgu rlu k, devlet mu dahalesine  engeller koyarak bireysel o zerklig i korur (Tanchev, 2012:135-169). Siyasi alanda o zgu rlu klerin arttırılmasını, bunun için de iktidarın sınırlandırılmasını o ngo rür (Biber, 2018: 56-69). Siyasal iktidar ve onun modern zamanlardaki örgütlenme biçimi olan devlet, o zgu rlu g u n korunması için gereklidir ve o zgu rlu g u  kullanılabilir hale getiren bir araç olmakla birlikte, liberal siyasal özgürlük düşünesine göre, muhakkak sınırlandırılması gerekir (Yalman vd., 2011:431-444). Liberal siyasal özgürlük düşüncesi, İngiliz ve Fransız anlayı-şında farklı formlara ulaşmıştır. I ngiliz liberalizmi, dış zorlamalardan, mu dahalelerden korunma anlamına gelen “negatif o zgu rlu k” anlayışı dog rultusunda sınırlı devleti benimserken, Fransız liberalizmi hem Locke’cu “negatif özgürlük”, hem de “pozitif o zgu rlu k” anlayışına dayanan Rousseau’cu “etatist liberalizm” akımlarına yönelmiştir (Sağır, 2016: 282-307). Negatif özgürlük, herkes için doğa yasalarının geçerli olduğu bir düzeni ifade eder. Locke’a göre herkes için açık olan bu yasaların her bir kişideki bag layıcılıg ı ve geçerlilig i, insanların bilgisizlikleri, bencilce çıkarları ve eg ilimlerinden dolayı eşit düzeyde geçerli olmamakta ve adalet sağlanama-maktadır (Coşkun, 2003: 34). Bu sebeple hak ihlallerine karşı yaptırım siste-mini belirleyecek bir toplum sözlemesi gereklidir. Birey, özgürlük halini koru-mak için toplumla bütünleşmek zorundadır. Locke’un, böylece yapılan toplum sözleşmesini ve yaratılan otoriteyi bireylerin özgür biçimde ortaya koydukları rızanın ürünü olarak ele aldığını savunan yazarlar olsa da, bu görüşün bir ya-nılsamadan ibaret olduğu ifade edilmiştir. (Stanton, 2011:6-30). Buna göre, Locke’un işaret ettiği doğa yasasından ileri gelen özgürlük, kişinin kendinden menkul bir özgürlük olmayıp, ona Tanrı tarafından tanınan bir özgürlüktür. Bu özgürlüğün sınırlarını kişiler kendileri çizmez, bunu Tanrı belirlemiştir. İnsan-lar tanrıya karşı görevlerini daha iyi yerine getirebilmek için bir yeryüzü otori-tesi kurarlar. Locke’un benimsediği doğa yasalarına göre bu görevler, Tanrı’yı tanımak ve ona ibadet etmek, kendini korumak, diğer inanları sevmek, onları teselli etmek ve acil ihtiyaçları hususunda onları rahatlatmaktır (Locke, 1954:156). Eğer otorite bu amaçlara göre hareket etmezse, kişiler direnme haklarını kullanmalıdırlar. Bu aslında, halkın kuruluş amacından sapmakla zaten meşruiyetini kaybetmiş otoriteye karşı, insanların geri almış oldukları haklarını otoriteye karşı ileri sürmelerinden ibarettir (Locke, 2012:131-156). Bu durumda meşruiyetin kaynağı toplumsal rıza değil, doğal hukuk, Locke’un anlayışıyla Tanrı’nın insanları onları sağlamaya yönelttiği amaçlarıdır. Otorite 



EDA YILDIZ 

 

 116

ise her ne kadar sözleşme ile kurulmuş olsa da, sınırları kişilerin rızası ile be-lirlenmez. Otoritenin yetki alanı tanrısal amaçları gerçekleştirme göreviyle sınırlıdır (Stanton, 2011:6-30). Stanton’un bu görüşlerine şunu eklemeyi mümkün görüyoruz; Tanrı’ya karşı görevler arasında kendini ve diğer insanla-rı koruma görevi, toplumu oluşturmada güvenlikği sağlama saikine işaret et-mektedir ve bu durumda güvenliği tesis etmek ilahi bir görev olarak öne çık-maktadır. Var edilen otoriteye karşı koymak, bu ilahi göreve ihanet etmek an-lamına gelecektir. Bir insan, özgürlük adına,  otoriteye itaatten kaçınamaz veya kararlarından zarar gördüğü sebebiyle ona şerh koyamaz (Stanton, 2011:21). Otorite tanrısal meşruiyetini kaybetmedikçe, Tanrı’nın gösterdiği amaçlardan -ki güvenliği sağlama bunlardan biridir- sapmadıkça bir direnme hakkı da mev-cut değildir. Rousseau’nun özgürlük anlayışı, istem özgürlüğüne dayanmaktadır. Bu-nu, doğa durumu tasvirinden çıkarsamak mümkündür. Rousseau, bir çeşit tabii özgürlükten bahseder. Doğaya ait bir varlık olarak insanın, hayvandan farkını, insanın kendi işlerinin yapılmasına, özgür bir unsur sıfatıyla kişi olarak katıl-masında görür (Rousseau, 1990:102). Hayvan içgüdüyle, insan özgür eylemiyle seçer veya reddeder. İnsan, istem özgürlüğünü, herkesin eşit olduğu, tek çıka-rın bütünün gözetilmesi ve herkesin rahatlığı olduğu bir doğa durumunda, temel ihtiyaçlarını karşılamakta kullanır. Rousseau devleti, özgürlüğü gerçek-leştirmeye yarayan bir otorite olarak görür (Ekmekçi, 2013: 205-214). Ona göre, özgürlük sadece “yönetilmemek” ya da “müdahale edilmemek” anlamına gelmez. İnsanın doğasında özgürlük vardır, ancak bir yandan bilim ve sanatın gelişmesi, öte yandan az sayıda açgözlü insanın mülk edinmeye başlaması ile mülkiyete sahip olmayanların sahip olanlara bağımlı olmaya başlamış, bu du-rum özgürlüğü ortadan kaldırmıştır. Herkes devlete bağlı olduğunda, insanlar birbirlerine eşit seviyede bağımlı olacaklar, böylece özgürlük yeniden kazanı-lacaktır. Devlet, özgürlüğü yeniden sağlayacak araçtır (Hocutt, 2013, 157-189). Rousseau, Toplum Sözleşmesi’nde, eşitliğin bozulması sonucu oluşan uz-laşmazlık ve çatışma ortamının yönetici nezdinde kanuna bağlılığın azalması-na, bunun da tiranlık ve despotluğun ortaya çıkmasına neden olduğunu be-lirtmiştir (Rousseau, 2015:83-84). Kanunlara bağlılığın manasını açıklarken, Rousseau’nun gözünde toplum sözleşmesinin oluşma biçimi ve onu takip eden yasaların toplumda kabul ediliş yöntemini incelemek gerekir. Toplum sözleş-mesinin oybirliğiyle yapılması Rousseau’ya göre zorunludur (Rousseau, 2015:102). Bu oylamada çoğunluğun aksine oy kullananlar yabancı kabul edi-lir. Oybirliğinin arandığı tek durum toplum sözleşmesinin yapılmasıdır. Yasa 
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yapımında ise çoğunluğun oyu, öbür yurttaşların hepsini her zaman bağlar. Rousseau, bunu, oybirliği ile kabul edilmiş ilk sözleşmeye bağlar. Sonuç itiba-riyle otorite ya tümden kabul edilmelidir, ya da kişi yabancı statüsünde haya-tına devam etmelidir. Bu durum, bireylerin özgür olmasını engellemez. Zira genel irade, kişinin istediğinden başka bir şey değildir. Eğer bir yasama süre-cinde yapılan oylama sonucu kişinin verdiği oyla aynı yönde değilse bu, sadece kişinin genel irade sandığı şeyin genel irade olmadığını gösterir. Kişinin yapa-cağı, kendi düşüncesini ön plana çıkarmak değil, genel iradenin tespitinde top-lumun geri kalanına destek olmaktır. Genel istem yerine kişinin kendi iradesi-nin üstün gelmesi, Rousseau’ya göre özgürlüğü asıl engelleyen durumdur.   Rousseau’nun düşüncesindeki devlet, kanuna bağlı bir devlettir. Kanun ise, genel iradenin ürünüdür. Devlet içinde hiç kimse kendisinin Kanun’un üs-tünde olduğunu söyleyememelidir (Rousseau, 1990:67). Rousseau, genel ira-denin dışında bir özel iradenin öne sürülmesine otoriteye karşı korunan bir özgürlük olarak yaklaşmaz. Eğer özel iradesini genel iradeyi etkileyecek bi-çimde öne sürecek biri varsa o ancak hükümdar olabilir. Genel iradeye rağmen özel iradeyi ortaya koymak, halk için, ancak kısa ömürlü bir davranış olabilir, ilk sözleşmeye katılımından dolayı herkes, otoriteye itaat etme ve genel irade-ye uygun kararlar alma yükümlülüğü altındadır (Rousseau, 2015:23). Hüküm-darlar özel iradelerini genel iradeye üstün tutma ve kanuna bağlılığı terk etme eğiliminde olduğunda, Rousseau’ya göre, hükümete karşı gelmeye yönelik bir bütün istemi de olmadığından hükümdar er geç egemen varlığa baskı yapacak ve toplum sözleşmesini bozacaktır (Rousseau, 2015:81-84). Bireyin, genel iradeye uyduğu müddetçe hem özgür, hem de yurttaş olmasını engelleyecek hiç bir durum yoktur. Devletin bütün üyeleri için bir genel irade mevcuttur, üyeler onun gölgesinde hem yurttaştırlar, hem özgür (Rousseau, 2015:103). Sözleşmeciler arasında devletin sınırlarını en geniş çizen ve yukarıda gö-rüşlerini açıkladığımız düşünürlerden bilhassa doğa durumu tasviri ile ayrılan düşünür Hobbes’tur. Ona göre doğa durumunda insanlar tehlike altında yaşar-lar (Hobbes, 2007:92-96). Güvenliklerinin sağlanması için egemenliklerini bir sözleşme yoluyla yarattıkları kurgusal kişiye devrederler (Hobbes, 2007:129-130). Bu devir gerçekleştikten sonra egemen güçten vazgeçilmeyeceği gibi, egemenin kuruluşuna hiç bir azınlık karşı gelemez. Böyle bir karşı gelme ada-letsizlik sayılır (Hobbes, 2007:155). Hobbes’a göre tabii özgürlük, herkesin her şeyi yapmaya hakkı olduğu bir özgürlük biçimidir, insanlar aralarında sözleş-me yaparak bu özgürlüklerinden özgürce vazgeçmişlerdir ve uyruk olmuşlar-
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dır. Hobbes, bir uyruk olarak özgür insanı, “gücü ve zekasıyla yapmaya mukte-dir olduğu şeylerde, istediği şeyleri yapması engellenmemiş biri“ olarak tanım-lar (Hobbes, 2007:163). Burada sözünü ettiği engel, hareket özgürlüğünü ön-leyen ve kişinin kendinden bağımsız olan dışsal engeldir (Hobbes, 2007:154). Dışsal engeli, bedensel devinimin (hareketin) önündeki harici bir tıkanıklık olarak açıklar (Hobbes, 2007:154). İçsel engel olarak tanımladığı ise, devinimi kişinin kendi iradesiyle engelleyen korkular ve tutkulardır. Hobbes’a göre kor-kular, özgürlükle uyumludur (Hobbes, 2007:154). Korkular ya da tutkular, özgür iradeye engel olmaz. Monarşi ile yönetilen bir ülkede bir uyruğun özgür-lüğü, demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşayanlardan daha az değildir (Skinner, 2008:167). Zira her iki yönetim türünde de yasalar mevcuttur. Öz-gürlükler yasalarla kısıtlanmıştır. Monarşilerin farkı, hükümdarın yasalarla bağlı olmamasıdır. Uyruklar, yasalara uymama konusunda da özgürdür. Yasa-lara bağlılık, onlara uymama durumunda cezalandırılma korkusundan ileri gelir. Böylece korku, kurulu düzenin baki kalmasını temin eder. Hükümdara itaatle, barış ve güvenliğin sağlanması amaçlanır. Bu sebeple, uyruk, barış za-manında kendisini koruyan hükümdarı savaş zamanında korumakla mükellef-tir. Aksi takdirde uyruk olmakla muhafaza ettiği doğal haklarını kaybeder ve fetheden tarafından köleleştirilir. Hobbes’un anlayışında otorite, uyrukların yabancı güçler tarafından kö-leleştirilme yahut herkesin herkesle savaşında öldürülme korkusuna dayalı rızalarıyla oluşturdukları politik bedendir (Skinner, 2008: 68). Çoğunluk, (halk yığını) münferit üyelerinin kurgusal bir kişiyi kendi üzerlerinde egemenlik kurması için yetkilendirmek amacıyla kendi aralarında anlaşmalarıyla devlet kurulmuştur. Artık egemen tarafından buyrulan ve hükmedilen her ne olursa olsun herkesin iradesi sayılır (Skinner, 2008:189). Herkesin herkesle yaptığı sözleşme, tek bir kişide bütünleşir. Burada herhangi bir azınlığın sözü dahi edilmez. Hobbes, Leviathan’da kendini çok fazla özgürlük isteyenler ile çok fazla otorite isteyenlere karşılık veren biri olarak tanımlar (Hobbes, 2007:15-16). Ona göre, özgürlüğün ne olduğu doğru tanımlandığında, başka bir deyişle, “keyfi bir yönetim altında yaşamamak” yerine “hareket özgürlüğü içerisinde yaşamak" olarak tanımlandığında, monarşilerde, demokrasilerde ya da aris-tokrasilerde herkesin eşit derecede özgür olarak yaşadığı görülecektir. Bahse-dilen manasıyla özgürlük, mutlak otoriteyle bir arada var oluşunu sürdürebilir. 
1.2.  Otorite Otorite kavramının, tıpkı özgürlük kavramı gibi çeşitli bağlamlar içeri-sinde farklı anlamları bulunmaktadır. “Bir konu hakkında uzman olma” ve 
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“başkaları adına konuşma yetkisine sahip olma” bu anlamlardandır (Bal, 2014:247). Kavramın çalışmamızda ele aldığımız yönü olan siyasal otorite, toplum içerisinde yaşayan bireylerin aralarındaki duygusal bağlardan doğan ve bireyleri hem birbirine, hem de siyasal iktidara bağlayan bir bağdır (Sennet, 2005:11). Bu bağ, zaman zaman halkın kendi özgürlükleri aleyhine birleşerek karizmatik bir lidere sadakatle bağlanması şeklinde, ya da çoğunluğun iradesi-nin mutlak hâkimiyeti şeklinde gelişebilir (Sennet, 2005:12). Fakat en temel haliyle otorite, kurallara uyulmasını yönetilenlerin rızaya dayalı itaati ile sağ-lama gücüdür (Bal, 2014:247). Bu anlamda otorite, meşru şiddet kullanma tekelinden istifade eden devlet tarafından sağlanır. İnsan haklarını merkeze alan yaklaşıma göre, şiddetin meşru olarak kalması için, insan hakları ile sınırlı olarak kullanılması gerekir. Yasa yapmak, idari eylemde bulunmak ve idari işlem yapmak, yargı kararlarını uygulamak meşru şiddetin açığa çıkma biçim-leridir. Devlet tüm bu eylemlerinde sınırlı ve denetlenebilir olduğunda, şidde-tin meşru olduğundan söz edilebilir. Siyasal özgürlük, ancak sınırlı bir siyasal otoriteyle bir arada dengeli biçimde varlığını koruyabilir. Bu anlamda, Rousseau’nun tasarladığı genel irade içerisindeki özgürlük, Hobbes’un tasvir ettiği istem özgürlüğü, ya da Locke’un ilahi emre itaatin sonucu olarak kabul ettiği özgürlük, bireye siyasal otoriteye karşı bir korunma imkanı sağlama ye-terliliğine sahip değildir. 
1.3.  Mill’de Özgürlük ve Otorite Bir 19. yüzyıl siyaset felsefecisi olarak John Stuart Mill’in, hem özgürlüğe, hem de otoriteye bakış açısında sosyal sözleşme teorilerine nazaran önemli farklılıklar bulunmaktadır. O, özgürlüğü açıklarken, bir doğa durumuna da-yanmaz ve istem özgürlüğünden söz etmez. Bunun yerine, medeni ve siyasal özgürlük üzerinde durur. Ne özgürlüğü, ne de otoriteyi açıklarken, ilahi bir kaynağa dayanma gereksinimini duyar. Bunun yanında ne Hobbes gibi monarşik yönetimin gerekliliğini savunur, ne de Locke ve Rousseau gibi iktida-rın yasalarla sınırlandırılmasını yeterli görür. O, çağdaşı de Tocqueville gibi, hem sınırlı iktidarın demokratik yönetimini benimser, hem de bu tür bir yöne-timin içinde barındırdığı çoğunluk otoritesinin tehlikesine dikkat çeker. Mill’in, “Özgürlük Üzerine” isimli eserinde görüşlerini açıklarken daha baştan özgürlükten kastettiğinin istem özgürlüğü değil, medeni ya da toplum-sal özgürlük olduğunu ifade eder (Mill, 2015:5). Bu özgürlüğün sağlanabilmesi için iki yoldan söz eder. Bunlardan ilki, daha önce başka yazarların dile getir-miş olduğu “iktidarın sınırlandırılması”dır (Mill, 2015:6). Sınırlandırma için 
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tercih edilen yolları, yöneticiye bir takım hak ve özgürlüklerin kabul ettirilmesi ve yöneticinin eylemlerinin önüne anayasal engeller konulması olarak belirt-miştir (Mill, 2015:6). Mill, yöneticinin yetkisini sınırlamayı, alışılmış biçimiyle çıkarları halkın çıkarlarına karşıt olan yöneticilere karşı alınmış bir önlem ola-rak değerlendirdikten sonra, yönetenlerle halkın aynı olmaları durumunda oluşan tehlikenin görülmediğine işaret etmiştir (Mill, 2015:7). Ulusun kendi istemine karşı korunmasının bir gereklilik olduğunu, demokrasilerde esas alı-nan halk iradesinin aslında çoğunluğun ya da kendini çoğunluk olarak kabul ettirebilmiş olanların istemi olduğunu ifade etmiş, bu noktada azınlığın özgür-lüklerinin korunması gerektiğine işaret etmiştir (Mill, 2015:7). Demokraside yöneticiler çoğunluk oyuyla seçildiğinden çoğunluğun tahakkümü hem kamu eliyle, hem de bizzat toplumun kendisince uygulanabilir (Mill, 2015:9). Şu hal-de, otoritenin iki yüzünden bahsetmek mümkündür: Siyasal iktidar ve onu oluşturan çoğunluk.  
2. KAMU GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN GÜNÜMÜZDE ÖZGÜRLÜK-

OTORİTE İLİŞKİLERİ 
2.1.  Güvenlik İhtiyacı ve Devlet Maslow’a göre insan ihtiyaçlarından her biri, bir öncekinin karşılanması sonucu ortaya çıkar. Böylelikle ihtiyaçlar arasında bir hiyerarşi oluşur (Maslow, 1943:3). İlk sırada psikolojik ihtiyaçlar gelir. Bunlar, fizyolojik eksik-liklerden doğan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar tatmin edildiğinde, artık ihtiyaç olmaktan çıkar ve insan, yeni hedeflere yönelir. Yaşam motivasyonu artık or-taya çıkan bu yeni hedefler üzerinden tanımlanır (Maslow, 1943: 15). Fizyolo-jik ihtiyaçlar karşılandıktan hemen sonra ortaya çıkan ihtiyaç, güvenlik ihtiya-cıdır (Maslow, 1943: 16). Bu ihtiyaç, yeterice aşırı ve kronik olursa, bir insan, yalnızca güvenlik için dahi yaşayabilir (Maslow, 1943: 16). Maslow, güvenlik ihtiyacının ifade ediliş biçimlerini güvenceli bir işe sahip olma isteği, tasarruf için banka hesapları oluşturma, sigorta yaptırma eğilimleri olarak saymış, bun-lara evreni ve içindekileri tatmin edici derecede tutarlı, anlamlı bir bütün ha-linde düzenleyen bir dine ya da dünya felsefesine sahip olma eğilimini de ek-lemiştir (Maslow, 1943: 23).  Güvenlik ihtiyacının başka bir yönünü, acil durumlar sonucu organizma-yı aktif ve baskın bir şekilde harekete geçirmesi olarak açıklar. Savaş, toplum-sal düzensizlik gibi durumları güvenlik ihtiyacının bu tbiçiminin ortaya çıkış formlarına örnek olarak gösterir (Maslow, 1943: 23). 
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İnsanın güvenlik ihtiyacını tatmin etme konusunda devletin rolü büyük-tür. Toplumsal sözleşme kuramını benimsemiş düşünürler, devletin amacını toplumsal düzeni korumak ve barış ortamını sağlamak olarak ortaya koymuş-lardır. Modern anayasalarda da devletin güvenliği sağlama fonksiyonuna sıkça atıf yapılmıştır. Bunun yanında, güvenlik ihtiyacını karşılama konusunda tat-min edici olmak, siyasal iktidarın ihtiyaç duyduğu toplumsal rızaya dayalı meş-ruiyeti sağlamaktadır. Hobbes’un Leviathan’da tasavvur ettiği egemen, insan-ları güvenliğin olmadığı doğa durumundan kurtarmış olmakla, sorgulanamaz ve otoritesi elinden alınamaz bir canavara dönüşür. Günümüz demokratik anayasalarında iktidarın sınırlandırılması esas olsa da, söz konusu terör, iç savaş ya uluslararası savaş tehdidi olduğunda halkın, iktidarın önüne konan sınırların ihlal etmesine rıza gösterdiği gözlemlenmektedir. Toplum adeta yal-nız güvenlik için yaşama olgusunu içselleştirmektedir. 
2.2.   Teröre Propagandacı Yaklaşım ve Sonuçları Yaşanan iki büyük dünya savaşı tecrübesinden sonra, güvenlik konusun-da hassasiyeti artan insanların, terörizmle tanışması 21. yüzyıla rastlamakta-dır. En çarpıcı örneklerinden biri olarak 11 Eylül saldırılarını gösterebileceği-miz terörizm, tüm dünyanın en önemli gündemi olmaya devam etmektedir. Bu durum, güvenlik ihtiyacını en ön plana çıkarmıştır. Siyasal iktidarlar, onu yer yer propoganda aracı olarak kullanmış, bir güvenlik çoğunluğu yaratmıştır. Bu güvenlik çoğunluğu, güvenlikleştirmenin getirdiği hak ihlallerine itiraz eden azınlığa, onu terörleştirerek tahakküm eder. Böylece, Mill’in özgürlüğe karşı sessizce varlığını sürdüren bir tehlike olarak baktığı çoğunluğun tahakkümü, kendini gerçekleştirir.  Chomsky’ye göre terör, propogandacı yaklaşımla veya doğru yaklaşımla ele alınabilir. Propogandacı yaklaşımı şöyle açıklar: 
 “Propogandacı yaklaşım, farklı bir yol buyurur. Terörizmin sorumlusunun 

resmen belirlenmiş belli bir düşman olduğu savından yola çıkarız. Sonra terörist 
eylemleri, ancak bu eylemlerin (kabul edilebilir olsun ya da olmasın) istenen 
kaynağa yüklenebildiği durumlarda, “terörist” diye niteleriz; yoksa bunlar gör-
mezden gelinmeli, örtbas edilmeli ya da “misilleme”, “özsavunu” diye adlandırıl-
malıdır.”  (Chomsky vd., 1999:7) Chomsky, hükümetler tarafından başa ülkelere terör sebebiyle uygula-nan şiddetin, baskıcı diplomasi olarak adlandırıldığını, oysa terörün sebep olduğu şiddetle eşdeğer bir şiddetin uygulandığını ifade etmektedir (Chomsky vd., 1999: 8). Benzer bir durum, ülke içerisinde uygulanan politika bakımından 
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da geçerli olabilmektedir. Yaşam hakkı ve işkence yasağı dahil, devlet organla-rının sebep olduğu hak ihlalleri, vatandaşlarına karşı şiddet içermektedir. Bu şiddeti uygularken, meşruiyetini kaybetmek istemeyen siyasal iktidar, şiddetin gerekliliğine ilişkin çoğunluğun rızasını almak için çeşitli yollara başvurmak-tadır. Medya, propogandanın en güçlü araçlarındandır. Çağımızın bir özelliği olarak, insanlar gününün çok büyük bir kısmını sosyal, görsel ya da işitsel medya ile etkileşim halinde geçirmektedir. Siyasette ve kamu konularında herhangi bir iletinin ulaşabileceği olası kitle, halkın yoğun olarak hedef olduğu durumlarda büyümektedir (Taylor vd., 2015:499). Örneğin, 11 Eylül Saldırıla-rının gerçekleştiği akşam için yapılan kamuoyu yoklamasında yanıtlayıcıların %99’u haber programlarını seyrettiklerini ya da dinlediklerini söylemişlerdir (Taylor vd., 2015:499). Bu tarihten sonra, medya üzerinden saldırıya ilişkin haberleri takip etme oranı hep çok yüksek olmuştur (Taylor vd., 2015:499). Sonuç itibariyle yalnızca saldırıdan iki gün sonra, toprak işgaline ve sınır dışı hava saldırısına yönelik toplumsal rıza, önemli oranda sağlandığı, iç güvenlik bakımından kriz hali için -halka zararı dokunsa dahi- halkın devlet başkanına verdiği onayın arttığı gözlemlenmiştir (Taylor vd., 2015:499). Güvenliği top-lumda en acil ihtiyaç olarak lanse eden siyasal iktidar, hak ihlalleri için top-lumsal rızayı üretmiş olmaktadır. Bilim insanları bu artan halk onayını bayrak 
altında toplan etkisi olarak açıklamaktadırlar (Taylor vd., 2015:500). Böylelikle alınan güvenlik tedbirleri ne kadar sert olursa olsun, desteklenen korku psiko-lojisi ile kenetlenen çoğunluk, hükümetin güvenlik politikalarına mutlak suret-le destek vermektedir.  

 
SONUÇ Terör tehdidini temel alan siyasi söylem aracılığıyla bayrak altında top-

lan etkisi sürekli bir hal aldığında, bu süreçte temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini gündeme getirenlerin terörleştirilmesi, bir diğer deyişle düşman azınlık olarak görülmesi sıradanlaşabilir. Çoğunluğun bu çeşit bir tahakkümü, özgürlüklerini savunan azınlığın toplumun dışına itilmesine ve hatta linç edil-mesine sebep olabilir. Bu sebeple, devletin teröre propogandacı yaklaşım yeri-ne, terörün ne olduğunu belirleyen ve ona karşı alınabilecek tedbirlerin sınır-larını net şekilde çizen doğru yaklaşımı benimsemesi, seçme ve seçilme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi vazgeçilmez değerleri koruma altına alacaktır. Bu hususta anayasa yargısının yasama ve yürütme organlarını frenleyici rol üstlenmesi, birey haklarının güvencesinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.  
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Özet Demokrasilerde iktidar halk tarafından seçilir. Gerekli koşulları yerine getiren her vatandaşın seçme hakkı olduğu gibi, seçilme hakkının da mutlaka olması gerekir. Ancak bu şekilde toplumun tamamı temsil edilebilir. Bir ülkenin en önemli demokratiklik kriterlerinden birisi kadınlarına tanıdığı haklardır. Türkiye’de cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu alanların başında siyaset gelmektedir. Kadınların siya-sete katılımının artırılması, hem her alanda verimli çalışmalar gerçekleştirmeleri için, hem de ülkede demokratik kültürün gelişmesi için gereklidir. Çalışmada kadınların siyasi alana yetersiz katılımı ve bunun sebepleri ele alın-mıştır. Kadınların siyasi alana katılımlarını sağlamaya ve artırmaya yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. Kadınların siyasette eksik temsil edildikleri verisinden hareketle kadınların siyasi katılımlarını  artırmaya yönelik yapılabilecekler ile siyasetin finans-manı konuları ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, kadınların siyasete katılımının kişisel tercihlerin yanı sıra, birtakım toplumsal ve siyasi sebepler ile birlikte mevcut politikalardan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların ekonomik ve siyasal alanlardaki eşitlik açısandan erkeklere göre daha dezavantajlı olduğu, bu sebeple kadınların toplumsal ve siyasal alanda daha etkin rol alabilmeleri için cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması ve siyasette kadın temsilini zorunlu kılan kota sisteminin gerekliliği sonucuna varıl-mıştır. 
Anahtar kelimeler: Siyasette kadın temsili, cinsiyete dayalı bütçeleme, toplum-sal cinsiyet eşitsizliği, siyasetin Finansmanı 
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Women's Participation In Turkish  
Politics And The Financing Of Politics In Turkey 

 
Abstract In democracies, ruling power is elected by the people. Everyone filling the necessary criteria must have the right to vote, as well as to be elected. The representation of everyone is only possible in this way. One of the most important indicators for a country to be democratic is the rights granted to women. Politics is one of the most prominent areas where gender inequality is observed. Increasing women's participation in politics is essential for both women's work efficiency in all areas and the development of democratic culture. The study discusses the insufficient participation of women in the political sphere and its reasons. Solutions are introduced in order to consolidate and increase women's political participation. Given that women are underrepresented in politics, the study discusses issues such as why women's participation in politics is still not at the expected level, what can be done to ensure and increase women's political participation and the financing of politics. It is concluded that the participation of women in politics is caused by a number of social and political reasons, current policies, as well as personal preferences. It appears that women are more disadvantaged than men in terms of equality in economic and political spheres, and therefore, the necessity of a quota system obliging women's representation in politics and of a gender-sensitive budgeting practice for women is promising for women to take a more active role in social and political spheres.  
Keywords: Women’s representation in politics, gender-sensitive butgeting, gender inequality, financing for politics    
GİRİŞ Türkiye’de kadınların sosyal ve siyasal alanlarda var olabilme çabaları Tanzimat döneminden sonra başlamıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde yapılan birçok yayın kadınların toplumsal hayatta daha aktif olarak yer almalarını sağ-lamıştır (Çaha, Aydın ve Çaha, 2014: 35). Sonraki yıllarda kadın haklarını ko-ruyan pek çok kadın derneği kurulmuştur. Osmanlı Kadınları Terakkiperver Cemiyeti, Teali-i Nisvan Cemiyeti, Teali-i Vatani Osmanî Hanımlar Cemiyeti, bu derneklerden bir kaçına örnektir (Demir, 2015: 95). Bu derneklerin yanı sıra özellikle 1913 yılında kurulmuş olan “Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Ce-miyeti”, faaliyetlerini daha iyi gerçekleştirebilmek için “Kadınlar Dünya-sı” isimli bir dergi yayınlamıştır. Bu dernek kadınların seçme ve seçilme ile ilgili haklara sahip olması konusunu ele alarak, kadınların seçme seçilme hak-
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kını gündeme getirmiştir (Gökçimen, 2008: 25). Cumhuriyet sonrasında ise siyasal konulara ilgi duyan kadınlar, 16 Haziran 1923’te “Kadınlar Halk Fırka-sı” isminde bir parti kurmuş, ancak bu partinin faaliyetlerini yürütmesine en-gel olunmuş ve nihayetinde bu parti “Türk Kadınlar Birliği” isimli bir dernek olarak faaliyetlerini gerçekleştirmiştir (Demir, 2015: 95).Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenleme 1934 yılında gerçekleşmesi-ne rağmen, uzun yıllar kadınların meclisteki temsil düzeyi çok düşük oranda olmuştur. Siyasetin belirleyici aktörlerinin kadınlar değil de erkekler olması, uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Kadim ataerkil ideoloji, kadınların kamusal alanın dışına itilmelerini ve siyasete katılmalarını önlemiştir. Doğa kültür düalizmine göre ataerkil ideoloji, kadınları anellik özellikleri ve bedenlerinden dolayı doğa ile özdeşleştirmiş, buna karşılık erkekleri, uygarlık ve kültürün kurucusu ola-rak kabul etmiştir. Böylece erkeklere kamusal alanda otorite kullanmak siyaset yapmak, yönetmek, kültür ve uygarlığı kurmak rolü biçilirken; kadınlara da aile ve ev kapsamında kalıp çocuk büyütmek rolleri yüklenmiştir (Berktay, 2016: 28). Siyaset, çoğu toplumda olduğu gibi ülkemizde de eril bir nitelik taşımak-tadır. Eril siyaset değerlerinin belirleyici olduğu ülkemizde, kadına biçilen rol-ler öne çıkarılarak kadınların siyasette pasif hale getirilmesi söz konusudur. Bu sorunun çözümü için kadınların siyasette daha fazla yer alması gereklidir. Si-yasette kadınların varlığı, kadınlara karşı uygulanan cinsiyet ayrımcılıklarının önüne geçmeğe yönelik yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılarak, pratiğe geçirilebilmesi bakımından önem taşımaktadır (Mutlu, 2017: 25). Siyasetin eril karakterinin değişebilmesi için kadının siyasetteki sayısal yeri kadar “nitelik-sel yeri” de önemlidir. Siyasette kadın oranın artması tek başına yeterli olma-yıp seçilmiş kadınların toplumdaki kadınları temsil ettiğinin farkında olup, kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretmesi ve kadın haklarının korunması için yasal düzenlemelerin yapılmasında siyasetteki kadınların çok büyük önemi vardır (Mutlu, 2017:25,Negiz ve Üçer,2012:21). Siyasette kadın oranının artması tek başına yeterli olmayıp kadın değer-lerine dayalı bir siyaset biçimi belirlemedikleri sürece siyasette niteliksel bir dönüşüm gerçekleşmeyecek, eril değerler siyaseti biçimlendirmeye devam edecektir. Dolayısıyla ülkemizde barış ve demokrasiye dayalı, bir siyasetin yaratılabilmesi ve buna uygun dil ve üslubun geliştirilebilmesi adına, kadınla-rın siyasetteki varlığının bir fırsat olduğunun bilincine varmak gereklidir. 
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Dünyada parlamento düzeyinde kadın temsili oranı %20’dir. Kadınların siyasi anlamda temsil sayılarının artması demokrasilerin kalitesinin artmasına ile eş orantılıdır. Kadınların, siyasi alanda düşük temsili, eksiklik görülmediği sürece kadın erkek arasında olması gereken temsil dengesini bulmak çok zor olacak-tır (Demir, 2015: 73) Bu çalışmada, kadınların siyasette eksik temsilinin sebepleri ve kadınla-rın siyasi katılımlarını artırmaya yönelik neler yapıldığı, neler yapılabileceği ve siyasetin finansmanı konuları incelenmiştir. Siyasette kadın temsilinin varlığı, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadın sorunlarının çözümüne katkı yapacak, kadının yaşamını kolaylaştıracak ve kadının gözünden politikaların üretilme-sine vesile olacaktır. Çalışma sonucunda kadınların siyasette eksik temsilinde kişisel tercihlerin yanı sıra toplumda kadına biçilen rollerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Siyasette kadın temsilinin artırılması için zorunlu kota uygulaması, cinsiyete duyarlı bütçeleme ve siyasette kadın temsilini destekle-yen politika değişikliklerinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde si-yaset ile genel bilgiler, ikinci bölümünde kadının siyasetteki yeri, üçüncü bö-lümünde ise siyasetin finansmanı hakkında bilgiler verilecektir.  
1. SİYASET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
1.1 Siyaset ile İlgili Genel Kavramlar 
1.1.1 Siyaset Kavramı Arapça kökenli bir sözcük olan siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yü-rütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış,  devlet yönetme sanatı, diplomat-lık, hükümet uygulamalarını yürütmek, bir topluluğun kontrol ve ikna edilmesi ya da herhangi bir konuda uzlaşma ve yürütme çabaları gibi pek çok anlamda kullanılmıştır (Yücel, 2013). Amerikan siyasal bilimci olan Harold D. Lasswell siyaseti politikayı “kimin, neyi, ne zaman ve nasıl benimsediğini ortaya koyan bir sanat ve bilim” olarak tanımlamıştır (Çiftçioğlu, 2006:7-8). Weber’e göre siyaset, kişinin diğer kişiler üzerinde egemenlik kurması olarak tanımlanır. İnsanlar topluluk halinde bir arada yaşamını sürdürebilmek için ortak kurallar geliştirmeye ve bu kuralları oluşturacak bir üst mercie ihtiyaç duyarlar. Bu güç ise siyasi iktidar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu siyasi iktidar, yöneteceği halkın rızasına bağlı olabilir; bir otoritenin kendi isteğine göre bir yönetim biçimine sahip olabilir. İktidar sahipleri gücünü devam ettirmek, rakipler ise bu gücü ele geçirmek ister. Halk ise mevcut iktidar yönetiminde güvenli bir 
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ortamda yaşamak ister. Hükümetler halkı etkilemek için bir dizi eylemlerde bulunurlar. Bu eylemler siyaset olarak adlandırılır (Kandemir, 2010:42,43). 
1.1.2 Demokrasi Kavramı  Birçok düşünür demokrasi kavramı için farklı tanımlar yapmıştır.  Abraham Lincoln demokrasiyi, “halkın halk için halk tarafından yönetimi” ola-rak, Çavdar ise demokrasiyi “toplumun egemenliğin sahibi olması” olarak ta-nımlamıştır (Üçer, 2011: 28). En geniş ifadeyle demokrasi, siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın düzenli aralıklarla özgürce seçtiği temsilcilerin elin-de bulunduğu, toplumsal ve ekonomik açısından tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi olarak tanımlanır (www.google.com.tr).  Demokrasi, uygulamalarda iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; temsili demokrasi ve doğrudan demokrasidir. Temsili demokraside halk eşit oyla temsilcisini seçer ve yönetime katılır. Doğrudan demokraside halk yöne-time, kendini ilgilendiren konuları tek tek oylayarak katılır. Doğrudan demok-rasi zor bir yönetim olduğu için temsili demokrasi daha ön plandadır (Pustu, 2005:122). 
1.1.3 Siyasi Temsil Kavramı  Temsil, demokrasinin temel prensiplerinden olan eşitliğin geniş tabanlı bir siyasal sisteme uyarlanması olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2008:6).  Orta çağ boyunca “temsil” kavramı, farklı toplumsal gelişmelere göre değişim gös-termiştir. Temsil kavramı orta çağda, görev ve hak açısından bir birey ya da topluluğun adına davranmak anlamında tanımlanmıştır (Çelik ve Uluç, 2009:218). Temsil, hukuki ve sosyal temsil olmak üzere iki grupta incelenebilir.  Hu-kuki temsil; aralarındaki görev veya bir sözleşme gereği birileri adına hareket eden bireylerin durumunu ifade eder. Sosyolojik temsil; bireyin, bir gruba is-nat edilen din, dil, ırk, toplumsal üyelik veya sosyal statü gibi bireysel nitelikle-ri sebebiyle o grubun temsilcisi sayılması durumu olarak tanımlanır. Bunların birini veya her ikisini “siyasi temsil” kapsayabilir. (Yıldırım, 2011:508). Siyasi temsil; birey, grup ya da geniş halk kitleleri yararına bir şeyleri müdafaa eden kesim olarak tanımlanır (Yıldırım, 2011:508). 
1.2. Siyasetin Tarihsel Gelişimi “Siyaset” sözcüğü literatüre 14.yüzyılla birlikte girmiştir. Eş anlamlısı “politika” sözcüğü ise 20.yüzyıldan itibaren günlük hayatta kullanılmaya baş-lanmıştır. İnsanları yurttaşlık seviyesinde etkileme sanatı olarak da bilinen siyaset, yurttaşları etkileyerek oylarını almak ve hükümeti kurarak devlet yö-
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netmek işi olarak görülmüştür. Siyaset Antik Yunan’da aktif olarak kullanılsa da günümüze kadar fazla etkisi olmayan bir kelimeden öteye geçmeyen bir anlayış konumundaydı. Çünkü 14. yüzyıldan önceki dönemde devletler kral ve imparatorun hüküm sürdüğü yönetim anlayışının hakim olduğu mutlak mo-narşi ile yönetiliyordu. Halkların fakirleşmesi ve sıkıntı çekmeye başlamasıyla kral anlayışının etkisini yitirmesi ve  Fransız İhtilalı gibi halk devrimleri  nede-niyle demokrasiye doğru geçiş süreci başlamıştır (Yücel, 2013). 
1.2.1 Uluslararası Düzeyde Siyaset Sürecinde Kadına Tarihsel Bakış  “Demokrasinin beşiği” olarak görülen Antik Yunan’da demokrasi kültü-rü, kadınları, köleleri ve çocukları siyasetten dışlamaktaydı. Özgür kadınların vatandaş yerine konmaması, kadınların kadın kimliğinden dolayı kamusal ala-na girmeye ve kamusal alanı yönetmeye yetkin olmadıkları düşüncesi üzerine kuruluydu (Berktay, 2016:5). Bu anlayış özde aynı kalarak, Ortaçağ sonrasında da geçerli olmuş, ancak seküler olarak ilk defa 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren, insan hakları, eşitlik, özgürlük söylemleriyle birlikte sorgulanmaya başlamıştır (Bozatay; Kutlu, 2014:139). Fransız Devrimi boyunca son derece aktif olan kadınlar, devrim gerçek-leştikten kısa bir zaman sonra, bilinçli bir biçimde susturulmuşlardır. Nitekim devrimin aktif kadınlarından birisi olan Olympe de Gouges, daha sonra Mecli-sin çıkardığı “Erkek ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ne cevaben yazdığı “Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” nedeniyle giyotine mahkûm edilmiş, mahkeme, idam gerekçesini “kendi cinsine yaraşmayacak şekilde politikayla ilgilendiği için ve ölümü diğer kadınlara ibret olsun diye” şeklinde açıklamıştır (Berktay, 2016:6).Gerçekte kadın üzerinden eşitlikçi söylemlerin geliştiği 17. yüzyıl, modern siyasal düşüncenin de ortaya çıktığı dönemdir. Dolayısıyla bu dönem-de kadının siyasetle ilişkisine yönelik anlayış ve tutumların, bu dönemin hâkim siyasal düşüncesine göre biçimlendiği söylenebilir (Çaha,20102:21). 
1.2.2. Türkiye’deki Siyaset Sürecinde Kadına Tarihsel Bakış  Siyasal alanda Türkiye’de kadınların hak istemeleri Osmanlı’nın son dö-nemlerine denk gelmektedir. Bu dönemde siyasal alanda kadınlar var olabil-mek için birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kadınlar İkinci Meşrutiyet döneminde yaptıkları birçok yayınla kendilerini göstermeyi başarmışlardır (Çaha, Aydın ve Çaha, 2014: 35).  Kadınların siyasal alana katılımının Cumhu-riyet döneminde ise farklı bir şekilde olduğu görülmektedir. Cumhuriyet dö-nemde çoğunlukla kadın üzerinden modernleşme faaliyetleri yürütülmüştür. Kadın hakları söylemleri, kadının vatandaş olarak kamusal alanda görünürlü-
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ğünün artması, Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin önemli gelişmelerini oluşturmaktadır (Göle, 2000: 24).   Türkiye’de kadınlar ilk kez Belediye Yasası’nın sağladığı haktan yararla-narak 3 Nisan 1930’da oy kullanmışlardır. Ekim 1933’de yerel seçimler sonra-sında Köy Yasası’nın 20. ve 25. maddeleri değiştirilerek kadınlara ihtiyarlar kurulunu ve muhtarı seçmek ve seçilmek hakkı verilmiştir. 1934 yılında 1924 Anayasası’nın 10. ve 11. maddelerine ilave edilen maddelerle, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar 1935 yılında yapılan genel seçimler so-nucunda artık parlamentoya girmeye başlamışlardır. Ancak, inançlarından dolayı başörtülü kadınlar uzun yıllar kamusal ve siyasal alanda yer alamamış-tır. 28 Şubat sürecinde, başörtüsüyle meclise giren milletvekili Merve Kavakçı-nın başörtülü olarak mecliste yemin etmesine izin verilmemiştir. Bu durum farklı kadın kimliklerinin meclisteki temsilini yok saymıştır. Başörtülü kadınlar seçilme hakkını elde etmek için uzun yıllar beklemiştir. Ancak 31 Ekim 2013 yılında dört başörtülü milletvekili Meclis Genel Kurulu’na girmiştir. 2015 yılına gelindiğinde yirmi bir başörtülü kadın TBMM kürsüsünde yemin ederek siyasi çalışmalara başlamıştır. Kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmalarından günümüze kadar, hükümetlerde olan kadın bakan sayısı da oldukça azdır. Türkiye’de ilk kadın bakan 1971 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Türkan Akyol olmuştur.  Sonraki yıllarda, 17 Kasım 1974-31 Mart 1975 tarihleri arasında ise Nermin Neftçi Kültür Bakanlığı görevinde bulunmuştur (Çakır, 2013: 129). Son on beş yılda bakan olarak görev yapan kadın sayısı dokuzdur. Bakanlık yapmış kadınlar; Güldal Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanlığı, Ayşenur İslam, 62. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Nimet Çubukçu, 59. ve 60. Hü-kümetlerde Devlet Bakanlığı yapmış ve 60. hükümetteki kabine değişikliği sonrası Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Selma Aliye Kavaf, Devlet Bakanı olarak 60. Hükümette yer almış, Fatma Şahin, 61'inci hükümette Aile ve Sosyal Politi-kalar Bakanlığı yapmış, Sema Ramazanoğlu, 64. Hükümette Aile ve Sosyal Poli-tikalar Bakanı olarak görev almıştır. Fatma Gül Demet Sarı, 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 65. Hükümette Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,65. Hükümette Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmışlardır. Türkiye’de ilk kez 1993 yılında bir kadın ola-rak Tansu Çiller Başbakan olarak görev yapmış ve sonrasında Başbakan olarak hiçbir kadın seçilememiştir. 
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2.  TÜRK SİYASETİNDE KADININ YERİ 
2.1. Türk Siyasetinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam 

Tavan Etkisi Günümüzde kadına yönelik ayrımcılığın en yoğun olduğu alanlardan biri siyasettir. Kadınların varoluşu siyaset alanında iktidar ve gücün somut bir nesneye dönüştüğü uzun bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde kadınların siyasette temsil düzeyi yıllardır dünya ortalamasın altındadır. Türkiye’de kadın yasal açıdan erkekle eşit haklara sahip olmasına rağmen,  bu eşitliğin sosyal hayatta uygulanabilirliği toplumsal açıdan bakıldığında gerçek manada eşitlik sağlan-mamıştır. Geleneksel yaklaşımda kadına biçilen rol, genellikle sadece aile içi faaliyetleri içermektedir. Erkeğe biçilen rol ise ev ve aile dışı işleri kapsamak-tadır. Bu şekilde cinsel kimliğe göre rollerin dağılımı olan yapı içinde erkek kimliğin siyaset ile ilgili faaliyette bulunması toplumda genel olarak daha yay-gın kabul görmektedir (Bozatay ve Kutlu, 2014:139). Kadın siyasi alanda başörtüsü dışında farklı engellerle de karşılaşmıştır. Bu engellerden en önemlisi Cam Tavan Sendromudur. Cam Tavan kavramı 1970’li yıllarda ABD’de ortaya çıkmış, toplumsal kalıplar ve önyargıları içeren ve kadınların üst düzey yönetim statülerine gelmeleri önündeki görünmeyen engel olarak tanımlanmıştır.  Cam tavan sendromu, üst yönetim ile kadınlar arasında yer alan ve ka-dınların iş yaşamındaki başarı ve liyakatları dikkate alınmaksızın ilerlemeleri-ni engelleyen, açıkça görülmeyen ama aynı zamanda aşılamayan engeller ola-rak tanımlanmaktadır. Cam tavan engeli olan kurumlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak farklı niteliklere sahip kadınlar üst düzey yönetimlerde görev ala-mamakta dolayısıyla da  kurumların verimliliğine katkı sağlayabilecek yete-neklerin kullanılmamasına sebep olmaktadır (Mızrahı ve Aracı, 2010:150). Toplumsal ve siyasal alanda Cam Tavan Sendromuna yol açan unsurlar üç kategoride sınıflandırılmıştır;  
Bireysel Engeller: Kadının hem birey, hem eş, hem çalışan, hem anne olarak birçok role sahip olması kadının üst pozisyonlara ulaşmasına engel olan bir konudur.  
Örgütsel Engeller: Kadınların kariyer imkânlarında eşit bir şekilde de-ğerlendirilmeleri örgütlerde hakim olan kültüre bağlıdır. Erkeklerin egemen olduğu örgüt kültürü kariyer basamaklarında kadınlara önemli problemler teşkil etmektedir (Korkmaz,2016:9-10). Deemer ve diğ. 2006’ya göre, kadınlar hakkında kalıplaşmış önyargılar, yönetici pozisyonunda kadın rol modellerinin 
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ortaya çıkmasını önleyerek kadınların bu roller için uygun olabileceği düşün-cesini de engellemektedir (Mızrahı ve Aracı, 2010:150). 
Toplumsal Engeller: Bahsedilen durumlar ve daha farklı birçok durum, kadınların çalışma hayatında yükselmesine engel olan bir kast sisteminin var-lığının göstergesidir. İlgili kast sistemi, iş yerine toplumsal cinsiyet bakış açısı-nın erkek egemen yansımasıyla toplumun her alanına özellikle siyasete sirayet etmiştir (Yoğun Erçen, 2008: 32). Kadınlar toplumsal önyargılar, aile içi sorumluluk, fırsat eşitliğinin ol-mayışı, cinsel kalıplar gibi nedenler yüzünden maruz kaldıkları cam tavan en-gelini geçmelerinde en önemli etken özgüvene sahip olmalarıdır. Çünkü kadın kendine ne kadar güvenir ve geleceğe ne kadar pozitif yönde bakarsa, etrafın-daki kişilerin ve çalıştığı ortamdaki kişilerin de bakış açısı o yönde değişecektir (Korkmaz, 2016:110) 
2.2. Türkiye’de Örgütlenme Düzeyinde Kadın Hareketi Kadın hareketinin en önemli nedeni eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Kadınların kendilerine biçilen yaşam tarzına ve rollere yönelik bir başkaldırı “kadın hareketi” olarak ortaya çıkmıştır. Hareket, toplumun geleneksel yaşam biçiminden koptuğu, özgürleşmeye başladığı, siyasal ekonomik dönüşümlerin yaşandığı, 18. yüzyıl sonlarında başlayan ve 19. yüzyıl boyunca devam eden ideolojisini belirlemiş ve nihayetinde feminizm kavramıyla kendini tanımla-mıştır (Çakır,1996:18). Kadınlar tarih sahnesine Fransız Devrimi’yle çıkmıştır. Devrimi farklı yerlerden kadınlar desteklemişler, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük söylemleriyle hak istemişlerdir. Fransız Devrimi de cinsiyetler arası eşitsizliği sürdürmüş, devrim ilkelerinin kadını kapsamadığı anlaşılmış, devrime kitlesel şekilde katılan kadınlar umdukları hakları elde edememişlerdir. Devrim öncesi var olan hakları bile kendilerinden alınmıştır (Tekeli,1982). Kadınların dernek kurmaları ve toplantı yapmaları yasaklanmış, mevcut kadın dernekleri de ka-patılmıştır. Bundan sonra hak aramak da suç haline gelmiştir. Günden güne değişimlerin gerçekleştiği dünyada, yeni haklar ortaya çı-karken, bunların kapsamında da kadın haklarının yer almadığını gören kadın-lar hak arayışlarına devam etmişlerdir. Şüphesiz, bu başkaldırı şeklindeki hak arayışları her ülkede kadınların konumlarına ve ülke koşullarına göre şekil-lenmiştir. Kadın işçiler düşük ücretlere ve kötü çalışma şartlarına karşı hak arayışlarını sürdürürken, burjuva kadınlar ise siyasal ve ekonomik haklarının verilmemesine karşı çıkmışlardır. İngiltere’de kadın hareketi, orta sınıf tara-
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fından oy hakkı isteği olarak ortaya çıkarken, Almanya ve Fransa’da işçi sınıfı kadınlarının istekleri olarak ortaya çıkmıştır (Çakır,1996:19). Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ne-ticesinde, kadın cinsiyeti kendi mevcut durumunu tartışmaya açmış ve bu tar-tışmayı kadın hareketine dönüştürmüştür. Kadın yaşamının her alanında, top-lumun herkese vadettiği özgürlük ve eşitliği gerçekleştirmek için, onu sınırla-yan gelenek, yaşam biçimi ve değerleri değiştirmeyi hedeflemiştir. Yüzyıllar boyunca, dünya kadınları geleneksel yaşam biçimlerinden, eğitim düzeylerin-den, değer yargılarından, yasalardaki ayrımcı hükümler nedeniyle engellerden, içinde bulundukları siyasal sistemlerle olması gerektiği gibi bağ kuramadan hayatlarını sürdürmüşlerdir (Çakır,1996: 20). 
2.3. Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı Demokrasinin en önemli faktörlerinden biri kadınların siyasi karar alma sürecine katılmasıdır. Ancak, kadınların temsili ile ilgili konuda Türkiye önemli bir problem varlığını sürdürmektedir. Toplumsal hayatın her alanında kadın-ların ikincil konumdaki varlığı, siyasal alan kapsamında, nicel bakımdan yeter-siz temsil edilmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır.  Kadınların siyaset yapmalarını destekleyenler olduğu gibi, kadınların si-yaset yapmaması gerektiğini savunanlar da vardır. Kadınların siyaset yapma-maları gerektiğini düşünenlerin ileri sürdükleri gerekçeler; kadınların siyasal platformda hangi düzeyde olacakları konusu ile ilgilidir. Kimilerine göre de siyasal alanda kadınların temsil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunun nedenleri şöyledir (Leijenear, 1992:208).  
  Siyasal katılımın en basit biçimi olan oy verme işleminde bile kadınlar bağımsız oy kullanıcısı değildir. Çoğu kadın ailedeki erkeklerin yönlendirmesi-ne göre tercihini yapmaktadır. Erkekler kadınları da kapsayacak şekilde aile-nin temsilcisidir. Bu nedenle kadınların oy kullanmasına gerek yoktur.  
  Kadınlar çok duygusaldır. Hem oy verirken hem de karar verirken ob-jektif yargılarda bulunamazlar. Bu nedenle siyasetin dışında kalmaları uygun-dur. 
  Siyaset erkek işi olduğu için, siyaset ile uğraşan kadınlar, kadın bakış açısını kaybederler.  
  Kadınlar karar mekanizmalarını dolaylı yollarla etkiledikleri için, doğ-rudan karar mekanizmalarına katılmalarına gerek yoktur. 
  Kadınların aktif siyaset yapması, hem cinslerine bir katkı sağlamadığı için gereksizdir.  
  Siyaset yapan kadınların çoğu bir siyasetçinin yakın akrabasıdır. Bu 
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tür kadınlar toplumda kadınları değil, onları siyasete iten kesimleri temsil ederler. Bu tür bir temsil, herhangi bir erkeğin temsilinden farklılık gösterme-diği için özellikle arttırılması gereken bir temsil değildir. 
  Politika denildiğinde akla güç, para, hırs, entrika gibi kavramların gel-mesi, kadınların siyasete soğuk bakmasının nedenlerindendir. Kadınların siyasal yaşama dahil olup parlamentoda yer almaları konu-sundaki görüşlerin iki grupta toplanması mümkündür. Bunlardan birinci grup-ta yer alanlara göre kadınların siyasete katılması temelde bir insan hakkı ola-rak görülmektedir ve başka bir beklentiye gerek yoktur. İkinci gruptakiler ise kadınların katılımının siyasete ilave yarar sağlayacağını söylemektedir. Kadınların siyasette daha çok bulunmaları insan haklarının kullanımını yaygınlaştırır. Siyasal yaşamda yer almak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak herkes için temel bir insani haktır. Ayrıca bir takım düşünürler, kadınların siyasal yaşamda erkeklerden farklı bir bakış açısı getireceğine ve kadınların çalışmaları ile toplumsal sorunları çözmede ve toplumsal barışı ve hoş görüyü temin etmekte katkı sağlayacaklarını savunmaktadırlar. Siyaset, kadın değerleriyle olumlu yöne dönüştürülebilir. Kadınların ka-rar alma süreçlerinde yer almaları, hem cinsleri ve toplum adına bazı kazanım-lar sağlayacaktır. Bu durum hem kadınlar hem erkekler için fayda sağlayacak-tır. Bunun nedenleri şöyledir;  
  Kadınlar siyasal toplumsal hayatta bir dizi mağduriyetler yaşamakta-dır. Toplumdaki kuralların önemli bir bölümü parlamentoda alınmaktadır. Eğer kadınlar karar alma mekanizmalarında söz sahibi olursa kadınların yaşa-dıkları mahrumiyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için karar süreçle-rinde etkin rol alabilirler.  
  Kadınların karşılaştıkları sorunları çözmek için kendi tecrübelerini si-yasete aktarmaları gerekmektedir.  
  Kadınların siyasete girmeleri sadece kendileri için değil kadının eğitim, geçim ve varlık koşulları, ülkenin insan kaynağının ya da beşeri sermayesinin niceliği ve niteliğinin artırılması için gereklidir. İşgücüne katılım ve işgücü ve-rimliliği gibi konuları kadın bakış açısıyla ele almak mümkün olacaktır.  
  Kadınların karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaları sadece kadınlar için değil, barış, güvenlik, çevre konularında ve ihtilafların çözümün-de kadın bakış açısıyla sorunların daha etkin çözümüne katkı olacaktır. Barışın sağlanması saldırgan politikaların azalması savaşların önlenmesi için kadınla-rın siyasete katılması çok önemlidir.  
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2.4.  Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Kadın haklarının Türk toplumunda gelişimi incelendiğinde, Osmanlı’dan günümüze izlerin varlığı görülmektedir. Mevcut izlerin varlığı silik olsa da, gerçekte gösterdiği nokta açık şekilde ortadadır:“Kadın eşittir özel alan”. Eski Türk toplumlarında, kadınların siyasal kararların alınmasında söz sahibi oldu-ğu ve toplumsal alanda etkin olduğu bilinmektedir. Ancak, kadın Osmanlı top-lumunda konumunu muhafaza edememiş ve statüsü gerilemiştir.  
2.4.1.  Türkiye’de Kadınların Parlamento Düzeyinde Temsili Kadınların siyasal alanda var olabilmelerinde en etkili kurumlardan biri-si siyasi partilerdir. İlk kez 1935 yılında yapılan seçimlerde kadınlara seçilme hakkının verilmesiyle on sekiz kadın milletvekili meclise girmiştir. 1936 yılın-da ara seçimle bir kadın daha milletvekili olmuş ve toplam sayı on dokuza yük-selmiştir.   Türk siyasi tarihinde mecliste ilk kez yer alan ilk kadın milletvekillerimiz seçildikleri günden itibaren konuşmalarıyla, davranış ve tutumlarıyla Türk toplumuna örnek rol model olmaya çalışmışlardır. Kadın milletvekillerinin büyük çoğunluğu eğitimli, en az birkaç yabancı dil bilen, spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda bir meslek sahibi olan kadınlardır. Kadın milletvekil-leri mecliste çalışmalara katılmışlar, meclise düzenli olarak devam etmişler ve gerektiğinde eğitim, dış politika, kadın hakları, kültür, ekonomi, sağlık ile ilgili görüşlerini ifade ettikleri konuşmalar gerçekleştirmişlerdir. Kadınların 1935 yılında meclise girmeleri demokrasi açısından çok bü-yük önem taşımakla birlikte kültürel ve dini hassasiyetleri olan kadınların bu oluşumda yer alamaması hemcinsler arası eşitsizliği de beraberinde getirmiş-tir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla hazırlanan ilk anayasa resmi olarak bir başörtüsü yasağı olmamasına rağmen resmi kurumlarda ve mecliste başörtüsü ile çalışan kadın da yoktu. Daha sonra 1982 yılında çıkarılan ve 31 yıl yürürlükte kalan 'kamuda kılık kıyafet yönetmeliği' nedeniyle kadınlar ka-mu kurumlarında yıllarca başörtüleriyle çalışamamışlardır. 2013yılında kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle  kadınların başörtü-sü ile çalışmasını engelleyen kısıtlayıcı hükümler kaldırılmıştır. Bu değişikliğin hemen ardından 31 Ekim 2013'teki Meclis Genel Kurulu çalışmalarına dört AKP’li vekil başörtülü olarak katılmıştır. 23 Haziran 2015’de meclise girmeyi başaran 82 kadın milletvekilinden 21’i  başörtülüdür. 2015 Kasım seçimlerin-de; 82 kadın milletvekilinin partilere göre dağılımı; Adalet ve Kalkınma Partisi 34, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Halkın Demokratik Partisi 23, Milliyetçi Hare-ket Partisi 3kadın milletvekili şeklindedir. 
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2.4.2. Türkiye’de Kadınların Yerel Düzeyde Temsili Kadınların,  siyasal haklarını kullanmaları açısından, yerel siyaset ve ye-rel yönetimdeki temsilleri önemlidir. Yerel hizmetler yeniden üretime yönelik toplu tüketim hizmetleri özelliğinde olduğu için, kadınların günlük yaşantıları-nı doğrudan etkilemektedir.  Yerel siyasete kadınların katılımları iki şekilde gerçekleşmektedir.  
  Kadınların yerel yönetimlerde siyasal aktörler olarak söz sahibi olma-sıdır.  
  Yerel yönetimlerin kararları dolayısıyla etkilenen olarak kentsel hiz-met ihtiyaçları çerçevesinde kadınların katılımıdır.  Türkiye kadınların yerel düzeyde temsili istenilen seviyeye ulaşamamış-tır. Kadınların belediye başkanlıkları, il genel meclis ve belediye meclis üyelik-leri gibi siyasal aktörler olarak katılım biçimine bakıldığında bu oranların par-lamentodaki mevcut duruma göre çok düşük seviyelerde olduğu görülmekte-dir. 
2.4.3. Türkiye’de Kadınların Eksik Temsil Nedenleri Cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu alanların başında siyaset gel-mektedir. Kadınların siyasal karar alma organlarında düşük temsili tüm dün-yada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problem olarak varlığını devam et-tirmektedir. Bu problemin çözümü için daha fazla kadının siyasal yaşama dahil edilmesi ve kadınların siyasal platformda görünürlüğünün artırılması gerekli-dir. Siyasi partilerin kadın kolları bunların gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kadınlar siyasette, özellikle de siyasi karar mekanizmalarında, toplumdaki kadın yoğunluğu ile orantısız bir şekilde yer almaktadırlar. Bu durum bazen kadınların kişisel tercihlerinden kaynaklandığı gibi çoğunlukla da toplumsal ve kültürel yapılardan kaynaklanabilmektedir.  Genellikle seçimlerde adaylar erkekler tarafından belirlendiği için, erkek adaylar kadın adaylar yerine tercih edilmektedirler. Kadınlara yönelik caydırı-cı, yıldırıcı ve baskıcı uygulamalar tüm siyasi organlarda gizli ya da açık yapı-labilmektedir. Bununla beraber, birçok parti tarafından kadınlar oy toplama aracı olan bir ajan sıfatıyla ya da “vitrin süsleme” sıfatıyla kullanılmaktadırlar. Kadın milletvekili sayısında 2002’den bu yana artış olmasına rağmen nüfusa oranla, hala mahalli meclislerde ve parlamentoda kadınların temsili oldukça düşük seviyededir. 2011 seçimlerinde var olan 7.695 milletvekili adayından yalnızca 268 adedi, 2015 seçimlerinde var olan 9.861 milletvekili adayından sadece 531 adedi kadın milletvekili adayı olmuştur. Kadın milletvekili sayısın-
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da 2002’den bu yana artış olmasına rağmen nüfusa oranla, hala mahalli meclis-lerde ve parlamentoda kadınların temsili oldukça düşük seviyededir. Bu du-rumun başlıca sebebi, siyasetin hala aday belirleme sürecinde “erkek” nüfusun görevi olduğu bakış açısıdır.  Diğer neden ise,  adayların harcamalarının ve gelir kaynaklarının hukuki bir düzenlemeye tabi olmaması ve seçimlerin adaylık sürecinden itibaren mali bir yarışa dönüşmesidir. Bu şartlar altında ekonomik bağımsızlığı elde ede-memiş kadınların aktif olarak siyasete katılmaları zor görünmektedir. Ayrıca özel finansal kaynakların kadınlardan çok erkekleri destekledikleri bir geçek-tir. Türkiye’de bağış üst limiti için bir eşitlik sağlandığı düşünülse de seçim ile ilgili harcamaların yasalarla düzenlenmemiş olması, etkin işgücüne katılımı konusunda oldukça düşük seviyede olan kadın nüfusun farklı finansal kaynak-larını devreye koymasını güçleştirmektedir. Parlamentoya seçilen kadınların çoğunluğu ya aileden varlıklı, ya kariyerlerinde partinin gereksinim duyduğu belli düzeylere gelmiş ya da parti liderliğine yakın bireylerdir. Parti örgütü aracılığıyla yükselen kadınların sayısı oldukça düşüktür. Kadınların siyasal alana katılımını artırmak ve siyasal özgürlüğün gelişmesi için kadınlara yöne-lik ekonomik ve finansal bağımsızlığın sağlanması ve kadınlara yönelik cinsiye-te dayalı bütçeleme uygulamaları önemlidir. Son yıllarda, gizli ya da açık birçok partinin “cinsiyet kotası” koyduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu konu henüz yasalarla zorunlu hale getirilmediği için siyasi partilerin inisiyatifinde işlemektedir. Bununla beraber, listedeki kadın adayların sayısı yanında kadın adayların seçilebilecek sıralara konması da önemli bir durumdur. Bu açıdan, “Kadın Adayları Destekleme Derneği”nin mücadelesi, özellikle, genel seçimlerde kendini göstermektedir. Sayısal olarak kadınların mecliste temsilinin yükseltilmesi yanında, etkili ve etkin bir şekilde “temsil” görevlerini yerine getirebilecekleri “yeterli çoğunluk” oluşturmaları ve ortak bir bilinç ortaya koymaları gerekmektedir.  
2.5. Siyasi Partiler ve Kadın Politikaları  Kadınların aktif olarak siyasete katılımı Fransız Devrimi’nden sonra ger-çekleşmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 19.yüzyılda verilmiştir. Siyasi partilerin kadınlarla ilgili söylemleri ve kadın temsilini desteklemeleri siyaset-te kadın sayısının artması bakımından önem taşımaktadır. Dünyada ve Türki-ye’de siyasi partiler, demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için kadına önem vermişlerdir. Ancak hala siyasette kadın temsili istenilen edilen düzeye ulaşamamıştır. 



Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı ve Siyasetin Finansmanı 
 
 

 139

Kadınların siyasal alanda var olabilmelerinde en etkili kurumlardan biri-si siyasi partilerdir. Kadınların milletvekili olarak meclise girebilmelerinin ve siyasette var olmalarının yolu büyük çoğunlukla bir partinin aracılığı ile ol-maktadır. Kadınların siyasi arenada kritik bir kitle olabilmesi için gerekli me-kanizmaların harekete geçirilmesi son derece önemlidir. Bu mekanizmaların en başında seçim sistemleri, cinsiyet kotaları, siyasi partiler, hükümet politika-ları, bölgesel ve uluslararası yükümlülükler, medya ve Sivil Toplum Kuruluşları gelmektedir. Bunlar siyasette kadınların etkinliğini artırmaya yardım edecek ve strateji üretecek önemli faktörlerdir. Cumhuriyet'in 1923’te ilan edilmesiyle beraber ülkemizde yeni bir dö-nem başlamış, devrim yoluyla ortaya çıkan değişiklikler batılılaşma hareketi faaliyetlerini hızlandırmıştır. Kadın hakları konusunda en köklü değişiklikler Cumhuriyet döneminde meydana gelmiştir. Bu dönemde çıkarılan kanunlarla kadınlara birtakım sosyal, siyasal ve ekonomik haklar verilmiş, toplumda er-kek ve kadının statüsü eşit duruma getirilmeye çalışılmıştır (Kızıloluk, 1999:216).  Cumhuriyet sonrası, 16 Haziran 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadan Nezihe Muhiddin Hanım’ın öncülüğünde “Kadınlar Halk Fırkası” isminde bir parti kurulmuştur. Kadınlar Halk Fırkasının amacı “kadının sosyal, iktisadi ve bilahare siyasi sahalarda haklarını, gelişmelerini sağlamak” şeklinde belirlenmiş; fakat tüzükteki söylemleri sert değerlendirilen partinin resmi olarak kurulmasına onay verilmemiştir. Bu bağlamda parti 1924 yılında “Türk Kadınlar Birliği” isminde bir derneğe dönüştürülmüştür. Dernek tarafından 1927 yılında İstanbul’da düzenlenen kongre sonucu dernek yetkilileri Meclis'e bildiri göndermiş “kadınların erkekler gibi oy kullanma isteğinde olduklarını” belirtmişlerdir. Bu istek Meclis tarafından uygun görülmemiş ve dernek yöne-ticileri bu talep nedeniyle işlerinden uzaklaştırılmıştır (Demir, 2002).  Mart 1930’da, Belediyeler Kanunu'nda gerçekleştirilen oy kullanma şar-tı bir değişiklik ile “Türk olma” şeklinde değiştirilmiş ve kadınlara oy kullanma hakkı sağlanarak kadınlar 3 Nisan 1930’da Belediyeler Kanunu'nun sağladığı hakları kullanarak sandık başına gitmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Belediye seçimlerine giren Latife Bekir, Refika Hulusi Behçet, Ra-na Sani Yaver ve Safiye Hanım Belediye Meclisi'ne seçilmişler, Nakiye Hanım ise Meclis’te daimi encümen olarak seçilmiştir (Gökçimen 2008: 21).  Ekim 1933'te yerel seçimler sonrasında kadınlara Köy Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklik ile köylerde ihtiyarlar kurulunu ve muhtarı seçmek ve bu görevlere seçilme hakkı verilmiştir (KSSGM, 2001).  
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1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde yer alan 317 mil-letvekillinin 255’inin oyu ile kadınlara milletvekilli seçme ve seçilme hakkı verilen Anayasa değişikliği kabul edilmiş ve kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir (Demir, 2002:79). 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan milletvekilli genel seçimlerinde 18 kadın milletvekilli Meclis’e girmeye hak kazanmış, 1 Mart 1935 tarihinde Parlamento’nun ilk toplantısında bulunmuşlardır. 1936 yılında gerçekleşen ara seçimle bir kadın daha milletvekili olarak Meclis'e da-hil olmasıyla beraber toplam kadın milletvekilli oranı TBMM’de % 4,6’ya yük-selmiştir (Gökçimen, 2008: 20-21). Türkiye Cumhuriyeti 1946 seçimleriyle beraber çok partili siyasal rejimle tanışmıştır. Bu dönemde demokratik rejim, piyasa ekonomisi, sanayileşme ve çok partili siyasal hayat gibi konular ülkenin öncelikli konuları olarak belirlenmiştir. Kadınların bu gelişmelerle birlikte siyasete katılmaları ve görece olarak Meclis'te çok sayıda temsili önemini kay-betmiş, Meclis'teki kadın oranı partiler arası rekabet nedeniyle giderek azal-mıştır. 1980’lerin sonlarına kadar kadınların siyasal katılımında yaşanan dü-şüş eğilimi sürmüştür. Bu süre zarfında temsil oranı % 0,6 ile % 2 aralığında değişim göstermiştir. Tekeli 1982’de yaptığı çalışmada, kadınların 1945-1980 döneminde parlamentodaki temsiline ilişkin ortaya koyduğu tespitte, söz ko-nusu temsil oranlarının (% 0,6 - % 2) “bir varlıktan çok yokluk” olarak ifade etmiştir. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan kadın milletvekili oranı % 4,6 iken, 2011 yılında bu %14,3’e, 2015 yılında (7 Haziran) %17,8’e çıkmış ve 2015 yılı 1 Kasım seçimlerinde ise  %14,9 olarak gerçekleşmiştir.  2016 yılında Türkiye’de 27 bakan olup bunların yalnızca biri kadındır. Beledi-ye başkanlıkları düzeyinde kadın temsiline bakıldığında, 2009 yılı yerel seçim-lerinde ülkemizde belediye başkanı kadın oranı %0,9 iken bu oran 2014 yılı yerel seçimlerinde %2,9 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı yerel seçimlerinde kadın muhtar oranı %2,3 iken bu oran 2014 yılı yerel seçimlerinde ancak %2’ye yükselebilmiştir. Sayılar dikkate alındığında, ülkemizde siyasette kadın temsil düzeyinin dünya ortalamasının altında olduğu görülmektedir.  Siyasette kadın temsilinin artırılması için cinsiyete dayalı bütçeleme, en az %30 kadın temsilini zorunlu kılan cinsiyet kota sisteminin ve cinsiyete duyarlı politikala-rın geliştirilerek yasal zemine oturtulması önemlidir.  
 
3. SİYASETİN FİNANSMANI Siyasi partilerin, siyasetle iç içe olan sivil toplum kuruluşlarının, bağım-sız adayların, cumhurbaşkanlığı adaylarının, yerel yönetimlerin gereksinimi 
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olan mal ve hizmet ya da para şeklindeki sağlanan kaynakların harcanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreci “siyasetin finansmanı” olarak tanımlanmak-tadır (Kırbaş, 2012: 164). Bir başka ifadeyle, siyasetin finansmanı, siyasi parti-lerin ve adayların seçim kampanyaları döneminde elde ettikleri bağışları ve gerçekleştirdikleri harcamaları ve bunların denetim faaliyetlerini içermekte-dir. Seçim kampanyalarından, kamu yayıncılığı ve propaganda imkânlarından tüm siyasi partilerin ve adayların ücretsiz olarak ve eşit şekilde yararlanması, özel ve kamu yayın kuruluşlarının tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yayınları-nı sürdürmeleri, siyasetin demokratik, özgür, adil ve eşitlikçi bir ortamda yü-rütülmesi için önemlidir.  Demokrasilerde siyasi rekabetin olmazsa olmazı fırsat eşitliğinin sağ-lanması için siyasetin finansmanının fırsat eşitliğini sağlayacak yasalarla dü-zenlenmesi önemlidir. Siyasetin finansmanı ile ilgili yasal düzenlemeler yapı-lırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme (Madde 11) ve ifade özgürlüğü (Madde 10)  ile seçimlerin özgür ve düzenli bir şekilde gerçekleşti-rilmesini (Madde 3) ortaya koyan hükümleri dikkate alınmalıdır (https://tihv.org.tr). Mali destekler yalnızca seçim dönemlerinde değil iki se-çim arasında da devam etmelidir. Siyasetin finansmanı, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile yakın-dan ilgilidir. Bu hedefleri gerçekleştiremeyen siyaset, kendini yenileyemeyecek ve siyaset yaptığı topluma güven vermeyecektir. Bu bağlamda, iki kavram olan saydamlık ve hesap verme sorumluluğu arasındaki bağın madeni bir paranın iki tarafı gibi olduğu söylenebilir.   
3.1. Siyasetin Finansmanında Hukuksal Düzenlemeler Siyasetin finansmanı ile ilgili ilk yasal düzenleme 1883’de İngiltere’de adayların seçim bölgelerinde yapacağı giderlerin sınırlandırılması konusunda olmuştur. Türkiye’de siyasi partilere hazine yardımı ilk defa 1965 tarihli 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmiştir. Siyasi partilere hazine yardı-mı yapılması ile ilgili kanun pek çok kez değişikliğe uğramıştır.  1961 Anayasası zamanında, devlet tarafından siyasi partilere yapılan yardımların Anayasa’ya aykırılığı ortaya konmuş, 1974 yılında yapılan değişik-likle siyasi partilere devlet tarafından yapılan yardımlara anayasal güvence sağlanmıştır. Bir önceki döneme benzer durum 1982 Anayasası zamanında da ortaya çıkmıştır. Siyasi partilere 1984 yılında 2820 sayılı 1983 tarihli Siyasî Partiler Kanunu’na “devlet yardımı” konusunda bir madde eklenerek devlet tarafından yardım benimsenmiştir.  
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Devlet yardımları hakkında 1995’te yapılan anayasa değişikliğiyle ana-yasal güvence sağlanmıştır. Siyasi partilere devlet tarafından sağlanan yardım konusu bu dönemde, siyasi manipülasyonlara neden olmuştur. Ayrıca, 2820 sayılı Kanunda devlet yardımının kıstasları konusunda 2005 ve 2014 yılların-da değişiklik yoluna gidilmiştir. Bu durum, hiyerarşik bir biçimde siyasi parti-lerin finansmanın düzenlenmesine neden olmuştur.   Her şeyden önce partilerin tüm düzeylerdeki organlarının, bir döküm listesi, gelen ve giden evrak kaydı, üyelik ve karar defteri,  gelir ve gider hesap-ları tutmaları zorunludur (Madde 60). Siyasi partilerin genel merkezde gelir belgelerinin sıra, seri numaralarının tutulması gerekmektedir. Siyasi partiler, ilgili kayıtların parasal sorumluluğunu üstlenirler (Madde 69). Ayrıca, siyasi partiler, partinin üst birimlerine gelir ve gider hesaplarını ve bu hesaplara ait onaylı kopyalarını siyasi partiye ait tüzükte belirtilen süre içerisinde iletmeli-dirler (Madde 70). Bunlara ilave olarak siyasi partiler tarafından yapılacak olan sözleşmeler, girişecekleri yükümlülükler ve giderler; parti tüzel kişiliği adına genel merkezde, il yönetim kurulu adına illerde ve ilçe yönetim kurulu adına ilçelerde yetkili kılınan kurul ve kişilerce yapılır (Madde 71). 2820 sayılı Kanun siyasi partilerin gelir kaynaklarını, parti bayrak ve aidat gibi ürünler ile yayınlarından, parti etkinlikleri, parti üye kimlik kartları, bağışlar, mal varlı-ğından sağlanan gelirler devlet tarafından yapılan yardım olarak tanımlamıştır (Madde 61). Siyasi partiye ait mal varlığından sağlanan gelirler haricindeki diğer gelirler, her türlü resim, harç ve vergiden muaftır Bu konudaki diğer ya-sal düzenlemelere Siyasi Partiler Kanununda ayrıntılı şekilde yer verilmiştir (www.mevzuat.gov.tr). 
3.2. Türkiye’de Siyasi Partilerin Finansmanı Siyasi partilere ilişkin devlet tarafından yapılan dolaylı ve doğrudan yar-dımlar Türkiye’de çoğu Avrupa ülkesinden daha önce başlamış ve farklı şekil-lerde uzun yıllardır uygulanmaya devam edilmiştir. Dolaylı devlet yardımları, 1940’lı yıllara kadar gitse de, siyasi partilere yönelik olarak doğrudan yapılan yardımlar, ilk defa 1965 yılında Siyasi Partiler Kanunu ile gerçekleşmiştir. 1965 yılından günümüze kadar devlet yardımları siyasette önemli bir konu olarak yerini korumaktadır. Siyasi partilere 1961 Anayasasında devlet yardımı öngörülmemiştir. Al-man uygulamasından etkilenerek ilk defa 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayı-lı Siyasi Partiler Kanununda siyasi partilere devlet tarafından yardım gerçekle-şeceği öngörülmüştür. Seçimlerde % 5 ve %5’ten daha fazla oy alan siyasi par-
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tilere, sahip oldukları oy oranlarına göre devlet tarafından yardım verilmesi karara bağlanmıştır. Sonrasında ise devlet yardımı alacak olan siyasi partilerin kapsamı, yapılan seçimlerde % 5 oy’a sahip olmakla beraber TBMM’de % 5 oranında sandalyeye sahip olan siyasi partileri de kapsayacak şekilde değişti-rilmiştir (Uzun,2014:132-151).   Demokratik siyasî yaşamın vazgeçilmez konusu olarak görülen siyasî partilerin kurulmaları, faaliyetleri, teşkilâtlanmaları, görev, yetki ve sorumlu-lukları, gelir ve giderleri, mal edinimleri, denetlenmeleri, kapatılmalarıyla ilgili hükümler Siyasî Partiler ve Anayasa Kanunu ile düzenlenmiştir. Siyasî partiler hakkında 1982 Anayasası’nda denetim açısından mali denetim ve hukukî de-netim benimsemiştir. Siyasî partilerin mali denetimi, siyasi partiye ait mal edi-nimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun ortaya konmasıdır. Bu gö-rev de Anayasa Mahkemesi tarafından Sayıştay’ın yardımı ile yerine getiril-mektedir. Siyasî partilerin hukukî denetimi, siyasi partilerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile tüzüklerinin, kanunlara ve Anayasaya uygunluğunun denetimi-dir. Siyasi partilere ait hukukî denetim, Anayasa Mahkemesi tarafından gerçek-leştirilmektedir (Abdulhakimoğulları,2002:179). Doğruluk incelemesi, kesin hesapların kaynağını oluşturan belgeler ve defter üzerinde yapılmaktadır. Siyasî Partiler Kanunu’nda yer alan 61-69’uncu maddelerinde kanuna uygunluk incelemesi, gelirlerin, yazılı kaynaklardan sağlanıp sağlanmadığını ve giderlerin ilgili Kanun’un 70-72’nci maddelerine göre yapılıp yapılmadığını belirlemeye yöneliktir. Siyasal denetimi Anayasa Mahkemesi evrak üzerinde gerçekleştirir, ayrıca siyasî partilerden her zaman kesin hesaplara ilişkin verilerin belgelendirilmesini talep edebilir (SPK m. 75). Anayasa Mahkemesi’ne iletilen siyasi parti kesin hesaplarının, esas ve ilk ola-rak incelemesinden evvel Sayıştay tarafından incelenmesini 6216 sayılı Kanun ile zorunlu kılmıştır. İlgili kanuna göre, “Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca dü-zenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir” (6216 sayılı Kanun, m. 55/2 ve 3).  Siyasi Partiler Kanunu Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kesin he-saplarına ilişkin yerinde inceleme ve denetimde bulunma yetkisi de sağlamak-tadır. Anayasa Mahkemesi Siyasî Partiler Kanunu’nda yer alan 75’inci maddeye göre, “siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay’dan yardım alarak hazırlataca-ğı raporlar üzerinden yapabileceği gibi, mahallinde yapacağı veya yaptıracağı araştırmalar üzerinden de yapabilir. Mahkeme bu amaçla, yeminli bilirkişi 
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görevlendirebilir. Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin başkanından veya temsilcisinden yazılı mütalaa isteyebilir; gerekli görürse sorumlu uzman mu-hasipler de dahil ilgililerin sözlü açıklamalarını dinleyebilir”.  6216 sayılı Kanun ayrıca, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunu partilerin mali denetimi hakkında görevlendirmiştir. 6216 sayılı Kanun’da gerçekleşen bu değişiklikler sebebiyle, siyasî partilere ait malî denetimde dikkate alınacak usûlün ortaya konması için Anayasa Mahkemesi’ne ait içtüzüğünde değişmesi gerekmektedir. Ancak, 6216 sayılı Kanun açısından “eski içtüzüğün aykırı ol-mayan maddeleri, yeni bir içtüzük yapılıncaya kadar uygulanacaktır” (6216 sayılı Kanun, Geçici m. 1/5).  Anayasa mahkemesi görevlileri, siyasi parti genel merkezlerinde, bilân-çoları, yıllık bütçeleri, gelir ve gider kayıtları, parti defterlerini ve bunlara yö-nelik belgeleri inceleyerek kesin hesaplarla kıyaslarlar. İhtiyaç duydukları tak-dirde bazı hususların açıklattırılmasını, kesin hesaplardaki bilgilerin belgelen-dirilmesini veya yerinde inceleme yapılmasını talep edebilirler. Mali denetim sonunda Anayasa Mahkemesi, siyasî partinin gelir ve giderlerinin kanuna uy-gun ve doğru olup olmadığına karar verir. Bu denetim sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararlar kesindir. Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen mali denetim sonucunda, siyasi parti tüzel kişiliğine ve siyasi partiden sorumlu kişilere siyasî partilerin kanun açısından aykırı olan gelir ve giderleri hususunda çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Kurallara uygun ol-mayarak elde edilen gelirler ve belgelendirilmesi zorunlu olduğu halde belge-lendirilmeyen harcamalar ile ilgili el koyma yaptırımı ve çeşitli diğer yaptırım-lar söz konusudur (SPK, m. 76). 
3.3. Siyasetin Finansmanında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe 

Uygulaması   “Cinsiyete duyarlı bütçeleme” kadınlar ve erkekler arasında eşit olmayan politikaları ortadan kaldırmak ve kadının toplumdaki konumunu güçlendir-mek amacıyla yapılmaktadır. Bütçeleme sürecinde yapılan harcama ve vergi politikalarıyla kadınların erkeklerle eşit olması öngörülmektedir. “Cinsiyete duyarlı bütçeleme”de amaç, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Türkiye’de “cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımına yönelik altyapının oluş-turulması, 1980’li yıllara dayanmaktadır.“Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” (KSGM) tarafından hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı: 2008-2013”de, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımının uygulaması için hazırlık çalışmalarının başlatılması öngörülmüştür.  
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“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçe Yaklaşımı” Çalışmaları, 2008 yılında yapılan Birleşmiş Milletler “Kadın Statüsü Komisyonu (KSK)” toplantısının ana konusu olan ve sonuç bildirgesine Türkiye’nin de imza attığı “cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı” hükümet tarafından da benimsenmelidir.  “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü”nün farklı tarihlerdeki kanun tasarı-larında “cinsiyete duyarlı bütçeleme” konusunda çalışmaları olmuştur. Kurum çalışmalarında kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak, diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaların yürütülmesi, uluslararası kuruluşla-rın çalışmalarının kendi ülkemizde de uygulanması için faaliyetler yürütmek-tedir (Tüğen ve Özer, 2008: 7-8).  Bu bağlamda “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” tarafından ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla 2008-2013 yıllarını içeren “Ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için gerekli çalışmaların başlatılması” stratejisi kabul edilmiş ve Maliye Bakanlığı sorumlu kuruluş ola-rak belirlenmiştir (www.tbmm.gov.tr, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu, 2014: 31).  “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” ve “TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitli-ği Komisyonu” ve “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyonu” tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Kadınların, erkeklere göre öncelikleri, tercihleri ve ihtiyaçları farlı olsa da bu durum gerek politikaların hazırlanma-sında gerekse de uygulanmasında dikkate alınmamaktadır. Nihayetinde politi-kaların mali göstergelerini belirten bütçe cinsiyetler arası eşitsizliğin oluşma-sının en önemli sebebidir. Yapılan kamusal harcamalardan kadınlar ve erkek-ler eşit bir şekilde faydalanması için mali politikaların daha etkin ve yaptırım uygulayacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Seçimlerde finansman konusunda rekabeti sağlamanın önündeki en önemli sorun cinsiyet eşitsizliğidir. Cinsiyet eşitliği ile siyasetin finansmanı birbirinden bağımsız düşünülemez. Kadınların siyasete etkin katılımı konu-sundaki en önemli engel mali kaynaklardır.  Kadınların siyasi katılımının artı-rılması için, kadınlar ve erkekler arasında eşit olmayan politikaların ortadan kaldırılması, mali kaynakların cinsiyet eşitsizliğini giderecek hatta kadınlara pozitif ayırımcılık sunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve kadının siyasette-ki katılımını artırmak amacıyla “cinsiyete duyarlı bütçeleme” yapılması önem arz etmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların karar alma ile ilgili süreçlere katılımı ve siyasetteki temsili gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Toplumda sosyo-ekonomik faktörler, siyasi, kültür, cin-siyete dayalı işbölümü ve siyasi sistemin işleyişi kadınların siyasal katılımı konusundaki belirgin engellerdir. Bu engellerin azaltılmasına ilişkin, devlet ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile geliştirilecek sosyal politikalara ihtiyaç vardır. Kadınlara karşı uygulanan cinsiyet ayrımcılıklarının önüne geçmek ve eşitliği sağlamaya yönelik yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılarak, bu dü-zenlemelerin pratiğe geçirilmesi gerekmektedir.  Her alanda olduğu gibi siyasette de kadınların karşı karşıya kaldığı cam tavan etkisini azaltmak için; hükümetlerin cinsiyet ayrımcılığını gidermeye yönelik yasal düzenlemeleri hızlıca yapması ve uygulamaya koyması gerekli-dir. Ayrıca hukuki düzenlemelerin etkili olması için tutumlara ve kültürel ka-lıplara yönelik çalışmaların da yapılması ve kadın siyasetçilere pozitif ayrımcı-lık uygulanması yararlı olacaktır. Siyasetin cinsiyet körlüğünden kurtularak önyargısız bir şekilde liyakate göre yapılması gerekmektedir. Mecliste siyasal katılımın farklı kademelerinde kadınların erkeklerle ay-nı seviyede temsili sağlanmalı ve  en az %30 “cinsiyet kotası” uygulaması işle-tilmelidir. Kota uygulamasının bir bağlayıcılık sağlaması ve meşru bir zemine kavuşturulması için ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerek-mektedir. Kadının siyasal katılımını artırmak için toplumsal cinsiyete duyarlı hükümet programları yapılmalı ve ülkemizde kadının siyasal katılımını artır-maya yönelik politikalar üretebilecek kurum ve kuruluşların sayısı artırılmalı-dır.  Seçimlerde finansman konusunda rekabeti sağlamanın önündeki en önemli sorun cinsiyet eşitsizliğidir. Kadınlar ve erkekler arasında eşit olmayan politikaları ortadan kaldırmak, mali kaynakları cinsiyet eşitsizliğini giderecek şekilde yeniden düzenlemek ve kadının siyasi hayattaki konumunu güçlendir-mek amacıyla “cinsiyete duyarlı bütçeleme” yapılması kadınların siyasal alana katılımını artıracaktır. Kadınlara yönelik ulusal bir bütçe acilen hazırlanmalı-dır.  Ayrıca kadın sivil toplum kuruluşları STK’lar kadınların siyasal alanda daha çok var olmalarını sağlamak için birlikte hareket ederek kamu kurumları ile iş birliğine gitmelidirler. Kamuda memur olan kadınların, partilerde aktif üye olmalarının önündeki yasal engeller kaldırılması siyasette kadın sayısını artırmak için yararlı olacaktır.  
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Alternatif Sürdürülebilir Yaşam Modellerinden  

Biri Olarak Sakin Şehir (Slow Cıty) Hareketi  Özlem ÖZBAŞ 
Bursa Uludağ Üniversitesi  Doç. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR 
Bursa Uludağ Üniversitesi  

Özet Küresel dünya, bireyleri hıza ayak uydurmak zorunluluğunda bırakmaktadır. Buna bağlı pek çok fiziksel – sosyal problemle yüzleşen bireyler hızın; “an” ı yok etme-sine izin vermeyecekleri alternatif modeller geliştirmektedirler. Yavaş felsefesi, 80’ler sonrası ortaya çıkmıştır. Bu felsefe, kentlere “Uluslararası Sakin Şehirler Ağı” olarak yansımıştır ve 30 ülkede 252 sakin şehirde faaliyetler sürdürülmektedir. Yerel değer-lerin sürdürülebilirliğine vurgu yapan bu model, modern çağın gerisinde kalmayan kaliteli ve interaktif yaşam ortamını hedeflemektedir. Türkiye, 2019 Ocak ayı itibariyle 15 üyeden oluşan bir sakin şehirler ağına sahiptir.  Bu çalışmada Seferihisar, Gökçeada, Halfeti ve Perşembe olmak üzere dört sakin şehir; hareketin felsefesi bağlamında ele alınmıştır. Türkiye’nin farklı coğrafyalarında-ki bu sakin kentler, kriterler ve geçirdikleri sosyo-mekansal değişimler bağlamında incelenmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir yerel kalkınma tanım ve bileşenleri ak-tarılmış, bu hedefle öne çıkan “Sakin Şehir” (Slow City) modeli ele alınacaktır. Sürdürü-lebilir yerel kalkınma ve sakin şehir kriterleri arasındaki ilişkilerin çözümlendiği bö-lüm, üçüncü sırada yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü ve beşinci bölümlerinde dört sakin kent tanıtılmış,  sakin şehir ağına katılımları ile izlenen değişimleri, medya ve akademik çalışmaların analiz edilmesi ile belirlenmiştir. Geleceğe yönelik önerilerin geliştirildiği son bölüm ile çalışma sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın, seçilen kentlere yönelik geliştirilecek stratejiler için karşılaştırmalı analiz niteliği taşıdığı, mekânsal ve kültürel bozulma yaşamakta olan kentler için örnek olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yerel Kal-kınma, Sakin Şehir, Türkiye 
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Slow City Movement As One Of  
The Alternative Sustainable Life Models  

Abstract The global world requires individuals keep up with speed. In this flow, especially the agglomeration in cities after industrialization and the individuals who face many physical - social problems that derive from it, accelerate. They develop a number of alternative proposals in order not to destroy the meaning of their lives. SLOW philosophy is one of the alternatives that emerged after the 80s. The model proposal, continues its activities in 252 cities in 30 countries as the Cittaslow İnternational Network. Emphasizing the sustainability of local values, this model offers an important proposal for the construction of a rural area offering a high quality and interactive living environment without lagging behind the modern age. Turkey, which consists of 15 members as of January 2019 has a cittaslow network. In this study, four examples  are ecvaluated. These are; Seferihisar, Gokceada, Halfeti and Perşembe. These slow cities are evaluated in the context of socio-spatial changes after they had gained the Slow City title. In this context, the definition and components of sustainable local development will be discussed through literature. The Slow City model, which stands out with the aim of sustainable local development, will be discussed. The division of relations between sustainable local development and slow city criteria will be in third chapter. In the fourth and fifth chapters of the study, the local characteristics of the four slow cities will be explored and the changes they have taken to the slow city network will be explored through media and previous research. The results are evaluated ans some suggestions are developed as a conclusion. It is thought that this comparative study may be an example for the cities having unique characteristics, in order to develop strategies for their future. 
Key Words: Globalization, Sustainability, Sustainable Local Development, Slow City, Turkey  
1. GİRİŞ  Küresel dünya, bireylerin yaşamlarında gerçekleşen pek çok değişim ve kolaylıkla birlikte, bir takım değerlerin tahrip olduğu ve zaman- mekan kav-ramının yitirildiği koşulları beraberinde getirmiştir. Özellikle zaman kavramı-nın anlamındaki değişiklik ve ‘heryer’ olgusu ile yerel kimliklerin kaybolması, bireyleri sorgulamaya itmektedir. Bu sürecin sürdürülebilir olmadığı gerekçe-siyle 1980’li yıllarda literatüre giren ve 1990'ların başında popülerleştirilen sürdürülebilir kalkınma kavramının dünyanın farklı yerlerinde farklı şekiller-de uygulandığını görmek mümkündür. Günümüzde 30 ülkede yaklaşık 252 
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kente yayılan “Cittaslow Kentler Birliği” sürdürülebilir yerel kalkınmanın so-mut ve başarılı uygulamalarından biri olarak değerlendirilebilir (Yalçın ve Yal-çın,2013:33).  Türkiye’de 2019 yılı ocak ayı itibariyle 15 üyesi bulunan sakin şehirler ağı; 2009 yılında Seferihisar ile oluşmaya başlamış olup bugün tüm üye şehirlerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Makale içerisinde ele alınan dört sakin şehir üzerinden, uygulamalara ve mevcut duruma yönelik değerlendir-meler yapılarak ülkede organizasyonun ele alınış biçimi hakkında tespitler yapılmıştır. Böylelikle bu kentlerle birlikte yerel değerlerini günümüze ulaş-tırmayı başarmış, ekonomik kalkınma sürecinde bu değerlerle ilerlemek iste-yen pek çok kente karşılaştırmalı bir perspektif sunmak amaçlanmaktadır. 1980 sonrası dönemde, çeşitli komisyonlar ve akademik topluluklar “Sürdürülebilirlik” kavramından bahsetmeye başlamıştır. Çevresel boyutta ortaya çıkan ve insanların doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini hedefleyen bu kavram; ilerleyen dönemde sosyal yapı ve ekono-mik kalkınma açılarından da ele alınmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir gelişme ise sürekli ve dengeli gelişme olarak adlandırarak şu şekilde tanımlamaktadır; 
“çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde 
akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da gözönünde 
bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik ge-
lişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci bir dünya görüşü” (Keleş, 1998:112).  Özellikle doğadan kopuk ve sürekli kalabalıklaşmaya devam eden, kü-resel etkilerin ve hızın en yoğun yaşandığı büyük kentlerde sürdürülebilirlik-ten söz edebilmek, kırsal yerleşmelere göre oldukça güçtür. Gün geçtikçe bü-yüyen ve karmaşıklaşan kent problemlerinin önüne geçebilmek adına önerile-bilecek yaklaşımlardan biri, kırsal kalkınmada sürdürülebilirliğin sağlanması-dır. Bu doğrultuda yerel halkın katılımı ve ekonomik kalkınmasını sağlarken, diğer taraftan çevreye verilen hasarı en düşük düzeyde tutacak şekilde yerel üretim – tüketim dengesini kurabilen ‘Sakin Şehirler Ağı’ önemli bir model önerisi olarak değerlendirilmektedir.   

2. ALTERNATİF SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞİM MODELLERİNDEN BİRİ 
OLARAK “SAKİN ŞEHİR” (SLOW CITY) 

 Küreselleşmenin birey yaşantısında gerçekleştirdiği değişiklikler, kent-lerin morfolojisini ve sosyal yapısını da beraberinde etkilemiştir. Kentlere ya-yılan küresel kültür, yerel kültür üzerinde önemli ölçüde baskın hale gelmiştir ve artık kentlerde yaşayan bireyler birbirine benzemektedir (Karakurt To-
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sun,2010). Ortaya çıkan küresel kültür bireylerde yarattığı değişimi şehirlerde de gerçekleştirmiştir. Sakin Şehir Hareketi, küresel kültürün etkisi olan aynı-laşma ve kimliksizleşmeye karşı, yerel değerlerin ve geleneksel üretim – tüke-tim döngüsünün gücünü vurgulayan yaklaşımıyla; 2000’li yıllarda dünya üze-rinde pek çok kentte yayılmaya devam etmektedir. (Karakurt Tosun, 2013). 
2.1. Yavaş Felsefesi ve Sakin Şehir Modelinin Gelişim Süreci Endüstrileşme ve beraberinde gelen teknolojik gelişmeler ile hızlanan eylemler, zaman kavramının algılanan boyutu ile beraber deneyimlere dair algıları da değiştirmiştir. Bu durum dünya üzerindeki bütün yerel özellik ve kültürel kimliklerin birleşerek; yerden bağımsız bir küresel kültürün oluşma-sına sebep olmuş ve yerel olan değerleri yok olma tehlikesi altında bırakmıştır (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010). Yavaş (slow) hareketi, ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve dünya ölçe-ğinde benimsenerek hızla yayılmış bir kavramdır. Günümüzün hızlı, küresel, tüketim odaklı, doğadan kopuk yaşam biçiminin olumsuz etkilerinden arına-bilmek adına, eleştirel bir yaklaşımla, modern kalıpları değiştirme amacı olan toplumsal bir harekettir (Onaran,2013:18).   İtalya’da 1986 yılında Slow Food Hareketi olarak örgütleşmeye başlayan hareket, ilerleyen süreçte bundan hareketle oluşan yeni hareketlerin gelişimi ile devam etmiştir. Yavaş felsefesinin daha iyi anlaşılmaya başlanmasıyla, ha-yatı yavaşlatmanın, modern kalıpları yıkabilecek potansiyeli ve küresel siste-min aksaklıklarını giderebilecek tarafı ortaya çıkmıştır (Ünal ve Zavalsız, 2016: 895). Yavaş yemekten sonra, yavaş işletmecilik, para, turizm, seyahat, tasarım, eğitim, trafik ve çalışma kapsamında da odaklanılan sakin şehir hareketi bu oluşumdan yola çıkılarak benimsenmiş olan akımlar olarak örneklenebilir. Sakin Şehir Hareketi, insanların birbiriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşe-bilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yeni-lenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır (Ünal ve Zavalsız,2016:900). Hareketin bu yerleşimlere sunduğu ortak yol; “yavaşlık” doğrultusunda; kentsel çevre ve toplumlar arası ilişkinin yeninden güçlendi-rilmesi, yerel değerlerin koruması, yerleşimin çevresel, kültürel ve sosyal po-tansiyellerinin geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır (Doğrusoy ve Dalgakıran, 2011). Sakin Şehir hareketi bahsedilen hedefler doğrultusunda, 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrul-



Alternatif Sürdürülebilir Yaşam Modellerinden Biri Olarak Sakin Şehir (Slow Cıty) Hareketi 
 
 

 155

tusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek ideali ile ortaya koyduğu model, kısa zamanda Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları ve Slow Food başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir (URL 1) Günümüzde 30 ülke-de 252 üyeye yayılan hareket, evrensel ölçekli bir belediyeler birliği olmayı başarabilmiştir.  
2.2. Sakin Şehir Modelinin Hedefleri Cittaslow Birliği nüfusu 50.000 altında olan kentlerin üye olabildiği ulus-lararası bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye olmak için birliğin belirlediği kri-terleri gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (URL 2). Yer temelli yaşam kalitesinin yükseltilmesi için teknolojiyi kullanmak, bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir yerel ekonomi sağlamak ve sahip olu-nan değerleri korumak şeklindeki temel hedefler doğrultusunda, Cittaslow Uluslararası Birliği üyelik başvurusunda bulunan kentleri 7 başlık altında 70 kritere göre değerlendirir (URL 3). Yüzde 50 oranda başarı sağlandığı takdirde üyeliğin gerçekleşmesinden söz edilebilir. Ana başlıklar üzerinden kriterler ele alınacak olursa; çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi 

politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirper-
verlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar şeklinde sıralanabilir. Kriterler değerlendirildiğinde kentsel yaşam kalitesi parametre-lerinin sağlanması, yerel halkın sosyal açıdan desteklenmesi, yavaş yaşam fel-sefesinin sindirilmesi, yerel ürünlerin ve yemeklerin tanıtılması gibi öncelikle-ri olmak üzere pek çok hedeften söz edebilmek mümkündür. Kırsal yerleşme-lerde, geleneksel üretim teknikleri ile yaşam kalitesi daha yüksek kentsel or-tamın bütünleşmesini yöntem olarak izleyen sürdürülebilir yerel kalkınma modeli, sakin şehir modelinin değerlendirme kriterleri ile benzer hedefler içermektedir.   Küçük ölçekli yerleşmeler için uygulanabilirliği yüksek olan yerel sür-dürülebilir kalkınma modelinde; yöresel aktör ve dinamiklerin katılımıyla sağ-lanacak ortamda yerel toplulukların fizikî, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişiminin sağlan-ması amaçlanır (Yalçın ve diğ. 2012). 2000’li yılların hemen öncesinde, küresel bileşenlerle ortaya çıkan kent modeline alternatif olarak gelişen modellerin ortak özellikleri, yerel değerlerin ve kimliğin korunması, aynı zamanda eko-



ÖZLEM ÖZBAŞ / ARZU ÇAHANTİMUR 

 

 156

nomik kalkınmanın bileşenlerinin de o yere ait değerler arasından seçilmesi olarak özetlenebilir. Sakin Şehirler Ağı sürdürülebilir yerel kalkınmanın somut ve başarılı uygulamalarından biri olarak değerlendirilebilir. Üye kentlerin fark-lılıklarıyla gelişmelerini savunan sakin şehir modeli; pek çok kentsel probleme birlikte çözüm önerisi olmaktadır. Sakin Şehir Türkiye Organizasyonu’na üye farklı özelliklere sahip kentlerin analiz edilmesi ile Türkiye’de mevcut değer-lendirilmiştir.  
3. TÜRKİYE’DEN SAKİN ŞEHİR ÖRNEKLERİ 2009 yılından beri Sakin Şehirler Ağı üyesi olan Türkiye’de 2019 şubat ayı itibariyle 15 üye kent mevcuttur. Çalışma kapsamında, Türkiye’defarklı bölgelerdeki sakin şehir uygulamalarına ışık tutabilmek amacıyla dört üye kent seçilmiştir ve bu doğrultuda karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmak-tadır.  Bu şehirler sırasıyla; Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar, dünyanın ilk ve tek sakin adası Gökçeada, Karadeniz bölgesinin ilk sakin şehri Perşembe güneydoğu anadolu bölgesinin ilk sakin şehri Halfeti olarak sıralanabilir. Şekil 1’de sakin şehirlerin Türkiye haritasındaki dağılımı ve seçilen tüm üye kentler-le ilişkileri görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Şekil 1: Türkiye Sakin Şehirler Ağı’na Üye Kentler 
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3.1. Sakin Şehir SEFERİHİSAR 
 Seferihisar Türkiye‟nin batı kıyısında bulunan ve İzmir kent merkezine 45 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Kentin bulunduğu topraklarda ilk yerleşi-min 4000 yıl önce başladığı bilinmektedir. Bölgedeki en eski yerleşim, M.Ö.200‟lü yıllara tarihlenen Teos Antik Kenti‟dir. Bu topraklarda Lidyalılar, İranlılar, Yunanlılar, Makedonyalılar, Ispartalılar ve Romalılar hüküm sürmüş ve 12. yüzyılda Selçuklu topraklarına, 14. yüzyılda ise Osmanlı topraklarına katılmıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde Seferihisar’da Türkler ve Rumlar bir arada yaşamışlardır. Ancak 1922 yılında Rumlar kentten ayrılmış ve Türk halkı ta-mamen ilçeye yerleşmiştir (Çakar,2016). Kentte söz konusu kültür mozaiğini gözler önüne seren pek çok tarihi yapı mevcuttur. 2009 yılında Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu ile birliğe Türki-ye’den katılan ilk kent olma özelliğine sahip olan Seferihisar, organizasyonun Türkiye başkenti olarak nitelendirilmektedir. 2009’dan bu güne kadar, yerel halkın bilinçlenmesi, belediyecilik hizmetlerinin bu yönde geliştirilmesi sağ-lanmıştır. İstikrarlı bir strateji ile yaşam kalitesinin hem kent sakinleri hem de konuklar adına iyileştirilmesi sebebi ile örnek bir sakin şehir olmaya devam etmektedir. Seferihisar Belediyesi, yerel halkın da etkin rol aldığı bu süreçte önemli bir proje ağına imza atmıştır. Mevcutta halen yerli ürünlerin pazarlan-ması, kentli kadınların sosyal yaşamın aktif birer parçası olması, çocukların erken yaşta demokrasi bilinci ve kentli hakları ile tanışması temelinde önemli projeler gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Cittaslow logosu belediyenin tüm bağlantılarında etkin kullanılmakta; birliğin bir üyesi olarak yerine getiri-len tüm görevler, böylelikle kente tanınırlık ve talep olarak geri dönmektedir.   

Çevre  
Politikaları 

Mevcut altyapıda böl-gesel iyileştirmeler 
Altyapı  
Politikaları 

Sığacık Kaleiçi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Bisiklet yollarının ve garajlarının oluşturul-ması Teos Antik Kenti kazı çalışması 
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Kentsel Yaşam Kali-
tesine Yönelik  
Politikalar 

Görüntü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar E-Belediye hizmeti Kadın Emeği Evleri Sığacık Peyzaj Projesi 
Tarımsal,  
Turistik, Esnaf ve 
Sanatkarlar İçin Poli-
tikalar 

Üretici Pazarı Tohum Takas Şenliği Mandalina üreticisinin desteklenmesi Kongre, festival, şenlik-ler vs. ev sahipliği 
Misafirperverlik, 
Farkındalık ve Eği-
tim İçin Politikalar 

Okul bahçelerinde interaktif tarım uygu-lamaları Doğa okulu Sefertası Lokantası Aktif kullanılan CITTASLOW logosu 
Sosyal Uyuma Yöne-
lik Politikalar 

Seferihisarlılar buluş-ması Seferihisar Çocuk Bele-diyesi 
Ortaklıklar Organik tarım projeleri Sürdürülebilir balıkçı-lığın geliştirilmesi Terra Madre Günü kutlamaları Yedi Bilgeler Cittaslow dostu işletme 

  

 
Şekil 2: Seferisar’da Gerçekleştirilen Projelerin Sakin Şehir Kriterleri ile İlişkisi 
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Şekil 2’de de görüldüğü gibi Seferihisar’da gerçekleştirilen projeler kri-terler bağlamında ele alındığında ortaya çıkan sonuç tümüne ilişkin çalışmala-rın yapıldığı ve sürecin çok boyutlu şekilde ele alındığıdır.  
3.2. Sakin Şehir GÖKÇEADA Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada, 289 km² yüzölçümüne sahip-tir. Çevresi yaklaşık 83 km olup, anakaradan 23 km uzaklıktadır.  Çanakkale ili sınırları içerisinde yer alan ve eski adı İmbroz olan adanın, özgün yapısını ve kültürel değerlerini; anakaradan uzaklığı ve üzerinde yaşa-mış olan farklı toplulukların kültürel mozaiğini sürdürmesi sebebiyle korudu-ğu söylenebilir.  Rumların ve Türkiye'nin farklı kesimlerinden adaya yerleşen vatandaş-ların yaşadığı özgün kent dokusuna ve kent ruhuna sahiptir. Ada, jeopolitik konumu, sahip olduğu doğal güzellikler ve ortaya çıkan kültürel birikimiyle deniz, tarım, doğa, inanç, kültür, gastronomi turizmi ve eko turizm gibi çok çeşitli turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir. Gökçeada’nın sakin şehir olması, 2006 yılında Carlo Petrini’nin adayı zi-yaret etmesi ve adada bir Slow Food Convivium’u kurulmasını önermesiyle başlamıştır.  Gökçeada Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Gökçeada Bele-diyesi işbirliği ile gerçekleştirilen özellikle gastronomi kültürünü, organik ta-rım potansiyelini ve kültürel çeşitliliği öne çıkaracak projeler ile 2011 yılında adanın Cittaslow üyeliği kabul edilmiştir.  Üyelik öncesinde başlatılan çalışmalar, sonrasında da sürdürülerek ada halkının farkındalığı arttırılmıştır. 2002 yılından beri Organik Ada olma yolun-da çalışmalar gerçekleştirilen ve sakin şehirler birliği üyeliği sonrası bu kimli-ğin yerleşmesi ve geliştirilmesi için çaba sarfedilen Gökçeada, son dönemde çeşitli enerji ve maden santrallerinin kurulması tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Fakat yerel halk ve belediyenin bilinçli yaklaşımı ile ada kimliğine sahip çıkıl-maktadır. Şekil 3’e göre gerçekleştirilen projeler sakin şehir kriterleri bağlamında değerlendiğinde, yerel ürünlerin ve mutfak kültürünün ön planda olduğu gö-rülmektedir. Ancak konuyla ilgili yapılmış olan literatür ve medya analizlerin-de belediye ve sivil toplum kuruluşlarının, sakin şehir olma yolundaki çalışma-larının son dönemde azaldığı ve yavaşladığı tespit edilmiştir. 



ÖZLEM ÖZBAŞ / ARZU ÇAHANTİMUR 

 

 160

Çevre Politikaları Mevcut altyapı hizmetlerin-de bölgesel iyileştirmeler ve atık yönetimi ile ilgili kam-panyalar düzenlenmesi 
Altyapı Politikaları Yavaş güzergahların plan-lanması                                           Restorasyon çalışmaları 
Kentsel Yaşam Kali-
tesine Yönelik Poli-
tikalar 

Merkez çarşı ve Balıkhane'-nin restore edilerek tarihi dokuya uyumunun sağlan-ması                   Kaleköy satış birimlerinin oluşturulması                                
Tarımsal, Turistik, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
İçin Politikalar 

Doğal - kültürel - tarihi mi-ras değerlerinin listelenmesi   Sözlü tarih araştırması    Earth Market’in kurulması       

 

 

Misafirperverlik, 
Farkındalık ve Eği-
tim İçin Politikalar 

Yerel halk ve çocuklara tat ve beslenme eğitimlerinin verilmnesi            Cittaslow tanıtım toplantıla-rının düzenlenmesi                     Restoran Girişlerinde Fiyat Listeleme Uygulaması   CİTTASLOW LOGOSU HİÇ KULLANILMIYOR ! 
Sosyal Uyuma Yöne-
lik Politikalar 

 Rum - Türk kültürünü birarada yaşatmak adına çok çeşitli etkinliklerin ger-çekleştirilmesi 
Ortaklıklar Organik tarımın geliştiril-mesi (OrganikYaşamı Adada Öğrenmek Projesi)                      Organik Tarım Festivali             Kadın Emeği Destekleme Derneği    Terra Madre kutlamaları           

    

Şekil 3: Gökçeada’da Gerçekleştirilen Projelerin Sakin Şehir Kriterleri ile İlişkisi 
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3.3. Sakin Şehir PERŞEMBE Perşembe İlçesi, Ordu ili sınırları içerisinde 226 km2 alana sahip oldukça engebeli bir deniz kenarı yerleşimidir. Çevre ile ilişkileri kuran ana arterlerin kente doğrudan temas etmemesi sebebi ile bakir ve sessiz kalmayı başarabil-miş bir yerleşimdir. 2500 yıldır yerleşim niteliği taşıyan ilçe, özellikle liman kenti özelliği ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Eski adı Vona olan Perşembe’de kentliler, tarım faaliyetleri ve balıkçılık ile yaşamlarını sürdür-mektedirler. 2012 yılında sakin şehirler ağına üye olan kentin, süreç içerisinde geçirdiği evreler ele alındığında; bu logoyu ve birliğin değerlerini öne çıkarır nitelikli projelerin gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bu konudaki en önem-li eksikliğin yerel yönetim ve halk arasındaki işbirliğinin kurgulanması ile yerel halkın bilinçlendirilmemesi olduğu düşünülmektedir.   
Çevre Politikaları Temel belediyecilik faali-yetleri dışında çalışma yapılmamakta ve proje göze çarpmamakta. 
Altyapı Politikaları Planlanan ve gerçekleştiri-len kamu yatırımı ve hiz-metler , yerel halk tarafın-dan yetersiz bulunmakta. 
Kentsel Yaşam 
Kalitesine Yönelik 
Politikalar 

Temel belediyecilik faali-yetleri dışında çalışma yapılmamakta ve proje göze çarpmamakta.         PROJESİ OLMAYAN PER-ŞEMBE BELEDİYESİNİN 2018 YILINDA 1 YIL SÜ-REYLE ÜNVANI ASKIYA ALINDI ! 

 

 

Tarımsal, Turistik, 
Esnaf ve Sanatkar-
lar İçin Politikalar 

Turizm planlamaları ve bireysel girişimler destek-lenmemekte  Diğer Karadeniz kentle-rinden farklı olarak öne çıkarılmış yerel ürün yok !  
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Misafirperverlik, 
Farkındalık ve Eği-
tim İçin Politikalar 

Perşembenin Işıklarını Kadınlar Yakacak (UNDP) Projesi-Fındık Toplama, Yerel Tatların Markalaş-ması, Ev Pansiyonculuğu Projesi Dr. Taflan Çiftlik Köyevi (Turizm Bakanlığı Destekli İşletme)                                       BELEDİYE WEB SİTESİN-DE CİTTASLOW LOGOSU-NA AİT BİR SEKME MEV-CUT. 
Sosyal Uyuma Yö-
nelik Politikalar 

Toplumun farklı kesimle-rini biraraya getirecek mekanlar bulunmamakta. 
Ortaklıklar Organik gıda pazarı proje aşamasında. 

Şekil 4: Perşembe’de Gerçekleştirilen Projelerin Sakin Şehir Kriterleri ile İlişkisi   Sakin Şehir Hareketi’nin yanlış algılanması, uygulamalar açısından ya-pılan en önemli yanlıştır. Sakin şehirlerde teknolojik gelişmelerden ve üretim odaklı yeniliklerden faydalanılarak, kentlinin refah seviyesini arttırmak amaç-lanmaktadır. Hem hizmet anlamında yaşam kalitesini arttıracak projelerin geliştirilmemesi, hem de üyeliğin sebep ve sonuçlarının halka yeterince tanı-tılmamış olması sebebi ile 2018 yılında kentin üyeliği 1 yıl süre ile askıya alınmış bulunmaktadır. Şekil 4’te de görüldüğü gibi stratejisi olmayan ve he-defler doğrultusunda çalışmalar yürütmeyen üyeler, Cittaslow varlıklarını sür-dürememektedir. 
3.4. Sakin Şehir HALFETİ Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan ve merkeze 112 km mesafede yer alan Halfeti ilçesi 646km2 yüzölçümüne sahiptir. Birçok medeniyete ev sahipli-ği yapmış, tarihi eserlere sahip olan bir yerleşimdir. 2000 yılında GAP Projesi kapsamında hizmete giren Birecik Barajı’nın taşması sonucunda ilçenin 3/5 kısmı sular altında kalmıştır ve yeni yerleşim yerleri oluşturulmuştur. İlçe 2000 yılından sonra saklı bir cennet olarak anılmaya başlamıştır. Her geçen 
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gün artan turist sayısı ile ilçede birçok etkinlik alanları oluşmaya başlamıştır (URL 4) .  2013 yılında Halfeti, sakin kent sertifikasını alarak üye olmuştur (URL 5). Halfeti, İsa Peygamberin havarisi Aziz Yohannes’in İncil’i yazıp çoğalt-tığı ve Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen Rum Kalesi, Kuzey Afrika dışında bir tek Halfeti’de yaşama olanağı bulan çizgili sırtlan, kesme taşlı evleri ve kuş pencereleri gibi pek çok özgünlüğe sahiptir (URL 6). Sadece Halfeti top-raklarında yetişen Siyah Gül, tanıtılması hedeflenen en karakteristik yerel üründür. Ayrıca Halfeti ile ilgili vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta, belediyenin faaliyet raporları incelenirken dikkat çeken “Cittaslow” kavramı-nın “sessiz şehir” olarak kullanılmasının tercih edilmiş olmasıdır (Ak, 2017:892). Hazırlanan tanıtım kampanyalarında sessiz şehir adı ile ele alın-maktadır. Faaliyet raporları ve medyaya yansıyan çalışmalardan, belediyenin kentsel gelişim hedefiyle pek çok proje gerçekleştirdiği görülmektedir.  
Çevre Politikala-
rı 

Mevcut altyapı hizmetlerinde bölgesel iyileştirmeler 
Altyapı Politika-
ları 

YOL -PARK -KALDIRIM !!          Su altında kalan eski Halfeti'-nin korıunması ve iyileştiril-mesi için çalışmalar 

Kentsel Yaşam 
Kalitesine Yöne-
lik Politikalar 

Parkların düzenlenmesi                Büyük ölçekli bir kent parkı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü kap-samında projeler ( Sahil Yolu Düzenlemesi, Seyir Tepesi, 225.000 Parke Taşlı Meydan, Plastik Çocuk Oyun Parkları ? ) 

 

Tarımsal, Turis-
tik, Esnaf ve 
Sanatkarlar İçin 
Politikalar 

Meyve Yemekleri Festivali Siyah Gül! Kent İmgesi ve Tanıtımı (Marka) Marina Ya-pımı ve Tekne Turlarının Or-ganizasyonu (Gap Entegre Kırsal Kalkınma Programı ) 
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Misafirperverlik, 
Farkındalık ve 
Eğitim İçin Poli-
tikalar 

Cittaslow Halfeti Konferansı       Harran Üniversitesi Halfeti Turizm MYO Açılması (2017)   CİTTASLOW LOGOSU HİÇ KULLANILMIYOR ! (2017de Belediye Tarafından Yarışma ile Logo Değiştirilmesine Rağmen Yine Cittaslow Yer Almıyor.) 
Sosyal Uyuma 
Yönelik Politika-
lar 

Halfetili Kadınların Eğitim Aldığı ve Bir Şeyler Üretiiği Halk Evleri Mevcut. 
Ortaklıklar Harran Üniversitesi Halfeti Turizm MYO Açılması (2017)      

Şekil 5: Halfeti’de Gerçekleştirilen Projelerin Sakin Şehir Kriterleri ile İlişkisi 
 Halfeti Belediyesi tarafından, turizm potansiyelinin ön planda tutulması ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılması için pek çok projenin yürütüldüğü fakat bu projelerin çoğunda sakin şehir kriterlerinin dikkate alınmadığı Şekil 5’te göze çarpmaktadır. Bu yaklaşım, ilçenin mevcut yerel değerlerinin tüken-mesi tehlikesini yaratmaktadır. 
 
4. ÖRNEK SAKİN ŞEHİRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Çalışma kapsamında ele alınan dört sakin şehir, Türkiye uygulamalarına farklı açılardan örnek teşkil edecek şekilde seçilmiştir. Bu örnekler üzerinden özellikle üyelik süreci ve sonrasında belediye tarafından gerçekleştirilen proje-lerin nitelikleri ve sakin şehir kriterleri ile ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  Seferihisar için Türkiye’de en başarılı ve istikrarlı sakin şehir tanımını kullan-mak mümkündür. Üyelik aşamasında sakin kent olmaya doğal yapısı itibariyle hazır olmasına karşın, logoyu elde ettikten sonra daha büyük bir ivme ve katı-lımla kentsel gelişimin sağlandığı görülmektedir. Şekil 2’de detayları görülebi-len ve 2009 yılından beri yürütülen çalışmalarla geçen on yılda kentin yaşam kalitesinin ve turizm potansiyelinin hızla yükseldiği tespit edilmiştir.  Gökçeada’nın yerel değerler açısından zenginliklerine ve üyelik öncesi gerçekleştirilen yoğun hazırlık süreci sonrası oldukça durağan bir gelişim de-
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neyim geçirdiği düşünülmektedir. Logonun kentte ve faaliyetlerde yer alma-ması, sakin şehir süreci için olumsuz nitelendirilmektedir. Bu durum hareketin felsefesinin yeterince tanıtılmadığını ve halk tarafından yeterince benimsen-mediğini göstermektedir. Perşembe ilçesinde sakinlik kavramının anlaşılama-dığı ve belediye tarafından yavaş felsefesinin tanıtılmadığı düşünülmektedir. Şekil 4’te gösterilen projeler ve kriterler ilşkisi üzerinden, farkındalığın oluş-madığı anlaşılan Perşembe’nin Cittaslow süreci, 2018 yılında üyeliğin askıya alınması ile sonuçlanmıştır. Salyangoz logolu bir belediyenin yerel kalkınma ve katılım amacıyla çalışmalar yürütmemesi, Cittaslow Organizasyonu’nun hem Türkiye hem de uluslararası kurullarınca olumsuz değerlendirilmektedir. Ses-siz şehir Halfeti ise, yaşadığı doğal felaket sonrasında oluşan hikayesi sebebiy-le turizm potansiyeline sahip olup; durumun farkındalığı ve diğer tüm özgün değerleri ile adını uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan bir sakin şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Halfeti kalkınma süreci için, turizm stratejisinde cittaslow ünvanının farkındalığıyla önemli gelişmeler yaşanacağı düşünülmek-tedir. Böylelikle birliğin tanınırlığı sağlanırken yavaş turizm uygulamaları kap-samında özgün değerlerini koruyarak gelişmesi mümkün olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6: Dört Kentte Gerçekleştirilen Projelerin Kriterler Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi 

1. Çevre Politikaları     2. Altyapı Politikaları    
3. Kentsel Yaşam Kalitesine 

Yönelik Politikalar

4. Tarımsal, Turistik, Esnaf 
ve Sanatkarlara Dair 

Politikalar

5. Misafirperverlik, 
Farkındalık ve Eğitim İçin 

Politikalar

6. Sosyal Uyuma Yönelik 
Politikalar

7. Ortaklıklar

20
09 SEFERİHİSAR

* Mevcut Altyapı Hizmetlerinde 
Bölgesel İyileştirmeler

* Sığacık Kaleiçi Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi                       
* Bisiklet Yollarının ve Garajlarının 
Oluşturulması                                   
* Teos Antik Kenti Kazı Çalışmaları

* Görüntü Kirliliğinin Azaltılmasına 
Yönelik Çalışmalar (kablolar, 
tabelalar, oturma elemanlar vs.)       
* e-belediye hizmeti                          

* Kadın Emeği Evleri        
* Sığacık Peyzaj Projesi

* Üretici Pazarı               
* Tohum Takas Şenliği                     

* Mandalina Üreticisini 
Destekleme                           * 
Pek çok Festival, Kongre ve 
Etkinliğe Ev Sahipliği                    

* Okul Bahçelerinde İnteraktif 

Tarım           * Doğa Okulu     
* Sefertası Lokantası                        
* CİTTASLOW LOGOSU HER 
YERDE !

* Seferihisarlılar Buluşması               
* Seferihisar Çocuk Belediyesi

* Organik Tarımın Desteklenmesi     

* Sürdürülebilir Balıkçılığın 
Geliştirilmesi                                  * 
Terra Madre Günü Kutlamaları         
* Yedi Bilgelrer (Bağ Evi İşletmesi ) 
Cittaslow Dostu İşletme

20
11 GÖKÇEADA

* Mevcut Altyapı Hizmetlerinde 
Bölgesel İyileştirmeler ve Atık 
Yönetimi ile İlgili Kampanyalar 
Düzenlenmesi

* Yavaş Güzergahların 
Planlanması                                     
* Restorasyon çalışmaları

* Merkez Çarşı ve Balıkhane'nin 

Restore Edilerek Tarihi Dokuya 
Uyumunun Sağlanması                  
* Kaleköy Satış Birimlerinin 
Oluşturulması                                   

* Doğal - Kültürel - Tarihi 
Miras Değerlerinin 
Listelenmesi                         
* Sözlü Tarih Araştırması                  

* Yerel Halk ve Çocuklara Tat ve 
Beslenme Eğitimlerinin Verilmnesi    
* Cittaslow Tanıtım Toplantılarının 
Düzenlenmesi                               * 
Restoran Girişlerinde Fiyat 
Listeleme Uygulaması                      
* CİTTASLOW LOGOSU HİÇ 
KULLANILMIYOR !

* Rum - Türk Kültürünü Birarada 
Yaşatmak Adına Çok Çeşitli 
Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi

* Organik Tarımın Geliştirilmesi        
(OrganikYaşamı Adada 
Öğrenmek Projesi)                         
* Organik Tarım Festivali                  
* Earth Market                               * 
Kadın Emeği Destekleme Derneği   
* Terra Madre Kutlamaları                

20
11 PERŞEMBE

* Temel Belediyecilik Faaliyetleri 
Dışında Çalışma Yapılmamakta ve 
Proje Göze Çarpmamakta.

* Planlanan ve Gerçekleştirilen 
Kamu Yatırımı ve Hizmetler , 

Yerel Halk Tarafından Yetersiz 
Bulunmakta!

* Temel Belediyecilik Faaliyetleri 
Dışında Çalışma Yapılmamakta ve 
Proje Göze Çarpmamakta.        * 

PROJESİ OLMAYAN 
PERŞEMBE 
BELEDİYESİNİN 2018 
YILINDA 1 YIL SÜREYLE 
ÜNVANI ASKIYA ALINDI !

* Turizm Planlamaları ve Bireysel 
Girişimler Desteklenmemekte 
* Diğer Karadeniz Kentlerinden 

Farklı Olarak Öne Çıkarılmış 
Yerel Ürün YOK !

* Perşembenin Işıklarını Kadınlar 
Yakacak (UNDP) Projesi                --
--Fındık Toplama, Yerel Tatların 
Markalaşması, Ev Pansiyonculuğu 
Projesi----                                     * 
Dr. Taflan Çiftlik Köyevi ( Turizm 
Bakanlığı Destekli İşletme)               
* BELEDİYE WEB SİTESİNDE 
CİTTASLOW LOGOSUNA AİT BİR 
SEKME MEVCUT.

* Toplumun Farklı Kesimlerini 
Biraraya Getirecek Mekanlar 
Bulunmamakta.

* Organik Gıda Pazarı Proje 
Aşamasında.

20
13 HALFETİ

* Mevcut Altyapı Hizmetlerinde 
Bölgesel İyileştirmeler

* YOL - PARK - KALDIRIM !!         * 
Suyun Altında Kalan Eski 
Halfeti'nin Korıunması ve 
İyileştirilmesi İçin Çalışmalar

* Parkların düzenlenmesi                
* Büyük Ölçekli bir Kent Parkı        * 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kardeş Şehir Protokolü 
Kapsamında Projeler ( Sahil Yolu 
Düzenlemesi, Seyir Tepesi, 

225.000 Parke Taşlı 
Meydan, Plastik Çocuk 
Oyun Parkları ? ) 

* Meyve Yemekleri Festivali             

* Siyah Gül ! Kent İmgesi ve 
Tanıtımı (Marka)                   
* Marina Yapımı ve Tekne 

Turlarının Organizasyonu ( Gap 
Entegre Kırsal Kalkınma 
Programı )

* Cittaslow Halfeti Konferansı       * 
Harran Üniversitesi Halfeti Turizm 
MYO Açılması (2017)                       
* CİTTASLOW LOGOSU HİÇ 

KULLANILMIYOR ! (2017de 
Belediye Tarafından Yarışma ile 
Logo Değiştirilmesine Rağmen 

Yine Cittaslow Yer 
Almıyor.)

* Halfetili Kadınların Eğitim Aldığı 
ve Bir Şeyler Üretiiği Halk Evleri 
Mevcut.

 * Harran Üniversitesi Halfeti 
Turizm MYO Açılması (2017)            



ÖZLEM ÖZBAŞ / ARZU ÇAHANTİMUR 

 

 166

Tablo 5’te renk yoğunluğu en yüksek düzeyde olan Seferihisar’da, proje ağının yoğun ve sakin şehir kriterleri ile doğrudan ilişkili olduğu dikkat çek-mektedir. Gökçeada ve Halfeti’nin de kentsel ölçekte çalışmalarının olduğu gözlemlenirken, sakin şehir konusundaki farkındalığın artması ile kentsel ya-şam kalitesinin artacağı düşünülmektedir.  Perşembe ilçesinde kalkınmanın sağlanabilmesi için, sakin şehir bilincinin en kısa zamanda kente ve kentliye kazandırılması gerekliliği belirtilmektedir.  
5. SONUÇ VE ÖNERİLER Küreselleşmeye alternatif olarak geliştirilen kent modelleri, sürdürülebi-lir kalkınma ve özellikle yerel ölçekli gelişmeyi önemsemeleri sebebiyle dikka-te alınmak durumundadır. Bu hedefle ve yerel kalkınmayı öngören ilkelerle ortaya çıkan ‘Sakin Şehir Modeli’ dünya genelinde yayılmayı başaran model-lerden  biri olarak incelenmeye ve geliştirilmeye değer bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılmış olan araştırmalar sakin şehir ünvanına sahip olmanın, yeni projelerle kentsel yaşam kalitesinin her geçen gün arttı-rılmasını gerektirdiğini göstermektedir. Perşembe ilçesi örneğinde görüldüğü gibi yanlış uygulamalara maruz kalan sakin şehirlerin sadece logoya sahip ol-duğu için kalkınabileceğinin düşünülmesinin bir  hata olduğu açıktır. Özellikle yerel halkın sürecin içerisine dahil edildiği ve söz sahibi olduğu sakin şehir stratejilerinin Seferihisar’da olduğu gibi başarılı sonuçlar elde ettiğini yapılan araştırmalar vurgulanmaktadır.  Türkiye’deki 15 kentten dördünü inceleyen çalışmada, hem üyelik süreci hem mevcut durum hem de geleceğe yönelik projeler; medya taraması, aka-demik araştırmalar ve belediye dökümanlarını içeren bir literatür analizi ile incelenmiş ve kapsamlı bir durum analizi yapılmıştır. Bu sebeple araştırmanın geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir. Bir sonraki adımda yerel halkın ve belediyelerce yetkili kişilerin de katılımıyla birebir görüşmeleri de içeren kapsamlı bir çalışma ile araştırmanın derinleşti-rilebileceği düşünülmektedir.  
KAYNAKÇA AK, D. (2017). “Yavaş Kent (Cıttaslow) Hareketi ve Türkiye Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme”, The Journal of International Social Research, 2017(52):884-903 
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Özet Halk sağlığı araştırma alanı, toplumsal çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgilenmektedir. Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği alanına yönelik çalışmalar, bu alanda çalışan bilim insanlarının ilgi odağı olmuştur. Türkiye tarihi incelendiğinde, bu alana yönelik yaptığı çalışmalar ile ülkemizde halk sağlığı olgusunun yerleşmesini sağlayan kişi Prof. Dr. Nusret H. Fişek’tir. Nusret H. Fişek, en temel insan hakkının sağlıklı bir yaşam olduğu görüşünü tüm yaşamı boyunca savunmuştur.  Bu nedenle gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların da tüm ülke vatandaşlarına nitelikli sağlık hizme-ti ulaştırılması hedefine yönelmiştir. Bu çalışmada, Prof. Dr. Nusret Fişek’in hayatı ve eserleri incelenmiş ayrıca halk sağlığı alanına olan katkıları üzerinde durulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Nusret Fişek, Halk Sağlığı, Sağlıkta Sosyalizasyon, Toplum Sağlığı   

Founder of Public Health in Turkey:  
Nusret Fişek 

 
Abstract The field of public health research is concerned with the impacts of the social environment on human health. In Turkey, Studies on the field of occupational health and safety has been the focus of scientists working in this field. Considering of Turkey's history Prof. Dr. Nusret H. Fişek who settlement public health phenomenon in our country, has launched occupational health studies in this area. Prof. Dr. Nusret H. Fişek argued that living healthy is a human right. In addition, it has also directed his scientific studies to the goal of achieving qualified health care for all. In this study, the life and works of Prof. Dr. Nusret H. Fişek were examined and their contributions to public health were emphasized.    
Key Words: Nusret Fişek, Public Health, Socialization in Health, Community Health 
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1. GİRİŞ Açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğünde halk sağlığı; organize edilmiş toplumsal çalışmalar sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bi-reylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların er-ken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığıyla çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Türkiye tarihi incelendiğinde, bu alana yönelik yaptığı ça-lışmalar ile ülkemizde halk sağlığı olgusunun yerleşmesini sağlayan kişinin Nusret Fişek olduğu görülmektedir. Sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğu-nu savunan ve hastalıklardan korumanın tedaviden üstün olduğunu görüşün-den hareketle gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarda herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması hedefine yönelen Nusret Fişek yaşadığı dönemde yaptığı ça-lışmalarla halk sağlığı alanına büyük katkı sağlamıştır.   
2. NUSRET FİŞEK’İN KISA YAŞAM ÖYKÜSÜ VE EĞİTİMİ Nusret Fişek 21 Kasım 1914 senesinde Sivas’ta doğmuştur. Annesi Mu-kaddes Hanım ve babası Hayrullah Fişek’tir. 1940 senesinde Perihan hanımla evlenmiştir. Kurthan ve Gürhan adında iki oğlu olmuştur.  Nusret Fişek 1932 senesinde Kabataş Erkek Lisesi’nin Fen Kolu’ndan mezun olmuştur. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1938 senesinde birincilikle mezun olan Nusret Fişek, mezuniyet sonrasında aynı üniversitede ihtisasa başlamıştır. 1941 senesinde Bakteriyoloji İhtisası’nı ta-mamlamış ve ardından 1946 senesinde “Hayati Tıbbi ve Gıdai Kimya Mütehas-sısı” olmuştur.  Nusret Fişek’in mecburi hizmet için görev yeri Adana Sıtma Enstitüsü’nde kurs tabipliği görevidir.  Ardından resmi askerlik görevini yerine getirmiştir. Askerlik sonrasındaki dönemde ise Sağlık Bakanlığı Merkez Hıfzı-sıhha Enstitüsü'nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra ise önce bakteriyoloji uzmanlığı ve ardından dönemin en önemli hastalıklarından biri olan “Çiçek Aşısı Uzmanı” olarak görev yapmıştır. Bu dönemde özellikle aşı üretiminin geliştirilmesi için biyolojik standartların oluşturulmasında görev yapan ekibin başkanlık görevini yürütmüştür. Ardından gelen dönemde ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’nde uzman olarak görev yapmıştır. 1946 senesinde ise uzmanlık alanında çalışmalar yap-
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mak amacı ile Amerika’ya giden Nusret Fişek, sağlık yönetimi ve ilişkili disip-linler üzerine çalışmalar yapmıştır. Türkiye’ye dönmesinin ardından 1952 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olan Biyokimya Enstitü-sü'nde asistanlık görevine başlamış olan Nusret Fişek, 1956 senesinde bu alanda uzmanlık ünvanını almıştır. Ayrıca 1954 senesinde Harward Üniversi-tesi'nde Bakteriyoloji ve İmmünoloji dalında doktora ünvanını kazanan Nusret Fişek; 1955'de Mikrobiyoloji dalından Doçent ünvanını almıştır. Temel tıp bi-limlerinde iki farklı alanda uzmanlık derecesine sahip olan Nusret Fişek; 1955 senesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Biyolojik Standardizasyon konusunda bilirkişi olarak görevlendirilmiştir. 1958 senesinde Ankara Hıfzı-sıhha Okulu'na Müdür olarak atanan Nusret Fişek bu görevi ise Sağlık Bakanlı-ğı’na Müsteşar olarak atanmasına kadar yürütmüştür. Nusret Fişek’in Halk Sağlığı alanında Profesör ünvanını alması ise 1966 senesinde gerçekleşmiştir. Biyokimya alanına yönelik olarak pek çok laboratuvarın kurulmasında ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Nusret Fişek,  “Tetanoz Toksoidi” konusunda yaptığı özgün çalışma ile uluslararası başarı kazanmıştır. Çok sayı-da bilimsel makale ve kitabı olan Nusret Fişek, sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğu ilkesi ile çalışmalarını yürütmüştür. Bu nedenle gerçekleştirmiş olduğu bilimsel çalışmaların ve eylemlerin ortak amacı aslında tüm insanların nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilir olmasıdır. Nusret Fişek;  “Korumanın teda-viden üstün olduğunu” inancı ile çalışmalarını yürütmüş ve bu anlayışın yer-leşmesi için çaba harcamıştır. Nusret Fişek, Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon-seyi üyesi olarak görev yaptığı dönemde kanser hastalığı nedeni ile 3 Kasım 1990 günü hayatını kaybetmiştir.  
 
3. NUSRET FİŞEK’İN FİKİRLERİ VE ÇALIŞMALARI   2. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ardından ülkede gerçekleşen nüfus artı-şını ilk fark eden kişilerden biri olan Nusret Fişek; “aşırı doğurganlık nedeni ile çağdışı yöntemlerle hamileliğe son vermek isteyen kadınların sağlığının dra-matik bir biçimde bozulması” olarak tanımladığı sorunun üstesinden gelebil-mek için güvenilirliği yüksek olan bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekmek amacı ile çalışmalar yapmıştır.  Türkiye’de başlangıcı 1963 senesine dayanan nüfus araştırmalarının hem yöneticisi hem de uygulayıcısı olmuştur. Nüfus araştırmalarının Türkiye’de konunun öneminin ülkemizde kavranmasında büyük rol üstlenen kişilerden birinin Nusret Fişek olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. 
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1960 senesinde Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü görevinin yanında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’nı görevini de yürüttüğü dönemde bir süreliğine vekale-ten Sağlık Bakanlığı görevinde de bulunmuştur. Nüfus artış sorunu ve parale-linde gelişen sağlık hizmetlerinde karşılaşılan örgütlenme problemleri ile ilgili olarak ilk kalkınma planlarının hazırlandığı dönemde sağlık sektörüne ilişkin raporların hazırlanmasında görev alan Nusret Fişek, aynı zamanda alana yöne-lik çalışan kişilere eğitimler de vermiştir.   Bu dönemde yürütülen çalışmalar çevre sağlığı ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmaktadır. Bu sayede Türkiye’nin en zor ulaşılan bölgelerine sağlık hizmetinin ulaşmasını sağlamıştır. Kent merkezlerine uzak olan ilçelere dok-tor, yardımcı sağlık personeli, köylere ebe ile gerekli araç ve gereçlerin ulaştı-rılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez 1963 senesinde uygulanmaya başlayan sağlık ocakları yapılanması ile basamaklı, katılımcı ve nitelikli sağlık hizmetlerini halka yayılmasına öncülük eden kişi Nusret Fişek olmuştur.  1960 ihtilali sonrasında yazılan anayasanın içermekte olduğu sosyal devlet anlayışı ve yarattığı ortamında etkisi ile “Sağlık Hizmetle-rinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılma-sında etkin rol üstlenen kişi Nusret Fişek’dir. 1961 senesinde kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun; “dil, din, mez-hep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti” anlayışını benimsemektedir.  Bu yasa kabul edildiği dönem açısından değerlendirdiğinde; özellikle sağlık yönetimi ve toplum katı-lımı açısından oldukça ileri bir düzeyde olduğuna özellikle vurgu yapılmakta-dır. Nusret Fişek, 1963 senesinde Hacettepe Üniversitesi (HÜ) bünyesindeki Toplum Hekimliği Enstitüsü’nün de müdürlük görevine başlamıştır. Bu görev sırasında önce Etimesgut Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi ile sonrasında Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nin kurulmasının da etkin rol oyna-mıştır. Nusret Fişek’in müdürlük görevini yürüttüğü 15 senelik süre zarfında Enstitü uluslararası alanda büyük saygınlık kazanmıştır. Türkiye’de alana iliş-kin en önemli kurumlarından biri olma özelliği kazanmıştır. WHO ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen proje ile Enstitü’ye bağlı olarak “Hacettepe Üniver-sitesi – Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merke-zi” kurulmuştur. Ancak Enstitü 1980 ihtilali sonrasında oluşturulan Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) verdiği kararlar ile 1982 senesinde kapatılmıştır.  Nusret Fişek, HÜ Toplum Hekimliği Enstitüsü’nün de müdürlük görevinin yanı sıra  1967 senesinde HÜ’nde Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde de beş sene süresin-
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ce müdürlük görevinde bulunmuştur. Bu süre zarfında da farklı bilim dalların-da faaliyet gösteren uzmanlar ve kuruluşlar arası ilişkilerin gelişmesine yöne-lik çalışmalara önderlik etmiştir. Bu görev sırasında yapılan araştırmalar ile alana yönelik bir veri tabanın oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde “Nüfusbilim Sözlüğü” oluşturulmasına öncülük etmiştir.  HÜ Tıp Fakültesi’nin kurulduğu ve geliştiği dönemde büyük katkı sağla-yan Nusret Fişek’in özellikle tıp eğitiminin niteliği ve sağlık hizmetlerinin su-numuna ilişkin temel düşünceleri şu şekilde özetlenebilir; 
 Nitelikli teorik bilgi ve uygulamalı eğitim bir bütün olarak kabul edil-melidir. 
 Sahada görev yapan tüm sağlık personeli, sağlık hizmetinin niteliğini baz alan temel sağlık eğitiminden bağımsız hizmet sunulan bölgenin koşulları-na uygun olan uyum eğitimi programına alınmalıdır. 
 Doktorların temel tıp eğitimlerinin sonrasındaki dönemde gelişen tek-noloji ve bilimsel çalışmaların gelişimlerine uyum sağlayabilmeleri ve aynı zamanda günün koşullarına göre değişen halkın sağlık sorunlarına ilişkin bilgi sahibi olmaları gereklidir. 
 Doktorlar mesleki eğitimlerini ekonomik bir araç olarak görmemeli ve topluma yönelik hizmetlerini görev olarak benimsemelidir. Bu amaçla çalışma saatlerini verimli geçirmelidirler. Sağlık hizmetlerinin sosyalleşebilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. 
 Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında doktorların yalnız başına görev yapan bir kişi olması mümkün değildir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sunu-mu sırasında görev yapan çalışma ekibi birlikte değerlendirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında gerçekleştirilen ekip çalışması çağdaş sağlık anlayışının en önemli bileşenlerinden birisidir. 
 Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi sadece sigorta sistemine bağlı değil-dir. Bu nedenle devlet bütçeden sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ge-rekli payı ayırmalıdır. Sağlık hizmetlerine bütçeden pay ayırmak sosyal devlet anlayışı için bir zorunluluktur.  Sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak yukarıda sıralanan görüş-lere sahip olan Nusret Fişek 1983 senesinden başlayarak altı sene Türk Tabip-leri Birliği (TTB) Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Bu dönem içerisinde bir meslek örgütünü, demokrasi mücadelesi veren seçkin bir toplum örgütü haline getirmiştir. Özellikle 1980 ihtilali sonrasında yaşanan baskıcı rejim içe-risinde idam cezalarında ve ölüm cezalarının yerine getirilmesinde doktorlara 
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görev verilmesine karşı çıkmıştır. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Mecli-si’nde (TBMM) onay beklemekte olan kesinleşmiş ölüm cezası kararlarının yerine getirilmesini engellemekte önemli bir rol oynamıştır. Nusret Fişek’in yürütmüş olduğu çalışmalar sayesinde Türkiye’de 1984 senesinden ölüm ce-zası uygulanmamaktadır. TTB Başkanlığı döneminde ayrıca Ankara Cumhuri-yet Savcılığı’nın açtığı davaya karşı bilimi, tıp meslek ahlakını, barışı, demokra-siyi ve insan haklarını savunan Nusret Fişek, cezaevlerinde yaşanan sorunlara özel ilgi göstermiş ve uygulanan işkencelere karşı çıkmıştır.  TTB Başkanlığı döneminde birçok girişime imza atmış olan Nusret Fişek; kamu kuruluşu niteliğinde, hükümetten bağımsız bir kuruluş olan TTB’nin yasasından gelen yetkilerinden yararlanarak, bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını korurken, diğer yandan da halk sağlığına katkı sağlamak için çalış-malar yürütmüştür.  Bu dönemde Merkez Konseyi’ne bağlı olarak farklı kollar kurulmuştur. Bu çalışma kolları; işçi sağlığı, pratisyen hekimlik, sendikalaşma, insan hakları, özlük hakları vb. olarak sıralanabilir. Kurulan bu kollar kanalıyla geliştirilen programlar uygulanmış ve kongreler gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca bu kolların sadece TTB merkezinde kurulması ile sınırlı kalınmamıştır. Kurulan kolların il bazında yerelde çalışan tabip odaları düzeyinde de oluşturulması sağlamıştır. Nusret Fişek’in kurulmasında önderlik etmiş olduğu bu çalışma kollarının uy-gulamaya koyduğu İş Hekimliği, Spor Hekimliği, Sürücü Kursu Hekimliği serti-fika programı gibi sertifika programları ise ülkemizdeki yaygın ve etkin hekim-likte sürekli eğitim programlarının ilk örnekleri arasında yer almaktadır.   
4. SON SÖZ Türkiye’de halk sağlığı alanına katkıları nedeni ile bu alanda bir duayen olan Nusret Fişek yaşadığı dönemde en önemli gördüğü sorunların üzerine eğilmiştir. Nusret Fişek, halk sağlığı alanına yönelik olarak nüfus sorunu ve sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi yani sosyalizasyonu konularına dikkat çek-miştir. Günümüzde halen onun vurgu yaptığı alanlarda çalışmalar sürdürül-mektedir. İnsan sağlığında korumanın tedaviden üstün olduğuna ilişkin görüş-leri halen geçerliliğini korumakta ve bu bilincin yerleşmesine yönelik çalışma-lar sürdürülmektedir. Nusret Fişek’in hekimlik mesleğine ilişkin görüşleri etik ilkelere bağlılığın önemine özellikle vurgu yapmaktadır. Son olarak tüm çalış-malarının ortak özelliğinin koruyucu, önleyici hekimliğe ve çevre sağlığına önem vermesi olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır.  
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Özet Uzun yıllar boyunca toplumlar tarafından genel kabul görmesiyle oluşmuş kalıp yargılar ya da önyargılar, toplumdaki bireylerin ötekileştirilmesine neden olabilmektedir. Engelliler, yoksullar, evsizler, kadınlar, yaşlılar gibi bu ötekileştirilen dezavantajlı gruplar sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu alanlardan biri de suçlu olarak damgalanmış bireylerdir ki sosyal çalışmacılar, suça bulaşmış bireylerin toplum içerisinde insan haklarına ve onura yakışır bir şekilde yaşamalarında ve önyargılar sonucunda oluşmuş damgalanmaların azaltılmasında rol üstlenmektedir. Bu rolden hareketle araştırma, sosyal hizmet eğitimin suçlu bireylere yönelik önyargı ya da algıları ne kadar değiştirebildiğini böylece bilginin toplumsal önyargılara etkisini test etmek amacındadır. Test ederken de Yalova Üniversitesinde kayıtlı sosyal hizmet lisans eğitiminin son aşamasına gelmiş 3 ve 4. sınıf sosyal hizmet öğrencileri ile lise eğitiminden kısa süre önce çıkmış ve üniversiteye yeni kayıt yapmış hazırlık sınıfı öğrencileri arasında karşılaştırma yapılması gereği duyulmuştur. Toplam 300 öğrenciye uygulanan anket sonrasında elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) For Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma suç, suçun ne çağrıştırdığı, suçlu ile iletişim, suçlu bireylerin toplum içindeki konumu, suçlu için cezaevlerine yüklenen anlam ve af edilme konusunu irdelemektedir. Öğrencilerin çoğunluğunun suçlu bireylere yönelik olumsuz algılayış ve tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak İngilizce hazırlık bölümü öğrencileri ile sosyal hizmet eğitimi almış öğrencilerin suçlu bireylere yönelik algılayışları arasında anlamlı farkların varlığı da saptanmıştır. Ulaşılan sonuç, suçlu bireylere yönelik ötekileştirici önyargıları tamamıyla tersine çeviremese de sosyal hizmet eğitiminin ötekileştirmeye karşı katkısının reddedilemez olduğudur.  
Anahtar Kelimeler: Suçlu, Suçlu Algısı, Sosyal Hizmet Eğitimi.  
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The Effect of Social Work Education on The Perception of 
Criminal: The Case of Yalova University  

Abstract Stereotypes, which occured by the broad acceptance of prejudices in the societies for many years, or prejudices cause the individuals in the society to be marginalized. These marginalized disadvantaged groups such as the elderly, poor, women and disabled comprise the domains of Social Work profession. One of these areas is the individuals who are stigmatized as criminals. Social workers have a role for the individuals who were involved in crime to live in accordance with human rights and dignity in the society and alleviate the stigmatization of them, which occured as a result of prejudices. Based on this role, this study aims at testing how social work education changes the prejudices and perceptions against the criminals and thus the effect of knowledge on social prejudices. While testing, it was required to choose students of English Prep-class, who have just finished their high school education and not registered the Department of Social Work, and juniors and seniors of Social Work Department at Yalova University. 300 students were surveyed totally. To analyse the results, SPSS for Windows 25.0 was used. The research examines the word crime and what it evokes; communication with the criminals and the position of them in the society; the meaning of jail for those people and finally the subject of amnesty. It is found that the majority of the students have bias and negative perceptions against the criminals. However, there found meaningful differences between the Social Work students and the English prep- class students in terms of the perceptions against the criminals. The result is that the effect of social work education is irrefutable against marginalizing although it cannot fully reverse the marginalizing prejudices against the criminals. 
Keywords: Criminal, Perception of Criminal, Social Work Education 
 
1. GİRİŞ Beşere özel ve özgü olan, genelde devlet tarafından konulan yasaların çiğnenmesi diye tanımlanan suç, ceza hukukçularına göre yasalarca yapılması yasaklanan ve cezalandırılan eylemlerdir. Oysa herhangi bir fiilin toplum tara-fından suç olarak kabul edilmesi, yasalardan daha fazlasını ihtiva etmektedir. İnsan, aklı ve iradesiyle toplumsal ahlak tarafından iyi kabul edilen davranışla-ra yönelebilir. Ancak insanların kötü davranışlara ya da suça yönelmesinin sebebini yalnızca bireyin kendisinde aramak bütünü, tüm çerçeveyi görmeye engeldir. Zira sağlık gibi suçun oluşmasında da bireyin biyolojik, psikolojik 
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boyutu kadar sosyal boyutu da (sosyal ilişkiler, aile ve arkadaş çevresi, eğitim, kültür, ekonomik durum vb. unsurlar) suçun ortaya çıkışında etkendir. Bu bağ-lamda suça ilişkin farklı yaklaşım ya da kuramlar, suçun nedenlerini, suça karşı yaptırım olarak cezayı, suçun toplumsal ilişkilere yansımasını içeren tezler ileri sürmüşlerdir. Bu tezler iki okul başlığı altında tasnif edilmektedir. Birinci-si, suçu rasyonel bir tercih ya da bir fırsat olarak açıklayan klasik okul; ikincisi de suç nedenlerine / sorumluluğuna ilişkin bireysel ve çevresel faktörleri açık-layan ve kendi içinde damgalama teorisi gibi eleştirel perspektifleri de üreten pozitivist okuldur. (Dolu, 2010). Bu okullar içinde; 
 Suça verilecek ceza ve amacını açıklayan bireysel suç teorileri,1  
 İnsanları bedensel olarak kategorileştirerek, belli fiziksel özelliği sahip olanları suç işleme potansiyeline sahip gören ve bu yüzden suçun sebeplerinin açıklanmasında sadece biyolojik, kalıtımsal faktörlerin gerekçe gösterilmesi ye-tersiz kalan biyolojik yaklaşımlar,2 
 İnsanın düşünce yapısının bozulmasını suçluluğa bir etken olarak de-ğerlendiren ama ‘her düşünce yapısı bozulmuş insan suçlu davranışlara yönelir’ gibi düşünce ile önyargılı yaklaşıma neden olabilme kapısını açık tutan psikolojik kuramlar,3  

                                                            

1 Ceza üzerine yoğunlaşan klasik ekolün kurucusu Beccaria, J.J. Rouseau’dan etkilenerek cezanın amacının suçlunun, diğer fiillerini engellemek ve vatandaşları suçtan uzak tutmak olduğu söyler (Demirbaş, 2014: 58). Ekole göre toplum cezanın acısını, suçtan elde edilen hazdan daha güçlü yaparak davranışları kontrol edebilir. Bu doğrultuda cezalar yasaklanmış faaliyette bulunanlara acı verecek biçimde ayarlanmalıdır (Sigel’den akt. İçli, 2007: 63). 19 yy. hâkim olan neoklasik ekol de klasik ekol gibi insanların özgür iradesiyle suç işlediğini savunur. Fakat klasiklerin koyduğu cezala-rın çok sert olduğunu eleştirir. İnsanların akıl hastalığı, yaş küçüklüğü vb. nedeniyle akıllıca bir seçim yapamayacağını ileri sürerek suçluya uygun ceza getirilmesi öngörmektedir (İçli, 2007: 66). 2 Biyolojik kurama göre; suçlular biyolojik ve genetik olarak toplumdaki diğer insanlardan daha aşağıda bir konumdadırlar ve suçlular fiziksel özellikleri ile kalıtımları nedeniyle suça yönelmekte-dirler. Bu alanda en önemli isimlerden biri olan ilk pozivist krimonoglardan Lombroso insanların suçlu olarak doğduğunu ve suçluların normal insanların fiziksel özelliklerinden farklı biçimsel özelliklere sahip olduğunu söylemektedir (Gölbaşı, 2008: 52- 53). Zastrow ise (2014: 413-415) biyolojik kuramları, fiziksel ve zihinsel karakterler kuramları altında açıklamaktadır. Lombrosocu’nun kuramından farklı diğer kuramlardan bahsetmiştir. Frenoloji kuramına göre suçlu davranışın sebebi kafatasının şekli suçlu davranışlara sebep vermektedir. Zihinsel yetersiz-lik kuramına göre ise suçlular, ahlak ve kişisel kontrolden yoksundurlar. Ve yasalarının anlamını kavrama yeteneği olmayan insanların suça yöneldiği ifade etmektedir. Morfolojik kuram ise psiko-lojik karakterin fiziksel yapıyla bağlantılı olduğunu savunarak kaslı insan vücut tipi olanların suçlu davranışlar gerçekleştireceğini öngörmüştür.  3 Psikanalitik kuramın öncüsü S. Freud, suçlu insanların antisosyal ve ahlakdışı olan içgüdülerini kontrol etmekte başarısız olduğundan suça yöneldiğini söylemektedir. Psikodinamik problem çözme kuramına göre sapkın davranışlar kişiliği oluşturan etkenlerin arasındaki çatışma sonucu; 
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 Sosyal ilişki, sosyal yapı, sosyal düzen, sosyal norm, sosyal sapma vb. kavramlarla suç olgusunu ele alan sosyoloji kuramları4 yer almaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasası “sağlık, sadece hastalık ve sakat-lığın olmayışı değil fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam iyilik halidir” (WHO, 2019) tanımı ile başlar. Bu amaca ulaşmada bireylerin refah düzeylerini art-tırmayı amaç edinen sosyal hizmet disiplini ve mesleği birey, grup ve topluluk-ların sosyal yönden tedavisi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde rol alan disip-linlerden biridir. Geniş anlamda hedef kitlesi tüm insanlık iken dar anlamda hedef kitlesi toplumda ötekileştirilen, değersizleştirilen, ikincil konuma düşü-rülen insan gruplarıdır. Bu açıdan bakıldığında suça karışmış ya da bulaşma ihtimali yüksek olan kişiler de sosyal çalışmacıların çalışacağı kişiler arasında yer almaktadır. Sosyal çalışmacıların, adli sosyal hizmet alanında çalışmasalar dahi diğer çalışma alanlarında suça bulaşmış bireylerle karşı karşıya kalma olasılığı yüksektir. Sosyal çalışmacılar, suça karışmış bireylerin ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması için; suçlu bireylere yönelik mesleki bilgi ve beceri kazandırma, hayatın anlam ve amacını kavratma, aile ve çevresiyle ilişkilerini iyileştirme vb. çalışmalar yürütmektedir.  Suçlu bireyler ya da eski hükümlüler toplumdaki önyargı ve kalıp yargı-lar nedeniyle insan haklarına ve onuruna yakışır bir şekilde yaşamlarını sür-dürememektedirler. İnsan davranışlarına yön veren önyargı ve kalıp yargıların temelinde var olan kategorileştirme, “biz” ve “onlar” diye ayrımcı davranışların oluşmasına yol açmaktadır. Suçlu bireyler, cezaevinden çıktıklarında da suçlu sıfatından kurtulamamakta ve toplumsal hayat içerisinde güvenilmez, korku-tucu, tehlikeli işlere meyilli vb. düşüncelerin muhatabı ve ötekileştirici, dışlayı-
                                                                                                                                                        bastırılmış öfke kuramına göre suç bastırılmış öfke nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İç diyalog kuramına göre ise suç işlemenin nedeni ancak suç esnasında insanın ne düşündüğünün bilinmesiyle belirlenebilir (Zastrow, 2014: 415- 417).  4 Suçla ilgili sosyoloji kuramları, suçu toplumsal bir sapma olarak ifade etmektedirler. Toplumsal sapma, alışılmış kalıpların dışında olan davranışlar ya da toplumun ortak olarak inandığı değer-ler doğrultusunda oluşturduğu normların dışında olan davranışlardır (Tezcan, 2012: 281-283). Örneğin Durkheim, suçu normal olarak niteleyip toplumda bir işlevi olduğunu bildirir. Suça karşı insanların bir tepki verip bir araya gelmesi, toplumun bütünlüğüne ve kaynaşmasına katkı yapacağını ve suçun azalacağını söyler (Tezcan, 2012: 290). Durkheim, sapkınlığın iki önemli işlevi olduğunu söylemiştir. İlki uyarlayıcı işlevidir ki sapkınlar toplumun alışılmışın ötesinde düşünceler getirerek düşüncelerin yenilenmesini sağlar. Diğer işlevi ise iyi ve kötü davranışların ayrılmasını sağlaması ya da aralarındaki sınırı korumayı desteklemesidir (Giddens, 2013: 845). Marks’ın öncülüğünü yaptığı, suçun nedenini sınıflar arası eşitsizliğe, ekonomik kaygılara bağla-yan çatışmacı kuram ise kapitalist sistemin yayılması ve güçlenmesiyle insanlar arasındaki eko-nomik dengesizlerin ortaya çıktığını, ekonomik yetersizliklerin de suçlu davranışların artmasına sebep olduğunu ileri sürer.  
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cı tutum ve davranışların hedefi olmaktadır. Sosyal çalışmacılar suça karışmış bireylerin ikincil konuma düşürülmemeleri için insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda suçlu bireylere yönelik önyargı ve kalıp yargıların kı-rılmasında sorumluluk üstlenmektedir. Mesleki uygulamaları aracılığıyla da hükümlülerin daha iyi bir yaşam düzeyine erişebilmelerine, bireysel, ailevî ve cezaevi koşulları ile ilgili sorunlarını çözmelerine, onları rehabilite ederek tah-liye olduktan sonra suç içerikli davranışlardan uzak durabilmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. O nedenle özellikle sosyal çalışmacıların, bu sorumlu-luğu yerine getirebilmesi için suçlu bireylere yönelik önyargı ve tutumlarını törpülemiş olması beklenmektedir. Beklenmektedir, çünkü sosyal çalışmacı-larca suçun mağduruna yönelik yapılan çalışmalar kadar suçun failine ve çev-resine de çalışmaları mesleğin gereğidir. Örneğin suçu nedeniyle cezaevine giren bir kadının ebeveyn, kardeş, eş ya da diğer sosyal çevresi tarafından des-teğini yitirmesi cezaevindeki koşullarını daha ağır bir hale getirmektedir ki sosyal çalışmacıya duyulan ihtiyacı ve özelde sosyal çalışma ile önyargının bir arada olamayacağını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.  
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  Araştırmanın konusu, sosyal hizmet eğitiminin suçluya bakış ve tutum-ları, önyargı ve kalıp yargıları değiştirip değiştirmediğidir. Diğer dezavantajlı gruplara karşı (engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, yoksullar, evsizler vs.) insanların yaklaşımları ile suçlulara yaklaşımları farklıdır. Dezavantajlı gruplar içinde en dezavantajlı grup suçlulardır. Toplum içinde tedirginlikle ve korkuyla karşılanmakta; önyargılar ve kalıp yargılar geliştirilmekte, suçlu bireyler top-lumsal hayat içerisinde ayrımcılık, dışlanma gibi tutumlar eşliğinde ötekileşti-rilmektedir. Sosyal hizmet disiplini ve mesleği dezavantajlı konumda olan mağ-dur bireylerle dolayısıyla suçlu bireylerle de çalışmaktadır. Suçlu bireylerin sosyal işlevselliklerinin sağlanması ve topluma kazandırılmasında sorumluluk üstlenen sosyal çalışmacıların onlara karşı tutum ve yaklaşımları, sorumluluğun yerine getirilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. O nedenle de araştırmanın amacı, sosyal hizmet lisans programlarında verilen eğitimin, suç ve suçluya karşı var olan önyargı ve tutumları değiştirmede farkındalık oluşturup oluşturmadığını belirlemek ve bir bakıma da sosyal hizmet eğitiminin gerekliliğini ve geldiği aşamayı ortaya çıkarmaktır. Bu haliyle özgün olan çalışma, sosyal hizmetin gide-rek ihtiyaç duyulan bir bölüm oluşunu ve bilginin toplumsal önyargıları kırma-daki rolünü tespit ederken hem literatüre hem de uygulamaya katkı verecektir. 
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Bu bağlamda araştırmanın hipotezi şöylece belirlenmiştir. “Toplumda güçlü bir 
şekilde var olan suçlu bireylere yönelik önyargıları tersine çeviremese de sosyal 
hizmet eğitiminin ötekileştirmeye karşı katkısı ret edilemez.” Hipotezin test edilmesi sürecinde nicel araştırma tekniği kullanılmıştır. Konuyla ilgili benzer çalışmalarda yer alan soruların taranıp araştırmaya uyarla-narak derlenen anket, 2018 yılı Kasım ayı içinde, gönüllülük esasına göre ve tesadüfi örneklem tekniğiyle, araştırmanın örneklemini oluşturan Yalova Üni-versitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Yaban-cı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Toplanan verilerin istatiksel çözümleri SPSS for Windows 25.0 programında gerçekleştirilmiştir. Veriler tablolar halinde düzenlenip karşılaştırmalı çözümle-meler yapılmış, çözümleme ve sonuçlar sözel ifadelerle takdim edilmiş ve yorum-lanmıştır.   

3. BULGULAR Ankete katılan 300 öğrencinin yarısını İngilizce hazırlık bölümü öğrenci-leri (%50), diğer yarısını sosyal hizmet bölümü öğrencileri oluşturmaktadır (%50). 150 sosyal hizmet öğrencisi içinde de 116’sı (%38,7) son / dördüncü sınıf ve 34’ü (%11,3) üçüncü sınıf öğrencileridir. Cinsiyet değişkenine göre ise kadın katılımcıların oranı %55,7, erkeklerin %44,3’tür. 
3.1. Suçlu Denince Akla İlk Çağrışımlar  Sosyal hizmet eğitimi almış bireylerin suçluya yaklaşımında var olan önyargı ve/veya toplumca inşa edilmiş kalıp yargılara karşı konumlanışını ölçmek için önce toplumsal algıda suçlu bireyin yerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Bulgular şunlardır: (1) Sosyal hizmet eğitimi almış öğrenciler suçluyu, öncelikle yasaklara uymayan, kuralları çiğneyen (%58), sonra iyileştirmesi / ıslah edilmesi gere-ken (%15,3) ve topluma kazandırılması gereken mağdur (%6) nitelemesi ile ifade etmektedir. Buna mukabil sosyal hizmet eğitimi almamış öğrencilerin suçlu deyince ilk aklına gelen yine öncelikle yasaklara uymayan, kuralları çiğ-neyendir (%41,3). Sonrasında ise korku (%11,3), toplumdan uzak tutulması gereken (%10,7), güvenilemez (%8,7),  cezaevi / hapishanedir (%7,3).  (2) Hazırlık öğrencilerinin %65,3’ü, sosyal hizmet öğrencilerinin %50,7’si suçlu bireylerin tehlikeli ve zarar verici işlere meyilli olduğuna inanmaktadır. Dikkat çeken nokta aralarında fark olsa da her iki öğrenci grubu içinde yarıdan fazlasının suçlu bireylerin tehlikeli işlere meyilli olduğunu 
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iletmeleri ve meyilli olmadığını bildirmede de birbirlerine yakın yüzdelere sahip olmalarıdır (her iki grupta da yaklaşık %12,5).  (3) Ankete katılan hazırlık öğrencileri içinde suçluların toplumsal ahlak 
kurallarını önemsemediklerini belirtenlerin oranı %57,4 iken sosyal hizmet bölümü öğrencilerinde %22,6’ya inmektedir. Önemsediklerini belirtmede ter-sine bir oran görülmektedir; sosyal hizmet eğitimi alanlarda %47,4 ve hazırlık sınıfı öğrencilerinde %22,7. Kararsızların oranı ise sosyal çalışmacı adayların-da %30 ve hazırlık sınıfındakilerde %20’dir.  (4) Suçlu bireylerle rahatlıkla iletişim kurabileceğini bildiren sosyal hizmet öğrencilerinin oranı (%30), diğer öğrencilerin (%16,7) iki katıdır. Ra-hat iletişim kurabileceğine katılmama oranları ise farkı daha da kuvvetlendir-mektedir. Rahat iletişim kurabileceğine katılmayanların oranı sosyal hizmet bölümü öğrencilerinde %23,4 iken hazırlık sınıfı öğrencilerinde %61,4’tür ki neredeyse 3 katına denk gelmektedir. Kararsızların oranı ise sosyal çalışmacı adaylarında %46,7, hazırlık sınıfı öğrencilerinde %22’dir. 

3.2. Cezaevleri ve Suçlunun Af Edilmesine Dair Düşünceler Ankete katılan hazırlık bölümü öğrencilerinin %69,4’ü ve sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerin %54’ü ‘cezaevlerinin amacı suçluları cezalandırmak-tır’ düşüncesindedirler. Ama sosyal çalışmacı adaylarının çoğunluğu (%61,3) ve hazırlık bölümü öğrencilerinin yarıya yakını (%49,3) için toplumu suçlu-
dan korumanın tek aracı cezaevi değildir.  Dikkat çeken nokta ise cezaevlerini toplumdan koruyacak tek araç ola-rak görenlerin varlığıdır ki sosyal hizmet eğitimi almışlarda bu oran (%14,7) azımsanacak bir oran değildir. Bu eğitimi almamışların %25,4 olması ile de geçiştirilemez. Ankete katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinden %9,3 ve sosyal hizmet bö-lümü öğrencilerinin %14’ü suçlu kişinin affedilmesi suçu azaltır düşüncesin-dedir. Buna karşın kararsızlar bir kenara konduğunda hazırlık bölümü öğren-cilerinin %79,3’ü, sosyal hizmet öğrencilerin de %57,4’ü affetmenin suçu 
azaltmayacağını belirtmektedir.  Yine hazırlık sınıfının tam yarısı (%50) ve sosyal çalışmacı adaylarının %35,3’ü, suçlunun affedilmesinin kişiyi suçtan uzaklaştırmayıp tam tersine suça teşvik edeceğini ileri sürmektedir. Ancak öğrencilerin büyük bir çoğunlu-ğu suçlu insanların ıslah edilerek topluma yararlı hale getirebileceğine inan-maktadır. Katılmayanların oranı hazırlık bölümü öğrencilerinde %13,3 ve sos-yal hizmet bölümü öğrencilerinde %9,3’tür. 
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3.3. İş Hayatında Suçlu ile Çalışmak Yine gündelik hayat içinde suçluya yer verme ya da vermeme düşüncesini anlamak için iş dünyasında suçluların konumlandırılmasına yönelik sorular sorulmuş ve böylece sosyal hizmet eğitimi almak ile almamak arasındaki fark tespit edilmeye çalışılmıştır. (1) Katılımcı hazırlık bölümü öğrencilerinin %75,3’ü önceden suç işle-miş bireylerle aynı ortamda rahatlıkla çalışamayacaklarını, sadece %8,6’sı çalışabileceklerini bildirmektedir. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinde ise ilk sırayı %48 ile kararsızlar almaktadır ve çalışamayacağını bildirenlerle (%23,3) rahatlıkla çalışırım diyenler (%28,7) arasında büyük fark yoktur. Bağlantılı olarak hazırlık bölümü öğrencileri içinde suçlu bireyle aynı iş ortamında ça-lışmanın kendisini ürküteceğini bildirenler (%66,7) ürkütmeyeceğini bildi-renlerin (%20) üç katından fazladır. Sosyal çalışmacı adayları arasında da ür-küttüğünü ifade edenler (%42) ile ürkütmediğini ifade edenler (%32,7) ara-sında yaklaşık %10’luk bir ara vardır. (2) Hazırlık bölümü öğrencilerinin %54’ü işe eleman alımında önceden suç işlemiş bireyler yerine suça bulaşmamış bireyleri tercih etmektedirler. %20’si ise böyle bir tercihin yapılmasını uygun bulmamaktadır. Geri kalanlar da kararsızlıklarını iletmektedir (%26). Buna karşın sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin %46’sı suçluyu dışlayan böyle bir tercihe katılmadığını; %23,3’ü suça bulaşmamışların tercih edilmesini uygun bulduğunu; %30,7’si kararsızlığını bildirmektedir. (3) Sabıka kaydının bulunması, suça bulaşamamış insanların önceden suç işlemiş insanlardan korunmasına yardımcı olur ifadesine hazırlık bölümü öğrencilerinin %54’ü katıldığını ve %28’i katılmadığını belirtirken sosyal hizmet bölümü öğrencilerinde katılım oranı %41,3 ve katılmama oranı da %32’dir. (4) Dezavantajlı gruplar arasından herhangi bir grupla çalışma imkânı verilse hazırlık sınıfı öğrencileri arasında en çok tercih edilecek çalışma alanı gençlik (%20) ve yoksullara yardım (%16,7) alanıdır. Bu oranlar sosyal hizmet öğrencilerinden yaklaşık %10 oranında ileridedir. Buna mukabil sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerin ilk iki sırada tercih ettikleri çocuk (%35,3) ve kadın (%16,7) alanında çalışma tercihleri hazırlık grubu öğrencilerinden ileridedir. Psikiyatrik, tıbbi sosyal hizmet alanında çalışma tercihlerinde ise hazırlık ve sosyal hizmet öğrencileri arasında hem sıralamada hem puanlarda aynılık vardır (%12 ile her iki grupta da üçüncü sırada). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin suçlu (%6), engelli (%2) ve yaşlı (%2) bireylerle çalışmak tercihleri son sıralarda yer alırken; sosyal çalışmacı adaylarının en son tercihleri suçlu bireyler (%2,7), 
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yoksullara sosyal yardım (%6,7) ve yaşlılardır (%6,7). Bir imkân verilse aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmak isterdiniz sorusuna erkeklerin tercih sırası şöyledir. Gençlik (%23,3), çocuk (%15,8), yoksulluk ve sosyal yardım (%10,5), tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet (%9,8), yaşlı (%7,5), suçlu bireylerle (%6), engelli (%3) ve kadın (%1,5). Kadınların tercih sıralaması ve yüzde oranları değişmektedir. Çocuk (%31,1), kadın (%19,8), tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet (%13,8), yoksulluk ve sosyal yardım (%12,6), gençlik (%10,2), engelli (%3,6), suçlu bireylerle (%3) ve yaşlı (%1,8).  
4. TARTIŞMA / DEĞERLENDİRME 
5. İnsanlar bazı düşüncelerini içinde yaşadığı kültürün ve çevresinin ona verdikleriyle, bazı düşüncelerini deneyimleyerek, muhakeme ederek, akıl yürü-terek kazanmaktadır. İnsanın diğer insanlara, doğaya ilişkin bir konu hakkında düşüncesi de onu bir karara, hükme ulaştırmaktadır. Ulaşılan bu hükmün, genel-leme yoluyla gruplara, toplumlara, olaylara atfedilmesi ise metodik bir sorundur; önyargı ve kalıp yargıların da temelini oluşturan faktörlerdendir. Göregenli’nin (2013: 23) deyişiyle dünyayı anlamak adına öngörülerde bulunurken insan, aynı ya da benzer olanları kategorize eder; ırk, cinsiyet, inanç vb. fiziksel, sosyal... açıdan benzerleri diğerlerinden ayırt edici özellikler üzerinden gruplandırır. Ka-tegorize etme, tasnif etme ya da gruplandırma kalıp yargı ve önyargıların oluşu-munu hazırlar.  
6. Zihinlerdeki imajlara işaret etmek için ilk kez 1922 yılında Lippman tarafından ortaya atılan kalıp yargılar (Adaçay, 2014: 19), Hortaçsu’nun (1998: 229) tanımıyla bir toplumsal kategoriye / gruba (cinsiyet grubu, yaşlı, çocuk, etnik grup vb.) ilişkin inançlar ya da bir toplumsal grubun çağrıştırdığı özellik-lerdir. Örneğin “çocuk” kategorinin adıdır, “sevgi dolu, masum, konuşkan, çabuk etkilenen” kategoriyi belirleyen özelliklerdir. Önyargı ise sözlükte “bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir” (TDK, 2019) anlamına gelmektedir. Gerrig ve Zimbardo’ya (2012: 528) göre önyargı öğrenilmiş bir tutumdur, kendini haklı çıkarabilmek için negatif duygu-ları (korkma ve hoşlanmama), negatif inançları (streotipler) kullanır ve davra-nışsal olarak hedef gruptakilerden kaçınmayı, onları kontrol etmeyi, hâkimiyet kurmayı ve yok etmeyi ister. Önyargı, sosyal gerçekliğinin yoldan çıkmış haline en iyi örnektir. Paker’e (2013: 42-43) göre de psikolojik açıdan kalıp yargı, grup-landırılan insanlara yönelik şablonvari inançlardır ki buna güçlü bir duygulanım 
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eklendiğinde tutum olarak önyargı olmuş olur. Örneğin, Türkler (bir insan grubu / kategori adı) misafirperver (bir sıfat / kalıp yargı) olduklarından dolayı onları severim, denildiğinde önyargılar kurulmuş olur. Önyargı ve kalıp yargılar, ayrış-tırma yani “biz” ve “ötekileri” temelinde yapılır. İnsanlar anlamak / anlamlan-dırmak için yaptıkları gruplandırma ile kendileriyle aynı ya da benzer kültürel, ekonomik, din, inanç, etnik köken vb. özellik sergileyenleri “biz”leştirirken; aynı ya da benzer özellik sergilenmeyenleri “öteki”leştirerek ikincil bir konuma ge-tirmeye çalışırlar. Kadınlar, yaşlılar, engelliler, suçlular gibi dezavantajlı grupların ortaya çıkışı da bundandır ya da dezavantajlı olarak gösterilmenin nedeni de “ötekileştirme” bilincinin hâkimiyet kazanmasıdır. Önyargı ya da kalıp yargılara bağlı tutumlara maruz kalan dezavantajlı gruplardan birisi de suçlu insanların oluşturduğu gruptur. Suç genelde yasal ta-nımlamalarında devletin uyguladığı kuralların ihlal edilmesi gibi anlaşılsa da asıl olan toplum için neyin suç olarak kabul edildiğidir. Bu çalışmada irdelenen de hükümlülere karşı önyargıların var olup olmadığı, varsa ne olduğudur ki önyar-gıların ölçülmesi için tehlikeli ve zararlı işlere meyilli olma, toplumsal ahlakı önemsememe, af edilmenin suçlu davranışları teşvik etme(me)si, suçlu ile ça-lışma ve rahatlıkla iletişim kurabilme vb. temalar ele alınmaktadır. Suçlu kavra-mının ne çağrıştırdığı noktasında katılımcılar suçlu bireyleri, öncelikle yasak-lara uymayan, çiğneyen nitelemede ortaktırlar. Ancak kuralları çiğneyen suç-luyu korkutucu, güvenilmez vb. görüp toplumdan uzaklaştırmayı önceleyen diğer öğrencilerin aksine sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin topluma kazan-dırılması gereken mağdur kimliğiyle ele almaları, ötekileştirmeye karşı duru-şun gerekliliğini ifade edişleri sosyal çalışma eğitiminin farkını ve özelde deza-vantajlı gruplar için gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Zira sosyal hizmet di-siplin ve mesleğinin temel ilkelerinden biri müracaatçılara kendi eksik yönle-rini değil güçlü yönlerini fark ettirerek iyi yönde değişim gerçekleştirebilmele-rine; yaşam zorluklarını aşıp iyilik hallerini artırarak toplumda yer edinebilme ve sosyal işlevselliklerini kazanabilmelerine yardımcı olmaktır.  Sosyal çalışmacı için temel ilkelerden birisi her insanı ve durumunu kendine özgü ve özel olarak kabul etmesidir. Suçluların genelinin zararlı ve tehlikeli işlere meyilli olduğunu kabul etmek ise (hazırlık öğrencileri %65,3 sosyal hizmet öğrencileri %50,7), onları toplumsal hayat içinde kategorileştirerek damgalamayı yansıtmaktadır ki ya alınan eğitimin yetersizliğini ya eğitim-öğretimle kazanılan bilginin toplumsal kalıp yargıları kırmada etkili olmadığını gösterir. Eğitimin yetersizliği yerine kazanılan 
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bilginin önyargıları kırmada yetersizliğine atıf yapmak uygundur. Çünkü ders planlarında kadın, çocuk, yaşlı, mültecilik-göç, sosyal yardım ve suça yönelik dersler yer almakta (www.yalova.edu.tr/tr/icerik), dört yıl boyunca tüm derslerde bir bütün olarak sosyal hizmetin temelleri işlenmektedir. Öğrenci konu hakkında bilgi sahibi olacağına göre bilginin kalıp yargıları kırmada yetersiz kaldığını, önyargıların bilgiyle kırılmasının çok zor olduğunu; “eğitim şart” derken maksat sadece bilgi aktarmaksa bunun yeterli olmadığını ileri sürebiliriz.  Öyleyse bilgi de içeren aslî manasına döndürüldüğü zaman, eğitimde maksat yerini bulacaktır. Senai Demirci’nin (2010), konuşma yapmak için gittiği cezaevlerindeki mahkûmlar karşısındaki düşünceleri, tek yönlü ve yargılayıcı yaklaşımın yerine insan merkezli düşüncenin bir örneği gibidir. “Hiç kimse sınanmadığı günahın masumu saymasın kendini” der ve ekler: “Evet, katil değilim, hiç adam öldürmediğim için değil henüz sınanmadığım için.” Hazırlık bölümü öğrencileri ile arasındaki farka rağmen sosyal çalışmacı adaylarının yarıdan fazlasının cezaevlerinin amacını suçluları ıslah edip / iyi-leştirme yerine cezalandırmak olarak düşünmesi mesleğinin değer ve ilkeleriy-le çatışmayı göstermektedir. Suçluları toplumdan korumanın tek aracının ce-zaevi olduğunu düşünmek suçluların cezalandırıcı yaklaşımla terbiye edilebi-leceğini ve suçun sadece suçludan kaynakladığını düşünmeye denk gelmekte-dir. Hâlbuki sosyal çalışmacıların görev alacağı kurumlardan birisi cezaevleri-dir ki bu düşüncede olan bir sosyal çalışmacının, üstleneceği sorumluluğu kav-raması beklenemez. Cezaevlerine yüklenen anlam, Durkheim’in yaklaşımıyla, eski haline getirmek amacı taşıyan iade edici hukukun, cezalandırıcı hukukun (Yıldız, 2018: 114) yerini alamadığını, belirli bir eğitimden geçse dahi önyargı ve kalıp yargıların suça, suçluya yaklaşımı belirlediğini göstermektedir.  Suçluları cezalandırarak suçluluğu azaltma çabaları yetersiz kalıp aksine gittikçe artınca cezalandırma anlayışından önleyici- tedavi edici- topluma enteg-re edici çalışmalara yönelinmiştir. Sosyal hizmet bu yönelimin suçluluğu azaltma ve önlemedeki yerini üst konumda tutar. Wormer ve arkadaşlarının (2008: 315) adli sosyal hizmet tanımında yer aldığı üzere “özellikle mağdur ve suçlu gibi özel gruplara yönelik ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin götürüldüğü hizmetler” (Gönültaş, 2017: 3) hem suçun mağdurlarını hem suçluları kapsamaktadır. Zira suçtan zarar gören mağdurlarının güvenliğini sağlayıp korumaya çalışmak suçlu bireylerle de çalışmayı gerektirir. Suçlu azaldığında mağdur da azalacaktır. Yine 
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insanın özünde iyi ve değiştirilebilir olduğunu kabul eden sosyal hizmet disiplini, toplumlarda sosyal adalet ve eşitliğin sağlanması, hakların korunması, esenlik ve huzurunun sağlanması gibi görevleri üstlendiğinden suçlu bireylerle çalışmayı da zorunlu kılmaktadır. Sosyal hizmet özü, felsefesi ve değerleri gereği suçlularla çalışmalarında cezalandırıcı anlayışının aksine rehabilitasyon ve tedavi edici kısmında etkin rol oynar. Koruyucu-önleyici hizmetleriyle bireyin suça karışma-sını önlemek için çalışmalar yapar. Örneğin Adalet Bakanlığı tarafından hazır-lanmış olan psikososyal hizmet programı, cezaevinde bulunan tutukluların kişi-sel özelliklerini, ruhsal, duygusal, sosyal problemlerini belirleyerek uygun mesle-ki tekniklerle topluma yeniden kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde sosyal çalışmacılar suçlu birey için mesleki bir beceri kazandırma, eğitim görmesini sağlama, toplumsal kaynaklarla buluşturma, aile ilişkilerinin devamlılığını sağla-ma gibi eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık yapmak vb. birçok gö-revleri yürütmektedir. Suçlu bireyler için tahliye sonrasında da hayata ve topluma tutunmak kolay değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, herkesin çalışma, işini ser-bestçe seçme, adil ve elverişli şartlarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır, denir. Sabıka ve sicil kaydının tutulması bu kuralı ihlal eder. (Yararları yönleri hariç) eski hükümlüler bu belgeyle ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak bir iş bulamamaktadırlar ve bulsalar dahi ağır çalışma koşullarında, sosyal güvencesi olmayan işlerde çalışabilmektedirler. Bu durum suçlu bireylerin ikincil konumu-nu perçinlemekte, toplumda ötekileştirilmesine ve tekrar suça yönelmelerini artırmaktadır. Mahalle arkadaşlarına uyarak arabadan teyp çalmak suçundan 12 yıl cezaevinde kalmış suçu Mustafa Alaş (57 yaşında) çalışma hayatındaki zorlukları şu şekilde aktarmıştır. Nereye gittiysem hangi işe girdiysem hor görüldüm. Çalıştığım hiçbir yerde rahat edemedim. Sanki Allah rızası için işe alınıyordum. Bana acır gibi yapıyorlardı ama aslında küçümsüyorlardı. Tuvalet bile temizledim ama yaranamadım. Çorap fabrikalarında çalıştım, paketleme yaptım, makine temizliği yaptım. Ama iş arkadaşların seni dilenci gibi, kendisini ise Kaf Dağı’nda görüyor, küçümseyen bakışlarla her an suç işleyecekmişsin gibi bakıyorlar. İkinci bir şans vermiyorlar. Eski hükümlüyü devletin gönderdiğini, patronun kabul ettiğini biliyorlar ama yine de istemiyorlar. İşyerine adapte olamıyorsun, seni dışlıyorlar. (Mengi, 2017). Sosyal hizmet mesleği sosyal sorunların çözümü ve toplumdaki eşit güç ilişkileri üzerine kurulmuş bir meslektir. Sosyal çalışmacılar çalıştıkları grup-ların haklarının koruyuculuğu ve savunuculuğunu yaparak toplumdaki eşitsiz-
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likleri en az seviye indirmek durumundadırlar. Bu yüzden sosyal çalışmacılar toplumda bir değişim rüzgârı oluşturmayı planlarken karşısına çıkan zorluklar karşısında cesaretli bir duruş sergilemek zorundadır. O nedenle Güzel ve Sel-cik’un  (2017: 771) deyişiyle sosyal hizmet mesleği her şeyden önce cesaret gerektiren bir iştir. Ama sosyal çalışmacı adayları koruyuculuğu ve haklarını savunmakla sorumlu olduğu suçlu bireylerle aynı iş ortamında çalışmaktan ürktüklerini (%42), kararsız olduklarını (%25,3) belirtmektedir ki ürkmediği-ni bildirenler %32,7’de kalmaktadır. Hazırlık sınıfı grubundan farklı olmasına rağmen rakamlar, sosyal çalışmacı adaylarının da suçluya yönelik önyargıya sahip olduğunu, kalıp yargılar taşıdığını göstermektedir.  Suçluların tahliye sonrası iş bularak yaşamlarını başkalarına bağımlı ol-madan devam ettirebilmeleri bir sorundur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-lığı Türkiye İş Kurumu 9. Genel Kurul Çalışma Raporunda belirtildiği üzere eski hükümlü kayıtlı işsiz 2015 yılında 6.218; 2016 yılında 7.917 ve 2017 yı-lında 7.218’dir. Özel sektörde eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü kaldı-ran 2008 yılındaki İş Kanununda yapılan değişiklikle daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. İŞKUR’a yapılan eski hükümlü başvurusu yıllar itibarıyla azalmaya başlamıştır. 2017 Eylül ayında Kuruma kayıtlı eski hükümlü 7.218 işsizin 152’si işe yerleştirilmiştir. Hükümlülerin cezaevinden sonraki yaşamlarına döndüklerinde, onları bir iş bulup toplumsal hayata katmada sosyal çalışmacı-ların rol üstlenmeleri gerekmektedir. Ama işe eleman alımında ankete katılan sosyal çalışmacı adaylarının %30,7’si kararsız ve %23,3’ü suça bulaşmamışla-rın tercih edilmesi seçeneğine katıldıklarını belirtmiştir. Suçlu bireylerin top-lumsal hayata katılma ve iş bulma konusunda damgalanma sebebi olan sabıka kaydı ise işe girmelerine bir engel oluşturmakta, işe girildiğinde de mesai ar-kadaşlarının güvensiz vb. önyargılı tutumlar geliştirmelerine sebep olabilmek-tedir. Bu bağlamda damgalama (etiketleme) da devreye girmiş demektir. Sapkın davranış çoğunluğun azınlığa karşı gücüyle belirlenir, tezinden hareketle etiket-leme kuramına göre çoğunluk niceliksel büyüklüğünden dolayı istedikleri davra-nışları sapkın olarak damgalayabilmekte ve bu davranışlar toplumda suç sayıl-maktadır. Toplumda neyin / nelerin suç kabul edileceğini gösteren damgalama, kültürel özelliklerine göre toplumdan topluma değişebilmektedir. (Hollanda’da eşcinsellerin evlenebilmesi ve Türkiye’de yasak olup suç kabul edilmesi gibi). Yine bir toplumda önceden suç sayılan ya da sayılmayan eylem ilerleyen zaman-larda suç sayılmaz ya da sayılabilir (Zijderveld, 2007: 181-185). Kuram sadece nelerin suç kabul edileceğini değil toplumdaki bireyleri de (suça karışan, suç eylemine yönelme eğiliminde olan vb.) damgalamaktadır ki damgalama bireyle-
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rin kendilerine verdiği anlamı da değiştirmektedir. Giddens’ın (2012: 850) ilettiği üzere Lemert sapkınlığı iki modele ayırır. Birincisinde insanların bundan sıyrı-labileceği ve genellikle gözardı edilen başlangıçtaki sınırları aşma davranışıdır. Çoğu durumda bu edimler, kişinin kendi kimliğine 'marjinal' durumdadır, sap-kın davranış olağanlaştırılır. İkincil sapkın modelinde ise marjinal davranış olağanlaştırmaz, kişi suçlu diye yaftalanır. Birey yaftayı kabullenir, kendisini sapkın olarak görmeye başlar.  Yafta kişinin kimliği için merkezi bir konuma gelir ve sapkın davranışın sürdürülmesi ya da yoğunlaştırılmasına yol açar. Birincisinde toplum üyeleri gerçekleştirilen sapkın davranışa fazla tepki vermez ve kişi kendisini daha önce nasıl tanımlıyorsa yine o şekilde tanımlaya devam eder. İkincisinde ise sapkın davranışı gerçekleştiren kişiye, toplum aşırı tepki verir. O nedenle her iki model açısından da sosyal çalışmacının sorumluluğu damgalanmaya karşı duruş sergi-leyerek mağdur ve suçlunun haklarını insan onuru açısından korumaktır. Ancak araştırmada görülen odur ki suçlularla sosyal hizmet eğitimi, toplumdaki kalıp yargıları kırmada yeterli gelememektedir.  Zira bu eğitimi almış öğrenciler ile almamış öğrenciler fark görülmemek-tedir. Sabıka kaydını suçlu bireylerden korunmada yardımcı bir belge olduğu düşüncesine katılanların çokluğu; katılmayan öğrencilerin ise oranca azlığı (hazırlık sınıfı %28 ve sosyal hizmet bölümü öğrencileri %32), toplumda suçlu bireylere karşı önyargılı tutumların geliştirildiğini yansıtmaktadır. Bu önyargı ya da kalıp yargıların, damgalamanın bir yansıması da sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerinin, suçlu bireylerle çalışmakta istekli görülmemektedir. Zira suçlularla sosyal hizmet en az tercih edilen çalışma alanıdır. Çok azı hariç kadınlar yaşlı, suçlu ve engellilerle; çok azı hariç erkekler kadın, engelli ve suçlularla çalışmayı tercih etmemektedirler. Ama erkekler gençlerle çalışmayı kadınlardan daha çok, kadınlar çocuklarla çalışmayı erkeklerden daha çok tercih etmektedirler. Oysa sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanı çocuk, kadın, genç, tıbbı sosyal hizmet alanından ibaret değildir.  Üstelik sosyal hizmet disiplini ve mesleğinin çalışma alanını, daha çok toplum içerisinde baskı gören dezavantajlı gruplar oluşturmaktadır ki suçlu bireyler, toplum içerisinde yer edinmeleri ve sosyal işlevsellikleri kazanabilmeleri güç grubun üyeleridir. Ama suçlu bireylerle adli sosyal hizmet kapsamında görevli olarak çalışmada tercihten kaçınan sosyal çalışmacılar onlarla aynı iş yerinde çalışmayı bile tercih etmede çekingendirler. Sosyal 
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çalışmacı adaylarının %48’i kararsız olduklarını, %23,3’ü rahatlıkla çalışamayacaklarını belirtmişlerdir. Oysa kadın, çocuk, göçmen-sığınmacı genç, yaşlı, yoksul, sosyal yardım vb. alanlardaki müracaatçılarla çalışırken aynı zamanda suç işlemiş bireylere denk gelmesi olasıdır. Zastrow’un (2014: 18-20) belirlediği sosyal hizmetin temel amaçların-dan biri insanlara kendilerine kaynak, hizmet, fırsat ve olanak sağlayacak sis-temlerle buluşturarak arabulucu rolünü yerine getirmektir. Bir diğeri risk ve baskı altında olabilecek (kadın, engelli, yoksullular, suçlular vb.) gruplar için bir ayrım yapmaksızın insan onura yakışır bir şekilde savunuculuğu yapmak-tır. Yine sosyal çalışmacının rolleri, özellikle sosyal çalışmacıya rehberlik ve müracaatçıya destek olan mesleğin etik ilkeleri, toplumda -genelde- dezavantajlı konumdaki kişilerin kültürleri, hassasiyetleri, kırılganlıkları vb. dikkate almayı gerektirmektedir. Etik ilkeleri görmezden gelerek bir sosyal çalışma yapmak sorunu çözmekten çok daha da problemli bir hale getirebilir. Ortaya çıkan sorun-ların çözüme kavuşturulması için gelişen organizasyonel insanlık hizmet sis-temleri, sosyal hizmet eğitimini ve profesyonelliği zorunlu kılmıştır.  İlk zamanlarda seminer, konferans kurs… eğitimsel girişimlerle yürütülen sosyal hizmet eğitimi 20 yy. başlarında bir sosyal bilim dalı / disiplini çatısı al-tında verilmeye başlanmıştır. Felsefesi insanı onurlu ve biricik bir varlık olarak kabul etme ve değerli görme anlayışıyla oluşur ki o nedenle sosyal hizmet, insa-noğlu için bir ihtiyaçtan öte her toplumun huzuru ve refahı için gerekliliktir. Ama Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi üniversite düzeyinde verilmekte ve öğ-renciler üniversite yeterlilik sınavlarına girerek aldıkları puanlarla kaydedilmek-tedir. Öğrenciler ve veliler ya mesleğin gerektirdiklerini göz ardı edip puanına yakın olan bölümü ya da üniversiteyi bir iş bulma imkânı olarak gördükleri için ekonomik getiri veya iş bulma imkânı sağlayacağı düşünülen bölümü yahut o dönem popüler olan bölümlerden birini tercih etmektedirler ki tesadüfen meslek 
seçimi de diyebiliriz. Oysa insan hem yapısı gereği eşit özelliklerle / donanımlar-la doğmamış hem de doğduktan sonra her insan farklı farklı sosyal çevrelerde yetiştirilmişlerdir. O nedenle her insanın bilgi, beceri, değerler boyutunda yapabi-leceği meslekler farklı farklıdır. Tüm önyargı ve kalıp yargılardan sıyrılmak zaten çok zorken bir de tesadüfen meslek seçimi de eklenince eğitimin de başarısının düşmesi kaçınılmaz olacaktır elbette. Oysa sosyal çalışmacı adaylarının eğitim-den önce gönüllü olması, istemesi, benimsemesi, insanı sevebilmesi gerekir; gerçekleşmemesi ise sosyal hizmet eğitimi veren üniversite kurum ve öğretim elemanlarını daha büyük sorumluluk yükü altına itmektedir.  



RECEP YILDIZ / MAHSUN TARI 

 

 192

SONUÇ Katılımcıların çocuk, gençlik, tıbbî sosyal hizmet alanlarında çalışma is-teği daha ağırlıklı iken daha dezavantajlı olan gruplarla (engelli- yaşlı, suçlu bireylerle-adli) çalışma isteği daha azdır. Adli sosyal hizmet alanında / suçlu bireylerle çalışma isteğinde sosyal hizmet eğitimi almamış hazırlık bölümü öğrencilerinin oranı eğitim almış öğrencilerden daha fazladır. Öğrencilerin cinsiyetleri açısından çalışmak istedikleri sosyal hizmet alanları konusunda farklılık arz ettiği gözlemlenmiştir. Erkek öğrencilerin ka-dınlara göre suçlu bireylerle çalışma isteği daha fazla ve kadın sosyal hizmet alanında çalışma isteği çok düşüktür.  Katılımcıların çoğunluğu, suçlu bireylerle aynı iş ortamında çalışırken ürkeceğini, sabıka kaydının olmasının suç işlemiş insanlardan korunmamıza yardımcı olacağını, suça bulaşmış bireylerin tehlikeli ve zarar verici işlere me-yilli olduğunu, cezaevinin amacının suçlu bireyleri cezalandırmak olduğunu, suçlu bireylerin affedilmesi suçu azaltmayacağını düşünmektedirler. Ancak faklı oldukları noktalar vardır. Hazırlık bölümü öğrencilerinin çoğunluğu suçlu bireylerle rahatlıkla iletişim kuramayacağını düşünürken sosyal hizmet bölü-mü öğrencilerinin çoğunluğu kararsız kaldıklarını bildirmektedir. Yine sosyal hizmet bölümü öğrencilerin çoğunluğu, hazırlık bölümü öğrencilerinin çoğun-luğunun işe elemanın alımında suça bulaşmış bireyler yerine bulaşmamış bi-reylerin tercih edilmesi düşüncesi ve suça bulaşmış bireylerin toplumsal ahlakı önemsemediği düşüncesine katılmamaktadırlar. Hazırlık bölümü öğrencileri-nin çoğunluğu suçlu bireylerin devlete mali bir yük olduğunu, suçluyu affet-menin suça artıracağını düşünürken sosyal hizmet bölümü öğrencileri bu ko-nularda neredeyse ikiye ayrılmaktadırlar. Yine katılımcıların çoğunluğu suçlu-lardan korunmanın tek aracının cezaevi olmadığını, suçluların ıslah edilerek yararlı hale getirebileceğini düşünmektedir. Sonuç olarak, katılımcıların çoğunluğu suçlu bireylere yönelik olumsuz algı ve tutumlara sahiptirler. Ancak hazırlık bölümü öğrencileri, sosyal hizmet bölümü öğrencilerine oranla daha olumsuz algılayış ve tutumlara sahiptir ki hipotezi doğrulamaktadır. Sosyal hizmet eğitimi suçlu bireylere yönelik olum-suz önyargı ve tutumları tamamıyla tersine çevirememekte ise de önyargıyı kırmada etkisi tamamıyla yadsınamaz. Suçun mağduru ve çevresine yönelik geliştirilen program ve hizmetler kadar suçun ortaya çıkmasının öznesi / su-çun faili ve çevresine yönelik geliştirilen hizmet ve programlar suç oranının azaltılmasında etkin role sahiptir. O nedenle sosyal hizmet eğitiminde hem 
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suçun mağduru ve çevresinde hem de suçun faili ve çevresinde pozitif yönde değişim gerçekleştirmenin gerekliliği altı çizilerek ele alınmalıdır. Kalıp yargı, olumsuz önyargı ve tutumların yıkılmasında temas (iletişim- etkileşim) etkin olduğuna göre; sosyal çalışmacı adaylarının akademik eğitim aldığı dönemde (her alanda geçerli olmak üzere ve çalışmamızla ilgili) adli sosyal hizmet ala-nında suçlu bireylerle, gruplarla, topluluklarla bir araya gelmesi de teori-pratik işbirliğini sağlayacaktır. Medyanın, suçlu bireyleri, tek yönlü olarak, cezalandı-rıcı hukuk ve tehlikeli kimlikle ilişkilendirip işlemesi olumsuz önyargı, kalıp yargı ve tutumların üretilmesi ve geliştirilmesinde etkili olabilir. Ama tersi de mümkündür. O nedenle suçlu bireylerin medyada, olumsuz önyargı, kalıp yargı ve tutumlara sebep olmayacak şekilde ve iki yönlü servis edilmesi, iade edici hukuku işlevsel kılacaktır.   Bu bağlamda cezaevlerinin amacı da suça karışmış bireyleri cezalandır-mak yerine ıslahı yoluyla topluma yararlı hale getirilmesi düşüncesiyle yeni-den düzenlenmiştir. Öyleyse cezalandırılması gereken insan algısı yerine iyi-leştirilmesi gereken insan algısının toplumda işlevsellik kazanması için ceza yerine ıslah ve topluma kazandırma üzerine tedbirler alınmalıdır. Ve yine bul-gular, iade edici hukuk üzerine şekillenecek adli sosyal hizmet eğitiminin başa-rıya ulaşması için a) nitelikli teorik eğitimin uygulama alanıyla kuvvetli bağı-nın kurulması b) ve hatta ayrı bir anabilim dalı halinde değerlendirilmesi ihti-yacını ve gereğini göstermektedir. Öğrencilerin, özellikle sosyal çalışmacı adaylarının, adli sosyal hizmet alanında suçlu bireylerle ve daha dezavantajlı gruplarla çalışmak istememe alt nedenlerinin nitel ve nicel araştırmalarla de-taylandırılması çözüme katkı verecektir. 
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Özet Yalova-Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mahallesi arazisi içerisinde yer alan Çobankale’nin yapım tarihinin 1087 olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Çobankale Yalova-Altınova’daki Hersek’ten güneye doğru uzanan, Yalakdere Vadisi üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Kale, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmiştir.  Çobankale etrafı burç ve surlarla çevrili bir yapıdır. Kalenin içi yoğun ağaçlık ve çalılıkla kaplı bir doğal ortam halinde geçmişten günümüze ulaşmıştır. Kalenin girişi tam olarak bilinmemektedir. Kalenin surları bazı lokasyonlarda izlenebilmektedir. Ayrıca kale içerisinde sarnıç ve bazı yapı topluluklarının varlığı kaynaklarda yazılmak-tadır.   Çobankale’de kaleye girişin batıdaki birbirine en yakın iki burcun ortasından sağlanmakta olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Bugün harabe ve yıkıntı durumunda toprak altında kalmış olan bu tahmini giriş alanında üç boyutlu (3D) görüntü elde ede edebilmek için çok elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) ölçümü yapılmıştır. Ayrıca sarnıç bölgesinde ve kalenin en yüksek sırtında yerradarı (GPR) ölçümleri yapı-larak, toprak ve bitki altında kalan, yapı temellerinin mimari konumlanması görüntü-lenmiştir. Arkeojeofizik çalışmalarda çok elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) ölçümlerinde AGI Supersting R1 marka çoklu elektrot rezistivite ölçüm cihazı ve ekip-manları kullanılmıştır. ERT verilerinin değerlendirmesi Agi Earth Imager 3D yazılımı 
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kullanılarak yapılmıştır. Yerradarı (GPR) ölçümlerinde de Mala marka GPR ölçüm ci-hazı ve ekipmanları kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), üç boyutlu grafik yazı-lımları (Slice 3D) kullanılarak değerlendirilmiştir. Çobankale’de yapılan Arkeojeofizik çalışmalarda kale girişinin, kazısı yapılan sarnıç alanında sarnıçla ilintili olabilecek yapı temellerinin ve kalenin en yüksek ko-numunu oluşturan sırtta mimari yapı temellerine ait olduğu düşünülen iki ve üç boyut-lu geometrik anomali dağılımları görüntülenmiştir.   Çobankale’de 2017 yılında bitki temizlik çalışması ile kazı süreci başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda kazı programında jeofizik ölçümleri gerçekleştirilen alanlara sondajların yapılması planlanmaktadır. Arkeolojik alanlarda tahribatsız yöntemlerden olan jeofizik ölçüm teknikleri yeraltı görüntülenmesinin yapılması kazı programlarına zaman ve maliyet açısından önemli katkılar sağlamaktadır.   
Anahtar Kelimeler: GPR, ERT, Çobankale, Arkeojeofizik, Arkeoloji  

Archaeogeophysıcal Researches In 
Yalova-Altınova Çobankale 

 
Abstract Yalova-Altinova District, Karadere Village, the Çobankale District is located in the land of the date of construction of Çobankale 1087 is stated in the sources. Çobankale has an important position on Yalakdere Valley, extending from south to Hersek in Yalova-Altınova. The fortress was registered as the 2nd Degree Archeological Site by the Kocaeli Cultural and Natural Heritage Protection Board. Çobankale is a building surrounded by bastions and walls. The interior of the fortress has survived from past to present as a natural environment covered with den-se woods and shrubs. The entrance of the fortress is not known exactly. The walls of the fortress can be seen in some locations. In addition, the cistern in the castle and the presence of some building communities are written in the sources. It is stated in the sources that the entrance to the castle in Çobankale is provided from the middle of two of the two towers in the west. Today, multi-electrode Electric Resistivity Tomography (ERT) was measured in order to obtain a three-dimensional (3D) image in this predicted entrance area that was under ground in the event of ruin and destruction. In addition, georadar (GPR) measurements were made on the highest ridge of the castle and the cistern region, and the architectural positioning of the foundations of the building, which were under the soil and the plant, were visualized.  Multi electrode resistivity measurement device and equipment of AGI Supersting R1 was used in multi-electrode Electrical Resistivity Tomography (ERT) measurements in archaeogeophysical studies. Evaluation of ERT data was performed 
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using Agi Earth Imager 3D software. Mala GPR measuring device and equipment are used in ground radar (GPR) measurements. GPR data (radargrams) were evaluated using three-dimensional graphics software (Slice 3D). In the archaeogeophysical studies carried out in Çobankale, two and three dimensional geometric anomaly distributions, which are thought to belong to the foundations of architectural structure, were displayed on the entrance of the castle, excavated cistern area and the ridge which constitutes the highest position of the castle. In 2017, Çobankale started the excavation process with the plant cleaning. In the coming years, drilling is planned to be carried out in the areas where geophysical measurements are carried out in the excavation program. Geophysical measurement techniques, which are non-destructive methods in archaeological areas, provide important contributions to excavation programs in terms of time and cost. 
Keywords: GPR, ERT, Çobankale, Archaeogeophysics, Archeology  
GİRİŞ Son yıllarda arkeologlar, sanat tarihçileri ve eski çağ tarihçileri geçmiş dönemlere ait yapı, yerleşim (akropol), mezarlık (nekropol), Tümülüs, galeri, su kemeri, savunma yapıları gibi arkeolojik alanlarda, yüzey araştırması, kur-tarma kazılarında, arkeometride, alt yapı çalışmalarında ve yapıların konduru-lacağı alanlarda kazılar öncesi, kazı esnasında ve kazılar sonrasında yer altı görüntülenmesini, kaçınılmaz olarak, istemektedirler. Tahribatsız test yöntem-lerinden olan jeofizik yöntemler zaman ve maliyet açısından araştırmacılara büyük olanaklar sağlamaktadır. Günümüzde ulaşım, sanayi ve yerleşim alanla-rının arkeolojik alanlarla, gün geçtikçe artan bir hızda,  iç içe olduğuna tanıklık etmekteyiz. Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması için yeraltı görüntülenmesi kaçınılmaz olmaktadır1,2,3. 

                                                            

1 F. A.Yüksel, "Tios'da Arkeojeofizik Araştırmalar", Zonguldak'ta Bir Antik Kent: TIOS, Atasoy, S., Yıldırım, Ş., Ed., Ofet Promat, Ankara, ss.56-72, 2015; F.A.Yüksel, "Amasya  Oluz Höyük 2009-2012 Yılları Arası Arkeojeofizik Çalışmaları", Amasya-Oluz Höyük Kuzey-Orta Anadolu’da Bir Akhaimenid (Pers) Yerleşmesi, 2009-2013 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Önsonuçlar, Dönmez Ş, Ed., Amasya Valiliği, Amasya, ss.363-397, 2017; F. A. Yüksel "Underground Scanning in the Conservation and Future Transfer of Cultural Heritage in Palu Castle/Palu Kalesinde Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Ye-raltı Görüntülemesi", International Palu Symposium, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018. 2 F. A. Yüksel, K. Avci, K. Ergüven, "Edirne Castle, Georadar Investigation", in: Change and Transformation in Edirne Kaleiçi, Özgüven, B., Eds., EGİAD, Edirne, pp.5-16-, 2013. 3 F. A. Yüksel, K. Avcı., M. Çekilmez, "Gryneion Antik Kenti'nde Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında  
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Yeraltı görüntülenmesi için birçok jeofizik yöntemi makro ve mikro öl-çekte, sahada ve laboratuvarda kullanılmaktadır. Arkeolojik alanlarda kullanı-lan jeofizik yöntemlerin başında yer radarı (georadar; GPR) yer almaktadır. GPR yöntemine ilave olarak en çok kullanılan yöntemler sırasıyla; Manyetik, Elektrik, Elektromanyetik, Mikrogravitedir.  Çalışma alanımız olan Çobankale, Yalova-Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mahallesi arazisi içerisinde yer alır (Şekil 1). Çobankale’nin yapım tarihinin 1087 olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Çobankale Yalova-Altınova’daki Hersek’ten güneye doğru uzanan, Yalakdere Vadisi üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Kale, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Yalova-Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mahallesi  Çobankale etrafı burç ve surlarla çevrili bir yapıdır. Kalenin içi yoğun ağaçlık ve çalılıkla kaplı bir doğal ortam halinde geçmişten günümüze ulaşmış-tır. Kalenin girişi tam olarak bilinmemektedir. Kalenin surları bazı lokasyonlarda izlenebilmektedir. Ayrıca kale içerisinde sarnıç ve bazı yapı top-luluklarının varlığı kaynaklarda yazılmaktadır.   

                                                                                                                                                        Tapınak Temellerinin Araştırılmasında Arkeojeofizik Çalışmalar", Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey  Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar. 2. Cilt, Çekilmez M, Dereboylu-Poulain  E,Erdan E , Ed., Aliağa Belediyesi, Ankara, ss.299-310, 2018. 
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YALOVA/ALTINOVA ÇOBANKALE’DE ARKEOFİZİK ARAŞTIRMALAR Çobankale, Yalova İli, Altınova İlçesi’nin yaklaşık 5 km. güneyinde yer almaktadır. İstanbul’dan deniz yoluyla Hersek İskelesi’ne geçişle başlayan yo-lun devamı olan Yalakdere Vadisi boyunca İznik’e doğru devam eden hattın en önemli noktasında, doğal bir tepeyi taçlandırmaktadır. Kale, aynı zamanda paralel güzergâhta devam edip Çobankale yakınlarında yön değiştiren Roma yolunu da gözetim altında tutmaktadır. Kalenin yapıldığı dönem hakkında çe-şitli tartışmalar yaşansa da, Clive Foss tarafından yapılan değerlendirmelerde 1087 yılında inşaatın gerçekleştirildiği belirtilmektedir. C. Foss yapının Bizans kalesi olmasının yanında Selçuklular tarafından da inşa edilebileceği kuşkusu-nu da dillendirmektedir. Bu süreç ihtimal dahilinde olsa da, 1. Haçlı Savaşı (1096) sırasında yapının Selçukluların elinde bulunması, Anadolu’nun batısın-daki en son Selçuklu yerleşiminin Çobankale olduğunu göstermektedir4. Çobankale’nin, Dünya ve Türk tarihi açısından bir başka önemi de Os-manlı Devleti’nin devlet olarak tescili olarak bilinen ve bu savaş sonrasında Bizans ve Selçuklu yönetimi tarafından tanındığı dönemin tarihi kayıtlarında anlatılan Bafeus Muharabesi’nin bu yapı ve çevresinde gerçekleşmesidir. Kale, savaşta oynadığı rol nedeniyle önemli olmuş, muhasara edilmesiyle de Bizans güçlerine ağır bir yenilgi yaşatılmıştır5. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihinin bile tartışılmasına neden olan bu savaş ve kalenin önemi Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş yıldönümünde Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından defalarca dile getirilmiştir6. Dünya, Türk ve bölge tarihi açısından bu kadar önem taşıyan kalenin kazı çalışması yapılarak ortaya çıkartılmasıyla ilgili ilk çalışma, 2017 yılında Bursa Müzesi başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Seçkin danışmanlı-ğında ve Yalova/Altınova Belediyesi’nin desteğiyle kaleiçinin ve sur duvarları-nın ağaç ve çalılardan temizlenmesiyle başlanmıştır. Temizlik çalışması 2018 yılında da devam ederek yaklaşık 20 dönümlük alanın açımı gerçekleştirilmiş-tir7. Çobankale’de yapılan bu çalışma sonrasında araştırmacılar tarafından ileri sürülen iddiaları araştırmak ve başlayacak kazı çalışması için toprak altındaki 
                                                            

4 C. Foss, Anadolu’daki Ortaçağ Kalelerinin İncelenmesi II Nikomedia. Çev. F. Y. Ulugün. İzmit 2002, s. 107-108. 5 C. Foss, a.g.e, 112-116. J. Lefort, “ Les Comminations entre Constantinople et la Bithyinie”. Eds. C. Mango – G. Dagron, Constantinople its Hinderland. Cambridge (1995) 207-218 6 H. İnalcık, “Osman Gazi’nin İznik Kuşatması ve Bafeus Muharebesi”. Ed. E. Zachariadou, Osmanlı Beyliği (1300-1389). İstanbul (1997) 78-105., Ş. Kılıç – R. Kaplanoğlu, “Osmanlı Kuruluş Devrinde Doğu Marmara Kıyılarında Türk İskânı”. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 21 (2016) 27-45. A. Akyol, Zaman Tünelinde Yalova. Yalova 2003, 161-168. 7 Yapı ile ilgili ayrıntı bilgiler için bkz. Selçuk Seçkin, “Tarihsel Süreçte Yalova/Altınova Çobankale,”, Cedrus, C. VI (2018) 535-553, DOI: 10.13113/CEDRUS/201825 
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kalıntılar hakkında veri toplamak amacıyla jeoradar yapılmasına karar veril-miştir. Bu amaçla; C. Foss tarafından kalenin giriş kapısı olabileceği belirtilen 1 numaralı alan, kaleiçinde mevcut sarnıcın üst kısmında ona bağlı bir başka yapılaşmanın olabileceği ihtimali arazi yapısına göre tahmin edilen 2 numaralı alan ve kalenin doğusunda sırt şeklinde belirginleşen ve tüm yolları gören yükseltide çalışma yapılmasına karar verilmiştir.       
ÇOBANKALE’DE ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR Çobankale’de eski dönemlere ait kalıntıların tahkik edilmesi amacıyla Jeofizik yöntemlerden Jeoradar (GPR) ve Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan jeofizik çalışmalar sonu-cunda iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D), Jeoradar ve ERT Yer altı kat harita-ları, kesit ve görüntüleri elde edilmiştir.  Çobankale’de ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, 3 bölgede, GPR Ra-dar (Jeoradar) ve 1 bölgede Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi 3D (ERT) ölçümleri yapılmıştır. Çalışma alanının koordinatları aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 1. Çalışma alanının Coğrafi koordinatları. 

x y 

40.65163815150 29.49586735933 

40.65159477967 29.49575444533 

40.65221707633 29.49539609967 

40.65220539950 29.49533317883  Araştırma Alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, vaziyet pla-nında da gösterilen; 3 bölgede, toplam 74 Profilde GPR Radar (Jeoradar) ve 1 bölgede Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi 3D (ERT) ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada; Mala marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250 Mhz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak değerlen-dirilmiştir. Çok Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi ölçümlerinde AGI Supersting R1 marka çoklu elektrot rezistivite ölçüm cihazı ve ekipmanları kullanılmış, değerlendirmeler AGI Earth Imager 3D yazılımı ile yapılmıştır.  
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Arazide alınan GPR ölçüm sinyallere önce Static Corection uygulanarak istenmeyen veri atılmıştır, devamında devow filtre (subtract-mean) uygulan-mıştır, daha sonra gainle veriye kazanç sağlanmıştır, en son band geçişli filtre uygulanarak (bandpass butterworth) veri kalitesi arttırılmış ve istenmeyen gürültüler yok edilmiştir. Çobankale içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü bölge-lerde yapılan GPR ölçümlerinden elde edilen radargramların değerlendirilmesi sonucunda birinci ve ikinci bölgelerin GPR iki ve üç boyutlu görüntülerinde alanın tamamında yer yer yoğun kümelenmiş, lineer uzanımlı, paralel gidişili, köşeli geometrik formda, birbirleri ile ilintili ve mimari yapı temel formu veren yüksek genlikli anomaliler görülmektedir. Bu geometrik formlar mimari yapı temellerinin anomali dağılımına atfedilebilir Şekil 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Yalova-Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mahallesi, Çobankale 1 ve 2 No’lu GPR ölçüm bölgeler, iki boyutlu 1 m. derinlikli seviye kat haritaları ve üç boyutlu küp model GPR görüntüleri  
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Üçüncü bölge arkeolojik kazısı yapılan sarnıç alanının kuzeyindeki alan-da yer almaktadır. Bu bölgede yapılan GPR ölçümlerinin iki ve üç boyutlu yük-sek genlikli anomali dağılımlarından alanın tamamında yer yer yoğun küme-lenmiş, lineer-kesikli uzanımlı, paralel gidişili, köşeli, kare-dikdörtgen görü-nümlü geometrik formda, birbirleri ile ilintili mimari yapı temel formu veren yüksek genlikli anomaliler görülmektedir (Şekil 3). Bu yüksek genlikli anoma-liler kazısı yapılan alanın mimari yapısıyla ilintili bir mimari yapı formu ver-mektedir (Şekil 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Yalova-Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mahallesi, Çobankale 3 No’lu GPR ölçüm bölgeler, iki boyutlu 1 m. derinlikli seviye kat haritaları ve üç boyutlu küp model GPR görüntüleri   İnceleme alanında yeraltındaki birimlerin yanal ve düşey yöndeki deği-şimlerini belirlemek amacıyla uygulanan çoklu elektrot elektrik rezistivite tomografi yöntemi ile yeraltındaki birimlerin iletkenliklerine bağlı özdirenç değişimlerini 3 boyutlu haritalamak mümkündür. Bu sayede jeolojik, fiziksel ve malzemenin geometrik özelliklerine bağlı olarak ortamın iki yönlü yanal (x-
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y) ve düşey (z) değişimleri belirlenebilmektedir. Çoklu elektrot elektrik rezistivite tomografi yönteminde saha koşulları ve etkin penetrasyon derinliği sağlayabilmek amacıyla, pol-dipol dizilim yöntemi uygulanmıştır. Çobankale’nin bir birine yakın, nispeten tahrip olmuş, iki burcu arasında kale girişi olabilecek lokasyının tahkiki için pol-dipol ölçümlerinde A-B akım elektrotları ve M-N potansiyel elektrotları olacak şekilde 56 adet elektrot saha içerisinde, 1 elektrot sonsuzda olacak şekilde kullanılarak, ölçümler gerçekleş-tirilmiştir. Ölçümlerde her bir sıra ve nokta için geometrik parametreler, Voltaj (milivolt) verilen akım I (miliamper) ve hesaplanan özdirenç değeri otomatik kayıt edilmiştir. Akabinde kaydedilen arazi dosyaları Earthimager 3D softwa-re’inde değerlendirilerek; 3 boyutlu ölçülen görünür özdirenç (measured apparant resistivity 3D), 3 boyutlu hesaplanan görünür özdirenç (calculated apparant resistivity 3D) ve 3 boyutlu ters modelle hesaplanan gerçek özdirenç kat haritaları (z kesitleri) ve hacimsel 3D görünümler ve hacimsel 3D özdirenç değişim görünümleri oluşturulmuştur.  İnceleme alanında yapılan jeofizik ölçüm çalışmalarından elde edilen ve-rilerin veri-işlem aşamasından sonra elektrik dizilimi, görünür özdirenç grafi-ği, özdirenç ters çözüm görüntüsü, iki boyutlu (2B) Z özdirenç ters çözüm ke-sitleri ve üç boyutlu (3B) ters çözüm konturları oluşturulmuştur.  ERT 3D ölçüm alanı, araştırma sahasının batı sınırı üzerinde yer almak-tadır. Ölçüm çalışmaları neticesinde, veri-işlem ve değerlendirmeler akabinde hazırlanan farklı açılardan görünümlü 3D özdirenç ters çözüm görünümleri ve özdirenç ters çözüm görünüm üzerinde, -25 cm. ile -600 cm. derinlikleri ara-sında 25 cm. aralıklarla hazırlanan x-y eksenli rezistivite dağılım kat haritaları   (özdirenç 73, 100, 125, 150, 200, 250 ohm.m’lerden yüksek) ve Elde edilen ERT 3D özdirenç ters çözüm görünümü Şekil 4-8’de yer almaktadır.  Yukarıda, belirtilen ERT3D özdirenç ters çözüm görünümleri, bu görü-nümler üzerinden alınan birleştirilmiş z-y-z kesitleri, tekli, farklı seviye kesit-leri ve sadece yüksek rezistiviteli seviyeleri gösteren ERT3D küp model görü-nümler incelendiğinde; alanın güney sınırı ve orta bölümünde yüksek rezistiviteli kütlenin yer aldığı, bu yüksek rezistiviteli kütlenin (olası kaya bloklu yapı malzemesi), güney sınırı ve orta bölümde 2 m. derinliklerde devam ederek, kuzey sınırına doğru düşük rezistiviteli (dolgu toprak v.b.) birimlerin yer aldığı görülmektedir. Yüksek rezistiviteli birimlerin mimari yapı temel formu (kale girişi ve kale içersindeki kare platformu) ile tanımlanabileceği gözönünde buludurulmalıdır. 
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Şekil 4. Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahası, 4. Bölge Alanına ait ERT 3D ölçüm ve veri-işlem sonrası elde edilen, 3D Özdirenç ters çözüm görüntüsü içerisindeki yüksek rezistiviteli (solda 250 ohm.m ve sağda 200 ohm m. üzeri) seviyelerin, farklı açılardan görünümlü, x-y-z eksen-lerinde 3D küp model görünümleri. 
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Şekil 5. Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahası, 4. Bölge Alanına ait ERT 3D ölçüm ve veri-işlem sonrası elde edilen, 3D Özdirenç ters çözüm görüntüsü içerisindeki yüksek rezistiviteli (solda 150 ohm.m ve sağda 125 ohm m. üzeri) seviyelerin, farklı açılardan görünümlü, x-y-z eksen-lerinde 3D küp model görünümleri. 
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Şekil 6. Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahası, 4. Bölge Alanına ait ERT 3D ölçüm ve veri-işlem sonrası elde edilen, 3D Özdirenç ters çözüm görüntüsü içerisindeki yüksek rezistiviteli (solda 100 ohm.m ve sağda 73 ohm m. üzeri) seviyelerin, farklı açılardan görünümlü, x-y-z eksenle-rinde 3D küp model görünümleri. 
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Şekil 7. Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahası, 4. Bölge Alanına ait ERT 3D ölçüm ve veri-işlem sonrası elde edilen, 3D Özdirenç ters çözüm görüntüsü içerisindeki yüksek rezistiviteli (solda 600 cm derinliğe kadar değişen özdirenç seviye haritaları ve sağda özdirenç profillerine ait ka-fes kesit) seviyelerin, farklı açılardan görünümlü, x-y-z eksenlerinde 3D küp model görünümleri. 
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Şekil 8. Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahası, 4. Bölge Alanına ait ERT 3D ölçüm ve veri-işlem sonrası elde edilen, 3D Özdirenç ters çözüm görüntüsü içerisindeki yüksek rezistiviteli, farklı açılardan görü-nümlü, x-y-z eksenlerinde 3D küp model görünümleri (solda) ve tüm bölgele-rin (sağda) 100 cm. derinlik seviyesine ait anomali dağılımı kat haritası. 
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SONUÇ Bu çalışma, Yalova ili, Altınova ilçesi, Karadere köyü, Çobankale sahasın-da gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının koordinatları aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 1. Çalışma alanının Coğrafi koordinatları. 

X Y 

40.65163815150 29.49586735933 

40.65159477967 29.49575444533 

40.65221707633 29.49539609967 

40.65220539950 29.49533317883  Bu çalışmanın amacı; surla çevrili kaleiçinde, eski dönemlere ait kalıntı-ların tahkik edilmesidir. Bu amaçla Jeofizik yöntemlerden: GPR Radar (Jeoradar-Yerradarı-GPR) ve Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda iki bo-yutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) GPR ve ERT Yer altı kat haritaları, kesit ve gö-rüntüleri elde edilmiştir.  Araştırma Alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, vaziyet pla-nında da gösterilen; 3 bölgede, toplam 74 Profilde GPR Radar (Jeoradar) ve 1 bölgede Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi 3D (ERT) ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada; Mala marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250 Mhz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak değerlen-dirilmiştir. Çok Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi ölçümlerinde AGI Supersting R1 marka çoklu elektrot rezistivite ölçüm cihazı ve ekipmanları kullanılmış, değerlendirmeler AGI Earth Imager 3D yazılımı ile yapılmıştır.   1 No'lu bölge araştırma sahasında en üst kotta, tepelik alanın güney bö-lümünü oluşturan alandır. 1 No'lu bölgenin GPR radar anomali dağılımı kat haritaları incelendiğinde, alanın tamamında yer yer yoğun kümelenmiş, lineer uzanımlı, paralel gidişli, köşeli geometrik formda, birbirleri ile ilintili mimari yapı temel formu veren yüksek genlikli anomaliler görülmektedir. 
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2 No'lu bölge araştırma sahasında en üst kotta, tepelik alanın kuzey bö-lümünü oluşturan, 1 No'lu bölgenin kuzeyindeki bitişik alandır. 2 No'lu bölge-nin GPR radar anomali dağılımı kat haritaları incelendiğinde, alanın tamamın-da yer yer yoğun kümelenmiş, lineer uzanımlı, paralel gidişli, köşeli, kare-dikdörtgen görünümlü geometrik formda, birbirleri ile ilintili mimari yapı te-mel formu veren yüksek genlikli anomaliler görülmektedir.  3 No'lu bölge araştırma sahasında sarnıç yapısının hemen doğu tarafın-daki bitişik alandır. 3 No'lu bölgenin GPR radar anomali dağılımı kat haritaları incelendiğinde, alanın tamamında yer yer yoğun kümelenmiş, lineer-kesikli uzanımlı, paralel gidişli, köşeli, kare-dikdörtgen görünümlü geometrik formda, birbirleri ile ilintili mimari yapı temel formu veren yüksek genlikli anomaliler görülmektedir.  ERT 3D ölçüm alanı, araştırma sahasının batı sınırı üzerinde yer almak-tadır. ERT 3D ölçüm alanının ölçüm çalışmaları neticesinde, veri-işlem ve de-ğerlendirmeler aşamasından sonra hazırlanan farklı açılardan görünümlü 3D özdirenç ters çözüm görünümleri elde edilmiştir. Özdirenç ters çözüm görü-nüm üzerinde, -25 cm. ile -600 cm. derinlikleri arasında 25 cm. aralıklarla ha-zırlanan x-y eksenli rezistivite dağılım kat haritaları (kesitler) oluşturulmuş-tur. Elde edilen ERT 3D özdirenç ters çözüm görünümün, özdirenç 73 ohm.m den yüksek, özdirenç 100 ohm.m den yüksek, özdirenç 125 ohm.m den yüksek, özdirenç 150 ohm.m den yüksek, özdirenç 200 ohm.m den yüksek ve özdirenç 250 ohm.m den yüksek seviyeleri gösteren farklı açılardan görünümlü, ERT 3D küp model görünümleri elde edilmiştir. ERT 3D özdirenç ters çözüm görünümleri, bu görünümler üzerinden alı-nan birleştirilmiş z-y-z kesitleri, tekli, farklı seviye kesitleri ve sadece yüksek rezistiviteli seviyeleri gösteren ERT 3D küp model görünümler incelendiğinde; alanın güney sınırı ve orta bölümünde yüksek rezistiviteli kütlenin yer aldığı, bu yüksek rezistiviteli kütlenin (olası kaya bloklu yapı malzemesi), güney sınırı ve orta bölümde 2 m. derinliklerde devam ederek, kuzey sınırına doğru düşük rezistiviteli (dolgu toprak v.b.) birimlerin yer aldığı görülmektedir. Yüksek rezistiviteli birimlerin mimari yapı temel formu ile tanımlanabileceği göz önünde buludurulmalıdır. Çobankale’de 2017 yılında bitki temizlik çalışması ile kazı süreci başla-mıştır. Önümüzdeki yıllarda kazı programında jeofizik ölçümleri gerçekleştiri-len alanlara sondajların yapılması planlanmaktadır. Arkeolojik alanlarda tah-ribatsız yöntemlerden olan jeofizik ölçüm teknikleri yeraltı görüntülenmesinin yapılması kazı programlarına zaman ve maliyet açısından önemli katkılar sağ-lamaktadır.  
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Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin  

Tarihsel Gelişim Süreci 
 Sibel ÇELİKEL YİĞİTER 

Kocaeli Üniversitesi 
 
Özet Tüm dünyada iş kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen iş kazalarının sayısındaki artışlarda devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler ile Türkiye’nin iş kaza-ları açısından durumu karşılaştırıldığında, Türkiye ölümlü iş kazaları nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. Bu sebeple, farklı alanlarda iş kazalarının azaltılması amacı ile yürütülen bilimsel ve aka-demik çalışmalar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacına yöneltilmiştir. Çok disiplinli bir alan olan iş sağlığı ve iş güvenliğinde, Türkiye’nin durumunu anlamak için tarihsel gelişim sürecini iyi okumak ve yorumlamak gereklidir. Ülkemizde, Osmanlı Dönemi’nde Dilaver Paşa Nizamnamesi ile birlikte başlatılan iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik düzenlenmeler, 2012 senesinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte son şeklini almıştır. Günümüze kadar, iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik yapılan yasal düzenlenmelerin doğru değerlendi-rilmesinin de gerçekleşen iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülmek-tedir. Bu amaçla, sunulan bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye’deki gelişimi tarihsel süreç içinde değerlendirilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de iş Kazaları, İş Güvenliği, İş sağlığı, Yasal Düzen-leme, İş Kazası   

Historical Development of Occupational Health and Safety in 
Turkey 

 
Abstract Arrangements and measures are made to prevent occupational accidents are taken all over the world. However, despite all the measures taken, the number of occupational accidents are raised continues. Turkey, in terms of work-related accidents compared to the EU member countries, the country where the highest number of people lost their lives in fatal accidents caused by work accidents. For this reason, scientific and academic studies carried out with the aim of reducing occupational accidents in different areas are aimed at ensuring occupational health and safety. In an occupational health and safety which is a multidisciplinary field, for to 
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understand the situation of Turkey, well-read of historical developments of the occupational health and safety in Turkey and it is necessary to interpret. In our country, arrangements for the occupational health and safety field initiated with the Dilaver Pasha Regulation in the Ottoman Period, it has took its final form with the Occupational Health and Safety Law No. 6331 which was published in 2012 and entered into force. Until now, it is considered that the correct evaluation of the legal arrangements made in the field of occupational health and safety will contribute to the reduction of the work accidents. For this purpose, presented in this study, the development of the occupational health and safety in Turkey is evaluating in the historical process and it has been interpreted.    
Key Words: Occupational Accidents in Turkey, Occupational Safety, Occupational Health, Legal Regulation, Occupational Accidents  
1. GİRİŞ İnsan ihtiyaçlarının doğa tarafından karşılanamaması ile başlayan üretim ihtiyacı, günümüzün koşullarında gerekli tedbirler alınmadığında işi yapan kişinin sağlık ve güvenliğini etkiler duruma gelmiştir. Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında görülen yoğun iş kazaları ile bu konuya olan ilgi artmış ve gerekli düzenlemeler yapılmaya başlamıştır. Konunun önem kazanmasın nedenleri arasında hem çalışanların hemde işyerlerinin sağlıklı ve güvenlikli olması ile var olan sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki; iş sağlığı ve iş güvenliği ilişkin kavramları anlamlandırabilmenin en temel yolu öncelikle işi yapan insanın, insan olamaktan doğan temel sağlık ve güvenlik hakkı üzerinden düşünmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin kavramları değerlendirilirken öncelikli olarak sağlıklı ve güvenlikli olma halinin dikkate alınması gereken temel olgu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içinde olması sağlanmalıdır. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler ile Türkiye’nin iş kazaları açısından durumu karşılaştırıldığında, Türkiye ölümlü iş kazaları nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. İş kazalarının bu denli yüksek olduğu Türkiye’de meslek hastalıkları yönünden değerlendirme yapıldığında ise oldukça düşük bir sayı ile karşılaşılmaktadır. Dünyada yapılan alana yönelik çalışmalarda genellikle iş kazası ve meslek hastalıklarının paralel oranda seyir ettiğine dikkat çekmektedir. Bu sebeple, farklı alanlarda iş kazalarının azaltılması amacı ile yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacına yöneltilmiştir. Çok disiplinli bir alan olan iş sağlığı ve iş güvenliğinde, Türkiye’nin durumunu anlamak için tarihsel gelişim sürecini iyi okumak ve yorumlamak gereklidir.  
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2. TÜRKİYE’DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMININ GELİŞİM 
SÜREÇLERİ Türkiye’de çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin tarihsel süreç içerisindeki değişimini iki temel eksende değerlendirmek gerekmektedir. Ana-dolu coğrafyasında yaşayan bireyler için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzen-lemelerin kökeni Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamıştır. Bu nedenle çalışmada iki temel eksen baz alınarak inceleme yapılmaktadır. Türkiye’nin çalışma yaşamındaki süreçlerinin şematik gösterimi aşağıda bulunan Grafik 1’de görülmektedir.  Grafik 1’de Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından önce ve sonra olarak ilk ayırım yapılmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemdeki uygula-malar Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde gerçekleşmiş olan düzen-lemelerdir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra gerçekleşmiş olan düzenlemeler incelenirken ise 6331 sayılı kanunun öncesindeki ve sonrasın-daki dönem olarak iki kademede incelenmiştir.  

Grafik-1. Türkiye’nin Çalışma Yaşamındaki Süreçlerinin Şematik Göste-rimi 
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3. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
3.1. Ereğli Maadin-i Hümayün Teamülnamesi (1867)  
Yaygın olarak Dilaver Paşa Nizamnamesi adı ile bilinmektedir. 1921 sene-

sine kadar fiilen uygulanmış olan nizamnameye göre Ereğli sancağında yer alan 
on dört köyde yaşayan halkın, 13-50 yaş aralığında bulunan erkekleri, hasta ve 
sakat değil ise maden ocaklarında çalışmakla yükümlüdür. İşçi sağlığı ve güven-
liğine yönelik hiçbir kural bulundurmayan nizamnamede çalışma koşullarına 
ilişkin temel kurallar şu şekilde özetlenebilir: 

• Maden ocaklarında çalıştırılan işçilerin geceleri açıkta kalmasını önle-
mek için maden işletmecisi işçi koğuşları yaptırmalıdır. 

• Ocaklarda çalışmaları zorunlu olmayan kazmacılar özel bazı hükümler 
yer almaktadır. Kazmacılar için ücret belirlenirken yeteneklerine göre değerlen-
dirme yapılmakta ve en yüksek ücret veren madenci ile çalışabilmelerine olanak 
tanınmaktadır. 

• Bir gün zarfında çalışma süresinin 10 saat ile sınırlı kalmış olması ve haf-
ta sonu tatilinin olmaması 

• Müslüman işçilerin iki dinsel bayramda ve Hristiyan işçilerin paskalya 
günlerinde tatil yapabilmeleri 

• İşçi ücretlerinin gecikmeksizin ve öncelikle ödenmesi 
• Madencilerin maden işçilerini maden dışında yer alan diğer işlerde çalış-

tırması yasaktır. 
3.2. Maadin Nizamnamesi (1869) 
Dilaver Paşa Nizamnamesi ile zorunlu olan çalışma şekli zorunlu olmaktan 

çıkarılmış ve işçilerin «ücret-i layika ve kendi rızası ile» çalıştırılmaları öngörül-
müştür. Maadin nizamnamesinde bulunan iş güvenliğine ilişkin kurallar; 

• Madende kaza olma olasılığı durumunda gerekli önlemler alınmalı,  
• Kazanın gerçekleşmesi halinde kazanın gerçekleştiği bölgedeki yetkili 

olan memura veya mühendislere bildirilmesi, 
• Maden mültezimleri tarafından madenlerde doktor ve eczane bulundu-

rulması 
• İş kazasına uğrayan işçiler ve ailelerine mahkeme tarafından kararlaştı-

rılan miktarda tazminat ve yardım parasının ödenmesi, şeklinde sıralanabilir. 
Maadin Nizamnamesi’nde 1887 ve 1906 senelerinde yapılan değişiklikler 

ile mühendis ve ustabaşıların yanı sıra maden üretiminde çalışan işçilerin de 
Osmanlı uyruğundan ve madenin bulunduğu yer halkından olması koşulları geti-
rilmiştir. 
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3.3. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye (1870-1877) 
Dinsel kökene sahip olan ve geleneksel hukuk kurallarını temel alarak ha-

zırlanmıştır. Mecelle toplamda 16 kitap ve 1851 maddeden oluşmaktadır. Ta-
mamının yayınlanması 7 senelik bir süreye yayılmıştır. Yayınlandığı tarihten 
başlayarak 1926 senesine kadar geçen süre içinde Borçlar Kanunu ve Medeni 
yasa olarak uygulanan Mecelle çalışma hayatına ilişkin konulara da değinmek-
tedir. Mecelle’nin 2. cildinde bulunan kira sözleşmesine ilişkin hükümlerde, işçi 
(ecir) tanımı yapılmaktadır. Nefsini kiraya veren kimse, şeklinde yapılan tanım-
lamaya göre işçi sadece emeğini değil, kendini ve kişiliğini de kiraya veren kimse 
olarak nitelenmiştir. Kira sözleşmelerini nesne ve iş olarak ikiye ayıran Mecelle, 
«amel üzerinde varid olan akd-i akçe» olduğunu ve sözleşmede «mecura ecir» 
yani kira verilen şeye işçi (nesne olan canlı) denildiğini belirtmiş ve konusu bir iş 
yapılması olan kira sözleşmesine, «ücretle amele ve hademe tutmak gibi» diyerek 
örnek verilmiştir. Mecelle’nin iş sözleşmesi karşılığında insan kirası olarak ta-
nımladığı sözleşmelerde ücrete ilişkin başlıca kurallar aşağıdaki gibi belirlenmiş-
tir: 

• Bir kimse bir gün işletmek (çalıştırmak) için bir işçi tutarsa, gün doğu-
şundan ikindiye yahut gün batışına kadar işlemek konusunda, o yerdeki geleneğe 
göre hareket edilir. 

• Sözleşme süre belirtilerek ya da yapılacak işin süresine göre bağlanarak 
yapıldığı takdir de işçi iki farklı türde ele alınır. 

• Birincisi «aylıklı hizmetkar» olarak sadece kiralayan kişinin işinde çalış-
makla yükümlü olan ve söz konusu sözleşme süresince iş yapmak amacı ile hazır 
bulunan ancak iş yapsın ya da yapmasın ücret almaya hak kazanan kişidir. 

• İkinci sözleşme türünde ise işçinin farklı işverenler ile eş zamanlı çalış-
ması mümkündür ancak verilen işi yaptığı takdir de ücrete hak kazanır. 

• Mecelle’ye göre ücret tutarının önceden biliniyor olması esastır. Eğer iş 
anlaşmasında ücret önceden belirlenmemiş ise tarafsız bilirkişilerin belirlediği 
ücret işçiye ödenmelidir. Ayrıca verilmiş olan bahşişler ücret kapsamında değer-
lendirilmemektedir. 

Mecelle ile ilgili olarak söylenebilecek en temel şey çalışma ilişkileri konu-
sunda işçi- işveren ilişkisinden daha çok köle-efendi anlayışının hâkim olduğu her 
koşulda bu ilişkini ücret esasına dayanılarak yürütüldüğüdür. 

3.4. Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozla-
rını Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Yasası (1921): 
Kömür Tozlarını İşçi Yararına Satma Yasası 

1921 senesinde 114 sayılı yasa, kurtuluş savaşının yaşandığı günlerde 
uzun süredir ihmal edilmiş olan işçilere günün şartlarında olabildiğince insani 
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bir hayat sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. “Zonguldak ve Ereğli Havza-i 
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarını Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak 
Füruhtuna Dair Yasası”, bölgede kömür üretimi sırasında açığa çıkan maden 
kömürü tozlarının, amale idare heyeti tarafından işçilerin genel yararı gözetile-
rek açık artırma usulüyle satılması ve elde edilen gelirin Ziraat Bankasına amele 
idare heyeti adına açılacak olan hesaba yatırılmasını dört madde ile güvence 
altına alan bir yasadır. 

3.5. Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Yasa (1921) 

151 sayılı yasa olarak ta bilinen yasa 1936 senesi öncesindeki dönemin en 
ileri düzeydeki sosyal politikalarını içermektedir. İşçi-işveren ilişkilerinde koru-
yucu düzenlemeleri içeren ilk yasa konumundadır. Yasanın çıkartılmasında, 
Ereğli bölgesinde bulunan madenlerdeki çalışma koşullarındaki ağırlığın yanı 
sıra madenlerin genellikle yabancı sermayenin elinde bulunmasının da etkisi 
görülmektedir. Yasanın gerekçesi: Emeği ile geçinmeye çalışan ve işverenlerine 
pek önemli servet kazandıran ve daima ezilmiş ve ezilmeye mahkûm bulunmuş 
ve hiçbir taraftan yardım görmemiş olan maden işçilerinin maden sahiplerine 
karşı haklarını ve olabildiğince daha insani bir hayat geçirebilmelerini sağla-
mak, olarak açıklanmıştır.  

151 sayılı kanunun uygulama alanı sadece Ereğli bölgesi ile sınırlı olmakla 
beraber içeriği çalışma yaşamında yer alan sorunlarla ve hazırlanma gerekçesi 
ile uyumludur. Yasanın içeriği özetle; 

• Zorunlu çalışma ve angarya yasaktır, 
• 18 yaşından küçükler maden ocakları içerisinde çalıştırılamaz, 
• Günlük çalışma süresi 8 saattir ve hiçbir işçi bu süreden daha fazla ça-

lışmaya zorlanamaz. Ancak her iki tarafında istek ve oluru ile yapılacak olan 
fazla çalışmalarda iki kat ücret ödenir, 

• Maden ocaklarında yeraltına iniş ve çıkışta geçen süreler günlük çalışma 
süresinden sayılır, 

• Madenlerde çalışan işçilere ödenecek olan asgari ücret tutarı, ocak sahibi 
ya da işleticileri ile Amele Birliği ve İktisat Vekaleti’nin seçeceği olan üç kişi tara-
fından belirlenir, şeklindedir.   

151 sayılı kanunun işverenlere getirdiği bazı yükümlülükler ise şu şekilde 
özetlenebilir:  

• İşverenler, işçilerin dinlenmeleri ve gece uyuyabilmeleri için maden ocağı 
yakınlarında koğuş ve hamam yaptırmakla yükümlüdür.  
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• Maden işlerinde çalışan genç işçilerin eğitimlerine devam edebilmelerine 
olanak sağlamak için gece derslerini düzenlemesi de yasa ile işverenin sorumlu-
luğuna verilmiştir. 

• İşverenler maden ocaklarında çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerini ve 
ücretlerini içeren bir defter tutmak ve gereği halinde yetkililere incelemek için 
göstermekle yükümlüdürler. 

• İşveren, işçiler tarafından kurulan “İhtiyat ve Teavün” sandıklarına her 
ay için çalıştırdıkları işçilerin ücretinin toplamının 1/100’inden az olmamak 
koşulu ile para yardımında bulunmalıdır. 

• İşveren, işçilere ait olan ve çalışma sırasında kullandıkları araç ve gereç-
lerin kırılması halinde veya nakil amacı ile kullanıla hayvanları için ödeme yap-
malıdır. 

• Hastalanan veya iş kazasına uğrayan işçilerin parasız olarak tedavi 
edilmesine olanak sağlamak amacı ile maden çevresinde hastane, eczane ve dip-
lomalı doktorlar bulundurulmalıdır. 

151 sayılı kanun çalışma yaşamına getirdiği tüm bu koruyucu düzenleme-
leri yerine getirmemesi durumunda uygulanacak olan cezalandırıcı hükümlerde 
içermektedir. Kanuna uyulmaması halinde madencilerin ve işleticilerin ruhsat-
name, şartname ve imtiyazlarının fesih edileceğine ilişkin hükümler bulunmasına 
rağmen bu hükümler yaşama geçirilememiştir. 
 

4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
4.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Öncesi Dönem 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa bir süre önce 1923 senesinin 

şubat ayında ülkenin ekonomik açıdan gelişmesi hedefine yönelik olarak İzmir 
İktisat Kongresi düzenlenmiştir. 15 gün süren kongreye tüm ilçelerden rençber, 
tüccar, sanayi alanında faaliyet gösteren kişiler katılmıştır. Aynı zamanda Avru-
pa’dan da katılımın sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü kongre tüm aşa-
malarında demokratik ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Kongre çalışmala-
rına öncelikle çalışma gruplarının belirlenmesi ile başlamıştır. Bu çalışma grup-
larından bir tanesi de Amale Grubu’dur. Amele grubu tarafından belirlenen ek-
senin ana çizgileri şu şekilde özetlenebilir; 

 Amaleler için sosyal bir kanuna ihtiyaç var mıdır? Amelelerin ekonomik 
durumunu düzeltmek için yapılması gerekenler neler olmalıdır? 
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 Ücretler ve iş sözleşmeleri konusunda hukuksal kurallar yetersizdir. Bu 
konuya ilişkin düzenlenecek kanunun esasları ne olmalıdır? 

 Konut ve sosyal yardım için ihtiyaç duyulan kanunlar nelerdir?  
 Sendika ve toplulukların oluşum şekli nasıl olmalıdır? 
 Sakatlık hallerinde ameleye yapılacak yardımlar ve ölüm hallerindeki 

masraflar nasıl karşılanmalıdır? Bu gibi hallerde ise çocuklarının bakım ve sos-
yal ihtiyaçları nasıl sağlanmalıdır? 

İzmir İktisat Kongresi kapsamında çalışma yaşamına ilişkin kararların en 
önemlileri artık “amele” ifadesi yerine “işçi” ifadesinin kullanılması ve çalışma 
süresinin günlük 8 saatte indirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.  

2 Ocak 1924 tarihinde 54 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 394 sayılı 
Hafta Tatili Kanunu çıkarılmıştır. Bu konun ile bazı işkollarında haftada bir gü-
nün tatil edilmesi karara bağlanmıştır. 1925 senesinde ise 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. O zamandan gü-
nümüze kadar farklı kanunlarla çalışanların yasal ve resmi tatil süreleri düzen-
lenmeye devam etmektedir.  

1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunuyla birlikte; İş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili madde de; işverenin, işçinin uğrayabileceği tehlikeler karşısında lüzumlu 
tedbirleri alması gerektiği, aksi takdirde işverenin uğranılan zararları tazmin 
edeceği hükme bağlanmıştır. 

1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, çalışma hayatı içeri-
sinde yer alan kadın ve çocukların korunması, en az 50 işçi çalıştıran işyerleri 
içerisinde hekim bulundurma zorunluluğu, belirli büyüklüğe sahip işyerlerinde 
revir ya da hastane kurulması yükümlülüğüne yönelik hükümler bulunmaktadır. 
Ayrıca bu kanunun 173 ila 180. maddelerinde iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik 
hükümler yer almaktadır. Bu hükümler; 

 12 yaşından küçük çocukların, fabrika ve imalathanelerde çalıştırılması-
nın yasaklanması,  

 12–16 yaş arasındaki çocukların saat yirmiden sonra gece çalışmalarının 
yasaklanması, 

 Gece hizmetleri ile yer altında gerçekleştirilmesi gereken işlerde 24 saat-
lik süreçte 8 saatten fazla çalışmanın yasaklanması, 

 Kahve, gazino vb. yerlerde 18 yaşından küçük çocukların istihdamının 
yasaklanması, 

 Hamile kadınların doğum sürecinden önceki 3 ay boyunca ağır hizmet-
lerde yer almasının yasaklanması ve doğum yapan kadınlara ilk 6 aylık süre zar-
fında mesai saatlerinde yarımşar saatlik emzirme izni verilmesidir. 
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1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu, Türkiye’de çalışma hayatını düzen-
lemek amacıyla meydana getirilen ilk iş kanunu olarak, iş sağlığı ve iş güvenliği 
alanında da düzenlemelerde bulunmuştur. 31 sene yürürlükte kalan 3008 sayılı 
İş Kanunun uygulanması için çok sayıda tüzük meydana getirilmiştir. İşçi- işve-
ren ilişkilerini düzenlemesi yönünden özel öneme sahip olan bu kanun ile konu-
nun gelecekteki eksenini belirlemesi yönünden de önemlidir.    

3008 sayılı iş yasası beli bir nüfusun üzerindeki kentlerde, 10 veya daha 
fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde uygulanmak üzere çıkartılmıştır. Ancak yasa 
“bedenen veya bedenen ve fikren çalışan” kişileri kapsamaktadır. Fikren çalışan 
kişiler iş yasasının dışında değerlendirilmektedir. 1952 ve 1956 senelerinde çı-
kartılan kararnameler ile yasanın kapsamı genişletilmiştir. Kararnameler ile 50 
bin ve daha fazla nüfusa sahip olan kentlerde, 4-9 işçi çalıştıran işyerleri de kap-
sama alınmıştır.  

3008 sayılı kanun ile günde sekiz saat ve daha az çalışacak işlerin belir-
lenmesinin önü açılmıştır. Ancak bu düzenlenmenin gerçekleşmesi ancak 1941 
senesinde olmuştur. 1941 senesinde ayrıca “İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Em-
niyeti Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. Ancak bu arada 3008 sayılı İş Kanu-
nu’nun ülke çapında tüm çalışanları kapsamadığı unutulmamalıdır. 1930 tari-
hinde çıkartılmış olan Belediyeler Kanunu ile işyerlerini denetleme ve teftiş işleri 
yürütülmekte iken 1948 senesinde çıkartılan bir yönetmelik İş Kanunu kapsamı 
dışında kalan iş yerleri de denetlenmeye başlamıştır. 3008 sayılı kanun döne-
minde; her türlü ağır ve tehlikeli işlerin için düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 
meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalarda başlamıştır. 

3008 sayılı İş Kanunu’nun yerine 1967 senesinde 931 sayılı İş Yasası çıka-
rılmış lakin yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden bozulmuştur. 
Usul yönünden bozulan 901 sayılı yasa üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın 
1971 tarihli ve 1475 sayılı yeni bir İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun iş 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle beslenerek 
önceki iş kanununa oranla çağdaş ve geniş anlamda ayrıntılı düzenlemeler ge-
tirmiştir. Yasanın iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili maddeleri 5. Bölümdeki madde 
73 ile 82 arasında yer almıştır.  

1475 sayılı İş Kanunu’nun iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden çağdaş yakla-
şım meydana getiren 73. maddesi ile işveren, işçinin sağlık ve güvenliğini sağla-
mak amacıyla gerekli olanı yapmak ve bu hususa ait şartları sağlamak ve gerekli 
araçları noksansız bulundurmakla yükümlü kılınmıştır. İşçilerinde bu konuya 
ilişkin usul ve şartlara uymak zorunda oldukları belirtilmiştir. Yasa kapsamında 
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oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; işyeri hekimi ve işyeri güven-
lik elemanı istihdamı zorunluluğu getiren genelge 1973 senesinde kabul edilmiş-
tir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkileriyle 2003 tarihinde 4857 sayılı İş 
Kanunu kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’na dayalı olarak iş sağlığı ve iş 
güvenliği alanında pek çok yönetmelik çıkarılmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği ala-
nında çıkarılan bu yönetmelikler ise Avrupa Birliği normlarından direkt olarak 
çevrilmesi sebebiyle sıklıkla eleştirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu halen yürürlük-
tedir. Ancak kanunun 5. Bölümü olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri 
içeren 77 ila 89’uncu maddeleri 6331 sayılı kanunun çıkarılması sonrasında yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

4.2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sonrası Dönem 
20.06.2012 tarihli kabul edilerek yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu ile Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. 6331 sayılı kanun Tür-
kiye tarihinde iş sağlığı ve güvenliğini temel alan ilk kanundur. Daha önce çıka-
rılmış olan kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği sadece kanun maddeleri olarak 
düzenlenirken 6331 sayılı kanunla başlı başına bir konu olarak ele alınmıştır. 
Kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi kamu ve özel sektör ayrımı gözet-
meksizin tüm çalışanları kapsamı altına almasıdır. Bu kanun öncesinde çıkartıl-
mış olan tüm kanunlarda sadece özel sektörde çalışanlar kapsam içinde değer-
lendirilmiştir. Kişinin çalışmakta olduğu işyerindeki çalışan sayısı ve iş yerinin 
türüne ilişkin herhangi bir sınırlandırma yapılmaktadır. Ayrıca kanun çıraklar 
ve stajyerlerde dahil olmak üzere işyerlerinde bulunan tüm bireylerin iş sağlığı 
güvenliği kanunundan faydalanması sağlanmıştır. Böylece işyerlerinde sağlıklı 
ve güvenlikli bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır. 

İşyerlerinde kuralcı yaklaşımdan uzaklaşarak önleyici yaklaşımın sağlan-
ması ile iş sağlığı ve uygulamalarının önünü açmak amacına yönelen kanun ile 
işyerlerinde işe bağlı sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacı ile risk 
değerlendirme zorunluluğu getirmiştir. Bu konudaki sorumluluk işverene veril-
mekle birlikte düzenlemeler tüm çalışanların katkısının sağlanmasının önünü 
açacak niteliktedir. Kanun ile birlikte tüm işyerleri yürütmekte oldukları esas iş 
baz alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Dola-
yısı ile kanun ter iş kolunda farklı çalışanlar için farklı düzeyde risklerin bulun-
duğunu kabul etmektedir. Diğer taraftan kanunla birlikte tehlike sınıflandırması 
ne olursa olsun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelerde görev yapacak 
profesyonellerin farklı yollarla istihdamını zorunlu kılmaktadır. İşyerinde veya 
dışarıdan hizmet alımı yolu ile sağlanabilecek bu profesyonel ekibin iş yerlerinde 
yürüttüğü görevler ile tüm çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden güvenlik 
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sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar ile iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının sağlıklı olarak kayıtlarının önünü açan kanunda risk yaratan 
durumlar için ramak kala tabirini kullanarak işverenlerin gerekli önlemleri al-
masını öngörmektedir. Tüm bu çalışmalar sırasında çalışanların katkısının sağ-
lanması amacı ile iş yerinde çalışmakta olan kişi sayısına göre belirlenen sayıda 
çalışan temsilcisinin ilgili komisyonlarda görev yapmasının önünü açan kanun; 

 Tüm çalışanlara konuya ilişkin eğitim verilmesi,  
 Acil durumlara karşı eylem planı hazırlanması,  
 Tehlikeli durumlarda çalışmaktan kaçınma hakkı,  
 Endüstriyel kazalardan kaçınmak,   

için önceden tedbir alınması ve tüm bu konulara ilişkin idari ceza ve yaptırımları 
barındırmaktadır. Sözü geçen kanun bir genel çerçeve çizmektedir ve kanunun 
yürütülmesinde kullanılmak üzere pek çok bağlı yönetmelik ve standart bulun-
maktadır. 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 senesinin temmuz ayı iti-
bari ile yürürlüğe girmiş olmasına rağmen halen tüm çalışanları kapsayacak 
şekilde uygulamaya geçirilmemiştir. Öncelikle işverenlere ve sonrasında çalışan-
lara yükümlülükler getiren kanun kapsamında bulunan işyerleri için açısından 
defalarca ertelenmiştir. Yaşanan son erteleme ile 4857 sayılı İş Kanununun 81 
inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç olmak koşulu ile kamu kurumları ile 
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi 
1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Yapılan ertelemelerin çalışan sayıları göz 
önüne alındığında özellikle kamu işyerlerine yönelik olduğunu söylemek müm-
kündür.  
 

5. DEĞERLENDİRME 
Osmanlı Dönemi’nde Dilaver Paşa Nizamnamesi ile birlikte başlatı-

lan iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik düzenlenmeler, 2012 senesinde 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile birlikte son şeklini almıştır.   Cumhuriyet öncesi dönemde çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin özellikle maden işlerine yönelik olduğu görülmektedir. Dilaver Paşa Nizamna-mesi ile başlayan çalışma yaşamına ilişkin ilk düzenleme; aslında çalışanlara herhangi bir hak tanımamaktadır. Düzenleme Ereğli Bölgesindeki 13 ila 50 yaş aralığındaki erkekleri madenlerde zorla çalıştırmaya ilişkin hükümler içer-
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mektedir. O dönemde doğan kömür ihtiyacının giderilebilmesi için yapılan bölge halkını köleleştiren düzenlemede günlük çalışma süresi 10 saat olarak tespit edilmiş ve dinlenme için zaman ayrılmamıştır. Bu düzenlemenin ardın-dan çıkartılan Maadin Nizamnamesinde ise zorla çalıştırılma ortadan kaldırıl-mış ve işin özelliklerine uygun ücretlendirme yapılması gerekliliği vurgulan-mıştır. Gerçekleşebilecek kazalara ilişkin önlemlerin alınması, çalışanların te-davisi için gerekli düzenlemelerin yapılması ile işçiler ve aileleri için tazminat ve yardım ödemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  1921 yılında yapılan düzenlemeler ile işçilerin işverenler karşısında az-da olsa korunmasının önü açılmış olmaktadır. Kömür Tozlarını İşçi Yararına Satma Yasası, ücret yönünden çalışanlara katkı sağlamaya yönelik bir düzen-lemedir. Bu dönemde Ereğli bölgesindeki madenlerin işletmeleri genellikle yabancı sermayenin kontrolü altında bulunmaktaydı. Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa hakkında dönemin en ileri dü-zeydeki sosyal politikalarını içeren bir yasa olduğu söylenebilir. İşçi-işveren ilişkilerinde koruyucu düzenlemeleri içeren ilk yasa konumundadır. 151 sayılı kanunun uygulama alanı sadece Ereğli bölgesi ile sınırlı olmakla beraber içeri-ği çalışma yaşamında yer alan sorunlarla ve hazırlanma gerekçesi ile uyumlu-dur. Cumhuriyet öncesi dönemde dinsel kökene sahip olan ve geleneksel hu-kuk kurallarını temel alarak hazırlanmış olan 1926 senesine kadar yürürlük de kalmıştır. Mecelle’de işçi (ecir) tanımı nefsini kiraya veren kimse şeklinde ya-pılmaktadır. Bu tanımlamaya göre işçi sadece emeğini değil, kendini ve kişili-ğini de kiraya veren kimse olarak nitelenmektedir. Mecelle ile ilgili olarak söy-lenebilecek en temel şey çalışma ilişkileri konusunda işçi- işveren ilişkisinden öte köle-efendi anlayışının hâkim olduğu her koşulda bu ilişkini ücret esasına dayanılarak yürütüldüğüdür. Cumhuriyet öncesi dönemdeki çalışma yaşamına yönelik düzenlemeler ile ilişkili olarak söylenebilecek en temel şey ücret karşı-lığı çalışanların temel insani normların oldukça altında standartlara sahip ol-duğudur.  
 Cumhuriyetin ilanının ardından İzmir İktisat Kongresi ile başlatı-

lan aydınlanma hareketi ile çalışma yaşamına yönelik düzenlemeler ha-
yata geçirilmeye başlanmıştır. Ancak bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği-
ne ilişkin hükümler hep iş yasasının içerisinde sınırlı sayıda madde ile 
düzenlenmiştir. Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) üyelikleri sonucunda bazı düzenlemeleri yapması 
ve en nihayetinde Avrupa Birliği uyum programları ile gündemine aldığı 
işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemeler 1923 yılından beri yavaş 
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yavaş yasalaşmaktadır. Gelinen noktada ilk kez 6331 sayılı kanun ile işçi 
sağlığı ve güvenliğini ana eksene alan yasal düzenleme yapılmıştır. Kamu 
ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm işyerlerini kapsayan kanunun tam an-
lamı ile yürürlüğe girmemiş olduğunun altını çizmek gereklidir. 2012 
yılında çıkmış olan kanun çeşitli gerekçelerle defalarca ertelenmiştir.  Çalışma yaşamında genellikle ücret, sosyal güvenlik, iş güvencesine iliş-kin hükümler işçi ve işverenler tarafından daha fazla dikkate alınırken ne yazık ki işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler gerektiği kadar önemsenmemek-tedir. Ayrıca yasalar ile getirilen haklar ile uygulamalar arasındaki farklılıkla-rın en fazla olduğu alanın işçi sağlığı ve güvenliği uygulamaları olduğu aşikar-dır. İşçi sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesinin zaman alacağı gerçeğin-den yola çıkarsak alınması gereken yolun çok fazla olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de tarihsel süreç içinde işçi sağlığı ve güvenliği alanına yö-
nelik yapılan yasal düzenlenmelerin doğru değerlendirilmesinin günü-
müzde gittikçe artan iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacağı dü-
şüncesi ile yürütülen çalışmada; cumhuriyet öncesi dönemden başlaya-
rak dünya genelinin gerisinde kaldığı ve çağdaş, insan odaklı, yaklaşımın 
benimsenmediği maalesef görülmektedir. 2012 senesinde yayınlanan 
6331 sayılı kanunun tam anlamıyla yürürlüğe girmesinin ertelenmesinin 
nedenlerinin tam anlamı ile açıklanmıyor olması da ne yazık ki bu dü-
şünceyi desteklemektedir. 
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Türkiye’de Çoğulcu Demokratik Sistemin Kurulmasında  
12 Temmuz Beyannamesi’nin Rolü  Alpaslan ÖZTÜRKCİ 

Akdeniz Üniversitesi  
Özet 
 Türkiye'yi yıllarca tek parti iktidarıyla yönetmiş Cumhuriyet Halk Partisi karşı-sında geniş halk kitlelerinin, eşrafın, ticaret burjuvazisinin ve tek parti iktidarında istediği yerlere gelemeyen bir grup bürokratın 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti şemsi-yesi altında bir araya gelerek muhalefet cephesini oluşturması, Türkiye'de çoğulcu demokratik sistemin kurulmaya başlandığı anlamına geliyordu. İktidar kuruluşunun ilk yıllarında yeni partinin iktidarı hedeflemeyeceği düşüncesiyle muhalefete karşı oldukça müsamahalı davrandı. Ancak Mayıs 1946'da yapılan belediye seçimlerine, iktidarın bütün ısrarlarına rağmen Demokrat Parti'nin girmemesi iktidarın muhalefete karşı sert politikalara yönelmesine yol açtı. 21 Temmuz 1946 Seçimlerinde uygulanan anti-demokratik yöntemler ise meclisin meşruiyetini tartışmaya açarak iktidar-muhalefet gerilimini rejim krizine dönüştürdü. Söz konusu bunalımın aşılmasında ve komaya giren çok partili sistemin devamında en önemli parametreyi Cumhurbaşkanı İnönü'nün, Başbakan Recep Peker ve muhalefet lideri Celal Bayar'la yaptığı bir dizi görüşme sonunda 12 Temmuz 1947 tarihinde yayınladığı beyanname oluşturur. 
Anahtar Kelimeler: 12 Temmuz Beyannamesi, Çoğulcu-demokratik Sistem, Re-jim Krizi, İsmet İnönü, Celal Bayar 
 

The Role Of 12 July Declaration In Terms Of Establishing  
Pluralist Democracy 

 
Abstract Formation of the opposition front in 7 January 1946 against Republican People’s Party, which ruled Turkey with single party regime, by gathering under the umbrella of Democratic Party with the participation of mass of people, notables, commerce bourgeoisies and a group of bureaucrats who were not satisfied by their positions in single party regime, indicated that pluralistic democratic system had already started to be established. In the first years of its establishment, the ruling party was considerably tolerant towards the opposition party with the thought that the new party would not aim the power. However; in municipal elections in the year of 1946, despite all the insistence of the ruling party, democratic party’s non-participation in the elections caused ruling party to take rigid policy actions against 
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the opposing party. Anti democratic methods conducted in July 21 elections, which opened the legitimacy of parliament up for discussion, turned ruling party-opposing party tension into a regime crisis. The most significant milestone in overcoming this crisis and in the continuation of multiple party system, which was in a come, was the declaration published by president İnönü in 12 July  1947 as a result of series of meetings with prime minister Recep Peker and opposition leader Celal Bayar. 
Keywords: 12 July Declaration, Pluralist-democratic System, Regime Crisis, İs-met İnönü, Celal Bayar 
 
Giriş II. Dünya Savaşı sonunda ABD ve SSCB’nin başat güçler olarak ön plana çıkması İngiltere’nin temel aktör olduğu Pax Britianica (İngiliz Barışı)  statü-kosunu alt üst etti. Bu konjonktürde Stalin liderliğindeki SSCB’nin, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik düşmanca politikalara yönelme-si Türkiye’ye batıyla bütünüyle eklemlenme dışında bir seçenek bırakmamış-tır. Bunun içinde Türkiye’nin iç politik sisteminin tek partiden çok partiye yö-nelmesi kaçınılmaz bir zorunluluktu. Böyle bir tarihsel kesit Türkiye’de iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karşısında bir muhalefet partisinin var-lığını zorunlu kılmaktaydı.  Yukarda özetlenen dış dinamiğin yanında Türkiye’nin iç politik paramet-releri de çoğulcu demokratik sisteme geçişi icbar etmekteydi. II. Dünya Sava-şı’nın zorlayıcı koşulları orta-üst sınıfların güç dengesinde dramatik değişiklik-lere yol açarak Türkiye’nin toplumsal strüktürünü ciddi şekilde dönüştürdü. Zira ticaret burjuvazisi savaş yıllarında istif ve karaborsacılıkla büyük vurgun-lar yapmış ve ekonomik gücünü ciddi şekilde artırmıştı.  Eşrafın en güçlü kesimini oluşturan büyük toprak sahipleriyse savaş yıl-larında tarım ürünlerinin fiyatının sabit tutulmasıyla büyük kayıplar yaşamış, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun gündeme gelmesiyle tek parti sistemine muhalif hale gelmişti. Artık her iki sınıfta bürokrasiye meydan okumak için hazırdı.  Bu sınıfsal tabloya birde geniş halk kitlelerinin tek partinin otoriter yönetiminden rahatsızlıkları eklenince bütün muhalif kesimler CHP karşıtlığı temelinde kolaylıkla bir araya geldi. İç ve dış dinamiklerin eşgüdüm halinde yarattığı yeni konjonktürde, Milli Şef İnönü kontrollü muhalefet stratejisiyle sorunu iktidarını koruyarak rejim içinde çözebilmek amacıyla çok partili haya-ta geçişi kendi istediği kadrolarla gerçekleştirmeyi düşünmekteydi.  Bu bağlamda CHP içindeki Bayar’ın başını çektiği muhalifleri dışarda bir parti kurmaları konusunda sürekli teşvik etti. İnönü’nün 19 Mayıs 1945 tari-hindeki nutkunda yer alan; 
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“Harp zamanlarının zorlukları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir haya-
tında demokrasi prensipleri daha geniş yer bulacaktır”1 ve 1 Kasım 1945 Meclisi açış konuşmasında  “Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti 
bulunmasıdır. Bu yolda memlekette geçmiş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda 
bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girilmiştir. İki defa memlekette 
çıkan tepkiler karşısında muvaffak olması bir talihsizliktir.2 sözleri bu konuda kritik noktaları işaret etmektedir.  Nitekim Meclisteki 14 Mayıs Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşme-lerinde aynı zamanda bir eşraf partisi olan CHP içinden bu kanuna sert eleştiri-ler gelmeye başladı. Ekonomi temelli bu eleştiriler, daha sonra anti-demokratik kanunların ve meclisin denetim görevini yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını3 öngören Dörtlü Takrirle siyasi bir hüviyet kazandı.  Bu gelişmeler üzerine Dörtlü Takrir sahiplerinden Adnan Menderes ve Fuat Köprülü Vatan gazetesinde bu fikirlerini savunan yayınlar yapınca 22 Eylül 1945 yılında partiden ihraç edildiler. Refik Koraltan bu ihraçlara itiraz edince oda partiden çıkarıldı. 1945 Aralık ayının başında Bayar’da CHP üyeliğinden istifa etti. CHP’den ayrılan parti içi muhalefet 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’yi kurdu.4 Böylece Türkiye’de çoğulcu-demokratik sistem için ilk adım atılmış oldu.          

 
12 Temmuz Beyannamesinin Türkiye’de Çoğulcu Demokratik  
Sistemin Kurulmasındaki Rolü Demokrat Parti, kuruluşunun ilk aylarında iktidar partisinin büyük toleransıyla karşılaştı. Mayıs 1946’da yapılan belediye seçimlerine Demokrat Parti’nin girmemesiyle siyasal iklimdeki bu olumlu hava değişmeye başladı. İktidar muhalefet partisinin seçimlere girmeyerek çoğulcu sistemi tartışmaya açtığını düşünüyordu. Bu sebeple Demokrat Parti üzerinde idare cihazını da kullanarak yoğun bir baskı kurdu.  

                                                            

1 “Cumhurbaşkanının Güzel Nutku”, Akşam, 20.05.1945. 2  TBMMTD, D.7, B.3, C.20, s.7-9, 01.11. 1945. 3 BCA, 30.01/53.315.4. 07.06.1945; BCA, 030.01/40.241.16, 4-5, 29.05.1949; “Parti Grubunda Mühim Bir Toplantı”, Cumhuriyet, 12.06.1947; Refik Koraltan, Tek Parti Devrinden 27 Mayıs 
İhtilaline Demokratlar DP’nin Kurucusu Anlatıyor,  (Yay. Haz. K. Maman), Timaş Yayınları, İstan-bul, 2013, s.87-89.  4  BCA,490.01.5.27.17.22.09.1945; “Adnan Menderes ve Fuad Köprülü Halk Partisi’nden Çıkarıl-dılar”, Vatan, 22.09.1945; TBMMTD, B:2, O:1, 5.11.1945, s.14; Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türk Siyasal 
Muhafazakarlığının Kurumsallaşması ve Demokrat Parti, Kadim Yayınları, 2011, 114; Sina Akşin, 
Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016, 243. 
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Bu koşullarda yapılan açık oy gizli sayım, yargı denetimi olmadan anti-demokratik atmosferde yapılan 21 Temmuz 1946 seçimleri5 çoğulcu-demokratik sistem için yeni bir bunalım demekti. Çünkü bu seçimler sonunda oluşan TBMM bütün kamuoyunda olduğu gibi muhalefet partisi tarafından tartışılmakta bu da Meclis’in meşruiyetine gölge düşürmekteydi. İsmet İnönü bu tartışmaların önüne geçmek amacıyla yeni hükümeti kurmakla muhalefete tahammülsüzlüğüyle tanınan totaliter eğilimli Recep Peker’i görevlendirdi. Peker hükümeti döneminde; Demokrat Parti I. Kongresi’nce kabul edilen Hürriyet Misakı, İstanbul ve çevresinde devam eden sıkıyönetim uygulaması, iktidar partisi yöneticileri tarafından sık sık İstiklal Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlükte olduğunun hatırlatılması ve Peker’in Meclis’te hükümet bütçesini eleştiren Adnan Menderes’in düşüncelerini “psikopat bir ruhun ifadeleri6 şeklinde tanımlaması iktidar-muhalefet ilişkilerinde tansiyonu yükselten önemli gelişmelerdir. Yukarda sözü edilen gelişmelerin oluşturduğu zeminde 1947 Haziranına gelindiğinde Türkiye’de çoğulcu-demokratik sistem büyük bir kriz yaşamaktaydı. Muhalefetin siyasal manevra alanı oldukça dardı ve tek parti döneminde belli oranda iç içe geçmiş CHP teşkilatları ve devlet organları muhalefete aynı anda baskı yapmaktaydı. Rejim krizinin içinden çıkılmaz bir hal aldığını gören Cumhurbaşkanı İnönü harekete geçerek 7 Haziran-12 Temmuz 1947 tarihleri arasında hükümet kanadının üst düzey isimleri Recep Peker, Hilmi Uran, Nihat Erim ve muhalefet lideri Celal Bayar’la gerçekleştirdiği bir dizi görüşmeden sonra 12 Temmuz Beyannamesini yayınlayacaktır.  12 Temmuz Beyannamesini yayınlamadan İnönü, 7 Haziran’da Bayar’la görüşmüş ve onun muhalefet partisinin hükümet ve idare mekanizmasının yoğun baskısı altında olduğu şeklindeki eleştirilerini dinlemiştir. Daha sonra Başbakan Peker muhalefetin hukuk dışına çıktığını ifade ederek bu suçlamaları reddetmiştir.7 İnönü bu sefer 14 Haziran’da iki tarafı bir araya getirerek bir çözüm yolu aramıştır. Fakat iki buçuk saat süren toplantı da taraflar aynı iddiaları tekrarlamışlardır. 14 Haziran’da tekrar Cumhurbaşkanıyla görüşen Bayar, iktidarın baskıları konusundaki kanaatlerinin partisinin ortak görüşü olduğunu ancak İnönü’nün çabalarının partisi tarafında taktir edildiğini 
                                                            

5 “Demokrat Parti ve Seçimler”, Yeni Gazete,  20.07.1948; Cihad Baban, Politika Galerisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, 305. 6  Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s.172.  7 “Hükümetle demokrat parti arasındaki ihtilaf”, Cumhuriyet, 01.07.1947; “Başbakanımız Dedi ki”, Ulus, 11.07.1947. 
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belirtmiştir. Tekrar Başbakan ile görüşen İnönü, Başbakan’dan 1-2 ay içinde muhalefet partisiyle ilişkilerin düzeleceği mesajını alır. Bayar’ın Sivas konuşması ve Başbakan’ın çeşitli demeçleriyle politik iklim yumuşar. İnönü’nün görüşme trafiğinde Başbakan’ın hükümetin baskı yaptığı iddialarını kabul etmeyeceğini, bu suçlamaları tetkik ettirmeye hazır olduğunu ve ileri demokrasinin kendilerinin de amaçları arasında olduğunu belirtmesi,8 12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanmasında önemli psikolojik eşiği oluşturur. Zira bu sözler CHP radikal kanadının da en azından biçimsel açıdan oyunu gönülsüzde olsa çoğulcu-demokratik sistemin kuralları içinde oynamaya hazırlandığını gösterir. İnönü daha sonra 11 Temmuz gecesi radyodan okunan ve 12 Temmuz günü basın-yayın kanalıyla kamuoyuyla paylaşıldığı için 12 Temmuz Beyannamesi olarak adlandırılan metni yayınlamıştır. Beyannamede yukarda aktarılan İnönü’nün iktidar ve muhalefet kanadıyla yaptığı görüşme trafiği ve muhalefetin hukuk içinde kalması şartıyla iktidarla eşit olanaklardan yararlanması vaat edilmekteydi. Beyannamede önemli bir noktada cumhurbaşkanının partiler üstü kalacağı sözüydü.9  12 Temmuz Beyannamesi ve Türkiye’de çoğulcu-demokratik sistem arasında iki yönlü bir pozitif korelasyondan söz edilebilir. Birincisi sistemin varlığını sürdürmesi yönündeki etkisidir. Beyanname öncelikle iktidar ve muhalefet partisi içindeki radikal unsurların tasfiye edilmesinde en önemli araç olmuştur. Böylece çoğulcu-demokratik sistemin var olmasında vazgeçilmez unsur olan iktidar-muhalefet arasındaki kompromiyi (uzlaşma)10 sağlayarak sistemin varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Beyannameyle CHP içinde çatışma başladı. Peker’in demokrasinin geliştirmek için her türlü zorluğa göğüs gereceklerini11 ifade eden kimi açıklamalarına rağmen kendisinin siyaset anlayışı çoğulcu-demokratik sisteme hiç uygun değildi. Bu zorlama yaklaşımları çok geçmeden patlak verecek ve Peker cumhurbaşkanının hukuki yetkisi olmadığı halde iktidar-muhalefet ilişkilerine müdahale ettiğini iddia etmeye başlayacaktır.12 Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki çatışma, İnönü’nün Peker’e karşı 35 ler olarak 
                                                            

8 “Peker Kabinesinin İleri Demokrasisi”, Demokrat İzmir,16.06.1947; ;“Başbakan C. Bayar’ın nutkuna cevap veriyor”, Cumhuriyet, 02.07.1947. 9 “İnönü beyannamesi”, Cumhuriyet, 12.07.1947; ”İnönü’nün Demeci”, Cumhuriyet, 12.07.1947; Cumhurbaşkanı Millete Teminat Veriyor”, Demokrat İzmir, 12.07.1947). 10 Bu kavram Raymond Aron’a aittir.  11  “Recep Peker’in Demeci”, Ulus, 29.08.1947. 12  Metin Toker,  Tek Partiden Çok Partiye(1944-1950).  Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, s.194.  
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bilinen Nihat Erim liderliğinde ki gençlerden oluşan bir hizbi harekete geçirmesiyle kamuoyu önünde açıktan yapılmaya başlandı. Ağustos ayında CHP Meclis Grubunda yapılan oylamada bu grup hükümete 35 güvensizlik oyu vererek harekete geçti. Eylül ayında ise Recep Peker hükümetine 47 güvensizlik oyu verildi. Peker iki oylamada da ezici çoğunlukla (1. Oylamada 303, 2.oylamada 194) oy almasına13 rağmen o dönem CHP’sinde güvensizlik oyu alışılmadık bir durumdu. Bir kabine için çanların çalmaya başladığı anlamı taşırdı. Nitekim Meclis Grubundaki güven oylamasından sonra partide Genel Başkan Vekilliğine talip olan Peker’in bu isteği de CHP Parti Divanı tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştır. Peker İnönü’ye karşı kesin meydan okumasını 1947 CHP kurultayında Genel Başkanlığa aday olarak yapacak İnönü’nün aldığı 595 oya karşı sadece 25 oy alarak yenilecek ve siyaset sahnesinden çekilecektir.14 Peker’in tasfiyesi CHP içinde tek parti usulleriyle devam etmek isteyen radikal kanada verilmiş sert bir mesajdır. İnönü 1946 kurultayında yapılan değişiklikle değişmez genel başkanlık statüsü kaldırılsa da halen bir Milli Şef partisi görüntüsünde olan CHP’de radikal kanadın en etkili ismini etkisizleştirmekte ve siyaset sahnesinin dışına atmakta zorlanmamıştır. Böylece çoğulcu-demokratik sistemin devamı açısından vazgeçilmez olan kompromi için iktidar partisi uygun zemine gelmiş oldu. 12 Temmuz beyannamesinin CHP taşra teşkilatlarında yarattığı duygu-sal atmosfer oldukça ilginçti. Beyanname sonrası söz konusu duygusal havayı yansıtması bakımından İzmir milletvekili ve İzmir bölge müfettişi Kamuran Örs tarafından parti genel sekreterliğine gönderilen 143 sayılı raporda “İnönü 
gerçekten bizi bırakıyor mu”? “Başımıza kim geçecek”, Demokratlar İnönü postu 
kurtarmak için sizi yarı yolda bırakıyor diyorlar doğru mu?” gibi birçok soruyla karşılaştığını haber vermektedir.15 Bunun üzerine partilileri teskin etmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yaptığını bildirmektedir.  “Öksüz çocuklar gibi üzülmenize, kötümserliğe kapılmanıza lüzum yoktur, 
çünkü şahıslar fanlıdır hepimiz göçüp gideceğiz Atatürk ün ölümüne şahit olan 
bizlerden bir kısmı da İnönü yü kaybetmek talihsizliğine uğrayacaktır. O zaman 
ne yapacaksınız, ne yapacağız? C.H.P yok mu olacak? Hayır, içimizde sağ kalan-

                                                            

13 Emrullah Nutku, Demokrat Parti Neden Çöktü ve Politika’da Yitirdiğim Yıllar 1946-1948, Fakül-teler Matbaası, İstanbul, 1979, s.51;  Samet Ağaoğlu,  Siyasi Günlük: Demokrat Partinin Kuruluşu, (yay.haz. C. Koçak), İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.85.  14 Ergun Özbudun,  Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye,  İstanbul Bilgi Üniversite-si  Yayınları, İstanbul, 2011, s.119. 15 BCA, 490.100/165.658.1, 6.   16.07.1947.  
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lar, partimizin in önünden mahrum olarak sevk ve idare etmek zorunda kalacak-
lardır. O zaman, Partimiz hakikaten şiddetli bir buhran ve sarsıntı geçirecektir. O 
halde günün birinde onsuz olarak partimizin geçireceği buhranı, onun hayatında 
ve gözleri önünde geçirmesi ve bu sarsıntı devresini atlatması daha iyi olmaz mı? 

Şuna inancımız olmalıdır ki, İnönü Cumhurbaşkanı kaldığı müddetçe parti 
başkanlığından ayrılması hatıra gelebilir. Yoksa kendileri Büyük Millet Meclisin-
deki nutuklarına sadık kalarak partinin biz neferi gibi daima aramızda ve yanı-
nızda kalacaktır. 16 Demokrat Parti içinde de başlangıçta olumlu karşılanmasına rağmen  beyanname büyük bir ayrışmaya yol açmıştır. Bunu öngören Bayar beyannameyi imzalamadan partisinden, Genel İdare Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve yerel teşkilatlardan gelen kimselerden oluşan 150 kişinin katılımıyla küçük istişari kongreyi topladı ve beyanname bu kongre tarafından onaylandı.  Böylece Bayar rasyonel bir stratejiyle beyannameyi bütün Demokrat Parti’ye mal etmeyi düşünmekteydi. Ancak parti içindeki siyasal gerçeklik bundan oldukça farklıydı. Çünkü parti içinde 12 Temmuz Beyannamesiyle ilgili iki farklı görüş söz konusuydu. Radikal kanadın liderliğini yapan Mareşal Fevzi Çakmak, Kenan Öner, Sadık Aldoğan ve Osman Bölükbaşı’na göre beyanname İnönü’nün yeni oyunuydu ve eski CHP’li Demokrat Parti kurucuları İnönü’yle muvazaa yaparak Demokrat Parti’nin iktidara gelmesini engellemeye çalışıyorlardı.17 Kurucular Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın beyannameye bakışları bunun tamamen aksi istikametindeydi ve beyannameyi iktidar partisiyle girdikleri yarışta eşitlik vesikası olarak görüyorlardı. Kurucular beyannameyi reddetmekle hiçbir şey elde edemeyeceklerine üstelik CHP’ye Demokrat Parti’nin eşit şartları reddettiğine dair propaganda malzemesi verileceğine inanmaktaydı.18 Bu bağlamda Köprülü’nün şu sözleri dikkat çekicidir;  “Demokrat Partinin umumi seçimlerden sonra, Peker kabinesini baskı ve 
yıldırma siyasetine karşı ne büyük bir şiddetle mukabele ettiği malumdur. Hak ve 
hürriyetlerine kavuşmaya azmetmiş olan Türk milletinin iradesine dayanılarak 
yapılan bu çok çetin mücadelenin ilk muvaffakiyeti 12 Temmuz beyannamesinin 
neşridir. “19  

                                                            

16  BCA, 490.10/165.658.1, 7.   16.07.1947. 17  “İnönü Beyannamesi ve Demokratlar”, Yeni Sabah, 19.02.1948. 18 BCA, 490.100/204.808.2, “Celal Bayar’ın Mühim Nutku”, Tasvir, 21.06.1949. 19 “Demokrat Partiyi Yıkmaya İmkân Yoktur”, Kudret, 09.02.1948. 
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Demokrat Parti’de 12 Temmuz Beyannamesi gerekçesiyle ilk ayrılan isim Osman Bölükbaşıdır. Demokrat Parti’nin Orta Anadolu ve Karadeniz örgütlenmelerinde en etkili isim olan Bölükbaşı taşra teşkilatları tarafından çok sevilen bir figürdür. Beyannameyle “parti içindeki muhaliflerin başlarının 
Bayar tarafından İnönü’ye sunulduğu” gerekçesiyle istifa etmiştir.20 Bundan sonra partiden ayrılan ya da ihraç edilen herkes 12 Temmuz gerekçesine bir şekilde atıf yapacaktır. Ocak 1948’de partiden İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’in istifasıyla iyice gerginleşen siyasal atmosferde Mart 1948’e gelindiğinde partiden toplu kopmalar başlayacaktır. Böylece 12 Temmuz beyannamesi iktidar partisinden sonra muhalefette de parti içi iktidar savaşlarının önemli argümanlarından biri haline gelmiş oluyordu. Bu mücadeleyi Demokrat Parti kurucularının kazanmasıyla radikallerin tasfiye edilmesi kolaylaşmış oluyordu. 12 Temmuz Beyannamesi’nin Türkiye’de çoğulcu-demokratik sistemle pozitif korelasyon oluşturan ikinci yönünü ise sistemin kurumsallaşmasına yaptığı katkıdır. Beyannameyle kendisini hukuki açıdan olmasa da (İnönü halen yasal olarak CHP Genel Başkanıdır) en azından de facto partiler üstü bir konuma oturtan Cumhurbaşkanı parlamenter sistemin kurumsallaşmasına önemli bir katkı yapmış oluyordu. Bu konudaki samimiyetini partisinin 1947 kurultayında yapılan  “Kurultayca seçilen Genel 
Başkan Cumhurbaşkanı seçildiği taktir de partinin fiili idaresi tamamıyla parti 
genel başkanı vekiline geçer… İdare mekanizmasının muhtelif partilere karşı 
tarafsızlığı esastır bu keyfiyet münakaşa bile  edilemez.”21 şeklindeki değişikle göstermiştir. İnönü bu vesileyle çoğulcu-demokratik sistemin kurumsallaşması yolunda büyük bir adım atarken bunu partisine de kabul ettirmiş oluyordu.  

                                       
  Sonuç Türkiye’de başarısız Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası dene-yimlerinden sonra Demokrat Parti’nin siyasal hayata başlamasıyla yeniden kurulmaya başlanan çoğulcu demokratik sistem, özellikle 21 Temmuz 1946 Genel Seçimlerinde uygulanan anti-demokratik usuller neticesinde TBMM’nin tartışmaya açılmasıyla meşruiyet krizi yaşamaya başlamıştır. 12 Temmuz be-yannamesi Türkiye’de 7 Ocak 1946 tarihinde DP’nin kurulmasıyla en azından biçimsel olarak var olmaya başlayan çoğulcu-demokratik sistemin yaşadığı derin krizi çözdüğü gibi hukuki çerçevede kalmak koşuluyla muhalefetin dev-letten eşit muamele görmeye başlamasını başlangıcı olarak Türkiye’de demok-

                                                            

20 BCA, 030/01.66.409.2,1.  19.04.1947.   21 BCA, 490.10/443.1832.1. 11.8.1947. 
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rasinin gelişimine zemin hazırlamıştır. Bir başka deyişle 12 Temmuz tarihine kadar komada yaşam mücadelesi veren demokratik sistem beyannameyle ya-şam mücadelesini kazanmış ve kurumsallaşmaya başlamıştır.  
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Mekânda Şiirsel Arayışlar Üzerine: 
Şiirsel Olarak Tanımlanan Mekânlar Üzerinden  

Şiirsellik Sorgusu 
 Dr. Öğretim Üyesi Atilla SÖĞÜT 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Merve BALKİ 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

Özet Sanatsal ifade biçimi ile anlamlandırılmak istenen mekânın nesnelerle ve diğer dinamiklerle yarattığı ilişki potansiyelleri; düşünsel, duygusal ve algısal boyutlarla şekillenirken, oluşan yaratımın tanımı da bu bağlamda değişecektir. Şiirsel olarak ta-nımlanan mekânlar, çoğu zaman duygusal mimari - duygusal yaklaşım ile ilişkilendiri-lerek, iletişimsel bir ifade dili sağlamayı amaçlamıştır. Bu çalışma, şiirsel olması amaç-lanarak tasarlanan mekânların, şiirsel olarak ifade edilişleriyle oluşan sübjektif tanım-ları arasındaki değişkenliği ve çeşitliliğiyle-ortaklıklar ve farklılıkları ile- duygu ve algılara bağlı sınırsızlığında,  şiirsellik tanımına yöneltilen bir arayış, anlayış ve sorgu denemesidir. Bu tasarımcıların ve sanatçıların mekânı gerçekleştirme yöntemlerine yakınlaşmak, aynı zamanda kendi şiirsellik tanımlarını da verecektir. Düşlenen mekân hedefinin soyut,  içsel ihtiyaçlar dünyasından yola çıkarak, yine soyut bir hedefte-şiirsellikte-kendini gerçekleştirmesini sağlayan somut dışavurumların, mekândaki ilişkileri örneklendirilecektir. Mekânların sessiz şiirsel manifestolarına erişme yolları aranacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Şiirsel Mekânlar, Duygusal Mimari, Şiirsellik ve Tasarım, Mekânda Şiirsellik, Subjektif Algı 
 

As To Poetic Pursuit In Space: 
Poeticalness Quest Upon Spaces Defined As Poetic 

 
Abstract  The potential relationship between the objects and other dynamics created with the space which is aimed to make sense with artistic expression; while forming with 
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intellectual, emotional and perceptual dimensions,  the definition of the creation will change in this context. Poetic spaces are often associated with the emotional architecture- emotional approach to provide a communicative language of expression. This study is a search, understanding and query attempt directed towards the definition of poetry, the infinity of those  by emotions and perceptions  and diversity of the subjective definitions of the spaces, which are designed with the intention of being poetic, with the variability and diversity of their subjective expressions formed by their poetic expressions. Approaching towards the methodologies of these designers and artists in realizing space perception will provide their own description of poeticalness as well. Based on the abstract, internal needs the aim of the dream space, relationship in the space of the the concrete expressions that enable the self realization of an abstract goal-poetic-will be exemplified. Access to the silent poetic manifestations of the spaces will be sought.      
Keywords: Poetic Spaces, Emotional Architecture, Poeticalness and Design, Poeticalness in the Space, Subjective Perception  
GİRİŞ   Somutun soyut hedefi temsil edebilme gücü, kaç farklı ihtimalden geçe-bilirse, içinde kaç farklı potansiyel barındırabilirse mi yaratılacak formun en isabetlisi sayılacak? O soyut yola çıkış hedefine bürünebilmiş somut form han-gi potansiyelin parçası olacak? O temsilin gücüne kim karar verecek? Varsa-yımsal sorular kendi yolundan sapmadan, kısır döngülere karışmadan somut-laşma sürecinde kendini var ederse eğer, sonuca olan katkısı ne olacak? Uyan-dırabileceği şeylerin farkında olarak yerini alabilen seçilmiş tasarım dinamik-leri, farkındasız olanlardan daha mı başarmış sayılacak. Kaç sorudan, kaç de-neyimden sonra, istenilen hedefin bürüneceği şeyin yaratımı gerçekleşmeye hazır olacak? İstikrarlı bir merak olsa bile merakın sorgusuzluğunda gelişen, somuta yaklaşan her dışavurum deneyselliğiyle kendi potansiyelinden de mi farkındasız kalacak? Ya da sorgusallaşmış bir deneysellik yarar sağlayarak içinde barındırdığı rastlantısallığı yücelterek mi hedefi bin bir güzelleme ile belirleyecek olan?  Bu sorguları içsel bir monolog haline dönüştüren sübjektif varsayımlar, aynı şekilde mekândan ve tasarımdan yansıyan sübjektif algı durumlarına pa-ralellik gösterir. Her deneyimleyicinin algısından yansıyan potansiyel sorgula-rın ve tanımların çeşitliliği, şiirselliği o mekânda yargılayabilecek olanlar hali-ne dönüşür.   Sorgusallığa olan düşkünlük, arayışları da peşinden sürükleyecektir. Arayışlar da,  yeni keşiflerle tanımları belirleyecektir.  “Modern şiirin meşhur zorluğu, modern şüpheciliğin anlamanın ne olduğuna, anlama ediminde ne 
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yapıyor ya da ne istiyor olabileceğimize dair aldığı biçimlerden biridir. Amacı-nız anlamak değilse, niyetiniz kavramamaksa bir şiir veya insan hakkında (ya da o insana) ne söyleyebilirsiniz? Hedefiniz anlaşılabilmek değilse nedir? “An-lamak” kelimesini bir kenara bırakıp “yeniden tanımlamak” demeye mi başlar-sınız? Açıklama amacı gütmeyen bir beyanda mı bulunursunuz?” (Phillips, 2014: 58)  Tüm bu sorguları açığa kavuşturacak olan yollar yine tasarımcının/ ya-ratıcının deneyimlediği süreçlerde bulunabilecek yöndedir. Bu çalışmada ilk bölümde şiirselliğe kavramsal bir bakışla anlayış sağlamak, ikinci bölümde ise şiirsellik mekânla ilişkilendirilerek, kendi yaklaşımlarını şiirsel olarak tanım-layan sanatçılar üzerinden, kendi şiirsellik tanımlarına erişim/yaklaşım amaç-lanmıştır.  Açığa kavuşacak olan sorgular,  somut dışavurumlarıyla tanımlarına eriştiğimiz sübjektif algıları olacaktır.  
1. ŞİİRSELLİK ÜZERİNE  Şiirin, Türk Dil Kurumu’ndaki terim anlamlarının biri; “Düş gücüne, ha-yale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey” şek-lindedir. Şiir, imgeye seslenen şey ise, imgeyi zihinde soyut bir şekilde var et-tirmesiyle yaratıma götüren bir şeydir de aynı zamanda.  “Büyük Larousse Ansiklopedisi'ne (1986) göre “zihinsel imge, bir nesne-nin, bir kişinin, bir görünümün vb. yokluğunda, o nesne, o kişi ya da o görünü-mün, uyanıklık etkinliği sırasında ortaya çıkıveren öznel ve güncel tasarımıdır. Bu bakımdan bir yaratma etkinliği söz konusudur. Bilinçte oluşturulan imge, çoğu zaman nesnel gerçeklikteki varlığın tam aynısı değil; o imgeyi yaratanın kişisel özelliklerinin de karıştığı, dışarıdakine benzemesine karşın ondan farklı olan özel bir varlıktır.  Bu farklılık, artık klâsikleşmiş bir örnek olan farklı ressamların aynı manzarayı resmetmesi sonucunda ortaya çıkan farklı tablolarda net bir şekilde izlenebilir.”(Bayat, 2006: 55)   “Bir göstergenin ya da bir tümcenin sahip olduğu imgeler yanında bun-ların çağrışımsal özellikleri de söz konusudur. Saussure (1998) buna özellikle gösterge açısından değinir.  Ortak noktalar ve farklılaşan dizgiler ile devam eder. “Çağrışımsal bir di-zide bulunabilecek bu tür öğelerin sayısı değişkendir. Söylemde bulunmayan bu dizileri Saussure (1998) şu şekilde şemalaştırır:” 
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Saussure Şeması                                                “Belli bir dilsel öğenin imgesi düşünüldüğünde bu sadece gösterilenle ilişkilendirilmemeli, aynı zamanda çağrışımsal dizilerin öğeleri de düşünülme-lidir. Çünkü gösterenin özdeksel ve ya imgesel varlığına bağlı olarak gösteri-lenden başlayan ve algılanması gittikçe bulanıklaşan kimi diziler söz konusu-dur. Bunların tamamı dilsel bir gösterenin imgesel alanını oluşturur.” (Bayat, 2006:63) Bu durumda, bir kelimenin kişinin zihnindeki çağrışımlar zinciri de, kişinin özelliğine, algısına göre değişiklik gösterecektir. Algısal farklılıklar, bireysel yargılar, tespitler, tanımlar, çağrışımlar, ilişkilendirmeler, imgeleme-ler ile bağlantılıdır ve şiirselliğin sübjektif özelliği de bu bağlantılardan kay-naklıdır. Kişisel algılama durumu, bir şeyin şiirsellik durumuna karar verecek olanları haline dönüşür.  Bu dönüşüm, potansiyel kimlik, keşfedilmemiş benlik gibi konularla iliş-kilendirildiğinde, bireyin kimlik yaratımı ve tanımı da kendi sübjektif dünya-sındaki gerçeklikte var olduğundan,  o insana dair tasvirlerin çeşitliliği de diğer bireylerin kendi sübjektif dünyalarında var olur bağlantısı ile de açıklanabilir. “İmge, özün yerini almaktadır ve kişinin, Jung’un (1945) persona dediği (dün-yaya gösterilen kendilik) yönü, gerçek kişiden daha canlı ve kişi için daha gü-venilir hale gelmektedir.”(McWilliams, 2009:207)  Jung’a göre kendi davranış-ları hakkında iç görü sahibi olan bireylerin başkalarının bilinç dışı üzerinde kasıtlı olmadan yarattıkları etki prestijdir. (Jung,1999:122) Yansıyan birey, yansıtan kişiden muaf olmadığı için, kendi iç görüsünden bağımsız olarak, bi-reyin başkaları üzerindeki etki ve tanımı da yansıdığı boyutta değişecektir. 
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 Ayrıca Jung (1999: 123 ), modern sanatın halkın psikolojik eğitimi üze-rinde bir iş başardığını, biçimsel estetik anlayışını yıkan modern sanatta, sana-tın ruhunun nesnelerle eski ilişkisinden uzaklaşarak kişiselliğin karanlık kao-suna yöneldiğini ifade eder. Sanatsal ürünün hoşluğunun yerini, duyuların naif ve romantik zevkine ve nesnelere karşı zorunlu sevgisine kapıyı hoyratça ka-patan, en sübjektif ve ürpertecek kadar soğuk soyutlamalara bıraktığını söyler. Bireyin kendi içsel deneyimlerinin dışavurumları, kendi kriterleri ile yansıtıla-rak yaratıldığından, sübjektifliğin sınırsızlığında, özgün bir bağımsızlıkla yerini alır.  Öztürk (2016: 14 ), soyuttan somuta aktarılan saf ihtiyacın aktarımlar yapılan soyut dünyadaki saf çözümü arasındaki izdüşümünün kavranması ve bu izdüşümü takip eden bağlantıların kurulmasının gerekliliğini vurgular. “Şiir yazmak, beste yapmak ya da mekân tasarlamak sanatsallaşması kesin eylemler değildir. Bu eylemleri sanatsallaştıran söz konusu ürüne failin hangi niyetle ve nasıl ulaştığıdır.” (Öztürk, 2016: 39) Kendi yaratımlarını şiirsel olarak tanımla-yan sanatçıların somutlaştırma eylemine geçmeden önce niyetlendikleri bu hedefi nasıl gerçekleştirdikleri de kendi şiirsellik tanımlarını oluşturmaktadır. "Bir ömür tanımlanamadığı için birbirinden ayrılmayan ne varsa aynı." (Öztürk,2016: 204) Her deneyimleyicinin kendi içsel monologlarında oluşma-ya başlayan algısal mekân/nesne tanımı, dolayısıyla kendi şiirsellik tanımına da denk olacak ve tanımlar çeşitliliği nedeni ile birbirinden ayrışmış mekân betimlemelerine dönüşecektir.  Bachelard,  Mekân’ın Poetikası’nda şiirselliği, mekân ile ilişkilendirerek, algı ve sezgilerle oluşan iletişimsel gücü üzerinden bağ kurularak açıklamıştır. “Bachelard (1958) gündelik hayatta karşılaştığımız yapılı çevrenin çeşitli öğe-leriyle beden ve hafıza üzerinden kurduğu ilişkilerle mekânı psikanalitik ve semantik yönleriyle ‘şiirsel’ bir biçimde ele almaktadır.”(Üngür, 2011:41) Me-kanda şiirsel bir uzamın deneyimi ve tanımı söz konusu olduğunda,  bireyin algısal, bilişsel, duyusal boyutu, deneyimleri, psikanalitik süreçleri gibi bağım-sız kalınamayacak değişkenlerin keşfi de besleyici olacaktır. Bachelard’ın “yal-nız anılarımız değil, unuttuklarımız da, bir yerde barınmıştır” söylemi bilinç ve bilinçdışının bireyin üzerindeki hâkimiyeti ve tesirinin farkedilmeyen bir bo-yutta da olabileceğini vurgular. Bu durumda bireyin, şiirsellik algısını uyan-dırmasında ve şekillendirmesinde soyut bir uzamda(zihninde) farkında olduğu ya da olmadığı tüm bileşenler ilişki içerisindedir. Bachelard mekânı insan ile olan ilişkisi açısından ve şiirsel imge ile yorumladığında, mekân ve şiiri imge ve metaforu ortak benzerlikleri olarak ele alır ve sezgisellikle bağ kurar. Sezgi-sellik insanın iç görülerini ve derinleşebileceği alanları beslerken, diğer insan-
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larla da kurabileceği bağların, iletişimin de gücünü belirler. Mekân da sezgisel olduğu boyutta şiirselliğe yaklaşabilir. Mekânın iletişim kurma gücüyle, duyu-lara ve duygulara, kavramlara ve zihinlere, sezgilere ve içgüdülere kadar do-kunabilen boyutsal sekanslarla görünmez bir dili oluşur. Buna bağlı olarak da, mekânla bireyin arasında oluşan kişisel bir iletişim doğar.  Bu iletişim gücü insanda uyandırdıklarıyla, şiirselliğin de gücü olarak yorumlanabilir. Mekânla yaratılan kişisel iletişim bu alıntı ile de örneklenebilir; “Fenomenolojik yakla-şımın önde gelen düşünürlerinden Edmund Husserl, insanın mekânı algılayışı-na rasyonel mutlaklık dışında kişisellik atfetmektedir.” (Husserl, 2003)(Özbek, 2015)   Bachelard, şiir, biçim ve insanın psikolojik uzantılarını şu şekilde ilişkiliendirmektedir; “Şiir bir biçimin kapısını açan ruhtur” (Bachelard, 2013:13) “Şiirin, çoğu kez ruhun yükümlülük altına girmesi olduğunu kabul etmek gerekir. Şiirlerde, bilgi çemberinden geçmeyen kuvvetler çıkar ortaya. Eğer iki kutup, yani ruh ile zihin ele alınırsa, esin ve yetenek diyalektikleri de aydınlanır. Bize göre ruh ve zihin, poetik hayal fenomenlerinin çeşitli ince ay-rımları içinde incelenmesi için, özellikle de poetik hayallerin düşlenmesinden gerçekleşmesine kadar olan evrimin izlenebilmesi için, vazgeçilmez bir yere sahiptir.” “…Ama basit bir poetik hayal için müsvedde gerekmez, ruhun bir hareketi yeterlidir. Ruh, mevcudiyetini poetik hayal ile ortaya koyar.” Taşkın yanıyla şiir, bizde derinlerde yatan ne varsa canlandırır sanki. Dolayısıyla, bir şiirin psikolojik faaliyetini kavrayabilmek için fenomenolojik analizin iki ekse-nini, yani zihnin taşkınlıklarına giden çizgiyi ve ruhun derinliklerine giden çizgiyi izlemek gerekir.” (Bachelard, 2017: 13)   Bu ilişkilendirmeye göre, mekânın oluşturduğu potansiyel duyusal du-rum çeşitliliğine ve kişiselliğe bağlı olarak yapılacak her sübjektif tanım, söz konusu şiirselik olduğunda da, tüm değişkenleriyle beraber açmazları da bera-berinde getirecektir. Derrida’nın da adaleti şiirsel olarak ele almasının bu aç-mazlardan geçtiği bilinir. Derrida’nın adelet hesap edilemezdir yani adil olan ile olmayan hiçbir zaman bir kuralla belirlenemez söylemini Zeytinoğlu şu şekilde yorumlamıştır:  “Şu anımsanmalı: Jacques Derrida, “adalet” kavramını tanımlarken, ona “karar verilemezlik” niteliğini yakıştırmıştı. İronik bir yaklaşımdı bu… Bu söz-cük, “adalet”i tanımlamak için kullanıldığında, daha çok “açmaza düşmek” du-rumuna denk gelir. Yani “adalet” kavramının en net karşılığı, o kavramın hep bir açmaz içinde bulunmasıdır…. Bu da çok bireysel bir şey elbette; neredeyse şiirsel bir şey.” (Zeytinoğlu, 2010) Şiirsellik, adalet ile ilişkilendirildiğinde, 
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soyut ve sübjektif değişkenlerin varoluşlarıyla, ancak içsel bir karar verilebilir-liğe dönüşüyor.  Mekânın, deneyimleyiciyi neye, nasıl, uyandırdığının arayışında olundu-ğu zaman, somutlaşan verilerin metaforlaşan işlevine erişmeye çalışarak, şiir-sellik sorgusuna dair izlere yaklaşılabilir.  Mekânın yaratıcısının, mekân ve tüm metaforlarıyla deneyimleyiciye sunmaya çalıştığı soyut hedef, tüm potansiyel değişkenler ile beraber somutlara bürünürek sergilenirler. Tüm karar verile-mez tanımlarıyla, iletişimsellik ve duyumsal dışavurum sağlama hedefi ile  içsel bir yolculuk boyutuna davet eden çağrışımlarıyla, şiirsellik tanımı somut-lara hangi kurgu ile nasıl bürünüyor ve mekan yaratıcısını şiirsel niteliğe ulaş-tığına nasıl ikna ediyor?  
 
2. MEKÂNDA ŞİİRSELLİĞİN İZLERİ  Kendi yaklaşımlarını ve yaratımlarını şiirsel olarak tanımlayan mimar ve sanatçıların, sübjektif bakışlarına anlayış ve kavrayış sağlamak için şiirselli-ğin büyülü varlığını nasıl sunduklarına yönelmek gerekir.  Esin kaynakları ve yaratım süreçlerine yöneliş ile kendi açıklamalarıyla şiirselliği yaratım yolları-na bıraktıkları izleri takip edilebilir.  Mekânların ve yaratıcılarının, soyut varoluşlarla kurdurdukları sessiz iletişimlere, sebep oldukları içsel monologlara, tanımsızlık içinde kaybolan duygu durumlarına algıların çağrışım yapan uyanıklığı ile sağladıkları farkındalıklara, nasıl gerçekleştirildiklerine dair bir bakış sağlanınca, yaratıcı-nın bireysel anlamlandırmaları önem kazanır.  Tasarımcının kurgusundaki düzene dâhil olan deneyimleyici ile anlamlar çoğalır ve çeşitli anlamlar ilişkisi keşfi sorgusallığı da beraberinde getirir. “Kurgu en yalın tanımıyla bir anlam bütünlüğü yaratabilecek parçaların kom-poze edilmesidir.” (Kavut, Özdoğlar, 2015: 88) Bu tanıma göre bir araya gele-cek parçaların yarattığı anlam bütünlüğü tasarımcının hedeflediği şiirsel kur-gusunu meydana getirecektir. Şiirsellik hedeflenirken, bu parçaların nasıl bir araya getirildiğine ve o hedeflenen anlama nasıl ulaştığına bakılarak kişisel şiirsel kurguya yakınlaşılacaktır. Duyular ile ilişkilendirilen şiirsel anlayışın kurgusal çeşitlilikleri örneklendirilecektir.  Mekânı deneyimlerken oluşan psikolojik işlevler ve farkındalık da, me-kâna dair oluşabilecek tanımları etkiler.  “Jung’a göre insanın psikolojik işlev-leri duygu, duyum, sezgi ve düşünme. Yani, insanın psikolojisi karşılaştığı dün-ya içeriklerine karşı (kendi dünyası da dâhil), an içinde bu dört şekilde yanıt 
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veriyor. Bu işlevlerin bir aradanlığını farkındalık sözcüğü ifade eder.”(May, 2018) Farkındalık tanımsal ifadelerin gücünü de belirlemektedir, dolayısıyla şiirsel kurgunun farkındalığı tanımını da beraberinde getirecektir. Tanım da mekânla olan iletişimdeki farkındalığı sunacaktır deneyimleyiciye.  “Belki de bu sebeptendir ki, aniden karşılaştığımız bir görüntü, bir koku ya da bir ses öyle tanıdık gelir ki, belleğimizin derinliklerine attığımız bir anı ile bağlantı kurarak yeniden zihnimizde bir imaj olarak canlanıverir. Bu nedenle, algıları-mız aracılığıyla mekânları deneyimlerken, mekân ve kişi arasında bir tür alış-veriş olur. Mekân kendi aurasını yansıtırken, deneyimleyen kişi de kendi duy-gu ve algılarını mekâna yansıtır.” (Pallasmaa, Holl, 2011)  Mekânsal kurgular tanımlanırken/yansırken sayısız ihtimalleri ve farklı-lıkları içinde barındırır. Deneyimleyicinin psikolojik işlevini uyaran somut verilerin, deneyimleyici ile olan soyut ilişkisi bu durumda bu ihtimalleri belir-leyenlerdendir. Yüksel (2012:79) de “Renklerin algılama sırasından sübjektif yorumlamalar ortaya çıkar. Bunun neticesinde, dinlendiricilik, sevinç, hüzün vb. pek çok psikolojik etkileri olduğunu kanıtlayan deneyler yapılmıştır. Örne-ğin, mavi ve kırmızıya boyanmış bir iç mekânda denekler üzerinde yapılan deney sonucu kırmızı oda da bulunan kişi de gergin bir durum gözlenmiş, di-ğerinde ise sakin ve daha uzun süre kaldığı tespit edilmiştir.” şeklinde açıkla-ma getirmiştir. Bu örneklemeye göre, tasarımcının şiirsel kurgu ile tasarladığı-nı ifade ettiği bir mekân bile, her deneyimleyici tarafından, kendisinin farkındalığı ve psikolojik işlevlerinin değişkenliğine bağlı olarak tanımlanır.   “Donald Norman'ın Duygusal Tasarım Teorisi, tasarımların insanların duygularına ve deneyimlerine odaklandığını ve tasarım ve insanlar arasında bağlamsal etkileşim sağladığını vurgulamaktadır. Fizyolojik ve psikolojik duyu-lar tarafından sağlanan uzamsal deneyim ile (görme, işitme, dokunma, koku, tat ve telepati gibi) yaşadıkları çevre (ışık ortamı, ses ortamı, sıcak çevre, sos-yal çevre vb.) ile karşılıklı olarak duyusal bir deneyim de yaşayabilir-ler.(Donald Norman, 2004: 457) Norman’ın duygusal tasarım teorisine göre,  dışarıdan gelen etkilerin insanda oluşturacağı duygusal iletişim, tasarıma dâhil edilen bir faktörün kullanım biçimiyle şekillenecektir. Örneğin, ışık ve doğa tasarımın parçası olduğunda, boşluk olarak bile var olduklarında anlatmaya çalıştıkları şeyler olacaktır. Mekana dâhil oluş şekilleriyle ifadelerini de ortaya koyarlar. Ortak bir duygu durumu oluşturma potansiyelleri ve duyulara olan güçlü dokunuşları ile deneyimleyici ile iletişimdedirler. Bu yaklaşımlar da ileti-şimsellikleri ile mekânda şiirsellik ile ilişkilenmektedir. Tadao Ando, Luis Barragan, Xavier Corbero, Carlo Scarpa, Ricardo Bofill, Peter Zumthor, Le 
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Corbusier, Louis Kahn gibi mimarlar deneyimleyici ile iletişimselliği amaçlayan yaratımları hedeflediklerini dile getirmektedirler ve bunu şiirselliğe atfetmek-tedirler. Kendi yaklaşımlarını şiirsel olarak ifade eden mimar ve sanatçıların esin kaynaklarına, kurgu yöntemlerine ve söylemlerine yakınlaşarak sübjektif tanımlarına erişmeye çalışmak kendi şiirselliklerine anlayış sağlayacaktır. Bu bölümde bazı tasarımcılara yaklaşımlar ile mekânda şiirselliğin izleri arana-caktır:  Ando,   Japonya’daki spiritüel yaşam felsefesinden referanslarla hiçlik ve boşluk kavramlarını yüceltir.“Tadao Ando, insanların duygusal tasarım duru-muyla ilişki kurmalarını sağlar ve geleneksel Japon kültüründeki, sessiz, uzak, açık, berrak ve şiirsel olarak karakterize edilen Zen felsefesini yansıtır. Araş-tırma sonuçları, Ando'nun yapı malzemeleri ve geometrik tasarım dilinin mi-mari özelliklerini, ışık, rüzgâr, su gibi çeşitli doğal unsurları bina tasarımlarına uygulamak, su içeren sanatsal durumlardan oluşan şiirsel detay estetik özellik-lerine dâhil etmek ve ışıkların iç içe geçmesini sağlamak olduğunu ortaya koymaktadır.” (Hsu vd., 2015)  Yapmaya çalıştığı şeyin ışığı bestelemek oldu-ğunu söyler Ando ve ışığı merkeze koyarak, ışığın gücünü vurgular. “Ando’nun tasarımları, soyut bir spiritüel ruhu, şiirsel bir alana dönüştürür ve mekânın ruhu kavramını sunar, doğayı ve mimarlığın ruhunu şekillendirir ve insanları aydınlatmak ve onları bir farkındalık dünyasını tecrübe etmek için özel bir durum yaratır.” (Hsu vd.,2015) “Tüm karmaşık unsurları basitleştirerek, insan-ların deneyiminin azalmamasını sağlamak için daha az kompozisyon elemanı kullanır. Rezonans oluşumunu ve duygusal bir diyalog kurmalarını sağlar. Ando, tasarım konseptlerini, mekânın anlamına göre paragraflar, cümleler ve bölümlerle şiirsel olarak yazmaktadır.” Ando’nun kompozisyon özellikleri için yapılan sınıflandırmalardan biri si de;  Beş Duyu Tasarım Modu’dur. Tasarım disiplinini duyusal farkındalığı uyandırmak üzerine kurmuştur. “İnsanların mimariyi kalplerinin altından hissetmelerini ve kişinin ruhu ile mimarisi ara-sındaki zihinsel uyum ve ilhamı deneyimlemelerini sağladı.” (Hsu vd.,2015) Su kilisesini de suyun, rüzgarın ve kuşların sesi dinlenerek doğa ile iletişime açık halde ve gün ışığını mekanda hissettirerek kurgulaması doğayı algılara kutsal-lıkla birlikte sunduğunu göstermektedir. Sınırsız doğa algısı şeffaf mekân için-de algılanabiliyor. Mekân doğanın bir elemanı olarak var oluyor. Ando, doğa ile şekillenen bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Işığı spritüel bir çağrışım yapacak şekilde sunarak insanın doğa arasındaki ilişkiyi yeniden hatırlatmasını amaç-lamıştır.  Ando’nun iç mekânında Budistlere has kırmızıyı ve Budizm’de sem-bol olan nilüferin havuzdaki kullanımıyla Su Tapınağın’da gün ışığı süzülerek 
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ilahi bir güçten gelen kaynak gibi mekâna yansımaktadır. Ando (1995) Su kili-sesi için “Akan bir su kütlesine bir haç yerleştirerek, Tanrı'nın fikrini kişinin kalbinde ve zihninde var olduğu gibi ifade etmek istedim. Ayrıca oturup medi-tasyon yapabileceği bir alan yaratmak istedim.” açıklamasını yapar. Ando (1995), “Bence mimari yüksek sesle konuşmamalı. Doğanın ışık ve rüzgâr kılı-ğında konuşabilmesi için, mimari sessiz olmalı.”  sözleriyle doğa ile kurulacak iletişimselliği yücelterek kendi şiirselliğini ifade etmektedir.  Luis Barragán ise mimarisinde iletişimini, Meksika’nın kültürel kimliğini yansıtan sarı, kırmızı, pempe, lila renklerini minimal mekânların geniş yüzey-lerinde uygulayarak sunmuştur. “Luis Barragán'ın şiirsel hayal gücünde renk, boyut veya mekân kadar önemli bir rol oynar. Sert dokular ve su yansımaları, renkli binalarındaki parlak güneş ışığının etkisini artırıyor.” (Archdaily, 2018) Tasarladığı Gilardi evinin kullanıcıları verdikleri röportajda şu şekilde açıkla-ma yapmıştır: “Sarı renk Barragán’ın ruhaniliğiyle ile ilişkilidir. ”ayrıca “Kendi-sini evin etrafında ekilmiş şaşırtıcı jakaranda ağacından esinlenerek buldu” (Nowness, 2016) Ağacı merkeze koyarak tasarımını şekillendiren Barragán, ağacın çevresindeki yüzeylerin renk kurgusunu ağacın çiçeklerinin lila rengini referans alarak gerçekleştirmiştir. “Duygusal mimariye inanıyorum, mimarlı-ğın güzelliği için heyecan verici olması insanlık için çok önemlidir. Eşit derece-de iyi teknik çözümler varsa, mekânı yaşayan ya da hayran olanlar için güzellik ve iyi duygu mesajı veren, sanattır.” der Luis Barragán ve 1980’deki The Pritzker mimarlık ödüllerindeki konuşmasında da “güzellik, ilham, büyü, ses-sizlik, samimiyet gibi olguların yol göstericisi olduğunu ifade eder. Bir röporta-jında da Barragán’ın ifadeleri şöyledir: “Endişe verici oranlarda, güzellik, ses-sizlik, şaşkınlık, ilham, büyü, sihir, büyü ve aynı zamanda huzur mimariden tamamen kayboldu; ancak, bunların hepsi ruhumda tanıdık bir yer buldu. Mi-marlık, atmosferde ruhsal bir refahı yaratan bir sanattır. Mimarlık bir sığınak, kalbimde duygusal bir yer.”(Barragán,1981) Barragán, mimari yaklaşımını tanımlarken bile duygusal bir ifade dili kullanmıştır.  “Dokunsal malzemeler, yoğun gösterişli renkler,  sonsuz devamlı yüzeyler mimari ve doğa ile bir diya-log kuran bir perspektif oluşturuyor. Bu perspektif, sessizliği ve duyguları temsil eden mimari deneyimin özü oluyor. Su, ruhani ışık-gölge ilişkisi, geo-metrik yalınlık,  arklar, çeşmeler, heykellerden oluşan,  duygusal etkilerle ile sosyal ortak alanlar yaratıyor. Sessizlik duygularımızı melankoli, nostaji ve meditatif çağrışımlar ile uyandırır. Aynı zamanda bu sessizlik, mimari deneyi-mi tamamlamaya yarayan bir oluştur. Bunun gibi duygusal mimarileri dene-yimlerken, kendimizi kaybetmek için sessizlik ana eleman haline dönüşür. 
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Barragán için ışık ve sessizlik duygusal yaklaşımının temelini oluştu-rur.”(Politecnico di Milano, 2017) Barragán,  1980’deki Pritzker mimarlık ödü-lü gecesindeki konuşmasında;  “Her zaman içimdeki sakin sessizliğin mırılda-masına izin vermeye çalıştım ve sessizlik çeşmelerimde şarkı söylüyor …” diye ifade eder. Hem deneyimleyiciler tarafından şiirsel tasvirlerle tanımlanan, hem de Barragán’ın yaratım sürecinde şiirselliği amaçladığı mekânları, sessizlik içinde insanın kendi içselliğine dönüşüne olanak sağlıyor.  Heykeltraş Xavier Corbero, Barcelona’da inşa ettirdiği ve epik olarak ad-landırdığı evinde verdiği röportajında (Nowness, 2017) tüm sanatsal çalışma-larında olduğu gibi, ‘şiirsel’ bir dil yakalama çabası olduğunu dile getiriyor. Beton ve ahşap malzemelerin kullandığı yapının iç mekanları gün boyu ışık alacak ve dışarıdaki yeşil manzarayı olabildiğince iç mekana dahil edecek şe-kilde düzenlenmiş. Evine, anılarını not aldığı bir ‘ajanda’ gözüyle baktığını söy-leyen Corbero farklı dönem ve etnik kökenlere ait mobilya ve sanat objesini sanat galerisi mantığında sergilenircesine konumlandırılmış. Anısı olan, özel parçaların hatırlattıkları da aynı zamanda da yaşam alanında varlığını sürdür-mektedir. Atriumda pencerelerle bir kaleydoskop etkisi yaratılmış ve doğal ışığın farklı etkilerle büyülü yansımalar yaratmasına izin verilmiştir. Figüratif heykellerinin bulunduğu bahçesi meditatif anlarına hizmet eder. Evinde verdi-ği röportajında (2017)“İnsanları çok iyi hatırlamam,  tavır ve jestlerini çok iyi hatırlarım” ifadesiyle insanın iletişimsel olan yönü ve gücü ile ilgilendiği anla-şılmaktadır. Bu söylemini kurguladığı mekânın bahçesindeki figüratif heykel-lerin yanında gerçekleştirmiştir. “Mümkün olduğunda, her zaman yapmaya çalıştığım şey şiirdir. İster heykeller, binalar, isterse mekân olsun, yaptığım şeyin sonucu şiir olsun. Her nesnenin kendi kişisel hikâyesi vardır.”Corbero, (Nowness, 2017)  verdiği röportajında, Dali ile olan arkadaşlığına ve anılarına da yer vererek duygusal ve mizahi paylaşımlarda bulunmaktadır. Anıları, an-lamı ve hikayesi olan mobilyaları, gün ışığının büyülü-illizyonel kullanımı ve heykelleri ile Corbero kendi şiirsel kurgusunu oluşturmaktadır.  Luis Kahn  da (1965), Carlo Scarpa’nın eserlerinin büyüsüne kapılıp onun işlerini yazdığı bir şiirle tasvir etmeyi tercih etmiştir: "Güzellik" ilk his, Sanat, ilk söz..Ayrılmaz unsurların bütünlüğünün duygusu”diye başlar  ve  “Bir sanat eseri, "Form" un bütünlüğünü gösterir”… “Elemanların seçilen şekilleri-nin senfonisi.”… “Detay, doğanın hayranlığıdır.” gibi tanımlarla devam eder.  Duygu ve algıları merkeze koyarak iletişimsel dili amaçlayan bu mimar-lar şiirselliğe yakın olduklarını bu merkezle bağ kurarak açıklamaktadırlar. 
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Ortak noktaları bu amaç iken,  yaratma şekilleri ve sonuca giden yöntemleri durumsal ve kişisel olarak farklılaşıyor. Işık, renk, doğa ve sessizlik hissini dik-kate alarak şiirselliği sağlama çabaları çoğu zaman ortaklaşıyor.  Bu dinamikle-ri, kendi yorumları ve vermek istedikleri duyguyla sunmalarıyla da birbirle-rinden ayrılıyorlar. Mimariyi şiirselliğe taşıyarak, insana dokunabileceklerini savunmaktadırlar. “Van Schaik de mimarlığın şiirsel mekâna yaklaştığı ölçüde varlığını referans noktası olan insana yaklaştırabileceğini söyler.” (Van Schaik, 2002) (Özbek, 2015)  Mekâna disiplinler arası şiirsel yaklaşımlarla bakılırsa; şiirsel yaklaşımı mekânda sözcükler-yazı ile yansıtmak isteyen çağdaş sanatçıların da iletişim-sel bir dil sağlamayı amaçladıkları görülmüştür. Kamusal, siyasal ve ya sosyo-lojik içerikli mesajlarını dahi şiirsel dil ile sunmayı tercih etmeleri mekânın algısal analizlerinde, tanımında ve anlamlandırmalarında büyük rol oynamak-tadır. Mekânda şiirselliğin göreceliliği düşünüldüğünde, bu sanatçıların mekâ-nı kullanarak ve anlamlandırarak yaptıkları çalışmaları da mekândaki şiirsel arayışlara örnek olarak açıklık getirebilirler. Neo-Kavramsal sanatçılardan Jenny Holzer duvarlarda kısa metinlerinin şiirsel ifadelerini elektronik şekilde sunarken bir tepki ortaya koyma ve izleyiciler arasında diyalog kurma amacını hedefler. Holzer’in ekranda yaratmayı amaçladığı iletişim dili, mesaj kaygısı olan şiirsel yaklaşımıdır. İşlerin görsel çekiciliği de yüzleştirici şekilde umut, umutsuzluk, ihtiyaç özlem gibi temalarla izleyiciyi hiç beklemediği ortamlarda, beklemediği şekillerde sarsıcı bir şekilde etkileyebilecek gücü barındırır. Jenny Holzer’den etkilenerek ilham aldığını dile getiren çağdaş sanatçılardan Robert Montgomery'nin 2013’te verdiği röportajında; “Yapmaya karar verdiğim şey, Jenny Holzer ve Lawrence Wiener gibi insanlardan gelen post-kavramsal bir geleneğe - metin sanatına - ama şiire bir adım daha yaklaşma denemesiydi.”   “Lise İngilizce öğretmenim bana Larkin’in Yüksek Pencereler adlı şiir ki-tabını verdi.. “Şaşırtıcı bir şekilde, son sözler şöyle:“ Sözlerden ziyade yüksek pencerelerin düşüncesi geliyor: Güneşi kavrayan cam ve ötesinde, hiçbir şey göstermeyen ve hiçbir yerde olmayan ve sonsuz olan koyu mavi hava .”. Görüntü şiirdir.  Philip Larkin her zaman aklımın arkasında.”. “Sanırım bir şeh-rin sihrini hatırlamak ve kutsal ve günlük hissini ya da sıradan bir Tanrı hissini ortaya çıkarmaya çalışmak, işimin önemli bir parçası. Sadece kendimi daha iyi hissetmek için.”  (Montgomery,2013) Suyu çekilmiş boş havuzlarda,  gün batı-mında açık havada, şehrin beklenmedik bir binasında, kimi zaman ateşe vere-rek ve içeriği ile beraber mekânsal algıyı da sorgulattığı devasal yazı çalışmala-rı sergilediği yer ve mekânlara yeni anlamlara olanak tanımaktadır. Aynı yazı 
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çalışmalarını bilinçli olarak seçilmiş farklı mekânlarda sergileyerek, izleyici ve mekân arasındaki potansiyel iletişim çeşitliliğine ve derinliğine de olanak sunmuştur.  Bu iki örnekte de fikirsel ve duygusal dışavurumların, büyük ölçekte ya-zılar ile sunulup, yer aldıkları mekânla ilişkileri düşünüldüğünde, mekândaki algının değişkenliği söz konusudur. Sanatçıların, kimi zaman düşünme ve gör-me biçimlerini etkileyen, okulda rastladıkları bir şiir kitabı,  kimi zamansa gör-sel çekiciliğin ne olduğuna dair keşifleri kendi yaratım yollarını bulmalarına yardımcı oluyor. Sanatçılar, izleyicinin bulunduğu mekânla, sözcüklerle yaptık-ları sanat çalışmaları aracılığı ile izleyicinin zihninde oluşan yeni soyut mekân-lar arasında geçişler yaratarak belleklerinde oluşan çağrışımlarla bir sorgu ve duygu yaratmayı hedeflerler. Her disiplinde, bir kurgunun şiirselliğe erişebil-mesi için duygularla etkileşimi sağlayarak iletişimselliği beklenmektedir. Philippe Starck da tasarımlarında iletişimselliğin ilk amaç olacak kadar önemi-ni, “Meyve sıkacağım limon sıkmak değil, konuşmaları başlatmak içindir.” ifa-desiyle belirtmiştir. 
 
SONUÇ Mekânların görünmez şiirsel manifestolarına erişim, duygusal arayış ve yaklaşımlarla kurmaya çalıştıkları iletişimden geçiyorsa, mekânın yaratıcısının hedeflediği biçimsel kurgu da kendi arayışlarına bulduğu formüller gibidir denilebilir. Işık, renk, oran, kompozisyon, biçim, ritim, doku, malzeme gibi so-mut verilerin duyumsal bir sahneye dönüştürdükleri mekânı şiirsel yapan ta-nımları bir sınırlandırma ve ya sınıflandırmalarla kararverilebilir olarak ele almaktansa, tasarımcının ve ya sanatçının niyeti ve sübjektif yorumuna yöne-lerek anlayışla bir kavrayış sağlamak gerekmektedir. Her yaratıcının kendi dilini, şiirselliğini yaratma yöntemleri içsel yolculukları, yaşamsal ve kültürel deneyimleri, ihtiyaçları, yoksunlukları, gözlemleri, anıları, rüyaları ile bireysel yönelimleri ve edinilmişlikleri gibi dinamikler ile ortaya çıkıyor. Kendileri ile iletişimde oldukları anlar, yaratım süreçlerini de besliyor.  Bu verilerden yola çıkarak,  deneyimleyiciye ihtiyacı olan duyusal durumu sunacak olanağı sağlı-yor ve ondan sonrası deneyimleyicinin algısına kalıyor. Şiirsellik amacıyla yola çıkarken, hangi tasarım kriterini nasıl bir kurgu ile sunacaklarını kendi yön-temleriyle belirliyorlar. “İnsan dua etmek için bir ikonanın önüne çöktüğünde, Tanrıya duyduğu sevgiyi ifade edecek doğru kelimeleri bulur, ama bu sözler gizli kalır, sır olarak kalır. Bir sanatçı da karakterler hikâyeler bulduğunda dua 
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etmiş gibi olur. Yaratırken Tanrı’yla sohbete dalar ve doğru kelimeleri bulur.” (Özsoy, 2017:172)  Sinemaya şiirsel yaklaşımıyla, Tarkovski’nin yaratım süreci için kullandığı bu ifade, şiirselliği amaçlayan mimarların ifadeleriyle de ben-zeşmektedir. Barragán’ın (1981) ne tür rüyalarınız var sorusuna “Çoğunlukla çocukluğumdan gelen masallar.  Ayrıca, Arap bahçeleri kendi içlerinde hayallerin rüyalarıdır. Bir gizem-den diğerine uçuyorum.” cevabı,  tasarım sürecinde anılarından gelen duygu durumlarına gösterdiği hassasiyeti açığa çıkarmakta ve sübjektif şiirsellik algı-sının oluşmasında etkili olanlardandır;  “Hafızamda kayıtlı deneyimler olma-dan bir şey tasarlamak benim için zor olurdu. Bütün hatıralar ilham verir ve değerlendirme için bir işaret sunar.” Barragán’ın bu röportajında mimariye olan yaklaşımlarını açıkladıktan hemen sonra hevesle Baudelaire’dan bir şiir okumaya başladığı belirtilir.  Örneklenen sanatçıların ve mimarların, şiirsel yaratım süreçlerindeki duygu ve iletişim yaratma amacı ortaklıkları benzeşirken, soyuttan somuta geçiş aşamasındaki biçimsel dilleri ve ilham kaynakları kişiselleşmeye başlaya-rak farklılaşmaktadır.  Bu durumda, tasarımda yaratıcı sürecin her zaman belli bir kritere bağlı olmayacağı ve bunun içsel bir yaratıcılıkla ilintili olduğunun bilinmesi gerekti-ği sonucuna ulaşılmaktadır. Mekân ve şiirsellik birlikteliklerine, duyusal boyut-larda kesişerek iletişim sağlayabildiği ölçüde, kendi kurgusuna ikna edebiliyor yaratıcısını… 
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Özet Evrenin oluşumundan günümüze kadar varlığı bilinen çeviri etkinliğinin en te-mel işlevi diller arası aktarımdır. Ancak dünyada her alanda yaşanan gelişmeler çeviri olgusunu da etkilemiştir. Metin türleri farklılaşmış ve daha işlevsel hale gelmiştir. Bu-na paralel olarak gün geçtikçe çeviri etkinliği kendisine özgün bazı normlar çerçeve-sinde soyo- kültürel roller üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle ki çeviri etkinliği son çeyrek yüzyılda ayrı bir dalına dönüşmüştür.  Çeviri alanında ki yeni paradigma anlayışı kaynak metin kuramsallığından sıyrı-larak erek okur ve erek kültür merkezli işlevsel çeviri anlayışını beraberinde getirmiş-tir. Kaynak metin ilk yazıldığı dilden başka dil veya dillere aktarılmadığı sürece sadece o dili ve kültürü tanıyan toplumun hizmetindedir. Çünkü yazar, o toplumu hedef alarak metni üretmiştir. Ancak çeviri aracılığı ile erek okurun hizmetine sunulan kaynak me-tin, erek okurla buluşmuş ve erek kültür içerisinde kendisine yer bulmuştur. Erek dile çevrilen ve erek okurla karşılaşan kaynak metin bir evrim geçirmiştir. Kaynak metin çevirmenin erek okura aktardığı şekilde artık varlığını erek toplumun normları çerçe-vesinde sürdürmek zorundadır.     Bu çalışmada da kaynak metin ile ve erek okurun buluşturulması, çeviri etkinli-ğinin farklı kültürleri birbirini anlamaya olanak sağlayan bir iletişim aracı olması açı-sından toplumsal bağlam içerisinde incelenecektir. Kaynak metni kendi dünyasından ayırarak farklı bir evrene gelmesini sağlayan ve erek okurun beklentileri karşılayacak, erek metni üreten çokkültürlü çevirmen kimliğine yönelik öneriler vurgulanacaktır. Çeviri etkinliğinin değişen rolü çerçevesinde kaynak metin ile erek okurun karşılaşma-sı, nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.     
Anahtar Sözcükler: Kaynak Metin, Erek Okur, Çeviri, Çevirmen   
Translatıon Of The Weldıng Text As A Meetıng Poınt  
Abstract The most important function of the translation activity, which has been known since the formation of the universe to the present, is the transfer of languages. However, developments in every field in the world have also affected the translation phenomenon. Text types have become different and more functional. In parallel with 
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this, the translation activity has been obliged to assume cultural roles within the framework of some specific norms. For this reason, translation activity turned into a separate branch in the last quarter century. The new understanding of paradigm in the field of translation has been eradicated from the source text theory and brought to life as a concept of functional translation. The source text is only in the service of the society that recognizes that language and culture unless it is transferred to languages or languages other than the first written language. Because the author has produced the text by targeting the society. However, through the translation, the source text presented to the readers of Erek met with the reader and found itself in the culture. The source text, which is translated into the language and confronted with the reader, has evolved. The source text has to continue its existence within the framework of the norms of the society as it translates the translator into the target reader. In this study, it will be examined in the social context in order to bring together the source text and the target reader, and the different cultures of translation activity will be a communication tool that allows each other to understand each other. Suggestions for the identity of the multicultural translator who will make the source text come from his own world to a different universe and meet the expectations of the target reader will be emphasized. Within the framework of the changing role of translation activity, the comparison of the source text with the target reader will be examined based on the interpretation as a qualitative research. 
Key Words: Source Text, Target Reader, Translation, Translator 
 
Giriş Çeviri eylemi insanlığın dilleri kullanmasıyla başlamaktadır. Çeviri, tarihi süreç içerisinde ilk başlarda sadece birebir sözcük ve tümce çevirileri söz ko-nusu iken, yaşamın her alanında çeviriye ihtiyaç arttıkça ve buna paralel metin türleri çeşitlendikçe kültürel odaklı çeviri yaklaşımları bu alanda yeni ufuklara açılmak durumunda kalmıştır. Çevirinin sadece çeviri olamadığı düşüncecin-den hareketle, son çeyrek yüzyılda sosyo- kültürel bir boyutunun olduğu ve farklı bilim dalları ile ilişki halinde özgün bir kimliğe kavuştuğu bir pradigma değişimi olmuştur.  Çeviri eylemi kendi kültürel derinliği çerçevesinde kaynak metin odaklı geleneksel çeviri faaliyetlerinden uzaklaşarak, dilin arka planında bulunan kültürü ön plana çıkaran erek okur odaklı çeviri etkinliklerine yönelmiştir. Ancak kaynak metnin kendi özgünlüğünü kaybetmeden kendi yazın geleneği-nin taşıdığı kültürel sembollerin anlaşılmasının, erek kültürde tanınmasının ve saygı duyulmasının sağlanmasının unutulmaması gerekmektedir.   Erek kültüre çevrilmiş kaynak metin yeni bir kimlik bulmuştur. Ancak böyle bir oluşum erek metni öncelemek anlamına gelmemektedir. Aksine kül-
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türlerarası bir iletişime yönelik işbirliğine neden olmalıdır. Bu tür bir kültürle-rarası işbirliği, kaynak metinle erek metnin buluşmasına aracılık yapan bir iletişim uzmanı kimliği ve donanımına sahip, çevirinin öznesi konumunda olan çevirmen tarafından gerçekleştirilecektir.  Çevirmen, çeviri sürecinde kaynak metni iyi okuyup zihinsel bir analiz-den geçirerek toplumsal ve kültürel etkileşimleri göz önünde bulundurarak erek okurun hizmetine sunan öznel bir kişiliktir. Kaynak metni anlamaya yö-nelik çalışmaların erek okura yönelik çeviri etkinlikleri, farklı kültürlerin bir arada varlık gösterebilmeleri için, çevirmeni daha bilinçli hale getirmektedir. Bu da gerek çokkültürlü toplum düzeyinde gerekse yazınsal çeşitliliğin yaşan-dığı toplumlararası iletişimde kaynak metin ve erek okurun “ kültür” tabanın-da hoşgörü çerçevesinde buluşmasına katkı sağlayacaktır.    
1. Çevirinin Tarihsel Süreci Çeviri eyleminin ortaya çıkışı, insanlık tarihi kadar geçmişe dayanmak-tadır. Ancak çok daha sonra dilsel göstergeler olan yazının bulunması ile çevi-rinin varlığı somut olarak kanıtlanmıştır. Arkeologlar, binlerce yıl önce kurul-muş özellikle Mezopotamya’da kurulmuş çeşitli medeniyetler tarafından kil tabletlere Sümer çiviyazılarıyla yazılan yazılar aracılığı ile çevirinin varlığını gün yüzüne çıkarmıştır. Daha sonra Mısır, Çin, Yunanca, Arapça, İbranice ve Yunancadan türeyen Latin alfabeleri ile dillerin yazınsal doğuşu gerçekleşmiş-tir. Çeviri eyleminin tarihsel süreç içerisinde varlığı, insanlığa kültürlerarasın-da nasıl bilgi alışverişi yapıldığı, toplumların zamanla nasıl geliştiklerini gös-termektedir. Çeviri işini yapan çevirmenler yaptıkları çok çaba gerektiren ça-lışmalarla dillerin gelişimine ve insanlık tarihinin oluşmasında pay sahibi ol-muşlardır. Bu anlamda Aksoy şöyle söylemektedir;  
Çeviri tarihini oluşturmak; insanlar, kültürler ve uygarlıklar arasında 

geçmişten beri süregelen kültürel alış veriş ağına ışık tutmak, hangi eserlerin 
nasıl ve neden çevrildiklerini anlamak, çevirinin hangi koşullarda gerçekleştiğini, 
toplumların gelişmesine katkısını, ulusal yazınların nasıl ortaya çıktığını ve geç-
mişten günümüze çevirmenlerin bu zevkli ama bir o kadar zahmetli işe hangi 
nedenlerle katlandıklarını öğrenmek demektir (Aksoy, 2002: 13).  Çeviri eyleminin kurumsal anlamda düzenli olarak yapıldığı dönem Yu-nan yazının önem kazandığı Romalılarla başlamaktadır. Horatius ve Cicero gibi anlam odaklı metin çevirisini savunan düşünürler, çeviri etkinliğinle uğraşmış-lardır. Yunancaya özgün metinleri Latinceye aktarmışlardır. Ortaçağ’da genel-
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likle dini kitap çevirileri söz konusu iken, matbaanın bulunmasıyla birlikte hem dini kitaplar hem de diğer metin çevirilerinin sayısı hızla artmıştır. Bu nedenle çeviri faaliyetlerinde arma görülmüş ve çevirmen işini yapanların sa-yısı gittikçe artmıştır. Özellikle Rönesans döneminde çok farklı kültürlerden çeşitli Avrupa dillerine çeviriler yapılmış ve Avrupalılar farklı kültürlerle ta-nışma fırsatı bulmuşlardır. Aktaş’a göre; 
Rönesansın başlangıcıyla birlikte yoğunluk kazanan çeviri hareketi, doğu-

lu bilginlerin Avrupa’da tanınmasına vesile olmuştur ve bu bilginlein eserleri, 
Rönesans döneminde, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gibi 
çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiştir (Akt. Yalçın, 2015: 22).  17. yüzyılda klasik eserlerin çevirisi nedeniyle özellikle dönemin popüler dili Fransızca ön plana çıkarılmıştır. Diller arasındaki yapısal ve dil bilgisel farklılıklar nedeniyle eşdeğer bir çeviri olmayacağı bunu yerine anlamsal çevi-ri olması gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu dönem de Osmanlı İmparatorluğu Fransızca tercümanlar yetiştirilmesi amacıyla İstanbul’da “Dil Oğlanları ve Tercümanlar” adında okul açmıştır. 18. yüzyılda çeviri faaliyetlerinin gittikçe arttığı görülmekte ve çeviri de yaratıcılık düşüncesi hâkim olmuştur. Bu an-lamda çeviri yaparken her dilin özgün yapısının korunması gerektiği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Lale dönemine denk gelen 18. yüzyılda Osmanlılarda ise özellikle mühendislik alanında toplu çeviri hareketi başlatılmıştır. Çevirinin Osmanlı toplumunun kültürel anlamda değişiminde rol oynadığı görülmüştür. 19. yüzyılda çevirinin etkinliğinin değişik yöntemlere göre uygulanmasını ko-nusunda çalışmalar olmuştur.  Kaynak metnin erek dile aktarılmasında aynı etkiyi yaratması amacıyla özgün metine bağlı kalınması konusu gerekliliği gündeme oturtulmuştur. Os-manlı döneminde bu yüzyılda telif Tercüme Dairesi aracılığı ile batı edebiya-tından birçok edebiyat eseri Türk edebiyatına çevrilmiştir.  20. Yüzyılda çeviri alanında büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Çeviribilimin özgün bir bilim dalı olarak doğuşu bu yüzyılda çeviri kuramlarının ortaya çıkmasıyla olmuştur. Ayrıca çeviribilim diğer bilim dallarıyla çok sıkı işbirliği içerisine girmiştir. Bu anlamda Yalçın şöyle düşünmektedir; 

Günümüze gelinceye kadar, çeviri olgusu, geçirmiş olduğu tarihi süreç içe-
risinde, pek çok aşamalardan geçerek diğer bilim dallarıyla ilişkiler içerisinde 
kendisi için gerekli sentezlere ulaşmış, bir ölçüde kendi sınırlarını çizebilmiş ve 
kendine özgü nesnesi, kuramı ve uygulama yöntemleri olan bir bilim dalı haline 
gelmiştir ve insanlık devam ettiği sürece çeviribilimi de gelişmeye devam edecek-
tir (Yalçın,  2015: 29).       
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Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte çeviri büyük bir önem ka-zanmış ve yoğun bir şekilde her alanda çeviriler yapılmıştır. Tercüme Bürosu aracılığı ile batı yazınının klasikleri Türk diline kazandırılmıştır.   
2. Kaynak Metin Odaklı Çeviri Kaynak Metin Odaklı çeviri; kaynak metne bağlı kalarak yapılan çeviri-dir. Kaynak metni çıkış noktası haline getiren bu düşünce, içerik, metin yapısı gibi öğeler açısından erek metinle eşdeğerlilik gerektirmesidir. Çeviri eyle-minde belirleyici olan kaynak metnin kendisidir. Bu anlamda kaynak metinde olan tüm öğeler eşdeğer olarak aktarılması söz konusudur.  Kaynak metin odaklı çeviri anlayışı, çeviri sürecini kendi amacı doğrultusunda yönlendirmeyi hedeflemesidir. Bu anlamda Koller şöyle düşünmektedir; 

Sadece belli eşdeğerlilik kriterlerini sağlayan metinleri, gerçek anlamda 
çeviri metni olarak kabul etmekteyiz.  Bu kriterlerden bir tanesi, kaynak metni, 
çeviri koşullarından bağımsız olarak (erek metin alıcısı, iletişimsel araka plan), 
otonom bir obje olarak kabul etmek ve bu şekilde de erek dilde yeniden vermek-
tir. Anlamı başka ifadelerle vermek, metin üzerinde çelişmek ve anlamı açıkla-
malarla vermek, gerçek anlamda çeviri ürün olarak adlandırılamaz (Akt. Ersoy, 
2012:64). Kaynak metin odaklı çevirilerde her zaman eşdeğerlilik kaygısı hakim-dir. Kaynak metnin erek kültürde eşdeğerini bulma çabası, çeviri eyleminde kaynak metni üstün hale getirmektedir. Kültürel aktarım yerine metne sadık bir aktarım söz konusudur. İkincil durumda olan erek kültürle kaynak kültü-rün kaynaşmasının önüne set çekmektedir. Dilsel bir aktarımla iniltili olan kaynak metin odaklı çeviri anlayışı, çevirmen karalarını baskılamakta ve çe-virmen kararlarına yön vermektedir. Özyön bu konuda şöyle söylemektedir; 

Genel anlamda bu yaklaşımların ortak noktasının, çevirmeni çeviri süre-
cinde yönlendirmeyi amaç edinmesi (yani süreç-ağırlıklı) olduğu söylenebilir. 
Ayrıca bu tür yaklaşımlar çeviri süreci içinde çevirmenin kararlarını yönlendir-
mek amacıyla bir dizi ilke ve kurallar ileri sürmekte, bu nedenle de ilke ve kural 
koruyucu bir özellik kazanmaktadır. Kaynak metni temel alan bu yaklaşımlar, 
öncelikle kaynak metne sıkı sıkıya bağlı kaldıkları için çeviri ürünleri, çeviri ger-
çeğinden kopuk görünmektedir. Çünkü erek okurun beklentileri dikkate alınma-
maktadır (Özyön, 2014: 18). Yapılan çeviri eylemini kaynak metin yönlendirmektedir. Çevirmen de kaynak metni kaynak metni çıkış noktası alarak çeviri eylemini gerçekleştirir. 
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Kaynak metnin ürünü olan çeviri erek okurun beklentilerini göz önünde bu-lundurmamaktadır. Bu da kaynak metinle erek metin arasındaki bilgi paylaşı-mını olumsuz etkilemektedir.    
3. Erek Metin Odaklı Çeviri Erek odaklı çeviri, çevirmenin çeviri eylemini erek okurun ve erek top-lumun ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak çeviri yapmak anla-mına gelmektedir. Erek okura göre yapılan çeviri, kaynak metnin kültürel bağ-lamından bağımsız bir metin oluşturmaktır. Erek odaklı çeviri açıklayıcı bir eylemdir. Kuralardan uzak bir şekilde erek kültürün hizmetinde olan betimle-yici bir çeviri sürecidir. Kaynak metinle ilgili bilgiler veren ve onu tanımlayan erek odaklı çeviri eylemi erek kültürün beklentilerini gidermektedir. Bu an-lamda Gürçağlar şöyle düşünmektedir;  
Erek odaklı kurallar ise çevirinin kaynak metin ve kaynak kültürden ba-

ğımsız bir üretim olduğunu, bir olgu olarak çeviriyi anlamanın ve tanımlamanın 
yolunun erek kültür beklentilerini ve çevirilerin erek bağlam içerisindeki yerleri-
ni incelemekten geçtiğini vurgularlar (Gürçağlar, 2016:128).  Erek odaklı çeviri de metnin içeriği önem kazanmıştır. Dilsel ve yapısal eşdeğerliğin çeviri eyleminde etkisini yitirmiştir. Erek odaklı yaklaşımlar çeviri eylemini yönlendiren kriterler ortaya koymuştur. Çeviri eyleminde erek kitle-nin beklentilerine uygun yapılar ön plana çıkmıştır. Dinamik eşdeğerlilik yapı-sal eşdeğerliliğin yerini almıştır. Erek metin odaklı çeviri yaklaşımlarının en önemli çeviribilim araştırmacısı Gideon Toury yaklaşımına erek kültür norm-larını koymaktadır. Bu normlar çevirmenin çeviri sürecinde aldığı kararları etkilemektedir. Toury, çeviride ilk defa kültür kavramını dile getirmiştir. Toury (1980), çeviri sonunda ortaya çıkan ürünün, kaynak metnin erek kültürde or-taya çıkan karşılığı olarak belirtmektedir. Bu anlamda Akın şöyle düşünmekte-dir;  

Çeviribilim alanında günümüzde ortaya çıkan yeni bakış açıları, erek ve 
okur odaklı yaklaşımların çevirinin kaynak kültürle ilişkisini zayıflattığını öne 
sürmeye başlamışlardır. Kaynak kültürü dikkate almayıp yalnızca erek kültürü 
ve erek okurunun beklentilerini dikkate alan ve okura uygun çeviri anlayışını 
savunan görüşün zayıf yönü, erek kültür ve okurunun farklı kültürlerle tanıklığı-
nı, kendi seviyesini çeviriler aracılığıyla yükseltmesini ve kendi kültüründe olma-
yan yeni bakış açılarını öğrenmesini arka plana itmesidir. Okur ve erek odaklı 
olmak, erek okurun çeviri metinde kendisini bulması anlamında kullanıldığında, 
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okur farklı ve yabancı olanı tanıyarak yeni ufuklara açılma ve kültürünü geniş-
letme ansını yakalayamamaktadır (Akın, 2015:7). Kendi kültürel değerleri çerçevesinde kaynak metin içeriğini değerlendi-ren ve yapısal eşdeğerlilikten çok, kendi beklentilerinin gerçekleşmesini öngö-ren erek odaklı çeviri yaklaşımları farklı kültürlerin algılanması ve birbirleriy-le kaynaşmasını engellemektedir.    

4. Kaynak Metinle Erek Metnin Buluşması  Kaynak metin odaklı çeviri genelde kaynak metni ve kaynak metin yaza-rını olduğu gibi erek okura yansıtmak gibi anlamsal ve biçimsel açıdan kuralcı bir ürün ortaya koymaktadır. Erek odaklı metin çevirisi ise açıklayıcı özelliği-nin yanında betimleyicidir. Kaynak metin sadece bilgi kaynağı olarak kullanıl-makta ve erek okurun isteğine uygun bir yorumlanmış bir çeviri ürünü sunul-maktadır. Kaynak metnin özgün yapısının bozulmadan aktarılması çevirmenin yaratıcılığı ile mümkündür. Wilss (1988) bu anlamda kaynak metin ile erek metin arasında bir işlev farklılığı söz konusu olamayacağını söylemektedir.  Çeviri sürecinde çevirmen kendi yeteneklerini kullanarak kaynak meti-nin özgünlüğünü korumak zorundadır. Erek okurun beklentileri nedeniyle kaynak metnin temelinden bozularak sadece bir kullanımlık çeviri ürünü oluş-turmak, çevirinin gerçek amacını saptırmak anlamına gelecektir. Bu tür bir çeviri olgusu illaki farklı diller arasında söz konusu olmayabilir. Aynı dil ve kültür içerisinde oluşturulmuş kaynak metinler zamanla yeni kuşaklar tarafın-dan anlaşılamaz duruma gelebilir. Bu durumda yine çevirmen kaynak metni yeniden aslına uygun bir şekilde oluşturmak ve anlaşılır hale getirmek zorun-dadır. Bu anlamda Göktürk şöyle düşünmektedir.    
Her yazın metni, belli bir kültür toplumunun evriminde, belli bir aşamada 

ortaya çıkmış bir olgudur. Bu evrim çizgisinin ileri bir aşamasında, kaynak dil 
okurları bile, bir metni değişik anlam doğrultusunda alımlayabilir. Çevirmen dil 
ile kültürün zaman içerisinde değişimini göz önünde tutarak, ilkin kaynak dil 
okuru gibi alımlamaya çalışır metni, ama çeviri dilinde yeniden söylemeye başla-
dığı an, kaynak dilden çok çeviri dilindeki alımlama koşullarıyla sınırlı duyar 
kendini (Göktürk, 2018: 48).   Etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan kaynak metin ve çeviri ürünü olarak oluşturulan erek metin, ne kadar farklı çeviri stratejileri kullanılsa da bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevirmenin esin kaynağı olan kaynak metin verdiği bilgilerle erek okuru zihinsel olarak beslemektedir.  Çevirmen 
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özgün metinle erek okurun buluşmasını sağlayan öznedir. Kaynak metine her zaman saygı ve özenle yaklaşmalı, erek okur için yeni bir metin oluştururken kaynak metni kendi içerisinde değerlendirmelidir.   
5. Çokkültürlülük ve Çevirmen Kimliği Dünyada birbirinden farklı kültürel değerlere sahip oldukça çok toplum yaşamaktadır. Her toplumun kendine özgü insan, toplum ve dünya anlayışı vardır. Tüm bunları ifade etmek için bir dile ve bu dilin de bir düşünme tarzı olan mantığa sahiptir. Ama dünyada son yıllarda yaşanan baş döndürücü hızlı-lıkta gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği küreselleşme, tek kültürlü top-lumların çeşitli nedenlerle çokkültürlü toplumlara dönüşmesine neden olmuş-tur. Farklı kültürlerin bir arada bulunma durumuna “Çokkültürlülük” adı ve-rilmektedir. Çokkültürlülüğün olduğu her yerde mutlaka çeviri ve çevirinin öznesi olan çevirmenlere ihtiyaç vardır. Bu anlamda Eruz şöyle düşünmekte-dir. 
Çeviri olgusu çokkültürlülükle içiçe gelişen bir çizgi izler. Çokkültürlülük 

olan her yerde bu olgu serpilir, filiz verir ve uygun ortamlarda yer kaplayan kü-
çük ama dolgun yeşil yapraklı bitkiler gibi kendini besleyen toprağı korur (Eruz, 
2010: 13). Kaynak metin ile erek metnin buluşması mutlaka çevirmenin izlerini ta-şımaktadır. Çevirmenin öznel kişiliğinin çeviri ürününe yansıtması istenmez. Her iki dili ve dillerin konuşulduğu kültürü ve toplumsal yapıyı çok iyi tanıyan çevirmenin kaynak metinden edindiği ve zihnindeki kurgu dolu metin bilgile-rini nesnel bir şekilde çeviri diline aktarması beklenmektedir.     

Çevirmenin kendine özgü düşünsel konumu, bilgisi, okuma birikimi, kay-
nak dil ile çeviri dilini kullanabilme gücü, zihinsel çözümleme, yorumlama, çağ-
rıştırma yetisi, belli bir yazarın yapıtını seçmekteki amacı, çeviride sorumluluk 
duygusu gibi bireysel özellikler, bu durumun başlıca etkileridir. Çevirmenin kişi-
liğiyle ilgili bu özellikler, yaptığı işe de ister istemez yansır (Göktürk, 2018:104)).  Çeviri eylemi karmaşık bir olgudur. Bu açıdan sadece bir dilden bir dile bilgilerin aktarımı değildir. Kaynak metini nasıl erek okurun hizmetine sunula-cağı konusunda çevirmene büyük görevler düşmektedir. Çevirmen, çeviri ya-parken yeni bir metin üretmek zorundadır. Çevirmen erek okurun yabancı olduğu kültür veya kültürleri çok iyi tanımalı ve kültürlerarası iletişimin ger-çekleşmesini sağlamak zorundadır. Bu anlamda çevirmen kültürlerarası ileti-şim uzmanıdır. Kültürlerarası iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlandığı sürece çokkültürlü bir toplum yaşamı varlığını sürdürebilir.  
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6. Sonuç Çevirinin tarihsel süreç içerisinde konumu ve işlevi tam kapsamlı olarak bilinmemekte birlikte, insanlık tarihine etkileri, toplumsal dönüşümlere katkı-ları bilinmektedir. Yazının bulunması ile varlığı gündeme gelen çeviri etkinliği, her çağda ulusların her alanda hizmetinde olmuştur. Toplumların yaşamsal anlamda iletişimi sağlamakta aracı olan çeviri, desteklenmesi gerek bir eylem-dir.   Çeviri ürünleri karşılaştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Varlığından haberdar olmadığımız olaylardan haberdar olmamıza, bildiğimiz birçok şeye daha farklı yaklaşmamıza ve onlara değer yüklememizi sağlamaktadır. Küre-selleşme nedeniyle oluşan sorunların çözümünde uluslararası işbirliği gerekti-ren konularda çeviri eylemenin faydaları yadsınamaz ölçüde büyüktür. Ayrıca çeviri eylemi, her dilin kültürel ürünlerini, o toplumun düşünce tarzını farklı kültüre sahip olan kimselere tanımakta büyük rol oynamaktadır.  Kaynak metin odaklı çeviri eylemleri aslına uygun eşdeğerlilik gösterirse başarılı bir çeviri ürünü olarak kabul edilmektedir. Sadece erek kültüre aktarı-lan çeviri ürününün anlamsal olarak değil biçimsel olarak ta kaynak metine uygunluğu beklenmektedir. Ancak bu anlayış artık yerini erek kültür odaklı çeviriye bırakmıştır. Erek okurun kültürüne ve beklentilerine uygun bir çeviri çalışması olumlu görünmektedir.  Çevirmen kaynak metni okuduktan sonra yeniden yazın olarak üreten kimsedir. Çevirmen kaynak metini zihninde ne kadar çok çözümlerse, ürettiği yeni metin de erek okur çevresinde o kadar kabul görür. Çevirmen erek kültü-re dilsel aktarım yaparken kaynak metin üzerinden çeviri işlemini gerçekleşti-rirse, erek okuru göz ardı eder ve sadece kaynak metnin aktarımından öteye gitmez. Ancak metinden yola çıkıp, metin bir bütün olarak kültürel arka planı ile aktarıldığında çok başarılı bir ürün elde edilir. Kaynak metin ile erek met-nin ortak buluşma noktası “Kültür”dür. Bu anlamda kültürlerarası iletişim uz-manı olarak çevirmen bu bağlamda çokkültürlü toplumun gelişimine katkıda bulunmuş olmaktadır.   
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Özet 
Alman Edebiyatı Tarihinde pek çok tarihsel resim kitabı bulunmaktadır. Ancak 

Çocuk edebiyatında resimli kitap denince ilk akla gelen eserlerin başında H. Hoffmann'ın 
yazdığı Struwwelpeter adlı resimli kitap gelir. Struwwelpeter, neredeyse bütün dünyanın 
tanıdığı, Türkçe dışında pek çok dile çevrilen tarihsel bir ilkörnektir. Tam yüzyetmişbeş 
yıldır yalnız Almanya değil, Almanya dışında da çok sevilerek okunmuş, sayısız versiyon-
ları da yazılmıştır. Çocuk ve gençlik edebiyatı tarihinde de ilklerden olması nedeniyle 
tarihsel bir anlamı bulunmaktadır. Bu bakımdan çocuk ve gençlik yazını içersinde resimli 
kitaplar alanında klasiklerden sayılmıştır. Kendisi de hekim olan Heinrich Hoffmann'ın 
torununa yeni yıl armağanı olarak hazırladığı bu kitap, 1844 yılında yazılmıştır. Bu açı-
dan değerlendirildiğinde, kendi zamanının eğitim anlayışını yansıtmaktadır. O zamanın 
koşulları nedeniyle ortaya çıkmış ceza üzerine kurulu eğitim anlayışı nedeni ile günü-
müzde eleştirilmektedir.  

Ceza pedagojisi örneği de sayılan bu resimli kitaplarda şiddet unsurları da bu-
lunmaktadır. Ancak kendi döneminin eğitim anlayışı çerçevesinde bu görüşler aslında 
çocukları korumaya yönelik olup, söz konusu şiddet unsurları onları caydırmak amacı ile 
kullanılmıştır. Yine de bu haliyle günümüz çocuklarına önerilmemektedir. Yazınbilimciler 
ile tarihçileri, edebiyatseverleri ilgilendiren bu kitapta dönemin eğitim, toplum ve değer 
yargılarını görebilmek, sınırlı da olsa mümkündür.  

Bu kitap sayesinde resimli kitap tarihinin de başladığını söylemek mümkündür. 
Bugün için yazın tarihsel eser olarak gördüğümüz bu klasik resimli kitaptaki ceza-eğitim 
ilişkisini, yazarın ve yazarın kendi yakınlarının bizzat görüşleri ile gerekçelendirerek, bu 
çalışmada irdelemeye çalışılacaktır.  

Bu anlamda Struwwelpeter’in Türkçe’ye olası aktarımı sırasında kültür-zaman 
bağlamı açısından karşılaşılan güçlükler üzerinde durulmuş ve tarih-toplumsal koşullar 
bağlamında, eserdeki eğitim anlayışı değerlendirilerek yorumlanmaya çalışılmıştır.  

 Anahtar Sözcükler: Struwwelpeter, resimli kitap, çocuk yazını, çeviri, 
Alman  Edebiyatı. 
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Abstract 
There are many historical pictur-book in the history of German literature. 

However, the first book that comes to mind when the picture book in children's literature 
is written by H. Hoffmann's Struwwelpeter. The Struwwelpeter is a historical first 
instance known to almost all the world, translated into many languages other than 
Turkish. It has been read not only for Germany, but also for many years and has been 
read in countless versions. It has a historical meaning because it is one of the firsts in the 
history of children and youth literature. In this respect, children and youth literature are 
counted among the classics in the field of picture books. This book was written in 1844 by 
Heinrich Hoffmann, a physician himself, as a new year gift to his grandson. In this 
respect, it reflects the education understanding of its time. It was criticized today because 
of the education based on the punishment that emerged due to the conditions of that 
time. In these pictorial books, which are considered as examples of criminal pedagogy, 
there are also elements of violence. However, within the framework of the educational 
approach of their time, these views were in fact aimed at protecting children, and the 
elements of violence were used to deter them. Nevertheless, it is not recommended for 
today's children. To be able to see the literaryists, historians and literary lovers in this 
book, it is possible to see the education, society and value judgments of the period. 
Thanks to this book, it is possible to say that the history of the picture book also started. 
In this classical picture book, which we see today as a historical work, it will be tried to 
be examined in this study by justifying the relationship between punishment and 
education with the views of the author and his / her own relatives. In this sense, during 
the possible transmission of Struwwelpeter to Turkish, the difficulties encountered in 
terms of cultural-time context were emphasized and in the context of history-social 
conditions, it was tried to be interpreted by evaluating the understanding of education in 
the work. 

Key Words: Struwwelpeter, picture book, child Literature, translation, German 
Literature. 

 
Giriş 
İki asırlık Resimli Kitap Resimli kitap, temelde görsel öğeler ile birlikte metnin de yer aldığı ki-tapların tümüne denir. Resimli kitapların büyük çoğunluğu okul öncesi dö-nemden başlamak üzere neredeyse tamamen çocuklara yöneliktir. Büyüklere göre hazırlanan resimli kitapların çoğu ise çizgi öykü veya çizgi roman olarak adlandırılır. Biçim olarak da resimli kitaplardan farklı olarak çizgi öykü özellik-lerini taşırlar. Resimli kitaplar çocuklar açısından görsel zenginlik sunmaları nedeni ile her zaman için tercih edilir olmuştur. Metin kurgusunun resimlerle birebir eşleştirilerek sunulduğu resimli kitapların hem okuma edimi ve alış-kanlığının kazandırılmasında, hem de estetik eğitimi açısından işlevleri bu-
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lunmaktadır. Bu anlamda resimli kitaplar yalnızca çocuk yazını açısından değil, çocukların eğitimi açısından da önemli birer materyaldir. Resimli kitapların tarihi 15. yüzyılda harfleri gösteren ilk okum kitaplarına ve çizimler eklenen fabllara kadar uzanır1. Onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda ise çeşitli dua kitap-larına yapılan çizimler, klasik masal metinlerinin yanına, metinler arasına ser-piştirilen çizimler de ilk resimli kitaplar olarak anılabilir. Bu kitapların çoğu çocuk ve gençliğe yönelik olarak hazırlanan ve temel dini konuları içeren, kul-lanımlık ya da kılavuz niteliğindeki kitaplar idi. 1792-1830 yılları arasında ise din adamı Friedrich Justin Bertuchs "Bilderbuch für Kinder"2 başlığıyla çocuk-lara yönelik olarak temel din bilgisi konularını içeren ve yaklaşık 6000 çizim-den oluşan seri yayımlamıştır3. Ondokuzuncu yüzyılda ise klasik çocuk ve gençlik kitaplarına çizimler eklenerek ilk sayılabilecek resimli kitaplar ortaya çıkmıştır. Ancak bugünkü anlamda tamamen çocuklara yönelik olarak hazırlanan ve modern anlamda resimli kitabın özelliklerini4 taşıyan örnek ise Heinrich Hoffmann'ın yazdığı Struwwelpeter'dir5.  Çocuk edebiyatı bağlamında H. Hoffmann'ın yazmış olduğu Struwwelpeter, bu bağlamda Alman yazınında ilk resimli çocuk kitabı olarak sayılabilir. Böylelikle ikiyüz yıllık çocuk resimli kitabın tarihinden söz edilebilir. Bugün için eğitim açısından önerilmemekte, tarihsel bir miras olarak kabul edilmektedir.   
Struwwelpeter, yazar:  

Dr. Heinrich Hoffmann 

                                                            

1 Bkz. wikipedia.de / Bilderbuch erişim: 02.01.2019 2 Çocuklar için resimli kitap. 3 wikipedia.de, erişim: 02.01.2019 4 Resimlerin daha fazla yer aldığı, kısa metinlerin resim içlerine yerleştirildiği renkli ve birebir metin-resim eşleşmesinin sağlandığı çocuk resimli kitapları 5 Klaus Doderer, Helmut Müller (Hrsg.): Das Bilderbuch. Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beltz: Weinheim und Basel 1975, 542 S., ISBN 3-407-10906-7. 
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Kitabın Ortaya Çıkış Öyküsü 
Struwwelpeter, Frankfurt’lu hekim olan Heinrich Hoffmann’ın, üç yaşındaki to-runu Carl için yılbaşı armağanı olarak 1844’te yazdığı ve resimlediği bir resimli ço-cuk kitabıdır: “Yeni yıl hazırlıklarının yapıldığı 1844 yılıydı. Heinrich Hoffmann, Frank-

furt’ta kitapçıları dolaşarak, üç yaşındaki oğlu Carl için uygun bir resimli kitap 
arıyordu. Ancak ne bulduysa, onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Sonunda boş 
bir defterle eve geri döner; yavrucuğuna kendisi resimli bir kitap yapmak ister. 
Pek fazla hazırlığa gerek kalmadan eser oluşmaya başlar. Resimler kolaylıkla 
çizilir ve dizeler de birbiri ardına sıralanıverir. Kitap bittiğinde ise, bir sayfa da-
ha boş kalmıştır. Oraya da “Struwwelpeter”i konduruverir! Böylelikle bu haylaz 
önce son sayfada yer alır (Hessenberg)”. Elbette yalnız çocuklar değil, yetişkinler tarafından da sevilir ve okunur 
Struwwelpeter. Yetişkinler için taşıdığı anlam ise, biraz daha farklı olsa gerek-tir. Çünkü on dokuzuncu yüzyılın çocuk kavramı ve çocuğa bakışını, çocuk eği-timi yaklaşımını da yansıtmaktadır. Başka bir anlamı da, hiç kuşkusuz 
Marion Herzog-Hoinkis’in6 de belirttiği gibi; Struwwelpeter’in anlamdaşının, “uyumsuz” oluşudur. Çünkü Herzog’a göre H. Hoffmann’ın kendisi de bir uyumsuzdur ve özdeşleştiği bir figürdür Struwwelpeter. Bu karakteriyle Hoffmann, 1848’lerin Almanyasının üniversite gençliğinin özgürlük, eşitlik ve Almanya’nın birliği gibi savunduğu düşüncelerine bir anıt oluşturmak istemiştir.    

Fotoğraf: Hermann Maas –  
1880'lı yıllar / Frankfurt a.M.  

                                                            

6  Struwwelpeter Müzesi ve Sinemis Yayınevi yetkilisi; Sinemis Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, 1996 ISBN 3-921345-09-X 
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Devrimci Yazar Dr. Heinrich Hoffmann (1809-1894) Frankfurtlu Dr. Heinrich Hoffmann psikiatrist, şair ve çocuk kitapları ya-zarı olarak tanınır. Takma ad olarak "Heulalius von Heulenburg", "Reimerich Kinderlieb", "Peter Struwwel" ve "Polycarpus Gastfenger" gibi adları kullan-mıştır. 1848 devriminde kurulan mecliste milletvekilliği de yapmıştır. Kullan-dığı takma adlarıyla 1842'den bu yana şiir ve çeşitli oyunlar yazmıştır. 1844 yılında en büyük oğlu için Struwwelpeter'i kaleme almış, 1858 yılında düzen-leyerek son halini vermiştir7.  Dönemin gençliği, var olan düzenle uyumsuzluk ve çatışma içersindedir. Yolunda gitmeyen bir şeylere başkaldırı halindedirler. O günlerde özgürlük ve eşitlik; yasaklanan kelimeler listesinin en başta gelenleri idi. Bu bakımdan Heinrich Hoffmann Alman tarihinde ve aynı zamanda Alman edebiyat tarihin-de "Vormärz" (Mart Devrimi Öncesi) olarak anılan ve 1870'teki Alman İmpara-torluğunun ilanına dek gidecek olan siyasal-ulus hareketinin Frankfurt devrimi diye anılan devrin liberal ve aydın demokratlarından biridir. Bu hareket içeri-sinde 1848 tarihinde öğrenci ve aydınlar Frankfurt Paulskirche olarak anılan kilisede bir araya gelerek Alman meclisini kurmuşlardır. 1815 Napolyon son-rası Viyana kongresi ve etkileri ile bir tür Alman liberalleri ve demokratlarının hareketi olmuş, edebiyat tarihinde de "Vormärz" dönemi olarak anılmıştır. Bu dönemin diğer bir adı da "Agit-Prop Lyrik" olmuştur. Bu adlandırmanın açılımı ise "Agitation" ve "Propaganda" kelimelerinin kısaltmasından oluşmuş, kış-kırtma ve propaganda edebiyatı olarak anılmıştır. Bu özelliği ile Agit-Prop edebiyatı tam anlamıyla siyasal edebiyat karakterine bürünmüştür. İşte bu hareket içerisinde yazar Heinrich Hoffmann da yer almıştır. Bu bakımdan Al-man tarihi içerisinde de demokrasi tarihi ve de Almanya birleşmesi sürecinde cumhuriyetçilerden yana oluşuyla bilinmektedir8.  Bir de parodilerinden ve sürümlerinden tanırız “Struwwelpeter”i. “Struwwelhitler”den tutun da, “Struwwelpunk” ve en son olarak da “Struwwelschröder”ine varıncaya kadar pek çok değişik sürümü yazılmıştır. Hatta bununla da kalınmaz, yerel ağız özelliklerine göre de sürümler yazılır. Örneğin “Der hessischer Struwwelpeter” v.d. Bunlar içersinde en ünlülerinden ve de döneme damgasını vuranlardan biri de, hiç kuşkusuz yetmişli yılların öğrenci hareketleri sırasında yazılmış olan F. Karl Wächter’in “Der Anti-

                                                            

7 Eserin ilk hali Germen Ulusal Müzesinde bulunmaktadır.  8 Bkz. wikipedia.de, erişim: 02.01.2019 
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Struwwelpeter” adlı sürümüdür. F. K. Wächter'in bu eseri aynı zamanda anti-otoriter çocuk ve gençlik yazınının olduğu gibi, hemen her alanda anti-otoriter yaklaşımı benimseyen yenilikçi genç hareketin neşeli ve güler yüzlü ifadesi olmuş, değişen bir çocukluğun ve gençliğin, değişmeye zorlanan bir toplumun ve düzenin simgesi olmuştur. Böylelikle yetmişli yıllardaki öğrenci hareketleri döneminde görülen eserlerden biri olmuş ve dönemin belli başlı karşıt özellik-lerini içermiştir, denebilir. H. H. Ewers9, çocuk ve gençlik yazınındaki gelenek-sel kahramanların parodize edilişinden söz eder. Buna örnek olarak da “Struwwelpeter”in parodize edilen sürümlerini sayar (Örneğin K. F. Wächter’in 
“Der Anti-Struwwelpeter”i gibi). Yazında parodinin eski ve uzun bir geleneğe sahip olduğunu belirten Ewers, “Don Quijote” örneğinden yola çıkarak Picaro-
roman geleneği üzerinde durur ve bugün de gerek çocuk gençlik romanlarında, gerek resimli kitaplarda parodik figürlere rastlandığını vurgular10. Ewers'ten yola çıkarak Struwwelpeter figürünün de aynen şövalyeliğin alaya alındığı, yerildiği eser olan "Don Quijote" gibi bir takım kurum veya şahsiyetleri eleştirmede kullanılan bir tür araç-figür olduğu değerlendirilebilir.  

Struwwelpeter öyküleri on dokuzuncu yüzyılda, uyarı ya da ders alınması gereken öyküler olarak tasarlanmıştır. 
                                                            

9 Ewers, Hans-Heino: “Alte Helden im neuen Gewand”. Überlegungen zum Stellenwert parodistischer Verfahren in der Kinderliteratur. In: K. Doderer(Hg): “Neue Helden in der Kinder- 
und Jugendliteratur”. Juventa V. Weinheim, München 1986, s. 74 10 Ewers, Hans-Heino: “Alte Helden im neuen Gewand”. Überlegungen zum Stellenwert parodistischer Verfahren in der Kinderliteratur. In: K. Doderer(Hg): “Neue Helden in der Kinder- 
und Jugendliteratur”. Juventa V. Weinheim, München 1986, s. 75-96 
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Özellikle de “çok acıklı bir kibrit öyküsü” açık bir uyarı özelliği taşımaktadır. Hatta cezalandırma anlayışı söz konusudur11.  O dönem içersinde kullanılan, kolay tutuşan fosforlu kibritler, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturur. Birkaç yıl sonra ise, Frankfurt’lu biri tarafın-dan bugün halen kullanılan, daha güvenlikli kibrit keşfedilir12. E. Hessenberg, dedesini bir bakıma savunarak, dönemin koşulları çerçevesinde şöyle der: “Korkutma öğesinin etkili ve önlem olarak da tedaviden daha iyi olduğunu bilen 
büyükbabam, günlük hekim deneyimlerinden esinlenmiştir”13. H. Hessenberg’in bu gerekçesi, asıl “parmağını emen çocuğun öyküsü” için geçerlidir. Çokça tartı-şılan bu öykü, dönemin koşulları içersinde değerlendirilmelidir. Söz konusu fiziksel koşullar şu şekilde anlatılmaktadır: “Geçen yüzyılın ortalarında Frankfurt’ta modern bir kanalizasyon düzeni 
henüz yoktu. Atık sular, cadde ve sokaklar arasından akardı. Dışarıda oynayan 
çocuklar da, pislenmiş parmaklarını ağızlarına götürürlerdi. Böylelikle de bazen 
iyileştirilemeyen kötü hastalıklara yakalanırlardı. Çünkü o zamanlar, bugün 
bizim bildiğimiz etkili ilaçlar henüz yoktu. Tabi büyükbabamın resimli kitabının 
ortaya çıkışında, elbette rastlantının da etkisi olmuştur”(Hessenberg). 

 H. Hoffmann’ın torunu olan E. Hessenberg’in de belirttiği gibi14 o yıllarda Frankfurt’ta kanalizasyon yoktur. Günümüzün tıbbi olanakları ve ilaçları da yoktur. Tüm atık sular ve pislikler, cadde ve sokak aralarından akmaktadır. Çocukların başlıca oyun alanları da buralarıdır. Ancak tüm bu temiz, sağlığa uygun olmayan alanlarda çocukların en basit bir şekilde, parmağını ağzına götürerek kaptığı hastalıklar gibi pek çok nedenle çocuk ölümleri oranı son derece yüksektir. H. Hoffmann da bir hekim olarak bu düşünceden hareketle “Parmağını emen çocuğun öyküsü”nü düşünmüştür. Bugün ise çocuklar tara-fından çok farklı biçimlerde algılanmaktadır bu öykü. Herzog-Hoinkis’e15 göre, bazen de bu öykü çocuklar tarafından komik bulunmaktadır. Asıl çekinceyi ise, 
                                                            

11 Strafpädagogik Cezalandırma yöntemiyle eğitim anlayışı. İstenmeyen veya arzu edilmeyen bir takım davranışlar, tekrarı halinde çeşitli şekillerde cezalandırılır. Bu cezalar şiddete varabilecek düzeydedir. Bu cezaların amacı, çocuk ve gençleri ceza tehdidiyle istenmeyen davranışlardan caydırmaktır.  12 Herzog, Gerhard "Heinrich Hoffmann – Leben und Werk in Texten und Bildern",. Insel, Frankfurt am Main [u. a.] 1995, ISBN 3-458-16736-6 13 H. Hoffmann’ın torunu olan Else Hessenberg’in, “Struwwelpeter” öykülerinin esin kaynağı ola-rak nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini anlatan ve baskılarda sonsöz olarak hazırlanan yazısıdır.  14 Else Hessenberg. 15 age, s.4 
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veliler göstermektedir. Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi parmağını emme-yi sürdüren çocuğu cezalandırma üzere hışımla bir terzi kocaman makasıyla içeri dalar ve parmağını keser. Bu görsel ve içerik olarak da çocuklar açısından sakıncalı olan son derece şiddet unsuru içeren bir sahnedir.   “Kara çocukların öyküsü”, elbette on dokuzuncu yüzyılın ırkçılık ve ya-yılmacılık (kolonileşme) anlayışlarıyla yakından ilgilidir. Ve bugün, bu yüzden daha da günceldir. Ama aynı zamanda Herzog’a göre H. Hoffmann’ın liberal ve demokratik yanını yansıtmaktadır. H. Hoffmann, 1848 öğrenci hareketlerinin savunucusu ve bu harekete yuva olmuş olan Frankfurt Paul kilisesi demokrat-larından biridir. “Öteki” kavramanı ele alışı bakımından bu öykü incelenmeye değerdir. Rosa Guy’a göre geçmiş batı yazını, beyaz erkek kahraman imgesini oluşturur16. Beyaz adam yeni kıtalar, yeni yerler yani koloniler keşfeden, toplumunun öncüsü olan sömürgeci bir kahraman imgesidir. 
Guy’ın sözünü ettiği aydınlanmacı 
beyaz adam yine Guy’a göre misyo-nerlik adı altında “vahşi halk 
topluluklarının” ruhlarını kurtarma pahasına kadınlarına tecavüz etmiş, halkı köle yapmış ve toprak zenginliklerini, halkın varlığını soyup soğana çevirmiştir.  Tüm bu haksız, çirkin işleri çekip çeviren “kahramanlar”, “kâşif” olarak adlandırılarak Avrupa’da kral veya kraliçeler tarafından, göstermiş oldukları üstün “cesaret” ve “hizmet” gerekçeleriyle “şövalye” sıfatına layık görülmüşlerdir.  

Parmağını emen çocuk 

                                                            

16 Guy, Rosa: “Heroes und Sheroes”. Oder: Wie eine Farbige kolonialistische und rassistische Züge in der westlichen Jugendliteratur entdeckte. In: K. Doderer(Hg): “Neue Helden in der Kinder- und Jugendliteratur”. Juventa V. Weinheim, München 1986, s. 110–115 
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Beyaz adamın Afrika’daki vahşeti, yalnız insanları değil hayvanlarını da katletmesi, uzaklardaki İngiltere’de bir hanımefendinin fildişi tuşlarıyla klavye çalabilmesi içindir17. Guy’ın sert eleştirisine karşın H. Hoffmann beyaz çocukları çocuksu bir güler yüzlülükle siyaha boyar. Yani siyahların yerine koyar bir anlamda. Ancak başka bir eleştiri de niçin siyaha boyandıkları, daha doğrusu niçin zenci yapılarak cezalandırıldıkları konusunda olabilir! Yalnız şunu biliyo-ruz ki, H. Hoffmann köleliğe karşı olan 1848 devrimcileri arasında yer almıştır. Bu öyküde de siyahilerle dalga geçen çocuklar, mürekkep kutusuna atılarak siyaha boyanır yani bir tür özdeşleşmeleri sağlanır. Bunun da altında yine ceza eğitimi anlayışı yatmaktadır.   “Çorbacı Kaspar”da ise yoksulluk büyük bir rol oynamaktadır. Bilindiği gibi sanayi devrimi sonrası modern kentler oluşmaya başlar ve sanayileşme git-tikçe büyür. O dönemlerde kent çevresinde ilk fabrika-lar kurulmaya başlanır. Kırsal kesimden kentlere göçler yoğunlaşır ve gü-nümüzün gecekondu ma-halleleri gibi varoş alanları oluşmaya başlar. Göç eden-lerin başlıca amacı, iş bul-maktır. İş ve modern ya-şam beklentisi, pek çok sorunu da beraberinde getirir. Günümüzden farklı olarak, uzun çalışma saat-lerine karşılık, çok düşük ücretlerle ve çeşitli iş güvenceleri de olmadan insanlar çalıştırılır, yani sömü-rülür. Pek çok insan da iş bulamaz. Bu koşullar altında sıcak bir tas çorba bile 
                                                            

17 Guy, Rosa: “Heroes und Sheroes”. Oder: Wie eine Farbige kolonialistische und rassistische Züge in der westlichen Jugendliteratur entdeckte. In: K. Doderer(Hg): “Neue Helden in der Kinder- und Jugendliteratur”. Juventa V. Weinheim, München 1986, s. 110–115 
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çok kıymetlidir. Aynı zamanda yoksullar bakımevi hekimi olan Heinrich 
Hoffmann da bu öyküsüyle, pek çok anne babaya yardımcı olacağı kanısını ta-şımıştır.  “Sallanan Philipp” ise, tıpta hiperaktif çocuklar için bir gösterge olmuş, hatta “Zappel-Philipp-Syndrom”-sallanan Philipp sendromundan söz edilir ol-muştur. Bu figür örneği, bugün de güncel olan ve her zaman güncel olacak bir gündelik yaşam kesitinden bir bölüm sunar bizlere. “Uçan Robert’in öyküsü” ile birlikte de H. Hoffmann, 1847’de kitabı tamamlamış olur. Bu öyküde yer alan çizimler ise, zamanın Taunus yöresinin bildik manzaralarıdır. Heinrich 
Laible(1852–1929) de, “dünya üzerinde Struwwelpeter’i tanımamış, öykülerin-
den zevk almamış hiçbir çocuğun olmamasını” diler. Çünkü ona göre “çocukların 
zevk anlayışı hiçbir zaman değerini yitirmeyecektir”18. Türkçe’ye yapılan aktarımında karşılaşılan en büyük zorluk, başta biçem olarak dilde olmuştur. Kaynak dildeki uyakların yarattığı ritim, erek dilde fark-lı ses, tonlama ve dize ölçüleriyle karşılanmaya çalışılmış, bunun doğal sonucu olarak da farklı bir dize ve uyak düzeni ortaya çıkmıştır. Dildeki müzik ya da ritim duygusu, erek dilde ama erek dilin kendi iç mantığı ve bağlamına uyula-rak verilmeye çalışılmıştır. Bunun için Türk halk sözlü yazını geleneğinde var olan hece ölçüsündeki çocuk tekerlemelerinin ritim yapısından da yararlanıl-maya çalışılmıştır. Böylelikle tüm öykülerin erek dilde yeniden yazıldığını söy-leyebiliriz. Eserdeki dil düzeyi de bir şekilde korunmaya çalışılarak uzun ve karmaşık tümce yapıları ve söz diziminden uzak durulmaya çalışılmıştır. Eser-deki figürlerin adları değiştirilmeden aynen verilmiştir.   Çeviri açısından karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de hiç kuşkusuz kültür bağlamıdır. Buna zaman boyutu da eklenince, doğrusu çevirinin ne ka-dar güç olduğu kestirilebilir. Kültür bağlamındaki zorlukların başında da din-sel öğeler gelmektedir. Örneğin “Struwwelpeter” öyküsündeki “das Christkind”, “melekler” olarak karşılanmaya çalışılmıştır; 

 “Çocuklar akıllı uslu olursa 
Melekler çıkagelir yanlarına;” Ayrıca öyküdeki “...bei den Siebensachen,...” deyimi yerine “Sessiz, oyun-

caklarıyla oynarken...” tümcesi konmuştur. Bu tümcenin erek dildeki karşılığı bir yerde daha önceki (öykünün başında) “akıllı uslu” sözcükleriyle dengelen-miş olduğundan, burada farklı bir tümce yeğlenmesi uygun görülmüştür. Bu-
                                                            

18 age Herzo-Hoinkis. 
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nun yanı sıra Türkçe’deki kalıp söz ve ikilemelerden de yararlanılmaya çalı-şılmıştır. Örneğin yine aynı öyküde;  
 “akıllı uslu...  
/ Annelerinin sözünden çıkmadan...  
/  Çarşı pazarda gezip dolaşırken...” 1845 yılında kitabın bi-rinci baskısı, dört hafta içinde 1500 adet satar. Kitabın başlı-ğı şöyle idi: “3-6 yaş çocukları 

için neşeli öyküler ve renkli 15 
tablalı eğlenceli resimler”. Ya-zar takma ad olarak, “Reimerich Kinderlieb”i19 kul-lanır. İkinci baskıda (1846), “Acıklı bir kibrit öyküsü” ile “Sallanan Philipp’in Öyküsü” de eklenir. Yazar bu sefer, “Heinrich Kinderlieb” takma adını kullanır. 5. baskıdan iti-baren de, “Struwwelpeter” ön sayfalardaki öncelikli yerini alır. Bu da çocukların sayesin-dedir! “Hanns Gö-ğe-ba-kan” ve “Uçan Robert” öyküleri de eklenir ve Heinrich Hoffmann da artık kendini gizlemez! Ve ardından sayısız baskılar bir-birini izler. Bir zaman sonra ise, her kültür diline çevrilir; “Struwwelpeter” tüm Avru-pa’da tanınır, kuzey ve güney Amerika’da, Avustralya’da ve daha pek çok yerde basılır.  

                                                            

19  Reimerich Kinderlieb adlarının anlamları da ilginçtir. “Reimerich”, uyak demek olan “Reim”den türetilerek son ekle isimlendirilmiştir. “Kinderlieb” ise, çocukların sevgilisi anlamına gelmektedir.   
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Die Geschichte vom Zappel-Philipp (Sallanan Philipp'in Öyküsü)  
1848’de Leipzig’de ilk İngilizce baskısı yayımlanır. 1857’de de “Stepka Rastrepka” adıyla St. Petersburg’da bugünkü Leningrad’da Rusça yayımlanır. 

“Struwwelpeter” baskıları Afrika’da (“Piet Boskasie”), Norveç dilinde (“Buste Peer”), Fince (“Jörö jukka”), Fransızca (“Pierre l’ebouriffe”) İbranice (“Jehoshua haparua” ya da “Jiftach hamelukhlakh”), İtalyanca (“Pierino Porcospino”), Fe-
lemenkçe (“Piet de Smeerpoets”), Portekizce (“Joao Felpudo”), İsveç dilinde 
(“Pelle Snusk”), İsviçre Almancasında (“De Strubelpeter”), İspanyolca (“Juan el desgrenado”) ve daha pek çok dilde birbirini izler. Ayrıca bir baskı da, kurmaca 
bir dünya dili olan Esperanto dilinde basılır (“La Struvelpetro”). 1936’da Tok-
yo’da “Bobo Atama” başlığıyla Japonca çevirisi yayımlanır. 1980’de de yeni bas-
kısı yapılır. Latince çevirisi, 1939’da Potsdam’da yayımlanır20.  Yine Hessenberg’in belirttiğine göre pek çok kez “Struwwelpeter” seslen-dirilmiş, ayrıca sahneye de uyarlanmıştır. Şimdiki “Struwwelpeter” baskıları ise, elle renklendirilmiş on dokuzuncu yüzyıl baskısından esinlenilmiştir. Ah-şap tabakalar üzerine aktarılan çizimleriyle klasik baskı, H. Hoffmann tarafın-
                                                            

20 age, Hessenberg. 
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dan üzerinde çalışılmış baskı örneğidir. Bu türden “Struwwelpeter” kitapları, 1860 dolaylarında piyasaya çıkar. “Insel” yayınevi Almanca-İngilizce bir baskı-sını yayımlamış ve İngilizce’ye Mark Twain21 aktarmıştır22. Umarız yakın bir zamanda tüm dünya çocukları gibi Türk çocukları da nihayet “Struwwelpetr”le tanışır ve belki biraz korkuyla, biraz da gülümsemelerle okurlar.  
 
Struwwelpeter’i Türkçe’leştirme Çabaları 
Struwwelpeter’i Türkçe’ye kazandırma çalışmaları çoğu zaman çeşitli nedenler ve olanaksızlıklar yüzünden gerçekleşememiştir.  Yalnız 1985 yılında Heinrich Hoffmann müzesinin düzenlediği bir çeviri yarışmasıyla bu anlamda bir girişim başlatılmıştır. Açılan çeviri yarışması so-nucunda, akademisyenlerden oluşan seçici kurul, birinciliğe Mehmet Emin 

Ertürk’ün (Ankara) “Savruk Peter” başlığıyla yaptığı çeviriyi layık bulur. Ancak ilgisizlik ve çeşitli olanaksızlıklarla çeviri yayımlanamaz. Diğer bir girişim de, Struwwelpeter Müzesinin23 manevi desteğiyle ortaya çıkmıştır. Yine Struwwelpeter Müzesi, Almanca-Türkçe olmak üzere iki dilli “Struwwelpeter” baskısını da yayımlamayı düşünmektedir. Çok kısaca yayımlanmamış Türkçe çevirisi değerlendirilecek olursa, eserin başlığı, özgün adıyla “Der Struwwelpeter” olarak aynı kalmıştır. Zira günümüzde çocuk ve gençler, H. 
                                                            

21 Mark Twain(1835-1910), asıl adı Samuel Langhorne Clemens. Amerikalı yazar. Okulu terkettikten sonra önce basımevinde çırak, sonra Mississipi ırmağında kılavuz olarak çalışır. Başlıca eserleri, “Huckleberry Finn’in maceraları” ve “Tom Sawyer’in serüvenleri”, 19. Yüzyıl Amerikan yazınının en başarılı düzyazı örnekleri sayılır. Mark Twain uzun yıllar Avrupa’da yaşamıştır. 1891/92 sonbahar ve kışını geçirdiği Berlin’de, “Struwwelpeter”i İngilizce’ye aktarmıştır.   22 age, Hessenberg. 23 Struwwelpeter Müzesi, Dr. Heinrich Hoffmann’ın orijinal eserleri koleksiyonu. Schirn, Römerberg, Bendergasse I, 60311 Frankfurt am Main, Tel: (069) 28 13 33, Fax: (069) 55 56 32; Dr. Heinrich Hoffmann’ın orijinal eserleri koleksiyonu, Frankfurt’lu hekim ve dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarı Dr. Heinrich Hoffmann(1809-1894)’ın geride bıraktığı eserlerinin asıllarını toplar ve sergiler. Kurucuları ise, H. Hoffmann’ın torunları Else Hessenberg(1907-1993), Prof. 
Kurt Hessenberg(1908-1994) ve Mathilde Jung’dur. Topladıkları eserler: 19. ve 20. yüzyıl 
Struwwelpeter baskıları ve parodileri-versiyonları, diğer çocuk kitapları, mektuplar, çizimler, sınırlı sayıdaki yerli ve yabancı Struwwelpeter baskıları ve belgeleridir. Bazı birimler de, 
Heinrich Hoffmann’ı bir hekim, psikiyatrinin yenilikçisi ve 1848’lerin öncül Frankfurtlu vatanda-şı ve demokratı olarak belgelemişlerdir. Müzeyi bugün, sayın bay ve bayan Herzog-Hoinkis yü-rütmektedir. Ayrıca Frankfurt Westend’deki Heinrich Hoffmann Müzesinde de(Schubertstrasse 20, Frankfurt a. Main) benzer koleksiyonların yanısıra, 1848 devrimi belgelenmekte ve sergi-lenmektedir. H. Hoffmann’ın 1848 Paul kilisesi demokratı oluşu, ve dönemin öğrenci hareketleri, bu müzece vurgulanan ağırlık noktalarıdır. 
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Heidtmann’ın da belirttiği gibi “multimedial”24 bir çevre ortamında yetişmek-tedir ve bu sayede yabancı sözcüklere aşinadır denebilir. Çoklu kitle iletişim araçlarında da görebildiğimiz kadarıyla pek çok yapım ya da eser, özgün adla-rıyla bilinmekte ve bu adlarla yayımlanmaya devam etmektedir. Bu anlamda evrensellik düşüncesinin de etkisiyle eserin özgün adının çevirilerde de aynı kalmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. İkibinli yıllarda yeniden Türkçe'ye aktarma çalışmaları başlatılmış, fakat o günlerde ortaya çıkan eko-nomik kriz nedeniyle ertelenmiştir. Daha sonra ise tam baskıya gireceği esna-da, eğitim açısından uygun olmayışı nedeniyle Türkçe basımından vazgeçilmiş-tir25.      
Sonuç: Köklü Bir Resimli Kitap Geleneği Resimli kitaplar, çocuk edebiyatının vazgeçilmez bir alt türüdür ve kendi içinde de pek çok alt türü barındırır. Resimli kitaplar dünyasının zengin olduğu kültürler, genellikle yetişmekte olan çocuk ve gençliğe büyük önem veren ge-lişmiş ülkelerin kültürleridir. Bu bakımdan çocuk resimli kitapları gerek oku-ma edimi açısından, gerekse çocuk ve gençliğin edebiyat aracılığıyla yetiştiril-meleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda edebiyatı zengin olan kültürlerde çocuk ve gençliğin yaratıcı, soran ve sorgulayan yani düşünen bi-reyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır. İki yüzyıla yakın bir geçmişi bulunan Heinrich Hoffmann'ın resimli çocuk kitabı Almanya'da bugün bile sevilen ve hemen her kuşağın okuduğu çocuk klasikleri arasında yer alır. Struwwelpeter, modern eğitim anlayışı ile ters düşse de tarihsel bir miras ve zenginlik olarak görülür ve sahiplenilir. Struwwelpeter adlı eserden esinlenerek ortaya çıkan onlarca Struwwelpeter versiyonu da bu sevgi ve geleneğin en güzel göstergesi sayılabilir.  Bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılan diğer bir konu da değerler eği-timi idi. İkiyüzyıl önceki değer yargısı anlayışı, kendi zamanının fiziksel ve top-lumsal koşullarından ortaya çıkmıştı ve bu nedenle çocukları korumak adına ceza pedagojisi denen değer anlayışı hâkim idi.  

                                                            

24 Heidtmann, Horst: “Digital, multimedial, interaktiv”. KJL auf CD-ROM und im Internet. In: Renate Raecke(Hg.)/ “Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland”, Arbeitskreis für jugendliteratur e.V. München 1999, s. 262-267  25 İkibinli yıllardaki Türkçe çevirisi bizzat tarafımdan yapılmış ve H. Hoffmann müzesi tarafından da desteklenmiştir. Ekonomik krizden sonra tekrar baskısı YKY tarafından gündeme getirilse de, bazı akademisyenler tarafından eğitim açısından uygun değildir gerekçesiyle basımından vazgeçilmiştir.  
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Bugün ile kıyaslanırsa elbette eğitsel olarak Struwwelpeter ve benzeri kitaplar çocuklar için önerilmemektedir, içerdikleri şiddet unsurları açısından. Ancak yazın tarihi açısından önemi ve yeri ise şüphesiz tartışılmazdır. Bu ba-kımdan resimli kitapların ilk örneği ve tarihsel ilk kitabı olarak değerlendiril-mekte ve tarihsel bir miras olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle olsa gerek Struwwelpeter’in doğduğu kent olan Frankfurt am Main’de hem Heinrich Hoffmann müzesi, hem de Struwwelpeter müzesi bulunmaktadır.  
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Cahit Külebi ile Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde  

Çocuk ve Çocukluk Kavramlarının Karşılaştırılması  Yıldız YENEN AVCI   
Özet Bu çalışma, Cahit Külebi ile Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun şiirlerini çocuk ve çocuk-luk kavramları bakımından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Veriler şairlerin bütün şiirlerini içine alan eserlerden (Adam Yayınları, 1990; Bilgi Yayınevi, 1985) elde edil-miştir. Cahit Külebi şiirlerinde özellikle yirminci yüzyılı felaket yılları olarak görür. Ya-şadığı coğrafyanın sahip olduğu geri kalmışlığın yanı sıra uzun süren savaşların bera-berinde getirdiği sefalet, yokluk, hastalıklar ve korku, çocuk dünyasının aydınlık gele-ceğine birer kâbus gibi iner. Şair bu girdaptan uçabilme hayaliyle kurtulmaya çalışır. Külebi’nin, annesinin pişirdiği nişasta, gezdiği köyler, yüzüne çarpan rüzgâr ile çocuk-luk günlerine kapı araladığı görülür. Bedri Rahmi de Külebi gibi sıcak, sağlıklı ve rahat bir ortamın, iyi beslenmenin önemine değinir. Fakat bunlardan da önemlisi sıradan da olsa çocukların arzularının gerçekleştirilmesi; yani heveslerinin yarım bırakılmaması olacaktır. Şairin telkin et-meye çalıştığı iletiler arasında ölümden korkmama, yaşamın ve canının değerini bilme, faydalı olma, insanı ve doğayı sevme, yabancı dil öğrenme yer alır. Çocuk dünyasının genel özelliklerini de dizelerinde yansıtan şairin bu dünyaya, duygusal travma bırakan olaylarla (sevdiği ağaçların kesilmesi) yolculuk yaptığı görülür. Külebi’nin zerdali ağa-cına olan bağlılığı, Eyuboğlu’nda erik ağacı ile karşılık bulur. Şairin içindeki çocuk ise meyvelerin olgunlaşma zamanı olan yaz mevsimi ile birlikte coşkulu döneme girer. Ayrıca her iki şairin de şiirlerinde kendi çocuklarına yer verdikleri görülür.  
Anahtar Kelimeler: Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyuboğlu, çocuk, çocukluk.  

Comparison Of Child And Childhood Concepts In Cahit 
Külebi’s And Bedri Rahmi Eyüboğlu’s Poems  

Abstract This study aims for comparison of child and childhood concepts in Cahit Külebi’s and Bedri Rahmi Eyüboğlu’s poems. All data have been obtained from the works which contains all poems of poets in (Adam Yayınları, 1990; Bilgi Yayınevi, 1985). 
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Cahit Külebi, in his poems, sees specifically twentieth century as years of disaster. Besides backwardness of the geography he lives, long war that brought misery, poverty, disease and fear falls on the bright futures of child world. The poet tries to escape from this vortex with the dream of flying. Külebi opens out a door to his childhood days with starch that his mother cooked, villages that he traveled, wind that hits his face. Bedri Rahmi likes Külebi mentions the importance of warm, healthy and confortable environment and eating well. But more important than this, even though they are ordinary, realization of their desires; namely not cutting their enthusiasm shall be the subject. The poet tries to inspire with messages like not being afraid of death, knowing the value of life and being alive, loving the nature and humans, being useful and learning foreign language. The poet reflects the general properties of childhood in his verses, travels to this world with the events that emotionally traumatizes the child (like cutting off the trees he loves). Külebi’s dependence of apricot tree finds retribution in Eyüboğlu’s dependence of plum tree.  The child in poet enters his enthusiastic period with the summer which fruit’s ripening period. Also it can be seen that both poets include their own children.  
Key Words: Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyuboğlu, child, childhood.  
1. GİRİŞ “İki yaşından ergenlik çağına kadar büyüme dönemi içinde bulunan in-san yavrusu; henüz ergenlik dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak tanımla-nan” (Yalçın ve Aytaş, 2012: 13) çocuk   “fizyolojik açıdan ergenliğin başlaması, zihinsel açıdan soyut düşüncenin gelişimi, ruhsal açıdan benlik ve duygusal gelişim süreci, sosyal açıdan bireyin topluma intibakı, hukuki açıdan temel insanlık haklarının kazanım süreci, reşitlik gibi etmenlerle sınırları değişen” (Baş, 2012: 3) çok boyutlu bir kavramdır. Çocukluk ise Türkçe Sözlük’te “çocuk olma durumu; insan yaşamının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi” (1998: 284) olarak tanımlanır. Bolay’a göre çocuk; evin neşesi, sevinci, ailenin ve toplumun huzurudur. Aile, devlet gibi kavramlar onlar için vardır; çünkü onlar sayesinde geleceğe güvenle bakmaktadır. Çocuklar her dönemde ve toplumda ilgiyle ve özenle takip edilmesi gereken varlıklardır. Doğduğu günden itibaren ona gereken özeni göstermeyen ebeveynler, cemiyetler ve devletler daima hüsranla karşı-laşmışlardır. Şair ve yazarlarımız arasından da onları yakından gözlemlemeye ve her cephesini titizlikle yansıtmaya çalışan kişiler görülmüştür. Fakat şunu belirtmede yarar var ki çocukların hayatına ve duygu dünyasına girmeyi başa-rabilen, eserlerinde ona yer verebilen ve çocuk edebiyatının gelişmesine yar-dımcı olan sanatçılarımızın işi hiç de kolay değildir (1987: 669-673).  
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Edebiyatımızın en ihmal edilmiş konularından birinin çocuk olduğunu belirten Okay, çocuk gerçeğinin bu dönemin ruhunu yansıtan eserlerle başla-dığını söyler. Ayrıca çocuk edebiyatının yalnız çocukların değil, yetişkinlerin yıllarca önce kaybetmiş oldukları bahtiyar dünyalarına yeniden dönüşleri ol-duğunu; birçok büyük yazarın bu davranışlarının arkasındaki sebebin belki kendi çocukluklarına dönmek arzularıyla, bir çeşit kaçış psikolojisiyle açıkla-nabileceğini ifade eder  (1987: 64-65). Çocuk edebiyatına yönelik eserler Ba-tı’da iki asrı, bizde ise yüzyılı aşmış  (Baş, 2012: 9) olsa da Türk edebiyatı sa-natçılarının kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak bu kavrama yer vermeleri umut vericidir. 
1.1. Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyuboğlu Üzerine Cahit Külebi 1917 yılında Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Çeltek Köyü’nde dünyaya gelir. Hayatının ilk on –on bir yılını Zile, Çamlıbel ve Niksar kasabala-rında geçiren şair, daha sonra tahsili için Sivas’a gönderilir. Çocukluk yıllarında genelde yalnızdır ve yalnız oynamayı tercih eder.  Küçük yaşta ailesinden ayrı-lıp yatılı okula gönderilmesi Külebi’yi önemli ölçüde sarsarak onda gurbet his-lerinin artmasına neden olur. Gurbet teması ile ilgili şiirleri bu yılların duygu birikiminden izler taşır (Çetişli, 2012: 43-51). Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra edebiyat öğretmenliği, müfettiş-lik, Türk Dil Kurumunda genel yazmanlık gibi çeşitli görevlerde bulunan şair ilk şiirlerinden itibaren yaşadığı zamanı yansıtan, sormasını, sorgulamasını bilen çağdaş bir ozan olmuştur. Bu sorumluluğun sonucu olsa gerek toplumsal çelişkileri şiirinde yaşatırken içinde bulunduğu koşulların tanıklığını da yap-maktan geri kalmaz (Onaran, 2004: 8) Necatigil, Külebi için “aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile, zaman zaman kötümser, güvensiz, kendi türküsünü söyledi. Yurt köşelerinin manzara ve insan gerçek-lerini, modern bir biçim ve yeni bir romantizmle yaşatış, anılarla güçlü içten bir duyarlılık; başlıca özellikleridir.” (1995: 214) ifadelerine yer verir. Cumhuriyet Dönemi şairlerinden olan Bedri Rahmi ise 1913 yılında Gö-rele’de dünyaya gelir. İlk ve orta öğretimini Trabzon’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirir. Şair ve yazarlığının yanı sıra ünlü bir ressam da olan Eyuboğlu 1975 yılında ölür (Necatigil,1995: 141-142). Bedri Rahmi 1940’lı yıllardan sonra çıkan şiir anlayışlarının (Garipçiler, Top-lumcular, Hisarcılar, İkinci Yeniciler) hiçbirine bağlanmamış ve “bağımsız şair-ler” arasındaki yerini almıştır. Bütün eserlerinde resim ve şiir sanatının özel-liklerini kaynaşmış olarak görmek mümkündür. Resimlerinde şair olduğunu 
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hissettirdiği gibi, şiirlerinde de gerek kullandığı kelimelerden ve gerekse dış dünyayı yorumlayışından ressam olduğunu hissettirir. Anadolu gerçeğine sa-hip çıkması, onun yaşadığı coğrafyaya duyduğu sevgiden kaynaklanır. Halk şiirine ilgi duyan şairin öne çıkan özelliklerinden biri sanatın toplum için öne-mini vurgulamış olmasıdır (Çelik, 1996: 1-19).  Enginün, Bedri Rahmi’nin çocukluk ve masal kavramlarını hayatı değiş-tirme vasıtaları olarak şiirine hâkim kıldığını ve folklordan aldığı bazı unsurla-rı kendi orijinal imajlarıyla şiirine yerleştirip kendi tarzını oluşturduğunu be-lirtir (2001: 47).  
2. YÖNTEM Bu çalışmada aynı dönemlerde yaşamış, ülke ve dünya tarihinin gerçek-lerini büyük bir dikkatle izlemiş, yaşanılanların toplumun ve kendi benlikleri üzerindeki etkisini şair duyarlılığıyla işlemiş olan Cahit Külebi ile Bedri Rah-mi’nin eserleri üzerinde durulacaktır. Çalışma betimsel analiz modelindedir. Araştırmanın evrenini her iki şairin çocuk ve çocukluk kavramlarını içeren şiirleri oluşturmaktadır. Veriler şairlerin bütün şiirlerini içine alan eserlerden hareketle elde edilmiştir: Bedri Rahmi Eyuboğlu (1985). Beşi Birden ve Dol Karabakır Dol (Bütün 

Şiirleri), Hzl. Mehmet Hamdi Eyuboğlu, İstanbul, Bilgi Yayınevi. Cahit Külebi (1990). Bütün Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları.  
3. BULGULAR  Cahit Külebi ile Bedri Rahmi aynı dönemlerde yaşamış ve ortaya koydu-ğu eserlerle güçlü izler bırakmış şairlerimizdendir. Bu çalışmada adı geçen şairlerin eserlerinde çocuk ve çocukluk kavramları üzerinde durularak aşağı-daki bulgulara ulaşılmıştır: Külebi için çocuk, iyi bakıma ve beslenmeye gereksinim duyan, sevgiyle büyütülmesi gereken masum bir canlıdır. “Bir nazlı kuşa benzer Çocuk dediğin Ev ister, ekmek ister Öpülmek okşanmak ister.” (Külebi, 1990: 85) Külebi, her zaman çocukları mutlu ve iştahı yerinde görmek ister. Yüzü solgun, hastalıklı, zayıf çocuklar şairin dikkatinden kaçmaz.  
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“Geçen gün bir kadın gördüm Kucağında bir çocuk vardı. Yüzü kehribar rengindeydi. Ne oldu sana bebek dedim Noldu böyle zayıfladın?” (Külebi, 1990: 62) Çocuk sağlıklı ve huzurlu bir ortamda dünyaya gözlerini açmalı ve geli-şimini sürdürmelidir.  Oysa şairin içinde bulunduğu coğrafya ile yaşadığı yüzyıl çocuklar için hiç de iç açıcı değildir. Cahit Külebi yeri geldikçe halkın içinde bulunduğu zor-luğu dile getirir: “Biz yoksul bir milletiz Gözlerimizde solgun ışıklar yanar.” (Külebi, 1990: 169) Şair, Gündüz Akıncı’ya atfen yazdığı şiirde fakirlik, çoraklık ve uzun sü-ren savaşların insanların belini büktüğünü, geleceğe yönelik umutlarına bir karabasan gibi indiğini belirtir: “Erzurum’dan kalkar bir uçak Hay benim yoksul memleketim Yüzlerce mil ne od ne ocak, Ne orman, ne bahçe bir dilim Dağlar omuz omza kayalık çorak” (Külebi, 1990: 183)  “Doğu” isimli şiirinde ise geri kalmışlığın, bakımsızlığın ve çaresizliğin izleri daha derinden hissedilir. Doğa felaketleri, hastalıklarla mücadele eden ve kar, çamur içinde kendine yol arayan insanların tek tesellisi ise bir parça ek-mek ile bir avuç ateş olur: “İşte Doğu bu. Bit, deprem ve acı. Mutluluk dediğin, bir lavaş ekmek. Bir avuç ateştir, umut dediğin. Gerisi kar, çamur ve tezek.” (Külebi, 1990: 226) Yirminci yüzyıl sadece yetişkinler için değil, çocuklar içinde bir kara say-fadır.  Şairin “Neler etmedi yirminci yüzyıl/Sabi sübyan demedi.” (Külebi, 1990: 85) dediği bu çağ babaların evlerine mahcup döndüğü, annelerin sütü-nün kesildiği, oyun ve neşenin yerini hüzün ve gözyaşının aldığı bir dönemdir. 
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“Babalar evlerine mahcup döndü Harp içinde Anaların sütü kesildi, Çocuklar ağladı, Erkekler askere gitti. Kadınlar bir deri bir kemik Harp içinde kızlar sarardı.” (Külebi, 1990: 20) Böylesine zorlu günlerde Külebi de oğlu Mehmet Ali’ye gönlünce baka-mamış ve bunun eksikliğini mısralarına dökmüştür: “Mehmet Ali’yi anası İşe giderken doğurdu Savaş bitiminden üç ay önce. Az süt emdi Mehmet Ali, Az ışık gördü, Az ısındı, … Zeytinyağı ve ekmek kadar Kıttı özgürlük memlekette. Büyüdüğü zaman akranları Mehmet Ali’nin Her şey bol olut elbette.” (Külebi, 1990: 30) Şair yaşadığı yüzyılı yedi sözcüğün tekrarı ile özetler: özlem, yokluk, aç-lık, yalan, korku, ölüm ve duman. Bu ifadeler onun yalnızca maddi olarak değil, manevi olarak de bir yıkım ve buhran içinde olduğunu gösterir. Çocukların ağlatıldığı, tepelerin ölü yığınlarına dönüştüğü, zulmün doruğa çıktığı bu çağda şair çocukluk dünyasının saf hayallerine dalar, bir uçağa sahip olmayı dileye-rek huzur ve mutluluk kokan diyarların özlemini duyar: “Bir uçağım olmalı benim Binip üstüne binip üstüne Şu dünyayı gezmeliyim, Gidip Akdeniz kıyılarına Merhaba demeliyim Sıcak sıcak denizlerde  Çimen gezici çocukları.”  (Külebi, 1990: 28) 
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Uçmak, özgürlüğe açılmanın yolu olur. Şair bu hayali yalnızca kendisinin değil, kentteki bütün çocukların yaşamasını diler. Çocuklara kiraz ağacından yaptığı kanatları takarak onları özgürlüğe uçurmak düşüncesindedir: “Çocuklar havalanır uçarak Ben de artlarından bakarak Gülerim, Bütün kuvvetimle bağırarak Azat olun bebeklerim, azat olun bebeklerim!” (Külebi, 1990: 38) Külebi; bazen taze, bazen sıcak, bazen de sade gördüğü kadınlara karşı özel bir ilgi duyduğunu ifade etmekten kaçınmaz. Buna karşın “Ben yine çocuk-ları severim/Bütün kadınlardan ziyade” (Külebi, 1990: 29) diyerek nazarında çocukların kadınlardan da daha özel bir konuma sahip olduğunu belirtir. Ayrı-ca kendine güzel duygular yaşatan bu küçük varlıkların seslerini öldükten son-ra da duymak ister:  “Mezarımı çarşının ortasına kazsınlar Üstünden dostlar geçsinler Çocuklar oynasınlar.” (Külebi, 1990: 32)  “Çocuk” sözcüğü benzerlik kurma amacı ile de kullanılmıştır. Külebi, “Tabanca, İstanbul’daki, Yakınma, Dişi” isimli şiirlerinde anlattığı sevgilinin hal ve hareketleriyle (tatlı telaşı, muzip ve masum bakışları, gülümseten saflığı,  arsız tavırları) bir çocuktan farksız olduğunu anlatır.  “Çocuksun gülüp söylersin” (Külebi, 1990: 48)  “Yanakları güz elmasına benzer Soğuk havalarda, Ormanlar gibi bakışlar; Çocuktu, aceleci bir hali vardı.” (Külebi, 1990: 75) “Bir halin var gülüyorum Arsız burnundan çocuk.” (Külebi, 1990: 79)  “Mayalı hamur gibi, harman gibi Çocuk gibi minnacık ayakları” (Külebi, 1990: 145) 
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 “Denizin Getirdikleri” şiirinde ise suyun, berrak görüntüsünden ve keyif verici özelliğinden dolayı naif duygular içinde olan çocuklara benzetildiği görü-lür: “Dağların ortasında, ayağımın dibinde Çocuk gibiydi oynaşan nazlı sular; Unuttuk, sevmesini çoktan unuttuk Severse çocuklar sever.” (Külebi, 1990: 105) Külebi, bütün mahrumiyetine rağmen doğup büyüdüğü yerleri sever. Çünkü buralar yalnızca birer mekân değil, şairin geçmişi, özlemleri ve hayalle-ridir. Şair çocukluk günlerine annesinin pişirdiği nişasta,  yüzüne çarpan rüz-gâr, gezdiği köyler, yeşil vadi, karlara örülmüş beyaz sokaklar ile yolculuk ya-par:  “Ararat Dağı anamın pişirdiği Çocukluğumda yediğim nişastadır” (Külebi, 1990: 104)  “Köylerim! Ta çocukluğumdan sevdiğim köylerim!” (Külebi, 1990: 107) “Alın beni, bırakın o vadiye Belki yüzyıllarca yaşarım.” (Külebi, 1990: 126) Şairin çocukluk günlerine duyduğu özlem; Tokat’la Niksar arasında, kü-tükten duvarları olan ve önünde bir çeşmenin aktığı küçük evini, elleriyle di-kilmiş güllerini hatırlamasıyla iyice coşar. Çocukluğunun acı tatlı günlerinin hatıralarının yaşandığı bu yerler Tanrı’ya duyduğu bağlılıktan hemen sonra, ömür boyu özlem duyduğu sevgiliden de önce gelmektedir: “Ben senin hasretinle Yanar dururum ömrüm boyunca. Tanrıdan sonra yurdum, Yurdumdan sonra sen varsın.” (Külebi, 1990: 198) Şairin geçmişe yolculuğunda çocukluk günlerine ait anımsadığı güzellik-lerin başında çok sevdiği zerdali ağacı gelir. Külebi, bir arkadaş gibi onunla söyleşir durur:  “Derdim ki-Yeşer, yeşer zerdali ağacım Nazlı nazlı, pembe pembe, beyaz beyaz Harmanların, teçlerin kokusunu Derdim ki, getir bize sıcak yaz!” (Külebi, 1990: 116) 
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Cahit Külebi gibi Bedri Rahmi de iyi beslenmenin önemine dikkat çeker. Şair bebeklerin temel gıdası olan anne sütünün önemine vurgu yaparken anne sütünün gelmesi için korkunç yöntemlere başvuran ve annenin ölümüne ne-den olan ilkel yaklaşımın da eleştirisini yapar: “Ama Mernuş bebeğin öğüt möğüt umurunda mı Mernuş bebeğe süt lazım süt … Salmışlar aç susuz enikleri Körpe gelinin bağrına … İlk önce eniklerin munzurunda iki damla süt Sonra birkaç damla kan Daha sonra adıyla sanıyla kangren Olmuş olan Komaya girer körpe gelin On gün sonra hesabı tamam.” (Eyuboğlu, 1985: 203) Bedri Rahmi, çocukların sağlıklı gelişimi için geniş ve ferah bir ev orta-mının gerekliliğine inanır. Kutu gibi daracık ve kasvetli evler çocuklara uygun yerler değildir: “Ev beyaz olmasına beyaz ama küçük Bir kibrit kutusundan küçüktü … Bir tavla zarı kadar küçücük eve Bir kadın iki çocuk nasıl sığar?” (Eyuboğlu, 1985:149) Şair “Biz de” isimli şiirinde kendi şahsında çocukların sahip olduğu özel-likler üzerinde durur. Yüzünün gözünün çamur içinde olduğunu, çerden çöpten hayalleri olduğunu, oyun oynama düşkünlüğünü, rahat ve tasasız bir yaşamla-rının olduğunu belirtir. Ayrıca: “Günlerimiz uzun evlerimiz büyüktü Ve yağmur çift çubuk için değil Sadece bizim için yağardı” (Eyuboğlu, 1985: 84) dizeleriyle çocukların gerçek dünyayı tam olarak algılayamadıklarını, olay ve olguları kendilerine göre yorumladıklarını anlatır. Çelik’e göre çocukların dün-
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yasında hayatın saflığını, neşesini kısaca her türlü lezzetini bulmak mümkün-dür. Bedri Rahmi de çocukluk günlerine yine çocuk mantığı ile ulaşmayı iste-mektedir (1996: 53). Cahit Külebi’nin bir uçağa sahip olma hayali varsa Bedri Rahmi’nin de elleriyle yaptığı kâğıttan gemileri vardır. Şair bu gemilere ne kadar öpücük dolduracağının hesabını yapar: “Kâğıttan bir gemi yaptım küçücük Ya beş öpücük sığar içine Ya on öpücük” (1985: 239) Şair  “Güzel ve Faydalı” (Eyuboğlu, 1985: 115) şiirinde kadının asli gö-revlerinden birinin dünyaya çocuk getirmek olduğunu belirtir. Çocuk sahibi olmanın hem kadını hem de erkeği değiştirdiğine inanır.  Nitekim askerlik yıllarında her gün ölümü bekleyen ve yaşamayı önem-semeyen bir insan iken oğlu Mehmet’in varlığıyla yaşama sıkı sıkı bağlanan biri haline gelir: “Her gidişinde kendisine şehitlikte münasip bir yer ayırır. Senin yaşaman için dua ederdi. Sen büyürken Mehmedim koptu dananın kuyruğu Ve uyandı birdenbire içimde Arzuların en zorlusu, en kalleşi: YAŞAMAK.” (Eyuboğlu, 1985: 76) Çocukluk, bazen gülümseten bazen de burukluk yaratan hatıraların anımsanmasıyla vücut bulur. Bedri Rahmi’nin “Yedi Tane Erik Ağacı” isimli şiiri özlem, hüzün, öfke ve yakarışın simgesi olur. Çonoğlu’na göre bu şiir mey-ve ağaçlarını yok ederek yerine ruhsuz binalar dikenlere karşı bir başkaldırıdır (2006: 62).  “Kestiler 7 tane erik ağacının yedisini birden diplerinden Henüz yeşermeğe başlamışlardı çıtır çıtır … Elveda benim her mevsim dalları kırılan Sıska çelimsiz Ama son yaprağına son eriğine kadar cömert erik ağaçlarım Ne zaman yolum düşse Gözlerimi yumup sizi hatırlayacağım.” (Eyuboğlu, 1985: 158) Bedri Rahmi çocukların temel ihtiyaçlarına vurgu yaparken onların ruh-sal beklentilerini de göz ardı etmez. Çocuklara verilen sözlerin yerine getiril-
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mesi, saçma da olsa hayallerinin önemsenmesi ve arzularının gerçekleştirilme-si onlar için son derece önemlidir. “İkinci odada saçları badem yağıyla taranmış Küçük bir kız var Bir bayram sabahı yeni elbiselerini giydirdiler Saçlarını sımsıkı taradılar Kurdelalarını taktılar Onu çok güzel bir yere götüreceklerini unuttular.” (Eyuboğlu, 1985: 50) Şair, oğlu Mehmet’in şahsında bütün çocuklara rehberlik etmeye çalışır; onlara evlerin, gökyüzünün, meyvelerin, ağaçların, acımanın, yaşamın değerini bilmeyi, yabancı dil öğrenmeyi,  insanı ve doğayı sevmeyi, paylaşmayı, faydalı olmayı ve yalnızlığı telkin etmeyi amaçlar. Şaire göre genel olarak olumsuz bir kavram olarak görülen yalnızlık, aslında insanı olgunlaştıran bir duygudur. “Yalnızlık dediğin büyük bir zindan Dünyanın en kalabalık zindanı Dinden imandan çıkarır Ama öyle bir adam eder ki insanı” (Eyuboğlu, 1985: 275) Bedri Rahmi “Sana ölümden korkmayı öğreteceğim” (1985: 45)  derken bir hiç uğruna ölmemeyi, canının değerini bilmeyi kasteder. Boş yere ölmek onun için ölümlerin en korkuncu olur. Şaire göre can bir emanettir ve bu ema-net en güzel şekilde sahibine; yani Allah’a teslim etmek gerekir:  “Canını hiçbir pazarda satmamayı Onu incitmeden Kırıp dökmeden Bir zerresini ziyan etmeden yepyeni Götürüp Allahına teslim etmeyi öğreteceğim” (Eyuboğlu, 1985: 45) Meyvelerin olgunlaşma zamanı olan yaz mevsimi şairin içindeki çocuğun ortaya çıktığı süreçtir. Doğadaki gelişim ve değişmelere kayıtsız kalamayan şairin mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği görülür: “Hele bir başlasın ılık yaz yağmurları, içimdeki çocuk! Hele bir kanatlansın ufuklar, Hele bir içini çeksin orman, Hele bir kere güneşler yansın, Kertenkeleler üşümesin, 
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… Hele bir armut ağacı temmuzu yüklensin, Hele bir kerecik daha yalınayak yere değsin içimdeki çocuk…” (Eyuboğlu, 1985: 53)  
4. SONUÇ “Cahit Külebi ve Bedri Rahmi, doğdukları coğrafyanın şekillendirdiği şiir-lerini, modern şiirin verileriyle harmanlayıp kendine özgü motiflerle besleye-rek ortaya koyan şairlerimizdendir” (Çonoğlu, 2006: 63). Bu çalışmada her iki şairin bütün şiirlerini kapsayan eserlerde çocuk ve çocukluk kavramlarına bakışları ele alınmıştır:  Cahit Külebi ile Bedri Rahmi’nin; şiirlerinde çocukların temel öncelikleri üzerinde durduğu; fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanması gerektiğini be-lirttikleri; iyi beslenmenin, sağlıklı ve sıcak bir yuvada büyümenin önemine vurgu yaptıkları görülür. Şairlerin kimi zaman benzetme unsuru olarak şiirle-rinde yer verdiği çocuk kavramına yaklaşımları genel olarak toplumsaldır. Çevresindeki her çocuk onlar için değerli, bu canlının yaşadığı her sıkıntı onla-rın endişesi olmaya yeterlidir. Her iki şair de şiirlerinde oğullarına yer verir ve çocuklarına karşı duygularını içtenlikle dile getirirler. Külebi savaş yıllarından dolayı çocuğuna arzu ettiği yaşamı sunamamanın hüznünü dile getirirken, Bedri Rahmi ise geleceğe yönelik bir tutum içine girerek oğluna yaşama dair telkinlerde bulunur. Külebi’nin geçmişe, Eyuboğlu’nun ise geleceğe yönelik eğilimlerinin altında yine sosyal mesajlar yatmaktadır. Şairler,  çocuk duyarlılığını kişisel deneyimlerinden ya da çevresinde olup bitenlerden hareketle yansıtmaya çalışmışlardır.  Şairlerin büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü yerler iç dünyasını etkilemeye, çocukluk kavramını şekil-lendirmelerine yardımcı olur. Cahit Külebi’nin uçurtmaya ve uçaklara olan düşkünlüğü Bedri Rahmi’de yerini kâğıt gemilere bırakır. Yıllar sonra anımsa-dıkları ve özlemle iç geçirdikleri bu anlar büyük şehirlerde kendi yalnızlığını yaşayan, yozlaşan insan ilişkilerinden sıkılan ve buralardan bir an olsun uzak-laşmak isteyen sanatçıların huzur durakları olur. Bu yönüyle düşünüldüğünde Eyuboğlu’nun yaşanmış güzelliklere, Cahit Külebi’nin ise hayallere (bir uçağı-nın olmaması) sığındığı ve gerçeğe dönüşmemiş, tamamlanmamış bir mutlu-luktan ilham aldığı görülür. Her iki şairin doğayla barışık, arkadaşlarla dost olduğunu söylemek mümkündür. Yazın gelişiyle birlikte meyvelerin olgunlaş-ması şairleri heyecanlandırır. Çünkü bu dönem onlar için çeşitli lezzetleri tat-
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mak, güneşten bolca yararlanmak, doyasıya oynamak ve yeni renkleri keşfet-mek demektir. Çocukluğa kapı aralamak her insan için aynı duyguları yaşat-mayabilir. Nitekim Cahit Külebi yıllar sonra zerdali ağacını sevgiyle anımsar-ken, Bedri Rahmi ise erik ağaçlarının kesilmesini bir katliam gibi görür ve ço-cuk dünyasında bir yıkım yaratan bu olayı benliğinden bir türlü silemez. 
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GİRİŞ 
PISA’NIN NİYETİ PISA (Program for International Student Assessment) uygulamalarında-ki Matematik “sınavı” ülkelerin öğrencilerini matematiği kişisel, toplumsal, mesleki ve bilimsel yaşamlarında kullanmaya ne derecede hazırladıklarını belirlemeyi hedeflemektedir. OECD PISA 2015 için Matematik okuryazarlığını bireyin çeşitli bağlamlar içinde matematiği bağıntı kurma, uygulama, yorum-lama ve değerlendirme yeterlikleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanım matema-tiksel muhakeme ile nesneleri ve olayları matematiksel kavram, olgu, işlem, yöntem ve araçlarla betimleme, açıklama ve yordamayı kapsamaktadır. Mate-matik okuryazarlığı bireylerin günlük yaşamları içinde yapıcı, adanmış ve ay-dın yurttaşlardan beklenen sağlam temelli kararları ve yargıları verirken ma-tematiğin önemini özümsemelerini de içermektedir.     PISA 2015 matematik taslak çerçevesi PISA matematik sınavlarında öl-çülmek istenen matematik yeterliklerinin ve matematik okuryazarlığı beceri-lerinin kuramsal altyapısını açıklamaktadır.15 yaş kümesindeki çocukları sı-namak için seçilen matematik bilgisi kapsamı dört konu içeriği (Belirsizlik-veri; Değişim-ilişki; Nicelik, Uzam-biçim) ve dört problem bağlamı (Bireysel, Toplumsal, Mesleki ve Bilimsel) olarak düzenlenmektedir. OECD’nin en genel amacının matematik eğitiminin etkili verimli ve yararlı olmasına katkı olduğu-nu kabul ediyoruz (OECD, 2003; OECD, 2010a).  “Matematiksel modelleme” çevrimi Süreç “Problemin bağlamı” ile başlar. Problem çözücü problem durumuna uyan matematiği tanıma, problem duru-munun temel kavram, ilişkiler ve kolaylaştırıcı sayıltıları arasında “bağıntı kurma” çabası gösterir. Bu çaba başarılı olursa “Problem bağlamı” matematik-sel işlemlerin kullanılabileceği bir “matematik problemine” dönüşür. “Matema-tik problemi” tanımlanınca çözümü sağlayacak matematiksel kavramlar, işlem-ler, olgular ve araçlar “işe koşularak” bazı “matematiksel sonuçlar” elde edilir. 
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Matematiksel düşünme, denetleme, dönüştürme ve hesaplamalar büyük ölçü-de bu aşamada yer alır. “Matematiksel sonuçlar” başlangıçtaki problem çerçe-vesinde “yorumlanırsa” “bağlam içindeki sonuçlar” olarak değerlendirmeye hazır hale gelir. Bağıntı kurma, uygulama ve yorumlama süreçleri matematik-sel modelleme çevriminin belirleyici unsurları ve matematik okur-yazarlığı kavramının temel bileşenleridir. Bu üç süreç temel matematiksel yeterliklerin üzerine kuruludur ki matematiksel yeterlikler de problem çözücülerin mate-matiğin özel konularındaki ayrıntılı bilgisi üzerinde yapılanabilir. PISA çalış-malarının öngördüğü “gerçek yaşam” ne kadar ortak bir yaşamdır. Bırakalım bir ev kadını, bir futbolcu, bir maden işçisinin gerçek yaşamlarının benzemez-liklerini, mühendis, matematikçi, matematik öğretmeni ve matematik öğrenci-sinin yaşam alanları bile yeterince örtüşmeyebilmektedir. Gauss, Newton, Schrödinger, Dirac, Gödels, Arf  vb. “matematik yaratıcılarının” dünyaları öğ-renciler için ne ölçüde gerçek bir yaşam alanıdır? Bu model matematik öğre-nimindeki bütün örnekleri betimleyici, açıklayıcı ve yordayıcı nitelikte değildir. Bu modelin “ilginç” olması bu modele dayanılarak yapılan sınavın şöhretinden kaynaklanmaktadır. PISA’da matematik ile bağlantılı gerçek yaşam becerileri aşağıda özetlenmektedir.   
İletişim: Her soruda öğrenciden beklenen bir iletişim becerisi vardır. Bir matematik sınavında öncelikle öğrencinin sözel metni algılaması, çözüm için gerekli kavram, çizim, çizge, çizelge, resim vb. bilgi ögelerini diğer tamamlayıcı etkenlerden ayırt ederek yorumlayabilmesi gerekir. Verilenlerin birbiriyle ilişkilendiresi, verilen her bir ögenin çözüme yapacağı katkıyı değerlendirmesi beklenir. Tek bir işlemle bulunacak sayısal katkı beklentili sorular karmaşıklık düzeyi en düşük sorulardır. Çözüm için atılması gereken adımlar arttıkça gere-ken iletişim becerisi de artar. 
Matematikleştirme: Öğrenci bir problemi çözerken değişkenleri tanı-mak, gerekli ve geçerli ölçüleri derlemek, çizimleri yapmak, eldekilerle bilin-meyenler arasında bağıntılar kurmak, kısıtlamaları ve sayıltıları belirlemek zorundadır. Verilen yapısal ve kavramsal ögeler arasındaki bağlantılar dolay-sız, yalın ve sayıca az olduğunda matematiğe dönüştürülmeleri kolaydır. Ba-ğıntılar ve aşamalar çoğaldıkça ve dolaylı dönüşümler gerektikçe matematik-leştirme zorlaşır. Koşullar ve kısıtlamalara göre seçenek modelleri değerlen-dirmek gerektiğinde matematikleştirme daha da zorlaşır. 
Temsilleme: Verilerin doğrudan doğruya sayısal bağıntılara konabile-ceği veya verilerin bir çizelgeden dönüştürülebileceği, bir çizgeden yorumla-nabileceği durumlar temsillemenin en temel aşamasıdır. Bir duruma ilişkin 
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olarak bildik ve tanıdık bir kurgu seçerken yapılacak temsilleme biraz daha zordur. İki ya daha fazla seçenek yaklaşımın karşılaştığı ve bunlar üzerinde değişiklikler gerektiği durumlarda temsilleme biraz zorlaşır. Temsillemenin en karmaşık aşaması bildik-tanıdık olmayan iki ya da daha çok çözüm yaklaşımın geniş çaplı ve karşılaştırmalı irdelenmesini gerektiren durumdur.  
Akıl yürütme, Muhakeme ve Gerekçelendirme: Bu becerinin en kolay basamağı yönergeleri anlama ve izleme sürecidir. Farklı bileşenleri bir araya getirerek yorumlamak gerektiğinde süreç biraz zorlaşır. Yorumlanması gerekli değişken ve koşullar arttıkça, aşamalı vardam ve yordamlar gerektikçe, gerek-çeleri de değerlendirme ihtiyacı belirdikçe bu beceri genelleme ve sentez dü-zeyine ulaşır. 
Yaklaşım Tasarlama ve Yöntem Geliştirme: Bazı görevlerde yapılacak işlemler önceden ve doğrudan tanımlanmıştır. Bu durumlarda doğrudan doğ-ruya bilinen yöntemler uygulanır. Verilen bir bilginin uygulanıp bir sonuca varılmasının beklendiği biraz daha ileri düzeylerde uygun yöntemler geliştir-mek gerekir. Verilen bilgiden belirli sonuçlara ulaşılmasının beklendiği düzey-lerde yaklaşım kurgulayıp yöntem geliştirme bilişsel beklenti de daha yüksek-tir.  
Simgesel Soyut, Teknik Dilde İletişim ve İşlemler: İnsanlardan bek-lenen görevlerde gereken iletişim ve işlem becerileri çok değişkenlik gösterir. Basit işlem gerektiren görevlerde matematiksel kurallar ve simgesel soyutla-malar gerekli olmayabilir. Bazı durumlarda da dört aritmetik işlem ve sayısal sezgilerle yetinmek olasıdır. Ancak her geçen gün matematiksel işlemler çeşit-lenmekte, karmaşık görevlerin kapsamı genişlemektedir. Sıralı işlemlerin, ke-sirli hesaplamaların, simgesel anlatımların, cebirsel denklemlerin ve ileri ma-tematiksel yöntemlerin gerekli olduğu durumlarda, çok aşamalı problem çö-zümlerinde simgesel, soyut, teknik iletişim dili ve işlemlerinin bilinmesi ve uygulanabilmesi matematik “eğitiminin” niyetleri arasındadır.      
Matematiksel aygıtların kullanımı: Bir ölçme aracının kullanılması, bilgisayar, hesap makinesi vb. araçlar bu hedef (niyet) türünün basit düzeyde-ki örnekleridir. Bu aletlerin işlevleri ve yapılan ölçümlerin uygulamaya akta-rılması karmaşıklaştıkça bu hedefin kapsamı da çeşitlenir ve yükselir. Manav terazisinden Geiger sayacına, basit bir voltmetreden tıbbi görüntüleme cihaz-larına uzanan geniş bir alanda matematiksel becerilerin kapsamı çeşitlenmek-te ve bilişsel beklenti düzeyleri yükselmektedir. Eğitimden Astro-fiziğe kadar hemen her alanda bilgisayarla hesaplamalar ve modellemeler üst düzey ma-
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tematiksel aygıt kullanımını gerektirmektedir. Bununda ötesinde bu aygıtların verdiği sonuçların duyarlık, geçerlik ve güvenirliklerin değerlendirme beceri-leri vardır. 
 
EĞİTSEL ÖLÇMELERDE ARANAN NİTELİKLER: PISA sınavlarının “niyetlerini” değerlendirmek matematikçilerin yetki ve sorumlulukları kapsamındadır. Eğitsel ölçme açısından bu niyetlerin makbul ve mümkün oldukları bu çalışmanın öncül ve temel sayıltısıdır. Bir ölçme ve değerlendirme uygulamasının değerlendirilmesinde üç ayrışmaz ama benzeş-mez ölçüt boyutu vardır: Geçerlik, Güvenirlik ve Kullanışlılık… Sınav aracının (ölçek) hazırlanmasından uygulanmasına, puanlanmasından raporlanmasına kadar her aşamada bulguları değerlendirmek için bu ölçütler kullanılmalıdır.  
Yapısal Geçerlik Eğitsel ölçmelerde geçerliliğin çok değişik türleri vardır: Yapı, kapsam, müfredat, yakın erimli yordam, uzun erimli yordam, görünüş, beklenti, yakın-sama, ıraksama, müfredat vb. Bunların içinde hepsinin önkoşulu olanı yapısal geçerliktir. Yapısal geçerlik, ölçülmesi gereken ile ölçülebilen arasındaki tutar-lılık (özdeşlik, uzlaşma,  örtüşme, çakışma, bağdaşma) derecesidir. Başka bir deyişle, geçerlik ölçme sonuçlarının ölçmenin amacını gerçekleştirme derece-sidir. Bu demektir ki, bir ölçmenin geçerliliği amacından bağımsız olarak de-ğerlendirilemez.  Bir ölçme için geçerli olan işlemler başka bir amaç için yeterince geçerli olmayabilir hatta sakıncalı bile olabilir.  Sonuç olarak, her hangi bir sınav ya da teste soyut olarak “geçerli” ya da “geçersiz” denemez. Hangi “amaç” ya da han-gi “ölçüt” bakımından geçerli ya da geçersiz olduğunun belirtilmesi gerekir.    Yapısal geçerlik iki aşamada tartışılmalıdır. Birinci aşamada ölçülmesi gerekenle ölçülmesi tasarlanan arasındaki tutarlılık irdelenir. Bu aşama so-nunda ölçeğin türü belirlenir.  Seçmeli türde sorular kullanılması uygun görüldüğünde yaratıcılık, sen-tez vb. ölçülmesi gereken bazı nitelikler ister istemez dışarda kalacağı için ge-çerlik daha baştan azalır. İkinci aşamada ise ölçülmesi tasarlananla gerçekten ölçülebilenler arasındaki buluşma ya da ayrışmalar araştırılır. PISA sorularının yapısal geçerliğine ilişkin gözlemler başka bir çalışma olarak yayına hazırlan-mıştır. 
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Kapsam Geçerliği Eğitsel ölçümler katılımcıların (öğrenci) davranışsal dışavurumlarının saptanmasıdır. Söylem değil eylem temellidir: Davranışın dışavurumunu sağ-lamak için de bir uyarıcı verilmesi gerekir. Sonuçta her sınav sorusu en az iki boyuttan oluşur: İçerik ve beceri… İçeriksiz bir problem çözme becerisi olamaz. Sonuçta herhangi bir konu-da herhangi bir sınavda sorulabilecek soru evreninin tümü kapsanamaz. Bu engin hedef evreninden temsil edici bir örneklem seçmek kaçınılmaz bir zo-runluluktur.  Sınavdaki soru örnekleminin konu alanındaki hedef evrenini hem içerik hem de beceri bakımından dengeli temsil etme derecesine “kapsam geçerliği” diyoruz. İçerik ve beceri türleri arttıkça dengeli temsil için sorulması gereken soru sayısının da artması gerekir.  Matematik alanındaki konu zenginliği ve beceri çeşitliliği düşünülünce matematik sınavlarında kapsam geçerliğini sağlamanın ne çetin bir iş olduğu anlaşılabilir. Müfredat geçerliği kavramı kapsam geçerliğinin örgün eğitimdeki sınavlara uygulanmış özel bir örneğidir.  PISA sınavlarının 70 ülkenin müfredatına uygun olması beklenemez. Bu nedenle PISA soruları ülkelerin özgül müfredatlarından değil olabildiğince toplumsal yaşamın “ortak” sorunlarından, konularından seçilmektedir (Smithson, 2009).  Tabii ki bu “ortaklık” da oldukça tartışmalıdır (Niss & Höjgaard, 2011). PISA 2015 taslağında kapsamın ülke örneklemlerine uyumunun Ulusal Temsil-cilerin katkılarıyla sağlandığı belirtilmekte ama nasıl sağlandığına ilişkin bir ayrıntı verilmemektedir (OECD, 2015).  
PISA Matematik İçeriği (Konu Öbekleri) PISA matematik sınavlarında kapsanan içerik, bu içeriği belirleyen tarih-sel gelişim, toplumsal oluşumlar, okul müfredatlarının temel bileşenleri dört başlık altında özetlenmektedir Değişim/İlişkiler, Uzam/biçimler,  Nicelik, Be-lirsizlik/Veri (OECD, 2013; OECD, 2016). Örneğin Pizzalar başlıklı soru Deği-şim ve İlişkiler kümesinde sayılmaktadır.  Öğrencilerden yarıçapın değişimiyle dairenin alanındaki değişimi ilişki-lendirmeleri beklenmektedir.  Pizzanın alanı değiştikçe de fiyatı değişmektedir. Elbette ire ve yarıçap içeren başka bir soru Uzam ve biçim kümesinde de sayılabilirdi. Bu da aslında 
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matematik konularının kendi aralarında ne kadar birbirlerine kenetli olduğu-nu göstermektedir.  Bu konu başlıklarının açılımları aşağıda özetlenmektedir: 
Değişim ve İlişkiler: Gerek doğada gerekse tasarlanmış çevremiz nesne-ler ve olaylar arasında geçici ve göreceli ilişkilerle doludur. Nesneler ve olaylar değiştikçe ilişkiler de değişir. Canlı organizmalarda, mevsimlerin çevriminde, hava koşullarında, toplumsal ve ekonomik olaylarda değişim ve ilişkilerin ör-nekleri görülebilir. PISA sınavlarında yer alan Yürüyüş sorusu bu konu kapsa-mında gösterilmektedir. Bu soruda öğrencilerden önce adım uzunluğunun sonra da yürüyüş hızının cebirsel bağıntılarını kurmaları beklenmektedir.  
Uzam ve Biçimler: Perspektifi algılama, harita okuma ve çizme, biçimle-ri dönüştürme, üç boyutlu biçimleri görselleştirme matematiksel okuryazarlığı oluşturan kavram ve beceriler arasında yer almaktadır. Geometrik algılama ve sorgulama yetilerinin uygulanması da örnek olarak verilebilir. 
Nicelik: Matematik denince akla ilk gelen kavramlardan biri zaten nicelik olur. Nesnelerin özelliklerini, boyutlarını, konumlarını, ilişkilerini betimlemek nicel işlemlerle yapılır. Ölçümler, birimler, sayılar, belirteçler, göstergeler, mik-tarlar, sayılar, boyutlar, genlikler, karşılaştırmalar, sayısal dizimler, eğilimler, dağılımlar, yığılımlar, örüntüler, sıradüzenleri, sayı duyusu, hesaplama, akıldan hesaplama vb. nicel yetiler nicelik ile ilintilidir. PISA 2012 Rok Konseri başlıklı soruda öğrencilerden bir rok konserini izleyenlerin sayısını nicel yöntemler kullanarak tahmin etmeleri istenmektedir. Bu soru birim alana sığabilecek kişi sayısı hakkında bir öngörüye dayandığı için Uzam ve Biçim kümesine de ait gözükebilirse de beklenen sonuç niceliktir.  
Belirsizlik ve Veri: Olasılık, istatistik vb. matematiksel çözümlemeler be-lirsizliklerden çıkarımlara erişim araçlarıdır. Bilimsel vardam ve yordamlarda belirsizlik hep vardır. Ölçme hataları, rastlantısallık, değişkenlik bu kümedeki kavramlardır. Üretim süreçlerinde, sınav puanlarında, anket bulgularında de-ğişkenlik, yayılım, rastlantısallık hep vardır. Cebirsel ve sayısal bağıntılara ek olarak çizelge, tablo ve görsel betimleme yöntemleri de matematiksel iletişim kapsamındadır. PISA 2012 Çöp (litter) başlıklı soru belirsizliğin çözümlenme-sinde verilerin sunumu kadar yorumunun da önemli olduğuna örnektir. PISA 2018’de matematik içeriği değiştirilmemiş ancak Finansal Okur-Yazarlığı kap-samda geniş yer tutmuştur (OECD, 2016). Yukarıdaki dört konu başlığının kapsadığı içerik başlıkları da aşağıdadır (OECD, 2013). 
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 Fonksiyonlar: Doğrusal ve doğrusal olmayan- fonksiyonları özellikleri, betimleme türleri, sözel, simgesel ve çizgesel temsilleri… 
 Cebirsel bağıntılar: Sayılar, simgeler, aritmetik işlemler, kuvvetler, kök-ler ile tanımlanan cebirsel bağıntılara dayalı işlemler ve sözel yorumlar… 
 Eşitlik ve eşitsizlikler: Doğrusal denklemler, ve eşitsizlikler, ikinci de-receden denklemler, ayırıcı (analitik) ve ayırıcı olmayan (non-analytic) çözüm yöntemleri 
 Koordinat sistemleri: Veri temsilleme ve betimlemeleri, konum ve iliş-kiler 
 İki ve üç boyutlu geometrik nesnelerin kendi içlerinde ve aralarındaki ilişkiler: Durağan bağıntılar (örneğin Pisagor), benzerlik ve özdeşlikler, nesne-lerin dönüşümlü ve döngülü yer değişimleri… 
 Ölçme: Biçimlerin, şekillerin ve nesnelerin özelliklerinin (açı, boyut, çap, çevre, alan, hacim vb.) nicel betimlemeleri  
 Sayılar ve birimler: Sayılar, sayı sistemleri, zaman, para, ağırlık, sıcak-lık, uzaklık, alan ve hacim birimleri ve ivme, enerji, güç vb. türev niceliklerin birimleri… 
 Aritmetik işlemler: Aritmetik işlemlerin özellikleri ve süreçleri, sunum yöntemleri… 
 Kesirler, orantılar ve yüzdeler: Oransal sorgulama ve betimleme uygu-lamaları, problem çözümleri… 
 Sayma ilkeleri: Yalın bileşim ve sıra-dizimler… 
 Kestirimler: Amaca uygun nicel kestirimler, yaklaşık nicelemeler, yu-varlamalar… 
 Veri toplama ve yorumlama: Çeşitli veriler ve veri derleme yöntemle-ri… 
 Veri değişkenliği ve betimlemeleri: Betimsel istatistikler, yığılım ve ya-yılım ölçüleri      
 Örneklem ve örnekleme: Örneklem ve örnekleme kavramları, basit is-tatistik vardamlar 
 Rastlantı ve olasılık: Rastlantısal olaylar, seçkisiz değişimler, şans ve yalın olasılık kavramları 
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Bütün bu başlıklar PISA 2012’de 72 soru ile kapsanmıştır. Tasarlanan dağılım ile gerçekleşen arasındaki farklar Tablo 1’de görülebilir (OECD, 2009; OECD, 2013).  
 
Tablo 1. PISA taslaklarında konu başlıklarında öngörülen puan dağılımı 

Konu (İçerik) Boyutu Tasarlanan  % Gözlenen % 

Değişim ve İlişkiler Yaklaşık 25 21 Nicelik Yaklaşık 25 21 Uzam ve Biçim Yaklaşık 25 18 Belirsizlik ve Veri Yaklaşık 25 17 Belirtilmeyen 0 24 
TOPLAM 100 100 

İncelenen soru sayısı 72  İkinci boyut ise yeterlik süreçleri ya da işlem süreçleri olarak adlandı-rılmaktadır: Hesaplama, Bağlantı kurma ve Yorumlama (Yansıtma).  Bu işlem süreçlerinin artan zorluk sıradüzeni gösterdikleri öngörülmektedir. Üçüncü boyut ise Durum ya da Bağlam olarak adlandırılmaktadır.  Yorumlama (Yansıtma) matematiksel düşünme genelleme ve iç-görüşü kapsar. Bunlar da kolaydan zora aşamalıdır ancak önkoşul niteliğinde sayıl-mazlar. Yani hesaplama becerileri mükemmmel olmayan birisi matematiksel düşünmede iyi olabilir. Matematikleştirmeyi geliştirmek için öğrencilerin ger-çek yaşam sorunlarından yararlanmaları gerekli görülmektedir.  Matematikleştirme beş adımda incelenebilir:  
 Gerçek bir problem saptanır, 
 Problem matematiksel kavramlara göre ve uygun matematik yöntem-lere göre düzenlenir,  
 Gerçeğin saçakları kırpılarak matematiğin durumu (bağlamı) doğru yansıtması sağlanır, 
 Matematik problem çözülür, 
 Çözüm gerçek durum (bağlam) çerçevesinde yorumlanır. PISA 2015 taslağında kapsam geçerliği kavramına hiç değinilmeden Tab-lo 1’in sütunlarında tanımlanan Matematik süreçlerine göre önerilen puan 
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dağılımı Tablo 2’dedir. Bir sınavın kapsam geçerliği sınavın amacına göre deği-şir. PISA bir program değerlendirme araştırması olduğu için her konuya prog-ramda yer verildiği oranda yer ayrılması beklenirdi. Ancak 70 ayrı ülkenin programlarının her birinin farklı öncelikleri olabileceği düşünülürse bu olduk-ça zordur.  
Tablo 2. PISA taslaklarında süreçleri belirtke taslağı 

Matematiksel Süreçler   Tasarlanan % Gözlenen % 

Oluşumları matematiksel bağıntılarla hesaplama Yaklaşık %25 %25 Matematiksel kavram, kural ve ilkeleri uygulama Yaklaşık %50 %48 Matematiksel sonuçları yorumlama/yansıtma Yaklaşık %25 %17 
Belirtilmemiş 0 %11 
TOPLAM 100 100 

İncelenen soru sayısı  160 

 
Durumlar (Bağlam) Üçünü boyut matematiğin kullanılacağı durum (bağlam) olmaktadır. PISA dört durum (bağlam) tanımlamaktadır. Matematik okur yazarlığının önemli yönlerinden biri çeşitli bağlamlardaki problemlerin çözümüne katkı sağlamasıdır. 21. Yüzyılda yaşayacak bireylerin içlerinde yer alacağı bağlamlar (durumlar) aşağıdaki öbeklerde tanımlanmışlardır. Kişisel: Bireyin kendisi, ailesi ve akranları ile bulunabileceği ortamlarda karşılaşacağı problemler bu öbekte örneklendirilmiştir. Yemek hazırlama, alış-veriş, oyunlar, ulaşım, sağlık, spor, yolculuk, zaman yönetimi, tasarruf ve yatırım vb. bağlamlar örnek verile-bilir. Mesleki: Bir işin gerektirdiği ölçümler, maliyet hesapları, zamanlama, tasarım, uygulama ve değerlendirme problemlerini kapsar ama bunlarla da sınırlı değildir. İleri düzeyde eğitim gerektiren mesleklerin 15 yaş çocuklarına indirgenmesi olası olmayabilir ama matematiğin uygulamadaki yerini olabildi-ğince yansıtan sorular tasarlanmaktadır. 
Toplumsal (Kamusal): 15 yaş çocuklarını bekleyen toplumsal hak, gö-rev ve sorumluluklarda karşılaşabilecekleri toplumsal olaylar bu kapsamdadır. 
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Oylama, nüfus değişimleri, reklamlar, ekonomi, ticaret, ulaşım, iletişim sorun-larına ilişkin verilerin yorumlanması örnek verilmektedir. 
Bilimsel: Doğal ve fiziksel bilimlerin ilgilendiği sorunlara dönüktür. Ha-va, iklim, çevre, uzay, kalıtım, ölçme ve doğrudan doğruya matematik kapsa-mından örnekler verilebilir.  PISA’ya katılan ülkelerdeki bağlamlar birbirinden çok farklıdır. Ayrıca 15 yaş çocuklarının her toplumdaki ilgi ve yönelimleri diğer ülkelerinkilerden ve kendi ülkelerindeki diğer yaş katmanlarından farklı-lıklar gösterebilir. Uygulama öncesinde öngörülen bu dengelerin uygulamada doğrulanamadığına ilişkin veriler Tablo 3’tedir.   
Tablo 3. PISA taslağında durum/bağlam türlerinde puan dağılımı 

Bağlam Boyutu Tasarlanan  % Gözlenen % Kişisel Yaklaşık 25 %21 Kamusal/Toplumsal Yaklaşık 25 %17 Mesleki Yaklaşık 25 %19 Bilimsel Yaklaşık 25 %19 Belirtilmemiş - %24 
TOPLAM 100 %100 

İncelenen soru sayısı 72  PISA alan yazınında kavramlar yerleşik, yaygın ve ortak değildir. Yıllara ve kaynaklara göre farklı terimler kullanılabilmektedir. En kapsamlı bilgilere ulaşılan iki kaynaktan birinde matematik üç boyutta tanımlanmaktadır: İçerik, süreç ve durum. 2000 yılındaki ilk taramada içerik boyutu iki daha sonraları ise dört kümeye ayrılmaktadır: Nicelik, Uzam ve Biçim, Değişim ve İlişkiler ve Belirsizlik ve Veriler (OECD, 2009).  Konu Alanı (İçerik), Bağlam ve süreç boyutlarının ikişer bileşimli çapraz-lama dağılımlarına bakıldığında aşağıdaki;  Tablo 4 PISA Matematik (2006-2012) sorularının konulara ve becerilere göre dağılımını;  Tablo 5 PISA Matematik(2006-2012) sorularının Bağlamlarına ve Bece-rilere göre dağılımını;  
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Tablo 6 PISA Matematik (2006-2012) sorularının konulara ve becerilere göre dağılımını ortaya koymaktadır. Bu tabloların altındaki simgeler C (Contingency) Ki kare Bağımlılık katsayısı ve U (Uncertainty) Belirsizlik katsa-yısı ve p: İstatistiksel Manidarlık düzeyini simgelemektedir.  Toplam veri sayısı Ki Kare yöntemi için yeterli olmadığından U katsayısı dikkate alınmalıdır.    
Tablo 4: PISA Matematik sorularının konulara ve becerilere göre dağılımı 

   Konu Alanı   

Beceri süreci

Değişim ve 
İlişkiler 

Nicelik
Uzam ve 

Biçim 
Belirsizlik 

ve Veri 
Toplam 

Uygulama 7 8 8 0 23 
Hesaplama 6 5 3 1 15 Yorumlama 2 2 2 11 17 Toplam 15 15 13 12 55   (C=0,580 p<0,000) (U=0,216 p<0,000)  Bu tabloya göre PISA 2012 sorularının belirtilen Konu Alanları ile Bece-rilere göre dağılımlarında rastlantı ile açıklanamayacak bir bağımlılık vardır. Dağılımın dengesini değiştiren etken Belirsizlik ve Veri Konu Alanında Uygu-lama ve hesaplama becerilerinden sınanmamış sadece Yorumlama sorularına ağırlık verilmiştir. Bu durumun olumlu ya da olumsuzluğuna karar vermekte başvurulacak ölçütler PISA’nın kavramsal çerçevesinde açık ve belirgin değil-dir.        
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Tablo 5: PISA Matematik sorularının bağlamlarına ve becerilere göre dağılımı 
   Bağlam   

Beceri süreci Mesleki Kişisel Bilimsel Toplumsal Toplam Uygulama 6 7 7 3 23 Hesaplama 4 3 5 3 15 Yorumlama 4 5 2 6 17 Toplam 14 15 14 12 55   (C=0,276 p<0,605)   (U=0,035 p<0,577)  Bu tabloya göre PISA 2012 sorularının belirtilen Bağlamlar ile Becerilere göre dağılımlarında belirgin, dikkate değer bir bağımlılık görülememiştir. Her Beceri her Bağlamda hemen hemen aynı oranda yoklanmıştır. 
 
Tablo 6: PISA Matematik sorularının konulara ve becerilere göre dağılım 

      Bağlam     

Konu Alanı Mesleki Kişisel Bilimsel Toplumsal Toplam Değişim ve İlişkiler 6 3 5 1 15 Nicelik 0 8 4 3 15 Uzam ve Biçim 5 2 4 2 13 Belirsizlik ve Veri 3 2 1 6 12 Toplam 14 15 14 12 55   (C=0,529 p<0,023) U=0,145 p<0.009  Bu tabloya göre PISA 2012 sorularının belirtilen Bağlamlar ile Konu Alanlarına göre dağılımlarında rastlantı ile açıklanması zor bir bağımlılık gö-rülmektedir. Değişim ve İlişkiler içerikli soruların daha çok Mesleki ve Bilimsel Bağlamda, Bilimsel Bağlamdaki soruların daha çok Kişisel bağlamda Toplum-sal Bağlamdaki soruların da Nicelik türünde yoğunlaştığı görülmektedir. 
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İki değişken arasındaki ilişkinin yöndeş ve anlamlı olması beklenebilir ama eğer iki değişken neredeyse hemen hemen birbiriyle örtüşüyorsa değiş-kenlerden biri diğerini tekrarlıyor anlamına gelir. Eğer bu bulgunun kendisi de her denemede tekrarlanıyorsa değişkenlerden birini ölçmenin emek, zaman ve parasal maliyeti yüksek demektir. Ancak, kapsam geçerliği sadece nicel değil nitel ölçütlere göre de değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Örneğin PISA’da fen ve okuma testlerinin hem birbirleriyle hem de matematikle yüksek ilişkili olmaları herhangi birinin kaldırılmasına gerekçe olamaz.  Matematik ölçeğinin beceri alt boyutları arasında da yüksek ilişkiler bek-lenebilir. PISA 2012’deki 3 matematik yeterliğini oluşturan hesaplama, uygu-lama ve yorumlama becerileri de ayrı ayrı puanlanmıştır. Ülkelerin bu beceri-ler açısından aldıkları puanlar arasındaki istatistiksel ilişkiler Tablo 7’dedir.      
Tablo 7. PISA 2012 matematik becerileri arasındaki ilişkiler. 

Beceri 1 Beceri 2 İlişki (r) Uygulama Hesaplama .987** Yorumlama Hesaplama .973** Uygulama Yorumlama .981** N=65 ** p<0.000  
 Tablo 7 gösteriyor ki Uygulama, Hesaplama ve Yorumlama becerileri biri birleriyle yöndeş ve çok yüksek ilişkilidirler. Ancak bu durum beceriler arasın-da aşamalı bir sıra düzen olduğunu göstermez. Zaten PISA 2012 sınavını hazır-layanların da böyle bir beklentileri yoktur. PISA 2018 sınavında ise Matematik ile eşlentili olabilecek bir boyut eklenmiştir: Finansal Okur-yazarlık (OECD, 2016). Son olarak PISA 2012 sınavı konu öbeklerine göre de puanlanmıştır. Ül-kelerin konu öbeklerinden alıkları puanlar arasındaki ilişkiler de Tablo 8’dedir.     
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Tablo 8. PISA 2012 matematik becerileri arasındaki ilişkiler. 
Değişken 1 Değişken 2 İlişki (r) Uzam-Biçim Değişim-İlişki 0.977** Nicelikler Değişim-İlişki 0.985** Belirsizlik-Veri Değişim-İlişki 0.982** Nicelikler Uzam-Biçim 0.956** Belirsizlik-Veri Uzam-Biçim 0.953** Belirsizlik-Veri Nicelikler 0.986** N=65 ** p<0.000   Tablo 8 PISA 2012’deki yöndeş ve yüksek ilişkiler matematik alanındaki ülke sıralamalarının içeriğe göre değişmediğini, bir ülke herhangi bir içeriğe göre hangi düzeyde ise diğer içeriklerde de hemen hemen aynı düzeyde oldu-ğunu göstermektedir. Ülkelerin matematik başarı sıralamaları değişik içerik-lerde değişik biçimlerde sıralanmış olsalardı PISA matematik sınavının kültü-rel etkenlere bağımlı olması sorunu tartışılabilirdi. Ancak şimdi tartışılması gereken soru ülkelerin matematik başarılarının değişkenliğidir. Yani ülkeler matematikte neden aynı düzeyde değildirler?   

 
SONUÇ VE ÖNERİLER Genelde sınavlar ve özel olarak da sınav soruları eğitimdeki ölçme araç-larıdır. Bilgi, duygu, yetenek ölçen testlerin sıfır noktası metre ya da terazide olduğu gibi mutlak değil termometrede olduğu gibi öznel olarak seçilmiştir. Sınavlar puanlayıcı olarak anılan aracıdan bağımsız değildirler. Ölçme verisi olarak değerlendirilecek puanı araç değil puanlayıcı üretir. Üstelik puan deni-len birim metre, kg, ya da derece vb. gibi türdeş değildir. Puanlayıcıdan puan-layıcıya ve her puanlayıcı için de puandan puana değişir. Yeryüzünde biri biri-ne özdeş iki puan göstermek olanaksız değilse bile olasılığı çok düşüktür.  So-nuçta sıralama düzeyindeki puanları oranlı ölçekteymişler gibi değerlendir-mek yapısal özdeşlik (isomorphism) yanılgısıdır. Yani İstanbul’un trafik kodu-nu (34) ikiye bölüp İstanbul’un yarısı Çanakkale (17) demek ne ise ülkemizin PISA puanlarının yıldan yıla arttığını ya da azaldığını söylemek de o kadar ma-tematikseldir.  
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Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersle-rinde PISA sorularının geçerlik ve güvenilirliklerini tartışmaları elbette yararlı ve gereklidir. PISA sınavlarından alınacak ders soru türlerinden ve içeriğinden ziyade sınavın ciddiyeti, verilerin dünya kamuoyuna açıklığı olmalıdır. Zengin Finlandiya’nın başarısını taklit yoluyla tekrar etmeye kalkışmak yerine yoksul Vietnam’ın nasıl başarılı olduğu ile de ilgilenilmelidir. Kâğıt üzerinde “mü-kemmel” gözüken bir sorunun bile sınav koşullarında ve puanlama sürecinde neyi ne kadar ölçtüğü tartışmalı hale gelebilir. Herhangi bir sınavın genel ama-cını özel işlevlerini bir yana bırakarak sınavların hepsini PISA taklidi sınavlara göre tasarlamak eğitsel bir çözüm değildir.  PISA ne ölçüyorsa, nasıl ölçüyorsa biz de öyle ölçelim… PISA yarışında başarı kazanalım ki eğitimimiz başarılı gözüksün tutkusu aracın amacı yozlaştırmasıyla sonuçlanabilir.   Türkiye’nin PISA’yı yadsımadan ama PISA ile sürüklenmeden PISA’yı denetleyebilmesini dileyelim. PISA Matematik sorularının hepsi ilginçtir, özendiricidir, öğreticidir. Öğ-retmenlerce incelenmesi ve öğrenciler tarafından çözülebilmeleri gereken sorulardır. Ancak 15 yaşındaki öğrenciler tarafından çözülmesi gereken ve çözülebilir olan bütün matematik sorularını kapsıyor mu, temsil ediyor mu? Bunun matematikçiler, matematik eğitimcileri tarafından tartışılması gerekir. OECD uzmanlarının PISA çerçevesinde ortaya koydukları matematik içerik ve becerilerinin çok kısıtlı olduğu görülüyor. İçerikte Değişim-İlişki, Uzam-Biçim, Nicelik, Belirsizlik-Veri başlıkları, becerilerde de hesaplama, uygulama, yorum-lama düzeyleri güncel matematik eğitiminin hedef kapsamını betimleyici, açık-layıcı ve yordayıcı değildir. Matematikte sadeleştirme, çözümleme, kanıtlama, modelleme vb. beceriler de vardır. Matematik eğitiminde hedef kazanımların belirlenmesinde, eğitsel tasarımların geliştirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde dünyada ve ülkemizde çok iyi bilinen Bloom aşamalı hedefler çerçevesinin kullanılması olasıdır (Anderson&Krathwohl, 2001). Var olan PISA sorularının hemen hemen hepsi bu çerçevede tanımlanabilir. Aynı çerçeve PISA sınavlarında sorulabilecek yeni sorulara da kaynaklık edebilir. Aşamalı hedefler çerçevesi içeriğe de herhangi bir kısıtlama getirmez. Deği-şim/İlişki, Uzam/Biçim, Nicelik, Belirsizlik/Veri başlıklarının yerine ya da on-lara ek olarak başka başlıklar da kapsanabilir. Örneğin kümeler kuramı ve te-mel trigonometrik kavramlar PISA’da da öngörülen hesaplama ve uygulama becerilerinin güncel sorunların çözümünde erişebileceği içeriği zenginleştire-bilir.  
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İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin  

Meslek Seçimlerine Etki Eden Faktörler 
 Dr. Halil TAŞ  Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ 

 
Özet  Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışma-dır. Araştırmanın çalışma grubunu, rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 52 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, üçlü likert tipinde hazır-lanmış anket formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış gö-rüşme formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde karma yöntem kullanılmıştır. Önce-likle öğrencilerin meslek seçmelerine etki eden faktörlerin frekans ve yüzdeleri hesap-lanmış; daha sonra öğrencilerin meslek seçiminde bu faktörleri neden önemsedikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen verilerle ana temalar belirlenmiş ve öğrenci görüşleri doğrudan aktarılmıştır. Araştır-mada, öğrencilerin meslek seçiminde mesleğin ailenin geçimini sağlayacak imkânlar sunmasını, başkalarına yardım etmeyi sağlamasını, maddi kazanç getirmesini, güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını, toplumda saygın bir yerinin olmasını, iş güvenliği-nin ve kariyer yapma olanaklarının bulunmasını, çalışma saatlerinin kendilerine, aile-lerine ve arkadaşlarına yeterince zaman ayıracak nitelikte olmasını önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Seçimi, Öğrenci, Meslek Seçiminde Faktör-ler  

Factors Affecting the Career Choices of Elementary 
Education Fourth Grade Students 

 
Abstract The aim of this study is to determine the factors that are effective in the career choices of fourth grade students. This is a descriptive study in the screening model. The study group consisted of 52 primary school fourth grade students selected by 
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random sampling method. Data were collected through a questionnaire and a semi-structured interview form developed by the researchers. The mixed method was used to analyze the data. First of all, the frequency and percentage of the factors that affect the students' choices were calculated. Later, it was determined that students care about these factors in the choice of profession. Content analysis technique was used to analyze the qualitative data obtained from the interview with the students. The main themes were determined with the data obtained from quantitative and qualitative data collection tools and the student opinions were directly transferred. In the study, the profession of the students in the choice of profession to provide the livelihood of the family, to provide help to others, financial gain, to have safe working conditions, to have a respectable place in the community, work security and career-making opportunities, working hours themselves, families and friends enough time the conclusion that they care about the fact that they can distinguish. 
Keywords: Career, Career Choice, Student, Factors in Choosing Career.  
Giriş Meslekler, bireyin sosyal kimliğinin en önemli statü kaynağı olup, onun çevresinden saygı görmesine, toplumda bir yer edinmesine ve işe yaradığı duygusunu yaşamasına olanak veren bir etkinlik alanıdır.1   Her insanın, içinde doğup büyüdüğü toplumda hayatını sürdürebilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için bir meslek sahibi olması gerekir.2 Bu ne-denle, bireyin yaşamını biçimlendiren en önemli olgulardan birisi, tercih ettiği meslektir. Bireyin kendine uygun bir meslek seçmesi, ona karşı tutumlarının olumlu olması kendini mutlu edeceği gibi, başkalarının mutluluğuna da katkı getirici olabilir.3  Meslek seçimini yetişkin yaşamı için bir proje geliştirme anı olarak ta-nımlamak da olanaklıdır.4  Meslek seçiminin insanların belli bir yaştan sonraki dönemde hayatlarını etkileyen, bireylerin başarılı ve mutlu insanlar olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan en önemli etmenlerden biri olduğu söy-lenebilir.  

                                                            

1 Yıldız Kuzgun, Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2013 2 Fulya Yüksel Şahin- Davut Hotaman, “Vocational Guidance Aid in The Orientation to Teaching Profession and Teacher Education.” European Journal of Social Sciences, 10(1), 2009, 25-35. 3 Yakup Emre Bozdoğan- Davut Aydın- Kasım Yıldırım, “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 2007, 83-97. 4 Maria Elisa Grijó Guahyba de Almeida- Luís Ventura de Pinho, “Adolescência, Família E Escolhas: Implicações Na Orientação Profissional.” Psicologia Clínica, 20(2), 2008, 173-184. 
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Bireylerin meslek seçiminin maddi getiri, sosyal statü, sosyal çevre, bilgi beceri, yetenek, elde ettiği imkânlar, kişilik yapısı gibi farklı faktörlerden etki-lendiği söylenebilir.  Meslek seçimindeki faktörler bireyin o meslekteki verimini ve doyumu-nu doğrudan etkilediğinden, bireyin bu konulardaki özellikleri hakkında kesti-rimde bulunmayı kolaylaştırır.5 Bu nedenle bireylerin kendilerine uygun mes-lek seçmeleri önemlidir. Bireylerin meslek seçiminde bireysel özelliklerinin, inanç ve değerlerinin önemli bir etkisi olduğu ifade edilebilir.  Kişinin seçeceği meslek, bir bakıma kişinin ilgi ve yönelimleri ile öncele-diği değerleri hakkında da bilgiler verir. Meslekler, gereksinimlerini karşılaya-bildiği oranda bireyin nezdinde önem kazanır. Her insanın gereksinimi farklı olduğundan mesleki değerleri ve beklentileri de farklıdır. Bundan dolayı, bü-tün insanlar için geçerli olabilecek ortak mesleki değerlerden söz etmek ola-naklı değildir.6  Meslek seçiminin, bireyin tüm hayatını etkileyen en önemli kararlardan biri olduğu söylenebilir. Doğru kararın verilebilmesi için meslek seçiminde etkili olan bütün faktörlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Gerçek hayatta bireylerin meslek seçerken en çok etkilendikleri faktörleri ke-sin olarak belirlemek ve bunları önem derecesine göre sıralamak mümkün olmamakla birlikte kişisel özellikler, ilgi, yetenek, değerler, aile, sosyo-ekonomik çevre, mesleğin maddi ya da manevi getirisi, iş güvencesi meslek seçiminde etkili olan faktörlerden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Gençlerin çalışma ve meslek algılama biçimlerinde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik fak-törlerin yanında ailenin ve çevrenin de önemli rolü bulunmaktadır.7  Bir mesleğin seçiminde, toplumsal cinsiyet faktörü etkili olabileceği gibi kişilik yapısı8, ekonomik veya toplumsal güç gibi sosyo-ekonomik faktörler de 
                                                            

5 Elif Üstün- Semra Erkan- Berrin Akman, “Türkiye'de Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.” Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 2004, 129-136. 6 Metin Pişkin, “Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler” (Ed. Binnur Yeşilyaprak). Mesleki 
Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya, PEGEM akademi Yayıncılık, Ankara 2018 7 Salamı Olufunmılayo Olamide- Salamı Oluwaseun Olawaiye, “The Factors Determining the Choice of Career Among Secondary School Students.” The International Journal of Engineering 
and Science, 2(6), 2013, 33-44. 8 Linda S. Gottfredson, “Circumscription And Compromise: A Developmental Theory of Occupational Aspirations.” Journal of Counselling Psychology, 28, 1981, 545–579. 
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etkili olabilmektedir.9 Mesleki gelişim çocuğun aldığı genel eğitimden ayrı ola-rak düşünülemez.10  Meslek gelişiminin çok erken yaşlarda başladığı gerçeği, bu gelişimi hız-landırmak ve yönlendirmek için okulun ilk döneminden itibaren özel etkinlik-lerin oluşturulması, öğretim programlarının bu anlayışla düzenlenmesi gerek-tiğini ortaya koymaktadır.11  İlkokuldan itibaren öğrencileri arzu ettiği mesleğe hazırlayacak eğitim-öğretim kurumuna yöneltmek gerekir. Öğrencilere, yeteneklerini ve ilgilerini geliştirme olanakları sunmak ve bu olanaklardan yararlanmalarını sağlamak gerekir.12 Çocukların kişilik özelliklerine uygun okul, ders ve meslek seçebil-meleri için bu konularda bilgilendirilmeleri gerekir.13  Mesleklerin, bireyin toplumsal kimliğinin en önemli statü kaynağı olup, onun çevresinde saygı görmesine, toplumda yer edinmesine ve işe yarama duygusunu tatmasına imkân tanıyan alan olduğu söylenebilir. Meslek seçimi-nin, kişilerin belli bir yaştan sonraki yaşamlarında başarılı ve mutlu olarak gelişmelerini ve böylece kendilerini gerçekleştirmelerini etkileyecek en önemli olaylardan biri olduğu ifade edilebilir. İlkokul döneminin, çocukların meslekle-ri tanımaya başladığı ve ileride seçeceği mesleğin ana hatlarını belirlemeye başladığı önemli bir dönem olduğu söylenebilir. Öğrencilerin okul döneminde kendi yetenek, ilgi ve mesleki değerleri doğrultusunda seçecekleri meslek alanlarına yönelik ilk adımı atmaları ve bu konuda karar vermeleri beklenmek-tedir. Bu dönemde yapılan seçim, öğrencilerin öğrenimlerine devam edecek-lerse hangi meslekle ilgili okula yönelecekleri veya öğrenimlerine devam et-meyeceklerse ne tür iş alanlarına yöneleceklerine ilişkin kararlar vermelerin-de etkili olacaktır.14 
                                                            

9 Michael T. Brown, “Blueprint for the Assessment of Socio-Structural Influences In Career Choice and Decision Making.” Journal of Career Assessment, 4, 2000, 371–378. 10 M. Engin Deniz- Atılgan Erözkan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara 2017 11 Kuzgun, age. 12 Norma Razon, “Meslek Seçimi ve Mesleğe Yöneltme.” Eğitim ve Bilim, 8 (43), 1983, 23-31. 13 Feride Bacanlı, “Ergenlerin Kariyer Gelişiminde Ebeveynler: Bilişsel Bilgi İşleme Kuramı Temelli Bir Yaklaşım,” II. Uluslararası, İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, 26-27 Kasım 2014, Antalya – Türkiye 14 Binnur Yeşilyaprak, 21. Yüzyılda Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2016 
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Bu çalışmanın amacı ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencile-rin meslek seçiminde etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  1. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde etkili olan fak-törler nelerdir? 2. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde bu faktörlerin etkili olma nedeni nedir?  
Yöntem İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde etkili olan fak-törlerin ve değerlerin belirlendiği bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.   
 
Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılında ilkokul dör-düncü sınıfta öğrenimlerine devam eden ve rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 52 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında kolay ulaşılabilirlik esas alınmıştır. Çalışma grubu, araştırmaya katılmaya gönüllük esasına göre oluşturulmuştur.  
 
Veri Toplama Aracı Çalışmanın verileri, Gelişli, Kazykhankyzy ve Shauyenova tarafından alan yazın taraması yapılarak geliştirilen ve uzman yargısı ile geçerliği test edilen 15 maddelik üçlü likert tipinde anket formu15 ile araştırmacılar tarafından geliştirilen ve “Meslek seçiminizde belirttiğiniz faktörler sizin için neden önemlidir?” sorusundan oluşan görüşme formuyla elde edilmiştir. 
 
Verilerin Analizi Araştırmada elde edilen verilerin analizinde karma yöntem kullanılmış-tır. Öncelikle anketten elde edilen verilerle öğrencilerin meslek seçmelerine etki eden faktörlerin frekans ve yüzdeleri hesaplanarak, öğrencilerin meslek seçiminde etkili olan faktörler belirlenmiştir. Daha sonra öğrencilerin meslek seçiminde bu faktörleri neden önemsedikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerle 

                                                            

15 Yücel Gelişli- Lazura Kazykhankyzy- Meruyert Shauyenova, “İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğren-cilerinin Meslek Seçimine Etki Eden Değerler (Mardin İli Örneği).” İlköğretim Online, 17(4), 2018, 2216-2228. 
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yapılan görüşmeden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen verilerle ana temalar belirlenmiş ve öğrenci görüşleri doğrudan aktarılmıştır.  
 
Bulgular  Bu bölümde çalışmadan elde edilen nicel ve nitel verilere ait bulgular, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına göre tablolar oluşturularak verilmiştir.  
 
Tablo 1. Meslek seçimine etki eden faktöreler 

Maddeler 
Az 

Önemli 
Önemli Çok Önemli 

 f % f % f % 1. Meslek seçimimde, maddi kazanç önemlidir 4 7,69 17 32,69 31 59,62 2. Mesleğin, toplumdaki yeri önemlidir 5 9,62 19 36,54 28 53,85 3. Mesleğin, ailemin geçimini sağlayacak imkân-lar sunması önemlidir 
3 5,77 13 25,00 36 69,23 4. Meslekte, yükselme imkânları olmalıdır. 3 5,77 27 51,92 22 42,31 5. Meslek, becerilerimi geliştirecek imkânlara sahip olmalıdır. 5 9,62 25 48,08 22 42,31 6. Meslekte bağımsız çalışmak benim için önem-lidir 
6 11,54 30 57,69 16 30,77 7. Meslekte başkalarını yönetmek isterim 29 55,77 18 34,62 5 9,62 8. Mesleğin çalışma saatleri düzenli olmalıdır. 17 32,69 19 36,54 16 30,77 9. Mesleğin farklı yerlere iş gezileri gerektirme-sinden mutlu olurum 
7 13,46 25 48,08 20 38,46 10. Mesleğin sorumluluk gerektirmesi gerekir 26 50,00 15 28,85 11 21,15 11. Meslek takım çalışması gerektirmelidir. 28 53,85 18 17,00 6 11,54 12. Meslek güvenli çalışma koşullarına sahip olmalıdır. 5 9,62 17 32,69 30 57,69 13. Meslek başkalarına yardım etmeyi gerektir-melidir 
6 11,54 14 26,92 32 61,54 14. Çalışma koşulları özel hayata zaman ayırma-ya uygun olmalıdır. 21 40,38 18 34,62 13 25,00 15. Meslek yeniliklere açık olmalıdır. 13 25,00 20 38,46 19 36,54 Tablo 1 üzerinde yapılan incelemede, öğrencilerin meslek seçiminde “Mesleğin, ailemin geçimini sağlayacak imkânlar sunması önemlidir”, “Meslek 
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başkalarına yardım etmeyi gerektirmelidir”, “Meslek seçimimde maddi kazanç önemlidir”, “Meslek güvenli çalışma koşullarına sahip olmalıdır” ve “Mesleğin, toplumdaki yeri önemlidir” faktörlerini “çok önemli” düzeyde gördükleri tespit edilmiştir. Öğrenciler tarafından “Meslekte bağımsız çalışmak benim için önemlidir”, “Meslekte yükselme imkânları olmalıdır”, “Mesleğin farklı yerlere iş gezileri gerektirmesinden mutlu olurum”, “Meslek yeniliklere açık olmalı-dır”, “Mesleğin çalışma saatleri düzenli olmalıdır”, “Meslek, becerilerimi geliş-tirecek imkânlara sahip olmalıdır” faktörleri “önemli” düzeyde görülürken; “Meslek takım çalışması gerektirmelidir”, “Meslekte başkalarını yönetmek iste-rim”, “Mesleğin sorumluluk gerektirmesi gerekir”, “Çalışma koşulları özel ha-yata zaman ayırmaya uygun olmalıdır” faktörleri “Az önemli” düzeyde görül-müştür.  Öğrencilerin “Meslek seçiminizde belirttiğiniz faktörler sizce neden önemlidir?”  sorusuna verdikleri yanıtlardan çıkarılan temalar ve öğrencilerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur. 
Tema 1. Yardımlaşma Ö5. Çok para kazanıp aile yardım etmek istiyorum. Ö7. Para kazanacağım bir mesleğim olursa fakirlere daha çok yardım edebilirim. Ö21. Maaşı iyi olan bir mesleğim olursa fakir aile çocuklarının okul mas-raflarını karşılarım Ö32. Parası çok olan bir meslek sahibi olursam annemi asla çalıştırma-yacağım. Ö40. Ülkemizdeki Suriyeli çocuklara çok üzülüyorum. Eğer çok para ka-zanırsa onlara da vereceğim. Ö46. Aileme destek olacak kadar para kazanmak istiyorum. Ö50. Bol para kazanırsam babamın bütün borçlarını ödeyip ona sürpriz yapacağım. Ö52. Maaşı yüksek bir mesleğim olursa kendime ve kardeşlerime istedi-ğimiz bütün oyuncakları alacağım.  
Tema 2. Maddi kazanç Ö1. Daha rahat yaşamam için maaşı iyi olan bir mesleğim olmalı. Ö3. Yoksulluktan kurtulmanın tek yolu maaşı iyi bir meslek bulmaktır.  Ö4. İyi bir meslek rahat bir hayat demektir, onun için iyi para kazanabi-leceğim bir mesleğim olmalı. 
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Ö21. Düzenli maaş alacağım bir meslek beni rahatlatır. Ö30. Bu dünyada parasız yaşanmaz. Ö49. İhtiyaçlarınızı karşılamanız için para çok önemlidir. O yüzden para-sı çok olan meslek iyidir. 
Tema 3. Güvenlik Ö4. Mesleğimi başkalarına bağımlı olmadan yapmak isterim. Ö6. Mesleğimde işime fazla karışılmasını istemem. Ö11. Mesleğimde çok yetkili biri olmalıyım ki her şeyi kontrol edebile-yim. Ö19. Tehlikeli ve çok stresli bir meslek istemem. Ö20. İş ortamı güvenli ve huzurlu olmalıdır. Ö28. İşyerindeki çalışanlar arasında iyi ilişkiler olmalıdır. Ö38. Birlikte çalıştığım insanlara güvenmeliyim. Ö41. İşyerinde bütün güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Ö51. İşyeri çok temiz, düzenli ve sağlıklı olmalıdır. 
Tema 4. Toplumsal saygınlık Ö5. Çevrede önemli bir kişi olmak için iyi bir mesleğiniz olmalıdır. Ö8. Arkadaşlarınızın size özenmesi için iyi bir mesleğiniz olmalıdır. Ö12. Çok büyük ve çok güzel işyerlerinde çalışmak isterim. Ö14. İnsanların çok iyi bilmediği bir mesleğiniz olursa değeriniz artar.  Ö29. İnsanlar mesleğinize göre size davranıyorlar. Ö35. Mesleğin havası parasından daha önemlidir bence. Ö48. İyi bir mesleğiniz varsa insanlar size saydı duyarlar.  
Tema 5. Kariyer Ö2. Mesleğimde yükselme imkânları olmalıdır. Ö8. Mesleğimde ilerlersem maaşım da artar.  Ö12. Bütün yeteneklerimi ortaya koyabileceğim bir mesleğim olmalıdır. Ö26. Mesleğim başarılı kişileri ödüllendirmelidir.  Ö33. Mesleğimin her yönünü çok iyi öğreneceğim bir ortamı olmalı. Ö43. Mesleğim yeniliklere açık olmalıdır. 
Tema 6. İşin Zamanı Ö2. İşimin çalışma saatleri düzenli olmalıdır. Ö7. İşimden artan zamanım da olmalıdır.  
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Ö9. Mesleğim özel işlerime engel olmamalıdır. Ö10. Rahat çalışabilmem için işyerinde bir düzen olmalıdır. Ö24. İşimden dolayı ailemi ihmal etmemeliyim. Ö39. İşim arkadaşlarımla vakit geçirmemi engellememelidir.  Ö44. Zamanımın çoğunu işyerinde geçirmek istemem. Ö50. Bütün meslekler yarım gün olmalıdır.  
 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler Öğrenciler meslek seçiminde; mesleğin ailenin geçimini sağlayacak im-kânlar sunması, başkalarına yardım etmeyi gerektirmesi, maddi kazanç sağla-ması, güvenli çalışma koşullarına sahip olması ve toplumda saygın bir yerinin olması faktörlerini “çok önemli” düzeyde görmüşlerdir. Öğrenciler tarafından; bağımsız çalışmak, yükselme imkânlarının olması, farklı yerlere iş gezileri ge-rektirmesi, yeniliklere açık olması, çalışma saatlerinin düzenli olması ve bece-rilerini geliştirecek imkânlara sahip olması faktörleri “önemli” düzeyde görü-lürken; mesleğin takım çalışması gerektirmesi, başkalarını yönetmek isteği, sorumluluk gerektirmesi ve çalışma koşullarının özel hayata uygun olması faktörleri “az önemli” düzeyde görülmüştür. Gelişli, Kazykhankyzy ve Shauyenova tarafından yapılan çalışmada da öğrenciler meslek seçiminde; meslekte yükselme imkânlarının olması, mesle-ğin toplumdaki yeri, mesleğin çalışma saatlerinin düzenli olması, çalışma ko-şulları, özel hayata zaman ayırmaya uygun olması gibi değerleri “çok önemli” düzeyde görürken; maddi kazanç sağlama ve iş gezileri ve takım çalışması de-ğerlerini “az önemli” görmemişlerdir.16 Johnston vd. tarafından yapılan çalış-mada ise, algılanan iş memnuniyeti, mesleğin topluma katkısı, iş güvencesi, maaş, tatil olanakları, aile desteği ve makam gibi faktörlerin meslek seçiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.17  Kıyak tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, iş bulma olanağı, yetenek, ilgi, değerler, kişilik özellikleri, mesleğin getirdiği ödüller (para, saygınlık, şöhret vb.) ve ailenin isteklerinin öğrencilerin meslek seçi-

                                                            

16 Gelişli- Kazykhankyzy- Shauyenova, agm.  17 John Johnston- Eamonn Mckeown- Alex Mcewen, “Choosing Primary Teaching: The Perspectives of Males and Females in Training.” Journal of Educating for Teaching, 25 (1), 1999, 55-64. 
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minde etkili olan faktörler oldukları tespit edilmiştir.18 Yelken yaptığı çalışma-da, öğrencilerin mesleki tercihlerinin, onların okul türüne, anne-babalarının mesleklerine ve öğrenim durumlarına, ailelerinin aylık ortalama gelirine göre farklılık gösterdiğini belirlemiştir.19  Çalışmada, öğrencilerin meslek seçiminde etkili olan faktörlerin önem sırası incelendiğinde, birinci sırada tercih ettikleri faktörün mesleğin ailenin geçimini sağlayacak imkânlar sunması, ikinci sırada ise başkalarına yardım etmeyi gerektirmesi, üçüncü sırada maddi kazanç sağlaması, dördüncü sırada güvenli çalışma koşullarına sahip olması ve beşinci sırada toplumda saygın bir yerinin olması faktörlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre çalışma gurubundaki öğrencilerin yardım etme, maddi gelir ve toplumsal saygınlık faktörlerini meslek seçiminde ilk sıralardaki tercih nedenleri olarak gördükleri söylenebilir.  Akın ve Akyıldız tarafından yapılan çalışmada, meslek seçimini etkileyen en önemli üç faktör sırasıyla insanlara faydalı olma, eğitim imkânı ve sosyal güvence olarak belirlenmiştir.20 Evans yaptığı araştırmada meslek seçiminde maaş, kazançlar, iş gerekleri, elde edilen sosyal statü gibi değişkenlerin etkili olduğunu gözlemlemiştir.21 Sarıkaya ve Khorshid tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerin yüksek gelir getiren ve iş doyumu sağlayan meslekleri seçtikleri tespit edilmiştir.22 Pekkaya ve Çolak, öğrencilerin meslek seçerken sırasıyla iş güvencesini, mesleki kazançları ve kariyer olanaklarını çok önemsediklerini tespit etmiştir.23 Araştırmada, öğrencilerin ailesine ve diğer insanlara yardım 
                                                            

18 Serhat Kıyak, Genel Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yaparken Temel Aldığı Kriterler. (Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006 19 Kamil Yelken, Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini ve Meslek Seçimini 
Etkileyen Faktörler: Sakarya İl Merkezi Örneği, (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2008. 20 Nalan Gülten Akın-  Mühibe Akyıldız, “Fen Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Bulanık Topsis Yöntemi ile Analizi.” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (1), Mart 2018, 77-97 21 Mark W. Evans, Self-monitoring as a Determinant of Job Selection in the Workplace. (Unıversıty of North Florıda Unpublished Master’s Thesis), Florida 2008. 22 Türkan Sarıkaya- Leyla Khorshid, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 2009, 393-423. 23 Mehmet Pekkaya- Nurdan Çolak, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi.” International Journal of Social Science, 6 (2), 2013, 797-818. 
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etme faktörünü öncelemelerinde, yaşları itibariyle (10-11 yaş) bu çocukların duygusal oluşlarıyla açıklanabilir.  Ayrıca bu yaş çocuklarının çevrelerinde meydana gelen olaylardan çok daha hızlı ve fazla etkilendikleri de dikkate alındığında, öğrencilerin kötü ko-şullarda yaşam mücadelesi veren göçmenleri, sığınmacıları, dilencileri veya diğer yoksul insanları çok sık görmelerinin de bu sonuçta etkili olduğu söyle-nebilir. Çocuklardaki merhamet ve paylama duygusunun da bu sonuçta etkili bir diğer unsur olduğu ifade edilebilir.   Araştırmada öğrencilerin görüşme sorusuna (Meslek seçiminizde etkili olan faktörler nelerdir) verdikleri cevapların içerik analizi yapılmış ve görüşler  “yardımlaşma, maddi kazanç, güvenlik, toplumsal saygınlık, kariyer ve işin zamanı” olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. Birinci temada öğrencile-rin hem kendi ailelerine hem de diğer yoksul insanlara yardım etmek için iyi bir mesleğe sahip olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, öğrencile-rin sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ettikleri şeklinde yorumlanabilir. İkinci temada, rahat ve standartları yüksek bir hayat sürdürmek için öğrencile-rin meslek seçimlerinde maddi kazanç faktörünü öncelediklerini göstermek-tendir.   Öğrenciler, maaşı yüksek bir mesleği daha rahat bir yaşamamın ve yok-sulluktan kurtulmanın yolu olarak ifade etmişlerdir. Razor’a göre para ve ma-kam hırsı bireylerin meslek seçiminde etkili olan faktörlerdir.24 Ensari ve Alay yaptığı çalışmada, daha yüksek eğitim seviyesindeki bireylerin daha yüksek kazanç için meslek seçtiklerini belirlemiştir.25 Ahmed, Sharif ve Ahmad tara-fından yapılan çalışmada, finansal sonuç ve meslek seçimi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.26  Öğrencilerin üçüncü temada, meslek seçiminde iş güvenliğini ön plana almış olmaları; yaptıkları işlerde sorumluluk yüklenmeyi, takım çalışmasını, iş yerinin güvenli olmasını, kişisel gelişimi, işbirliği ve bağımsız çalışmayı meslek seçiminde öncelediklerini göstermektedir. Arslan yapmış olduğu çalışmasında kız öğrencilerin mesleklerini seçerken daha çok güvenli iş yerinde çalışmaya 
                                                            

24 Razor, age. 25 Muhterem Şebnem Ensari- Hazal K. Alay, “Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Demografik Değişkenler ile İlişkisinin Araştırılması: İstanbul İlinde Bir Uygulama.” Humanitas, 5(10), 2017, 409-422. 26 Kazi Afaq Ahmed- Nimra Sharif- Nawaz Ahmad, “Factors Influencing Students’ Career Choices: Empirical Evidence From Business Students.” Journal of Southeast Asian Research, 1-15, 2017 
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yönelik planlar yaptıklarını tespit etmiştir.27 Koca yaptığı çalışmada, öğrencile-rin meslek seçiminde özel yaşamda rahatlık, yönetim ve girişimcilik, kariyer gibi değerlere önem verdiklerini tespit etmiştir.28  Batur ve Adıgüzel’in yaptıkları çalışmada, kişilerin güvenlik ve istikrar konusuna büyük önem verdiklerini belirlemiştir.29 Ekinci tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların iş güvencesini meslek seçiminde önemli bir faktör olarak algıladıklarını belirlemiştir.30  Öğrenciler dördüncü temada meslek seçiminde toplumsal saygınlığı ön plana almış; saygın bir mesleğin paradan daha önemli olduğunu, toplumda saygın bir yerlerinin olması için toplumda saygı gören bir mesleğe sahip olma-ları gerektiğini belirtmişlerdir. Dinç yaptığı çalışmada, öğrencilerin bölüm ter-cihlerinde, mesleki bilgi ve beceri kazanma ve sosyal statü elde etme gibi fak-törlerin etkili olduğunu belirtmiştir.31  Ekşi, Özçalıcı ve Büyükkonuklu yaptıkları çalışmada kadın öğrencilerin meslek seçiminde, mesleğin itibarlı bir meslek olarak algılanmasının etkili olduğunu saptamışlardır.32 Sathapornvajana ve Watanapa, toplumsal bakışın, kariyer olanaklarının ve itibarın öğrencilerin meslek seçiminde etkili olan fak-törler olduklarını ifade etmişlerdir.33 Öğrenciler beşinci temada meslek seçi-minde mesleki kariyeri öncelemiş; meslekte ilerleme imkânlarının olmasını, mesleki becerileri ve kişisel gelişimlerinin meslek seçimi açısından çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca işyerinde ilerleme olanaklarının olmasını meslek seçiminde önemli olarak görmüşlerdir. Erdem ve Kayran yaptıkları çalışmada, kişisel özelliklerin, mesleki deneyim ve kariyer beklentisinin öğren-
                                                            

27 Kahraman Arslan, “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri,” Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 6, 2002, 1-11 28 Ayşe İpek Koca, “Kariyer Seçiminde Kariyer Değerleri İle Demografik Faktör İlişkisi: Çukurova Üniversitesi'nde Bir Araştırma.” Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 2010, 56-70 29 H. Zeynep Batur- Orhan Adıgüzel, “Schein'in Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştirma: Isparta İli Fen Lisesi Öğrencileri Örneği.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(42), 2015, 327-348  30 Necla Ekinci, “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminde Etkili Olan Motivasyonel Etkenler.” İlköğretim Online, 16(2), 2017, 394-405   31 Engin Dinç, “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 2008, 90-106. 32 İbrahim Halil Ekşi- Mehmet Özçalıcı- Buket Büyükkonuklu, “Meslek Algılanmasında Etkili Olan Faktörler: Muhasebecilik Örneği.” Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), 2011, 67-80. 33 Sunisa Sathapornvajana- Bunthit Watanapa, “Factors Affecting Student’s Intention to Choose IT Program.” Procedia Computer Science, 13, 2012, 60-67. 
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cilerin meslek seçimini etkileyen bir faktör olduğunu belirlemişlerdir.34 Çelik ve Üzmez de yaptıkları çalışmada, öğrencilerin ilgi duydukları, yeteneklerine uygun olan, yükselme ve kendini geliştirme olanağı bulunan meslekleri tercih ettiklerini belirlemişlerdir.35 Öğrenciler altıncı temada meslek seçiminde işin zamanının önemli oldu-ğunu belirtmişlerdir. İnsanların bütün zamanlarını işyerinde geçirmek isteme-dikleri, kendilerine, ailelerine ve çevrelerine de zaman ayırmak istedikleri bir gerçektir. Bu bağlamda bazı öğrencilerin yarım günlük işleri tercih etmek iste-dikleri de görülmektedir.  Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için ebeveynlerin çok önemli olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin yaşlarının verdiği etkiyle ailelerinden ve arkadaş-larında uzun süre ayrı kalmayı tercih etmedikleri söylenebilir. Gelişli, Kazykhankyzy ve Shauyenova tarafından yapılan çalışmada, özellikle kız öğ-rencilerin ailelerine zaman ayırabilecekleri iş olanaklarını tercih ettiklerini söyledikleri tespit edilmiştir.36  Cantor da meslek seçiminde ailenin önemli olduğunu vurgulamıştır.37 Araştırmada, öğrencilerin meslek seçiminde mesleğin ailenin geçimini sağla-yacak imkânlar sunmasını, başkalarına yardım etmeyi sağlamasını, maddi ka-zanç getirmesini, güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını, toplumda saygın bir yerinin olmasını, iş güvenliğinin ve kariyer yapma olanaklarının bulunma-sını, çalışma saatlerinin kendilerine, ailelerine ve arkadaşlarına yeterince za-man ayıracak nitelikte olmasını önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirilerek aşağıdaki öneri-ler geliştirilmiştir. 1. Ortaokula geçişlerinde tercih edecekleri okulların özelliklerinin ta-nıtılarak yönlendirmeler yapılmalıdır. 2. Mesleklerin sosyo-ekonomik özelliklerinin tanıtımını içeren etkili mesleki rehberlik yapılmalıdır. 
                                                            

34 Barş Erdem- Mehmet Fatih Kayran, “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma.” C.Ü. 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 2013,  81-106. 35 Nermin Çelik- Umut Üzmez, “Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Çağrı Merkezi Hizmetleri Örneği.” Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma 
Dergisi, 2(1), 2014, 94-105. 36 Gelişli- Kazykhankyzy-  Shauyenova, agm. 37 MH. Cantor, “Family and Community: Changingroles in an Agingsociety.” The Gerontologist, 31(3), 1991, 337-346. 
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3. Meslek elemanları bizzat okula/sınıfa davet edilerek meslekler hak-kında birinci ağızdan bilgi sunulmalıdır. 4. Öğrenciler meslek/iş alanlarına götürülerek, meslek/iş olanaklarını yerinde görmeleri ve gözlem yapmaları sağlanmalıdır.  
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Camaltı Resimlerde Halk Hikâyeleri ve Efsaneler  Öğr. Gör. Sebahat KILIÇ BÜLBÜL 

Karabük Üniversitesi  
Özet Camaltı resmi, geçmişi çok eski çağlara uzanan unutulmaya yüz tutmuş bir halk sanatıdır. Resim eğitimi görmemiş halk ressamları tarafından üretilen camaltı resim-lerde, genel olarak geleneksel inançlar ve yaşayış özellikleri çerçevesinde konular işlenmektedir. Birçok tanımlaması bulunan camaltı resim kısaca; cama desenleri ters olarak uygulayıp resmetme şeklinde ifade edilebilir. Malzeme olarak doğal toprak boyalar, zamk-ı Arabi, guaş, yağlı boya ve varak kullanılmıştır. Konularına göre camaltı resimler; figürlü, yazılı, nesneli, dinî ve karışık konulu kompozisyonlar olarak sınıflan-dırılır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında büyük bir gelişme gösteren camaltı re-simlerinde kullanılan bazı figürlerin nazara, bazı hastalıklara ve afetlere karşı koruyu-cu bir gücü olduğuna inanılmıştır. Çalışma halk resimleri kapsamında; farklı teknik, kullanım alanı ve üslupla be-lirgin tavır sergileyerek kendine özgü bir karaktere sahip olan camaltı resimlerindeki halk hikâyeleri ve efsaneler odaklıdır. Bu alanda işlenen konular; Hz. Ali’nin savaşları, Hz. Ali ve Devesi, Burak, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban edişi, Şehname’den alınan Zaloğlu Rüstem, İsfendiyar gibi kahramanların boynuzlu dev ya da ejderle dövüşmele-ri, yılanların şahı Şahmaran, deniz kızları, insan ve hayvan figürleriyle sembollerden oluşan kompozisyonlar, Osmanlı’da sultanların yer aldığı törenler, Fatih Sultan Meh-met’in İstanbul’u fethini ve çeşitli Osmanlı tiplerini konu alan kompozisyonlardır. 
Anahtar Kelimeler: Camaltı, Efsane, Resim, Şahmaran.  

Folktales And Legends In Reverse Glass Paıntıng 
                        
Abstract  Reverse glass painting is a folk art which dates to back ancient times and was left to forgotten under the clutches of time. In the reverse glass paintings, which were created by folk artists who did not have a painting education, topics such as traditional beliefs and life styles were treated. Reverse painting which has several definitions can be shortly defined as painting designs on glass in reverse order. As for ingredients, natural earth dyes, Arabian glue (Zamk-ı Arabi), gouache, oil painting and foil were used.  Reverse glass paintings are classified as the ones with figures, the written ones, the ones with objects, religious ones, and complex ones.  
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In reverse glass paintings which have flourished in the 19th and 20th centuries, it was believed that some figures employed in reverse glass paintings were good for evil eye, some diseases and disasters.  Within the scope of folk paintings, the study focuses on folktales and legends in reverse glass paintings which have their own characteristics showing different techniques, usage areas and styles distinctively. The topics treated in this field are; the wars of Ali (the cousin and son-in-law of Muhammad, the last prophet of Islam), Ali and His Camel, The Buraq, Abrahgam’s sacrifice of his son Isaac, Zaloğlu Rüstem from 
Şehname, the fightings of heroes like İsfendiyar with the horned giant or the dragon, the shah of basilisks (Şahmaran), mermaids, compositions including symbols of human and animal figures, the ceremonies in which Ottoman sultans took place, the conquest of Istanbul by Mehmet the Conqueror and compositions consisting of different Ottoman types.  

Key Words: Reverse Glass Paınting, Legend, Painting, Şahmaran 
 

1. Giriş Camaltı resmi, geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen Türkiye’de ve diğer ülkelerde üzerinde çok az araştırma yapılmış, nadir örnekleri bulunan unutulmaya yüz tutmuş karakteristik bir halk sanatıdır. Yirminci yüzyılın orta-larına kadar çok yaygın olan bu resimler, herhangi bir sanat eğitimi görmemiş insanlar tarafından cam üzerine yapılan ve konusu yaşanılan toplumdaki inançlardan efsanelerden, yaşanılan olay ve durumlardan alınan naif eserler-dir. Bu eserler; geçmişten günümüze toplumsal hayatta birçok insan tarafın-dan nazardan korunma, şifa bulma, bereket sağlama, vb. amaçlarla evlerin ve dükkânların başköşesine asılmaktadır. M.Ö. 3500-2500 yılları arasında, Akdeniz ve Yakındoğu’nun önemli uy-garlıklarından Fenikeliler, Mısırlılar ve Babilliler tarafından kullanıldığı bilinen camın, üzerine ne zaman resim yapıldığı bilinmemektedir. Ama Doğulu cam ustaları ve Yahudilerin, Hristiyanlardan önce cam yüzeylerini boyadıkları bili-nen bir gerçektir. Antik Roma kentlerindeki Yahudi mezarlıklarında boyalı cam objeler, ilk Hıristiyanların buluşma ve saklanma yeri olan Roma yeraltı mezar-lıklarında da üzerleri dinî konulu primitif resimler, Hz. İsa ve diğer azizlerin portreleri ve çeşitli semboller olan cam madalyonlar bulunmuştur. (Aksoy, 2005:13) Camaltı resmi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında büyük bir gelişme göstermiş, 20. yüzyılın ortalarına kadar da yaygın bir şekilde devam etmiş, evlerin dışında, mescit, türbe, tekke gibi dinî mekânlarda, kahvelerde, şekerci, kasap ve berber dükkânlarında sık sık yer almıştır. Çoğunluğu dinî konulu olan 
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bu resimler, nazarı önleme, bolluk bereket ve şifa getirme gibi inançlarla evle-rin vazgeçilmezleri olmuşlardır. Ama endüstri devrimi, yeni baskı yöntemleri, camaltı resim sanatının eski değerini kaybetmesine sebep olmuştur.  Halk sanatı camaltı resimlerinden bahseden ilk kişi halk bilimci, ressam ve koleksiyoncu Malik Aksel’dir. Anadolu Halk Resimleri adlı kitabında camaltı resim hakkında bilgi vererek camaltı resimler üzerine dikkat çekmiştir. (Aksel,1960) İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde 1979 yılında gerçekleşen ve müzelerden ve özel koleksiyonlardan derlenen ‘Halk Resimleri Sergisi’nde camaltı resimler de yer almıştır. O tarihten sonra camaltı resimler görülmeye ve tanınmaya başlanmıştır. Türk camaltı resimleri üzerine ilk bilimsel araştır-ma, Neveser Aksoy’un Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 1981 yılında verdiği master tezidir. (Aksoy, 2005: 25) Camaltı resmi, camın arkasına ters işlem basamaklarıyla çalışılan bir tekniktir. Önce kontörler çizilir, desenlerin içi boyanır daha sonra zemin iste-nirse boyayla veya renkli parlak kâğıtlarla kaplanarak kapatılır. Bugüne kadar camaltı resimlerde kullanılan boyalar bir laboratuvarda incelenmediğinden, kaynağı bilinmemektedir; ancak geleneksel sanatlarda kullanılan boya ve yön-temlerle aynı olduğu büyük ihtimaldir. Desenin çizildiği mürekkep, saçtan bir kapta bezir yağının yakılmasıyla elde edilen isten elde edilir. Renkler ise minyatür ve süsleme sanatlarında kul-lanılanların aynısı ise; maden oksitlerle renklendirilmiş toprak boyalar ve lapis lazuli gibi taşlardan elde edilmiş toz boyalar olup balık tutkalı ile karıştırılarak çalışılmıştır. Altın varak türü malzemenin pahalı oluşundan dolayı gerçek altın yerine, altın ve gümüş renkte kâğıtlar, gofret kâğıdı gibi malzemeler bazen de kumaş parçaları da arka fon çalışmalarında kullanılmıştır  Minyatür sanatında olduğu gibi renkler yüzeysel kullanılmış, figürlerde ışık-gölge ile hacim verilmeye çalışılmamıştır. Batı ülkeleriyle ilişkiler sonucu Türk camaltı sanatında da barok ve rokoko sanatının etkileri görülmüştür.  
2. Camaltı Resminde Konular   İslamiyet’in yazıya verdiği önemden dolayı, yazılı camaltı resimleri ço-ğunlukta olmakla birlikte, resim yasağının etkisiyle de yazı -resim kompozis-yonları üzerinde sıkça durulmuştur. Yazılı resimlerin yanı sıra, manzara resim-leri, Osmanlı armaları, portreler, güncel olaylar, gelin aynaları, efsaneler ve halk hikâyeleri, dini konular camaltı resimlerinin başlıca konuları oluştur.   
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Konularına göre sınıflandırdığımız camaltı resimlerinden, efsaneler ve halk hikâyeleri, toplumun inanış ve sosyal açıdan yaşantısına tanıklık eden en güzel örneklerdir. Şahmaran, deniz kızları, Hz. Ali ve Devesi, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban edişi, Burak gibi konuları ele alan camaltı levhalar o dönem insanının yaşantısının en güzel tarihi belgeleridir.  
2.1. Halk Hikâyeleri Ve Efsaneler Kur’an-ı Kerîm’de herhangi bir tasvir yasağı olmamasına rağmen, yanlış bir anlayış olarak Camaltı resimlerinde insanlı kompozisyonlar son derece azdır.  İslam dünyasında geçerliliğini koruyan bu yasak, sanatçılar için de bü-yük bir engel olmuştur. Bununla beraber, dinî inançlarında daha az dogmatik olan Şiî sanatçılar, insan figürünün, canlı varlıkların resimlerini yapmışlardır. Şiî Türklerinin, İranlıların ve Moğolların yaptıkları bu resimler daha az liberal olan diğer Müslümanlar tarafından İslam’a karşı eserler olarak kabul edilmiş-tir. Buna rağmen Gazneliler’de Horasan ve Anadolu Selçuklularında, Osmanlı-larda ve diğer İslam ülkelerinde, zamanımıza kadar gelen heykeller, kabartma-lar, duvar ve kitap resimleri, bu resim yasağına uyulmadığını gösterdiği gibi Osmanlı Sultanlarının Avrupalı ressamlara portrelerini yaptırdıkları, Halifele-rin saraylarını hayvan ve insan resimleriyle dekore ettikleri, Selçuklu mezar taşlarına ölenin figürünün işlendiği bir gerçektir. (Aksoy,1997, 38-39) 
2.1.1. Şahmaran Zaman içinde bilinen hikâyeler ve efsaneler de dönemin önemli görülen camaltı resimlerinde yerini almıştır. Halk hikâyelerinden en çok dikkat çeken, bilinen ve işlenen konu şahmarandır. Kökeni Yahudilere kadar uzanan bir efsaneye göre, Şahmaran hastaları iyileştiren ve can veren, bilgelik sembolü bir yaratıktır. Dünyanın birçok ülkesindeki inanışlara göre de yılan bereketi, do-ğurganlığı ve dolayısıyla kadını ifade etmektedir. Bu çok yönlü algılanışıyla yılan, çağlar boyunca hemen her toplumda mitolojinin, inancın ve söylencele-rin içinde en çok yer alan hayvanlardan biri olmuştur. Özellikle Selçuklularda görülen Harpi-Siren figürü (kadın başlı kuş gövdeli) veya kadın başlı aslan gövdeli sfenksler ve karşılaştığımız benzeri, insan hayvan karışımı birçok figür karşımıza çıkmaktadır. Bu figürler, güçlü ve esrarengiz gördükleri bir canlıyı insanla birleştirerek tanrılaştırma sonucu ortaya çıkan sembollerdir.  Şahmaran figürü de tanrılaştırılmış ve birçok anlam yüklenmiştir.  Tarsus köylerinde hemen her evde kumaşa işleme veya camaltı resmi şahmaran asılıdır. Her genç kızın çeyizinde bereketi temsilen mutlaka bulunur 
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ve evlendikten sonra gelin odasına asılmaktadır. Şahmaran hikâyesinin top-lumlar üzerindeki etkisi çok güçlüdür. Birçok insana göre ölümsüzlüğün, gücün sembolüyken, bazıları için de insanoğlunun nankörlüğü ve ihaneti olarak ta yorumlanmaktadır.  Felsefi boyutuna indikçe ve hikâyesini özümsedikçe çağdaş sanatçılarda geleneksel şahmaranı kendi dünyalarında farklı bir yere koymaya, belki de geleceğe doğru da özel bir yolcu olarak hikâyesini devam ettirmesine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Bu sanatçılardan biri de çağdaş yorumuyla Aynur 
Ocak’tır. Sanatçı yer altında mağaralarda yaşadığına inanılan şahmaranı yer-yüzüne çıkararak, denizcilere yol gösteren, esrarengiz bir yol gösteren yapmış-tır. Kadırgaların içinde Türk motifleriyle bezeli kompozisyonlar resmetmiştir.               

 
 
 
 
 
 
 
 
Resim: 1 Aynur Ocak                                         Resim: 2 Aynur Ocak   Şahmaran motifi realiteden uzak sürrealizmin ilk örneklerinden biri gibi görünse de felsefi yönden birçok anlam içerdiği ve gizemlerinin olduğu gerçe-ğini de düşünmek gerekir. Şahmaran hikâyesi farklı kişiler tarafından farklı hikâyelerle anlatılma-sına rağmen, kaynağı İran ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Camasbnâme adlı eserde şöyle anlatılır: Ölüme çare bulduğu söylenen ve devrin 

en önemli bilgini olan Danyal Peygamber'in bir oğlu olur. Annesi adını Camasb 
koyar. Camasb'ın da babası gibi bir bilgin olacağı umulurken Camasb hiçbir işte 
tutunamaz, oduncu olur. Bir gün arkadaşlarıyla odun kırarken yağmura yakala-
nırlar ve bir mağaraya sığınırlar. Mağarada, içi bal dolu bir kuyu görürler, balı 
çıkarmaya koyulurlar. Fakat arkadaşları balı aldıktan sonra Camasb'ı kuyuda 
bırakıp giderler. Bu arada bir akrep Camasb'a saldırır. Camasb akrebi öldürür, 
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akrebin çıktığı deliği bıçağıyla büyüterek bir yol açar ve buradan Şahmeran'ın 
ülkesine düşer. Şahmaran, Camasb'ı yedi yıl alıkoyar. Camasb, bu süre içinde 
defalarca Şahmaran'a yalvarır kendisini salması için. Sonunda Şahmaran daya-
namaz, şartlı olarak Camasb'ı bırakmaya razı olur. Camasb hamama gitmeye-
cektir; çünkü Şahmaran'ı gören kişinin derisi yılan derisine dönüşecek ve insan-
lar Şahmaran'ı bulacaktır. Camasb, yedi yıl hamama gitmez. Ancak bir gün ısrar-
lara dayanamaz ve yıkanmaya koyulur. Ülkenin büyücü olan veziri onu görür ve 
hemen Camasb'ın Şahmaran'ın yerini bildiğini anlar, onu padişaha götürür. 
Camasb, çeşitli işkencelerden sonra Şahmaran'ın yerini gösterir. Şahmaran, ya-
kalanıp kente getirildiğinde Camasb'a öldürülüp üç parçaya bölüneceğini ve her 
parçasını ayrı kapta kaynatılacağını söyler. İlk kabın suyunu içmemesi için uya-
rır. Vezir, kaplar kaynarken hasta padişahın yanına gidince Camasb, kapların 
yerini değiştirir. Geri dönen vezir ilk kaptaki suyu içip ölür. Camasb ikinci kaptan 
içer ve padişaha her üç kaptan sırayla içirir. Padişah, sağlığına kavuşur, 
Camasb'ı kendine vezir yapar. (Özdemir, 1997:225-228)                                

 
 
 
 
 
 
 

Resim:3-Neveser Aksoy Koleksiyonu            Resim:4- Hüsamettin Koçan Koleksiyonu (M Ali Katrancı-47.5x60cm)  
Şahmaran Resimlerin Kompozisyon Renk ve Üslup Özellikleri: Halk sanatçıları şahmaranı, yüzü önden görünecek şekilde takıları ve tacıyla tipik bir Anadolu kadınını simgeler şekilde resmetmiştir. Yatay olarak resmedilmiş pullu gövdeli kadın başlı şahmaranın kuyruğunda ve ayaklarında da göz ve taç bulunmaktadır. Ana hatları bu şekilde olan en yaygın Şahmaran figürlerinde figürün boğazında aynı tarz takılar, çoğu süslemelerinde aynı tarz süsleme özellikleri göze çarpar. Bu figürlerin ifadelerinde ise çoğu kez düşünceli bir ifade tarzı bulunmaktadır. Bazı resimlerde ender de olsa gülümsemeyle veril-
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miş bir ifade söz konusudur. Yapılan çoğu camaltı resminde adeta aynı şablon-dan çıkmışçasına aynı tarz Şahmaran figürlerini görmekteyiz.  Yalnız istisna olarak bir taht üzerinde oturan ve bu sefer daha çok bir deniz kızını andıran, tahtın ayaklarındaki yılanlarla beraber resmedilmiş taçlı Şahmaran figürleri de yapılmıştır. Türk halk sanatçısı kendi bakış açısıyla aynı konuyu bu şekilde farklı resimlemesini de bilmiştir.                                                          
Resim:5-Yavuz Büyükkapu (55x45)   Aynı şekilde farklı resmedilmiş bir diğer figür olan deniz kızlarıda, as-lında şahmaran figürünün değişik bir yorumudur. Figürün yüz ifadesi klasik şahmaran figürlerinden farklı olmakla beraber, gövdesinin pullu, yılan gövdesi şeklinde yapılması, ayrıca ayaklarının ve kuyruklarının yılan başı şeklinde ya-pılması klasik özelliklere uygun bir durumdur.  Bu figürler bazen tek başına, bazen karşılıklı olarak birbirine dönük veya arkaları birbirine dönük olarak çifte şahmaran şeklinde resmedilmişlerdir. Şahmaran konulu camaltı resimlerinin bazılarında günümüz harfleriyle şahmaran yazısı da yazılarak konu bu şekilde belirtilmiştir. Deniz kızları konu-lu figürlerde ise yine günümüz harfleriyle deniz kızları yazılarak konu belirtil-miştir.  



SEBAHAT KILIÇ BÜLBÜL 

 

 334

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim:6 Neveser Aksoy Koleksiyonu  Şahmaran konulu camaltı resimlerinde kullanılan renkler çoğunlukla canlı ve parlak nitelikte renklerdir. Bunların yanında resmin dekoratif anlam-da güzel görünmesi amacıyla figürlerde altın, gümüş ağırlıkta olmak üzere çeşitli renklerde folyolar uygulanmıştır. En çok kullanılan renkler kırmızı, yeşil ve tonları, mavi, lacivert, sarı, pembe, beyaz gibi renklerdir. Resimlerin zemini çoğunlukla kırmızı ve pembe olmakla beraber bazı resimlerde beyaz rengi de en çok tercih edilen zemin renklerindendir.  Figürler, daha önce belirttiğimiz gibi fantastik niteliktedir. Çoğu aynı şablondan çıkmışçasına resmedilmiş olan bu figürlerde bazen sanatçının kendi özgün üslubu kendini göstermiştir. Figürlerde genel olarak iki boyutlu bir çi-zim tekniği hâkim olmakla beraber halk sanatçısına özgü naif ve saf bir şekilde anlatım tarzı bu resimlerde hâki olan diğer özelliklerdendir. Genelde bir zemi-ne bağlı olmayan ve uçarcasına resmedilen bu figürlerde ara sıra bitkisel bir zemin oluşturulmuş ve figürlerin yerleşmesi sağlanmıştır.  
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Bitkisel süslemeler çoğunlukla natüralist tarzda resmedilmişlerdir. Bazı bitkisel süslemelerde çizgisel bir üslup hâkimken bazılarında kontur kullan-madan sadece fırça darbeleriyle oluşturulmuş süslemeler göze çarpmaktadır.  Türk camaltı resim sanatında Şahmaran-Deniz Kızları olarak bilinen bu figürler 20.yy. ortalarından itibaren Türk Halk Sanatında yaygın olarak kulla-nılmıştır. Elimizdeki kaynaklar bu tarihten önce bu tarz figürlü kompozisyon-ların yapılıp yapılmadığını belirtmemektedir. Çoğunluğu tarihsiz ve imzasız olan bu resimleri tarihlemek güç olmaktadır.  
2.1.2. Hz. Ali ve Devesi Bir diğer önemli hikâye Hz. Ali ve Devesidir. Hz. Ali’nin kerametini be-lirtmek için tercih edilen ve camaltı resimlerinde yaygınlıkla kullanılan bir konu olmuştur. Bu resimlerde iki Hz. Ali vardır. Birisi deveyi çekmektedir, di-ğeri ise devenin üzerindeki tabutta bulunmaktadır. Deveyi çeken Hz. Ali’dir. Tabuttaki ise manevi vücududur.  Kaynaklara göre Hz. Ali bir gün oğulları Ha-san ve Hüseyin’i yanına çağırır ve şöyle der: “Yarın sabah bir pir gelecek, bu pirin arkasında bir deve üzerinde, bir tabut bulunacak. Bu pire dikkat edin, beni Muhammed'in yanına götürecek.” Bu sözleri söyledikten sonra gözlerini yumar. Hasan ve Hüseyin beraber piri beklerler. Bir zaman sonra pir gerçekten iri bir deve ile çıkagelir. Hasan ve Hüseyin pirin getirdiği kefenle Hz. Ali'yi ta-buta korlar, deveye yüklerler pir deve ile yoluna koyulur. Hasan ve Hüseyin pirin bu tabutu nereye götüreceklerini merak ettiklerinden peşine düşerler. Pir bunların fazla yorulduklarını görünce yüzündeki örtüyü kaldırıp Hasan ve Hüseyin'e güler bir yüzle görünür. Hasan ve Hüseyin Hz. Ali'yi dirilmiş ve ken-di tabutunu çeken bir deveci halinde bulunca şaşırırlar, göz yaşlarını tutama-yarak ona koşarlarken hepsi birden ortadan kaybolur. Hz. Ali göğe çekilmiştir, bu acıklı sahne böylece sona ermiştir (Aksel, 1967:100).  Bu şekilde belirtilen bu olay, camaltına değişik şekillerde yansımıştır. Camaltı resimlerinde deveyi çeken Hz. Ali çoğunlukla uzun giysili ve yüzü örtü-lü olarak resmedilmiştir. Bazı resimlerde başının etrafında güneş ışını şeklinde hale bulunur. Oğulları Hasan ve Hüseyin ise çoğu resimde devenin arkasında yine uzun kıyafetli olarak, bazen de ağlar şekilde resmedilmişlerdir. Yine çoğu resimde arkada camiyle beraber bir yapı göze çarpmaktadır. Bazı resimlerde ise Hasan ve Hüseyin yer almamış, sadece Hz. Ali uzun giysili, bazen de sembol şeklinde deveyle beraber yer almıştır. Devede tabut dışında Hz. Ali’nin ünlü kılıcı Zülfikar da tabutun kenarında yer almaktadır. Bazı resimlerde eski ve yeni harflerle yazılar yer almış, bu yazılarda bazen 12 İmam’ın isimleri, bazen 
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de “La feta illa Ali’la seyfe illa Zülfikar”, yani “Ali’den güçlü yiğit, Zülfikar’dan güçlü kılıç yoktur” şeklinde Hz. Ali’yi yücelten bazı cümleler yer almaktadır. Alevi- Bektaşi toplumunda oldukça önemli bir yere sahip olan bu resimler Sünniler tarafından da saygıyla karşılanmaktadır.                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim:7-Hz. Ali’nin Devesi (Sırrı Ali) Ömer Bortaçina koleksiyonu 45x53 
 
Kompozisyon Renk ve Üslup Özellikleri: Bu resimde ortada sırtında bir tabut ve kılıç bulunan deve ve devenin önünde bu devenin ipini tutan ba-şında ışın demetleri bulunan suratı belli olmayan bir figür ve arka planda su-ratları örtülü ve elleri havada iki figür bir yapının önünde resmedilmiştir.  Re-simde doğa bir şekilde verilmeye çalışılmış, bu da zemin ve burada yer alan bir ağaç ile sağlanmıştır. Resmin üst bölümünde bir bordür içerisinde arapça ve talik harflerle: “Şeriat mihrabının mum ışığı, peygamberin nuru, velayet feyzini toplayan Hz. Ali’nin sırlarının koruyucusu” anlamına gelen: “Şem’î mihrab-ı şeriat hale-i nur-u nebi Camî’ feyz velayet hâzin sırr-ı Ali” yazmaktadır. Bunların dışında resmi dıştan bitkisel süslemeli bir bordür çevrelemek-tedir. Yalnız alt kısımda bu bordür görülmemektedir. Burada sarmaşığı andı-ran süslemeler kullanılmıştır. Bu bordürün üstten iç tarafında ve iki yanında bordüre bitişik bitkisel süslemeler bulunmaktadır.  Bunlar dışında figürlerin üzerindeki elbiselerde, tabutun üzerindeki ku-maşta, devenin semerinde de süslemeler görülmektedir. Tabutun ön kısmında yer alan çiçek şeklindeki süslemeler dikkat çekicidir. Üstte bulunan yazı bor-dürlerinin uç kısımlarında da stilize çiçek motifleri görülür. Resmin fonu beyaz olmakla beraber devenin rengi ve önündeki figürün kıyafetinin rengi kahve-rengidir. Bu iki figürün üzerinde altın renkli folyolar da kullanılmıştır. Özellikle 
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devenin üzerindeki tabutta ve semer takımında bunu görebiliyoruz. Tabutun üzerindeki kumaşta ve devenin üzerindeki semer takımında altın folyonun yanında beyaz renk de kullanılmıştır. Öndeki figürün kıyafetindeki süsleme-lerde ve başındaki ışın parçalarında da altın folyolar kullanılmıştır. Yine arka-daki figürlerde altın ve yapı üzerinde de altın ve gümüş folyo kullanılmıştır. Zeminde altın ve gümüş renkli folyoların karışımından oluşmuş bir renklen-dirme söz konusudur. Yandaki bitkisel bordürlerdeki süslemelerde siyah ze-min üzerinde altın sarısı uygulanmıştır. Bordürlerin üst iki ucunda yar alan süslemelerde altın folyo kullanılmıştır. Ön planda yer alan devenin proporsiyonu başarılı olarak verilememiştir. Bunu özellikle ayaklarda hisse-debiliyoruz. Devenin sırtında olması gereken hörgücü belirtilmemiş, üzerinde-ki tabut ta havada durur şekilde resmedilmiştir. Devenin suratında adeta bir karikatür havası sezilmektedir. Devenin tüyleri siyah çizgilerle çizgisel bir üs-lupla verilmeye çalışılmıştır. Devenin üzerindeki tabutun pozisyonu üç boyut açısından başarılıdır.  Öndeki ve arkadaki figürlerin orantıları yine tam doğru olarak verilememiştir. Arkadaki figürlerin elleri ve ayakları bu durumu doğru-lamaktadır. Arka plandaki yapı tasviri de gerçeklikten uzak neredeyse figürler-le aynı boyda resmedilmiştir. Resimdeki bitkisel süslemeler stilize anti natüra-list olarak yapılmıştır. Arka planda yer alan ağacın boyutu gerçeklikten uzaktır. En arkada resmedilmiş ağaç tasviri de gerçekçi olarak yapılmamıştır. Hz. Ali’nin şahsiyetini yüceltmek için asılmaktadır.               
                 
 
 
 
 
 

 
 
Resim:8-Safranbolu Yörük Köyü                       Resim: 9-Hz. Ali’nin devesi 

                                                                           Sipahioğlu Konağı                                                  
‘Dünyada adam çok fakat insan az, 
Eğer insan bulur isen ismin altun ile yaz’ 
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2.1.3. Hz. İbrahim’in Oğlu İsmail’i Kurban Etmesi: Sadece İslamiyet’te değil diğer bazı dinlerde de hikâyesi anlatılan Hz. İb-rahim’in Oğlu İsmail’i (Musevilerde İshak) kurban etmesi, konu olarak camaltı resimlerinde de yer bulmuştur.  Anlatılan hikâyelere göre rüyasında duyduğu 
bir ses Hz. İbrahim’den bir kurban kesmesini ister, o da bir boğa kesip etini fakir-
lere dağıtır. Aynı ses bir gece tekrar aynı istekte bulunur. Bu kez Hz. İbrahim bir 
deve keser. Ertesi gece yine aynı istekle karşılaşır. Bu sefer istek farklıdır. Çünkü 
aynı ses bu kez oğlunu kurban etmesini ister. O’da oğlunu kurban etmek için ha-
zırlıklara başlar yalnız bıçak üç kere elinden kayar. Bunun üzerine ses emrini 
yerine getirdiğini belirtir. Bu sırada bir koç getirilir. Hz. İbrahim de bu koçu kur-
ban eder (Aksoy, 1997: 41).  Şiî toplumunda bu olay farklı açılardan ele almış ve farklı şekilde anla-tımlarla bu kutsal tema camaltı resimlerinde yer bulmuştur.                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resim:10-Hz. İbrahim’in Oğlu ’nu kurban edişi.  
Kompozisyon, Renk ve Üslup Özellikleri: Kur’an-ı Kerim Saffat Süresi 102-107.ayetlerle çevrili resimde iki adet kompozisyon görülmektedir. Figürlü olan kompozisyonda resmin sağında elinde bir bıçak olan uzun giysili sarıklı, uzun sakallı bir erkek bir figürü ile bir kayaya sırtüstü uzanmış olarak resme-dilmiş gözleri bir sargıyla kapalı, elleri arkadan bağlı ve yine uzun kıyafetli bir çocuk figürü tasvir edilmiştir. Erkek figürünün sol eli çocuğun başındadır. Bu tasvirlerin arka planında ise kanatlı, uzun giysili ve melek olduğu anlaşılan bir figür sağ eliyle önündeki koçu tutmaktadır. Figürün kanatları açık vaziyettedir. 
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Resmin solunda Kâbe tasviri bulunmaktadır. Bu yapı avlusu ve camisiyle res-medilmiştir. Bu kompozisyonun hemen üzerinde minareler arasında elleri ve kanatları açık bir melek figürü bulunmaktadır.  Resimde bazı doğa tasvirleri de resmedilmiştir. Kâbe’nin hemen sağ alt kısmında tepeler ve üzerinde hurma ağacı olduğunu düşündüğümüz ağaçlar bulunmaktadır. Yine elinde bıçak olan figürün arkasında ve resmin üst bölü-münde tepelerin arasında ağaç tasvirleri vardır. Resmin fonu turuncu renkli-dir. Figürlerin kıyafetlerinde yeşil, sarı, kırmızı, siyah, turuncu gibi renkler kullanılmıştır. Aynı renkler diğer kompozisyonlarda da karşımıza çıkmaktadır. Yazılar siyah renklidir. Resimde kullanılan renkler canlı ve parlak niteliktedir. Çoğu natüralist olarak kullanılmıştır. Resimdeki figürlerde oran-orantı prob-lemleri vardır. Bunlara rağmen özellikle kumaş kıvrımlarının verilmeye çalı-şılması üç boyut açısından başarılı çalışmalardır. Kâbe kompozisyonunda da perspektif olarak tam başarılı olarak resmedilmemiştir. Etrafındaki avlunun pozisyonu ve minarelerde bu durum hissedilmektedir.  
2.1.4.Zaloğlu Rüstem: Camaltı resminde işlenen bir diğer konu ise Zaloğlu Rüstem’dir. Halk re-simlerinde Şahname’den alınmış, kahramanların boynuzlu devler ya da ejder-halarla güreşlerini gösteren örnekler çok miktarda bulunmaktadır. Zaloğlu Rüstem’in Dev Sefit’le güreşi, Sührab’ın yedi başlı ejderle boğuşması, İsfendiyer ile ejder, Behram’ın ejderhahı kovalaması, Şah İsmail ile Arap Özengi gibi, Halk, özellikle kahvelerde asılı bulunan korkunç yüzlü, boynuzlu, yarı insan, yarı hayvan yaratıklarla kahramanların dövüş sahnelerini hayret ve korku ile seyrederdi.   Robert ve Mualla Anhegger’in koleksiyonundaki camaltı resmindeki kahramanın, Zaloğlu Rüstem olma ihtimali büyüktür. Rüstem’in Rahş adındaki atı da yanında görülmektedir.                                        

 
 

 
 
Resim:11-Robert Anheger, Mualla Eyüboğlu Anheger evi  
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2.1.5.Ah Minel Aşk Yazı-Resim camaltı resim konularından en ünlüsü hiç şüphesiz bir aşk hikâyesi olan Ah Minel Aşk’tır.                                                          
Resim:12- Neveser Aksoy Koleksiyonu (50x59)       Ümitsiz bir aşk hikâyesini anlatan bu resimlerde âşık olan iki gözlü “he” 

harfinin gözlerinden nehir gibi yaşlar akmaktadır. Akan suların şiddetinden her 
tarafı seller basar. Yedi dağın tepesinden çıkan ateşler, dumanlar göğü sarar. 
Aşığın derdine Lokman Hekim dahi çare bulamaz. İki gözünden yaşlar akan “he” 
harfinin aksine bunun önündeki “elif” harfi dimdik ayakta durmaktadır. (Aksel, 1954:6) 

Kompozisyon, Renk ve Üslup Özellikleri: Bu yazılar bir arada “Ah Minel Aşk” şeklinde okunmaktadır. H harfi bazen hançerlenmiş bir kalp şek-linde resmedilmiştir. Bazen de hem elifin hem de h harfinin üzerinde küçük dallar çıkmıştır. Aslında tasavvufi bazı öğeler taşıdıkları da söylenebilecek bu tasvirlerde bazı inanışlara göre harflerde Hakkın ilmi bilinmez sırrı gizlidir. Bu harflere “Kelam-ı Mahfuz” dendiğinden batıni bazı öğeler de taşımaktadır  He’nin gözyaşlarından oluşan su birikintisinde (ırmak) kimi zaman ba-lıklar, ördekler, kuşlar, kimi zamanda kayıklar gezmektedir. Doğayı yansıtan bir manzara ise arka fonu teşkil etmektedir. Burada bazen yapılar, ağaçlar; 
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bazen de cami resimleri yer almaktadır. Bazı resimlerde ise tamamen farklı bir anlayış hâkim olup figürlerden oluşan konular yer almaktadır. 
2.1.6.Burak Hz. Muhammed’in Miraç’ını ve olayın kutsiyetini belirten Burak’ta camaltı resimlerinde konu edilmiştir.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim:13- 55x33cm. Yavuz Büyükkapu 
 Ön planda at gövdeli, kadın başlı, kanatlı, tavus kuşu kuyruklu, eyer ta-kımlı, göğsünde ve boynundaki kolyede ay-yıldız motifi olan, taçlı bir figür tasvir edilmiştir. Havada uçar şekilde resmedilmiş bu figürün arka planında önde minaresi ve kubbesiyle bir cami ve avlusu, daha arka planda bazı yapı tasvirleri ve çorak bir arazi göze çarpar. Resmin solunda alt alta iki geometrik bordür içerisinde üsttekinde “Bismillahirrahmanirahim”, alttakinde ise İsra Suresi ilk ayeti: “Sübhânelleziy esrâ bi’abdihi leylen minelmescidilharami ilelmescidil’aksalleziy” yanİ “Kulu Muhammed’i geceleyin Mescid-i Haram’dan ayetlerimizden bir kısmını kendisine göstermek için çevresini mübarek kıldı-ğımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir” yazılı-dır. Bordürlerden üsttekinin içerisinde ve iki yanında birer çiçek tasviri, iki bordür arasında da palmet motifine benzer bir bitkisel tasvir resmedilmiştir. Bu bordürlerin üzerinde bir Kâbe görünümünün yer aldığı bir kesit bulunmak-
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tadır. Figürün arkasında ve başına yakın bir yerde arka planda stilize bir güneş tasvirinin üzerinde “el burak el şerif ül nebevvi” yazılıdır.  Resimde renk olarak bir çeşitlilik ve canlılık hakimdir. Figürde göze çar-pan renkler kırmızı pembe, yeşil, sarı, mavi, beyazdır ve siyahtır. Resmin arka planında avluda ve arazide sarı, bordürlerde açık ve koyu mavi, yapı tasvirle-rinde kırmızı, bordo, pencerelerde mavi, kapılarda siyah, yazılarda siyah, gök-yüzünde beyaz, Kâbe’li tasvirde zemin kırmızı, Kâbe’de mor, arka plandaki yapılarda sarı renkler kullanılmıştır. Minarede beyaz, şerefelerinde mavi renk-ler kullanılmıştır. Kubbelerinde ise siyah ve yeşil renkler hâkimdir.  
2.1.7.Ashab-ı Kehf Yazı resimli camaltı resimlerinde efsanevi konulardan biriside Ashab-ı Kehf gemisidir. Ashab-ı Kehf’in isimlerini evinde ve dükkânında bulundurma-nın, nazar, yangın ve veba illetinden korunduğuna inanılmaktadır.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim:14-Ashab-ı Kehf Gemisi- Suna ve İnan Kıraç Koleksiyonu (41,5 x 63 cm)Mehmet Hulûsi  
Kompozisyon, renk ve üslup özellikleri: Ashab-ı kehf’in isimleri sülüs harflerle “Yemliha”, “Mekselina” “Misline”, “Mernüş”, “Debernuş”, “Şazenuş”, “Kafestatayuş” ve köpekleri “Kıtmir “şeklinde yazı-resim olarak bir gemi oluş-turacak şekilde istiflenmiştir. Burada geminin arka tarafında sütunlu, kubbeli, ön ve arkalarında birer fener bulunan bir köşk yer almaktadır. Geminin ön 
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tarafında ve altta gemi demiri sarkmaktadır. Arka taraflarında ve altta ise iki adet püskül ve bir gemi demiri sarkmaktadır. Geminin dik üçgen şeklindeki iki yelkeninin içerisinde sağdakinde yelkene uygun olarak istif edilmiş “ya malik el mülki”, yani mülklerin sahibi, solda da yine aynı şekilde fetih süresi ilk ayeti olan “İnna fetehnahu mubiyne”, yani “biz sana açık seçik bir fetih ihsan ettik” yazılıdır. Üç adet yelken direğinin en tepesindeki sancaklarda sağdakinde” ve beşşir ül müminin nasrun minallah ve fethun karib”, ortada “maşallah”, solda ise Kelime-i Tevhit yazılıdır. Geminin ön bölümünde bulunan bir sancak üze-rinde ise “maşallah” yazılıdır. Gemi tasvirinin altında sağ ve solunda yaprak çelenkleriyle çevrelenmiş sağda “Nuh Aleyhisselam”, solda ise “Ashabı Kehf” yazılıdır. En alttaki yazı şeridinde ise “İşbu Ashab-ı Kehf’in isimlerini gerek hane ve gerek dükkânına talik ederse asla yangın ve nazarı veba illeti isabet etmeye, Mehmet bin Hulusi 1321” yazılıdır. (Aksel, 1974.s:25-18) Bu kompo-zisyonların üzerinde birer tane üçer yaprak ve ortada bir çiçekten oluşan bit-kisel süslemeler yer almaktadır. Gemi tasvirinin üzerinde ve sağ köşede yap-raklı ve ikişer çiçekli bir bitkisel süsleme resmedilmiştir. Solda ise iki adet bal-ta çaprazlama olarak tasvir edilmiştir. Bu kompozisyonlar üstten ve yan üst bölümden püsküllü ve içlerinde üstte çift yaprak arasında çiçek tasvirlerinden ve yanlarda tek çiçekli yapraklı ve kıvrım dallardan oluşmuş bitkisel kompo-zisyonlar bulunan perde motifleriyle süslenmiştir. Resim zemini siyahtır.  Di-ğer yerlerde altın sarısı kullanılmıştır. Perde motiflerinin ve alttaki yazı kuşa-ğının zemini beyaz, altlarda bulunan yazılar ise siyah renklidir.  Zeminin siyah olması, ön plana yazı-gemi tasvirini getirmiştir. Tamamen fantastik olarak yapılmış gerçekdışı bu motif dışında, bitkisel tasvirler natüra-list, renkleri anti natüralist şekilde resmedilmiştir. Perde motifleri barok sana-ta özgüdür. (Çiçekdal, 2008:132)  
3. Sonuç ve Öneriler  Halk sanatı örneklerinden önemli bir yere sahip olan camaltı resmi kı-rılgan olması nedeniyle kaybolmak üzere olan bir hazinedir. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında büyük bir gelişme gösteren camaltı resimlerinde kullanılan bazı figürlerin nazara, bazı hastalıklara ve afetlere karşı koruyucu bir gücü olduğuna inanılmıştır.  Dinsel, yazılı, tasvirli, figürlü, efsanevi birçok konuyu içeren camaltıların önemli konularından biri de halk hikâyeleri ve efsanelerdir.  Bu alanda işlenen konular; Hz. Ali’nin savaşları, Hz. Ali ve Devesi, Burak, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban edişi, Şehname’den alınan Zaloğlu Rüstem, İsfen-



SEBAHAT KILIÇ BÜLBÜL 

 

 344

diyar gibi kahramanların boynuzlu dev ya da ejderle dövüşmeleri, yılanların şahı Şahmaran, deniz kızları, insan ve hayvan figürleriyle sembollerden oluşan konular ile, Osmanlı’da sultanların yer aldığı törenler, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini ve çeşitli Osmanlı tiplerini konu alan kompozisyonlardır. İşlenilen konularla bu halk resimleri bize, dönemin yaşayışı, inançları ve sosyal hayatı hakkında bilgi veren önemli birer tarihi belgedir. Ne yazık ki ca-mın kırılganlığı, kolay taşınabilir olmayışı ve gerekli önem verilmemesinden dolayı elimizde çok az örnekleri bulunmaktadır. Çalışmalarda imza olmayışı da tarih ve sanatçı hakkında yorum yapabilmemizi zorlaştırmaktadır. Yurt dışın-da Hırvatistan, Polonya gibi bazı ülkelerde hala değer verilip çalışılmasına ve özel müzelerde sergilenmesine rağmen Türkiye’de henüz bir camaltı müzesi olmayışı üzücüdür. Koleksiyonerlerin ve antikacıların elinde kalan son örnek-lerinde toplanarak bir müzede korunması ve tanıtılması sağlanmalıdır. Ayrıca üniversitelerde bilinçli bir şekilde eğitim verilmeli, müfredata ders olarak ko-nulmalıdır. Çeşitli proje ve sergilerle de desteklenerek, bu önemli ve halk sana-tı tekrar ehil ellerde canlandırılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.   
3. KAYNAKÇA AKSEL, M. (1960), ‘Anadolu Halk Resimleri’ İstanbul Üniversitesi Edebi-yat Fakültesi Yayınları, No.868. Baha Matbaası, İstanbul. AKSEL, M. (1954), ‘Kültür Dünyası’, s:3, s.6, İstanbul. AKSEL, M. (1974), ‘Bir Halk Ressamı Mehmet Hulusi’, Türkiye’miz, Sayı13, s:15-18. AKSOY, N. (2005) ‘Camaltında Devr-i Âlem, Sergi Katoloğu’, Pera Müzesi Yayını, s.13-31 İstanbul. AKSOY, N. (1997) ‘Camaltında Yirmi Bin Fersah’ Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, s:41, İstanbul. ÖZDEMİR, H. (1997) ‘Geleneksel Kültürümüzde Şahmaran’, 

V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Halk edebiyatı Seksiyon Bildirileri, II. Cilt, KB Yayınları, , S.225-228 Ankara. ÇİÇEKDAL, Y. (2008) ‘Geleneksel Türk Halk Resim Sanatı Camaltı Resim-lerinden Örnekler.’Yüksek lisans tezi, s.132, Ankara. 
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Özet Günümüz çağında bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda toplumlar da sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda birçok değişim göstermektedir. Bu değişim toplumların kendilerine özgü oluşturdukları kültürel miraslarını da tehlikeye sokmak-tadır. Dolayısıyla, toplumun kimliği olarak ifade edebileceğimiz somut olmayan kültü-rel mirasın korunması hususu son derece önemlidir. Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik bilincin oluşturulmasında eğitim öğretime önemli görevler düş-mektedir. Sosyal bilgiler dersinin içinde barındırdığı kazanım, içerik, beceri ve değer-ler incelendiğinde kültürel mirasın aktarımındaki yeri yadsınamaz. Kültürel mirasın korunması ile ilgili bireylere verilecek kültürel miras eğitiminin öğrenme-öğretme sürecindeki en önemli görev ise eğitimcilere düşmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders kitapları ve öğretim programları hazırlan-maktadır. Sosyal bilgiler ders kitabı ve öğretim programında SOKÜM ile ilgili bilgi, beceri, değer ve etkinliklerin yer alma du-rumunun nasıl olduğunu incelemek oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 4.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve öğretim programında SOKÜM öğelerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleş-tirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 4.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve revize edilmiş sosyal bilgiler dersi öğretim programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda programlarda yer alan kazanım ve etkinlik örneklerinde somut olmayan kültürel miras ile ilgili öğeler (sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulama-lar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; el sanatları gelene-ği) incelenmiştir. Araştırma sonucunda somut olmayan kültürel mirasa ilişkin en fazla kazanım ve etkinlik örneğinin ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında, daha sonra ‘Küresel Bağlantılar’ ile ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ öğrenme alanında yoğunlaştığı görülmüş-tür. Araştırma sonucuna göre ders kitaplarında SOKÜM öğelerinin dağılımında çeşitli-liğe özen gösterilmesi ve farklı kültürlere ait unsurlara yer verilmesi; SOKÜM vurgu-
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sunun daha fazla yapılması; disiplinler arası yaklaşımla ele alınarak tüm öğrenme alan-larıyla ilişkilendirilip dikkat çekmesi ve farkındalık oluşturmasına ek olarak konu ile ilgili araştırmaların çeşitlendirilmesi önerilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, ders kitapları, öğretim programı, somut ol-mayan kültürel miras.  

The Evaluatıon Of Intangıble Cultural Herıtage  
Items (Elements-Unıts) In The Fourth-Grade  
Socıal Scıences Coursebook And Cırrıculum  

Abstract Societies show many changes in social, cultural and economic terms in consequence of the developments emerging in science and technology. This change imperils the distinctive cultural heritage of societies. Hence, the case of a protection of the intangible cultural heritage that we can express as the identity of society is extremely important. Education has an important role in the creation of awareness oriented for the protection of intangible cultural heritage. When the knowledge, skills, and values which contain in social studies course, are examined, the place (the importance, the significance) of cultural heritage cannot be denied. Educators have the important task in the teaching-learning process of cultural heritage education to be given to individuals related to the protection of cultural heritage. In accordance with this purpose, course books and curriculums are prepared. It is very important to examine the availability of the knowledge, skills, values and activities related to SO-KUM in the social studies course books and curriculums. The aim of this study is to examine SOKUM items (elements- units) in the fourth-grade social studies course books and curriculums. This research has been carried out with the method of document analysis (document review) which is one of the qualitative research methods. In the research, fourth-grade social studies course book and revised social studies lesson curriculum have been used as data collection tool. Accordingly, examples of the acquisitions and activities taking part in the programs related to the intangible cultural heritage items(elements-units) (oral traditions and expressions, performing arts, social practices, rituals and feasts, knowledge and practices about nature and the universe, handicrafts tradition) have been examined. As a result of the research, it is seen that the most acquisition and activity example related to the intangible cultural heritage is concentrated at firstly in the field of learning ‘Culture and Heritage’, and then in the field of ‘Global Relationships (links)’ and ‘People, Places and Environments ‘.According to the results of the research, in the dispersion of SO-KUM items(elements-units) in course books, taking care of diversity, taking part items(elements- units) belonging to different cultures, laying more emphasis on SO-



4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında ve Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin … 
 
 

 347

KUM, drawing attention with related to the all learning domains by considering the interdisciplinary approach, and in addition to create awareness, it is suggested to diversify the researches related to the subject. 
Keywords: Social Sciences, course books, curriculum, intangible cultural heritage  
1. GİRİŞ Evrensel değerlere katkı yapan medeniyetler seviyesine ulaşabilmenin öncelikli şartı dünyayı algılama sürecinde milli kültür değerlerine ilk sırayı vermekle mümkündür. Dünyayı kendi kültürel hafızalarıyla algılamış tüm me-deniyetler istenilen uygarlık seviyesine ulaşmış medeniyetlerdir. Bu algılama sürecinde kendi kültürlerine bağlılıkları son derece önem arz etmektedir. Ya-rınlarımızın inşasında önemli bir yere sahip olan gençlerimizin bilimsel, sanat-sal, toplumsal, siyasi ve sportif bütün faaliyetlerinde kaynaklarını eski Türk kültüründen almaları gerektiği unutulmaması gereken önemli bir durum-dur(Pehlivan,2015). Millet kavramının temellerinden bir olan kültür, uygarlık-ların geçmişten miras olarak aldıkları ve yaşamlarının her alanını düzenleyen maddi-manevi değerlerin tamamını oluşturmaktadır. Kültür, toplumun duygu ve düşüncelerini anlama, dünyayı algılama ve anlamlandırma, şuan var olabil-me ve geleceğe taşınma kaygılarının yani insan ve çevre gerçeğinin bir bütün halinde ele alınmasıyla şekillenmiştir. Bu noktada kültür ve insan arasında karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki söz konusudur. Kültür, kendisine bağlı in-sanları aidiyet duygusu ile korurken, kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda ise insana muhtaçtır. Bu karşılıklı fayda ilişkide ise kültürden ziyade insanın menfaatine bir durum söz konusudur. Bir kültüre mensup olmak insanın beşe-ri yaşamını kolaylaştırır, kendini güvende hissetmesini sağlar. Örneğin cenaze-si olan biri cenazeyi nasıl defnedeceğini bilir, düğünü olan biri gelenek ve gö-reneklerine göre nasıl düğün nasıl yapacağını bilir. Binlerce yıldan beri devam eden ve deneyimlerle tecrübe edilen ölüm ve düğün kültürünü miras alan bir birey bu bağlamda bir sıkıntı ve tedirginlik yaşamaz. Nasıl davranması gerek-tiğini önceden öğrenmiş ve bu şekilde öğrendiklerini davranışa dönüştürmüş-tür(Çelebi,2003). Küreselleşen dünyada insanların birbirleriyle olan etkileşim-leri artmış, beğeni ve zevklerde benzerlikler ortaya çıkmaktadır (Arıkan, 2012,). Bu ise yerel kültürleri olumsuz yönde etkilemiş ve bu toplumlara ait kültürel mirasları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır (Gürkan, 2015). Dolayısıyla toplumların oluşturduğu kültürel mirasın bir nevitoplumların kimliği olduğu düşünülebilir. Bugün insana dair yapılmış her yapı ya da öğrenilmiş her gelenek, görenek veya inanç, geçmişten geleceğe 
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uzanan bir köprü görevi üstlenmektedir (Eroğlu ve Yaldız, 2006). Küreselleş-menin sonucu olarak yaşam tarzı ve değerlerin değişmesi ile toplumların öz-gün kültür ögeleri de değiş ve geleceğe aktarılamamış olup bunun sonucunda ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple, toplumların kimliği olarak ifade edebileceğimiz kültür ögelerinin korunması konusu son derece önemlidir (Çengelci, 2012; Türkyılmaz, 2013). Kültürel miras toplum ve o toplumda yaşayan insanların inançları, gelenekleri ve görenekleri hakkında bize bilgi vermektedir. Bu nedenle kültürel mirasın bilinmesi, korunması, yaşa-tılması ve geleceğe aktarılması oldukça önemlidir. Çünkü geleceğe aktarılama-yan kültürel miras, zamanla kültür olma özelliğini kaybetmektedir (Artun, 2005; Çengelci, 2012; Kolaç, 2009). Bu nedenle, kültürel mirasın korunmasına ilişkin yapılan anlaşma ve sözleşmelerle kültürel mirasa karşı oluşabilecek tehditler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim, bilim ve kültür alanla-rında uluslararası düzeyde çalışmalar yapan önemli kurumlardan biri Birleş-miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’dur.  UNESCO kültürel mirası somut ve somut olmayan kültürel miras biçiminde iki başlık altında incelenmektedir. Kültürel miras kapsamında korunması gereken somut öğeler de “taşınmaz kültür ve tabiat öğeleri” ve “taşınır somut kültürel miras” olarak ikiye ayrılmaktadır (Darçın Şahin, 2010). Kültürel miras, İnsanların tarihsel süreç içerisinde yaşadığı, geliştirdiği, ürettiği, biriktirdiği ve gelecek nesillere aktardığı değerler, düşüncelerdir (Arıkan, 2012; Çankaya, 2006).Somut olma-yan kültürel miras ise toplulukların, grupların,  bireylerin, kültürel mirasları-nın bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgi-ler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar şeklinde ifade edilir (UNESCO, 2003).  
UNESCO somut kültürel mirasın korunması kadar somut olmayan kültürel 

mirasın yaşatılması konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Somut olmayan kül-
tür varlıklarının korunması konusunda önemli kilometre taşlarından biri UNES-
CO’nun 32. Genel Konferansında 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen ve 20 Ni-
san 2006 tarihinde yürürlüğe giren Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi’dir (Oğuz, 2008). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Söz-
leşmesi, somut olmayan kültürel miras alanlarını dille birlikte sözlü gelenekler ve 
anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa 
ve evrenle ilgili uygulamalar; el sanatları geleneği biçiminde tanımlamaktadır. 
Sözleşme, bu alanlarda yer alan mirasın araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve 
dokümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin kurulmasını, öğre-
tim kurumlarında ders olarak okutulmasını temel amaçlar ve eylem planları 
arasında görmektedir. Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy 
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birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye sözleşmeye taraf olmuştur (Oğuz vd., 2005, 
Aktrn:Çengelci,2012)). İlköğretim kültürel farkındalığın oluşturulmasında ve kültürel miras eği-timi verilmesinde önemli bir eğitim basamağıdır. Kültürel miras eğitiminde öğrencilerin tarihin ve kültürün temel kavramlarını ve ilkelerini kavramaları öncelikli amaçtır. (Çulha Özbaş, 2009). Kültürel miras eğitiminde somut kültü-rel mirasın öğretilmesi kadar somut olmayan kültürel mirasın öğretilmesine de yer verilmesi önem taşımaktadır. İlköğretimde somut olmayan kültürel miras eğitimine katkı sağlayacak derslerden biri ise sosyal bilgiler dersidir.  Kültürel mirasa duyarlı bir eğitimin verilmesinde disiplinler arası bir yakla-şımla, bütün derslere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu dersler içinde, öğretim programlarında kültürel mirasa ayrı birer öğrenme alanı olarak yer veren hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin özel bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Sosyal bilgiler öğretim programı içinde 4. sınıftan 7. sınıfa kadar sarmal program çerçevesinde yer alan “Kültür ve Miras” adında bir öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu öğrenme alanı çerçevesinde bireye, kültürün korun-ması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bilincinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunun sosyal bilgiler dersinin önemli çalışma alanlarından biri olduğu söylenebilir (Arıkan, 2012). Öğretim programlarında yer alan ve bireylere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve değerlerin daha etkili şe-kilde öğretilebilmesi için öğretim programlarının, öğretmen, ders materyalleri ve derslerde kullanılan yöntem ve tekniklerle desteklenmesi gerekir. Öğretme- öğrenme süreci içinde bireye gerekli olan bilgi, beceri ve değerlerin kazandı-rılmasında kullanılan ders materyallerinden bir tanesi ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının ilgili konunun öğretilmesinde önemli bir işlevi vardır (Yaşar, 2008). Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere rağmen ders kitapları halen öğ-retmen ve öğrencilerin temel başvuru kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Çoğu öğretmen ders sürecinde kitapları temel kaynak olarak kullanmaktadır. Eğitim- öğretimin temel unsurlarından biri olan ders kitapları, öğretmenin sınıf içindeki rolünü etkilibir şekilde yerine getirmesine ve öğretmek istedikle-rini daha sistematik bir biçimde paylaşmasına olanak sağlayan başlıca öğretim materyalleridir (Ünal, 2013). Bu nedenle, ders kitabı ve öğretim programında kazandırılmak istenen amaca uygun olarak hazırlanması büyük önem taşımak-tadır. Türkiye’de 2004 Sosyal Bilgiler Eğitimi Programında kültür konularıyla ilgili içerik özellikle“Kültür ve Miras” öğrenme alanında verilmektedir. Bu öğ-renme alanında öğrencilerin Türk kültürünü oluşturan temel öğeleri tanıması, ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürün korunması ve geliştirilmesi gerek-
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tiğini benimsemesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler, bu öğrenme alanında kültü-rel öğelerin, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özellikler olduğunu kav-rarken diğer taraftan yerelden ulusala ve ulusaldan evrensele uzanan boyutta dünya kültürel mirasının renklenmesine ve enginleşmesine katkı sağladıkları-nı kavrayacaklardır (MEB, 2009).  Alanyazına bakıldığında somut olmayan kültürel mirasın öğretiminde sosyal bilgiler dersinin yerini ele alan bir çalış-maya rastlanmamıştır. Somut olmayan kültürel mirasla ilgili belli başlı çalış-malar incelenerek, sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras alan-larına yönelik yapılan çalışmalar ele alınmıştır.  Çankaya (2006) çalışmasında somut olmayan kültürel mirasın müzecilik bağlamında korunmasına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarını incelemiştir. Uzun (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise öğrencilerin Karagöz ve Hacivat üzerine çalıştığı, gölge oyunları gibi geleneksel çocuk oyunları üzerin-de durulduğu görülmüştür. Oğuz (2009) 1950’li yıllardan günümüze kadar çekilmiş 40 sinema filminde çocuk oyunlarının yerini belirlemeye yönelik ça-lıştığı tespit edilmiştir. Bölücek (2008) sosyal bilgiler öğretiminde türkülerden yararlanmanın akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.  Sosyal Bilgiler dersi öğrencilere içinde yaşadıkları toplumu, çevreyi ve dünyayı tanıtırken kültür konusunu da ele almaktadır. Bu nedenle korunması ve aktarılması özen gerektiren somut olmayan kültürel mirasın öğretilmesinde sosyal bilgiler dersi önemli yer tutmaktadır.. Bu araştırma somut olmayan kül-türel miras öğretimi bağlamında sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan kazanımlar ve örnek etkinliklerin incelenmesi gereksiniminden kaynak-lanmıştır. Buradan hareketle araştırmanın temel amacı 4.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras ögelerinin (SOKÜM) öğelerinin incelenmesidir.  Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorula-ra yanıt aranmıştır. Sosyal bilgiler dersi öğretim programında somut olmayan kültürel miras ile ilgili olarak; 
1. Kazanımlara ne düzeyde yer verilmiştir? 
2. Kazanımların öğrenme alanlarına göre dağılımı nasıldır? 
 
2. YÖNTEM 
2.1.Araştırmanın Yöntemi Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak doküman incele-mesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, “araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Ekiz, 2015; Karasar, 2016;Yıldırım ve Şimşek, 2013).  



4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında ve Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin … 
 
 

 351

Nitel araştırma yöntemlerinde genellikle gözlem ve görüşme teknikleri-nin yanında veri çeşitlemesi amacıyla kullanılan doküman incelemesi, başlı başına bir nitel araştırma yöntemi olarak da kullanılabilmektedir (Arseven A, 2001; Ekiz, 2015; Sönmez & Alacapınar, 2016; Karasar, 2016; Yıldırım ve Şim-şek, 2013).  
2.2.Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmada veri toplama aracı olarak 4.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve revize edilmiş sosyal bilgiler dersi öğretim programı (MEB, 2018) kullanıl-mıştır.  Araştırmada sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında yer alan ka-zanım ve etkinlik örnekleri somut olmayan kültürel miras bakımından ince-lenmiş; somut olmayan kültürel mirasa yönelik kazanım ve etkinlik örnekleri-nin öğrenme alanlarına göre dağılımı tespit edilmiştir.  Araştırmada sosyal bilgiler dersi öğretim programı incelenirken belirle-nen kazanım ve etkinlik örneklerinin somut olmayan kültürel miras alanları ile (sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritü-eller ve şölenler; doğa ve evrenle ilgili uygulamalar; el sanatları geleneği) ilgili olmasına özen gösterilmiştir. Kazanım ve etkinlik örneklerinde somut olmayan kültürel miras alanlarıyla ilgili en az bir ögenin olmasını temel ölçüt olarak almışlardır. 
 
3.BULGULAR Bu bölümde araştırma bulguları, araştırma amacındaki sıraya uygun ola-rak alt başlıklar biçiminde sunulmuştur.  Tablolarda sosyal bilgiler dersi öğre-tim programında somut olmayan kültürel mirasa ilişkin kazanım ve etkinlik örnekleri sayı ve oran olarak verilmiş, programdaki kazanım ve etkinliklerden doğrudan alıntılar yapılarak örneklendirilmiştir. 
3.1.Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Somut Olmayan Kül-

türel Mirasla İlgili Kazanımlar Sosyal bilgiler dersi öğretim programında, 4. sınıftan düzeyine somut olmayan kültürel mirasa yönelik olan kazanımlar belirlenerek Tablo 1’de gös-terilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi 4. sınıfta sosyal bilgiler dersi öğretim programında somut olmayan kültürel mirasa yönelik kazanım sayısının8 oldu-ğu görülmektedir.  
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Tablo 1: Somut Olmayan Kültürel Miras ile İlgili Kazanımların Dağılımı 
Somut Olmayan Kültüre İlişkin 

Kazanım Sayıları ve Oranları 
 

Sınıf 
 

Toplam Kazanım 
Sayısı (f) (%) 

4.Sınıf 33 8 %24,24  Tablo 1’de görüldüğü gibi 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim progra-mında 8 kazanımın somut olmayan kültürel mirasla ilgili olduğu görülmüştür. “Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışma-sı yapar.” , “Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günü-müzdeki oyunlarla karşılaştırır.”, “Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülke-mizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.” kazanımları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu kazanımlar ile öğrencilerin farklı çalışmalarla somut ol-mayan kültürel miras konusunda incelemeler yapmaları amaçlanmaktadır.  
3.2.Somut Olmayan Kültürel Mirasla İlgili Kazanımların Öğrenme 

Alanlarına Göre Dağılımı 

 

4.Sınıf 

Toplam Kazanım
 

Somut Olmayan Kül-
türle ilgili Kazanım 

 
 

Öğrenme Alanı 

(f) (f) Birey ve Toplum 5 - Kültür ve Miras 4 3 İnsanlar, Yerler ve Çevreler 6 2 Bilim Teknoloji ve Toplum 5 - Üretim, Dağıtım ve Tüketim 5 - Etkin Vatandaşlık 4 - Küresel Bağlantılar 4 3 
Sınıf Toplamı 33 3 
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Tablo 2: Somut Olmayan Kültürel Miras ile İlgili Kazanımların Öğrenme Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 2’de somut olmayan kültürel mirasa ilişkin kazanımların sosyal bilgiler dersi öğretim programında öğrenme alanlarına göre dağılımı verilmiş-tir. Somut olmayan kültürel mirasa ilişkin en fazla kazanımın ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu kazanımların öğrenme alanlarına göre dağılımına bakıldığında ise ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında 4 kazanımın 3’ü; ‘Küresel Bağlantılar’ öğrenme alanında 4 kazanımın 3’ü; ‘İn-sanlar, Yerler ve Çevreler’ öğrenme alanında ise 6 kazanımın 2’si somut olma-yan kültürel mirasla ilgili olduğu görülmektedir. 4. sınıf programında ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında yer alan kazanımların %75 ’inin somut olmayan kültürel mirasa yönelik olduğu görülmektedir.  ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında yer alan 4 kazanımdan 3’ü de somut olmayan kültürel miras ile ilgilidir.4. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan kazanımlara örnek olarak “Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesneler-den yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.”, “Ailesi ve çevresindeki millî kül-türü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.” ve " Geleneksel çocuk oyunla-rını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.” ka-zanımları verilebilir.  
 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ Sosyal bilgiler dersi ilköğretim düzeyinde öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırırken toplumun kültürel mirası konusunda da farkındalık geliştirmelerine katkı sağlar. Toplumun kültürel birikiminde önemli yeri olan somut olmayan kültürel mirasın öğrencilere tanı-tılmasında sosyal bilgiler dersi önemli rol oynamaktadır. Güler Bıyıklı (2010) da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Somut olmayan kültürel mirasa ilişkin en fazla kazanım ve etkinlik örne-ğinin ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanında, daha sonra ‘Küresel Bağlantılar’ ile ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ öğrenme alanında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu sonuçların Çengelci (2012) ve Sertkaya (2010) ile de uyumlu olduğu söylene-bilir. Birey ve Toplum, Bilim Teknoloji ve Toplum, Üretim Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık gibi öğrenme alanlarında ise SOKÜM ögelerine rastlanma-mıştır. Sosyal bilgiler öğretim programında ( MEB,2005) bütün ünitelerle iliş-kilendirilerek verilmesi gerektiği belirtilen kültürel mirasa bütün ünitelerde 
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yer verilmediği dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar Ünlü (2012) ve Gürkan (2015) ile de desteklenebilir. Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Öğren-cilerin kültürel mirasa ilişkin duyarlılık kazanmaları, bu mirası gelecek nesille-re aktarma konusunda sorumluluk hissetmeleri için eğitim programlarında yer alan kazanım ve etkinliklerin uygulamadaki işlerliği ayrı bir özen gerektirmek-tedir (Yeşilbursa, 2011).  
5. ÖNERİLER Sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel mirasla ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler geliştirilerek uygulamaya dönük çalışmalar yapılabilir.Ders Öğretim Programında yer verilen kültürel mirasa ilişkin kaza-nım ve açıklamalarda farkındalık yaratmak amacıyla SOKÜM vurgusu daha fazla yapılmalıdır. Araştırma sonuçları SOKÜM ögelerinin en fazla ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanının verildiği ünitelerde yer aldığını ortaya koymuştur. Fakat programda kültürel mirasın ünite kapsamında sınırlandırılamayacağı özellikle belirtilmektedir. Bu bağlamda, ders kitapları ve ders notlarında SOKÜM ögeleri birkaç ünitede sınırlandırılmamalı; tüm ünitelerle ilişkilendiri-lerek farkındalık oluşturulmaya çalışılmalıdır. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel mirasın eğitimine yönelik yeterliklerini ve görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir.  
KAYNAKÇA Arıkan, İ. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili 

başarı düzeyleri ve tutumlarının bazı değişkenlerle incelenmesi (Adıyaman Ör-
neği): (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Adıyaman Üniversitesi/ Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Adıyaman. Arseven A, D. (2001). Alan Araştırma Yöntemi (İlkeler Teknikler Örnek-ler) . Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. Artun, E. (2005). Popüler Türk kültürünün dünya kültürlerine etki ve kat-
kısı. Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, Ankara. 
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Özet Teknoloji bir yandan bireylerin hayatlarını kolaylaştırırken, diğer yandan, ha-yatları kolaylaştıran etkiyi gölgede bırakacak nitelikte olumsuz etkilerini ortaya koy-maktadır. Özellikle bilgisayar ve akıllı telefon teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimler, bireyleri gittikçe monitörlere bağımlı hale getirmiştir. Tüm bu olumsuz-luklar, yeni bir bağımlılık türü olarak teknoloji bağımlılığını, akademik ve sanatsal çalışmaların da gündemine sokmuştur. Bu araştırma, teknolojinin bireyler üzerindeki etkisini, illüstrasyonlar üzerin-den açıklamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin etkileriyle ilgili illüst-rasyonlarıyla öne çıkan John Holcroft ve Steve Cutts’ın toplam 10 sanatsal çalışması, araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Amaçlı Örneklem yöntemlerinden birisi olan “Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi” kapsamında seçilen 10 illüstrasyon, ça-lışmanın yöntemi olarak belirlenen Göstergebilimsel Analiz yöntemiyle incelenmiştir. İllüstrasyon, verilmek istenen herhangi bir mesajın etkili görsel içeriklerle aktarılma-sıdır. Bu kapsamda, göstergelerin ve kodların yoğun biçimde kullanıldığı illüstrasyon-lar daha yoğun anlamlar barındırmaktadır. Bu nedenle yoğun anlam barındıran bu görsellerin çözümlemesinde Göstergebilimsel çözümleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan Holcroft ve Cutts’ın illüstrasyonları incelendi-ğinde, çalışmaların daha çok bağımlılık düzeyine ulaşan; sosyal medya, teknoloji, akıllı telefonlar, alışveriş, ikili ilişkiler, dijital oyun gibi kavram ve içerikler üzerine yoğun-laştığı saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, İllüstrasyon, Sanat, Teknoloji 
 
Analysis of the Effects of Technology on Individuals  

over Sample Illustrations 
 
Abstract                                                                                          Although, technology make life easier for individuals, it brings about negative effects that overshadow its positive aspects.  Especially, due to the advance and developments in computer and smart phone technologies, people increasingly become more addicted to displays. All these negative effects bring a new type of addiction, namely technology addiction to the agenda of academic and artistic studies. This 
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investigation aims to explain the influence of technology on individuals over illustrations. In accordance with this purpose, 10 art works in total of John Holcroft and Steve Cutts who come to forefront with their illustrations about the effects of technology, were chosen as sample for the study. 10 illustrations selected within the scope of convenience sampling, one of the methods for purposeful sampling, were analyzed with semiotic analysis in the study. Illustration is the transmission of a certain message meant to be given through efficient visual content. In this context, illustrations intensely use semiotic signs and codes have more sophisticated meanings. With this reason, in the analysis of these visuals that carry dense meaning, semiotic analysis method was preferred. When the handled illustrations of Holcroft and Cutts were examined it was identified that their works focused mostly on concepts and contents like social media, technology, smart phones, shopping, bilateral relations, digital games which came to the degree of addictedness. 
Key Words:  Semiotics, Illustration, Art, Technology 
 
1. GİRİŞ İnsanoğlunun keşfetme merakı ve bu yöndeki çabası, teknoloji bağla-mında düşünüldüğünde olumlu ve olumsuz birçok çıktıya sahiptir. İnsanoğlu-nun bu keşfetme ve merak duygusu, yakın ve uzak çevresinde cereyan eden olaylardan haberdar olma isteği, bulunduğu ortama hükmetme, mevcut pozis-yonunu değiştirme/dönüştürme ve nihai olarak da sosyalleşme istetği, iletişim kurmasına ve bu yönde yeni teknolojiler devreye sokmasına olanak sağlamış-tır (Genel, 2016:2). Teknolojiye sahip olma ve teknolojiyi kullanma biçimleri birbirinden oldukça farklı olan post-modern ve geleneksel toplum ayrımı, ha-yatın birçok noktasında kendisini göstermektedir. Post-modern toplum, gele-neksel toplum tipine kıyasla oldukça karmaşık ve teknik bir çevreye sahiptir. Sürekli olarak yeni teknoloji gereksinimi içindeki post-modern toplum, bu ihtiyaca binaen sürekli bir biçimde doğayı kendi ihtiyaç ve arzularına göre şekillendirme eğilimindedir. Konu, teknolojiyi üretenler bağlamında ele alındı-ğında ise büyük sermaye ve sermayedarlar, iş bölümündeki artış ve işçiliğin endüstriye odaklanması gibi unsurlar devreye girmektedir. Post-modern top-lum ve geleneksel toplum karşılaştırmasındaki önemli hususlardan birisi de üretimdeki hız meselesidir. Üretimde hıza odaklanan post-modern toplumda, yeni pazar arayışlarına girmek ise kaçınılmazdır. Geleneksel toplumun en önemli sorunlarından birisi kıtlık iken, günümüz toplumunda aşırı üretimdir. İhtiyaç fazlası üretimin söz konusu olduğu bir ortamda atılacak en önemli adım ise daha fazla tüketime ihtiyaç duyan bireyler yaratmaktır. Bu durum, kendi ürettiğini tüketen bireyin yapısında ciddi değişimlere yol açarak, birey-
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leri başlı başına birer tüketim unsuru haline getirmiştir. İnsanlar artık hiç ta-nımadıkları pazarlar için üretim yapan nesnelerdir. Chalie Chaplin’in 1936 yılında çektiği ve oynadığı Modern Zamanlar adlı film, tam da yukarıda bahsi geçen konuya odaklanması açısından oldukça önemlidir. Bir fabrikanın montaj hattında görev yapan Chaplin, endüstrileşmiş dünyanın yarattığı milyonlarca kişiden birisi olarak öne çıkar. Geleneksel toplumun etken bireyinin nasıl edilgen bir yapıya dönüşerek ürettiği karşısında yabancılaştığını gözler önüne serer film. Chaplin’in 1936 yılında çektiği bu filmde ortaya çıkan öngörüleri, günümüz post-modern toplumunun en temel problemlerini oluşturmaktadır: Ürettiğiyle yabancılaşan ve sürekli tüketme ihtiyacı içindeki geniş insan kitle-leri. İnternetin ortaya çıkması ve buna bağlı teknolojik gelişmeler, her ne ka-dar post-modern dünyanın birer gurur kaynağı olsa da giderek monitörlere bağlı bir yaşamın ortaya çıkardığı pasif insan kitleleri, durumun pek de iç açıcı olmadığının kanıtı niteliğindedir. Bir başka ifade ile internet tabanlı ortaya çıkan ve dijital kültür diye tanımlanan bu durum, yeni medya teknolojileri ile birlikte eskiye ait değer ve alışkanlıkların değişim ve dönüşümü olarak karşı-mıza çıkmaktadır (Genel, 2018: 138). Öyle ki, özellikle yazınsal, görsel ve işit-sel veriler ile desteklenen internet tabanlı yeni medya, kuşaklar arasındaki bilgi paylaşımı olgusunu bile ikincil kaynak olma statüsüne geriletmiştir (Akova, 2018: 104). Çevresinden soyut ve yalnız yaşamayı isteyen yeni insan modelinin, daha fazla teknolojiye sahip olmasına rağmen daha az iletişim be-cerisiyle ortaya çıkması post-modern toplumun en büyük çelişkilerindendir. İnternet ve teknoloji ilişkisinin en somut örneklerinden birisi, iletişim teknolo-jisidir. Tüm teknolojik gelişmeler için sorulabilecek soru, iletişim teknolojileri için de sorulabilir: Ortaya çıkan gelişmeler, toplumların refah düzeyini artırı-yor mu? Araştırmanın örneklemlerini oluşturan John Holcroft ve Steve Cutts’ın illüstrasyonları incelendiğinde evet cevabı vermek, pek mümkün gözükme-mektedir. Holcroft ve Cutts’ın illüstrasyonları, sadece teknolojiyi eleştiren ya-pılarıyla değil aynı zamanda teknolojinin ortaya çıkardığı sosyal medya ve cep telefonu bağımlılığını da ortaya koymaktadır. Post-modern dünyada kendini ifade edebilmenin en önemli araçlarından birisi haline gelen sosyal medya; beğenmek, beğenilmek, takip etmek, takip edilmek, sosyal statü edinme gibi ihtiyaçları gidermeye yönelik olmakla birlikte, geleneksel dünyanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde çok önemli bir yer tutmamaktadır. Bu durum, yeni ihtiyaçların yeni teknolojileri oluşturduğu varsayımını tersine çevirerek, yeni teknolojile-rin yeni ihtiyaçlar doğurduğuna dikkat çekmektedir. Abraham Maslow’un 
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1943 yılında geliştirdiği “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramı, insanın gündelik haya-tını sürdürme motivasyonunu oluşturan güdüleri beş kategoride toplamış ve buna göre en alt düzeyden başlayarak fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sosyal aidiyet, saygınlık, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını bir piramidin basamakları olarak tasarlamıştır. İhtiyaçları öncelik sıralamasına tabi tutan Maslow, ihtiyaç duyduğu düzeyin tamamlanmasının kişide motivas-yon kaynağı olduğunu belirterek, bir kişinin ancak alt düzeydeki ihtiyacını karşıladıktan sonra üst düzeydeki ihtiyaca gereksinim duyacağını belirtmek-tedir. Ancak günümüz post-modern dünyasında bireyin hayatını sürdürme motivasyonlarında temel değişiklikler olmamakla birlikte, bu ihtiyaçların sıra-lamasında farklılıklar meydana gelmiştir. John Holcroft ve Steve Cutts’ın illüst-rasyonları, adeta bu farklılaşmanın kanıtı niteliğindedir. Bahsi geçen illüstras-yonları incelemeden önce, bir iletişim aracı olarak illüstrasyon kavramını ince-lemek yerinde olacaktır.   
2. BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK İLLÜSTRASYON Metinlerin ve fikirlerin tasvir edilmesi ve açıklanması amacıyla uygula-nan en yaygın “resimleme” türü (Kaptan, 1996: 55) olarak nitelenen illüstras-yon, bir şeyin temsili olduğu sürece herhangi bir ortamda yapılabilir ve diğer birçok görsel anlatım tekniğinde olduğu gibi bir mesajı aktarmak ve anlam oluşturmak için görüntü elde etmeyi amaçlar. Resimli kitap, gazete, film afişi, poster, dergi ve reklam gibi birçok farklı mecrada öne çıkan illüstrasyon, çok sayıda tanımlamaya sahiptir. Latincede aydınlatmak anlamına gelen “illustratus” kelimesinden gelen (Eczacıbaşı, 2008, s.733) illüstrasyonu tanım-layan Becer; başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betim-leyen ya da yorumlayan bütün unsurlara genel olarak illüstrasyon adını verir (Becer, 2006, s. 210). Wigan ise illüstrasyonun aynı zamanda bir iletişim aracı olduğuna dikkat çekerek illüstrasyonu, birçok alanda çarpıcı imge ve mesajlar yaratabilen, yaşamsal, dinamik, çağdaş bir ifade, yorum ve iletişim aracı olarak değerlendirir (Wigan, 2012, s. 9). Birçok farklı mecrada kendisini gösteren illüstrasyonun, bu özelliğinden dolayı birçok farklı tanıma sahip olması son derece doğaldır. İllüstrasyonun sanatla ilişkisine değinen Çam, “illüstrasyonlar, anlatımcı olmalarının yanı sıra, farklı yorum ve stilleriyle, sanatçının özgün karakteriyle kaynaşarak, okuyucuda estetik bir etki de bırakırlar. Bu estetik etki, sanat katına çıkan illüstrasyonların yaşamı yansıtan, sevdiren ve dönü-şümüne katkı sağlayan gücüyle gerçekleşir” (Çam, 2012: 13) ifadelerine yer verir.  
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İllüstrasyonun sanatla ilişkisi çok öncelere dayanır. Bilindiği üzere fo-toğraf makinesinin icadından önce herhangi bir fikri görselleştirmenin yegâne yolu resimdi. Fotoğraf makinesinin olmadığı bu dönemlerde gerçekçi çizimlere duyulan ihtiyacı illüstratörler karşılamıştır.  Fotoğrafın icadıyla birlikte illüstratörlerin gerçekçi çizim yapma gerekli-likleri ortadan kalkmış, sanatçılar daha fazla özgürlük, sanat eserleri ise özgün-lük kazanmıştır. Resim sanatında stillerin ve tekniklerin ortaya çıkmaya baş-laması da yine bu döneme denk gelir.  Kullanılan tekniğe göre illüstrasyonu iki gruba ayırmak mümkündür: Ge-leneksel illüstrasyon ve modern illüstrasyon. Değişen zaman ve teknolojiye göre illüstrasyon teknikleri de değişim göstermiştir. Önceleri daha çok kağıt, boya ve kurşun kalem gibi malzemelere ihtiyaç duyan illüstrasyon, teknik ge-lişmelere bağlı olarak Photoshop, Maya ve İllüstratör gibi yazılımlarla birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır.  Geleneksel illüstrasyon tekniğinde kullanılan yöntemler şu şekilde sıra-lanabilir: Ahşap oyma, metal aşındırma, kara kalem, kömür, litografi, suluboya, guaj, akrilik ve kolaj.   
      Resim 1. Ahşap Oyma   Resim 2. Metal Aşındırma     Resim 3. Kara Kalem                                                  https://graphicmama.com, 12.2.19         https://graphicmama.com, 12.2.19        https://graphicmama.com, 12.2.19 
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Resim 4. Kömür               Resim 5. Litografi                    Resim 6. Suluboya                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://graphicmama.com, 12.2.19            https://graphicmama.com, 12.2.19              https://graphicmama.com, 12.2.19  
Resim 7. Guaj                        Resim 8. Akrilik                        Resim 9. Kolaj                               https://graphicmama.com, 12.2.19            https://graphicmama.com, 12.2.19             https://graphicmama.com, 12.2.19 
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Modern illüstrasyon tekniğinde kullanılan yöntemler ise şunlardır: Ser-best dijital çizim, vektör grafikleri. 
 
Resim 10. Serbest Dijital Çizim                   Resim 11. Vektör Grafik                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://graphicmama.com, 12.2.19     https://graphicmama.com, 12.2.19  Wigan, illüstrasyonların işlevlerini açıklarken; problem çözme, bilgilen-dirme, açıklama, eğitme, teşvik etme ve hikaye anlatma gibi unsurlara değinir (Wigan, 2012, s.9). Kişiselliğin ön planda olduğu illüstrasyonları işlevlerine göre üç gruba ayırmak mümkündür: Dekoratif, bilgilendirici, yorum ve düşün-ce üretici. Zeegen ve Crush’a göre illüstrasyonlar bir ruh halini ya da bir anı özetleyebilir ve ürün geçmişini, derinliğini ve anlamını anlatmak için bir hikâ-ye anlatabilir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 86-87). Görsel anlatım gerekliliğinin en üst düzeyde olduğu günümüz dünyasında illüstrasyonun yukarıda ifade edilen yorum ve düşünce üretici işlevi, diğerlerinden daha fazla öne çıkmakta-dır. Araştırma kapsamında ele alınan John Holcroft ve Steve Cutts’ın gelişen dijital çağda monitör ve sosyal medya bağımlılığını ele aldıkları illüstrasyonlar, yorum ve düşünce üretici işlevi bağlamında incelendiğinde daha da önemli hale gelmektedir. Keş, illüstrasyonların yorum ve düşünce üretici işlevini açık-larken kelimelerin duygu ve düşünceleri aktarmadaki yetersizliğine dikkat çekerek, illüstratörün herhangi bir metne bağlı kalmaksızın kendi yorum ve düşüncelerini aktarabildiğini vurgular (Keş, 2001: 34). Gelişen dijital çağ, sa-dece illüstrasyonların tekniğinde değil aynı zamanda ele alınan konularda da 
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farklılıklara neden olmuştur. Araştırmanın örneklemlerini oluşturan Holcroft ve Cutts’ın teknoloji bağımlılığına dikkat çeken illüstrasyonları bunun en açık ifadesidir.  
3. AMAÇ VE YÖNTEM Bu araştırma, teknolojinin bireyler üzerindeki etkisini, illüstrasyonlar üzerinden açıklamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin etkileriyle ilgili illüstrasyonlarıyla öne çıkan John Holcroft ve Steve Cutts’ın toplam 10 sanatsal çalışması, araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Amaçlı Örnek-lem yöntemlerinden birisi olan “Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi” kap-samında seçilen 10 illüstrasyon, çalışmanın yöntemi olarak belirlenen Göster-gebilimsel Analiz yöntemiyle incelenmiştir.  Mesajların görsel içeriklerle anlatılması ilkesine dayanan illüstrasyon, verilmek istenen herhangi bir mesajın etkili görsel içeriklerle aktarılmasıdır. Bu kapsamda, göstergelerin ve kodların yoğun biçimde kullanıldığı illüstras-yonlar daha yoğun anlamlar barındırmaktadır. Bu nedenle, yoğun anlam ba-rındıran bu görsellerin çözümlemesinde Göstergebilimsel çözümleme yöntemi tercih edilmiştir.  Ertan ve Sansarcı, göstergebilimin iletişimle ilişkisini de or-taya koyarak tüm kültürel olguları iletişim süreci olarak inceleyen, aynı za-manda tüm dizgelerin okunabilmesine olanak tanıyarak anlamın oluşmasına yardımcı olan bir bilim dalı (Ertan, Sansarcı, 2016: 21) olarak niteler.  Bu nitelemede yer alan tüm dizgeler ifadesi, göstergebilimin uygulana-bildiği geniş spektrumu ortaya koymaktadır. Göstergebilim, aynı zamanda bir keşiftir. Görünenin ötesindeki yan anlamların ortaya çıkarılmasında etkin olan göstergebilim, anlamın nasıl oluştuğunu açıklamakla kalmayıp bir metnin, söz-cüğün ya da görüntünün ne ifade ettiğini ortaya koymada oldukça işlevseldir. Herhangi bir şeyin yerini tutan şey olarak nitelenen göstergeler, göstergebili-min temel inceleme alanını oluşturur. İnsan zihnindeki bir kavramın yerine geçen durum, eylem ya da varlık olarak nitelendirilebilecek olan göstergeler, toplumun üzerinde uzlaşı sağladığı her tür işaret, sözcük ve simgeler olarak belirir.  Örneğin, bir okulun önünden geçerken gördüğümüz üzerinde öğrenci görselleri olan trafik tabelası, başka herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duymaksı-zın oranın bir okul olduğunun göstergesi durumundadır. Ya da benzer biçimde bir duvarda gördüğümüz kurukafa tabelası, tehlikenin bir göstergesidir.  Arlı’ya göre göstergeler, insanlar arasında bir ilişki yaratmak için kulla-nılmasına rağmen izleyicinin anlamlandırma süreçlerinde doğal olarak farklı-lıklar olmaktadır. Göstergebilim ise bu farklılıkları azaltmayı ve kişilere bilim-
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sel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Göstergebilimin temelinde toplum için yaratılan ortak değerler bulunur ve bu ortak değerler, toplum tara-fından uzlaşılan ve ne anlama geldiği herkes tarafından kabul edilen gösterge-lerden oluşur. Bu göstergeler topluma öğretilerek ortak bir kod olarak kabul edilir. Bunun en bilinen örneklerinden birisi alfabelerdir (Arlı, 2017, s: 128-129). Çeşitli göstergeleri ve gösterge dizinlerini araştıran bir bilim dalı olarak sinema, resim, illüstrasyon, grafik tasarım, fotoğraf gibi çeşitli sanat etkinlikle-rinde, kişiler ve toplumlar arası iletişime, davranış biçimlerine kadar geniş bir çalışma alanını kapsayan göstergebilim, bir nevi kodlarla iletişim sağlamakta-dır. Ancak bu kodların hem kaynak hem de alıcı tarafından bilinen ve aynı an-lama gelen yapıda olması gerekir ki mesajlar sağlıklı bir biçimde iletilebilsin ve algılanabilsin.  Bir sinema filminde oyuncuların giydiği kıyafetler, takılar, kullandıkları aksesuarlar, jest ve mimikler birer kod olarak işlev görür. Arlı’ya göre göster-gebilim, bir işin, bir yapıtın açıklanması, sanatçının görme biçimi, sanatçı ve izleyici arasındaki bir ilişki ve iletişimdir.  Görsellerin okunması; toplumbilimsel, göstergebilimsel ve ruhbilimsel olarak 3 farklı yöntem ile yapılır. Göstergebilimsel çözümleme yönteminde, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki görsellerde, düz anlam ve yan anlamı oluşturur. İlk bakışta ortaya çıkmayan yan anlamların çözümü için izleyicinin belli bir altyapı bilgilerinin olması gerekmektedir (Arlı, 2017, s: 128-129). Bir-çok farklı alanda kullanılabilen göstergebilim, bu özelliği dolayısıyla bir yan-dan birbirinden farklı tanımlamalarla öne çıkarken diğer yandan bu bilimsel alanda çalışan kuramcıların da farklı görüşlerine zemin hazırlamıştır. John Locke, J.H Lamber, Charles Sanders Pierce, Ferdinand de Saussure, Louis Hjelmslev, Umberto Eco ve Cristian Metz göstergebilim alanında öne çıkan isimlerdir.  Bu araştırmanın temel eksenini oluşturan illüstrasyon sanatı, kendine özgü bir gösterge sistemine sahip olmakla beraber, vermek istediği mesajı görsel yolla aktarmaya özen gösterir. İllüstrasyonu oluşturan kağıt, boya ve bilgisayar gibi unsurlar illüstrasyonun maddi tabakasını oluştururken, sanat-çının bilgisi ve bilinci, anlam ve içerik tabakasını oluşturur. Anlam tabakası ise düz anlam ve yan anlam olmak üzere iki kısımdan oluşur. İlgili esere maruz kalan izleyicinin eserde yer alan unsurlardan yola çıkarak zihninde oluşturdu-ğu ilk anlamdır, düz anlam. Yan anlam ise düz anlamın ötesinde gerçekleşen çağrışımları ifade eder. Düz anlam nesnel iken, yan anlam özneldir. 
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4. BULGULAR İllüstratör John Holcroft, 1996 yılından bu yana BBC, Reader's Digest, Financial Times, Walker kitapları, The Guardian, The Economist, Haymarket, conde nast, TES, Radio Times, Cathay Pacific, Experian, Informa Plc, New York Times, Honda, Wall Street Journal gibi medya organları için illüstrasyonlar üretmiştir. 2001 yılından itibaren çalışmalarını dijital platforma taşımıştır (http://www.johnholcroft.com, E. T.: 14.02.2019). Steve Cutts ise İngiltere merkezli bir illüstratördür. Şimdiye dek UNESCO, Gaia Vakfı, Isobar, LMFM ve Analogfolk gibi dünyaca ünlü ajanslar için projeler üretmiştir (http://www.stevecutts.com/about.html, E. T.: 14.02.2019). Üslupları birbi-rinden farklı olan her iki illüstratörün ortak yanı ise son zamanlarda eserleriy-le dikkat çektikleri teknoloji ve sosyal medya bağımlılığıdır. Araştırma kapsa-mında, post-modern toplumun trajedyaya dönüşen teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını hiciv kullanarak yansıtan sanatçıların toplam 10 illüstrasyonu, göstergebilimsel incelemeyle ele alınmıştır. 
4.1. Steve Cutts İllüstrasyonları 
4.1.1. Yorumlar 
 
Resim 12. Yorumlar 
                 http://www.stevecutts.com, E.T.: 12.2.19 
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Gösterenler:  
- Bir çıkıntıya asılı adam 
- Adamı yakalamaya çalışan canavarlar 
- Görselin üzerinde yazılı olan Comments (Yorumlar) ifadesi. Yukarıda yer alan gösterenler, illüstrasyona bakıldığında herkesin üze-rinde mutabık olacağı düz anlamlar olarak belirir. Ancak görselin barındırdığı yan anlamların ilk izlenimi, görselin üzerinde yer alan Comments ifadesiyle ortaya çıkar.  Sosyal medyada beğenilme ve geribildirim kaygısı, düz anlamın ötesindeki yan anlam olarak öne çıkar. Görselin altındaki canavarlar, birer geribildirim unsuru olarak sunulmaktadır. Çıkıntıya asılı olan adamın yüz ifa-desi, korku ve kaygıyı bir arada bulundurur. Canlı renkler yerine görsele ha-kim olan gri ve tonları ise sosyal medya ortamının geldiği karamsar tabloyla uyum içindedir.  
4.1.2. Cep Telefonu 
 
Resim 13. Cep Telefonu            http://www.stevecutts.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Yüzü görünmeyen bir adam 
- Kol ve bacakları olan bir cep telefonu Yukarıda yer alan görselde, gelişen dijital teknolojilerden birisi olan cep telefonunun yol açtığı bağımlılık ele alınmaktadır. Yüzü, cep telefonu tarafın-
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dan ele geçirilen insan, suretiyle beraber birey olma özelliğini de kaybetmiştir. Cep telefonunun insanın yüzünü tamamen kapladığı gerçeği, telefonlarımızın ve çevrimiçi temsilimizin kimliğimize nasıl bağlı hale geldiğinin simgesi duru-mundadır. Telefonlardan kaçışın mümkün olmadığını ifade eden illüstrasyon, çağın önemli bir hastalığı haline gelen, cep telefonu ve internetten uzaklaşma-nın yarattığı endişe olarak nitelenen nomofobi (no mobile phobia) kavramına vurgu yapmaktadır. Tıpkı bir önceki illüstrasyonda olduğu gibi bu çalışmada da karamsarlığa vurgu yapan hâkim renk, gri ve tonlarıdır.  
4.1.3. Telefon Tutsaklığı 
 
Resim 14. Telefon Tutsaklığı            http://www.stevecutts.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Elindeki tasmayla bir insanı kontrol eden, kol ve bacakları olan bir cep telefonu 
- Boynunda tasma, elinde de tasma olan bir insan 
- Boynunda tasma, elinde de tasma olan bir köpek 
- Boynunda tasma, elinde de tasma olan bir kedi 
- Boynunda tasma, elinde de tasma olan bir fare 
- Fonda yer alan kent silueti Yukarıda yer alan düz anlamın gösterenleri, birden fazla kod ile donatıl-mıştır. Tasma, başlı başına bir koddur ve başka bir canlı üzerinde kurulan ta-hakkümün göstergesidir. Silsile halinde fareyi kedi, kediyi köpek, köpeği insan, 
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insanı ise cep telefonu yönlendirmektedir. İnsan suretine sahip cep telefonu-nun ekranında ise, gündelik yaşamda çokça kullanılan sosyal medya uygulama-ları vardır. Dolayısıyla tüm dünyanın kontrolünü elinde bulunduran insanı, cep telefonu ve içeriğindeki uygulamalar etki altına almıştır. Bir elinde insanı kont-rol ettiği tasmayı tutan cep telefonunun diğer elinde ise kemik vardır. Kemik ise sosyal medya uygulamalarındaki “beğen” butonu şeklinde tasarlanmıştır. Görselin fonunda, modern hayata ve kentlileşmeye vurgu yapan şehir silueti yer almaktadır. Görselde, sosyal medya ve cep telefonunun esiri haline gelen modern insan imajı ön plana çıkmaktadır.  
4.1.4. Zombi 
 
Resim 15. Zombi 
          http://www.stevecutts.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Ellerinde cep telefonları bulunan zombiler 
- Modern kent silueti 
- Binaların cephelerinde yer alan teknoloji markaları Bir nevi kıyamet göstergesi olarak sunulan görselde, tıpkı diğer illüst-rasyonlarda olduğu gibi, monitörlere bağımlı olarak yaşamlarını birer zombi gibi sürdüren kalabalık insan kitleleri öne çıkarılmıştır. Ekranlarının arkasında neler olduğuyla ilgilenmeyen modern toplum, aşırı abartılı ancak gerçeklikten çok da uzak olmayan yapısıyla vurgulanmıştır. İllüstrasyondaki tek eleştiri unsuru monitör bağımlılığı değildir. Bunun yanı sıra modern insanın yaşam alanında öne çıkarılan teknoloji markaları, post-modern kültürün hızlı tüketim araçları görünümündedir.  
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4.1.5. Teknoloji ve Doğa 
 
Resim 16. Teknoloji ve Doğa                http://www.stevecutts.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Bir ağacı merdiven yardımıyla yeşile boyayan insan  
- Teknolojik aletlerin oluşturduğu devasa çöplük Yukarıda yer alan görsel incelendiğinde modern dünyanın en büyük gu-rur kaynağı olan teknolojinin harap ettiği e-atıklardan oluşan bir çevre dikkat çeker.  Teknoloji hızla gelişmekte ve geliştikçe arkasında bir teknoloji çöplüğü bırakmaktadır. Sadece Türkiye’de yılda ortalama 10 milyon adet cep telefonu satılmaktadır. Bunların değiştirme süresi ise yaklaşık bir yıla düşmüştür. Tek-nolojinin ilk çıktığı zamanlarda e-atık olarak adlandırılan teknolojik atıklar giderek evsel atık formuna dönüşmüştür. Görseldeki e-atıklar cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi unsurlar-dan oluşmaktadır. Görsel tasarımda dikkat çeken unsurlardan birisi de e-atıkların birikmesiyle oluşan bir ağacı yeşile boyayan insandır. Kendi elleriyle çevreyi yok eden insanın, e-atıkların oluşturduğu ağacı yeşile boyama çabası modern çağın en büyük çelişkileri arasındadır.  
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4.2. John Holcroft İllüstrasyonları 
4.2.1. Tabut 
 
Resim 17. Tabut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.johnholcroft.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Üzerinde literatüre (yazılı eser, edebiyat) yazılı bir tabut 
- Tabuta bir çekiçle çivi çakan el Sosyal medya kullanımının artmasına ve bağımlılık noktasına doğru git-mesine paralel olarak okuma oranında ciddi düşüşlerin meydana geldiğini ve hatta zamanla okuma alışkanlığının tamamen ortadan kalkacağını vurgulayan illüstrasyon, yazılı eserlerin yok olma sürecini bir tabut metaforuyla açıkla-maktadır. İnternetin ortaya çıkmasıyla beliren sosyal paylaşım siteleri, çok fazla araç ve uyarıcıyla insan algısını etkilemeye ve şekillendirmeye devam etmektedir. İnsanın yine kendi eliyle gerçekleştirdiği bu süreç, literatür tarama yöntemiyle bilgi edinme ve araştırma süreçlerinin tamamen ortadan kalmak üzere olduğunun habercisidir. İllüstrasyonda yer alan tabutun üzerine çakılan çivilere bakıldığında, literatürün ortadan kalkma sürecini yöneten unsurların, instagram, twitter, youtube, facebook gibi sosyal paylaşım siteleri yanında internetin kendisi ve asli unsur olarak insan eli olduğu görülmektedir.  
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4.2.2 Sanal Kabul 
Resim 18. Sanal Kabul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.johnholcroft.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Üzerinde “ego” yazılı bir çanak 
- Üzerinde f harfinin olduğu tahıl kutusundan boşalan beğeni simgeleri İllüstrasyon, sosyal medyadaki beğenilme ve “sanal kabul”e gönderme yapmaktadır. Evcil hayvanlar için tasarlanan yemek çanağı, modern insanın en çok gereksinim duyduğu sanal kabulün göstergesi niteliğindeki beğeni simge-leriyle dolmaktadır. Çalışmanın başında Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ilk düzeyin fiziksel ihtiyaçlar olduğundan bahsedilmişti. Yukarıdaki illüstras-yon incelendiğinde ise insanın en temel fiziksel gereksinimi olan beslenmeyi, sosyal medyadan sağladığı beğenilerle karşıladığı görülmektedir. Dolayısıyla Maslow’un yıllar önce ortaya koyduğu “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramında yer alan piramitteki fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sosyal aidiyet, saygınlık, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının sıralamasında, gelişen sosyal medya ortamlarıyla birlikte bir değişimin olduğu görülmektedir. Holcroft, insan benliğinin temel ihtiyacını sosyal medyadaki beğenilerin karşı-ladığını, Facebook’u bir tahıl kutusu olarak tasarlamasıyla aktarmaktadır. Bu tasarımda öne çıkarılan sanal kabul, bireyin en büyük doğrulama ve kabul görme kaynağı olarak öne çıkmaktadır.  
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4.2.3 Serum 
 
Resim 19. Serum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.johnholcroft.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Twitter logosu 
- Serum şeklindeki Twitter logosuna bağlı olan genç kız Yukarıda yer alan tasarımda Holcroft, sosyal medya bağımlılığını Twitter üzerinden ele almaktadır.  Bir serum şeklinde tasarlanan Twitter logosu, özellikle genç neslin ya-şam çizgisindeki önemine vurgu yapmaktadır. Görselde yer alan kız, sosyal medya bağımlılığıyla boğuşan binlerce insandan birisidir. Steve Cutts’a ait re-sim 13’te incelenen illüstrasyon gibi bu illüstrasyonda da nomofobi kavramı öne çıkmaktadır.  Hayatta kalmak için Twitter ve türevlerine duyulan ihtiyaç o denli art-mıştır ki, Maslow’un “Temel İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramında belirtilen dü-zeyler ve onların sıralamasını tartışılır duruma getirmiştir.  
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4.2.4. Havuz 
 
Resim 20. Havuz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.johnholcroft.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Facebook logosu biçiminde havuz 
- Etrafında köpek balıkları bulunan bir adam Holcroft’un tasarladığı illüstrasyon, tıpkı diğer tasarımlarda olduğu gibi sosyal medya bağımlılığını bu kez Facebook üzerinden aktarmaktadır. Facebook logosunun havuz biçiminde tasarlandığı illüstrasyon, modern insa-nın modern kaçış şekline uzam oluşturmaktadır.  Facebook’a sahip olan bir insanın ayrıca bir tatile ihtiyaç duymadığı ak-tarılmaktadır. Facebook’a ait renklerin hâkim olduğu tasarımda, sosyal med-yanın gündelik problemlerden kaçış için sanal bir zemin oluşturduğu ancak yine tasarımda yer alan köpekbalıklarıyla bunun tehlikelerle dolu bir alternatif olduğunun altı çizilir.  Bu tehlikeler şu şekilde sıralanabilir; gizliliğin azalması ya da ortadan kalkması, sanal ortamın gerçek hayatın önüne geçmesi, zamanın boşa harcan-ması, istenmeyen paylaşımlara maruz kalma, yanıltıcı reklamlar.  
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4.2.5 Sörf 
 
Resim 21. Sörf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.johnholcroft.com, E.T.: 12.2.19 
 
Gösterenler:  
- Cep telefonunu sörf tahtası olarak kullanan kadın ve erkekler 
- Deniz Cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığını konu alan illüstrasyonda, en dikkat çeken unsurlardan birisi, sörfü gerçekleştirenlerin sosyal kimlikleridir. Dikkatle incelendiklerinde beyaz yakalılar olarak nitelenen, iş gücünü beden-sel olarak değil zihinsel gücüyle sağlayan insanların birer imajı niteliğinde ol-dukları görülür. Hâkim renk, aynı zamanda Facebook sosyal paylaşım sitesine gönderme niteliğindedir. Sörfün gerçekleştiği deniz incelendiğinde ise bilgisa-yar yazılım ve kodlamasına işaret eden sayı demetleri görülmektedir. Tasarı-ma ilişkin bütünlüklü bir yaklaşımla, yöndeşme kavramının öne çıkarıldığı da ifade edilebilir. Geray’a göre yöndeşme, farklı iletişim platformlarının temel bazda benzer türlerde hizmet verebilmesi anlamına gelmektedir. Bilgisayar, görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekono-mik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler meydana getirmesi yöndeşme kavramını ortaya çıkarmıştır (Geray, 2002: 19). Yakınsama ve tümleşikleşme 
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gibi kavramlarla da anılan yöndeşme sonucunda, önceleri sadece iletişim kur-maya yarayan cep telefonları; gazete, televizyon, sinema, sağlık, spor, sosyal medya, finans vb. birçok uygulamayı da bünyesine katarak tek bir çatıda top-lamıştır. Bu durum ise, cep telefonuna olan bağımlılığı daha yoğun hale getir-miştir. Nitekim tüm bu süreci başlatan unsur ise internetin cep telefonuna en-tegre edilmesidir. 
 

SONUÇ Gelişen teknoloji ve onun kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan sosyal paylaşım sitelerinin bağımlılık düzeyine ulaşan yapısını illüstrasyonlar üzerin-den açıklamayı amaçlayan bu araştırmada, Steve Cutts ve John Holcroft adlı illüstratörlerin Amaçlı Örneklem yöntemlerinden birisi olan “Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi” kapsamında seçilen 10 illüstrasyonu göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelemiştir. İnceleme kapsamındaki örneklemlerde bağım-lılık düzeyine ulaşan kullanımların internet, sosyal medya, akıllı telefon, tüke-tim gibi kavramlar üzerine yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kabul ve saygı görme, ait olma, sosyal aidiyet ve kendini gerçekleştirme gibi Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı”nda da yer alan düzeylerin sosyal medya bağımlılığında öne çıkan unsurlar olduğu saptanmıştır. İncelenen illüst-rasyonlarda, yoğun anlamlar üretmenin bir yöntemi olarak metaforların kulla-nılması dikkat çekmektedir. Kullanılan metaforlar, daha çok Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden olmakla birlikte, monitör ba-ğımlılığına dikkat çeken kod kullanımı da oldukça fazladır. Teknoloji bağımlılı-ğının merkeze alındığı araştırma kapsamında incelenen örneklemlerin hepsin-de, teknoloji ve insan ilişkisi ve bu ilişkiyi sağlayan insan faktörünün baskın yapısı ön plandadır. İllüstrasyonlarda yer verilen insanlar, çoğunlukla gençler-dir.  Araştırmada incelenen örneklemlerde her ne kadar konunun merkezin-de teknoloji olsa da, illüstratör John Holcroft ve Steve Cutts, modern toplumun düşündüğümüzden daha problemli olduğunun altını çizmektedir. Jeremy Bentham’ın 1787 yılında ortaya koyduğu “her an gözetim altında olmak” an-lamına gelen Panoptikon kavramının öngörüleri, artan bilgisayar ve internet bağımlılığına paralel olarak değişmeye başlamış ve Poster’ın belirttiği üzere sinoptikon, omnioptikon, süperpanoptikon (Poster, 1990: 70) gibi post-modern gözetime vurgu yapan kavramlar ortaya çıkmıştır.  Pimenta, omnioptikon kavramından bahsederken gündelik hayatta ya-şamını sürdüren insanların kişisel röntgencilik, kontrol ve narsizme geçişleri-
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ne (Pimenta, 2010: 287) vurgu yapar. Şüphesiz bunda sosyal medyanın etkisi büyüktür. Nitekim Akdağ, sosyal medyaya katılımın dijital kültürün tanımlayıcı ilkesi olarak anlaşıldığını ve özellikle sinoptikon toplumunun; sosyalleşme, mahremiyetin paylaşımı, ifşa, iletişim, içerik paylaşma ve yayma aracılığıyla omnioptikon toplumuna doğru evrildiğinden (Akdağ, 2015: 4) bahsetmektedir.  Panoptikon kavramından hareketle 2008 yılında Didier Bigo tarafından kullanılan bir başka kavram ise ban-opticon’dur. Yasak ve panopticon kavram-larının birleşmesiyle oluşan bu yeni kavram; Facebook, Twitter, Instagram gibi profil teknolojileri üzerine kurulu sosyal medya ortamlarının gözetim altına alınacak kişilerin belirlenmesi için kullanıldığı görüşünü benimser. Buna göre, sosyal medya hesaplarından yapılan tüm paylaşımlar, bu hesaplara sahip olan kişiler için tahsis edilen ve yaratılan sosyal kredilerin olumlu ya da olumsuz bir nitelik kazanmasında oldukça etkindir. Tıpkı banka kredisi için başvuran bir kişinin tüm finansal geçmişinin araştırılması gibi, sosyal krediler de hayatın birçok aşamasında belirleyici olacaktır.  Tüm bu gelişmeleri de göz önüne alarak John Holcroft ve Steve Cutts’ın, modern toplumun düşündüğümüzden daha problemli olduğuna dair öngörüle-rinin gerçekçi bir düzlemde olduğunu söylemek mümkündür.  
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Özet Edebî eserin kıymeti çeşitli teknikler ile ortaya konulur.  Bunlardan birisi ise on-tolojik analiz yöntemidir. Yöntemin Türk edebiyatına girmesi ve tanınmasında büyük katkı sunan İsmail Tunalı'ya göre bu yöntem ile birlikte eserin edebî değeri üzerinden değerlendirmeler rahatlıkla yapılabilir ve anlatılanın arkasındaki veya derinlerindeki var olan giz de gün yüzüne çıkarılabilir. Bu yöntem ile Türk şiirine dair yeni bakış açı-ları ortaya konulabileceği de bir gerçektir. Bu bağlamda, yöntemin uygulanabileceği şiirler arasında Yunus Emre şiirleri ayrı bir öneme sahiptir. 13.yüzyılda yaşamış muta-savvıf şairlerimizin başında gelen Yunus Emre, şiirlerinde Allah aşkı, sabır, hoşgörü, insan sevgisi, ölüm, doğum, ilahi adalet gibi pek çok tasavvufî temaya değinir. Sade ve anlaşılır bir dil ile yazdığı şiirlerinde hem o dönemde anlaşılır olmuş hem de çağın düşünce yapısını ortaya koymuştur. Sadece yaşadığı dönemde okunan bir şair olmak-tan her daim uzak olan Yunus Emre, gelecekte de varlığını korumaya devam ederek şiirleri dillere pelesenk olacak şairlerin başında gelir. Ahmet Yesevi gibi halk şiir tekni-ğini kullanan şair, karmaşık ifade ve kullanımdan uzak durmuş, dilde herhangi bir kusura düşmeden mükemmel şiiri ortaya koymuştur. İlahi olarak da söylenen "Ah Nice 

Bir Uyursun" şiiri ise Yunus Emre'ye ait olduğunu varsayılan, en çok ezberlenilen ve beğenilen şiirler arasında yer alır. Bu çalışmada ise şiir inceleme yöntemlerinden biri olan ontolojik analiz metodu ile söz konusu şiir incelenerek edebî değeri ortaya ko-nulmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ontolojik Analiz Yöntemi, Şiir, Yunus Emre, Ah Nice Bir 

Uyursun 
 

A View At The Poet Named "Ah Nice Bir Uyursun"  
With Ontological Analysis Method  

Abstract The value of literary work is revealed by various techniques. One of them is ontological analysis. According to Ismail Tunalı, who contributed greatly to the introduction and recognition of the method in Turkish literature, this method can be used to easily evaluate the literary value of the work and this method can bring to light mystery, which is behind of description or depths in existing. It is also a fact that new 
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perspectives on Turkish poetry can be put forward with this method. In this context, among the poems to which the method can be applied, Yunus Emre poems have an important effect. In his poems, Yunus Emre, who was the head of our Sufi poets who lived in the 13th century, refers to many mystical temptations such as love of Allah, patience, tolerance, human love, death, birth, divine justice. In his poems written with a simple and clear language, he was understood both at that time and also revealed the mentality of thought of the age. Yunus Emre, who is far from being a poet who is read only when he lived, continues to preserve his existence in the future. Utilizing folk poetry technique such as Ahmet Yesevi, the poet stood out from complicated expression and use, revealing excellent poetry without any fault. The poem "Ah Nice 
Bir Uyursun", which is also said divinely, is one of the most memorized and acclaimed poems of Yunus Emre. In this study, the literary value will be tried to be revealed by examining the poem "Ah Nice Bir Uyursun" with the ontological analysis method which is one of the poetry examination methods. 

Key Words: Ontological Analysis Method, Poem, Yunus Emre, 'Ah Nice Bir 
Uyursun'.   

Giriş Sanat eseri, çeşitli tanımlar ile ortaya konulan ve üzerinde hemfikir olu-namayan bir üründür. Günümüze kadar sanat eserinin incelenmesi ile ilgili pek çok yöntem kullanılmıştır. XX. yüzyıla kadar sanat eserinin incelenmesine dair metafiziği önceleyen ve varlığın özü üzerine zihin yoran klasik yöntemler kul-lanılırken bu yüzyılla birlikte Saussure'nin dilbilim anlayışının yanında sanat ve edebiyat üzerine yapısalcılık (strüktüralizm), göstergebilim (semiology), anlatıbilim (naratoloji) gibi çeşitli inceleme yöntemleri gündeme gelmiştir.1 Bu yöntemlerden biri olan yapısalcılık, göstergeler sisteminden oluşur. Bir sanat eseri olan şiirde ise göstergeler, kelimelerin görüngeleri şeklinde zuhur eder. Zira "göstergelerin gerek tek başlarına, gerekse başka birimlerle 
ilişki içinde, insan düşünce ve duygularının açıklanmasında ne denli büyük bir 
güce ne geniş bir anlam çerçevesine sahip oldukları, şiir incelemelerinde daha iyi 
ortaya çıkmaktadır."2 Yapısalcılığa göre kelimeler göründüklerinden öte anlamlara sahiptir. Fakat hiçbir görüngü tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü göstergenin bir anlama bürünebilmesi, kelimenin hem şiirde kullanıldığı yerin hem de söylem içerisinde oluşan anlamı ile birlikte değerlendirilmesi ile ilişkilidir.3 Bu birlik-
                                                            
1 Mehmet Dursun Erdem, "Ontolojik İncelemeye Dehhânî'nin 'Eyledi' Redifli Gazeli Örneğinde Yapısalcı Bir Bakış" İnternational Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish 
or Turkic, www.turkishstudies.net, 2007, Vol. 2/3, 255. 2 Doğan Aksan, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul, Multilingual Yayınları, 2004, s.291. 3 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Ankara, Akçağ Yayınları, 1998, s.18. 
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telik İsmail Tunalı'ya göre sanat eserindeki 'heterojen'4liği göstermektedir. Berna Moran'a göre de söz konusu göstergeler sisteminde parçaların birlikte ele alınması elzemdir. Zira ancak o zaman tam sonuç alınabilir.5   Fenomenolojik bir değerlendirme yapıldığı takdirde ise şiirin gösteren ve gösterilen olarak iki unsurdan tekâmül ettiği anlaşılmaktadır. Gösteren, yani dâl, söz veya durum iken gösterilen medlûl, yani anlam ve hüküm karşılı-ğını bulur.6 Ontolojik analiz yöntemi ise yapısalcılık bağlamında gerçekleştirilen bir inceleme metodu olarak karşımıza çıkar. Ontoloji, her ne kadar felsefeye ait bir terminoloji olsa da Christian Wolff tarafından estetikbilim ile birlikte kullanıl-mıştır. Wolff'un açtığı yolu genişleterek ontolojik analiz metodunu sanat eseri-ne uyarlayan isimlerin başında ise Nikolai Hartmann gelir. Metodun Türk sa-nat ve edebiyatında tanınmasındaki en büyük katkı ise İsmail Tunalı'ya aittir. 
Sanat Ontolojisi başlıklı eserinde kavramın kökeni, tarihî gelişimi, uygulanış şekli gibi pek çok konuya değinen Tunalı, iki şiir örneği ile de yöntemi kullana-cak olanlara ışık tutar. Sanat eserinin birbiri içine geçerek zaman zaman belir-ginliğini yitiren çeşitli tabakalardan müteşekkil olduğunu belirten ilk kişi ise Roman Ingarden isimli estetikbilimcidir.7  Roman Ingarden'in ontolojik analiz metoduna bakıldığında gerçekleştiri-lecek olan incelemelerin dört temel üzerine yerleştirildiği görülmektedir: "1. Kelime sesleri ve onlara dayanarak meydana gelen ve daha yüksek bir 
basamağı gösteren ses yapıları, 

2. Farklı derecelerdeki anlam birlikleri tabakası,  
3. Farklı şematik görüşler tabakası, 
4. Tasvir edilen şeylerin (nesne, insan ve olaylar) ve onların alın yazılarının 

(kader) tabakası."8  Nikolai Hartmann'a göre de benzer bir inceleme yöntemi kullandığını görmekteyiz: "1. Ses tabakası 
2. Anlam tabakası 

                                                            

4 İsmail Tunalı, Sanat ontolojisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2002, s.89. 5 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007, s.186. 6 Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, İstanbul, 3F Yayınevi, 2007, s. 99. 7 İsmail Tunalı, a.g.e., s. 89. 8 Tunalı, a.g.e., s. 90. 
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3. Karakter veya ruhî özellik adını alan tabaka 
4. Alınyazısı / kader tabakası."9 Her iki dilbilimcinin de tasniflerinin birbirine yakın oldukları görülmek-tedir. Biz de bu bağlamda, Yunus Emre'ye ait olduğu varsayılan Ah Nice Bir 

Uyursun10 adlı şiiri ontolojik analiz yöntemi ile incelemeye çalışacağız. Öncelik-le şiire bir göz atmak gerekmektedir: 
Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında. 
Çağrışır tellallar inanmaz mısın? 
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. 
 
Emr-i hac göçeli hayli zamandır, 
Muhammed cümleye dindir, imandır. 
Delilsiz gidilmez, yollar yamandır, 
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. 
 
Yunus sen bu dünyaya niye geldin? 
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. 
Enbiyaya uğramaz ise yolun, 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında.    
 
Şiir İncelemesi 
1. Ses Tabakası Ses tabakasında amaç, şiirin dış yapısını oluşturan kelime ve cümlelerin, dize ve dörtlüklerin birbirleri ile olan uyumlarını, ahenk ve oluşumlarını tespit etmektir. Şiirdeki ahengi sağlayan unsurlar: aliterasyon, asonans, kafiye, ölçü ve mısra tekrarlarıdır. Bu tabaka, şiirin yüzeydeki, satıhtaki anlamın ortaya çıkmasında etkilidir. Zira söz konusu unsurlar şiirin ilk okuyuşta akla gelen anlamını desteklemekte ve bilhassa şiirin okunurluğunun artmasını destekle-mektedir. 

                                                            

9 Tunalı, a.g.e., s. 110-111. 10 Yunus Emre'ye ait şiirler 'Yunus şiirleri' ve 'Yunus'un şiirleri' olarak tasnif edilmektedir. Mezkûr şiir ise Yunus şiirleri kategorisinde değerlendirilen şiirlerdendir. Farklı kaynaklarda dört dörtlükten oluştuğu da görülen şiire ait yaygın kanaatin makalemize aldığımız şekli olduğunu da ayrıca belirtmeliyiz. 
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Bu bağlamda incelendiğinde şiirin ilk dizesinde "hece ölçüsü"nün 7+5 on ikili, diğer dizelerinde ise yine hece ölçüsünün 6+5 on birli kalıbı karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu farklılığın ilk dizedeki 'Ah' ünleminden kaynaklı oldu-ğu düşünüldüğünde ise, şiirin tamamının 6+5 on birli hece kalıbı ile yazıldığı kanaatine varılabilir. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan olan "kafiye" ise, Yunus Emre şiirinin vazgeçilmezlerindendir. Üç dörtlükten oluşan şiirin ilk dörtlüğünde ikinci ve dördüncü mısralar nakarat iken (Göçtü kervan kaldık dağlar başında), birinci ve üçüncü mısralarda '-maz mısın?' eki redif, '-an' eki ise tam kafiyedir (uyan-maz mısın / inanmaz mısın). İkinci dörtlükte son mısra yine nakarat iken '-dır' eki redif, '-man' eki zengin kafiyedir (zamandır / yamandır / imandır). Son dörtlükte ise aynı nakarat ile birlikte, '-in/un' eki redif olarak karşımıza çıkar (geldin / dilin / yolun). Ritmi sağlayan unsurlardan olan "aliterasyon ve asonans" için şiirin ta-mamına baktığımızda 'e' ile 'i' ünlüsünün 21 defa kullanıldığını; fakat asonan-sın 'a' ünlüsü ile sağlandığını görmekteyiz. 48 defa kullanılan 'a' ünlüsü, şiirin geneline yuvarlak ve kalın bir söyleyişin hâkim olmasına sebep olur. Aliteras-yonda ise asonanstaki kadar belirgin bir harf seçimi söz konusu değildir. Buna rağmen şiir genelinde 28 defa 'n' ünsüzü ile 23 defa 'l' ünsüzünün kullanıldığı görülmektedir. Her iki kullanım da şiir müzikalitesinin oluşmasına katkı sağ-lar. Buradaki önemli nokta ise 'a' ünlüsü ile şiirdeki mananın birbirini adeta tamamlamasıdır. Zira 'a' sesinin kalın ünlü harf olmasından dolayı şiire bir sertlik havası kattığı, aynı zamanda satıhta, hacca giden kervandan uyuyakal-dığı için ayrı düşenlerin yaşayabileceği korku ve endişenin bu ses ile tasvir edilmeye çalışıldığı söylenebilir. Bu durum da adeta sesin manaya tesirinin açık bir delilidir. "Mısra tekrarında" ise 'Göçtü kervan kaldık dağlar başında' mısraı ise na-karat olarak kullanılmakla birlikte şiire hem ahenk hem de anlam bakımından bir farklılık kazandırır. Zira şiirin genelinde var olan anlamsal boyutun tamam-layıcısı niteliğinde olan dize, hem soyut yani 'arka yapı' hem de somut olan yani ilk anda anlaşılan 'üst yapı'nın buluştuğu ortak bir payda olarak varlık gösterir. Ayrıca bu mısra, anlatılmak istenen için de son derece iyi bir ipucu niteliğindedir.11 Aynı zamanda üst yapıda, kervanın geçtiği ve bir kısım insanın arkada kaldığı anlatılırken arka yapıda kervanın aslında dünya hayatını temsil 
                                                            

11 Yavuz Bayram, "Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama", Yom Sanat, Adana, Mayıs-Haziran 2003, S. 12, s. 12. 
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ettiği, ömür bitmeden kişinin aklını başına alması gerektiği, yoksa her şey için çok geç kalınacağı da anlatılmaktadır. Tüm bu ahenk unsurları ile Yunus Em-re'nin dilindeki sadelik ve anlaşılırlık birleşerek şiirin hem zevkle ve kolay okunmasını hem de kolay ezberlenerek zihinde kalmasını sağlamıştır. Nitekim şiir, ilahi olarak da bestelenmiş ve yıllarca dillerde pelesenk olmuştur.  
2. Anlam Tabakası ve Karakter Tabakası "Hartmann'ın tespit ettiği diğer üç tabaka sanat eserinin irreal alanında 

yer alır. İsmail Tunalı, bu alanı 'anlam tabakası' olarak adlandırmaktadır. Çok 
katmanlı bir yapı erz eden anlam tabakasında artık seslerle değil, birtakım ses-
lerden oluşan kelimeler, ardından bu kelimelerin birbirleriyle meydana getirdik-
leri birleşimler ve bunların ifade ettiği anlamlar üzerinde durulur."12 Anlam tabakasının varlığı, şiirin ve şairin var olmasıyla doğru ilişkilidir. Bu ilişki şairin kelimelere dolayısıyla şiirine yüklediği anlam ile doğru orantılı-dır. Zira şair ve mutasavvıf olan Yunus Emre, şiirini "kelime tonu ile anlamı 
arasında belli bir münasebet"13 kurarak oluşturmuştur. Genel itibariyle şiirlerin farklı dillere çevrilememesi de bu durumdan kaynaklıdır. Zira Tunalı'ya göre şiirdeki ses yapısının değişimi, tüm üst yapıyı etkileyerek onun değişmesine, anlamın kaymasına ve anlaşılmazlığa sebep olur.14 Tıpkı aynı manzarayı ele alan fotoğraf ile resim arasındaki fark gibi temel anlam ayrılıkları ve detayları ortaya çıkar. Karakter tabakası ise şiirde söylenmek istenenin ardında yatan sır ile şairin ruhsal hali arasındaki bağlantının kurulması şeklinde ele alınır. Yunus Emre, vahdet ve yaradılışın hikmeti üzerine yazdığı bu şiirinde, ölme-den evvel geç kalınmadan farkında olunması gereken bir yaradılış gerçeğinden bahsetmektedir. İnsanoğlunun nisyanda olduğunu bilen Yunus, şiirinde bu gerçeği sık sık dile getirmeyi seçer. Allah lafzının zikri ve enbiyaların yolunu takip ederek gaflet uykusundan uyanılabileceğini kendi hassas ruhunun yan-sımaları ile gösterir.  Anlam tabakasının doğru anlaşılabilmesi için kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını bilmek gerekmektedir.15 Şiirdeki farklı anlamlarda kullanılabile-cek olan kelimelerin anlamları ise şöyledir: 
                                                            

12 A. Cüneyt Issı, "Turgut Uyar'ın 'Göğe Bakma Durağı' Başlıklı Şiirinde Bir Matrise Ulaşma Serüveninin Ontolojik Analiz Metoduyla Takibi", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2004, S. 2, s. 140. 13 Tunalı, a.g.e., s. 94. 14 Tunalı, a.g.e., s. 96. 15 Kelime anlamları için Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu Türkçe Sözlük dikkate alınmıştır. 
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Uyumak: Uyku durumunda olmak. Mec. Çevresindeki olayları fark et-memek, görmemek. 
Göçmek: Bir yerden bir yere yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir ve-ya ülke değiştirmek. Ölmek. Çökmek. Oturmak. 
Kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.  
Tellal: Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyur-mak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç. 
Hac: Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o din-den olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri.  
Din: İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült. 
İman: İnanç. 
Delil: İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare. 
Yol: Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz.   
Yaman: Kötü, korkulan. 
Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. 
Hakk: Tanrı. 
Enbiya: Nebiler, kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler. 
Dağ: Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâ-kim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü. 
Zikretmek: Adını söylemek, sözünü söylemek, anmak. Okunması âdet olan duaları ve Kur'an ayetlerini sürekli tekrarlamak. Bu bağlamda kelimelerin daha çok gerçek anlamda kullanıldığı görülse de arka planda kalanın tasavvufî bir mana örtüsü olduğunu da belirtmek el-zemdir. Buradan anlam tabakası ile karakter tabakasının birbirini tamamladığı sonucuna da ulaşılmaktadır. Öyle ki satıhta hacca giden bir kervanın konakla-ması, kişinin dinlenirken uyuyakalması, o sırada kervanın tekrar yola revan olması, kişinin ise uyandığında kervanın çoktan gitmiş olması şeklinde bir an-lam sıralaması ortaya konulurken, üst yapıda aslında tasavvufî bir bakışın ol-duğunu söylemek mümkündür. Zira insanoğlu her şeyi kendisinden bilerek yaratılmışlığının farkında değildir. Kendi öz gerçeğinden bîhaber yaşayarak varlık nedeninden uzaklaşan insan, aslında ne doğduğu zamana ne de bilinçdı-şı algılama ve tesirlere müdahale edebilmektedir. Şiirde de belirtildiği gibi tellallar yani müezzinler, hocalar, enbiyalar, nebiler, peygamberler hep birlikte insanları doğruya ve gerçeğe çağırırken insanlar ne kendilerini çağıranlara ne 



Yasemin ULUTÜRK 

 

 386

de çağrıldıkları konulara kulak asmaktadır. Peygamber Efendimiz ise 'La ilahe İllallah Muhammeden Resulallah' sırrındaki hakikatin tecellisidir. Hakk yoldan gidebilmek için lazım gelen delillerin başında ise peygamberî sır vardır.  Şiirin son dörtlüğünde Yunus Emre'nin kendisine olan seslenişi, aslında tüm insanlığa olan seslenişidir. Zira insanoğlu, bu dünyaya kulluk vazifesi için gelmiştir. Omza yüklenen yükün kaldırılması zorken, bu zorluğu aşmak için gece gündüz Hakk'ı zikrederek ve Allah dostlarını mürşid kabul ederek yola devam etmek gerekmektedir. Tüm çağrılara kulaklarını tıkayanlar ise bir gaflet uykusundadır. Gerçeklere kayıtsız kalarak vurdumduymazlık içerisine girmek-tedir. Bu uyku hali ise kervanın göçmesine ve bedbaht bir halde kalmalarına sebep olur. 'Göçtü kervan, kaldık dağlar başında' mısraının her dörtlükte tekrar edilmesinin bizce sebebi ise uykuda olanların düştükleri durumun vahametini anlatmaktır.  
3. Alınyazısı Tabakası Alınyazısı tabakasında ise şiirin geneline yayılan ve asıl anlatılmak iste-nen düşünce veya duygu olarak ele alınır. Bir başka deyişle tinsel tabaka olan bu aşamada şair kendi ruhsal boyutundan ve şiirin temel amacından bahsettik-ten sonra alınyazısı olarak kader ile ilişki kurar. Bu ilişkide göçen kervan kaçı-rıldığı takdirde tekrar yetişmenin mümkün olamayacağı kader olarak anlaşılır. İnsanoğlunun boşu boşuna yaratılmadığını, yaradılışın bir amacı olduğunu ve bu amaç doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini anlatan Yunus, insanların dünyaya niçin gönderildiklerini tefekkür etmeleri, zikri dillerinden düşürme-meleri gerektiğini vurgular. Bu minvalde zuhur edecek olan sır ise yaradılışın sırrının ta kendisi olacaktır. İnsanoğlu ise hem bu sırdan hem de alınyazısın-dan kaçamayacaktır.  
Sonuç Her sanat eseri, ön ve arka yapı gibi pek çok katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar ise basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru geçişken bir dizi-lim içindedir. Tabakaların uyumu sayesinde okuyucu şiir estetiğini, anlam bü-tünlüğünü ve ses müzikalitesini birlikte alır. Şiirin anlaşılması ve çözümlenme-si ise bu tabakaların ontolojik analiz yöntemi ile incelenmesi neticesinde daha kolay hale gelir. Bu metod ile birlikte eserin şiirselliğindeki ustalık ve sanat yönünün estetik lezzeti ortaya konulur. Yunus'un şiiri ise anlaşılırlık, sadelik ve estetik haz bakımından son derece iyi işlenmiş bir sanat eseri olarak varlık 
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gösterir. Söz konusu yöntemin şiirlerin geneline uygulanabilecek bir yöntem olduğu da bir gerçektir. "Ah Nice Bir Uyursun" adlı şiirde var olan ontolojik tabakaların oldukça belirgin olduğunu da söylemek mümkündür. Zira ses tabakasındaki on birli hece ölçüsü, her dörtlükte kullanılan 'Göçtü kervan kaldık dağlar başında' na-karatı ile arka yapıda verilmek istenen yaradılış gayesi ve bu gayeye göre ha-reket edilmesi mesajı, ontolojik analiz metodunda varlık sorgulama ve bilinç-lenme şeklinde zuhur eder.  
KAYNAKÇA Aksan, Doğan (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul, Multilingual Yayınları. Aktaş, Şerif (1998), Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Ankara, Akçağ Ya-yınları. Bayram Yavuz (2003), "Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama", Yom 
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Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2, 137-146.    Moran, Berna (2007), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları. Saraç, Yekta (2007), Klâsik Edebiyat Bilgisi, İstanbul, 3F Yayınevi. Tunalı, İsmail (2002), Sanat ontolojisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 





Öğretmen Adaylarının Şehir Algılarının İncelenmesi 
 
 

 389

 
Öğretmen Adaylarının Şehir Algılarının İncelenmesi 
 Dr.Öğr. Üyesi Yavuz DEĞİRMENCİ 

Bayburt Üniversitesi 
 
Özet Günümüzde, şehirler nüfusun en dinamik olduğu yerleşim birimlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde şehirlerde yaşayan insan sayısı her geçen gün artmakta ve şehir yaşamı insanlar tara-fından farklı şekillerde algılanabilmektedir. Bununla birlikte şehir yaşamının dinamik unsurlarından biri de üniversitelerdir. Üniversiteler eğitim-öğretim ve akademik ça-lışmaların yoğun olarak yapıldığı ortamlar olmakla birlikte içerisinde barındırdığı nüfus kitlesiyle beraber bulunduğu şehirlerle sürekli etkileşim halindedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin şehir imajları ve şehir algıları önemli görülmektedir. Bu araş-tırmanın amacı, öğretmen adaylarının şehir kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, 67’si kız ve 43’ü erkek olmak üzere toplam 110 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada, nitel araştırma yön-temlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu-nun şehir algılarıyla ilgili görüş ve düşünceleri tek cümleden oluşan bir görüşme for-muyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araş-tırmadan elde edilen bulgulara göre, şehir kavramına yönelik öğretmen adaylarının toplam 70 geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiş. Ayrıca katılımcıların şehir algısına yönelik genellikle en çok tercih ettikleri metaforlar ise ev, yuva, karınca yuvası, anne, gökyüzü, arı kovanı, insan ve aile metaforları olduğu görülmüştür.   
Anahtar Kelimeler: Şehir Algısı, Öğretmen Adayları, Metafor 
 
Examining of City Perception of Teacher Candidates 

 
Abstract Today, cities are one of the most dynamic settlements in the population. The number of people living in cities is increasing day by day in developed and especially developing countries, and city life can be perceived by people in different ways. However, universities are one of the dynamic elements of city life. Universities are the places where educational and academic studies are carried out intensively and the cities where they live together with the population they live in are in constant interaction. Therefore, city images and city perceptions of university students are seen as important. The aim of this study is to examine the perceptions of pre-service teachers about the concept of city through metaphors. The research was conducted 
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with 110 teacher candidates, 67 girls and 43 boys, studying in the department of social studies teaching in the fall semester of the 2017-2018 academic year. Phenomenology (phenomenology), which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The views and opinions of the working group on the perceptions of the city were collected through a one-word interview form. In the analysis of the data, content analysis technique was used. According to the findings of the study, it was determined that the teacher candidates for the city concept produced 70 valid metaphors. In addition, the metaphors most often preferred by the participants for the perception of the city were home, nest, ant nest, mother, sky, beehive, human and family metaphors. 
Key Words: Perception of City, Prospective Teachers, Metaphor 
 
1. GİRİŞ İnsan ile doğal ortam arasındaki etkileşimi konu edinen coğrafyanın baş-lıca inceleme alanlarından biri de insanoğlunun yeryüzündeki en son mekânsal ürünü olan şehirlerdir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2012: 3). Şehir terimi uzun yıllar-dan beri Türkçe kaynaklarda bu şekliyle geçse de Farsçadan dilimize girdiği bilinmektedir (Doğanay, 2017: 510). Kent kavramı yerine de kullanılan şehir, geleneksel olarak büyük bir yönetime sahip, ticaret veya zanaat merkezi görevi yapan sürekli yerleşme yeri (Sanır, 2000: 170), veya köyden ayrı olarak bir bölgede çeşitli sanat, endüstri ve ulaşım açısından farklı niteliklere sahip bü-yük yerleşme alanı (İzbırak, 1986: 293) şeklinde tanımlanabilir. Şehir, belirli bir alanda büyük nüfus kitlelerinin birlikte bulunduğu ve geçimini temin ettiği yerdir. İçerisinde resmi ve özel binaların yer aldığı, cadde, sokak ve parklarıyla birlikte beşeri faaliyetlerin en yüksek noktaya ulaştığı mekânları oluşturur (Göney, 1984: 2). Bununla birlikte bir toplumsal ve ekonomik biçimlenme ola-rak kentler, insanların doğayla olan yerleşme ilişkilerinde yeni ve ileri bir aşama olarak kendisinden önceki yerleşme biçimlerinden belirgin çizgilerle ayrılan çeşitli özelliklere sahiptir (Özer, 2004: 2). Temelde yönetim ölçütü, planlama, nüfus ve ekonomik işlevleriyle kırsal alanlardan ayrılan ve yer yer kent kavramı yerine de kullanılan şehirler, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik işlevleriyle birlikte geçmişte olduğu gibi günümüzde de beşeri eserlerin en görkemlilerinden biri olarak göze çarparlar. Bununla birlikte kentler, yeryü-zünde toplumların en fazla yapıp yıktıkları, imar ettikleri ve değiştirdikleri eserlerin başında gelir (Doğanay ve Orhan, 2016: 541-545). Ortaya çıkışı mi-lattan önce 4000’li yıllara dayanan ve ateşin keşfinden sonra beşeriyet tarihin-de kaydedilen ikinci büyük aşama olarak nitelendirilen şehirler, kadim mede-niyetler kadar eskidir denilebilir. Nitekim ilk ve eski şehirlerin geliştiği alanla-rın köklü medeniyetlerle yakından ilişkili olduğunu söylenebilir. Örneğim Orta Doğu, Mezopotamya ve çeşitli nehirlerin (İndus, Nil gibi) çevreleri tarihte ilk 
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şehirlerin ortaya çıktığı alanları oluşturur (Göney, 1984: 17-20; Özer, 2004: 5; Aliağaoğlu ve Uğur, 2012: 12). Şehirlerin ortaya çıkışı insanların sosyal ve ekonomik hayatları üzerinde büyük etkileri oluşturmuştur. Belirli yerlerde devamlı yerleşmeye başlayan topluluklar, yaşamlarını devam ettirebilmek için aralarında sıkı bir işbirliği ve kuvvetli organizasyonlar kurmuşlardır. Böylece şehirlerin ortaya çıkışı ile birlikte tarım dışında çeşitli meslek grupları meyda-na gelmiştir (Göney, 1984: 17; Özer, 2004: 7). Ortaya çıkışı çok eskilere daya-nan şehirlerin gelişimi yakın döneme kadar yavaş yavaş cereyan ederken, özel-likle sanayi devrimi sonrasında yaşanan gelişmeler hızla şehirleşmeye imkân sağlamış ve şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur (Göney, 1984: 47; Aliağaoğlu ve Uğur, 2012: 76). Dolayısıyla şehirlerin ortaya çıkışı ve geli-şimi insanlık tarihiyle yakından ilişkili olmakla birlikte günümüzde insanların yaşamlarını devam ettirdikleri önemli yerleşim alanlarından birisi olmuştur.    Şehir konusunda uluslararası nitelikte kabul görmüş bir tanımlama yapmak mümkün olmasa da onu kırsal alanlardan ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler genellikle fiziki, ekonomik ve sosyal niteliklerdir. Bu genel niteliklerden yola çıkarak; 
 Şehirler, miktarı zamana ve mekâna göre değişebilen bir sınırın üze-rinde nüfusa sahip yer, 
 Şehirler, birbirleriyle ilişkileri yüzeysel olan farklı amaç ve statüde bi-reylerin bir arada yaşadıkları alan, 
 Faal nüfusun büyük bir bölümü tarım dışı faaliyetlere yönelmiş, farklı fonksiyonlar ve coğrafi görünümlerin ortaya çıktığı, 
 Çeşitli sosyal imkânların toplandığı, bu nedenle birçok yeniliğin ger-çekleştiği ve çevreye yayıldığı yerleşmeler,  
 Farklı kural ve kurumlara sahip, çevresiyle etkileşim halinde olan, çevresine çeşitli hizmetler sunan merkezi ve toplu yerleşmeler (Aliağaoğlu ve Uğur, 2012: 6) şeklinde açıklamalar yapmak mümkün-dür. Günümüzde nüfusun devamlı bir şekilde şehir merkezlerine doğru kay-ması bilim ve meslek çevrelerinin ilgisini çekmesine neden olmuştur (Nash, 2006: 244). Şehirlerin ilgi ve araştırma odağında olduğu bilim alanlarından biri de coğrafya ilmidir. Çünkü coğrafya öteden beri çoklu bakış açılarını içeri-sinde barındıran (Tümertekin ve Özgüç, 2002: 44), olay ve olguları farkı açı-lardan inceleme fırsatı sunan multidisipliner bir bilimdir. Dolayısıyla insan ilişkileriyle şehirlerin yapısının, diğer bir deyişle toplumsal yapının nitelikle-riyle kentlerin özellikleri arasında eskiden beri sıkı bir ilişkinin olduğu bilindi-ğine göre (Özer, 2004: 5), bu ilişkinin incelenmesi, insanların şehirlere bakış 
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açısının ve şehir algılarının ortaya konması önemli görülmektedir. Çevresel algılama ve davranışsal coğrafya bu bakış açılarından birini oluşturur. Mekân ve yerin coğrafyasının anlaşılması, insanların çevresel bilgiyi algılaması, dü-zenlemesi, tecrübe etmesi ve ona anlam vermesine bağlı olduğu kadar bu bil-giyi kullanarak davranış sergilemesine de bağlıdır (Aitken, Cutter ve Foote, 1989, Akt. Aliağaoğlu ve Uğur, 2012: 211).  İnsanın çevre ile ilişkisi aslında kendi kafasındaki dünya imajına dayanır. İnsan yeryüzüne ayak bastığı andan itibaren gerek faaliyetlerini, gerekse me-kân üzerinde yaptığı değişiklikleri çevreyi algılama şekli ile ve buna dayanarak verdiği tepkilere göre gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla insanlar dış dünya ile ilgili kararlarını kendi iç dünyalarındaki resme bakarak verirler (Tümertekin ve Özgüç, 2002: 52).  Bu nedenle öğretmen adaylarının kendi iç dünyalarındaki imajlarından yola çıkarak şehir kavramına yükledikleri anlam ve onların şehir algıları bu araştırmanın yapılmasının temel gerekçesi olmuştur. Nitekim Aliağaoğlu ve Uzun (2017)’a göre şehirler, içerisinde yaşayan insanların yaş, eğitim düzeyi, algıları gibi çeşitli faktörler nedeniyle farklı algılanmaktadır. Bu farklılıkların temelini ise deneyimler oluşturur. Bununla birlikte algıların, şehirsel mekânın anlaşılması, örgütlenmesi ve çeşitli problemlerin çözülmesinde önemli bir yeri olduğu söylenebilir. İlgili literatür incelendiğinde, şehir algısına yönelik bazı önemli çalışma-ların (Aliağaoğlu, 2007; Doğanay ve Alım, 2010; Ünal, İlter ve Yılar, 2013; Sağ-dıç, 2014; Demirel, 2014; Tezcan ve Kara, 2014; Gündoğdu, Kuru ve Özkök, 2016; Aliağaoğlu ve Uzun, 2017; Demirbaş, Türkyılmaz ve Armut, 2017; Rising, 2018; Yago, Torres ve Ruiz, 2018; Uzun, 2018; Yeşilbursa ve Alper, 2018) ol-duğu, ancak öğretmen adaylarının şehir algılarının metafor aracılığıyla ince-lendiği çalışmaların ise sınırlı kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte olay, olgu ve durumlarla ilgili algıları ortaya koymada önemli birer araç olan metaforlar (Mahlios ve Maxson, 1998) yoluyla öğretmen adaylarının şehre yükledikleri anlam ve şehir algılarının ortaya konulması ilgili literatür açısından önemli görülmektedir.  Araştırmada ayrıca şu alt sorulara da yanıtlar aranmıştır.  
 Öğretmen adaylarının şehir algılarının eğilimi genelde hangi yöndedir (olumlu-olumsuz). 
 Öğretmen adayları şehir algılarını ifade ederken genellikle hangi meta-forları kullanmaktadırlar. 
 Şehir algısına yönelik katılımcıların geliştirmiş oldukları metaforlar or-tak özelliklerine göre hangi kategoriler altında toplanmaktadır. 
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2. YÖNTEM Öğretmen adaylarının şehir algılarının incelendiği bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan fenomenoloji (olgubilim) deseni kulla-nılmıştır. Bu desenin kullanılmasının amacı günlük yaşamımızın büyük bölü-münü geçirdiğimiz ve iç içe olduğumuz şehir yaşamında farkında olduğumuz ancak ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktır. Bu olgu-lar ise yaşam deneyimlerimizden bağımsız değildir. Dolayısıyla katılımcıların şehir yaşamındaki deneyimlerinden yola çıkarak şehir kavramını nasıl algıla-dıkları ve şehre ne gibi anlamlar yükledikleri bu desen yoluyla ortaya koyula-bilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu yaklaşımda araştırmacı, katılımcıların kişi-sel deneyimleriyle ilgilenmekte, bireylerin algılarını ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir (Akturan ve Esen, 2008). 
Çalışma Grubu Şehir algılarının incelendiği bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören toplam 110 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait diğer veriler tablo 1’de verilmiştir.  
Tablo 1. Çalışma grubu 

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) 

Kız 67 60.90 
Erkek 43 39.09 
Toplam 110 100 Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının % 60.90’ını kız öğrenciler oluştururken, % 39.09’unu ise erkek öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmada verilerin elde edilmesinde ilgili literatür (Saban, 2008; Ay-dın, 2010; Kalra ve Baveja, 2012; Beldağ ve Geçit, 2017, Turan, 2017, Değir-menci, 2019) incelenmiş ve bu çalışmalarda da kullanılan, katılımcıların belirli kavram veya olgu ile ilgili algılarını ortaya koymak amacıyla öğretmen adayla-rına “şehir……..e/a benzer/gibidir………çünkü” şeklinde yazılı olan ve yarım bı-rakılmış bir form verilmiştir. Katılımcıların şehir kavramına yönelik sahip ol-dukları metaforları gerekçeleriyle birlikte bu forma yazmaları istenmiş ve bu işlem için katılımcılara yaklaşık 25 dakikalık bir süre verilmiştir. Daha sonra 
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bu formlardan elde edilen veriler analiz edilerek tablolarda frekans ve yüzde şeklinde paylaşılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanıl-mıştır. İçerik analizi, sosyal bilim alanlarında sıklıkla kullanılan, farklı açılar-dan benzerlik gösteren bulguları okuyucular tarafından daha kolay bir şeklide anlaşılabilecek düzeyde belirli tema veya kategoriler altında toplayarak yo-rumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Daha sonra katılımcılardan şehir kav-ramına yönelik elde edilen metaforlar Saban (2009) tarafından da kullanılan çeşitli aşamalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında araştırmaya katılan öğretmen adayları (n=110) toplam 70 farklı ve geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Geliştirilen bu metaforlar ortak özelliklerine göre 6 farklı kategori altında toplanmıştır. Saban (2009)’ın belirt-tiği son aşamada ise araştırmanın geçerlik ve güvenirlik durumları dikkate alınmıştır. Bu aşamada uzman görüşüne başvurulmuş, oluşturulan metaforlar ve kategoriler ilgili alan uzmanına verilmiş ve daha sonra uzman dönütlerine dayanılarak araştırmanın (Güvenirlik Formülü = Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) güvenirliği hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Uzman görüşleri sonrasında yapılan incelemede elde edilen metafor ve kategorilerin araştırmacıyla uyumlu bir şekilde sınıflandırıldığı ve herhangi bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu sonuç çalışmanın güvenilir olduğunu (Saban, 2009) göstermektedir.     
3. BULGULAR Çalışmanın bu bölümünde katılımcıların şehir algılarına yönelik geliş-tirmiş oldukları metaforlar ve metafor kategorileri verilmiştir. Tablo 2’de sos-yal bilgiler öğretmen adaylarının şehir algılarını ortaya koyan metaforlar ve-rilmiştir. 
 
Tablo 2. Öğretmen adaylarının şehir algılarına yönelik metaforları 

Oluşturulan Metafor Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Oluşturulan Metafor Frekans 
(f) 

Yüzde   
(%) 1- Ev 12 17.14 36- Papatya 1 1.42 2- Yuva 5 7.14 37- Kurum 1 1.42 3- Karınca yuvası 5 7.14 38- Kalem 1 1.42 4- Anne 5 7.14 39- Organ 1 1.42 5- Gökyüzü 4 5.71 40- Yıldız 1 1.42 6- Arıkovanı 4 5.71 41- Topluluk 1 1.42 
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7- İnsan 3 4.28 42- Ülke 1 1.42 8- Aile 3 4.28 43- Ses topu 1 1.42 9- Aşk 2 2.85 44- Kuş sürüsü 1 1.42 10- Nefes 2 2.85 45- Disko 1 1.42 11- Oyun parkı 2 2.85 46- Kitap okumak 1 1.42 12- Kitap 2 2.85 47- Altın 1 1.42 13- İnsan zihni 2 2.85 48- Tarih 1 1.42 14- Kalp 2 2.85 49- Kirli toprak 1 1.42 15- Çöp kutusu 2 2.85 50- Çöplük 1 1.42 16- Kitap sayfası 1 1.42 51- Öğretmen 1 1.42 17- Estetik 1 1.42 52- Uzay 1 1.42 18- Dünya klasikleri 1 1.42 53- Büyük binalar 1 1.42 19- Kardeş 1 1.42 54- Akrabalık bağı 1 1.42 20- Roman 1 1.42 55- Hayat 1 1.42 21- Hayvan topluluğu 1 1.42 56- İç sesi 1 1.42 22- Arkadaş 1 1.42 57- Ağaç 1 1.42 23- Boy 1 1.42 58- Çiçek 1 1.42 24- Karmaşa 1 1.42 59- Kazan 1 1.42 25- Dehliz 1 1.42 60- Para 1 1.42 26- Araba 1 1.42 61- Google 1 1.42 27- Market 1 1.42 62- Fabrika 1 1.42 28- Orman 1 1.42 63- Mahşer yeri 1 1.42 29- Ev odası 1 1.42 64- Pencere 1 1.42 30- Kuş yuvası 1 1.42 65- Ağaçsız dünya 1 1.42 31- İnşaat 1 1.42 66- Mezarlık 1 1.42 32- Kaos 1 1.42 67- Gökkuşağı 1 1.42 33- Mıknatıs 1 1.42 68- Çakıl taşı 1 1.42 34- Huzur 1 1.42 69- Savaş alanı 1 1.42 35- Soğuk yapılar 1 1.42 70- Geri dönüşüm kutusu 1 1.42 
 
Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından şehir kavramına yönelik toplam 70 farklı metafor geliştir-dikleri, 15 metaforun birden fazla katılımcı tarafından tekrar edildiği ancak diğer metaforların ise (55 metafor) sadece birer katılımcı tarafından dile geti-
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rildiği görülmektedir. Katılımcılar şehir kavramını genellikle “ev” (f=12), “yu-
va” (f=5), “karınca yuvası” (f=5), “anne” (f=5), “gökyüzü” (f=4), “arı kovanı” (f=4), “insan” (f=3) ve “aile” (f=3) gibi metaforlarla ilişkilendirdikleri görül-mektedir. Tablo 3’te katılımcıların geliştirmiş oldukları metaforların ortak özelliklerine göre sınıflandırıldığı kategoriler verilmiştir.   

Tablo 3. Öğretmen adaylarının şehir algılarına ilişkin geliştirmiş olduk-ları metafor kategorileri 
Kategoriler Geliştirilen Metaforlar 

Metafor 
Sayıları 
(n) 

Metafor 
frekansı 
(öğrenci 
sayısı) 
(f) 

Metafor 
Yüzdesi 
(%) 

Sosyo-
kültürel bo-
yut olarak 
şehir 

İnsan (3), aşk (2), oyun parkı (2), kitap (2), insan zihni (2), kalp (2), kitap sayfası (1), estetik (1), dünya klasikleri (1), kardeş (1), roman (1), hayvan topluluğu (1), arkadaş (1), boy (1), araba (1), mık-natıs (1), kurum (1), topluluk (1), kuş sürüsü (1), disko (1), kitap okumak (1), tarih (1), akrabalık bağı (1), iç sesi (1), google (1), gökkuşağı (1). 
26 33 30.00 

Barınak ve 
yaşam alanı 
boyutu olarak 
şehir 

Ev (12), yuva (5), karınca yuvası (5), arıkovanı (4), aile (3), ev odası (1), kuş yuvası (1), huzur (1), ülke (1), pencere (1). 10 34 30.90 
Doğal bir 
unsur olarak 
şehir 

Gökyüzü (4), orman (1), papatya (1), yıldız (1), uzay (1), ağaç (1), çiçek (1), çakıl taşı (1). 8 11 10.00 
Negatif bir 
unsur olarak 
şehir 

Çöp kutusu (2), karmaşa (1), dehliz (1), inşaat (1), kaos (1), soğuk yapılar (1), ses topu (1), kirli toprak (1), çöplük (1), büyük binanalar (1), kazan (1), mahşer yeri (1), ağaçsız dünya (1), mezarlık (1), savaş alanı (1), geri dönüşüm kutusu (1). 
16 17 15.45 

Değerli bir 
unsur olarak 
şehir 

Anne (5), nefes (2), kalem (1), organ (1), altın (1), öğretmen (1), hayat (1). 7 12 10.90 
Ekonomik 
boyut olarak 
şehir 

Market (1), para (1), fabrika (1). 3 3 2.72 
Toplam 6 70 110 100 
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Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların geliştirmiş oldukları metaforlar 6 farklı kategoride toplandığı görülmektedir. Bu kategoriler sırasıyla “sosyo-
kültürel boyut olarak şehir”, “barınak ve yaşam alanı boyutu olarak şehir”, “do-
ğal bir unsur olarak şehir”, “negatif bir unsur olarak şehir”, “değerli bir unsur 
olarak şehir” ve son olarak “ekonomik boyut olarak şehir” şeklindedir. Öğret-men adayları en çok “sosyo-kültürel boyut olarak şehir” kategorisinde metafor geliştirdikleri (n=26) görülürken, “ekonomik boyut olarak şehir”  kategorisinde ise daha az (n=3) metafor geliştirdikleri tespit edilmiştir. 

Kategori 1. Sosyo-Kültürel Boyut Olarak Şehir: Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların şehir algılarına yönelik en çok me-taforun geliştirildiği (n=26) kategori olmuştur. Bununla birlikte bu kategoride sırasıyla “insan” (3), “aşk” (2), “oyun parkı” (2), “kitap” (2), “insan zihni” (2) ve 
“kalp” (2) metaforları birden fazla katılımcı tarafından vurgulanırken, diğer metaforlar ise birer defa kullanılmıştır. Bu kategori ile ilgili öğretmen adayla-rının geliştirmiş oldukları metafor ifadeleri ise şu şekildedir: “Şehir insana ben-
zer, çünkü insan gibi karışık ve karmaşıktır” (Ö18). “Şehir aşk gibidir, çünkü 
bağlandığın zaman her şeyiyle gözüne güzel görünür. Fakat aşk bitince de kaçık 
gitmek istersin” (Ö30). “Şehir oyun parkına benzer, çünkü farklı özellik ve karak-
terdeki insanların bir arada olduğu yerdir” (Ö48). “Şehir bir kitaba benzer, çün-
kü kitabı okudukça anlar ve severiz. Şehirde tanıdıkça ve keşfettikçe severiz” (Ö87). “Şehir insan zihni gibidir, çünkü içinde her olayı barındırır” (Ö74). 

Kategori 2. Barınak ve Yaşam Alanı Boyutu Olarak Şehir: Bu kategori altında katılımcılar (n=10) farklı metafor geliştirmişlerdir. En çok tekrar edilen metaforlar sırasıyla “eve” (12), “yuva” (5), “karınca yuvası” 
(5), “arı kovanı” (4) ve “aile” (3)’dir. Bu kategori altında geliştirilen metaforlara ilişkin katılımcı görüşleri ise; “Şehir yaşadığımız eve benzer, çünkü bir şehre 
alışınca ayrılmak istemezsin, sahiplenirsin ve ayrı kaldığında da özlersin” (Ö6). 
“Şehir yuvaya benzer, çünkü doğup büyüdüğümüz, ilk adımlarımızı attığımız ve 
diğer ilkleri yaşadığımız yerdir şehir” (Ö81). “Şehirler karınca yuvasına benzer, 
çünkü orası kalabalıktır ve orada insanlar yaşamak için çalışırlar” (Ö56). “Şehir 
arı kovanına benzer, çünkü orada olduğu gibi insanlar belirli bir göreve sahiptir” (Ö25). “Şehir aileye benzer, çünkü ne olursa olsun onlara mecbursun ve onları 
seversin” (Ö64).  

Kategori 3. Doğal Bir Unsur Olarak Şehir: Bu kategori altında katılımcılar (n=8) farklı metafor geliştirmişlerdir. En fazla tekrar edilen metafor “gökyüzü” (4) metaforu olmuştur. Diğerleri ise birer 
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katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Bu kategori altında geliştirilen metafor-lara ilişkin katılımcı görüşleri ise; “Şehir gökyüzü gibidir, çünkü ucu bucağı yok-
tur” (Ö36). “Şehir gökyüzü gibidir, çünkü onun gibi bütün güzellikleri içerisinde 
barındırır, saf ve temizdir” (Ö51). “Şehir orman benzer, çünkü orada çok çeşitli 
bitki, hayvan ve canlılar olduğu gibi şehirde de birbirinden farklı insanlar bir 
arada bulunur” (Ö24). “Şehir çiçek gibidir, çünkü ona bakıldığında rengârenk ve 
yaşanılası bir yer olur. Bakılmadığında ise ölür ve orada yaşanılmaz” (Ö79). 

Kategori 4. Negatif Bir Unsur Olarak Şehir:  Bu kategori altında katılımcılar (n=16) farklı metafor geliştirmişlerdir. Öğretmen adaylarının şehir algıları sadece olumlu metaforlardan oluşmamak-ta bu kategori altında geliştirilen metaforlarda olduğu gibi algılarının negatif olduğu metaforlar da bulunmaktadır. Bu kategoride şehir “çöp kutusu” metafo-ru (f=2) katılımcı tarafından oluşturulurken, diğer metaforlar birer katılımcı tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Bu kategori altında geliştirilen meta-forlara ilişkin katılımcı görüşleri ise; “Şehir çöp kutusuna benzer, çünkü içinde 
bütün kötülükler ve pislikler beraber bulunur” (Ö104). “şehir soğuk yapılara 
benzer, çünkü insanı yalnızlaştırır ve özünden uzaklaştırır” (Ö33). “Şehir mahşer 
yerine benzer, çünkü içinde hem iyi hem de kötü insanlar beraber bulunur” (Ö89). “Şehir ağaçsın bir dünyaya benzer, çünkü ağaçların, yeşil alanların yerini 
binalar ve inşaatlar almıştır” (Ö90). 

Kategori 5. Değerli Bir Unsur Olarak Şehir: Bu kategori altında katılımcılar (n=7) farklı metafor geliştirmişlerdir. En fazla tekrar edilen metafor “anne” (5) ve “nefes” (2) metaforları olmuştur. Di-ğerleri ise birer defa kullanılmıştır. Bu kategori altında geliştirilen metaforlara ilişkin katılımcı görüşleri ise; “Şehir anneye benzer, çünkü bize her türlü imkânı 
sağlar” (Ö101). “Şehir organlara benzer, çünkü orada her şeyin bir işlevi vardır” (Ö43). “Şehir altına benzer, çünkü onun gibi her köşesi değerlidir” (Ö59). “şehir 
hayat gibidir, çünkü onu güzelleştirmekte çirkinleştirmekte sana bağlıdır” (Ö71).  

Kategori 6. Ekonomik Boyut Olarak Şehir: Bu kategori altında öğretmen adayları (n=3) farklı metafor geliştirmiş-lerdir. Bu metaforlar sırasıyla “market” (1), “para” (1) ve “fabrika” (1) metafor-larıdır. Bu kategori altında geliştirilen metaforlara ilişkin katılımcı görüşleri ise; “Şehir markete benzer, çünkü içinde insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri 
yerdir” (Ö23). “Şehir para gibidir, çünkü ne kadar çok değer verilirse o kadar çok 
işe yarar” (Ö84). “Şehir fabrikaya benzer, çünkü orada belirli bir düzen ve işleyiş 
vardır” (Ö88).  
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4. SONUÇ ve TARTIŞMA Şehirler, günümüz dünya nüfusunun önemli bir kısmını içerisinde barın-dıran, farklı kültürlerin, değerlerin, anıların ve yaşam şekillerinin içerisinde olduğu dinamik mekânlardır. Bu nedenle insanların yaşam deneyimleri onların bilinç yapılarında şehirlerle ilgili farklı algıların ortaya çıkmasına neden olabi-lir. Nitekim bu araştırma sonucu da göstermiştir ki bireylerin şehir kavramına yükledikleri anlam ve şehir algıları birbirinden farklıdır.  Bu algılar içerisinde şehrin olumlu yönlerini görüp dile getirenler olduğu gibi, şehirlerin negatif yönlerinden etkilenip bu boyutunu vurgulayanlar da bulunmaktadır. Örneğin Richard ve Wilson (2004) çalışmalarında katılımcıla-rın şehir imajlarının olumlu ve güçlü olduğunu belirtirken, Uzun (2018), öğ-rencilerin kentsel çevre algılarını incelediği çalışmasında katılımcıların kent algılarının farklılaştığı, genellikle coğrafi unsurlarla algılarını ortaya koydukla-rını ve kent algılarının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin vurgulandığını belirtmiştir. Benzer sonuçlar ilgili (Sağdıç, 2014; Tezcan ve Kara, 2014; Yeşilbursa ve Alper, 2018) çalışmalarda da görülmektedir.  Aliağaoğlu ve Uzun (2017) üniversite öğrencilerinin şehir imajlarını in-celedikleri çalışmalarında, öğrencilerin şehir imajının düşük ve yüksek olduğu durumlar dile getirilmiştir. Demirbaş, Türkyılmaz ve Armut (2017) çeşitli de-ğişkenler açısından katılımcıların şehir algılarının inceledikleri araştırmala-rında, değişkeler düzeyine göre katılımcıların şehir algılarının farklılaştığını tespit etmişlerdir.  Gündoğdu, Kuru ve Özkök (2016) yaptıkları deneysel çalışmalarında ka-tılımcıların kent algılarının deneyimler sonrasında farklılaştığını belirtmişler-dir. Yago, Torres ve Ruiz (2018), Liu ve Chen (2007) gibi çalışma sonuçları incelendiğinde ise katılımcıların daha çok şehrin kültürel boyutuna ilişkin öğe-leri ön plana çıkardıkları ve şehir imajlarının bu yönde olduğu görülmektedir. Araştırmada öğretmen adaylarının şehir algılarının farklılaştığı ve çeşitli sayıda metaforlar ürettikleri tespit edilmiştir. Benzer çalışma sonuçları (Saban, 2009; Aydın ve Çelik, 2017; Kılcan ve Çepni, 2015; Beldağ ve Geçit, 2017; Tu-ran, 2017; Değirmenci, 2019) incelendiğinde metafor araştırmalarına konu olan kavram ve durumlarla ilgili katılımcıların farklı sayılarda metafor ürettik-leri görülmektedir.  Sonuç olarak büyük kitleleri ilgilendiren ve etkileyen şehir yaşamı insan-lar için önemlidir. Bireylerin daha rahat, imkânların yeterli olduğu, ihtiyaçları-nı karşılayabildikleri, temiz, düzenli, huzurlu ve sakin bir şehir ortamında ya-
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şam sürmeleri için dikkate alınması gereken noktaların olduğu bir gerçektir. Burada bireylerin şehirler hakkında görüş, düşünce ve algıları dikkate alınarak şehirlerin yaşam standartlarının ve kalitesinin geliştirilmesi önemli görülmek-tedir.               
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Özet Bu makalenin amacı diğer makroekonomik değişkenlerle beraber, sermaye gi-rişleri (CAPINFLW), özel sektöre açılan banka kredileri (CREDIT) ve global ekonomik politika belirsizliğindeki (GEPU) değişmelerin Türkiye’de ekonomik büyümeyi kısa ve uzun dönemde nasıl etkilediğini ARDL metodundan yararlanarak ve 1997:01-2018:01 yılları arası dönemde üç aylık veriler kullanarak belirlemektir. Çalışma bağımsız de-ğişkenler olarak yatırım harcamaları (GFCF), Kamu harcamaları (GEXP), reel döviz kuru (RER), faiz oranı (INTR), banka kredileri (CREDIT), sermaye girişleri (CAPINFLW) ve global ekonomik politika belirsizliği (GEPU) verilerinden yararlanır. ARDL tahmin sonuçları içsel ve dışsal makro değişkenlerin ekonomik büyümeye ista-tistiki olarak anlamlı etkilerinin olduğunu ve uzun dönemde Türkiye’de ekonomik büyümenin belirleyicilerinin pozitif olarak GFCF, GEXP, CAPINFLW ve INTR; negatif olarak da RER, CREDIT and GEPU olduğunu ortaya koymaktadır. Kısa dönemde ise D(GFCF), D(GFCF(-2)), D(GFCF(-3)), D(RER(-1’den -5’e), D(INTR) ve D(GEPU(-1’den -5’e))’deki değişmelerin pozitif, D(GEXP(-1)), D(GEXP(-2)), D(RER), D(CREDIT(-4)), D(CREDIT(-5)), D(CAPINFLW(-1’den -5’e)) ve D(INTR(-1))’deki değişmelerin ise eko-nomik büyümeye negatif etkisi mevcuttur. 
Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, Sermaye Girişleri, Global Ekonomik Poli-tika Belirsizliği, ARDL, Hisse Senedi Getirileri, BIST.   

Economic Growth Effects of Capital Inflows, Bank Credit 
Expansion and Global Economic Policy Uncertainty in Turkey  

Abstract This paper aims to investigate the domestic and external macroeconomic determinants of economic growth in Turkey. The study utilizes the variables of gross fixed capital formation (GFCF), government expenditures (GEXP), real exchange rate (RER) and interest rate (INTR), capital inflows, (CAPINFLW) and credit to private 
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sector (CREDIT) as the domestic macroeconomic variables and the Global Economic Policy Uncertainty index (GEPU) as the external factor that affect the economic growth in Turkey. The ARDL approach over the period of 1997:Q1 to 2018:Q1 is applied for the estimations. The study, overall, finds out that the effects of the changes in domestic and external variables on economic growth are significant with expected signs. The empirical results confirm that, in the long run, the impact of the changes in GFCF, GEXP, CAPINFLW, and INTR on economic growth are positive and the impacts of the changes in RER, CREDIT and GEPU on Turkish economic growth is negative. In the short run, however, the changes in D(GFCF), D(GFCF(-2)), D(GFCF(-3)), D(RER(-1 to -5), D(INTR), and D(GEPU(-1 to -5)) are effecting economic activity positively, but the effect from the D(GEXP(-1)), D(GEXP(-2)), D(RER), D(CREDIT(-4)), D(CREDIT(-5)), D(CAPINFLW(-1 to -5)), and D(INTR(-1)) are negative. 
Keywords: Economic Growth, Capital Inflows, Credit, GEPU, Economic Activity, ARDL. 
 
1. INTRODUCTION  There is a huge literature about the economic growth and many key explanatory variables are considered as the determinant of long run economic growth of a nation. The Solow model (1956) and endogenous growth models (see, among others, Romer 1990; Lucas 1988; Grossman and Helpman 1991; Stokey 1995) emphasize on the accumulation of physical and human capital with the technological improvements as the main determinants of economic growth. The Augmented Solow model of Mankiw et al. (1992) adds the acquisition of human capital to the model in order to improve the model’s fit with real data. Beside the factors, changes in the variables of inflation, government spending, exchange rates, interest rates, capital inflows, exports, foreign direct investment and population growth are also mentioned in literature that would have impact on the future rate of economic growth.  This study differs from the previous literature by including the variables of gross fixed capital formation (GFCF), government expenditures (GEXP), real exchange rate (RER) and interest rate (INTR), capital inflows, (CAPINFLW) and bank credit expansion to private sector (CREDIT) and the Global Economic Policy Uncertainty index (GEPU) as the main determinants of economic growth in Turkey. The inclusion of CAPINFLW and CREDIT is important since emerging market’s (EMs) economic activity significantly influenced from their changes. The inclusion of GEPU is also important because it shows how the behavior of economic agents and policy makers change and how these changes impact the market and economic activity under uncertainty. 
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Increases in investment are expected to increase economic growth since it increases the productive capacity and the productivity of the labor force. Fiscal policy shock can have positive or negative effects on real economic activity. While the classical theory implies no real effect of government expenditure policies due to crowding-out effect, the Keynesian models mostly suggest the real positive impact of expansionary fiscal policy to economic activity. The changes in exchange rates affect net exports and output in the economy. Since the depreciation of domestic currency makes the domestic goods relatively cheaper, the trade balance improves as a result and leads increases in output. Also, decreases in interest rate reduces the cost of borrowing, causes private investment and consumption to increase. A positive relationship is expected between CAPINFLW and economic growth. Capital inflows to  EMs causes the relaxation of credit constraints, augmentation of investment resources, and hence they facilitate the growth. It brings credit, knowledge, and discipline to the host countries. Also, it enhances capital allocation efficiency and productivity in recipient countries. Thus, inflows increase access to finance and reduce the cost of borrowing and hence, lead external finance depended industries to grow faster. The impact of credit to private sector on economic growth could be positive or negative depending on whether first the growth effect of credit to the firms and the households are positive and second whether the positive growth effect of credit to the firms is greater than the negative growth effect of credit to the households. A negative impact (sign) from CREDIT to RGDP then implies that the credit to the private sector is mainly going to households and its impact is negative on growth. The external shocks have a significant positive or negative impact on the economic activity in emerging open economies. The effect of increases in GEPU on economic growth is expected to be negative in all large and small economies, including Turkey.  The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 provides the theoretical and empirical literature review. Section 3 presents the data and methodology used in the study. Section 4 introduces empirical results.  Section 5 reports and discusses the concluding remarks and policy implications. 
 
2. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL LITERATURE REVIEW In the growth literature, the Solow model and its extensions and the endogenous growth theories suggest that the main determinants of economic 
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growth are the technological improvements and the accumulation of physical and human capital. Beside these factors, Fischer (1991) suggest that the macroeconomic stability also matters for economic growth. The theoretical and empirical literature about the selected determinants of economic growth are presented as following.   
The Effect of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) on Economic 

Growth: Theoretically, increases in investment are expected to increase economic growth since it increases the productive capacity of the economy and the productivity of factors of production. Along with the growth models mentioned above, De Long and Summers (1991) concluded that capital formation in the form of equipment determine the rate of a country's economic growth. The positive relationship is confirmed by many empirical studies, including among others, Dollar (1992), Knight et al. (1993), Hamilton and Monteagudo (1998), Bayraktar (2006) for Turkey, Ristanovic (2010), Anyanwu (2014), Araujo et al. (2014), and Chirwa and Odhiambo (2016).  
The Effect of GEXP on Economic Growth: Theoretically, changes in GEXP could have positive or negative impact on economic growth. The Classical theory (Friedman, 1977; Fischer, 1991; Barro, 1991) implies a negative relationship by emphasizing the inefficient and wasteful effects of fiscal policy, it’s crowding out effect and distortions it may create in the economy. Fischer (1991) suggests that large budget deficits affect the economic growth negatively since it restricts growth by crowding out private investment. Also, large deficits and high inflation may signal poor macroeconomic management of the economy. However, the Keynesian theories suggest a positive relation and a stronger impact during the recessions than the expansions from GEXP to RGDP. Expansionary government policies directly affect disposable private income through the effective demand. Since the economy operates under the full employment level, during a recession, government spending causes a much smaller crowding-out effect than it does in an expansionary period, which exerts a stronger impact on consumption and real output (Aghion et al., 2009; Woodford, 2011; Eggertsson and Krugman, 2012). Empirical growth studies also find positive and negative results. The studies that found a negative relationship include Fischer 1991; Barro 1991; Barro and Sala-i-Martin 1992; and Bhaskara-Rao and Hassan, 2011. Araujo et al. (2014), found mixed results that; (i) government expenditures have a negative, while the infrastructure services and the accumulation of physical capital have a positive impact on growth. On the 
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other side, Garrison and Lee, 1995; Bleaney et al., 2001; Fatas and Mihov, 2001; Alesina and Ardagna, 2010; Ristanovic, 2010; Jorda and Taylor, 2015; Chirwa and Odhiambo, 2016; Bernardini and Peersman, 2018; and Pragidis et al., 2018) found a positive relationship.  
Exchange Rates, Interest Rates and their Effect on Economic 

Growth: The depreciation of domestic currency makes domestic goods cheaper relative to foreign goods, hence leads increases in net exports and increase in output. Various empirical studies about the determinants of economic growth found that the relationship is significant and negative between interest rates (INTR) and economic growth. The studies from, among others, Checherita-Westphal and Rother (2012), Mallick and Sousa (2012) and Hussain et al. (2016) found a negative effect from interest rate to economic growth. About the effect of changes in exchange rates on economic activity, Dollar (1992) found that the index of real exchange rate distortion were negatively associated with economic growth. Hussain et al. (2016) found that exchange rate has a positive impact to economic growth in Pakistan. 
The Effect of Capital Inflows (CAPINFLW) on Economic Growth: Rogoff (1999) and Fisher (1998, 2003) suggest that the foreign capital inflows into developing economies promotes economic growth through the increase of investment. The foreign capital inflows; may increase demand for assets, pushing up the asset prices. Capital inflows may increase the liquidity in receiving country, causing asset price appreciation. Harrison et al. (2004) suggest that capital inflows to EMs causes the relaxation of credit constraints, augmentation of investment resources, and hence they facilitate the growth. Tong and Wei (2011) suggest that it brings credit, knowledge, and discipline to the host countries. Ahmed and Zlate (2014) indicates that it can enhance capital allocation efficiency and productivity in recipient countries. Igan et al. (2016) argues that the inflows increase access to finance and reduce the cost of borrowing and hence, lead external finance depended industries to grow faster. Chigbu et al. (2015) found that capital inflows have significant impact on the economic growth. Studies from Kim (2010) and Sawalha et al. (2016) show that FDI poses a positive and significant influence, while FPI reveals a negative and significant effect on economic growth. Beside the benefits, the capital inflows can bring some economic costs to the emerging markets. Rodrik (1998) and Stiglitz (2000) suggest a negative growth-effects, if a country's economy is immature. Calvo and Reinhart (2000), Gourinchas and 
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Obstfeld (2012), Reis (2013), and Beningo et al. (2015) notice that the episodes of large capital inflows increase the probability of a sudden stop, which hurt economic performance. The literature review done by Kose et al. (2009) presents also the same negative effect in most of the studies. 
The Credit to Private sector (CREDIT) and Economic Growth 

Relationship: The studies from King and Levine (1993), Beck et al. (2000), Levine et al. (2000), Benhabib and Spiegel (2000), Aghion et al. (2005) and Badunenko and Romero-Avila (2013) has long indicated that credit to the private sector is essential to faster economic growth, since the credit allows for greater economic growth through higher investment and consumption. However, Loayza and Ranciere (2006) suggest that the credit expansion to private sector would have both positive and negative impacts if the credit is separated in to the firms and the households. Also, the developments in emerging markets showed that high levels of credit facilitate growth but rapid increases in credit bring about growth-sapping crises. Angeles (2015) finds that credit to firms is responsible for the positive growth effect, while the higher occurrence of crises is mainly due to credit to households. Also, Garcia-Escribano and Han (2015) find significant impact of credit growth on real GDP growth, suggesting that the magnitude and transmission channel of the impact of credit on real activity depend on the specific type of credit growth; corporate credit shocks influence GDP growth mainly through investment, while consumer credit shocks are associated with private consumption. Garcia-Escribano and Han (2015) presented data showing that among the emerging markets (EMs), the countries of Brazil, Indonesia and Turkey are with the largest contribution of consumer credit to the credit expansion in the period of 2003 to 2012. On the other hand, Sarkar (2009) finds evidence of mutual causation: credit-to-growth relationship is negative whereas growth-to-credit link is positive. 
The Effect of Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) on 

Economic Growth: Theoretically, a negative relationship is expected. Changes in GEPU first affects the economic fundamentals (Baker et al., 2016 and 2018; and Jin et al., 2017). According to Li et al. (2016), Economic Policy Uncertainty (EPU) does have a real negative impact on activity. Since the GEPU index1 is a GDP-weighted average of national EPU indices for 20 countries, then even 
                                                            

1 The Index value for each month is computed as the GDP-weighted average of the 20 national EPU index values, using GDP data from the IMF's World Economic Outlook Database. 
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more aggregated effect is expected from the changes in GEPU to the economic activity especially in emerging markets (EMs). Davis (2016) suggest that the Index rises sharply in reaction to the major crisis so it represents the unexpected supply shocks that hit the global economic activity. According to the Chan et al. (2017), the negative impact occurs since the uncertainty about economic policies fuels market participants’ pessimistic considerations about expected future profits and then leads to a decline in economic activity. Also, it increases the cost of raising equity capital for firms, especially when the economy is weak. The previous study results all show the negative impact of economic policy uncertainty on economic activity in both large economies and EMs. For example, Istiak and Serletis (2018) for the G-7 countries find negative real effects on the level of economic activity. Also, various studies illustrate the possibility of spillovers in the uncertainty indices of the G-7 countries to the EMs. Kamber et al. (2016) and Kang et al. (2017) suggest that EPU in the U.S. can easily spillover to the other six G-7 countries and to the EMs. Colombo (2013) show the existence of this spillover effect that leads to a statistically significant fall in European industrial production in the short-run. Belke and Osowski (2018), for 18 OECD member countries, and Trung (2019), for EMs, find that the US uncertainty shocks cause drop the capital inflow, investment, consumption, export and output of emerging economies. For the economic activity in Turkey, Sahinoz and Cosar (2018) found that policy uncertainty has adverse impacts on economic growth, consumption and investment in Turkey.  
 
3. DATA AND ECONOMETRIC METHODOLOGY  The study uses quarterly data for the period of 1997:Q1 to 2018:Q1. All variables are expressed in natural logarithm except the interest rates and capital inflows. The quarterly data obtained from the Central Bank of Turkey EVDS database2, International Financial Statistics (IFS)3, Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)4, the Organization for Economic Co-operation and Development statistical database (OECD.Stat)5, and the GEPU statistics gathered from the GEPU website6.  

                                                            

2 https://evds2.tcmb.gov.tr/ 3 http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42  4 https://fred.stlouisfed.org/  5 OECD 6 http://www.policyuncertainty.com/  
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The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method developed by Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001) is used to analyze the short-run and long-run linkages. For our current study aims, the re-arranged ARDL form is defined as follows in equation (1):             (1) where;  is defined as the first difference of the variables.  is defined as the log series of the Turkey’s real GDP.  is defined as the log series of Gross Fixed Capital Formation of Turkey.  is defined as the log series of Government Expenditures of Turkey.  is defined as the log series of real effective exchange rate of Turkey.  is defined as the Capital Inflows to Turkey.  is defined as the Turkish policy interest rate.  is defined as the credit from Banks and financial institutions to non-bank private sector in Turkey and  is defined the global economic policy uncertainty index.  is defined as zero mean and constant variance error term With ARDL approach, the short and long-run dynamic relationships can be estimated. Hence, equation (1) can be rewritten as the error correction version of ARDL model as follows in equations (2) and (3):      (2)             (3) where  in equation (3) is the error correction term whose coefficient has to be negative and statistically significant and represents the speed of adjustment revert to long run equilibrium following a short run shock. Presen-ce of serial correlation and heteroscedasticity in the errors of model are also tested in order to check whether the model is correctly specified the functional form of the model and errors are normally distributed. Additionally, the stability of parameters were checked by using cumulative (CUSUM) and cumulative sum of squares (CUSUMSQ).  
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4. EMPIRICAL RESULTS 
4.1. The Unit Root Tests In order to determine the order of integration of variables at the level and at the first difference, under the assumption of presence of intercept, “the exogenous structural break in the Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests” are used. Table 1 reports the results of the Break Point Unit Root Tests. The results indicates that LNGEXP and CAPINFLW are level stationary while other variables of LNRGDP, LNGFCF, LNRER, INTR, LNCREDIT, and LNGEPU are stationary at the first differences. The results provide a strong justification for ARDL method to test long-run relationship among the variables.  
Table 1: Breakpoint Unit Root Test Results 

Breakpoint Unit Root Test (Trend and intercept)  
Variables 

Level 1st difference Decision LNRGDP -2.5055* (-5.3391) -8.1758* (-5.3391) I(1) LNGFCF -3.0131* (-5.3391) -7.4229* (-5.3391) I(1) LNGEXP -7.1352* (-5.3391)  I(0) LRER -4.0906* (-5.3391) -7.4378* (-5.3391) I(1) INTR -3.3776* (-5.3391) -8.2308* (-5.3391) I(1) LNCREDIT -0.9582* (-5.3391) -6.6212* (-5.3391) I(1) CAPINFLW -5.9705* (-5.3391)  I(0) LNGEPU -4.4389* (-5.3391) -10.864* (-5.3391) I(1) Note: *denotes the rejection of the unit root at 1% level of significance. 
 

4.2. The ARDL Bounds Test Presence of long-run relationship between selected macroeconomic variables and economic growth is tested by employing the ARDL bounds testing approach. First of all optimal lag length by using Akaike information criterion (AIC) is determined. Table 2 reveals the results of the co-integration between dependent variable of LNRGDP and the independent macroeconomic variables and also the critical values of ARDL bounds test. 
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Table 2: The ARDL Bounds Test 

Model: RGDP= f(GFCF, GEXP, RER, INTR, CAPINFLW, CREDIT, GEPU) 

Optimal 
Lag 

Length 

F-
statistics 

Bounds 
Critical 
Value 

Outcome 

 I(0) I(1)  LNRGDP (6, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6) 5.549540* 2.73 3.9 Cointegration 
 The results in Table 2 indicate that the calculated F-statistics reject the null hypothesis of no co-integration among variables, since calculated values of F-statistics for LNRGDP (5.549540) is greater than I(1) bound critical value of  3.9 at the significance level of 1%. Thus, the variables are co-integrated which implies that there is a long-run relationship among them. The short-run parameters are obtained by estimating an error correction model associated with the long-run estimates. Tables 3 and 4 reveal the results of short-run and long-run estimates.   
Table 3: Long-Run and Short-Run Estimations of Economic Growth 

Dependent variable = LNRGDP  
Variable Coefficient Std. Error t-statistics Prob. 

Short-run results  
D(LNGFCF) 0.213620 0.035595 6.001438 0.0000 

D(LNGFCF(-2)) 0.126236 0.041357 3.052350 0.0052 

D(LNGFCF(-3)) 0.242032 0.054507 4.440382 0.0001 

D(LNGEXP(-1)) -0.189944 0.050995 -3.724788 0.0010 

D(LNGEXP(-2)) -0.117970 0.047356 -2.491146 0.0194 

D(LNRER) -0.086550 0.032023 -2.702720 0.0120 

D(LNRER(-1)) 0.370564 0.061491 6.026330 0.0000 

D(LNRER(-2)) 0.183287 0.046237 3.964081 0.0005 
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D(LNRER(-3)) 0.126278 0.034202 3.692156 0.0010 

D(LNRER(-4)) 0.102917 0.035936 2.863862 0.0082 

D(LNRER(-5)) 0.157574 0.033797 4.662402 0.0001 

D(LNCREDIT(-4)) -0.072693 0.027927 -2.602935 0.0151 

D(LNCREDIT(-5)) -0.086993 0.025761 -3.376889 0.0023 

D(CAPINFLW(-1)) -7.24E-06 9.49E-07 -7.631562 0.0000 

D(CAPINFLW(-2)) -5.48E-06 8.66E-07 -6.336346 0.0000 

D(CAPINFLW(-3)) -4.09E-06 5.92E-07 -6.904593 0.0000 

D(CAPINFLW(-4)) -2.77E-06 5.68E-07 -4.877122 0.0000 

D(CAPINFLW(-5)) -1.70E-06 4.43E-07 -3.837572 0.0007 

D(INTR) 0.010962 0.003371 3.251460 0.0032 

D(INTR(-1)) -0.008640 0.004056 -2.130008 0.0428 

D(INTR(-4)) 0.013623 0.003712 3.670260 0.0011 

D(LNGEPU(-1)) 0.047522 0.009193 5.169261 0.0000 

D(LNGEPU(-2)) 0.035165 0.007905 4.448551 0.0001 

D(LNGEPU(-3)) 0.058611 0.008974 6.531154 0.0000 

D(LNGEPU(-4)) 0.042584 0.009401 4.529889 0.0001 

D(LNGEPU(-5)) 0.022366 0.007523 2.973139 0.0063 

CointEq(-1)* -0.400495 0.049556 -8.081696 0.0000 
Long-Run Results 

LNGFCF 0.259231 0.071586 3.621228 0.0012 

LNGEXP 0.602057 0.103379 5.823794 0.0000 

LNRER -0.962376 0.269645 -3.569053 0.0014 

LNCREDIT -0.056243 0.030495 -1.844317 0.0766 

CAPINFLW 2.01E-05 6.59E-06 3.046664 0.0053 

INTR 0.068794 0.028297 2.431175 0.0222 

LNGEPU -0.130295 0.050170 -2.597068 0.0153 C 8.368713 1.556207 5.377635 0.0000 



AHMET TİRYAKİ 

 

 414

The robustness of the model 

Test Test Statistics Probability Normality 3.5332 0.1709 Functional form  2.3876 0.1349 Heteroscedasticity  0.9325 0.5959 Serial correlation  0.8244 0.5237 CUSUM  Stable CUSUMSQ Stable Note:*refers the rejection of null hypothesis at 5% level of significance.  Table 3 shows the short and long-run relations. For the short-run, the estimated coefficient of D(LNGFCF), D(LNGFCF(-2)), D(LNGFCF(-3)), D(LNRER(-1 to -5), D(INTR), and D(LNGEPU(-1 to -5)) are statistically significant and have a positive sign. But, the estimated coefficient of D(LNGEXP(-1)), D(LNGEXP(-2)), D(LNRER), D(LNCREDIT(-4)), D(LNCREDIT(-5)), D(CAPINFLW(-1 to -5)), D(INTR(-1)) are statistically significant and have a negative sign. The long-run determinants of economic growth in Turkey are the changes in LNGFCF, LNGEXP, LNRER, INTR, LNCREDIT, CAPINFLW and LNGEPU. The changes in LNGFCF, LNGEXP, INTR, and CAPINFLW have positive significant impact, but the changes in the LNRER, CREDIT and LNGEPU have negative impact on economic growth. The statistical significance level of all variables are at 1%, except the INTR (2%) and CREDIT (7%). The negative and statistically significant estimate of the CointEq(-1) coefficient, (-0.400495), provides another evidence for established long-run relationship between selected macroeconomic variables and the economic growth of Turkey. According to estimated value of speed of adjustment coefficient, changes in LRGDP are corrected by 40% in each quarter. In order to check the robustness of the model, as it can be seen at the bottom of the Table 3, the presence of serial correlation and heteroscedasticity in the errors of model are tested. Also, normality test and Ramsey reset test are used to see whether the errors are normally distributed and the model is correctly specified the functional form of the model. The p-values of chi-square tests results imply that; the model is well specified, the errors are normally 
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distributed, there is no serial correlation and there is no heteroscedasticity problem.  
4.3. Analysis of the ARDL Method Estimation Results The estimation results show that the positive developments in GFCF lead increases in economic growth in Turkey in both short and long runs. A positive sign between government expenditure on economic growth implies the existence of positive multiplier. In line with the theory, the long-run ARDL method estimation results show that the positive developments in GEXP cause increases in economic growth in Turkey, confirming the Keynesian theory’ implications. The long run ARDL estimation results show that a real appreciation of domestic currency reduces RGDP in Turkey, indicating that the real appreciation of the domestic currency makes domestic goods expensive relative to foreign goods, hence leads decreases in net exports and in output. Positive developments in INTR cause increases in RGDP in Turkey. The results may imply that the policymakers are increasing the policy interest rates in order to stimulate the economy by attracting foreign capital to country in case of foreign large economies’ rate (such as the rate hikes in FFR) hikes. In practice, the rest of the world waits to see how the U.S. monetary policy stance is determined and consequently adjust their own policy rates accordingly. Generally, the reduction in FFR is followed with a reduction in domestic policy rate or vice-versa. A positive development in capital inflows (CAPINFLW) is expected to increase economic activity and the long-run estimation results confirm this expectation. The effect of positive developments in CREDIT on RGDP is negative. This outcome may imply for Turkey that the credit to the private sector is mainly going to households and its impact is negative since the negative growth effect of credit to the households is greater than the positive growth effect of credit to the firms. The effect of increases in GEPU on economic growth is expected to be negative in all large and small economies, including Turkey. The estimation results are line with the expectation in the long run showing the negative impact of GEPU on activity. 
 
5. CONCLUDING REMARKS AND POLICY IMPLICATIONS This study, by employing the ARDL approach tests the real impacts of fiscal, monetary and external shocks on economic growth in Turkey and concludes that the effects of the changes in selected variables on economic growth are significant with expected signs and they are also in line with the 
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theory and findings of empirical literature. The results indicates that both in the short and long-runs the capital investment is one of the most important driver of growth. The result imply that both the private and public investment should increase steadily for future growth. The effect of changes in GEXP for Turkey fits with the implications of Keynesian theory. In terms of policy suggestions, since the results mainly confirm the existence of lack of effective aggregate demand, the expansionary fiscal policies would be growth enhancing. Results show that a real appreciation of domestic currency reduces growth in Turkey in the long run. On the other hand, the real depreciation of currency is growth enhancing. Targeting or influencing the exchange rate is not an easy task for the monetary policy authorities in developing world. However, the result indicates that through expansionary monetary policies the bank can depreciate the currency and can help for the achievement of growth. Attracting foreign capital flows in to country is essential for the EMs since it finances the growth. However, in terms of policymaking, this is only possible with the hikes in domestic interest rate, which requires contractionary monetary policies, relative to the foreign rates. As indicated above the outcome of contractionary monetary policies are not growth enhancing via exchange rates and interest rates. So, instead of using public policies to attract foreign capital, the country should improve the investment opportunities in the country which requires economic and political stability and trust on the institutional framework by foreigners. The result about the CREDIT suggest that the bank credits should be channeled to firms for investment. The estimation results show that the positive developments in GEPU cause RGDP of Turkey to reduce. This is an external factor that there is no effective policy implication in the short run, but in the long run it requires country to reduce its dependency abroad which reduces the negative spillover effects of foreign developments. 
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Özet  İnsanlığın varlığından gönümüze bireysel ve toplu olarak yaşayan insanlar ha-yatlarını devam ettirebilmek için bir çok şeye bir çok alanda ihtiyaç duymuşlardır. Bilinen bir çok kaynaklara göre temel ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla avlanma, savunma, gıda, giyim, barınma vb. bir çok faaliyetler göstermiştir. Devam eden süreç-lerden sonra insanlar yerleşik hayata geçerek toplumsal yapılanmayı başlayıp, birbir-leriyle etkileşim içerisine girerek birlikte yaşamaya başlamışlardır. Tarihte yeni keşif-lerin yapılması, buhar gücünün icadı teknolojik gelişmeler ve sanayi devrimlerinden sonra iş dünyası tamamen toplumsal ve sosyal bir zemine oturmuş bilimsel alandaki yeniliklerin iş hayatına entegre edilmesiyle de sanayileşme ve günümüzdeki şirket yapılanmaları oluşmuştur. Böylece insanlar geçimleri için bu ve benzeri kurumlarda birer yönetici veya çalışan olarak istihdam edilmişlerdir.  Günümüz çalışma hayatında başarılı bir yönetim, kuşaklar arasındaki farklılık-ları anlamakla ve bu farklılıklara göre yönetilmeleri ile mümkün olabilir. Kuşakların çalışma hayatındaki birbirinden farklı tutum ve davranışları ile iş hayatında yönetim tarzlarını belirlemede kuşakların yönetimini gündeme getirmektedir. Bu çalışmamızda kuşakların özellikleri ile genel yönetim tarzlarını ve örnek bir işletmede kuşakların yönetim tarzları ile beklentilerini içeren anket çalışmaları yorumlanıp kuşakların yö-netim tarzları karşılaştırılarak, konu hakkında kuşakların farklı davranış biçimleri ve beklentileri belirlenmeye çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: X,Y ve Z Kuşakları, Yönetim, İstihdam,  
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HACI YUNUS TAŞ / SEMİH KAÇAR 

 

 424

A Field Study On The Situation And Behaviors Of X, Y, Z 
Generations İn Working Life And Their Expectations  

From Business Owners 
 
Abstract  People who live individually and collectively from the existence of humanity have needed many things in many areas in order to continue their lives. According to many known sources of hunting, defense, food, clothing, shelter and so on to meet the basic needs. have shown a lot of activities. After the ongoing processes, people started to live together by starting to social structuring and interacting with each other. After the invention of new discoveries, the invention of steam power, technological developments and the industrial revolutions, the business world has been built on a social and social ground and the innovations in the scientific field have been integrated into the business life and industrial structuring and today's company structures have been formed. Thus, people have been employed as managers or employees in these and similar institutions for their livelihoods. Successful management in today's business life can be possible by understanding and managing the differences between generations. It brings up the management of generations in determining the management styles of generations in business life with different attitudes and behaviors in business life. In this study, the characteristics of generations and general management styles, and surveys that include the management styles and expectations of generations in a sample enterprise will be interpreted and the management styles of the generations will be compared and different behaviors and expectations of the generations will be determined. 
Keywords: X, Y and Z Generations, Management, Employment,  
 
GİRİŞ İnsanlığın varoluşundan bu yana insanoğlu hayatını idame ettirmek için bir çok şeye  muhtaç olmuştur. Öyle ki bilinen bir çok kaynaklara göre temel ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla avlanma, savunma, barınma vb. bir çok faa-liyetler göstermiştir. Süre gelen zamanda bir dönemden sonra insanlar yerle-şik hayata geçerek toplumsal yapılanmayı oluşturmuş, birbirleriyle etkileşim içerisinde olarak birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu gelişmelerin neticesinde ihtiyaçlarını giderebilmek maksadıyla tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaret ile iştigal ederek birliktelik içinde çalışmaya başlamıştır. Yeni keşiflerin yapıl-ması, buhar gücünün icadı teknolojik gelişmeler ve sanayi devrimlerinden son-ra iş dünyası tamamen toplumsal ve sosyal bir zemine oturmuş bilimsel alan-daki yeniliklerin iş hayatına entegre edilmesiyle de sanayileşme ve günümüz-
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deki şirket yapılanmaları oluşarak insanlar geçimleri ve kazançları için bu ve benzeri kurumlarda iş gören olarak istihdam edilmişlerdir.  Günümüzde de istihdam süreçleri temel felsefede aynı şekilde devam etmektedir. Fakat bilinmektedir ki iş dünyası eski dönemlerde olduğu gibi ge-leneksel yönetim süreçleriyle devam etmemektedir. Gelişen teknoloji, ekono-mik, siyasal ve kültürel değişimler sosyal yapının önemli kilometre taşlarından biri olan işletmelerin yönetim tarzlarını, süreçlerini ekipmanlarını ve insan kaynağı faaliyetlerini güncellemelerini ve gözden geçirmeleri hususunda bir gerçeğe itmiştir. Öyle ki dünyadaki bu değişimlerden sadece işletmeler etki-lenmemiş bununla beraber iş görenler ve gelecekte iş gören olacak aktif nüfus da bu değişimlerden etkilenmiş ve sosyolojik, psikolojik olarak beklentileri, durum ve davranışları değişmiştir. Bu da iş görenler arasında çeşitli farklılıklar oluşturmuştur. Bu durum da kuşak (nesil)  kavramı öne çıkmıştır. Yapılan bi-limsel çalışmalarda “kuşak” takriben aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını yaşamış ve birbirine benzer sorumluluklarla yüklenmiş kişiler topluluğudur.  Çalışma hayatında da farklı kuşaklar aynı organizasyonun içerisinde yer almakta hatta farklı kuşaklar çeşitli hiyerarşilerde aynı iş ortamını paylaşmak-tadır. Bir taraftan işletmelerdeki değişim diğer taraftan kuşaklardaki değişim iş hayatında var olan ve var olacak kuşakların durum ve davranışlarını ve yö-netim tarzları değiştirmiştir.  Bu çalışmada X, Y ve Z kuşaklarının durum ve davranışları ve bu kuşakların yönetim tarzları ve beklentileri ele alınmıştır. Aynı zamanda çalışmamızın konusu olan X,Y ve Z kuşakları ile ilgili olarak ge-rekli ve yeterli araştırmalar yapılmış ve bu kuşakların çalışma hayatındaki yönetim tarzları ile yöneticilerden beklentileri karşılaştırmalı olarak ele alına-rak konu ile ilgili olarak önerilerde bulunulmuştur.  
1. KUŞAK (NESİL) KAVRAMI ve TANIMI İnsanoğlu varoluşundan bu yana birbiriyle ve çevresiyle etkileşim halin-dedir. Bu etkileşimin sonucu olarak gerek küresel gerekse yerel olaylar insan hayatında belirli zümrelerin ya da toplulukların davranış ve tutumlarını şekil-lendirmede büyük rol oynamıştır. Bununla birlikte benzer yıllarda yaşayan insanlarda davranışlarını etkileyen olaylar ile biyolojik faktörler gibi etmen-lerden dolayı benzer özellikler ve olaylara gösterilen tepkilerde benzerlikler ortaya çıkmıştır. Bu durum dâhilinde; yıllar boyu yapılan çalışmalarda kuşak kavramıyla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır.  



HACI YUNUS TAŞ / SEMİH KAÇAR 

 

 426

Kuşak kavramı tanımı için; benzer yıllarda doğan kimselerin oluşturdu-ğu yaş grubundaki insanlardır tanımlamasında bulunulmuştur (Levickaité, 2010: 170). Bir tanımlamada ise çalışmasında kuşak için; aynı kronolojik, sos-yal ve tarihsel bütünde doğan ve büyüyen insanlardır şeklinde tanımlamada bulunulmuştur (Gibson vd., 2009: 2). Sosyal bir varlık olarak nitelendirilen insan, toplum içerisinde hayatını sürdürürken, doğduğu andan itibaren öğrenmiş olduğu toplum kurallarına uyma davranışını göstermektedir. Toplum kurallarına uyma davranışı, erken yaşlarda başlayan ve ortak öğrenme sonucu insanların benzer davranışlara sahip olmasıdır (Kağıtçıbaşı, 2016: 68).  Türk Dil Kurumu’na göre “kuşak”, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğudur. (http://www. tdk.gov.tr) Bu tanımlaya göre, ,“kuşak”, belirli bir dönemde yetişen yaş grubu-na ait karakteristik özelliklerin, diğer yaş gruplarından ayırt edilmesini sağla-yacak bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. 
1.1 Çalışma Hayatında Kuşakların Önemi Yaşlı kuşak ile genç kuşak arasında önemli farklılıklar vardır. Yaşlı ku-şaklar genellikle kendi dönemlerine ait gelenek ve görenekleri yaşatmak ister-ler. Kültürel değişim ve dönüşüm sonucu meydana gelen yeniliklere uymakta güçlük çekerler ve çoğu zaman genç kuşakların kültürel değerlere sahip çık-mamalarını ve uyum göstermemelerini yadırgarlar. Genç kuşaklar, yeniliğe ve değişikliğe daha açık bir tutum sergilerler ve yaşanan değişimlere daha kolay uyum sağlayabilirler. Eski kültürel değerlerden farklı giyim, kuşam, iletişim ve müzik tarzları vardır ve yetişkin kuşaklar gençlerin hızla değişen bu tarzların-dan endişe duyarlar. Gençlerin farklı görünmek istemelerine anlam veremez-ler. Çoğu defa kendi gençlik dönemlerini yücelterek şimdiki gençliği yererler. Yetişkin kuşaklar bulundukları yaş itibariyle daha muhafazakâr bir tutum ve tavır içerisindedirler. Kuşakların birbirlerine farklı açılardan bakmaları, kuşak-lar arasında çatışmalara sebep olabilmektedir (Tekin, 2015: 40). Kuşak çalış-malarıyla ilgili bilimsel araştırmalar her ne kadar içinde bulunduğumuz yüz-yılda güncel bir konu olarak örgütlerde önemini koruyorsa da aslında kuşaklar arasındaki uyuşmazlıklar dünya tarihinde yüzyıllardan beri var olduğu bilin-mektedir. (Toruntay, 2011: 66-67) 
1.2 Kuşakların Sınıflandırılması Kuşaklar, yaşam tarzı, üretim, tüketim alışkanlıkları, kültür, sanat, politi-ka, teknoloji, giyim, gıda, çalışma hayatı, aile yapısı, iletişim, medya gibi farklı 
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alanları etkilemekte ve bu alanlardan etkilenmektedir. Bu etkileşimler, kuşak-ların sınıflandırılması ihtiyacını gündeme getirmektedir. Kuşak üyeleri, doğar-lar, okula başlarlar, çocuk sahibi olurlar ve hemen hemen hepsi aynı yaşlarda emekli olurlar. Bir birey doğduğunda, belirli bir zaman aralığında doğan tüm bireylerin oluşturduğu bir grubun ve belirli yıllara yayılmış bu zaman dilimi, belirli bir kuşağın sınıflandırılmasında kullanılabilmektedir.  Çalışma hayatındaki kuşaklar baz alındığında ise karşımıza beş kuşak çıkmaktadır. Bu kuşaklar; - Sessiz kuşak, Bebek patlaması kuşağı - X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı şeklinde sıralanabilir. 
1.2.1.  X Kuşağı (1965-1979) X Kuşağı, Bebek Patlaması Kuşağından sonra 1965 ile 1979 yılları arası-na dünyaya gelen bireylerden oluşmaktadır. Ülkemizde bu kuşağa ait bireyler günümüzde 39-53 yaş aralığındadır. Türkiye’de de bu dönemde doğan bireyler için “X Kuşağı” ifadesinden daha çok, “Geçiş Dönemi Kuşağı” veya “Kayıp Ku-şak” ifadeleri kullanılmaktadır (Şalap, 2016: 33) 
X Kuşağının Özellikleri  1964 -1979 yılları arasında yaşanan iç ve dış karışıklar, X Kuşağının te-dirgin ve korku toplumu içerisinde büyümesine neden olmuştur. X Kuşağın büyüme çağında 68 Kuşağının kutuplaşmış siyasi algısıyla ve gençlik döne-minde ise 1980 Askeri Darbesiyle tanışmıştır. Bu nedenle X Kuşağı, otoriteye karşı temkinli bir yapıya sahiptir. Bir başka anlatımla ağır siyasi koşullar ne-deniyle sosyal olaylara karşı duyarlı ama çekingen bir yapıya sahiptirler (Çatalkaya, 2014: 19).  
1.2.2 Y Kuşağı ( 1980-1995 ) Y Kuşağı, 1980 ile 1995 yılları arasında dünyaya gelen bireylerden oluşmaktadır. Bu kuşağa ait bireyler günümüzde 23-38 yaş aralığındadırlar. Çalışma hayatına katılan yaş grupları arasında ekseriyeti Y Kuşağı oluşturmak-tadır. Diğer kuşaklardan belirgin farklılıklara sahiptirler. Büyüme dönemlerin-den ergin olma sürecine kadar, politik suskunluk, teknolojik bağımlılık, çalışma hayatında köklü değişimler ve alışılmışın dışında bir tüketim kültürü ile karşı-laşmışlardır. Günümüzde bu etkiler, çalışma hayatına yön vermektedirler. Bu anlamda Y Kuşağını tanıyabilmek için 1980-1995 yılları arasında yaşanan ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel olayların incelenmesine ihtiyaç bu-lunmaktadır. 
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 Y Kuşağın Özellikleri  Türkiye’de Y Kuşağı, işgücü içerisinde büyük bir çoğunluğu oluşturmak-tadır. Bu nedenle son dönem çalışma hayatında kuşak farklılıklarına yönelik çalışmalarda Y Kuşağına sıkça yer verilmektedir. Bazı görüşler, Y Kuşağının başarılı bir grup olduğunu düşünmekteyken, bazı görüşler ise Y Kuşağının ça-lışma hayatına adapte olamayacağını düşünmektedir. Bu görüş farklılıkları özellikle batı ve Türkiye arasında değişim göstermektedir.  Y kuşağı, televizyon ile büyüyen bir nesil. Çocukluğunun sonlarında bil-gisayarla tanışan ve internete kısa sürede adapte olmayı başaran bu nesil, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere de kolaylıkla uyum sağlamıştır. Y ku-şağının genel özellikleri arasında yeniliklere açık olmaları vardır. Y kuşağında-kiler dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte büyüyen bir nesil. Dolayısıyla ya-şam tarzlarının sıklıkla değiştiği bir dünyada hayatlarının en verimli çağını yaşamaktalar. Y kuşağı bu yüzden yeniliklere en açık olan nesil; yeni olan her şey Y kuşağı için son derece ilgi çekici. Y kuşağı için özgürlük olmazsa olmaz bir kavram. Emir almaktan ya da üzerinde otorite kurulmasından hoşlanma-yan hoşlanmıyorlar.  
1.2.3.  Z Kuşağı (2000 Ve Sonrası) Günümüz hızla değişen dünyasında bir önceki gün cebimizde duran cep telefonu ertesi gün yeni bir modeli çıktığı için barındırdığı özellikler eskimekte ve bu yüzden yeniliğini kaybetmektedir. Tıpkı teknolojinin bu denli hızda deği-şimi gibi kuşak kavramını belirli bir dönem insanı için adlandırmada kullan-mak da bu denli hızlı olmakta ve bu iş komplike bir hal almaktadır. Tıpkı Y kuşağı gibi Z kuşağında da hangi yıllar arasında doğanlar için kullanıldığı ko-nusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Z kuşağı ile kesin olarak varılan fikir birliği teknolojinin hayatın içerisinde olması, özel yaşama girmesi ve lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiş olmasıdır.  
Z Kuşağının Özellikleri  Z kuşağını kendinden önceki kuşaklardan ayıran en önemli küresel olay, teknolojinin daha önce hiç bu kadar özel yaşamla entegre olmamış ve önceki dönemlere göre çok daha yüksek bir hızda gelişiyor olmasıdır. Öyle ki bu ku-şak için İnternet Kuşağı (i generation), , Bir Sonraki Kuşak ve Ağ Kuşağı isimle-ri de kullanılmaktadır. Z kuşağı da kendinden önceki kuşaklar gibi yetiştiği dönemde “mortgage” krizi gibi kötü ve küresel bir ekonomik olay (Arar ve Yüksel, 2015b: 197) ile yine gündemden tarih boyunca düşmemiş terörizm olaylarına tanık olmuşlardır.  
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Teknolojinin Çocukları: Tamamen teknolojinin içinde yetişmişlerdir. Teknolojiye adaptasyonları çok hızlıdır. Teknolojisiz dünyayı tanımadılar: Teknoloji ile iç içedirler, bunun dışında bir dünya bilmemektedirler. Z Kuşa-ğı’nın dikkat süresi Y Kuşağı’ndan daha da kısa. Y Kuşağı’nın tercih et-tiği 140 karakterlik kısa metinlerin de ötesine sembollerle, emojiler ve emoti-conlarla iletişim kuruyorlar. Z kuşağındakiler için internette satışta olan her şey satın alınabilir. Tüm ihtiyaçları için e-ticareti tercih edebiliyorlar.  (Taş, HY. vd, 2017:1040-1041) Bilgiye erişimleri kolaydır: Özellikle bilgiye ulaşma ve elde ettikleri veri-leri birbirleri ile bütünleşmiş kullanabilmeleri önemli bir husustur.  Değişik kültürleri öğreniyorlar: Veri elde edebilme ve işleyebilmeleri on-ların öğrenme hızı arttırıp, teknoloji sayesinde tüm dünya ile iletişim halinde olmaları değişik insan, mekân ve kültürleri tanımalarına sebep olmaktadır.   
2- ALAN ARAŞTIRMASI 
Araştırmanın Konusu Günümüzde çalışma yaşamında yer alan X,Y ve Z kuşaklarının yönetim tarzları ve yönetimden beklentileri, şu anki durumu ve işletme sahiplerinden beklentilerinin neler olabileceği araştırılması konu edilmiştir. 
Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı yapılan çalışmada bahsi geçen kuşakların durum ve davranışlarıyla beraber kurumlarda çalışan personellerin kuşak özellikleri-ne göre yönetim anlayışlarının, tarzlarının ve beklentilerinin araştırılmasıdır. 
Araştırmanın Yöntemi Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 100 kişi ile birebir ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada 20 soruluk bir ölçek kullanılmıştır.  
Araştırmada Güvenirlilik Sosyal bilimlerde güvenirlilik sınırı .70’tir. Bu  araştırmanın ise güvenir-lilik değeri .74 çıkmıştır. 
Araştırmanın Sınırlılığı Araştırmanın sınırları Sakarya’da yer alan bir mobilya firmasında uygu-lanmasında 100 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 500 kişilik firmada bir kısım çalışanın ankete sıcak bakmaması bir kısmınınsa iş yoğunluğu nedeniyle vakit ayırmamasıdır.  



HACI YUNUS TAŞ / SEMİH KAÇAR 

 

 430

1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet durumu ve yaş arlıkları  

Cinsiyetiniz  
Kadın Erkek Toplam 40 ve Üstü- (X) 12 23 35 39-23Arası- (Y) 14 34 48  Yaş Aralığınız 23 ve Altı- (Z) 9 8 17 Toplam 35 65 100  Yapılan bilimsel çalışmanın konusu jenerasyonların yönetim tarzları ve beklentilerinin araştırması üzerinedir. Öyle ki böyle bir sonuca ulaşmak için öncelikle jenerasyon aralıklarının belirlenerek anket sorularının daha spesifik olarak değerlendirilmesi lüzum gelmektedir. Buradan sonraki tablolarda bek-lentilerin ve yönetim tarzlarının algılanması üzerine daha aydınlatıcı irdeleme-ler gerçekleştirilecektir. Yukarıda bulunan tabloda görüldüğü üzere katılımcı-ların yaş aralıkları baz alınarak 3 gruba ayrılmıştır. Bu gruplarda 40 ve üstü X Kuşağını, 39-23 yaş aralığı Y Kuşağını ve 23 yaş ve altı ise Z kuşağını temsil etmektedir.  

2.  Kuşakların iş hayatında başarılarında takdir beklentisi İş hayatında küçük büyük başarılarımda takdir  edilmek isterim  Kesinlikle 
Katılmıyo-

rum 

Katılmıyo-
rum 

Kararsızım 
Katılıyorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

40 ve Üstü- (X) 0 2 5 15 13 35 39-23Arası- (Y) 2 2 5 15 24 48  Yaş Aralığınız 
23 ve Altı- (Z) 0 1 2 5 9 17 Toplam 2 5 12 35 46 100 
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X,Y ve Z jenerasyonu fark etmeksizin üç kuşakta iş yaşamında küçük ve-ya büyük başarılarında manevi bir ödül olarak takdir edilmek istemektedir. 
 
3. Kuşakların iş hayatında teknolojinin gerekliliğine bakış açıları Teknoloji iş hayatında vazgeçilmez bir gerekçedir. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 

Kesinlikle Katılıyorum 
Toplam 

40 ve Üstü- (X) 2 2 4 12 15 35 39-23Arası- (Y) 3 3 3 7 32 48  Yaş Aralığınız 
23 ve Altı- (Z) 0 1 1 3 12 17 Toplam 5 6 8 22 59 100  İş hayatında teknoloji kullanımı jenerasyonların ayrımında ana konular-dan biridir.  Öyle ki X ve önceki kuşaklar teknolojiye yatkınlıkları daha az iken yine de iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunun artık bilincindedir. Y jene-rasyonu ve özellikle Z jenerasyonu teknolojiyi çok iyi şekilde kullanmakta hat-ta iş süreçlerine entegre etmektedir.  Bu durum da onlar için teknoloji iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunun göstergesidir.    
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4. Evde (Home Office) çalışma ve esnek çalışma şekillerine karşı 
kuşakların tercihleri Kişilik olarak home ofis çalışmayı  ve esnek çalışmayı tercih ederim. 
 

Kesinlikle Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kararsızım 
Katılıyorum 

Kesinlikle Katılıyorum 
Toplam 

40 ve Üstü- (X) 3 8 8 13 3 35 39-23 Arası- (Y) 3 16 8 13 8 48  Yaş Aralığınız 23 ve Altı- (Z) 0 4 10 2 1 17 Toplam 6 28 26 28 12 100  Kuşakların çalışma şekillerine olan yanıtlarına bakıldığında ise X jene-rasyonu bu konuda yoğun ve yıllarca çalışmanın sonucu esnek çalışmaya sıcak bakmışlar, Y jenerasyonu ise kararsız bir dağılım gerçekleştirerek bir kısmı esnek ve home ofis çalışmayı tercih ederken bir kısmı etmemiştir. Z jenerasyo-nu ise daha çok esnek ve home ofis çalışmayı tercih ederken bir takım katılım-cılar bu konuda kararsız kalmıştır.          
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5. Kuşakların iş yaşamımda da bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
faydalanma durumları. Kişilik olarak online kaynaklardan yararlandığım gibi iş yaşamımda da bilgi ve iletişim  teknolojilerinden faydalanırım. 
 Kesinlikle Katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 

Kesinlikle Katılıyorum 
Toplam 

40 ve Üstü- (X) 3 0 5 20 7 35 39-23Arası- (Y) 1 1 4 20 22 48  Yaş Aralığınız 23 ve Altı- (Z) 0 0 2 8 7 17 Toplam 4 1 11 48 36 100  Teknoloji artık hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyle ki teknolojinin iş süreçlerine dahil edilmesiyle X jenerasyonu bir dönem problemler yaşandığı rivayet edilmekteydi. Fakat bu çalışmada yapılan incelemelerde ilgili işletme dahilinde artık X jenerasyonunun da teknolojiyi aktif olarak kullanmaya başla-dığı görülmüştür. Bununla beraber Y ve Z jenerasyonları teknolojiyi kullanma-da maharetleri devam etmektedir  
SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde çalışma hayatında başarılı bir yönetim, ancak kuşaklarara-sındaki farklılıkları anlamakla ve bu farklılıklara göre yönetim ile mümkün olabilir. Ekonomik, tarihsel, siyasi ve teknolojik gelişmeler ve değişimler ku-şakların düşünce yapılarını, yaşam tarzlarını, tutum ve davranışlarını etkile-mektedir. Kuşakların çalışma yaşamındaki birbirinden farklı bu tutum ve dav-
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ranışları kuşakların yönetimini gündeme getirmektedir. Farklı yaş grupları ve farklı kuşaklardaki çalışanlardan meydana gelen çalışma yaşamındaki bu çeşit-lilik, işletmelerin yönetim süreçlerinde uygulamalarını yeninden gözden ge-çirmelerini gerektirmektedir. Hem literatür taramasında hem de araştırmada elde dilen bulgulara göre X kuşağı iş hayatında kendine olan güveni yüksek bir kuşaktır. Bununla bera-ber görülmektedir ki sorumluluk kendinde olmak kaidesiyle inisiyatif kullan-mak istemektedirler. Aynı zamanda X çalışanların büyük bir çoğunluğu otori-teye saygılı oldukları ve emir almaya karşı yatkın oldukları görülmüştür. Yöne-tim tarzları olarak otoriter yönetime daha yatkın oldukları ama yeri geldiğinde bunun da demokratik katılımla pekiştirilmesi gerektiği görülmektedir.  X kuşağının iş yaşamında her kuşak veya her personelde olduğu gibi kü-çük veya büyük başarılarında bir takdir beklediği görülmüştür. Ayrıca başarılı olduklarında hızlı terfi etmeye de sıcak bakmaktadırlar. İş arkadaşlıklarına ve iş çevresine önem verdikleri bilinen bu kuşağının iş değişikliğine pek sıcak bakmadığı görülmüştür. Öte yandan X kuşağı takım çalışmasının ve birlikteli-ğin önemini bilirken bir kısım katılımcı ise bireysel çalışmayı daha çok tercih etmektedir. Y kuşağına bakıldığında ise otoriter yöneticilere ve yönetime karşı bakış açısını bakıldığında otoriteyi sevmedikleri ve emir almaktan hoşlanmadıkları görülmüştür. Bununla beraber yönetim tarzı açısından otoriteye sıcak bak-mamaktadırlar. Bu da bu kuşağın yönetim tarzları açısından bakıldığında de-mokratik katılımcı bir tarzı benimsediklerini ön plana çıkarmaktadır. İş yaşa-mında inisiyatif kendilerinde olmak kaidesiyle sorumluluk almak istemekte-dirler.  Z kuşağı bağımsızlığı ve özgürlük alanlarının geniş olması taraftarı ola-rak otoriter yönetimi reddetmektedir. Bununla beraber çalışanların yönetme ve yönetilme perspektifinde inisiyatif alma hususundaki karşılamalarına ba-kıldığında sorumluluğun kendinde olması kaidesiyle inisiyatife almak istemiş-tir.  - Eğer işletmenin bir yetenek yönetimi stratejisi var ise, tüm kuşaklardan sıra dışı yetenekleri bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir süreç oluşturulmalı-dır. Bunun için tepe yönetimden, en alt tabakadaki çalışanlara kadar her dü-zeydeki elemanların çalışmalarından yararlanılmalıdır. Yetenek yönetimi he-defleri, işletmenin stratejisiyle uyumlaştırılmalıdır. 



X,Y,Z Kuşaklarının Çalışma Hayatındaki Durum ve Davranışları ile İşletme Sahiplerinden Beklentilerine….. 
 
 

 435

- Çalışanlar yaş ve istihdam edilebilirlik gibi konularda bilgilendirilmeli-dir. - Çalışanlara sürekli eğitim, gelişim ve yükselme olanakları sağlanmalı-dır. Bu şekilde her yaştan çalışanın nitelikleri ve istihdam edilebilirlikleri arttı-rılabilir. - Farklı kuşakların ihtiyaçları, değerleri ve onları motive eden unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı kuşakların sahip olduğu değerlere saygı gösterilmelidir. - Kuşakların ortak çalışması ve işbirliği teşvik edilmelidir.  
KAYNAKÇA Adıgüzel, O., Batur, H. Z., Ekşili, N., (2014),  “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y 

Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 1, 2014, ss. 165-182. Arar, T., Yüksel, İ., “How to Manage Generation Z in Business Life?”, 
Journal of Global Economics, Management and Business Research, 4, 4, 2015b, ss. 195-202. Ayhün, S. E., “Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları”, 
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Özet 
 Bu makalenin amacı banka kredileri, yabancı sermaye girişleri ve global eko-nomik politika belirsizliğindeki değişmelerin Borsa İstanbul hisse senedi getirilerini kısa ve uzun dönemde nasıl etkilediğini ARDL metodundan yararlanarak ve 2006:01-2018:06 yılları arası dönemde aylık veriler kullanarak belirlemektir. Çalışmada kulla-nılan bağımlı değişken Borsa İstanbul’un BIST100 indeksi getirilerinin belirleyicileri uzun dönemde pozitif olarak tüketici fiyat endeksi ve sermaye girişleri; negatif olarak faiz oranı, banka kredileri ve global ekonomik politika belirsizliği; kısa dönemde ise pozitif olarak Türkiye imalat sanayi endeksi (IP)’nin gecikmeli değerleri D(LNIP(-1 ve -2)), reel döviz kuru (RER) ve RER’in gecikmeli değeri D(LNRER(-2)) ve CREDIT’deki değişmeler, negatif olarak INTR, GEPU ve GEPU’nun gecikmeli değerlerindeki D(LNGEPU(-4 ve -5)) değişmelerdir. 
Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, Sermaye Girişleri, Global Ekonomik Poli-tika Belirsizliği 

 
How Bank Credit, Capital Inflows and Global Economic  

Policy Uncertainty Affect the Stock Prices/Returns in Turkey? 
 
Abstract This article investigates the short-run and long-run impacts of the changes of Bank credit expansion to private sector, capital inflows and global economic policy uncertainty on the Turkish BIST100 stock returns by using the ARDL method and the monthly data for the period of 2006:M1 to 2018:M6. The determinants of dependent variable used in the study BIST100 index yields of Borsa Istanbul are consumer price index, capital inflows positively and interest rate, bank loans and global economic policy uncertainty negatively in the long-run; lagged values of Turkey's industrial production index, the real exchange rate and the lagged value of real exchange rate and the changes in bank loans positively and the changes in interest rate, global 
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economic policy uncertainty and the lagged values of global economic policy uncertainty negatively in the short-run.  
Keywords: Bank Credit, Capital Inflows, Global Economic Policy Uncertainty  
1. GİRİŞ Konjonktürel dalgalanma gerçeklikleri bize hisse senedi fiyatlarının ekonomik aktivite ile aynı yönlü hareket ettiğini ve öncü değişken olduğunu göstermektedir. Ayrıca hisse senedi fiyatları firmaların gelecekteki karlılıkları hakkında yatırımcı beklentilerini temsil eder ve etkiler.Türkiye'de son yıllar-daki Borsa İstanbul (BIST) fiyat endeksleri incelendiğinde birçok değişkendeki değişmelerin BIST100 endeksinde değişimlere sebep olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışma Türkiye imalat sanayi endeksi (IP), reel döviz kuru (RER), tüketici fiyat endeksi (CPI), faiz oranı (INTR) verilerinin yanı sıra özel-likle özel sektöre açılan banka kredileri (CREDIT), yabancı sermaye girişleri (CAPINFLW) ve global ekonomik politika belirsizliğindeki (GEPU) değişmele-rin Borsa İstanbul (BIST100) hisse senedi getirilerini kısa ve uzun dönemde nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Mevcut Türkçe yazından farklı olarak bu çalışma etkileri bilinen değişkenlerin yanı sıra CREDIT ve yabancı sermaye girişleri CAPINFLW değişkenlerini ekleyerek, GEPU altında bu değiş-kenlerdeki değişmelerin BIST100 getirilerini test edip, elde edilen ampirik sonuçları analiz eder. İmalat sanayi üretim endeksi (IP), bu çalışmada, ekonomik aktivitedeki değişmelerin etkisini göstermek amacıyla temsili gösterge değişken olarak kullanılmıştır ve IP’daki artışlarla hisse getirileri arasında pozitif bir ilişki bek-lenmektedir. Konuyla ilgili olarak, Chen vd. (1986), Fama (1990), Abdullah ve Hayworth (1993), Gallinger (1994) ve Mukherjee ve Naka (1995) gibi teorik çalışmalar ve Gjerde ve Sættem (1999), Kwon ve Shin (1999), Nasseh ve Strauss (2000), Ratanapakorn ve Sharma (2007), Shahbaz vd. (2008), Humpe ve Macmillan (2009), Singh vd. (2011), Pradhan vd. (2013), Tiryaki ve Tiryaki (2018 ve 2019) gibi ülke spesifik ekonometrik çalışma sonuçları bu pozitif ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar arasında sıralanabilir.  Teorik olarak reel döviz kurundaki (RER) değişmelerin ekonomik akti-viteye, firma karlarına ve dolayısıyla hisse getirilerine etkisi pozitif veya nega-tif olabilir. Negatif etki ihracatın önemli olduğu ülkelerde, pozitif etki ise üre-tim yapmak amacıyla yoğun girdi bağımlısı olan ülkelerde görülmektedir.Choi (1995), Ratanapakorn ve Sharma (2007) hisse pozitif etkiyi, Singh vd. (2011) 
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ve Tiryaki vd. (2018) negatif etkiyi ortaya koymuştur. Bu sonuçlardan farklı olarak, Aydemir ve Demirhan (2009) ve Tripathy (2011), RER ile borsa getiri-leri arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.  Fiyatlar genel düzeyi (CPI) ve düzeydeki değişmelerin (enflasyon) teo-rik olarak hisse getirilerine etkisi pozitif veya negatif olabilir. Fama (1981)’e göre olası negatif ilişki Klasik yaklaşımın çıkarımı ile açıklanabilirken Keynesyen yaklaşım ise enflasyonla ekonomik aktivite arsında pozitif yönlü bir ilişkiden bahseder. Bununla ilgili Fama (1981), Schwert (1981), Gultekin (1983), Geskeve Roll (1983), Mukherjeeve Naka (1995), Humpe ve Macmillan (2009), Singh vd. (2011) ve Şükrüoğlu ve Nalin (2014)  ilişkiyi negatif olarak tespit ederken, Abdullah ve Hayworth (1993), Naceur vd. (2007) ve Ratanapakorn ve Sharma (2007) pozitif bir ilişki bulmuştur. 
 Faiz oranlarındaki (INTR) artışların firma maliyetlerini ve firmaların kredi alma olanaklarını negatif yönde etkilemeleri, karlılıklarının ve sonuçta da firma hisselerinin fiyatlarının azalmasına yol açacaktır. Literatürde Ratanapakorn ve Sharma (2007) ve Humpe ve Macmillan (2009) hisse senedi ile uzun dönem faiz oranları arasında negatif bir ilişkiyi ortaya koyarken kısa dönem faiz oranlarıyla ilişkiyi pozitif olarak bulmuşlardır. Tripathy (2011)’in sonuçları ise değişkenler arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. 
 Özel sektöre açılan banka kredilerindeki (CREDIT) artışların hisse se-nedi fiyatlarına ve getirilerine pozitif etkilemesi beklenir. Fakat bu konuda açılan kredilerin özel sektördeki firmalara mı yoksa hane halklarına tüketici kredisi olarak mı açıldığı önemlidir çünkü firmalara yönelen kredilerin hane halklarına yönelen tüketici kredilerinden daha büyük bir büyüme etkisi söz konusudur. Hatta literatürde bazı ülkeler için firmalara yönelen kredilerin pozitif ve hane halklarına yönelen tüketici kredilerinin negatif ekonomik bü-yüme etkisinden söz edilir. King ve Levine (1993), Beck vd. (2000), Levine vd. (2000), Benhabib ve Spiegel (2000), Rioja ve Valev (2004), Aghion vd. (2005) ve Badunenko ve Romero-Avila (2013) pozitif etkileri ortaya koyarken; Loayza ve Ranciere (2006), Ranciere vd. (2006), Angeles(2015), Garcia-Escribano ve Han(2015), Banu (2013) negatif ve pozitif etkilerini ortaya koyar.  Yabancı doğrudan sermaye yatırımları ve portföy yatırımlarının top-lamına eşit olan yabancı sermaye girişlerindeki (CAPINFLW) artışlar ile hisse senedi fiyat ve getirileri arasında pozitif ilişki beklenmektedir çünkü CAPINFLW artışları hisse senetlerine olan talebi ve likiditeyi artırarak kredi 
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maliyetlerinin azalmasına ve sonuçta fiyatların yükselmesine sebep olur.Harrison vd. (2004), Tong ve Wei (2011), Ahmed ve Zlate (2014), Igan vd. (2016), Clark ve Berko (1997), Froot vd. (2001), Bekaert vd. (2002), Dahlquist ve Robertsson (2004), Richards (2005), Froot ve Ramadorai (2008), Feng vd. (2017) ve Wu (2018), Olaberria (2014), Loncan ve Caldeira (2015), Okuyan ve Erbaykal (2011), Ülkü ve İkizlerli (2012) ve Avcı (2015) gibi çalışmalar CAPINFLW ile hisse senedi fiyatları/getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğu-nu göstermektedir. Calvo ve Reinhart (2000) ve Gourinchas ve Obstfeld (2012), büyük sermaye girişlerinin olduğu dönemler ani duruşların olasılığını artırdığını, bu da ekonomik performansa zararlı ve kaynakların ticarete konu olan mallardan ticarete konu olmayan malların üretimine kaymasına sebep olabileceği gibi dezavantajlarını ifade ederler. Reis (2013), Benigno ve Fornaro (2014) ve Beningo vd. (2015) bu ekonomik maliyetleri doğrulamaktadır.  Global ekonomik politika belirsizliği (GEPU) 20 ülkenin ekonomik poli-tika belirsizliği (EPU) verisinin ağırlıklı ortalamasından oluşturulan bir veri olup bu ülkelerin global ekonomik aktivite içindeki payı PPP ile hesaplamada %70 ve döviz kuru üzerinden hesaplama ile %79 civarındadır. Chan vd. (2017)’e göre GEPU’daki pozitif gelişmelerin hisse senedi fiyatlarına negatif etkisi ekonomik politika belirsizliğindeki artışların, yatırımcıların firmaların gelecekteki karlılıkları konusunda karamsarlığa düşmelerine, yatırımcıların beklentilerini etkileyerek hisse senedi fiyatlarını etkilemesine ve özellikle zor durumda olan zayıf firmaların kredi bulma ve kredi alma maliyetlerinin art-ması sebebiyle olmaktadır. EPU/GEPU 'daki pozitif şoklar ilk olarak ekonomik temelleri, ardından borsa performansını etkiler (Baker vd. (2016), Baker vd. (2018), Jin vd, (2017)). Ekonomik politikalara bağlı belirsizliğin özsermaye risk primini artırması durumunda ise, EPU/GEPU'ya olan pozitif şoklar, hisse senedi fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir (Brogaard ve Detzel, 2015). ABD'de veya Avrupa’da yatırım yapma çekiciliğinin düşmesi durumun-da, yatırımcıların Türkiye gibi GOÜ'lere yönelmeleri durumunda GOÜ'lerde hisse senedi getirilerinde artış yaşanır.  Hisse senedi fiyatlarındaki değişimler ve beklenmeyen haberler ara-sında güçlü bir ilişki olduğuna dair çalışmalar Niederhoffer (1971) ve Cutler vd. (1989) tarafından, hisse senedi fiyatları ve haberler arasında çok az ilişki olduğunu ifade eden çalışma ise Roll (1988) tarafından yapılmıştır. Literatür-de EPU'nun hisse senedi getirisi üzerine negatif etkisini ölçen önceki çalışma-lar arasında Sum (2012a) ve (2012b), Boudoukh vd. (2012), Bhagat vd. (2013), Antonakakis vd. (2013), Kang ve Ratti (2013), Brogaard ve Detzel (2015), 
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Davis (2016), Demir ve Ersa (2016), Bayar ve Erem Ceylan (2017) ve Shin vd. (2017) bulunmaktadır. Sum (2012c) ve (2013); Han vd. (2016), ABD'de EPU’nun GOÜ'lerde borsa getirileri üzerinde olumsuz bir yayılma etkisi oldu-ğunu tespit etmiştir ancak Donadelli (2015) ve Wu vd. (2016)'ya göre, EPU ile hisse senedi getirileri arasında hiçbir ilişki veya yayılma etkisi bulunmamak-tadır. Li vd. (2016) ise, Çin ve Hindistan için tüm örneklem süresinden ziyade, birkaç alt dönemde EPU ile hisse senedi getirileri arasındaki çift yönlü neden-sellik ilişkisi tespit etmişlerdir.  Çalışmanın kalan bölümlerinde sırasıyla veriler ve ekonometrik meto-doloji, ekonometrik test sonuçları ve sonuç bölümleri yer almaktadır.  
2. VERİLER VE EKONOMETRİK METODOLOJİ  Çalışmada kullanılan 2006:M1-2018:M6 dönemi aylık verileri TCMB, IFS, FRED, "Yahoofinance web database"den, GEPU verileri ise EPU websitesinden alınmıştır.   Çalışmada makroekonomik değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin analiz edilmesinde son yıllarda sıklıkla kullanılan yöntem olan, Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL modeli kullanılmıştır. ARDL metodu, kullanılan serilerin düzeyde ya da farkta durağan olmaları durumunda bile örneklemde bilgi kaybına neden olmadan sağlıklı sonuçlar verebildiği (Duasa, 2007 ve Adom vd. 2012), küçük örneklem durumunda da güvenilir tahminler sunabildiği ve hata düzeltme terimi kulla-narak verilen değişkenlerin kısa vadeli etkilerini uzun vadeli bir denge ile bir-leştirerek, verilen değişkenler arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi aynı anda değerlendirilmesini sağladığı için tercih edilmiştir.  Seçilen makroekonomik değişkenler ile hisse senedi getirileri arasın-daki nedensellik ilişkinin araştırılması için Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001)'in yeniden düzenlenmiş ARDL formu (1) no’lu denklemde sunul-muştur.         

 
(1)  (1) nolu denklemde  değişkenlerin farkı, , BIST100 endeksinin log serisi (LNBIST100), , Türkiye'nin sanayi üretim endeksinin log serisi. 
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Türkiye'nin reel efektif döviz kurunun log serisi, tüketici fiyat endek-sinin log serisi,  Türkiye'nin kısa vadeli repo faiz oranı,  özel sektöre verilen banka kredilerinin log serisi,  Türkiye'ye gelen sermaye girişleri, küresel ekonomik politika belirsizlik endek-si, isesıfır ortalama ve sabit varyanslı hata terimi olarak tanımlanmıştır.  Seçilen makroekonomik değişkenler ve hisse senedi getirileri arasın-daki uzun vadeli ilişkinin varlığı, ilk önce en küçük kareler (OLS) yöntemi kul-lanılarak (1) no’lu denklem ile tahmin edilmiştir. Denklem (1) 'deki değişken-ler arasında eş bütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi ve alternatif hipotez (2) ve (3) no’lu denklemlerde gösterilmektedir.       
 

 (2)        (3)  ARDL yaklaşımı kullanılarak, kısa ve uzun vadeli dinamik ilişkiler tah-min etmek için, (1) no’lu denklem, ARDL modelinin (4) ve (5) eşitliklerinde gösterilen hata düzeltme versiyonu olarak yeniden yazılabilir ve (5) no’lu denklemde  hata düzeltme terimidir: 
 
 

(4)          
(5) 

 
3. EKONOMETRİK TEST SONUÇLARI 
3.1.Birim Kök Testi  Tablo 1’de kullanılan değişkenlere ait sabit ve trendli kırılmalı birim kök test sonuçlarına göre CAPINFLW ve LNGEPU düzeyde durağan iken LNBIST100, LNIP, LNRER, LNCPI ve INTR birinci farklarında durağanlaşmak-
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tadır. Birim kök test sonuçlarının, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını işaret etmesi tahmin yöntemi olarak ARDL kullanımı için güçlü bir gerekçe sağlamaktadır.  
 
Tablo 1: Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları (sabit ve trendli) 

Değişkenler Düzey 1. Fark Ka-

rar Değiş-

kenler 

Düzey 1. Fark Ka-

rar  LNBIST100 -2.9253* 
(-5.3391) 

-12.4676* 
(-5.3391) 

 I(1) INTR -3.4359* 
(-5.3391) 

-8.2715* 
(-5.3391) 

 I(1) 
LNIP -4.0129* 

(-5.3391) 

-15.6493* 
(-5.3391)  I(1) LNCREDIT -3.9103** 

(-4.8419) 

-5.0942** 
(-4.8419)  I(1) 

LNRER -3.8734* 
(-5.3391) 

-9.7371* 
(-5.3391) 

 I(1) CAPINFLW -9.8577* 

(-5.3391)  

 I(0) 
LNCPI -2.3131* 

(-5.3391) 

-8.8118* 
(-5.3391) 

 I(1) LNGEPU -5.6686* 

(-5.3391) 

  I(0) 
Not: * ve ** ifadeleri tahmin sürecinde kullanılan değişkenlere ait birim kök test sonuçlarını sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini tanımlamaktadır. 

 
3.2. ARDL Sınır Testi  Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılarak en uygun gecikme uzunluğunu belirlenmesiyle Tablo 2'deki ARDL sınır testi sonuçları elde edilmiştir. Buna göre, bağımlı değişken LNBIST100 ile bağımsız makroekonomik değişkenler (LNIP, LNRER, LNCPI, INTR, CREDIT, CAPINFLW ve LGEPU) değişkenler ara-sında eş bütünleşmenin olmadığını ifade eden boş hipotez reddedilmektedir, çünkü LNBIST100 için hesaplanan F-istatistik değeri (4.03897) %1 anlamlılık düzeyinde I(1) sınır kritik değerinden (3,99) büyüktür.  Böylece, değişkenler arasında eşbütünleşme varlığı tespit edilmekte yani değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı anlaşılmaktadır.   
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Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları 
Mo-
del:LNBIST100=f(LNIP,LNRER, 
LNCPI,INTR,LNCREDIT,CAPINFL
W,LNGEPU) 

Optimal 
Gecikme 

Uzunluğu 

F-
istatis-
tiği 

SınırTesti 
Kritik  

Değeri 

Karar 

 I (0) I (1)  LNBIST100 (2, 3, 3, 0, 1, 1, 0, 6)   4.03897* 2.88 3.99 Eşbütünleşme Not-1: * F-istatistiği için kritik değerler %1 anlamlılık düzeyinde alt sınır için, 2.88 iken üst sınır için ise, 3.99’dir. Bu durumda, tahmin edilen modelde %1 anlamlılık düzeyinde değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi vardır. Not-2: Bounds kritik değerleri Pesaran et al. (2001)’densınırlı sabit ve trendsiz olarak alınmıştır. 
 
Tablo 3: Kısa ve Uzun Dönem ARDL Tahmin Sonuçları 

BağımlıDeğişken = LNBIST100  

Değişken Katsayı StandartHata t-İstatistiği OlasılıkDeğerleri 

KısaDönemSonuçları  D(LNBIST100(-1)) -0.151331 0.075790 -1.996725 0.0481 D(LNIP) 0.004543 0.237344 0.019141 0.9848 
D(LNIP(-1)) 0.571335 0.242612 2.354936 0.0201** 

D(LNIP(-2)) 0.621276 0.251324 2.472010 0.0148* 

D(LNRER) 0.980522 0.206279 4.753382 0.0000* D(LNRER(-1)) -0.187380 0.203287 -0.921750 0.3585 
D(LNRER(-2)) 0.502839 0.190131 2.644703 0.0093* 

D(INTR) -2.928784 0.730947 -4.006837 0.0001* 

D(LNCREDIT) 1.011969 0.289255 3.498529 0.0007* 

D(LNGEPU) -0.063334 0.026651 -2.376410 0.0191* D(LNGEPU(-1)) 0.000828 0.028836 0.028710 0.9771 D(LNGEPU(-2)) 0.015537 0.029581 0.525233 0.6004 D(LNGEPU(-3)) 0.006263 0.028318 0.221172 0.8253 
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D(LNGEPU(-4)) -0.053408 0.026082 -2.047679 0.0428** 

D(LNGEPU(-5)) -0.091284 0.025948 -3.517985 0.0006* 

CointEq(-1)* -0.200928 0.032268 -6.226885 0.0000 
Uzun Dönem Sonuçları LNIP 0.702671 0.621713 1.130217 0.2606 LNRER -0.513028 0.524194 -0.978699 0.3297 

LNCPI 2.389826 0.894884 2.670544 0.0086* 

INTR -2.707095 1.228452 -2.203663 0.0295** LNCREDIT -0.685021 0.405358 -1.689915 0.0936*** 
CAPINFLW 3.29E-05 1.42E-05 2.318196 0.0221** LNGEPU -0.229984 0.135286 -1.699983 0.0917*** C 14.44955 4.743858 3.045949 0.0029 
 

Test Test Statistics Probability Normality2 0.565417 0.753739 Functional form3   1.719675   0.1923 Heteroscedasticity4 1.665232 0.0409 Serial correlation5 1.522680 0.1335 CUSUM  Unstable CUSUMSQ Stable 
Not: *, ** ve *** ifadeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 2Jarque-Bera normality test sonuçları. 3Ramsey RESET test sonuçları. 4 Breusch-Pagan-Godfrey test sonuçları. 5Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sonuçları. 

  Tablo 3'te yer alan sonuçlar, uzun dönemde BIST100 hisse senedi geti-rilerinin belirleyicilerinin pozitif olarak CPI ve CAPINFLW; negatif olarak INTR, CREDIT ve GEPU olduğunu ortaya koymaktadır. Kısa dönemde ise IP’nın ge-cikmeli değerleri D(LNIP(-1 ve -2)), RER ve RER’in gecikmeli değeri D(LNRER(-2)) ve CREDIT’deki değişmeler pozitif, INTR, GEPU ve GEPU’nun 
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gecikmeli değerlerindeki D(LNGEPU(-4 ve -5)) değişmeler ise hisse senedi getirilerine negatif etki etmektedir. ARDL tahmin sonuçları kısa ve uzun dö-nemde hisse getirilerinin belirleyicilerinin farklılık gösterdiğini ve sadece INTR ve GEPU’daki değişmelerin her iki dönemde de önemli belirleyici özelliği taşıdığını ifade etmektedir. katsayısının başka bir ifade yolu olan, CointEq (-1) katsayısının (0.200928) negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olarak tahmin edilmesi, BİST100 ile seçilen makroekonomik değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişki için başka bir kanıt sunmaktadır. Tahmin edilen düzeltme katsayısı hızının değerine göre, LNBIST100'deki değişiklikler her ay % 20 oranında düzeltil-mektedir. Modelin güvenilirliğini test etmek için, Tablo 3'te yer alan seri kore-lasyon ve değişen varyanslılık varlığı Breusch-Pagan-Godfrey Seri Korelasyonu Lagrange Çarpanı (LM testi) ve White değişen varyans testi ile araştırılmıştır. Ayrıca hataların normal dağılımı ve modelin formunun doğruluğu normallik testi ve Ramsey Reset testi ile sınanmıştır. Ki-kare testlerinin p değerlerine göre; model iyi tanımlanmış, hatalar normal dağılmış ve seri korelasyon yok-tur. Bununla birlikte, sonuçlar değişen varyans varlığı olduğunu göstermekte-dir. Bu nedenle, değişen varyans problemini düzeltmek için White Test uygu-lanmıştır.  
4. SONUÇ Bu çalışma küresel ekonomik politika belirsizliği altında Türkiye'de his-se senedi getirilerinin kısa ve uzun dönemli makroekonomik belirleyicilerini ARDL yöntemini kullanarak analiz etmektedir. Bağımlı değişken BIST100 kısa dönemde LIP, LRER, CREDIT pozitif, INTR ve GEPU negatif; uzun dönemde ise CPI ve CAPINFLW pozitif, INTR, CREDIT ve GEPU negatif yönde etkilenmekte-dir. Elde edilen sonuçlar ise literatürde yer alan teorik ve ampirik çalışmalar ile uyumludur.  IP ve BIST100 hisse senedi getirileri arasındaki pozitif ilişki, ekonomik aktivitedeki artışın hisse senedi fiyatlarına ve dolayısıyla getirilerin artmasına neden olduğunu göstermektedir. RER ile uzun vadede BIST100 hisse senedi getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin ara-malı ve nihai mallara ithalatına bağımlı olması nedeniyle, Türk Lirası'nın de-ğerlenmesi ithalatı daha ucuz hale getirmekte ve üretimdeki girdi maliyetlerini azaltmaktadır. Özer (2015) tarafından önerildiği üzere, liranın değerlenmesi firmaların gelecekteki kârlılığının artmasına neden olmaktadır.   
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CPI ve BIST100 hisse senedi getirileri arasındaki pozitif ilişki ise Keynesyen yaklaşımın beklentilerini karşılamaktadır.  Bu çalışmanın önemli ve farklı bir sonucu, CAPINFLW ve GEPU’daki pozitif gelişmelerin Türkiye hisse senedi getirilerini sırasıyla olumlu ve olum-suz yönde etkilemesidir. Uzun dönem katsayılarına göre, hisse senedi getiri-sindeki değişimin çoğu sermaye girişindeki değişikliklerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir. Elde edilen bir diğer önemli bulgu, küresel GEPU artışlarınınBIST100 hisse senedi getirilerini olumsuz yönde etkilemesidir. Bu sonuç, dış talep ve arz şoklarının BIST100 üzerinde etkilerini göstermektedir. Teorinin öne sürdüğü gibi, GEPU artışları, GOÜ'lerde sermaye girişindeki dü-şüşle olumsuz yayılma (spillover) etkilerine neden olabilir çünkü yüksek bir GEPU yatırımcıların risk alma istekliliğini azaltabilir. Bu yüzden ticari ve finan-sal olarak dışa bağımlı ekonomilerin bu negatif etkileri azaltmak için uzun dö-nemli politikalara ihtiyacı olabilir.   
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Özet Özel istihdam büroları iş arayan işçiler ile işçi arayan işverenleri herhangi or-tamda bir araya gelmelerini sağlayan kurumlardır. Günümüzde özel istihdam bürola-rına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bunun sebebi ise tarihsel süreç dikkate alındığında savaşlar ve krizlerdir. Savaşlar ve krizlerin sonucunda yaşa-nan yüksek oranda işsizlik beraberinde bu kurumlara olan ihtiyacı getirmiştir. Özellik-le İkinci Dünya savaşından sonra oluşan yeni dünya düzeninin uluslararası kurumla-rından biri olan Birleşmiş Milletler’ in çalışma hayatını ele alan kuruluşu olan Uluslara-rası Çalışma Örgütü (ILO) 1949 yılında kabul ettiği 96 Sayılı Sözleşme ile Özel İstihdam Bürolarının küresel meşruiyetini yaygınlaştırmış ve önemli bir dönüşümü gerçekleş-tirmiştir. Bu dönüşümün yanı sıra ILO’nun sonraki yıllarda kabul ettiği sözleşmeler ve tavsiye kararlar ile özel istihdam bürolarının uluslararası alanda yasal çerçevesi çizil-miştir. Bu kapsamda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün özel istihdam büroları ile ilgili olan sözleşmeleri ve tavsiye kararları incelenerek, işgücü piyasasının etkinliği için önem teşkil eden bu bürolar hakkındaki düzenlemeler gözler önüne serilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Özel İstihdam Büroları, İlo sözleşmeleri, İşsizlik, İstihdam, Tavsiye ve Kararlar  
Abstract Private employment offices are institutions that enable workers seeking jobs and employers looking for workers to get together in any environment. The need for private employment offices is increasing day by day. When the historical process is taken into consideration, the main reason for this is wars and crises. The high rate of unemployment resulting from wars and crises brought along the need for these institutions. The International Labor Organization (ILO), which is the organizations 
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that handles the working life of the United Nations and one of the international institutions of the new world order especially after the Second World War expanded its global legitimacy and realized a significant transformation with the Convention No. 96 adopted in 1949. In addition, the private employment offices framework has been drawn up in the international field with the contracts and recommendation decisions adopted by the International Labor Organization in the following years. In this context, International Labor Organization's contracts and recommendations related to private employment offices will be examined and the regulations on these offices, which are important for the efficiency of the labor market, will be revealed. 
Keywords: Private Employment Offices, ILO Contracts, Unemployment, Employment, Recommendations and Decisions  
1. GİRİŞ Geçmişten günümüze işsizlik ve işsizliğin neden olduğu sorunlar toplum-lar için gelişmenin önünde büyük bir engel olmuştur. İşsizlikle mücadele top-lumsal barışın sağlanmasının yanı sıra iktisaden toplumların kalkınmasını da sağlayan çok yönlü bir eylemdir. Bu nedenle işsizliğin önüne geçebilmek, işsiz-liğin yol açtığı toplumsal yaraları sarabilmek adına uluslar tarihsel süreç içeri-sinde birçok sosyal politika ve istihdam politikası uygulamıştır. Önceleri kamu istihdam büroları aracılığı ile bu politikaları gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Ancak zamanla değişen koşullar ve çağın getirdiği yenilikler karşısında kamu istihdam kurumları istihdamı arttırmak ve işsizliğe tedbirler almak konusunda yetersiz kalmıştır. Bu nedenle uluslararası arenada istihdamı düzenleyen, ça-lışma hayatı ile ilgili normlar oluşturan ve üye ülkelere bu konularda gerekli bilgi akışını sağlayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istihdam hizmetleri konusunda birtakım düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler kamu istihdam hizmetlerinin yanında bir kurumun daha istihdam hizmetleri konusunda yetki-li olabileceğini ortaya koymuştur. O kurum özel istihdam bürolarıdır. Özel is-tihdam büroları kamu istihdam hizmetlerinin yanında işsizlikle mücadelede ve istihdamı doğru yönlendirme konusunda yardımcı olacaktır. Bu büroların faa-liyetlerini düzenleyen, onların kamu istihdam büroları ile birlikte çalışmaları hakkında bilgiler veren sözleşmeler düzenleyen ILO zamanla uygulamada kar-şılaşılan sorunlar ve çağın getirdiği yenilikler ile sözleşmeleri tadil etmiş ve düzenlemiştir.  Çalışmanın konusu itibariyle özel istihdam büroları ile ilgili olarak 2 sa-yılı İşsizlik Hakkında sözleşme, 34 Sayılı Ücretli İŞ Bulma Büroları Hakkında Sözleşme, 88 Sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme,96 
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sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme, 181 Sayılı Özel İstihdam Büroları Hakkında Sözleşme ve son olarak 188 sayılı Özel istihdam Büroları Hakkındaki Tavsiye Kararı ele alınacaktır. 
 
2.ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE İLO SÖZLEŞMELERİ 
2.1. İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan işsizlik sorununa tedbir alma ve işsizliğin meydana getirdiği sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazır-lanan bu sözleşme ILO’ya üye ülkelerin işsizlikle mücadele etmesini ve bunun-la ilgili olarak ne gibi tedbirler alınması gerektiğini kapsamaktadır (Sayın, 2004: 56).  Özel istihdam bürolarının yaygınlaşmasında ve hukuksal zeminde meş-ruiyet kazanmasında ILO’nun olumlu etkisi olmuştur. ILO’nun özel istihdam büroları ile ilgili ilk kabul ettiği sözleşme, 1919 yılında çıkarılan 2 No’lu “İşsiz-lik Sözleşmesidir ve ilk ücretsiz iş bulma bürosu kurulması bu sözleşmede yer almıştır. Türkiye’nin 1950 yılında onayladığı 2 No’lu Sözleşme işsizliğin top-lumsal hayatta yol açtığı olumsuzlukları gidermeye yöneliktir.  Sözleşmeye göre, sözleşmeyi onaylayan her ülke işsizliğe karşı yürütülen savaşta, alınmış ve alınacak önlemlere dair bilgi ve istatistikleri en geç üç aylık dönemlerde Uluslararası Çalışma Bürosu’na göndermeli ve bütün bu bilgiler Uluslararası Çalışma Bürosu bünyesinde toplanmalıdır. (Madde.1) İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme, onaylayan ülkelere, merkezi bir ku-rumun denetiminde resmi bir parasız iş bulma büro sistemi kurma zorunlulu-ğu getirmektedir. Kurulacak olan bu ücretsiz iş bulma bürolarının faaliyetleri ve diğer konularla ilgili görüşleri alınmak üzere işçi ve işveren temsilcilerinden oluşacak komitelerin kurulması da belirtilmiştir. (Madde 2/I) Sözleşmede, parasız resmi ve özel iş bulma büroları aynı anda var oldu-ğu durumlarda, bu büroların ulusal bir plan kapsamında birbirleriyle uyumlu çalışmaları için gerekli önlemler alınması hükme bağlanmıştır. (Madde 2/II). Sözleşme hükümlerine göre istihdam hizmeti öncelikle ücretsiz yapılan kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında istihdam hizmetleri-nin yalnızca devlet tekelinde olmaması için ücretsiz iş bulma bürolarının ya-nında, özel iş bulma bürolarının da bulunması durumunda bu kurumların ko-
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ordineli bir biçimde çalışmalarının düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir (Sa-yın, 2004: 57). Özetle, ILO’nun 1919 yılında kabul edilen İşsizlik Hakkında 2 sayılı Söz-leşmede; 
  Ücretsiz kamu istihdam büroları ile özel istihdam bürolarının koordi-nasyonu 
  Üçlü danışma komiteleri (işçi, işveren, devlet) ve merkezi bir otorite-nin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonuyla beraber kamusal istihdam hiz-metlerinin sağlanması 
  İşsizlik halinde işsizlik sigortası sistemi kurularak işsizliğin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi gibi hükümler yer almıştır. 
2.2. Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 34 Sayılı Sözleşme Birinci Dünya Savaşı sonrası daralma görülen iş ve iş bulma hizmetleri, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin yarattığı işsizlik sorununun ardından hız ka-zanmıştır. Özel istihdam büroları aracılığıyla iş arayanları korumak gayesiyle ILO tarafından 1933 yılında “Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 34 sayılı Söz-leşme” kabul edilmiştir. Türkiye’nin 1946 yılında onayladığı söz konusu söz-leşme bazı istisnalar dışında kazanç amacı gütmeyen iş bulma bürolarının da yetkili makamdan izin almaları ve onun denetiminde olmaları şartıyla faaliyet-te bulunmaları onaylanmıştır (ÇSGB,2013:17-18). 34 sayılı Sözleşme, ücretli iş bulma bürolarını, kazanç gayesi güden iş bulma büroları ve kazanç gayesi gütmeyen iş bulma büroları olarak iki başlık altında düzenlenmiştir. (Madde 1/a ve b). Bu düzenlemeye göre; 1)Kazanç amacı güden iş bulma büroları, doğrudan ya da dolaylı olarak taraflardan biri maddi bir menfaat amacı ile, bir iş veya bir işveren işçi bulmak konusunda aracılık eden şahıs, müessese, acente ve diğer teşekkül olarak ta-nımlanmaktadır (Madde 1/a). Ancak özellikle veya esas itibariyle faaliyet ko-nusu işverenlerle işçiler arasında aracılık hizmeti vermekten ibaret olanlar harici, gazete ve diğer yayınlar, ücretli iş bulma bürosu tanımının dışında tu-tulmuştur (Madde 1/a son).  2)Kazanç amacı gütmeyen iş bulma büroları ise maddi bir menfaat ama-cı olmaksızın iş verenden veya işçiden, servisleri için duhuliye, aidat veya baş-ka herhangi bir isim altında para alan şirket müessese, acente veya diğer kuru-luşların iş bulma servislerini ifade eder (Madde 1/b). Bu hükümlerden yola çıkarak, kazanç amacı güden iş bulma bürolarının belirli bir geçiş döneminin ardından kapatılacağı belirtilmiştir. Bunlar hüküm-
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lerde belirtildiği üzere 3 yıl içinde kapatılacaktır. Bu dönemde kazanç amacı güden bürolar açılmayacak, belirli bir tarifedeki ücret ve masraflar dışında para temin edemeyeceklerdir. Ancak, bazı meslek ve sanatlar yönünden, yetkili makamın izniyle kazanç amacı güden bürolara imkan tanınmıştır. (Ekin: 2001:72) Kazanç gayesi taşımayan iş bulma büroları bakımından sözleşme yasak-lama getirilmemekle beraber bu bürolara uygulanacak birtakım esaslar belir-tilmektedir. Buna göre öncelikle bu tür bürolar yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklar(Madde 4/a) ve yetkili makamdan her yıl yenilenecek izin alma zorunluluğu bulunacaktır(madde 4/b). Yine bu büroların yaptıkları masraflar dikkate alınmak suretiyle yetkili makamca belirlenecek bir tarifede yazılı ücret ve masrafları alabilecek (Madde 4/c), tarifeden daha yüksek bir ücret talep edemeyeceklerdir. Son olarak, yetkili makamca izin verilmiş olmak ve ilgili ülkeler arasında mevcut bir anlaşmayı uygulamak koşulu ile yabancı ülkelere veya ülkelerden işçi temin edebileceklerdir (Madde 4/d) Türkiye ILO tarafından 8 Haziran 1933 tarihinde onaylanan 34 sayılı “Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi” ‘ni 11 Şubat 1946 tarihinde onaylanmış-tır. (Cam,2008:22) 1933 tarihinde onaylanan 34 sayılı ILO sözleşmesi katı ku-rallar getirmiştir. Sözleşme kazanç gayesiyle çalışan ücretli iş bulma büroları-nın üç yıl içinde kapatılmalarını kazanç gayesi gütmeyen büroların ise yetkili makamın izni ile çalışabilecekleri öngörmektedir. (Tuncay, 1995:4) 
2.3. İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 sayılı Sözleşme ILO’nun 1948 tarihli konferansında kabul edilen İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması Hakkında 88 No.lu Sözleşme yasaklar getirmemekte seçe işe yerleş-tirmenin devlet tarafından kurulacak istihdam büroları tarafından yerine geti-rileceği hükme bağlanmıştır. Bu sözleşme Türkiye tarafında 1949 yılında kabul edilmiştir (Tuncay, 1995:4). 1948 tarihli İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Söz-leşme ile sözleşmeyi onaylayan ülkelere, herkese ücretsiz istihdam hizmeti sağlayan kamu istihdam kurumu kurma yükümlülüğü getirilmiştir (Öz, 2008: 20). Sözleşmedeki hükümlere göre İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkın-da 88 numaralı sözleşmeye göre, üye ülkeler bir amme ve parasız iş ve işçi bulma servisi kurarlar. (Madde 1). Yetkili makamlar amme iş ve işçi bulma servisiyle kazanç amacı gütmeyen hususi İş ve İşçi Bulma Büroları arasında iş birliği sağlamak için gerekli tedbirleri alır (Madde 11)(Sözer, 1994: 5) 
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Sözleşmeye göre istihdam kurumlarının, bir kamu kurumunun denetimi altında toplanarak (Madde 2), ülkenin her yanında ve yeterli sayıda örgütlenip (Madde 3) hizmet sunmaları sağlanmalıdır. İşçilerin etkili bir şekilde bulun-masını ve işe yerleştirilmesini sağlayacak şekilde örgütlenmeleri gereken is-tihdam kurumları (Madde 6), uygun iş bulabilmek için işçilere, uygun işçi bu-labilmek için de işverenlere yardım etmeleri (Madde 6/a), bu amaçla şu husus-ların sağlanarak uygun önlemlerin alınması gerekmektedir: 
• İş talebinde bulunanların mesleki vasıf, tecrübe ve isteklerini belirleye-rek, fiziki ve mesleki yeteneklerine göre imkân dâhilinde mesleki yöneltme, mesleki yetişme veya mesleki uyum hususlarında onlara yardımda bulunmak (Madde 6/a-i), 
• İşverenlerden, servise bildirdikleri boş işleri ve bu işler için işçilerde aradıkları özelliklerle ilgili sarih bilgi elde etmek (Madde 6/a-ii), 
• İstenilen fiziki ve mesleki kabiliyete sahip talipleri boş işlere sevk et-mek (Madde 6/a-iii), 
• Büro, talipleri uygun şekilde yerleştirmek yahut boş yerleri uygun şe-kilde doldurabilecek durumda değilse, arz ve taleplerini bir bürodan başka bir büroya havale etmek suretiyle işleri düzenlemek (Madde 6/a-iv), 
• İş arzını çeşitli mesleklerdeki iş imkânlarına göre ayarlamak amacıyla, meslekler arasında geçişi kolaylaştırmak (Madde 6/b-i), 
• İşçilerin uygun iş imkânları bulunan bölgelere nakillerine yardım ama-cıyla, coğrafi mobiliteyi kolaylaştırmak (Madde 6/b-ii), 
• İşçi arz ve talebindeki dengesizliği gidermek için, işçilerin bir bölgeden diğerine geçici şekilde nakillerini kolaylaştırmak (Madde 6/b-iii), 
• İşçilerin, bir ülkeden diğerine, ilgili hükümetlerce uygun bulunacak ha-reketlerini kolaylaştırmak (Madde 6/b-iv), 
• Gerektiğinde, iş piyasası durumu hakkında mevcut bütün bilgileri top-layıp tahlil etmek ve bu bilgileri ilgili kamu makamlarıyla, işveren ve işçi örgüt-lerine ve herkese hazır bulundurmak (Madde.6/c), 
• İşsizlik sigortası yardımlarında ve işsizlere yardımı hedefleyen diğer tedbirlerin uygulanmasında iş birliği yapmak (Madde 6/d), 
• Gerekli hallerde uygun bir çalıştırma durumunun sağlanmasıyla ilgili sosyal ve ekonomik planların hazırlanmasında diğer kamu ve özel kuruluşlara yardım etmek (Madde 6/e). Ayrıca, sakat kişiler gibi belirli işçi kategorilerinin ihtiyaçlarına cevap vererek (Madde 7/b), iş ve işçi bulma ve mesleki yöneltme servislerinin çerçe-
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vesi içinde gençler için özel önlemler alınması ve geliştirilmesi (Madde 8) dü-zenlenmektedir. Sözleşme, istihdam kurumunun kurulmasında, işlemesinde ve politika-sının genişlemesinde işbirliğinin sağlanması amacıyla, işveren ve işçi örgütle-rinin görüşü alındıktan sonra, eşit sayıda atanan ulusal veya gerektiğinde böl-gesel ve mahalli danışma komisyonları kurulmasını (Madde 4/1,2,3 ve Madde 5) hükme bağlamaktadır. Sözleşmede, istihdam kurumu personelinin, hükümet değişikliklerine ve dış etkilere bağlı olmayan, memuriyette istikrarını sağlayacak bir statü ve hiz-met şartlarından yararlanan kamu personelinden oluşturulması, göreceği gö-revi yerine getirmek için aranılan ehliyete bakılarak yetkili makamca atanma-ları ve görevlerini yerine getirebilecek şekilde yetiştirilmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Madde 9/1, 2, 3, 4). Bu sözleşmenin temel niteliği, bir yasaklama getirmekten çok bu alanda devletin sorumluluklarını belirtmesidir. Sözleşmeyi imzalayan ülkeler, böyle bir resmi, ücretsiz kurum kurmakla sorumlu hale gelmiş ve bu kurumların etkin bir şekilde çalışması için gerekli altyapı ve kurallar belirtilmiştir (Ekin, 2011:73). 
2.4. Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme Türkiye, UÇÖ tarafından 08 Haziran 1949 tarihinde onaylanan “Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi” ni, 08 Ağustos 1951 tarihinde onaylamıştır. Bu sözleşme ile özel istihdam bürolarının işgücü piyasasındaki yeri kesinlik ka-zanmıştır (Malgaç, 2017: 270).  Sözleşme esas itibariyle 34 sayılı “Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi” nin yeniden düzenlenmesini ve 1948 tarihinde onaylanmış olan 88 sayılı “İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi” ni tamamlayacak nitelikte hükümleri kapsamaktadır. 96 sayılı “Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi” ile özel istih-dam bürolarının çalışmalarına ilişkin hükümler daha esnek hâle getirerek, bu bağlamda özel istihdam bürolarının kapatılmasından vazgeçmiş ve üye ülkele-re özel istihdam bürolarına imkân tanıma ya da tanımama hususunda bir se-çim hakkı verilmiştir (Kutlu,2010: 42).  Nitekim 96 Sayılı Sözleşme’nin ikinci maddesinin 1 numaralı fıkrasında; “Bu sözleşmeyi onaylayan her ülke, kazanç gayesinde olan ücretli iş bulma bürolarının kaldırılmasını ve diğer iş bulma bürolarının bir düzene bağlanma-sına ilişkin hükümleri ihtiva eden ikinci bölüm hükümlerini mi yoksa kazanç 
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amacı güden iş bulma büroları da dahil olmak üzere ücretli iş bulma büroları-nın bir düzene bağlanmasına ilişkin hükümleri ihtiva eden, üçüncü bölüm hü-kümlerini mi kabul ettiğini, sözleşmeyi onaylamış olduğu belgede belir-tecektir.” hükmü yer almaktadır (Pul, 2006:74). Sözleşme, istihdam bürolarını "ücretli iş bulma bürolarını", kazanç amacı güden ve kazanç amacı gütmeyen istihdam büroları olarak iki sınıfa ayırmış ve tanımlamıştır (Madde l/a-b). 34 sayılı Sözleşmeyi tadil eden 96 sayılı "Ücretli İstihdam Büroları Hak-kında Sözleşme", ILO sözleşmeleri arasında kendine has özellikleri olan farklı bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme ile daha önce yapılan sözleşme, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile 34 sayılı Sözleşmede kabul edilen ücretli istihdam bürolarının kapatılmasından vazgeçi-lip, üye ülkelere bu konuda tercih yapma hakkı sunulmuştur. Bu tercih hakkını ülkelerin mutlak kamu tekelini devam ettirme ya da kısmen vazgeçme şeklinde kullanabilmeleri mümkündür (Sayın, 2004:69). Buna göre, bu sözleşmeyi ka-bul eden her üye ülke, sözleşmeyi onaylama belgesinde sözleşmenin, ücretli iş bulma bürolarının aşama aşama kaldırılmasını ve diğer istihdam bürolarının düzenlenmesini öngören II. bölüm hükümlerini veya kazanç gayesi taşıyanlar da dahil olmak üzere ücretli istihdam bürolarını düzenleyen III. bölüm hüküm-lerini tercih ettiklerini belirtecektir (Madde 2/1). Üye ülke sözleşmenin II. bö-lümün onaylanması durumunda, katı bir tekel uygulamasını benimsemiş ola-caktır. Üye ülkenin III. bölümü onaylaması durumunda ise, istihdam büroları-nın kamu kurumu yanında, kazanç gayesi taşımak amacıyla özel istihdam bü-rolarının da faaliyet göstermesine izin verilmesine imkân tanıyacaktır. III. bö-lümün onaylanması, emek piyasasının düzenlenmesinde üye ülkelere daha esnek bir uygulama imkânı sunduğu göze çarpmaktadır. Sözleşmenin II. bölü-me nazaran daha esnek olan III. bölümünü onaylayan ülkelere, sonradan bun-dan vazgeçerek, daha katı hükümler taşıyan II. bölüm hükümlerini kabul etme imkânı da vermektedir. Bu durumda, sözleşmenin III. bölüm hükümleri, söz konusu ülke hakkında yürürlükten kaldırılarak II. bölüm hükümleri kendisine uygulanacaktır (Madde 2/2). Sözleşmenin II. Bölümünde, kazanç amacı güden ücretli istihdam bürola-rının, süresi yetkili makam tarafından belirlenecek sınırlı bir sürede kapatıla-cağını hükme bağlamıştır (Madde 3/1). Yetkili makam farklı kategorilerdeki şahıslara iş bulan bürolarının kapatılması ile ilgili farklı süreler koyabilecek (Madde 3/3), ancak resmi bir kamu istihdam bürosu kurulmadıkça bu tür bü-rolar kapatılamayacaktır (Madde 3/2). Bu bürolar, kapatılmalarına kadar ge-



İLO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları Çerç evesinde Özel İstihdam Büroları 
 
 

 463

çecek süre içerisinde, yetkili makamın denetiminde faaliyet göstereceklerdir (Madde 4/l-a), ancak yetkili makam tarafından onaylanmış veya belirlenmiş harçları ve masrafları alabileceklerdir (Madde.4/l-b). Yetkili makamın kontro-lü, bu büroların işlemleriyle ilgili suiistimallerin önüne geçmek gayesiyle ilgili işçi ve işveren örgütlerinin fikirleri alınarak yapılacaktır (Madde 4/2-3). Ka-zanç amacı gütmeyen istihdam bürolara ise sözleşmede bir yasaklama getiril-memekle birlikte, bu büroların yetkili makamın iznine ve denetimi altında ola-cakları (Madde 6/a), yaptıkları masraflar dikkate alınarak anılan makamın belirlediği bir tarifeye göre ücret alabilecekleri (Madde 6/b), yine yetkili ma-kamdan izin alarak yabancı ülkelere işçi gönderip, getirebilecekleri (Madde 6/c), işlemlerini ücretsiz yaptıklarına ilişkin görüşe sahip olmak için gerekli önlemleri alacakları (Madde 7) ve sözleşme ve mevzuata aykırılık halinde iznin iptali dahil gerekli cezaların uygulanacağı (Madde 8) belirtilmektedir. Sözleşmeyi onaylayan ülkelere tanınan ikinci seçenek, ücretli istihdam bürolarının düzenlenmesi başlığını taşıyan III. bölümün onaylanmasıdır. Söz-leşmenin bu bölümünde, kazanç amacı güden ücretli istihdam büroları, yetkili makamın kontrolü altında faaliyet gösterecekler (Madde 10/a), yetkili makam tarafından uygun sürelerde yenilenecek birer yıllık ruhsatnameye sahip bulu-nacak (Madde 10/b), yetkili makamca onanan veya tespit olunan tarifeye göre harç ve masraf alacaklardır (Madde10/c). Bu büroların yabancı ülkelere veya yabancı ülkelerden işçi sağlamaları, yetkili makamca izin verildiği takdirde ve yürürlükteki mevzuatta belirlenmiş koşullara göre olacaktır (Madde 10/d). Kazanç amacı gütmeyen ücretli istihdam büroları ise yetkili makamın iznini alacaklar ve onun kontrolünde faaliyet göstereceklerdir (Madde.11/a). Yetkili makam tarafından onaylanacak veya anılan makamca yapılan masraflar dikka-te alınarak belirlenecek tarifeden yüksek bir ücret alamayacak (Madde 11/b) ve yetkili makam tarafından izin verildiği takdirde, yürürlükteki mevzuatla belirlenmiş şartlar içinde yabancı ülkelere veya ülkelerden işçi sağlayabilecek-lerdir (Madde 11/c). Yetkili makam, ücretsiz istihdam bürolarının işlemlerini ücretsiz yaptıkları fikrinde haiz olması için gerekli tedbirleri alacaktır (Madde 12). Türkiye ILO’nun 96 sayılı sözleşmesinin III. Bölümünü onaylayarak, özel istihdam bürolarının devletin denetimi altında çalışabileceklerini kabul etmiş-tir. (Uşen, 2006:350) Sözleşme hükümlerine dikkat edilecek olursa ülkemiz tarafından onaylanan III. bölüm, II. bölüme nazaran daha yumuşak hükümleri içermektedir (Tuncay, 1995:4). 
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Sözleşmenin III. bölümü bazı gerçekleri tam olarak yansıtmamaktadır. III. bölümdeki düzenlemelerde, içerik dar tutulmuş ve yalnızca komisyonculuk türü hizmetler ele alınmıştır. Ayrıca, denetimde bir esneklik sağlanmayıp, sa-dece izin sistemi üzerinde durulmuştur. Bunun yanında, izinlerin her yıl yeni-lenmesi ve başvurulardan alınan ücretlerin kontrol birimlerine bildirilmesi zorunluluğu gibi, çağdaş emek piyasalarının bugünkü işleyişi bakımından sı-nırlandırıcı ve çağ dışı hükümlere yer vermektedir (Dereli, 1994: 75). Bununla birlikte 96 sayılı Sözleşme, özel ve kamu istihdam bürolarının aynı işgücü pi-yasası içerisinde bir arada var olmasını fakat katı bir kontrol mekanizması ile denetlenmesini hükme istemektedir. Başka bir ifadeyle, "denetime tabi birlikte çalışma modeli" kapsamında kurulabilecek özel istihdam bürolarının görevleri, kamu otoritesinin denetimi altında, iş arayan işgücü ile işçi arayan işverenler arasında aracılık ederek onları bir araya getirmektedir (Sayın, 2004:72). 
2.5. Özel İstihdam Büroları Hakkında 181 Sayılı Sözleşme Türkiye, özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin veren ve geçici iş ilişkisini mesleki faaliyet olarak düzenleyen ILO’nun 1997 yılında kabul ettiği 181 sayılı “Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi”ni ise onaylamamıştır. Bu söz-leşme özel istihdam bürolarının kuruluşuna yol açarken öte yandan çeşitli güvenceler de getirmektedir. Kamu istihdam hizmeti tekeline son verilmesine uluslararası ölçekte hukuksal geçerlilik kazandıran sözleşmede, özel istihdam bürolarının yaygınlaşmasında “işgücü piyasasının işlemesinde esnekliğin önemi” ve “özel istihdam bürolarının iyi işleyen bir işgücü piyasasında oyna-yabileceği role” işaret edilmektedir (Kutlu,2010: 42). Özel istihdam büroları ile ilgili olarak, ILO 1997 yılında 81. ILO konfe-ransında kabul edilen “181 Sayılı Özel İstidam Büroları Sözleşmesi” ile iş gücü piyasasının dinamizmini sağlama da kamu istihdam bürolarının yanında özel istihdam bürolarının faaliyetine izin verilmiştir (Günaydın,2017:7) 181 sayılı Sözleşmenin temel amacı, Özel İstihdam Bürolarının kurulma-larına ve faaliyet göstermelerine izin vermektir. Bu Sözleşme 1949 tarihli 96 sayılı Ücretli İstihdam Büroları Hakkında Sözleşmeyi revize etmiştir. Ancak Sözleşme, basit bir revizyon düşüncesinden hareket etmeyerek, artık ihtiyaçla-ra cevap veremez hale gelen 96 sayılı Sözleşmenin yerine, emek piyasasının dinamizmini sağlamada kamu istihdam büroları yanında özel istihdam bürola-rının faaliyetlerine izin verilerek istihdam hizmetlerinin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Sözleşmenin başlangıç bölümünde istihdam konusundaki temel ilkeleri şu şekildedir: 
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  İşgücü piyasasının işleyişinde esnekliğin öneminin farkına varılması, 
  İşçilerin kötü niyetli uygulamalara karşı koruma ihtiyacının olması, 
  Sendika özgürlüklerinin korunması, toplu pazarlık hakkı sağlanması ve sosyal diyalogun gerekliliğidir. Ayrıca ücretli iş bulma bürolarına ilişkin 96 sayılı Sözleşmenin kabulü esnasındaki koşullardan çok farklı bir ortamda faaliyette bulunan özel istih-dam bürolarının durumu incelenerek, ILO'nun 1994 yılındaki 81. Genel Konfe-ransında bu sözleşmenin değiştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sözleşme-nin getirdiği en önemli karar özel istihdam bürolarının serbestçe kurulmasına olanak sağlamasıdır. Sözleşmede, ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak beş gruba ayrılmış 16 istihdam bürosu tipi tespit edilmiştir. Özel istihdam bürosu kavramının belirlenmesinde bu kategoriler esas alınmıştır. Farklı özel istih-dam bürolarından anlaşılacağı üzere, 181 sayıl sözleşme, özellikle “Geçici İs-tihdam Büroları” olarak nitelendirilen ve kendine bağlı olarak hizmet sözleş-mesiyle çalışan işçileri üçüncü kişilere sağlayan ve sadece danışmanlık ve eği-tim hizmetleri veren büroları da özel istihdam bürosu olarak tanımlamaktadır (Ekin,2001: 58) 181 sayılı sözleşmeyle getirilen bir diğer yenilik, işçiler ve iş arayanlar-dan doğrudan ya da dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen bir ücret alınama-yacağı yönündedir. Sözleşme iş arayanları yalnızca ücret ödememe ilkesi ile koruma altına almamış, başka önlemler de belirtmiştir. Bunlar; işçiler ve iş arayanların özel istihdam büroları aracılığıyla iş aramaları süresince korunma-larını ve özel istihdam büroları aracılığıyla işe girenlerin kimselerin çalışma yaşamındaki hakları açısından korunmasını içermektedir. Bu hükümlerin ge-tirdiği korumacı düzenlemelere örnek olarak şu önlemler belirtilebilir: Özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilen çalışanların, 
 Toplu sözleşme düzeni içinde olabilmeleri, 
 Sendikal haklardan faydalanabilmeleri, 
 İş arayanların fiziksel ya da ideolojik görüşlerinin dikkate alınmaması, 
 Devletin sistemin uygulanması sırasında istismarı önleyici tedbirleri alması, 
 Çocuk işçi istismarının önüne geçilmesi, 
 İşçi ve işveren taraflarının bu sistem içinde var olmaları, 
 Veri tabanı oluşturularak, bu kimselere ait kişisel bilgilerin saklanması kaydıyla, bir merkezde toplanması. (Cam, 2008: 24) 
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Sözleşmenin hükümlerinin uygulanması aşamasında özel istihdam büro-larının denetlenmesi de açıklığa kavuşturulmaktadır. Sözleşmeye göre üye ülkeler denetimi, "iş teftiş kurumu veya diğer yetkili makamlarca" yapacaklar-dır (Madde. 14/2). Sözleşme hükümlerinin ihlali halinde cezai yaptırımlar da-hil gerekli önlemler alınacağı belirtilmektedir (Madde. 14/3). ILO, 85. Uluslararası Çalışma Konferansında 96 sayılı Sözleşmenin yerini almak üzere özel istihdam büroları hakkında 181 sayılı yeni bir sözleşmeyi kabul etmiştir. 96 sayılı sözleşme ile uluslararası hukuki bir düzenlemeye ka-vuşan özel istihdam bürolarının, emek piyasasında sınırlı biçimde faaliyette p olduğu ve iş bulma hizmetlerinin tamamına yakının kamu istihdam büroları tarafından verildiği görülmüştür. Ancak işgücü piyasalarının daha dinamik bir yapıya büründüğü kazandığı günümüzde, kamu kurumları aracılığı ile verilen istihdam sağlama hizmeti bu alanda ihtiyaç duyulan katkıyı tek başına yerine getirememektedir. 181 sayılı sözleşme, özel istihdam bürolarını çağın getirdiği şartlara göre yeni bir standarda bağlamakta, kamu istihdam bürolarının ya-nında özel büroların faaliyetlerine de izin vermektedir. Bunun yanında söz-leşme, istihdam hizmetlerinin kalitesini artırmak için kamu istihdam büroları ile özel istihdam büroları arasında iş birliği gerçekleşmesini belirtmekte, işçi-lerin ve iş arayanların istismarına karşı bireysel ve kollektif haklarının korun-ması gereğinden hareketle, özel büroların hizmetleri karşılığında işçilerden ücret alamayacaklarını hükmetmektedir. Ayrıca, gerek özel istihdam büroları ile kamu istihdam büroları, gerekse bu bürolar ile müşteriler arasındaki ilişki-lerine sınırlar getirilmekte çizilmekte ve değişim sürecindeki işgücü piyasası-nın ihtiyaçlarına uygun yanıt vermek amaçlanmaktadır (Sayın, 2004: 89). 
 
3. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE İLO TAVSİYE KARARLARI 
3.1. Özel İstihdam Büroları Hakkında 188 Sayılı Tavsiye Kararı  Özel İstihdam büroları hakkındaki 188 sayılı Tavsiye Kararı, genel olarak 181 sayılı Sözleşme hükümlerinin tamamlayıcısı olarak üye ülkelere, uygula-mada daha kapsamlı ve detaylı bir yol haritası çizmektedir (Madde.1). 188 sayılı tavsiye, istihdam hizmetleri ile ilgili hükümleri, işçilerin korunması ve kamu istihdam hizmetleri ile özel istihdam büroları arasındaki ilişki olarak iki başlık altında ele almaktadır.  188 sayılı tavsiye kararındaki işçilerin korunmasına ile ilgili olarak, üye ülkeler, özel istihdam bürolarının meslek etiğine ters düşen uygulamalarının önüne geçmek ve ortadan kaldırmak için gerekli ve uygun tedbirleri almalıdır-
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lar (Madde. 4). Geçici iş büroları tarafından istihdam edilen işçilerle, gerekti-ğinde istihdam koşullarının olduğu yazılı bir hizmet akitleri yapılmalı, bu işçi-lere işe fiilen başlamadan önce çalışma şartları hakkında bilgi verilmelidir (Madde.5).Grev uygulanmakta olan bir işyerinde çalışan işçilerin yerini almak amacıyla özel istihdam büroları işçileri ile hizmet veremezler (Madde. 6).Yetkili makam, asılsız ve var olmayan işler sunan ilanlar hakkında kötü ni-yetli uygulamaları cezalandırmalıdır (Madde.7). Özel istihdam bürolarının işçileri, riskler taşıyan, sömürü ve ayırımcı uygulamalar gösterebilecek işlerde istihdam etmemeli, göçmen işçileri istihdam koşulları ile ilgili kendi dilleri veya anlayabilecekleri bir dille haberdar etmelidirler (Madde. 8/a-b). Özel istihdam büroları istihdamda ayırımcılığa neden olabilecek iş imkânları veya boş görevlerin ilanlarını yazmayı veya yayınlamayı reddederek engellememeli (Madde.9), pozitif aksiyon programları yoluyla istihdam eşitliği gerçekleştir-meye teşvik edilmelidirler (Madde 10). Özel istihdam bürolarına, adaylarla ilgili değerlendirmelerde gereksiz kişisel bilgilerin kaydedilmemesi (Madde 11), bu kişisel bilgilerin toplanma amacı veya işçinin arzu ettiği süreden fazla sağlanmaması (Madde. 12/1), işçilerin kendileri hakkında toplanan bilgilere ulaşmalarının sağlanması, varsa eksik veya yanlış bilgilerin ortadan kaldırıl-ması veya düzeltilmesi (Madde. 12/2), mesleğin gereği ve ilgili işçinin izni ol-madıkça özel istihdam büroları bir işçinin sağlık durumuna ilişkin bilgileri talep ve muhafaza etmemeli, kullanmamalı, bu bilgilerle işe uygunluğa karar verilmemelidir (Madde 12/3). 188 Sayılı Tavsiye Kararı'na göre, Kamu istihdam hizmetleri ile Özel is-tihdam büroları arasındaki iş birliğini geliştirmek gayesiyle, bu iki kurumun temsilcileriyle en fazla temsil yetkisine sahip işçi ve işveren örgütlerinin belirli organlar kurmalarını öngörülmüştür. Ayrıca, bu iş birliğinin, iş piyasasının işleyişinde şeffaflığı sağlaması için bilgilerin ortak kullanımı ve ortak bir ter-minolojiden yararlanılması, açık işlerle ilgili bilgi değişimi, mesleki eğitimle ilgili ortak projelerin uygulanması, iki sektör kurumları arasında uzun süreli işsizlerin iş piyasasına uyumlarını sağlamak amacıyla iş birliği sözleşmelerinin yapılması, kendi personellerinin mesleki eğitiminin gerçekleştirilmesi vb. iliş-kiler de düzenlenmiştir (Ekin,2001: 87). Özetle, sözleşme ile detaylı bir şekilde düzenlenen işçilerin korunmaları ile milli gerçeklere bağlı olarak her iki sektör arasında mümkün olan en iyi iş birliğinin gerçekleştirmesi ile ilgili tavsiye ka-rarı, bu korumanın ve iş birliğinin yolları üzerinde daha ayrıntılı bilgiler ver-mekte ve yol haritası çizmektedir. (Sayın, 2004: 92) 
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SONUÇ Uluslararası Çalışma Örgütü ILO kuruluşundan bu yana çalışma hayatı ile ilgili birçok düzenlemeye yer vermiştir. İşgücü piyasasında aracılık hizmeti veren özel istihdam büroları ile ilgili ilk düzenlemeye ise 1919 yılında çıkarılan 2 sayılı İşsizlik Hakkındaki Sözleşme ile yer vermiştir. Sözleşme ile ücretsiz kamu istihdam büroları ile özel istihdam bürolarının birbiri ile koordineli ça-lışmaları öngörülmüştür. Daha sonra 1933 yılında düzenlenen 34 Sayılı Ücretli İş Bulma Bürosu Hakkındaki sözleşmede ise özel istihdam büroları hakkında katı kurallar getirerek bazı istisnalar kazanç amacı güden özel istihdam büro-larının kapatılmasını öngörmüştür. 1949 yılında kabul edilen 96 sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkındaki sözleşme özel istihdam büroları açısından milat olmuştur. Çünkü ILO bu söz-leşme ile özel istihdam bürolarının kurulmasına imkân tanımış ve özel istih-dam büroları meşruiyet kazanmıştır. Bu sözleşme 1933 yılında düzenlenen 34 Sayılı Ücretli İş Bulma Bürosu Hakkındaki Sözleşmenin tadili olarak adlandı-rılmıştır. Burada özel istihdam büroları kazanç gayesi güden ve kazanç gayesi gütmeyen biçiminde tanımlanmıştır. Bu sözleşmeyi kabul eden ülkelere, söz-leşmeyi onaylama belgesinde sözleşmenin, ücretli iş bulma bürolarının aşama aşama kaldırılmasını ve diğer istihdam bürolarının düzenlenmesini öngören II. bölüm hükümlerini veya kazanç gayesi taşıyanlar da dahil olmak üzere ücretli istihdam bürolarını düzenleyen III. bölüm hükümlerini tercih ettiklerini belir-tecektir denilerek tercih hakkı tanınmıştır.  Sözleşmenin III. bölümü bazı gerçekleri tam olarak yansıtmamaktadır. III. bölümdeki düzenlemelerde, içerik dar tutulmuş ve yalnızca komisyonculuk türü hizmetlere yer verilmiştir.  Ayrıca, denetimde bir esneklik sağlanmayıp, sadece izin sistemine vurgu yapılmıştır. Bunun yanında, izinlerin her yıl yenilenmesi ve başvurulardan alınan ücretlerin kontrol birimlerine bildirilmesi zorunluluğu gibi, çağdaş emek piyasalarının bugünkü işleyişi bakımından sınırlandırıcı ve çağ dışı hü-kümlere yer vermektedir.  ILO’nun 1997 yılında kabul ettiği 181 sayılı sözleşme ile özel istihdam bürolarının ile ilgili çeşitli güvenceler de getirmektedir. Kamu istihdam hizmeti tekeline son verilmesine uluslararası ölçekte hukuksal geçerlilik kazandıran sözleşmede, özel istihdam bürolarının yaygınlaşmasında “işgücü piyasasının işlemesinde esnekliğin önemi” ve “özel istihdam bürolarının iyi işleyen bir işgücü piyasasında oynayabileceği role” dikkat çekmiştir. 
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Türkiye açısından ILO sözleşmeleri ve tavsiye kararları çerçevesinde özel istihdam büroları ile ilgili hükümleri inceleyecek olursak, Türkiye bu söz-leşmelerden 181 sayılı Özel İstihdam büroları hakkındaki sözleşme ve 188 sayılı özel istihdam büroları hakkındaki tavsiye kararı hariç hepsini onaylamış-tır. Türkiye ILO’nun 96 sayılı sözleşmesinin III. Bölümünü onaylayarak, özel istihdam bürolarının devlet kontrolü altında faaliyet gösterebileceklerini kabul etmiştir.  
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Özet Endüstri 4.0., üreticilere ürün yaşam döngüsü boyunca ileri düzeyde bilgi-iletişim teknolojileri (BİT) ve üretim imkânlarını kullanma fırsatı sağlayarak, üretim sistemleri ve teknolojisinde devrim yaratmaktadır. Üretim teknolojisi, ışık hızına ben-zeyen bir hızla geliştiğinden, bu gelişmeleri yakalayamayan firmaların hızla değişen pazarda rekabetçi kalmaları büyük ölçüde zorlaşabilmektedir. Üretim teknolojisindeki yeni eğilimlerin izlenmesi ve ortaya çıkarılması, firmaların rekabetçi pazarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermeleri için yeni stratejiler belirlemelerini kolaylaştırabilir. Bu çalışmada, üretim teknolojisi ile ilgili yeni eğilimler şu şekilde tespit edilmiş ve özet-lenmiştir: Nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, yapay zekâ, robotik süreç otomas-yonu, arttırılmış ve sanal gerçeklik, yalın üretim, 3D baskı, eklemeli üretim, büyük veri ve analitiği, blok zinciri, bulut bilişim, akıllı fabrikalar ve üçüncü platform teknolojileri, firmaların üretim sürecini şekillendiren yeni eğilimler arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın sonucu olarak, üretim teknolojisindeki dijitalleşmenin, firmaların yeni sanayi çağındaki kilit başarı faktörü olduğu ifade edilebilir.  
Anahtar kelimeler: Endüstri 4.0., yeni teknoloji, inovasyon, üretim yönetimi, üretim teknolojisi 
 

New Trends And Industrıal Changes In Productıon 
Technology 

 
Abstract Industry 4.0 is revolutionizing production systems and technology by providing manufacturers with the opportunity to utilize advanced information-communication technologies (ICT) and production capabilities throughout the product lifecycle. Production technology continues to move at what seems like the speed of light, and 
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whether the firms have not keep up, that probably makes difficult to stay competitive in rapidly changing market. Tracking and revealing new trends in production technology might facilitate setting new strategies for firms in order to operate successfully in competitive marketplace. In this study, new trends related about production technology have detected and summarized as follows: Internet of things, machine learning, artificial intelligence, robotic process automation, augmented and virtual reality, lean production, 3D printing, additive manufacturing, big data and analytics, blockchain, cloud computing, smart factories and third platform technologies are among the new trends of shaping the firms’ production process. As a result of this research is the digitalization in the production technology is the key success factor of the firms in new industrial era.  
Keywords: Industry 4.0, new technology, innovation, production management, production technology.  
1. Introduction In recent years, technological developments at an unprecedented pace, have driven dramatic increases in industrial productivity. These advances have been clearly started since the 1st Industrial Revolution in 18th century with the discovery of steam engine, introduction of mechanical production facilities supported by water and steam power. 2nd Industrial Revolution were started towards the end of the 19th century and its continued into the 20th century ended at the beginning of World War I, by the integration of the assembly line with the using electrical power into manufacturing systems are the milestones of this period. The 3rd Industrial Revolution is also known as the information technology period from the mid-20th century until the beginning of the 2000s, which started after the World War II and increased its momentum after the 1970s. Combining information & communication technologies (IT) and electronics allows for further automation in production process. The digitalization of production and the computer aided manufacturing (CAM), computer aided design (CAD) systems have emerged in this period. Lastly, much discussed term in nowadays, Industry 4.0 concept was first used in Germany at the Hannover Fair in 2011, the world's largest industry fair, can be defined as the whole of systems developed to increase the efficiency and productivity in production by means of the machines interacting with each other through the internet and by using less manpower and producing more qualified and faster production with lower costs.  The aim of this study is contribute to the literature and practitioners by examining the change in production technology with the Industry 4.0, for this 
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purpose the new concepts brought about by this new industrial revolution were explained with examples. These are; Internet of things, big data and analytics, lean production, additive manufacturing, cloud computing and smart factories. 
 
2. New Concepts in Production Technology Industry 4.0. is very popular on the agenda. Academic studies are increasing on this subject day by day. In the related literature there are valuable contributions by for example, Jazdi (2014) and Lee, Bagheri & Kao (2015) have studied cyber-physical systems; internet of things (IoT) have been studied by Wan et al. (2016); Weyrich and Ebert (2016); Wollschlaeger, Sauter and Jasperneite (2017); Boyes et al. (2018); cloud manufacturing (Xu, 2012; Liu and Xu, 2016; Thames and Schaefer, 2016); big data (Groves et al., 2013; Gandomi and Haider, 2015; Obitko and Jirkovský, 2015; Khan et al., 2017; Zhou, Yao and Zhang, 2017), process planning and product development (Santos et al., 2017; Trstenjak and Cosic, 2017); smart factories (Shrouf, Ordieres and Miragliotta, 2014; Hozdić, 2015; Prinz et al., 2016); lean production and automation (Kolberg and Zühlke, 2015; Jayaram, 2016; Tortorella and Fettermann, 2017; Wagner, Herrmann and Thiede, 2017); additive manufacturing (Huang et al., 2014; Lipton et al., 2015; Hager, Golonka and Putanowicz, 2016; Eyers and Potter, 2017). In this part of the study, concepts related with industry 4.0 and its place in production technology are explained. 
2.1. Internet of Things  There are numerous definition about internet of things (IoT) in the literature. The proper definition would be: “An open and comprehensive net-work of intelligent objects that have the capacity to auto-organize, share information, data and resources, reacting and acting in face of situations and changes in the environment.” (Madakam, Ramaswamy and Tripathi, 2015, p. 165). “IoT that all items were connected to Internet by sensor devices such as Radio Frequency Identification (RFID) in order to accomplish intelligent recognition and network management was first proposed by Auto-ID laboratory in Massachusetts Institute of Technology in 1999. Its core support technology is a wireless sensor network and RFID technology” (Chen and Jin, 2012, p. 561). Smart homes, wearable devices, connected cars are some of the IoT examples. For example, a connected car defined is a vehicle which is able 
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to optimize it’s own maintenance, operation as well as comfort of voyagers using internet connectivity and onboard sensors (Cruise, 2019). As a good example for smart home technologies that Samsung’s innovative smart refrigerator Family Hub that uses the IoT.  The company has revealed a few innovative products in Samsung SEAO Forum 2019 event, and one of them is Family Hub Refrigerator and it has packed with artifical intelligence and IoT features (Wong, 2019). This innovative refrigerator has the smart technology that allows users to add to shopping lists, online order groceries, check the weather and manage their schedules. Furthermore, Samsung is adding onto the this product to include the Samsung Connect app, which may help to manage all smart devices in the home such as locks, wireless speakers, security cameras and lights etc. (PYMNTS, 2017). Queuehop Cloud is another innovative example of inventory tracking and theft prevention by using IoT solution. (Timokhina, 2017). It is a digitized retail environment that brings together the realms of physical retail and e-commerce and where the customers can interact with every piece of merchandise around them. This system simplifies shopping and provides good experience to customers through  preventing waiting in the queue. As it is understood from the name “Queuehop” is a combination of the words “queue” and “hop”. Moreover, with using online financial services, it offers payment advantages to the customers who do not have cash or credit cards in physical wallet. Customers scan the QR code of the products they choose to buy in physical stores using their smart phones, and then complete their shopping by using online payment tools, finally unlocking the alarm on the product from the alarm remover before leaving the store (QueueHop | Retail Mobile Self-
Checkout, 2016). The system allows to the owners of the businesses in order to manage their inventory in real time. Consequently, this technology has the potential a kind of disruptive innovation on the entire shopping process, by allowing reallocation of the resources for providing better efficiency and advanced service for customers (Timokhina, 2017). 

2.2. Big Data and Analytics Big Data (BD) identifies that the data is just excessively huge to be managed by traditional processing tools and databases. These overlarge data structures are generally made up of a combination of structured and non-structured data from a variety of sources such as forms, blogs, text, comments, photographs, videos, GPS trails, news feeds etc. Google and Walmart are 
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companies that have been processing Big Data for years. (Gilchrist, 2016, p. 52). It is used in in various business functions such as employee revenue optimization, distribution and logistics optimization, financial services, store behavior analysis, customer relationship analysis, advertising targeting, product variety and price optimization (Mutlu, 2018).   The shared issue among them is the huge amounts of multi-structured data living in multiple disparate systems which can be solved by BD. Therefore BD is used in several ways such as: customer analytics, fraud analytics, compliance analytics, and operational analytics. BD also used in retail amd communications sector for retaining customers or loyalty programs etc. Besides the BD, data analytics is defined as the science of examining raw data with the aim of drawing conclusions about the information. It involves performing an mechanical or algorithmic process to derive insights. Data analytics is used in several industries to allow the enterprises in order to make superior decisions as well as verify or disprove existent models or theories (Arora, 2019).  
2.3. Additive Manufacturing Additive manufacturing (AM) also known as “3D (three-dimensional) Printing” is defined “the process of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer by layer.” AM is clearly a varied type of manufacturing and it has lots of benefits over traditional manufacturing processes (Huang et al., 2014). AM processes work as taking “the information from a CAD file that is later converted to a stereolithography file. In this process, the drawing made in the CAD software is approximated by triangles and sliced containing the information of each layer that is going to be printed” (Wong and Hernandez, 2012). One of the AM system’s benefits is that it enables to produce low quantities and customized products with complex geometries, advanced material properties and functionality by time and cost efficient way (Huang et al., 2014).  Holmström et al., (2010) defined rapid manufacturing (RM) concept as the systems that produce parts from 3D CAD data. It can be assumed that AM and RM concepts also synonyms.  In the AM system, producer be able to make almost any shape parts without the limitations of traditional manufacturing. Furthermore, series of parts with individual changes can be done as readily as identical parts. Besides, there are many advantages of the AM system, listed below (Holmström et al., 2010, p. 688): 
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  Make production in small quantites are feasible and economical. 
  Any tooling is not needed importantly reducing production ramp-up time and expenses. 
  Design customization. 
  Possibility to change design quickly and reduce waste. 
  Allows product to be optimized for function and economical custom products. 
  Possibility for simplificative supply chains; lower inventories and shorter lead times. 
 
2.4. Lean Production Lean production (LP) is a system that is oriented on learning of organization through continuous improvements and LP origins is based on the Toyota Production System. The philosophy is that “doing more with less”. Hence, it’s purpose to reduce unnecessary steps in the working process by the waste elimination which is perceived as any action that does not add value to the product or services (Mrugalska and Wyrwicka, 2017). Shah and Ward (2007) were using a multi-step approach in order to construct development onto the lean manufacturing, and they purified the 48 items items into the ten factors. They were also collected these 10 factors in 3 main groups. These are summarized and showed in the Figure 1.   
Figure 1. Dimensions of Lean Production 
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As seen in Figure 1, it can be clearly expressed that the dimensions that constitutes lean production aim to increase productivity and efficiency. 
2.5. Cloud Computing Cloud computing (CC) defined as “a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.” (Cloud Computing | CSRC, 2018). Cloud computing offers several advantages to the businesses. Some of these are listed below: (Basu, no date; Avram, 2014) 
 Offers unlimited storage capabilities, and frees up desktop storage. 
 Makes it easier for businesses in order to scale their services. 
 Reduces the entry costs dramatically for the small enterprises trying to utilize compute-intensive business analytics that were hither to available merely to the large enterprises.  
 Provides cost flexibility. In this way, enterprises can avoid the high upfront costs of purchasing software and hardwares.  
 Allows easier group collaboration and business operations are more flexible. 
 Can provide access to hardware resources, with no upfront capital investments for users, leading to a faster time to market in enterprises. 
 Be able to decrease information technology barriers to innovation.  
 Enables home office working for employees and interact with colleagues in real time working in remote sites several time zones away.  
2.6. Smart Factory Smart factory concept is a novel approach to production technologies. It has been “manufacturing smart products and they have being supplied with energy from smart grids as well as supplied with water from fresh water reservoirs.” The material flow along the product life cycle (PLC) and between adjoining PLC will be accomplished by smart logistics. In Industry 4.0, data stream between different components of the value creation in the networks has interchanged via the cloud systems (Stock and Seliger, 2016). Production of smart personalized product requires high level of information and communication technologies and flexibility integration into the manufacturing system. Additionaly, it considers customer’s exact needs and uniquely identifiable. The other characteristics are; products and services integrated 
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into single extended product and there is superordinate collaboration through production network members (Veza, Mladineo and Gjeldum, 2015). Smart factories refers to multiscale manufacturing by using the IoT and ICT, which consist of smart sensors, computing and predictive analytics and resilient control technologies. These are must be bonded together to transfer, acquire, analyze and interpret the information and to control the manufacturing process as intended (Lee, 2015).  One of the global players, Siemens is a good example with the established smart factories. They called as “Digital Factory” and its provides an extensive portfolio of seamlessly integrated software, hardware and technology-based services to support manufacturing firms global in heighten the efficiency and flexibility of their manufacturing processes and reducing the launch time of the products. Their ultimate goal is the complete digital representation of the entire physical value chain and solution platform for that purpose they were created and named “Digital Enterprise” (Siemens A.Ş. - 
Siemens Turkey - Our Business - Digital Factory, 2019).  In the automotive industry, “Audi has invested 1.3 billion dollars for building a smart factory in Mexico.” Another automotive giant, BMW is planning to expand its the highest production plants of globally, in South Carolina-USA for 1 billion dollars and moreover intends to invest 600 million dollars in the project (Rais, 2018).   

3. Conclusion The rising of new digital industrial revolution, Industry 4.0 is composed of many novel technological elements. It comprises that such as  IoT, additive manufacturing, artificial intelligence, smart factory, cloud computing  and a lot of new technological tools. It transformed the traditional production process to more effective, digital, smart and speedy. In consequence of this disruptive technological innovations, highly complicated and customized products be able to manufactured in a simple way and low quantities with low costs. Some of the additional advantages of using these new technologies are; savings time and costs as well as producing high-quality products.  This industrial revolution in the digital age, radically changes the daily li-fe patterns of consumers, employees and businesses. As a result of this change, new business models are being developed, so businesses need to provide fast transformation in their production systems. On the other hand, the rapid advancement of technology easily outdated the innovative products. 
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Therefore, it is necessary to analyze the areas to be invested wisely. It is important that businesses align their systems to produce more niche areas. Because Industry 4.0 tools allow to produce customized products in an easy, fast and cost-effective way for individualized needs of consumers rather than providing ordinary products with standardized production. The new tools of manufacturing such as 3D production-additive manufacturing, smart factories, automated robots, Internet of things and big data offers a rich portfolio of businesses. By evaluating these opportunities, those who can make revolutionary innovations that might be the first in the market will be able to get a great profit share.  
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Özet Bu çalışmada içsel pazarlama anlayışına bağlı olarak artan iş tatmini ve moti-vasyonu neticesinde çalışanların yenileşimci iş davranışı gösterme eğilimlerinin de artacağı öngörülmektedir. Günümüzde örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı ya-ratmalarında yenileşim (inovasyon) kavramı önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Örgütlerde yenileşimin en önemli kaynağı çalışanlar olduğuna göre, içsel pazarlama anlayışına sahip olan örgütlerde çalışanlar bireysel, ekip veya örgütsel performansı arttırıcı yeni fikirleri istekli olarak ortaya koyacak, geliştirecek ve uygulayacaktır. Do-layısıyla, araştırmanın ana amacı, çalışanların içsel pazarlama anlayışına yönelik algı-larının yenileşimci iş davranışlarına olan etkilerini test edebilmektir. Açıklayıcı özelli-ğe sahip olan bu araştırmaya ait olan veriler yapılandırılmış anket yöntemiyle özel sektör çalışanlarından elde edilmiştir. Araştırmada, Money ve Foreman (1996) tara-fından geliştirilen Vizyon, Gelişim ve Ödül boyutlarından oluşan İçsel Pazarlama Ölçeği kullanılmıştır. Yenileşimci iş davranışını ölçmek üzere, Scott ve Bruce (1994) tarafın-dan geliştirilen Yenileşimci İş Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 24 programı kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile fak-tör analizleri yapılmıştır. Literatürdeki akademik çalışmalar ışığında orijinal olarak hazırlanan araştırma modeli ile araştırma hipotezlerini test etmek için; regresyon analizi, t testi, ANOVA testi vb. yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: İçsel Pazarlama Anlayışı, Yenileşimci İş Davranışı, İç Müş-teri Memnuniyeti. 
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A Research About the Effects of Employees'  
Perceptions of Internal Marketing Approach on  

Innovative Work Behaviors 
 
Abstract In this study, it is foreseen that the tendency of employees to show innovative business behavior will increase as a result of increasing job satisfaction and motivation due to internal marketing approach. Today, the concept of innovation has become an important necessity for organizations to create a sustainable competitive advantage. Since employees are the most important source of innovation in organizations, employees worked in organizations that have internal marketing approach will willingly present, develop and implement new ideas that increase individual, team or organizational performance. Therefore, the main purpose of this research is to test the effects of employees' perceptions about internal marketing approach on innovative work behaviors. The data from this descriptive survey were obtained from private sector employees through the structured survey method. In this study, the Internal Marketing Scale consisting of Vision, Development and Reward dimensions developed by Money and Foreman (1996) was used. In order to measure the innovative work behavior, the Innovative Work Behavior Scale developed by Scott and Bruce (1994) was used. IBM SPSS 24 program was used for data analysis. Validity and reliability analyzes of the scales and factor analysis were performed. In order to test the research hypotheses with the original research model prepared in the light of the academic studies in the literature; regression analysis, t test, ANOVA test etc. has been done. 
Keywords: Internal Marketing Approach, Innovative Work Behavior, Internal Customer Satisfaction. 
 
Giriş  Kaynak Tabanlı Görüşe göre; insan sermayesinin optimal kullanımı iş-letmeler İçin rekabet avantajının kaynağını oluşturmaktadır, çünkü rakipler için taklit edilmesi çok zor bir kaynaktır (Barney, 1991). Bu çalışmada, özel sektör işletmelerindeki İçsel Pazarlama Uygulamalarının çalışanların Yenileşimci İş Davranışları üzerindeki etkisi test edilecektir. Kotler (1994:170)’e göre, hizmet işletmelerinde üç farklı pazarlama yak-laşımından söz edilmektedir. İlki, tüketiciler ile işletmeler arasındaki ilişkileri ele alan dışsal pazarlamadır. İkincisi, tüketiciler ile çalışanlar arasındaki ilişki-leri ele alan interaktif pazarlamadır. Üçüncüsü ise, işletme ile çalışanlar ara-sındaki ilişkileri ele alan içsel pazarlamadır. 
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1. İçsel Pazarlama Kavramı Günümüz bilgi çağında işletmelerde “insan” faktörünün giderek daha çok önem kazanmasıyla birlikte içsel pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. İçsel pazarlama kavramının ilk kullanımı Berry (1981) tarafından gerçekleştirilmiş-tir. Berry (1981), iç müşteri tatminin dış müşteri tatminine pozitif yönlü etki-lerini vurgulamak amacıyla içsel pazarlama kavramını geliştirmiştir. Rust vd. (1995)’e göre ise içsel pazarlama, bir örgütün çalışanlarına verdiği değer ile onların akıl ve kalplerini kazanarak hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmasıdır.  İçsel pazarlamanın, örgütlerin çalışanlarına müşterisiymiş gibi davranarak bir düşüncenin ya da iş ürünün, insanların istek ve ihtiyaçlarına göre uyarlanma-sını sağlayıcı bir strateji olduğunu ifade edebiliriz. İçsel pazarlama anlayışına sahip olan örgütler, dış müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarının mümkün olan en iyi şekilde tatmin edilebilmesi için öncelikle kendi çalışanlarının yani iç müşte-rilerinin tatmin edilmesi ve eğitilmesi gerektiğinin bilincine varmalıdırlar.  İçsel pazarlama kavramının en temel amacı, örgüt yönetimlerinin çalı-şanlarının istek ve ihtiyaçlarını önemseyerek motive olmalarını sağlamalarıdır. Çalışanlar örgütlerin en önemli iç paydaş gruplarından biridir ve sahip olduk-ları zihinsel ve fiziksel yetenekleri ile katma değer üreterek karşılığında eko-nomik ve duygusal fayda sağlamak istemektedirler. Günümüz örgütlerinin başarısı yetenekli çalışanları örgüte çekebilme, motive edebilme ve süreklilik-lerini sağlayabilmeleri ile yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, örgütlerin yetenekli çalışanlarının işe bağlılığının ve sürekliliğini sağlamanın hiç de kolay olmadığını kanıtlamaktadır. Örneğin, çalışmak için dünyanın en iyi Fortune 500 şirketlerinden birisi olan Google, çalışanlarına sağladığı imkânlarla tanın-maktadır. Ayrıca çalışan memnuniyeti oldukça yüksektir. Buna rağmen Google’da işgücü devir oranı (turnover) yüksektir ve çalışanların ortalama görevde kalma süresi yaklaşık bir yıldır (Baltaş & Uşaklıgil, 2014: 117). İçsel pazarlama yaklaşımı, daha çok çalışan memnuniyetine yönelik önerilerde bu-lunmaktadır.  İçsel pazarlama uygulamalarının başarısı örgüt çalışanlarının iş moti-vasyonu ve tatmini,  öznel iyi oluş, işte kalma niyeti, örgütsel bağlılık vb. pozitif yönlü iş tutumlarını benimseyebilmelerine bağlıdır (Ewing ve Caruana, 1999). Bir örgütte çalışanların tatmin oldukları bir ortam sağlayabilmenin en iyi yolu, onların birer müşteri olarak algılanarak iç müşterilere yönelik pazarlama yak-laşımının benimsenmesidir (Çoban ve Nakip, 2007, 308). İçsel pazarlama yak-laşımı, örgüt çalışanlarına iç pazar anlayışıyla yaklaştığından insan kaynakları ve pazarlama yönetimi alanlarının her ikisini de yakından ilgilendirmektedir (Başaran vd., 2011, 202). 
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2. Yenileşimci İş Davranışı Kavramı Günümüz bilgi çağında hızlı değişime uyum sağlamanın ve yön vermenin yolu yenileşim(inovasyon)den geçmektedir. Sermaye kavramının somuttan soyuta dönüştüğü bilgi çağı örgütlerinde entelektüel sermayenin en önemli unsuru insan sermayesidir. Çalışanların yenileşimci iş davranışı göstermeleri aynı zamanda insan sermayesinin katma değerini de önemli ölçüde arttırmak-tadır. Örgütlerin temel amacı müşterilerine sadece hizmet sağlayabilmek değil aynı zamanda yaşam kalitelerini yükselterek yenileşimi özendirmektir (Drucker, 1998: 13). Yenileşimci iş davranışı kavramı giderek yönetim litera-türünde de bir çok araştırma konusunun odak noktası olmaktadır. Bir süreci ifade eden yenileşimci iş davranışı aynı zamanda örgütler için çok önemli bir stratejiyi ifade etmektedir. Yenileşim, önceleri bir örgütün yalnızca araştırma-geliştirme ve pazarlama birimlerinin mesuliyetinde görülürken, günümüz şart-larında onu sadece liderin ve/veya örgütün belirli bölümlerinin mesuliyetinde görmek doğru kabul edilmemektedir. Nitekim yeni çağın şartları tüm örgüt çalışanlarının yenileşim sürecine katılımını zorunlu kılmaktadır (Turgut ve Begenirbaş, 2013).  Yenileşim kavramı, West ve Farr (1990) tarafından bir rol, grup veya ör-güt içinde, birey, grup, örgüt veya daha geniş perspektiften topluma fayda sağ-layacak şekilde tasarlanan yeni fikirler, süreçler, ürünler veya prosedürlerin tanıtılması ve sergilenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Günümüz bilgi ekonomisi çağında yenileşim kritik ve önemli bir role sahiptir (Smith and Tushman, 2005).  Örgütsel başarıyı ve yenileşimi desteklemenin en iyi yolu yenileşimi tüm çalışanlar aracılığıyla desteklemektir (Mytelka and Smith, 2002; Van de Ven, 1986). Yenileşimci iş davranışı, fikirlerin keşfi ve üretimine odaklanan çalışan yaratıcılığından farklı bir kavramdır. Mumford ve Gustafson (1988)’a göre yaratıcılık; orijinal, yeni ve faydalı fikirlerin ortaya çıkarılması süreci ola-rak tanımlamaktadırlar  (King ve Anderson, 2002). Ancak yaratıcılık çalışanla-rın yenilikçi davranışının ilk aşamasının bir parçası olduğu için önemlidir (West, 2002). Oysa, yenileşimci iş davranışı fikirlerin kabul edilmesi, gelişti-rilmesi, değiştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasını içine alan tüm faaliyet-ler kümesini ifade etmektedir (Scott ve Bruce, 1994; Van de Ven, 1986).  Janssen (2000) ve Scott ve Bruce (1994)’a göre yenileşimci iş davranışını örgüt yönetimi bağlamında ele aldığımızda birbiriyle ilişkili dört faaliyet gru-bundan oluştuğunu ifade edebiliriz. Sözü edilen faaliyetleri; problemin tanım-lanması, yeni fikirlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve örgüt ortamında uygulamaya dönüştürülmesi olarak sınıflandırabiliriz. 
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3. İçsel Pazarlama Yaklaşımı ve Yenileşimci İş Davranışı İlişkisi Bu çalışmada, çalıştığı örgütte içsel pazarlama uygulamalarına sahip olan ve bu konuya yönelik pozitif algısı yüksek olan çalışanların yenileşimci iş dav-ranışları gösterebilme eğilimlerinde önemli bir artış meydana geleceği öngö-rülmektedir. Örgütler rekabet üstünlüğü elde etmek ve sürdürebilmek için her zaman yenileşim içerisinde olmalıdır. Bir örgütün çalışanları onun temel gücü-dür ve onların yenileşimci davranışları da örgütün yenileşim performansı için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle örgütler yenileşimci davranışları teşvik etmeli, ölçülebilir hale getirmeli ve ödüllendirmelidir. Günümüz örgüt yönetici-leri için en kritik sorulardan biri; yenileşimci iş davranışını ortaya çıkarabil-mek için çalışanlara yönelik hangi yönetim stratejilerini geliştirmek ve uygu-lamak gerektiği ile ilgilidir. Son zamanlarda araştırmacıların büyük çoğunluğu örgütlerde yenileşime katkı sağlayan potansiyel faktörler olarak kabul edilen yenileşimci örgüt iklimi, iş özellikleri, iş çeşitliliği, sosyal destek, psikolojik sözleşme, iş motivasyonu, özyeterlilik vb. üzerinde çalışmaktadır (Kong ve Li, 2018:432). Bu faktörlerin aynı zamanda içsel pazarlama yaklaşımı ve alt un-surlarıyla da ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Money ve Foreman (1996)’in İçsel Pazarlama ölçeğinde belirlediği çalışanlara vizyon kazandırma, gelişimle-rini sağlama ve ödüllendirmeye dayalı unsurların örgüt çalışanlarının yenileşimci iş davranışı gösterme eğilimini önemli ölçüde pozitif yönlü teşvik edeceği düşünülmektedir. İçsel pazarlama yaklaşımı günümüz örgütleri için çalışanların yenileşimcilik performansını arttırmaya yönelik önemli bir yöne-tim stratejesi olarak önem kazanmalıdır.    
4. İçsel Pazarlamanın Yenileşimci İş Davranışına Etkisi Üzerine 

Bir Araştırma 
4.1. Araştırma Amacı  Bu araştırmanın ana amacı özel sektör işletmelerinde çalışanların görev yaptıkları örgütte içsel pazarlama yaklaşımı uygulamalarına yönelik algılarının yenileşimci iş davranışlarını hangi ölçüde etkilediğini test etmektir.  
4.2. Araştırma Yöntemi Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada özel sektör çalışanlarından verilerin elde edilme-sinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket formu yüz yüze gö-rüşme yöntemiyle uygulanmıştır.    
4.3. Araştırma Örneklemi 2018 yılı içinde İstanbul’da farklı işletmelerde görev yapmakta olan 441 özel sektör çalışanı ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır.  
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Araştırmanın Modeli Araştırma neden-sonuç ilişkisine dayalı açıklayıcı araştırma modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma modelinde bağımsız değişken (X), çalışanların içsel pazarlama algısıdır. Bağımlı değişken (Y) ise, yenileşimci iş davranışıdır.   
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli  
4.4. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmanın Ana Hipotezi: 
H1: Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları yenileşimci iş davranışı düzeyleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir katkı sağ-lamaktadır. Ayrıca içsel pazarlama uygulamalarının unsurlarına yönelik alt hipotezler belirlenmiştir. 
4.5. Araştırmada Kullanılan Ölçekler Yapılan çalışmada İçsel Pazarlama Algısı Ölçeği ile Yenileşimci İş Davra-nışı Ölçeği kullanılmıştır. Her iki ölç ekteki ifadeler (“1=Hiç katılmıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “3=Kararsızım”, “4=Katılıyorum”, “5=Tamamen katılıyo-rum”dan oluşan) 5’li Likert tipi  tutum ölçeği ile o lçu lmu ştu r. 
4.5.1. İçsel Pazarlama Algısı Ölçeği Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algısını ölçmek için; 15 maddelik Money ve Foreman (1996)’in geliştirdiği İçsel Pazarlama Uygu-lamaları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; Vizyon (5 madde), Gelişim (7 madde) ve Ödül (3 madde) olmak üzere 3 alt unsurdan oluşmaktadır. 
4.5.2. Yenileşimci İş Davranışı Ölçeği Çalışanların yenileşimci iş davranışı düzeylerini ölçmek için Scott ve Bruce (1994) tarafından geliştirilen 6 maddelik Yenileşimci İş Davranışı ölçeği kullanılmıştır.  
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4.6.  Araştırmanın İstatistiksel Veri Analizi Örnekleme ait verilerin analizi SPSS istatistik paket programı ile yapıl-mıştır.  
4.6.1. Frekans Analizi Anketi cevaplayan özel sektör çalışanlarının bir takım demografik ve ki-şisel özelliklerine yönelik frekans analizi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.  
Tablo 1. Frekans Analizi Sonuçları  
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55,3

44,7

100
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Çalışan

Toplam

Toplam 

Deneyim

53,5

27,2

12,7

6,6

100

52,9
15,4
3,6

1-10 yıl

11-20 y ıl

21-30 y ıl

Yaş

18-38 (Y kuşağı)

39-53 (X kuşağı)

54-72 (BB kuşağı)

Toplam

69,6
24
6,3
100

31-40 y ıl

Yüksek Lisans

Doktora ve sonrası

Eğitim Durumu

Toplam 100

5,6
13
9,5

İlköğretim

Lise

Bekâr 51,2

Toplam 100

Yüksekokul

Üniversite 

Toplam 100

Medeni Durum

Evli 48,8

Cinsiyet

Kadın 42,9

Erkek 57,1

Kişisel Özellikler Frekans Yüzde (%)
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4.7. Araştırma Ölçeklerinin Açımlayıcı Faktör Analizi ile Geçerlilik 
ve Güvenilirliği  

İçsel Pazarlama Algısı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi ile Geçerlilik ve Gü-
venilirliği:  Çalışanların içsel pazarlama algısı ölçeğine yapılan faktör analizi netice-sinde; Toplam Açıklanan Varyans; % 61 olan 2 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Yeterli koşulları sağlamayan G4 isimli değişken analizden çıkarılarak iki iterasyonlu faktör analizi yapılmıştır. KMO değerleri 1 tam değerine çok yakın çıkmıştır. Bu da analizin ne kadar güvenli ve doğru sonuçlar verdiğini göster-mektedir. Toplam açıklanan varyans %61 olan iki faktörlü bir yapı ortaya çık-mıştır: 

 (KMO=0,929, X2Bartlett test (91)=3726,144, p=0,000) 3 faktörlü orijinal ölçekten farklı olarak ortaya çıkan 2 faktörlü yapıda faktörler ölçek maddelerinin içerdiği anlamlar göz önüne alınarak Gelişim 
Odağında Vizyon ile Maddi ve Manevi Ödüllendirme olmak üzere yeniden isim-lendirilmiştir.  

1. Gelişim Odağında Vizyon (Cronbach α: .933) 
2. Maddi ve Manevi Ödüllendirme  (Cronbach α: .913) 
Yenileşimci İş Davranışı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi ile Geçerlilik ve 

Güvenilirliği: Çalışanların yenileşimci iş davranışlarını ölçmeye yönelik olarak gelişti-rilen ölçeğe yapılan faktör analizi neticesinde; toplam açıklanan varyans; % 59,514 olan orijinal ölçeğe benzer olarak tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir: 
(KMO=0,868, X2Bartlett test (15)=1101,401, p=0,000). 
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları                             
4.8. Araştırmanın Hipotezlerinin İstatistiksel Olarak Test Edilmesi 
H1 Hipotezinin Test Edilmesi:  Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 
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Tablo 3. Korelasyon Analizi       Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları ile yenileşimci iş davranışı düzeyleri arasında pozitif doğrusal bir ilişki (orta de-receli) bulunmaktadır. Regresyon Analizi Sonuçları 
(Genel)  İçsel Pazarlama Algısının (Genel) Yenileşimci İş Davranışı 

Üzerindeki Pozitif Yönlü Anlamlı Etkisinin Test Edilmesi 
 
Tablo 4. İçsel Pazarlama Algısının Regresyon Analiz Sonuçları 
           Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algılarının yenileşimci iş davranışı düzeyleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir katkı sağ-ladığına yönelik H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
Araştırmanın Alt Hipotezleri: 
H11: Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları yenileşimci iş davranışının gelişim odağında vizyon boyutu üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir katkı sağlamaktadır. 
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H12: Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algıları yenileşimci iş davranışının maddi ve manevi ödüllendirme boyutu üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir katkı sağlamaktadır. 
H11 ve H12 Hipotezlerinin Test Edilmesi:  Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 
 
Tablo 5.   Korelasyon Analiz Sonuçları       Çalışanların içsel pazarlama uygulamalarının gelişim odağında vizyon boyutuna yönelik algıları ile yenileşimci iş davranışının arasında pozitif doğru-sal bir ilişki (orta dereceli) bulunmaktadır. Çalışanların içsel pazarlama uygu-lamalarına yönelik algıları ile yenileşimci iş davranışının maddi ve manevi ödüllendirme boyutu arasında pozitif doğrusal bir ilişki (orta dereceli) bulun-maktadır.  
Regresyon Analizi Sonuçları 
İçsel Pazarlama Algısının Yenileşimci İş Davranışının Gelişim Oda-

ğında Vizyon ile Maddi ve Manevi Ödüllendirme Boyutları Üzerindeki 
Pozitif Yönlü Anlamlı Etkisinin Test Edilmesi 

 
Tablo 6. Regresyon Analizi         
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İçsel pazarlama algısının yenileşimci iş davranışının gelişim odağında vizyon ile maddi ve manevi ödüllendirme boyutları üzerinde pozitif yönlü an-lamlı katkı sağladığına yönelik H11 ve H12 hipotezleri kabul edilmiştir. 
 
Sonuç ve Öneriler Çalışmada özel sektör çalışanlarından kolayda örnekleme yöntemiyle ve kalitatif araştırma tekniklerinden anket yoluyla veriler toplanarak SPSS prog-ramında istatistiksel analizleri yapılmıştır. Araştırmada, Money ve Foreman (1996) tarafından geliştirilen Vizyon, Gelişim ve Ödül boyutlarından oluşan İçsel Pazarlama Ölçeği kullanılmıştır. Yenileşimci iş davranışını ölçmek üzere, Scott ve Bruce (1994) tarafından geliştirilen tek boyutlu Yenileşimci İş Davra-nışı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile fak-tör analizleri yapılmıştır. Literatürdeki akademik çalışmalar ışığında orijinal olarak hazırlanan araştırma modeli ile araştırma hipotezlerini test etmek için; regresyon analizi, t testi, ANOVA testi vb. yapılmıştır. Anket sonuçlarından öne çıkan veriler şöyledir: faktör analizinde KMO değeri 0,929 iken Barlett testinde sig. değeri 0,000 ile anlamlı çıkmıştır. KMO değerinin 1’e yakın bir değerde çıkması modelin gücünü ve anlamlılığını gös-termektedir. Faktör analizi sonucunda değişkenler 2 faktör altında toplanmış-tır. Faktör analizi sonuçlarında 0,500 altındaki değerlere bakılmış ve soru de-ğişkenlerinden sadece bir soru çıkarılarak tekrardan faktör analizine sokul-muştur. Elde edilen sonuçlar neticesinde iki faktör altında toplanmıştır. Yeni faktörler Gelişim Odağında Vizyon ve Maddi (GOV) – Manevi Ödüllendirme (MMÖ) olarak isimlendirilmiştir.  Faktör analizi sonucunda iki faktör grubu-nun altında toplanan değişkenler güvenirlilik analizi sonucunda 1’e yakın de-ğerler çıkmıştır. Bu da modelin anlamlılığını ve güvenirliliğini göstermektedir. İleriki çalışmalarda farkı değişkenler de modele eklenerek farklı araştırmalar yapılabilir. Literatürden alınan ölçekler ve analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre, çalışanlar maddi ve manevi ödüllendirme ve gelişim odağında vizyon değişkenleri ile desteklenmeli ve örgüt bağlılıkları arttırılmalıdır. Böy-lece, çalışanların örgütleri için ürettikleri katma değer de artacaktır. Çalışma hem akademik hem de özel sektör için farklı bakış açıları getirmeyi ve içsel pazarlamanın insan kaynakları ile entegrasyonunda ne gibi sonuçlar elde edi-leceği konusunda kaynak oluşturacaktır. İşletmeler uzun vadeli stratejik reka-bet üstünlüklerini elde etmek için Dış Müşteri Memnuniyetinin İç Müşteri memnuniyetinden geçtiği bilincine sahip olmalıdır. Örgütlerdeki Pazarlama ve 
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İnsan Kaynakları bölümlerinin işbirliği ve sinerjiye dayalı uzun vadeli ortak politika ve stratejiler üretmeleri gerekmektedir. İşletmeler Vizyon ve Misyon kavramlarını çalışanlarıyla paylaşmalı, benimsetmeli ve mümkünse beraber belirlemelidir. İşletmeler Kol İşçisi Yönetimi ile Beyin İşçisi Yönetimi arasında-ki farklılıkları göz önüne alarak buna uygun yönetim tarzı, strateji ve politika-lar üretmelidir. İşletmeler Vizyon ve Strateji belirleme çalışmalarında çalışan-ların gelişimini çok daha fazla önemsemeli ve dikkate almalıdırlar.  Beyin İşçi-leri için Manevi Ödüller bazen Maddi Ödüllerden daha önemli olabilmektedir. İçsel Pazarlama Stratejilerinin ortaya konmasında Kuşaklararası Farklılıklara özellikle dikkat edilmelidir. Modele farklı aracı ve düzenleyici değişkenler ek-lenerek test edilebilir. Kuşaklara göre, cinsiyete göre, eğitim düzeyine göre, kişisel özelliklere vb. Farklı boyutlarda modelin farklılık analizleri yapılabilir. Modelin sektörel farklılıkları analiz edilebilir. Beyin işçileri gelecekte daha fazla yenileşimci iş davranışı sergileme özelliklerine göre işe kabul edilecek-lerdir. Üstün yetenekleri mutlu ederek işletmede kalmalarını sağlayabilen iş-letmeler bugünün ve geleceğin en zengin işletmeleri olacaktır.  
KAYNAKÇA BALTAŞ, A. ve UŞAKLIGİL, H. O. (2014). “Çalışan Bağlılığı Efsanesi”, Harvard Business Review Türkiye, 3(11): 117-123. BARNEY, J. (1991). “Firm Resources and Competitive Advantage”, Journal of Management, 17: 99–120. BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O. ve ÇEVİK, E.İ. (2011). “İçsel Pazarlama-nın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Ro-lü”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12(2): 201-225. BERRY, L.L. (1981). “The Employee as Customer”, Journal of Retail Banking, ol. 3 March: 25-8. ÇOBAN, S., NAKİP, M. (2007). “Yıldırma (Mobbing) Olgusunun İçsel Pa-zarlama ile İlişkisi: Nevşehir’de Bulunan Bankalar Örneği”, Erciyes Üniversite-si, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21.  DRUCKER, P.F.  (1998). “The Discipline of Innovation”, Leader to Leader Journal, 9: 13-15. EWING, M. ve CARUANA, A. (1999). “An Internal Marketing Approach to Public  Sector Management: The Marketing and Human Resources Interface”, The International Journal of Public Sector Management, 12(1): 17-26.  
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JANSSEN, O. (2000).  “Job Demands, Perceptions of Effort-Reward Fairness and Innovative Work Behaviour”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3): 287-302. KONG, Y., ve LI, M. (2018). “Proactive Personality and Innovative Behavior: The Mediating Roles of Job-Related Affect and Work Engagement”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 46: 431-446. KOTLER, P. (1994). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 8th Edition, Prentice-Hall International Series in Marketing. MONEY, A. ve FOREMAN, S. (1996). “The Measurement of Internal Mar-keting: A Confirmatory Case Study”, Journal of Marketing Management, 11(8): 755-766. MUMFORD, M. D., & GUSTAFSON, S. B. (1988). “Creativity Syndrome: Integration, Application, and Innovation”, Psychological Bulletin, 103(1): 27-43. MYTELKA, L.K. ve K. SMITH. (2002). “Policy Learning and Innovation Theory: an Interactive and Co-Evolving Process, Research Policy, 31: 1467–1479. RUST, R.T., ZAHORİK, A.J. ve KEININGHAM, T.L. (1995). “Return on Quality - Making Service Quality Financially Accountable”, Journal of Marke-ting, 59(2): 58-70.  SCOTT, S.G. ve BRUCE, R.A. (1994). “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”, The Academy of Management Journal, 37(3): 580-607. SMITH, W. K., TUSHMAN, M. L. 2005. “Managing Strategic Contradictions: A Top Management Model for Managing Innovation Streams”, Organization Science, 16(5): 522–536. TURGUT, E ve BEGENİRBAŞ, M. (2013), “Çalışanların Yenilikçi Davranış-ları Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 23(2): 101:124. VAN DE VEN, A.H. (1986). “Central Problems in the Management of Innovation”, Management Science, 32(5): 590-607. WEST, M. A. (2002). “Sparkling Fountains or Stagnant Ponds: An Integrative Model of Creativity and Innovation Implementation in Work Groups”, Applied psychology: An International Review, 51(3): 355-424. WEST, M. A. ve FARR, J. L. (Eds.). (1990). Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Oxford, England: John Wiley & Sons. 
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Türkiye’de Teknoparkların İstihdama Etkileri 

 Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY 
Yalova Üniversitesi  Öğr. Gör. Yahya ÖZDEMİR 
Yalova Üniversitesi  

Özet İstihdam hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin üzerinde önemle dur-dukları sosyo-ekonomik konuların başında gelmektedir. İstihdamın yetersiz olması bir başka deyişle işsizliğin meydana gelmesi refah seviyesini düşürerek yoksulluğa, birey-sel ve sosyal huzursuzluklara, yönetime olan güvenin sarsılmasına ve ekonominin zayıflamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla uygulanan istihdam politikaları işsizliğin azalmasını ve ülke ekonomisinin sosyo ekonomik açıdan güçlenmesini hedeflemekte-dir.  Teknolojik gelişmeler ülkelerin rekabet gücünü, kalkınmayı, üretimde verimliliği ve işgücünün niteliklerini arttırmaktadır. Bilim ve teknoloji politikaları arasında yer alarak kurulan teknoparklar bilgi ve teknoloji üretmelerinin yanı sıra istihdam artışını da sağlamaktadırlar. 26 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4691 sayılı Kanun’da “ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge), yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni tek-nolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazı-lım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına kat-kıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmektedir” denilerek teknopark kavramı teknoloji geliştirme bölgesi olarak ifade edilmiştir.  Bu çalışmada istihdam ve teknopark kavramları ele alınarak, teknoparkların istihdam üzerindeki etkileri incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: İstihdam, teknopark, Türkiye  

Effects Of Techno-Parks Located in Turkey On Employment 
 
Abstract Employment is the leading socio-economical issue overstressed by both developed and developing countries. Underemployment, in other words 
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unemployment, lowers welfare level and leads to poverty, personal and social unrest, distrust to the administration and weak economy. Hence, employment policies target to lower unemployment and socio-economical strengthening of country economy. Technological advancements improve competitive strength, progress, production efficiency and labor force quality. Techno-parks, established as taking place among science and technology policies, generate information and technology as well as enable employment increase. Code 4691, enacted on June 26 2001, implies that “Technology Development Site (site) expresses a site where, academic, economic and social structure is integrated or a techno-park having these characteristics located within or near the area of the same university, advance technology institution or R&D center or institution, where companies using advanced/modern technology or devoted to new technologies generate/develop technology or software by benefiting from means of a specific university or advance technology institute or R&D center or institution, operate to transform a technologic invention to a commercial product, method or ser-vice and contribute to the region’s progress in this way”, and the concept of techno-park is expressed as a technology development site. In this study, the concepts of employment and techno-park were scrutinized and effects of techno-parks on employment were discussed.  
Key Words: Employment, techno-parks, Turkey  
GİRİŞ İktisat kitaplarının tümünde insan ihtiyaçlarının sonsuz bunları karşıla-yan kaynakların ise kıt olduğu ifade edilmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarını kar-şılayabilecek kaynakları elde etmeleri için gelirlerinin olması şarttır. Aileden gelen zenginlik vb. istisnai durumlar dışında kişilerin gelir elde etmeleri için çalışmaları gerekir. İstihdamın bir ülkeye sosyo ekonomik açıdan etkileri bü-yüktür. Ekonomik büyümeye, daha fazla ve daha ucuz üretime, milli gelirdeki artışa dolayısıyla refah seviyesindeki artışa neden olan istihdamdaki artışa bireyler açısından bakıldığında gelir ve sosyal statü açısından daha iyi bir po-zisyonda olacakları söylenebilir. Ancak istihdam eğreti, çok düşük ücretli ve gelecek vaad etmiyorsa kişileri mutsuzluğa sürekleyebilir. Bilgi ve iletişim tek-nolojilerindeki gelişmeler istihdamın niteliğinde de değişmelere neden olmak-tadır. İşin ve çalışanın niteliği değişmekte, esnek çalışma türleri ve eğitim ve vasıf seviyesi yüksek kişilerin istihdamı ön plana çıkmaya başlamıştır. Üretim ve organizasyon yapısında ileri teknolojilerin kullanılması üretim miktarını arttırmakta, maliyetleri düşürmekte, bilgi işçisi olarak da isimlendirilebilecek çalışanların artan araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetleri sonucu elde edilen yeni teknolojik bilgiler de bu süreci daha da hızlandırmaktadır.  Teknoparklar teknolojik bilginin üretildiği, üniversitelerin, girişimcile-rin, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışan kurumların işbirliği içinde çalış-
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tıkları yerlerdir. Teknoloji ağırlıklı faaliyet gösteren firmaların yer aldığı tek-noparklar AR-Ge faaliyetleriyle ekonomiye olumlu katkılar yapmalarının yanı sıra istihdam yaratan merkezlerdir. Bu çalışmada teknopark ve istihdam kav-ramları ele alınarak, Türkiye’de teknoparkların istihdama olan etkileri incele-necektir.  
1. İSTİHDAM KAVRAMI İstihdam hem bireyler, hem de ülke ekonomileri için hayati önemde bir kavramdır. Dar ve geniş anlamda tanımlanabilecek istihdam kavramı üretim faktörlerinin tümünün çalıştırılması olarak tanımlandığında geniş anlamıyla, sadece emeğin çalıştırılması olarak tanımlandığında ise dar anlamıyla kulla-nılmış olacaktır. “Emek arzının insan sayısı olarak potansiyel gücü” anlamına gelen işgücünün tümü ekonomik faaliyetlere katılamaz. Bir ülkedeki işgücü piyasasında çalışanların tümü o ülkedeki istihdam seviyesini oluşturur (Zaim, 1997:135). Bir başka deyişle dar anlamda istihdam kavramını anlatır.  Bir tanımda “insangücünün hizmette kullanılması yani işlendirilmesi” şeklinde ifade edilen istihdam kavramı bir başka tanımda ise kâr elde etmeyi amaçlayan girişimcinin bu amaçla toplumun ihtiyaçlarını araştırarak bu ihti-yaçların giderilmesine yönelik emeği mal ve hizmet üretiminde kullanması şeklinde de tanımlanmıştır. Girişimci ve emeğin istihdamdan beklentileri fark-lıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi girişimci kâr elde etmek için emeği istihdam ederken; emek ise “gelir elde etmek”, toplumda saygınlık kazanmak için çalış-mayı amaçlar (Işığıçok,2014: 30-31). İstihdamın amaçları ekonomik ve sosyal amaçları vardır. Üretimin arttırılması ve düzenlenmesi ekonomik amaçları oluştururken; “çalışmak isteyen herkese iş bulunması, emek arz ve talebinin nitel ve nicel açılardan uyumlu hale getirilmesi, verimliliğin arttırılması ve çalışma barışının gerçekleştirilmesi” sosyal amaçları oluşturmaktadır. Sosyal amaçlar ekonomik amaçların gerçekleştirilmesini sağlar (Murat, 2007:193).  Emek talebinin yetersiz olup emek arzı fazla olduğu durumlarda yaşanan işsizlik bir başka deyişle çalışma istek ve gücünde olup cari ücret seviyesinde iş arayanların iş bulamaması yani istihdam edilememesi bir çok sosyo ekono-mik soruna yol açmaktadır. Başka geliri de olmayan bu kişilerin karşı karşıya kalacağı en önemli sorun yoksulluktur.  Özellikle “kurumsallaşmış sosyal gü-venlik sistemlerinin oluşmadığı ve bazı kişilerin çok düşük gelir elde ettiği durumları, düşük kaliteli istihdam veya toptan işsizlik izlemektedir” Bu du-rumda istihdama yol açacak ekonomik büyümenin gerçekleşmesi gerekir ki yoksulluk ortadan kalksın (Ghose, Majid, Ernst, 2010: 125-126).  
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2. TEKNO PARK KAVRAMI Tarihin ilk çağlarından itibaren teknolojiyi üreten, onu ele geçirip kulla-nan toplumlar askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel güce sahip olmuş, kendisin-den daha geri kalmış ülkelere göre üstün bir konuma sahip olur. “Teknoloji bir toplumun tüm fonksiyonel kapasiteleri için bilgi temelleri sağlar”. Günümüzün toplum modelleri şekil 1’de de görüldüğü gibi “toprak, kültür, devlet ve eko-nomi” kavramlarıyla ilişkili olarak açıklanabilir. “Toprak, kültür, devlet ve eko-nomi”  toplumsal betimlemenin yapısını oluştururlar. İnsanoğlu toprağına bağ-lıdır ve modern toplumlar kontrolü altına aldıkları topraklara bağlı sakinler olarak “demografi ve varlığa göre ayrılabilirler”. İnsanlar toprağın çevre ya da ekolojisini kullanıma hazır hale getirdiklerinde toprak toplumsal yapının bir parçası haline gelir. İnsanların “ailesel, kabilesel, mesleki, dini vb.” kimlik grup-larını oluşturan kültür, toplumları tanımlayan önemli yapılardan biridir. Eği-tim, sağlık sistemleri ve bilim gibi ögeler vasıtasıyla modern toplumlarda kül-tür kavramı açıklanabilir. “Kanuni, idari, askeri ve adli” dallara ayrılan modern devletler vatandaşlarını sınırları belli olan toprak içimde yönetirler. Toplumsal betimlemenin dördüncü yapısı olan ekonomi için mal ve hizmet üretimi  çok önemlidir ve Pazar için üretim ve ticareti sağlayan da teknoloji ve finanstır (Betz,2010:17-18).   
Şekil 1:Modern Toplumlarda Toplumsal Betimlemenin Yapıları     Demografi               Varlık      Kimlik            Sağlık    Çevre Bilim             Ekoloji      Eğitim            Bilim                                                                                      Toprak  Kültür     Devlet  Ekonomi       Askeri    Adli               Üretim        Pazar    İdari  Kanuni              Teknoloji    Finans  
 
Kaynak: F. BETZ (2010), Teknolojik Yenilik Yönetimi, Değişimle Gelen Re-

kabet Avantajı, Çeviren: P. GÜRAN, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara. 
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Geçmişte olduğu gibi günümüzün modern toplumlarında da teknolojinin önemi açıktır. “Modern bir toplumun yapabilecekleri ekonomi teknolojileri, devlet teknolojileri, kültürel teknolojiler ve toprağa ait teknolojileri içerir”. Yukarıda da bahsedildiği gibi teknik bilgideki artış toplumların kapasitesini değiştirir.  Teknolojik gelişmeler devletin gücünü, ekonomideki üretim imkanlarını, kültüre ait düzen ve iletişimi ve gelir dağılımı ile ekolojisini yani toprağı etkile-yerek toplumsal yapıda önemli değişiklikler gerçekleştirir” (Betz, 2010:18-19). Ekonomik ilerleme ve değişimler teknolojinin gelişimiyle gerçekleşmiş-tir. İlk aşama 1785 yılında başlamıştır.  Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’ni içeren ve 1. Dalga da denilen bu süreç 68 yıl sürmüştür.  Hemen ardından şekil 2’de de görüldüğü gibi ekonomiler teknolojik ye-niliklerle şekillenmiş, özellikle “1950’li yıllardan başlayan ve 1990’lı yıllarda olgunluk dönemine erişen ‘elektronik çağı’ yerini, yeni medya, dijital ağlar ve yeni temel teknolojilerin ürün ve üretim süreçlerinde esaslı bir role sahip ol-duğu ‘yeni ekonomi’ aşamasına bırakmıştır” (Aktan, Vural, 2016).   
Şekil 2: Ekonomik İlerleme ve Değişimin Evreleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: C. C. AKTAN ve İ. VURAL (2016), “Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi”, Yeni Türkiye, sayı 88. Cilt 1, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı.  Günümüz dünyasında bilgi herşeye hâkim olmaya başlamıştır. Yeni tek-nolojilerin üretim sürecinde kullanılmasıyla işin ve çalışanların niteliklerinde, 



ELİF YÜKSEL OKTAY / YAHYA ÖZDEMİR 

 

 504

üretilen mal miktarında, malın kalitesinde, çalışma sürelerinde, çalışma ilişki-lerinde kısaca çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Tek-nik bilgi kullanımının yayılmasına dayalı bilgi ekonomisinde bilginin üretilme-si ve yayılması girişimcilerin ve ulusal ekonomilerin başarılarının artmasına yol açmıştır.  “Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile; bilgisayar destekli ta-sarım ve üretimin devreye girmesi üretimin sayısal kontrolünün makineler tarafından yapılmasına imkân vermiş, böylece üretim süreci ile hizmet süreci-nin bütünleşmesi söz konusu olmuştur” (Canbey Özgüler, 2012: 309). Ülkeler hem kamu kurumlarının hem de özel sektördeki firmaların AR-GE faaliyetlerini teşvik ederek hızla gelişen teknolojileri kullanmaları ve yeni teknolojiler üretmeleri için cesaretlendirmekte, teşvik etmektedirler.  Küresel-leşen dünyada bir ülkenin diğer ülkeler karşısında güçlü olabilmesinde reka-bet gücünün büyük bir önemi vardır.  “Bir ülkenin rekabet gücü, serbest ve adil piyasa şartlarında ülkenin, uluslararası piyasalarda kabul gören ürün ve hizmetler üretirken, aynı zaman-da da vatandaşlarının reel gelirlerini arttırabilme derecesidir. Ulusal düzeyde-ki rekabet gücü, yüksek verimlilik performansına ve ekonominin üretimini yüksek reel gelirlere yol açacak yüksek düzeyde verimli faaliyetlere kaydırma yeteneğine bağlıdır. Rekabet edebilirlik artan yaşam standartları, gelişen istih-dam olanakları ve bir ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürme yeteneği ile ilişkilidir” (Erdem, Köseoğlu, 2014: 53). Sanayinin yoğun olduğu yerlerde sanayi kuruluşlarının güçlendirilmesi amacıyla teknolojik gelişmelerle, eğitimlerle desteklemek ve böylelikle rekabet güçlerini arttırmanın yollarından biri de o yerlerde teknoparkların kurulması-dır (Harmancı, Önen, 1999:2). Teknopark kavramı ilk kez 1950’li yıllarda ABD’de kullanılmıştır. Stanford Üniversitesi’nde çalışan bazı araştırmacıların “yaptıkları araştırmaları ticaretleştirmek” için 1950 yılında kurdukları “Silikon Vadisi” oldukça tanınan bir teknoparktır (Kayalıdere, 2014:82). Teknopark kavramının herkes tarafından yapılan ortak bir tanımı yok-tur. Kavrama verilen isim ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesinin yanı sıra ülkedeki eyaletler, hatta faaliyet alanları açısından bile farklılıklar gösterir. “Fransa’da teknopol, Japonya’da teknopolis, ABD’de araştırma parkı, İngilte-re’de bilim parkı, Almanya’da girişim merkezi gibi isimler” yaygın olarak kul-lanılır (Kıncal,2014). 
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Tablo 1: Teknoparklar İçin Dünyada Kullanılan Kavramlar  Teknopark Adı % Teknoloji Parkı 30 Bilim Parkı 24 Bilim ve Teknoloji Parkı 13 Araştırma Parkı 10 Teknokent/Teknopol 5 Diğer 18 
 Kaynak: A. Kıncal (2014), “Bütüncül Bir Yaklaşımla Teknoparkların Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”,  https://www.academia.edu/2063768/Teknoparklar%C4%B1n_Ekonomik_Etkileri  Dünyada en fazla teknopark’ın üye olduğu Uluslararası Bilim Parkları Kurumu (Internatinal Association of Science Parks) tablo 1’de yer alan tanım-ları kapsayan geniş bir tanım yapmıştır. Bu Kurum’un tanımına göre; “Bilim Parkı; ana amacı, bünyesindeki bilgi tabanlı firmaların, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek ve öne çıkararak toplumun  zenginli-ğini artırmak olan, uzmanlaşmış profesyonellerce yönetilen bir  organizasyon-dur. Bu amaçların sağlanabilmesi için bir bilim parkı; üniversiteler, Ar-Ge ku-ruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetir, teşvik eder; kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını vebüyümesini kolaylaştırır; yüksek kalitede mekân ve olanaklar sağlar ve di-ğer katmadeğerli hizmetleri sunar” (Kıncal, 2014). Türkiye’de 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” tekno-parkı teknoloji geliştime bölgesi ismiyle tanımlamıştır. Bu Kanun’a göre tekno-loji geliştime bölgesi “ yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, 
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ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip tekno-parktır (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf).  Kuruluşlarına öncülük eden paydaşlara göre teknoparklar aşağıdaki şe-kilde gruplandırılabilirler (Tepe, Zaim,2016:22-23): - Devlet Esaslı Model: Teknoparkı Devlet kurar. Kuruluş yerindeki altya-pı çalışmalarını gerçekleştiren devlet burada yer alacak firmalara vergi indiri-mi vb. desteklerde bulunur. - Üniversite Esaslı Model: Teknoparkı üniversiteler kurar, işletir. Tekno-parkın tüm süreçlerinde üniversite karar vericidir. Bu modelin dışarıdan mü-dahâle yapılamama avantajı olmasına rağmen iş dünyasından kopma riski de bulunmaktadır. - Özel Sektöre Dayalı Model: Teknoparkın kuruluşunda ağırlıklı olarak şirketler rol oynamakta, yönetiminde söz sahibi durumundadır. “Finans yapısı güçlü şirketler üniversiteler ile işbirliği yaparlar”.  - Karma Model: Bu modelde “üniversiteler, yerel yönetimler, bankalar, sivil toplum örgütleri ya da vakıflar birlikte hareket ederek teknopark kurar-lar. Teknoparkların kurulmasının girişimcilere, üniversitelere, kurulduğu bölgeye ve ülkeye olan faydaları şöyle sıralanabilir: 
a) Girişimcilere olan faydaları (Görkemli, 2011: 49-50):  “-Teknoparklar firma ve akademik kurumlar arasnda sinerji yaratır. - Bilginin, verilerin ve hatta teknolojinin partnerler arasında karşılıklı değişimi uyarılır ve gelişir. - Firmalar, üniversite ve endüstri arasındaki bağları çok daha iyi idrak eder. - Üniversiteler bilimsel bilgi ve uzmanlığı firmalara iletirler. - Teknoparklar firmalara önemli bir kaynak ağı sağlarlar. - Firma ve üniversiteler arasındaki yakınlık, formal (lisans ve işbirliği or-taklıkları) ve informal (bilim adamı hareketliliği, toplantı ve tartışmalar) ağ-lardan doğal bir değişim olanağı yaratır,  - Firmalara vergi ayrıcalığı sağlanır. - Firmalar arası karşılıklı etkileşim teşvik edilir. - Teknopark, firmalara imaj ve saygınlık sağlar. - Firmalar teknopark ve üniversite tarafından danışmanlık hizmeti alır. 
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- Teknoparklar, işverenlere iletişim, fotokopi ve diğer sekretarya hizmet-leri sunarak asıl hedeflerine daha etkili zaman ayırmalarını sağlarlar. - Teknoparklar, firmaların yaşama ve büyüme amaçlarına hizmet etmek için düşük kira hizmeti, uygun fiziksel ortam, inkübatör ve yerel ekonomideki firmalarla bağlantı gibi olanaklar sunar.  - Firmalar ayrıca teknoparklardan finans, pazarlama ve yönetim alanla-rında yardım alırlar. - Tüketici araştırma maliyetini azaltır. - Firmalar müşteri odaklı ve katma değerli daha fazla ürün üretirler” şek-lindedir.  
 b) Üniversitelere olan faydaları (Gümüş, Yükseloğlu, Binark, 2013: 25) “- Endüstri ile daha çok ve daha etkin işbirliği olanakları ortaya çıkar. - Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uy-gulamalı araştırma imkânlarının oluşur. - Üniversitelerin araştırma altyapısına ayrılan kaynakları daha verimli kullanılabilir. - Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik faydaya dönüşür. - Üniversiteler arazi geliştirme, ofis kiralama ve aidat gelirleri gibi yeni kaynaklar oluşturur. - Teknoparklardan sağlanan fonların araştırmaya aktarılmasıyla üniver-sitelerde yeni kaynak oluşturulur. - Daha çok araştırma ve daha iyi bir eğitim ortamının oluşur. - Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine yeni istihdam olanaklarının sağlanır. - Teknoparklarda görev yapan öğretim elemanı ve idari personele ek bir gelir imkânı sağlanır” şeklindedir. 
c) Kurulduğu bölgeye ve ülkeye faydaları (https://teknopark. sana-

yi.gov.tr/Content/Detay) “-Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratır. Böylelikle nitelikli işgü-cünün başka ülkelere gitmesini bir başka ifadeyle beyin göçünü önler. -Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırır.  - Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirir. 
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- Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunabilir. - İleri teknoloji ve ihracata yönelik katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürünleri üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük işletmelerin büyümesini teşvik eder.” şeklindedir.  
3. İSTİHDAM YARATMA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ Teknoparkların hem ülke ekonomisi, hem kurulduğu bölge hem de bi-reyler açısından en önemli faydalarından biri istihdam yaratmasıdır. 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle bera-ber Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmaya başlanmıştır. “Mart 2011 tarihi itibariyle Ankara (6 adet), İstanbul (5 adet), Kocaeli (3 adet) İzmir, Konya, An-talya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa ve Düzce illerinde (1 adet) yer alan toplam 39 tek-noloji geliştirme merkezi kurulmuştur. Bu merkezler üniversite sanayi işbirli-ğini her geçen gün geliştirme adına faaliyetler yapmakta, bünyelerindeki fir-malara çeşitli imkânlar sunarak inovasyon faaliyetlerine destek olmaktadırlar” (Tepe, Zaim,2016: 24). Mart 2019 itibariyle Türkiye’de 83 teknoloji geliştirme bölgesi mevcuttur. (https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=bf68a20a-800f-4c3c-b28a-69fdd40b7716, 07.04.2019). 
 
Tablo 1: Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bulunduğu Yer ve Sayıları  (Mart 2019) 

Teknoparkın Kurulduğu
Şehir 

Adet Teknoparkın Kurulduğu 
Şehir 

Adet 

İstanbul 11 Kayseri 1 Ankara 9 Trabzon 1 Kocaeli 5 Adana 1 İzmir 4 Erzurum 1 Konya 2 Isparta 1 Gaziantep 2 Eskişehir-(Bilecik) 1 
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Antalya 2 Diyarbakır 1 Mersin 2 Sakarya 1 Hatay 2 Tokat 1 Burdur 1 Bolu 1 Yozgat 1 Kütahya 1 Samsun 1 Van 1 Çorum 1 Niğde 1 Manisa 1 Balıkesir 1 Kırıkkale 1 Çanakkale 1 Kahramanmaraş 1 Afyonkarahisar-(Uşak) 1 Zonguldak 1 Karabük 1 Nevşehir 1 Osmaniye 1 Batman 1 Malatya 1 Karaman 1 Muğla 1 Kırklareli 1 Giresun 1 Bursa 1 Denizli 1 Sivas 1 Edirne 1 Elazığ 1 Şanlıurfa 1 Düzce 1 Tekirdağ 1 Kastamonu 1 Aydın 1 Çankırı 1   Toplam 83 
 
Kaynak:https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId= bf68a20a-800f-4c3c-b28a-69fdd40b7716, 07.04.2019  Türkiye’de bulunan 83 teknoloji geliştirme bölgesinin bir başka deyişle teknoparkların bulunduğu yerler tablo 2’de verilmiştir. Bunların “63’ü faaliyet-
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lerine devam etmekte olup, 20’sinin altyapı çalışmaları devam ettiği için faali-yete henüz başlamamışlardır”.  
 
Tablo 3: Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer Alan Firma-larda İstihdam Edilen Personel Sayısı (Mart 2019) 

Firma Sayısı Personel Sayısı 5348 52.380 https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=bf68a20a-800f-4c3c-b28a-69fdd40b7716, 07.04.2019          Teknoloji geliştirme bölgelerinde tablo 3’te de görüleceği gibi mart 2019 itibariyle 5348 firma faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda 52.380 kişi istih-dam edilmektedir.  Bu personelin 42.936’sı AR-GE faaliyetlerinde, 3228’si des-tek faaliyetlerinde istihdam edilirken 6216’sı kapsam dışıdır.   (https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=bf68a20a-800f-4c3c-b28a-69fdd40b7716, 07.04.2019).  
SONUÇ Teknolojik gelişmeler ülkelerin sosyo ekonomik ve kültürel yapılarında büyük değişmeler yaratır, milletleri birbirine göre güçlü kılar, refah düzeyleri-ni arttırır. Teknolojinin gelişmesi bilgi işçileri adı verilen analitik düşünün, veriyle uğraşan, veriyi bilgiye dönüştüren çalışanlara ihtiyacı ortaya koyar. Aslında mevcut ihtiyaç eğitim sisteminden çalışma hayatının kurallarına kadar herşeyi değiştirir. Firmaların niteliği de değişmekte, firmalar teknoloji üreten firmalara dönüşmekte ve bunların sayısında da artış olmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgeleri ya da teknoparklar bir ülkeyi geleceğe taşıyan bölgelerdir. Elde ettik-leri teknolojik ürünler ülke ekonomisini güçlendirmekte ve istihdamı arttır-maktadırlar. Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde mart 2019’da 52.380 personel istihdam edilirken, şu anda altyapı çalışmaları devam ettiği için faali-yette bulunmayan firmalar da faaliyete geçtiğinde verilecek teşviklerle, üni-versitelerde yetiştirilecek bilgi işçileriyle şu andaki istihdam daha fazla arta-caktır.  Liselerden itibaren bu firmaların ihtiyacı olan nitelikte öğrenci yetişti-rilmeli, üniversitelerin müfredatı ihtiyaca göre şekillendirilmelidir. Lisans eği-timleri sırasında bu firmaların ihtiyaç duyacağı nitelikte öğrencilere burada 
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staj yapma zorunluluğu getirilmesi (firmalara da stajer öğrenci alma zorunlu-luğu getirilmesi) gelecekte ihtiyaç duyulan personelin deneyimli olması açı-sından önem arzetmektedir.  Teknoparklar bilgi ve iletişim teknolojilerinin hız kazandığı günümüzde rekabet aracı olarak bir ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarındandır. Türkiye İş Kurumu’yla sürekli işbirliği içide çalışılarak özellikle teknik okullar bitirmiş işsiz bireylere vasıf kazandırmak için teşvikler arttırılıp verilecek mesleki eği-timlerle istihdam imkânı arttırılabilir.  Arya Teknokent bünyesinde tokkkjjooTürkiye’de kurulmuplam 404 per-sonel bulunmaktadır. Bu personeller 173 yazılım, 132 Ar-Ge, 22 destek ve 77 diğer görevlerde yer almaktadır. 
 
KAYNAKÇA AKTAN, C. C. ve İ. VURAL (2016), “Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknoloji-ler ve Yeni Ekonomi”, Yeni Türkiye, Sayı:88., Cilt:1, Bilim ve Teknoloji Özel Sa-yısı, s.845-868. https://www.researchgate.net/publication/318673064_ BILGI_TOPLUMU_YENI_TEMEL_TEKNOLOJILER_VE_YENI_EKONOMI BETZ, F. (2010), Teknolojik Yenilik Yönetimi, Değişimle Gelen Rekabet 

Avantajı, Çeviren: P. GÜRAN, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara. CANBEY ÖZGÜLER, V. (2012), ”Yeni Teknolojiler ve Örgütler”, Örgüt Sos-
yolojisi, Editör: M. ZENCİRKIRAN, Dora, Bursa, s.303-332.  ERDEM, E. ve A. KÖSEOĞLU (2014),  “Teknolojik Değişim Ve Rekabet Gü-cü İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s.51-68. GHOSE, A. K., N. MAJİD ve C. ERNST (2010), Küresel İstihdam Sorunu, Çe-viren: Ö. F. ÇOLAK, Efil Yayınevi, Ankara. GÖRKEMLİ, H. N. (2011), Bölgesel Kalkınmada Teknoparkların Önemi, Selçuk Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlan-mamış Doktora Tezi, Konya. GÜMÜŞ, M., YÜKSELOĞLU, S. M. VE A. K. BİNARK (2013), “Ülkemizde Teknoparkların Gelişimi ve Mühendislik Eğitimindeki Rolleri”, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 17(1), s.24-31. HARMANCI, M. ve  M. O. ÖNEN (1999), Dünyada ve Türkiye’de Teknopark 
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Sağlık Yapılarında İç Mekânda Renk Kullanımı  Arş. Gör. Emine YAVUZ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Arş. Gör. N.Nida ÇELEBİ ŞEKER 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 
Özet Renk tarihte sadece sanatsal bir ifade olmamış aynı zamanda insanların duygu-larının da sembolik değeri olmuştur. Kültürler arasında farklı anlamlar taşıyan renkle-rin ortak dili insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkisi olmasıdır.  Renk algısı, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik ortamların bileşkesinde ve ışığın, nesnenin ve gözlemcinin fizyolojik ve psikolojik olmak üzere bir takım özelliklerine bağlı olarak gerçekleşir (Porter ve Mikellides, 1976). Rengin insanlar üzerindeki fizyo-lojik ve psikolojik etkisi tarihte rengin sağlık alanında tedavi amacıyla kullanılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple renk tasarımcının karşısına çıkan güçlü bir olgudur. Yapı-lan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda günümüzde tasarımcılar rengin kullanımı konusunda daha fazla bilgi sahibidir. Yapılan çalışmada renk olgusu, rengin insan sağ-lığı üzerine etkileri, tedavide kullanımı ve sağlık yapılarında iç mekânda renk kullanı-mı örnekler üzerinden incelenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Sağlık Yapıları, İç Mekân, Renk olgusu  
 
Abstract Color is not only an artistic expression in history, but also has symbolic value of people's feelings. The common language of colors with different meanings between cultures is that they have physiological and psychological effects on humans. Color perception occurs in the combination of physical, physiological and psychological environments and depending on the characteristics of light, object and observer physiological and psychological (Porter and Mikellides, 1976). The physiological and psychological effects of color on humans have led to the use of color in the field of health. For this reason, the color is a powerful phenomenon facing the designer. As a result of studies and researches, designers have more information about the use of color. In the study, the color phenomenon, the effects of color on human health, the use of it in treatment and the use of color in health structures were examined through examples. 
Key Words: Health Buildings, Interior Design, Color Case 
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1. RENK OLGUSU Renk, ışığın göz retinasına farklı biçimde ulaşması sonucu oluşan du-yumdur. İnsan gözü 7 milyondan fazla rengi algılayabilmektedir. Renkle ilgili ilk çalışmalar 1666 yılında Sir Isac Newton tarafından ya-pılmıştır. Günümüze kadar birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından kabul görmüş ve kullanılmıştır. Renkleri primer renkler, sekonder renkler ve tersi-yer renkler olarak sınıflandırabiliriz (Akkın, Eğrilmez, & Afrashi, 2004) . Doy-gunluk, tür, değer, sıcaklık ve soğukluklarına göre renklerin insan davranışına ve psikolojisine etkileri bulunmaktadır. Martell’in 1995 yılında yapmış olduğu çalışmada renklerin psikolojik etkilerini şu şekilde açıklamıştır; 
 
Tablo 1. Renklerin Özellikleri ve Etkileri (Özdemir, 2005) 

Renkler Rengin Özelliği ve Psikolojik Etkisi           Kırmızı 
MS. 900 yıllarından sonra kelime olarak karşılığını bulmuştur. Spektru-mun en enerjik rengidir. Dikkat arttırıcı, hareketlilik sağlayıcı, heyecan verici, cesaret, canlılık, aşk vb. etkileri taşır. Abartılması halinde sertlik ve şiddet, tehlike ve rahatsız edici bir etki oluşturur.   Sarı  
MS 900 yılından sonra olarak karşılığını bulmuş Latin kökenli bir kelime-dir.  Zenginlik, bolluk, şeref ve sadakati hatırlatır. Canlı sarı kişiyi aktif yapar, solgun sarıysa dinlendirir ve gevşetir. Anlamayı keskinleştirir ve akıl işle-vini arttırır. Abartılması halinde Vandalizm, hastalık, kıskançlık, mantıksız-lık gibi etkileri oluşmaktadır.    Yeşil  
Yeşil ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Mental görüntülerin %99 yeşil-dir. Genel olarak serinletici ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Sessizlik, huzur, verimlilik, yaşam, bilgelik ve inancı simgelemektedir.  Adalet, kendine saygı ve güven hissi uyandırmaktadır. Abartılması durumunda megalo-man, otoriter ve alaycı bir ifade yayabilir.    Mavi  
MS 1300 yılında kelime olarak karşılığını bulmuştur.  Heyecan giderici ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Gevşemenin sevildiği ortamlarda mavi yansımlalar kullanılmaktadır. Mavi ışık uyku getirici ve ağrı gidericidir. Mavinin koyu tonları ciddiyet hissine, açık tonları ise tem-bellik ve pasifliğe neden olmaktadır.  
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  Mor 
Zor elde edildiğinden dolayı pahalı ve kıymetli bir renktir.  Asalet, utanç, hüzün ve itibarın simgesidir. Morun tonlarından olan ergu-van egemenlik, ihtişam ve asilik duygusunu telkin ederken menekşe otori-te, kaos ve ilahi aşkı, leylak ise melankolik duyguları tetiklemektedir.   Turuncu  
MS1300 yılından beri kullanılmaktadır. Neşe verici, birlik olamaya yön-lendirici bir renktir.  Önseziyi, dengeyi ve iyimserliği arttır. Abartıldığında huzur edici bir etkisi vardır.   Siyah  Bütün ışıkları emen anlamında kullanılmaktadır.  Umutsuzluk, günah ve yas anlamlarının yanında erdem,ihtiyat, ve akıl anlamından da kullanılır.   Beyaz  Işığın bütün renkeri yansıtmasıdır. Birliğin ve saflığın sembolüdür.  Umutsuzluk ve duygusal şoku tedavi eder. Abartılması durumunda insanı izole eder.   

2. TASARIMDA RENK SEÇİMİ  Mekânda bulunan yüzeyler ve biçimlerin daha iyi algılanmasını sağlayan renk tasarım sürecinde tasarımcıyı etkileyen bir ögedir. Tasarımcı rengin psi-kolojik, fizyolojik etkilerini bilerek renk armoni yöntemlerini uygulayarak me-kâna yansıtmalıdır. Mekân tasarımında renk seçimini etkileyen faktörleri; 
2.1. Psikolojik Etkiler Renklerin sembolik ve işlevsel anlamlarının yanında insan davranış ve psikoloji üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Tarih boyunca sanatçılar hislerini ifade etmek yada toplum üzerinde istedikleri etkiyi uyandırmak için rengin kullanmışlardır.  Renklerin psikolojik etkileri ile ilgili yapılmış pek çok deney vardır; Baker-Miller pembesi olarak bilinen uçuk pembe renginin insanlar üzerinde sakinleştirici etkisinin olduğu Dr.Alexander Schauss yaptığı çalışmalarda tespit etmiştir. 
2.2. Şartlanmış refleks Daha önce yaşanan olaylar ve edinilmiş tecrübeler ışığında renklere kar-şı şartlanmış refleksler oluştururuz. Zamanla belirli renklerle belirli cisimleri bağdaştıran bireyin alışık olmadığı renkte gördüğü cisme karşı yabancılık duyduğu bilinmektedir.  
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2.3. Kullanıcı kimliği Renklerin pozitif ve negatif etkilerinin bulunduğu bilinmektedir ve her insanın renklere karşı gösterdiği tepkiler farklılaşmaktadır. Renklerin etkisi konusu kişinin eğitim durumu, bilinçaltında bastırılmış olan duyguları, bulun-dukları kültürel ortam, yaş ve cinsiyet etkilidir.  
2.4. Moda Kişilerin renk tercihlerinde moda etken bir faktördür. Renklerin doy-muşlukları ve tonlarıyla farklı imaj yaratma yoluna gidilir. Örneğin; bir iş top-lantısında ya da gece davetinde vermek istediğimiz mesaj farklı olduğu için seçtiğimiz renkler farklılık oluşturmaktadır.  
2.5. Dönem stilleri Renk seçiminin çok eski çağlara dayandığı bilinmektedir. Mimari akımla-rın ve dönemlerin rengin seçiminde de etkili olduğu bilinmektedir.  
2.6. Kültürel etkiler Estetik değerler coğrafi bölge ve inanç sistemine göre farklılık oluştur-maktadır. Örneğin siyah rengi batı toplumlarında matemi temsil ederken Ja-pon kültüründe beyaz matemi temsil etmektedir. (Tablo 2)   
Tablo 2. Farklı Toplumların Değer Yargılarına Göre Renklerin Anlamları 

(www.sapdesignguide.org) 

Kültür Kırmızı Mavi Yeşil Sarı Beyaz 

ABD, Avrupa Tehlike Yiğitlik Emniyet Uyarma Saflık 
Fransa 

 

Asalet Özgürlük Suçluluk Hazırlayıcı Tarafsızlık 
Mısır, Arap Ulusları Ölüm Erdem Verimlilik Mutluluk Sevinç 
Hindistan Yaşam  Refah Başarı Ölüm 
Japon Öfke Utanç Gelecek Zarafet Ölüm 
Çin Mutluluk Gökyüzü Hanedan Doğum    

2.7. Mekân işlev ve boyutları  Renk mekânın algılanmasında katkıda bulunan tasarım ögelerindendir. Mekânda renk seçiminde bireylerin mekânı kullanma süreleri de göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Mekânın kullanım amacı da önemli bir faktördür. Mekânın işlevinde renk türlerinin doymuşluk dereceleri önem kazanır.  Renk tercihi ayı zamanda mekânın boyutlarının algılanmasında da etki-lidir. Renlerin tavan, duvar ve döşemlerde mekân boyutlarının algılanmasına etkileri;  
Tablo 3. Yapı Elemanlarında Kullanılan Renklerin Psikolojik Etkileri 

(HEUSER,1976) 

Renk Türleri 
Ve Değerleri 

Sıcak Renk 
Koyu Değer 

Soğuk Renk 
Koyu Değer 

Sıcak Renk Açık 
Değer 

Soğuk Renk 
Açık Değer 

TAVANDA 

 

Kasvetli, Teh-ditkâr Kapatıcı, Örtücü Manevi Baskı Verici Yükseltici 
DUVARDA 

 

Çevreleyici, Sarıcı Soğuk Hareketlendirici Yönlendirici 
DÖŞEMEDE  

 

Tutucu, Sağ-lam, Emniyetli 
Ağır Yükseltici Kaldırıcı Emniyetsiz, Hareket 

 
3. TEDAVİDE RENK KULLANIMI  Tıpta da renklerin psikolojik etkilerinde yola çıkılarak hastaların iyileşti-rilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Renkler sinir sisteminde dengenin oluşturularak bazı hastalıkların önüne geçmede etkili olmaktadır. (Altıntaş & Çamur, 2013)  “Renk kürü” denilen yedi bin yıllık geçmişe sahip renk terapi yöntemi-nin temeli eski Mısır’a dayanır. O yıllarda renk tedavisini uygulayan kişilerin, öncelikle hastanın hangi renk ve renklere ihtiyacı olduğunu teşhis edip; daha sonra hastayı bu rengin aydınlattığı odada yatırarak tedavi ettiği anlaşılmıştır. (Aksoy & Kılıç, 2014) Renk terapisi modern tıbbın güçlü teşhis ve tedavi olanaklarıyla önemini kaybetmeye başlasa da 19. yüzyıl son döneminde Edwin D. Babbitt’in 1878’de yayımladığı 560 sayfalık “The Principles of Light and Color” bildirisi küçük bir devrim yaratmıştır. Babbitt’in renk terapisi kitapları dinsel ve mistik bir yakla-şım sergilese de ışığın çağdaş tıp uygulamalarında fark edilmesini sağlamıştır. 
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Danimarkalı Niels R. Finsen verem tedavisinde güneş ışığını kullanarak 1903 Nobel Ödülü’nü almıştır. (Güller, 2007) Fiziksel hastalıklarda renkle tedavi modern tıpta henüz bir kabul bul-mamakla birlikte, renklerin psikolojik etkileri ruh sağlığı açısından daha genel geçer bir kullanıma sahiptir. Bu konuda çalışan renk uzmanları akıl ve vücut sağlığının aura renk dengesine bağlı olduğuna; dengeyi bozan renk eksiklikle-rinin giderilebileceğine inanmaktadır. Johannes Fisslinger vücudun enerji alanlarının aura fotoğraflama yöntemiyle renkli olarak görülebilmesini sağla-mıştır. (Mahnke, 1996)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Çakralar ve Etki Eden Renkler (Monz & Monz, 2001) 
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Vücudu dengede tutan bu enerji merkezlerine çakra adı verilmektedir. Çakra enerjisi otonom sinir sistemi ve hormon salgılanması üzerinde etkilidir. Baş üst kısmından insan gövdesi boyunca yedi çakra vardır. (Toffle, Schwarz, Yoon, & Royale, 2003) Binlerce yıl öncesine dayanan Hindistan kökenli en eski tıp sistemlerin-den biri olan Ayurveda hastalıklara karşı tayf renklerinin enerjilerini kullanır.  Dört bin yıllık geçmişe sahip olan Kromoterapi ise helyoterapi (güneş ışınlarıyla hastalık tedavisi), solarterapi gibi renk terapi uygulamalarını içerir. Alternatif tıp uygulamaları içinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Işıklı kromoterapi ve moleküler kromoterapi olarak ikiye ayrılır.   Işıklı kromoterapide beyaz ışığın filtre edilmesiyle elde edilen belli renk-teki ışıklar vücudun belirli bölgelerini tedavi etmede kullanılır. Moleküler kromoterapi de ise ışık kaynağı yardımıyla değil madde ve cisimlerden gelen renkle tedavi anlamında olup kremlerle, likid veya granül olarak uygulanır. Kromoterapi eğitimi için dünya çapında 100 saatlik sürekli eğitim verilmekte-dir. Renklerin spesifik hastalık tedavilerindeki etkileri modern tıpta yeterli sınanmamış olmakla birlikte, pek çok gelişmiş ülkede, hastanelerde psikolojik rahatsızlıklar için kullanılmıştır. Soğuk renklerin (mavi-yeşil grubu) yatıştırıcısakinleştirici etkileri manik-agresif hastaların rahatlatılmasında kul-lanılır. Sıcak renklerin (kırmızı-sarı grubu) heyecanlandırıcı-canlandırıcı etki-lerinden depresif ve intihara eğimli hastaları neşelendirmede yararlanılır. Has-taların psikolojik durumlarının zıt tepkiler doğuracak renk kullanımıyla den-gelenmesine çalışılır. (Porter & Mikellides, 1976)  
4. SAĞLIK YAPILARINDA İÇ MEKÂNDA RENK KULLANIMI İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin etkisinden kurtulması, korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve zihinsel yeterliliği azalmış olanların normal hale dönebilmeleri için yapılan tıbbi hizmetler “sağlık hizmeti” adında toplanmıştır. Bu hizmeti veren özel ve kamu kuruluşları da “sağlık yapıları” olarak adlandırılır. (Ankara Üniversitesi, 2005) Sağlık çevrelerinde renk ve ışık tasarımında Mahnke’nin ortaya koyduğu genel ilkelere göre; bina oturaklı, duyarlı aynı zamanda da çekici olmalıdır. Renk tanımlamalarının psikolojik ve estetik rolü olmalıdır. Bunun için hastaların fizyolojik ve psikolojik sağlığını koruyarak iyileştirici ortamı arttırmalıdır. Görsel tıbbi teşhisin doğruluğunda, cerrahi performansta, tedavide ve rehabilitasyonda yardımcı olmalıdır. Işığı ve görsel ergonomiyi 
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artırmalı, yönlendirmeyi desteklemeli, bilgi sağlamalı, özel mekanları tanım-lamalı ve çalışma koşullarını görsel anlamda geliştirmelidir. Fonksiyon, psiko-lojik takviye, biyolojik kaygılar, görsel hoşluk, renklerin ifadelendirilmesi dik-kate alınarak uygun ışıklandırma seçilmelidir. (Mahnke, 1996) Mahnke akıl sağlığı merkezleri ve psikiyatri hastaneleri için önerilerde bulunmuştur. Koridorlar, hasta odaları, muayene odaları genel renk ilkelerini takip ederken tasarımcıların “kurumsal görünüş” yerine “ideal-ev” ortamını sağlamalarının önemini vurgulamıştır. Rekreasyon mekânları, bekleme salon-ları ve meşguliyetle tedavi odaları fonksiyona uygun seçilmiş neşeli ve canlan-dırıcı renklerde olmalıdır (Şekil 2).     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Vejle Psikiyatri Hastanesi /Danimarka ( www.archdaily.com)  Özellikle çocuklar ve gençler için rekreasyon mekanlarına yönelik yapı-lacak çalışmalarda, hayal gücü tasarıma yol göstermelidir(Şekil 3).Sessizlik ve inziva odaları cezalandırıcı görünmemelidir. Eğer bir hasta izole edilecekse 
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neşeli, davetkar, az eşyalı ve güvenli döşenmiş bir mekana alınmalıdır. Basit, gereksiz eşyalardan arındırılmış ama yavan olmayan mekan barınma, korun-ma ve iyileştirme izlenimleri taşımalıdır. Aşırı duygu yüklemesinden kaçınıl-malı, rahatlama soğuk renklerce arttırılmalıdır. Kurumsal görünmeyecek renk-ler seçilmelidir. Işıklandırma sıcak tarafta olmalıdır. Gölge yaratmayan tekdüze ışıklandırmadan kaçınılmalıdır. Üç boyut tanımlamasında gölgeler doğal dene-yim sağlar ama rahatsız edici olmaması için aşırıya kaçılmamalıdır (Mahnke, 1996)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Royal Alexandra Çocuk Hastanesi / İngiltere  Elizabeth Brawley, bunama teşhisi konulmuş hastalar için ön plan ve ar-ka plan renkleri arasında parlaklık farklarının büyütülüp, doygunluk ve ton olarak farklılaşsa bile birbirine komşu, benzer parlaklıkta renklerin kullanı-mından kaçınmasını önermiştir. Malkin (1992) de yaşlılık ve bunaklık durum-larında renk baskınlığının form baskınlığına tercih edildiğini belirtmiştir.  
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Şekil 4. Yaşlılar Bakımevi /Fransa( www.archdaily.com)  Sağlık yapılarının pek çoğunda bilinmezliklerin ve hastalık psikolojisinin etkisiyle yoğun duygusal stres yaşanabilir. Hasta, hasta yakınları ve sağlık per-soneli için hastane ortamından biraz uzaklaşabilmek, mümkünse bina dışına çıkıp doğayla buluşmak, zihinsel rahatlama açısından önemlidir. Hastane için-de de bu koşulları sağlayacak doğal düzenlemeler yer almalıdır ( Şekil5).    
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Şekil 5. Venice-Mestre Hastanesi / İtalya ( Emilio Ambasz)  Sonuç olarak; Sağlık yapılarında iç mekânda renk tasarımında mekânın işlevsel ve algısal değerlerinin göz önünde bulundurulmalısının yanı sıra teda-viyi destekleyici olmasına da dikkat edilmelidir. Ayrıca kullanıcıların fizyolojik ve psikolojik durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.   
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Özet  Mobil yapılar bir araç yardımıyla taşınabilir ya da kendileri hareket özgürlüğü-ne sahip olabilen mekânlardır. Bir alanda sürekli olarak sabit bulunmayan yapılardır. Hareketli ve taşınabilir yapılardan bahsettiğimizde genellikle akla ilk gelen örnekler-den bazıları karavanlar, konteynırlar, prefabrik konutlardır. 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar süren Sanayi Devrimi, “tek-nolojinin, endüstriyel üretimin ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile birlikte birçok alanda yaşanan köklü değişim” olarak tanımlanmaktadır. Sanayi Devrimi; teknoloji, üretim, ekonomi, toplumun sosyal-kültürel yapısı, sanat ve mimarlık gibi birçok alanda önemli değişimlerin ve yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayi Devrimi sonucunda üretimde meydana gelen artış ve devamında oluşan ticaret kavramı,  insana olan ihtiyacı da artırmıştır. Zamanla kurulan fabrikalar, iş yer-leri ve ofis sayılarındaki artış, bu mekânlarda çalışacak eleman ihtiyacını doğurmuş, sonucu olarak da büyük şehirlere olan göçler çoğalmış ve barınma problemleri ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda barınma ihtiyacı ile ortaya çıkan ‘mobil mekân’ kavramı, sağlanan gelişmelerle ilerleyişini sürdürmüş ve birçok alanda kullanım sağladığı gibi, ofis yapılarında da kendini göstermiştir.  Bu bildiride amaç geçmişten günümüze gelişerek devam eden mekân ve mobil-ya kavranının incelenmesi ve mobil mekânlarda kullanılan mobilya tasarımlarının ele alınmasıdır. 
Anahtar Kelime: Mekân, Mobilya, Mobil Mekân  

The Effects of Furniture Used on Mobile Spaces  
Abstract Mobile structures can be moved with the help of a vehicle or they can have freedom of movement. They are not permanently fixed in an area. When we talk about moving and portable structures, some of the first examples that come to mind are caravans, containers, prefabricated houses. 
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The Industrial Revolution, which started in the 18th century and lasted until the middle of the 19th century, is defined as the ına radical change in many areas with the development of technology, industrial production and transportation endüstriyel. Industrial Revolution; technology, production, economy, social-cultural structure of society, art and architecture. As a result of the Industrial Revolution, the increase in production and the subsequent trade concept has increased the need for people. In time, the increase in the number of factories, workplaces and office numbers led to the need for personnel to work in these places, as a result of which the migration to large cities increased and housing problems arose. The concept of gibi mobile space ında, which emerged with the need for shelter in the early times, continued its progress with the developments provided and it was used in many areas and it was also seen in office buildings. The aim of this paper is to examine the space and furniture concept that has been developing from past to present and to deal with furniture designs used in mobi-le spaces. 
Keyword: Space, Furniture, Mobile Space  
1. MOBİL MEKÂN TANIMI “Mobil” kelimesi; taşınabilen, hareket edebilen, sökülüp takılabilen, gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır. “Mobil mekân” kavramı ise; hareket edebilen, taşınabilen mekânlar anlamına gelmektedir.  Mobil yapılar bir araç yardımıyla taşınabilir ya da kendileri hareket öz-gürlüğüne sahip olabilen mekânlardır. Bir alanda sürekli olarak sabit bulun-mayan yapılardır. Hareketli ve taşınabilir yapılardan bahsettiğimizde genellik-le akla ilk gelen örneklerden bazıları karavanlar, konteynırlar, prefabrik konut-lardır.   
2. MOBİL MEKÂNLARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  “Beş milyon yıldır dünyada ikamet eden insanoğlunun ortaya çıkışından Sanayi Devrimi’ne kadar olan devre, ikiye ayrılmaktadır. İnsanın göçebe olarak yaşamını sürdürdüğü devir ‘maji’ devri, yerleşik düzene geçtiği devir ise ‘mi-tos’ devri olarak adlandırılır” (Seçer, 2006, s. 45).  İlk ortaya çıkan mekân kavramı ‘barınak’ olmuştur. ‘Maji’ devrinde ma-ğaralar, ağaç kavukları barınak olarak kullanılmıştır.  ‘Maji’ devrinin ikinci aşamasında ise insanoğlunun kendi gerçekleştirdiği çadır ve kulübeler ortaya çıkmıştır. İkinci devir olan ‘mitos’ devrinde ise önce tek aile toprağa yerleşmiş, daha sonra zamanla köy ve şehirler ortaya çıkmıştır (Seçer, 2006, s. 45).  
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Geçmişten günümüze mekân kullanımının, toplumların ve bireylerin ge-reksinimlerini karşılayacak biçimde kurgulanmış olduğu görülmektedir. İnsa-nın gelişim sürecinde ve toplumları etkileyen değişimlerde mekân kavramı, kurgusu, yapısı ve kullanılan malzemeler ile değişimlere paralel olarak biçim-lendirilmiştir.  
3.  SANAYİ DEVRİMİ VE MOBİL MEKÂN TANIMINA ETKİLERİ 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar süren Sanayi Devrimi, “teknolojinin, endüstriyel üretimin ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile birlik-te birçok alanda yaşanan köklü değişim” olarak tanımlanmaktadır. Sanayi Dev-rimi; teknoloji, üretim, ekonomi, toplumun sosyal-kültürel yapısı, sanat ve mi-marlık gibi birçok alanda önemli değişimlerin ve yaklaşımların ortaya çıkma-sına neden olmuştur. 1765 yılında James Watt tarafından buharlı makinelerin bulunması ve devamında bu makinelerin kullanılmaya başlanması ile Sanayi Devrimi başla-mıştır.  Tarım alanında da artan makine kullanımı,  daha az iş gücüne ihtiyaç du-yulmasını sağlamış ve kırsal kesimlerde yaşayan nüfusun kentlere yönelmesi-ne neden olmuştur.  Sanayi Devrimi sonucunda üretimde meydana gelen artış ve devamında oluşan ticaret kavramı,  insana olan ihtiyacı da artırmıştır. Zamanla kurulan fabrikalar, iş yerleri ve ofis sayılarındaki artış, bu mekânlarda çalışacak eleman ihtiyacını doğurmuş, sonucu olarak da büyük şehirlere olan göçler çoğalmış ve barınma problemleri ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda barınma ihtiyacı ile or-taya çıkan ‘mobil mekân’ kavramı, sağlanan gelişmelerle ilerleyişini sürdürmüş ve birçok alanda kullanım sağladığı gibi, ofis yapılarında da kendini göstermiş-tir.  
4. MOBİL MEKÂN TİPLERİ 
4.1.Taşınabilir Yapılar Bu tipte ana tema; yapının bir bütün halinde bir yerden başka bir yere taşınabilmesidir. Bazıları, strüktürlerine dâhil olan nakil elemanları (tekerlek-ler vb.) sayesinde çekilerek ya da itilerek istenilen yere taşınabilmektedirler. Bu tipte mobil yapının strüktürü ile birlikte taşınmasına yardımcı olan parça-lar strüktürden ayrılamaz hâle gelmektedir. 



İLDEM AYTER SEVER / EMİNE YAVUZ 

 

 528

Şekil 1. Robert Williams Tasarımı Forfreedom Caravan (www.designbuzz.com)    
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Christian Susana Tasarımı Colim (Colors of Life in Motion) Adı Verilen Taşınabilir Bir Mobil Yapı Örneği.                     
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Şekil 3. N55 yapısının görünümü(http://www.tinyhousedesign.com/)           N55, birlikte çalışmak isteyen, yaşam alanlarını, ekonomilerini ve üretim araçlarını paylaşmak isteyen kişiler için oluşturulan bir platformdur. Bu tasa-rım, kullanan kişilerin özellikleri ve davranışlarıyla da bağlantılı olarak, dün-yadaki birçok duruma uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir.  
Şekil 4. Snail Shell System taşınabilir mobil yapısının kullanım şekilleri                
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Su üzerinde bir uçurtma tarafından çekilerek yer değiştirmesi sağlana-bildiği gibi; bir kürek yardımıyla adeta bir gemi gibi de hareket ettirilebilmek-tedir. Geçici olarak bir topluluk yaratabilmek için; elektrik kabloları ve teleko-münikasyon hatları gibi çeşitli mevcut birimler yapıya bağlanabilmektedir. Özel olarak güneş sistemi, rüzgâr türbini ya da ısı yalıtımlı cihazlar eklenerek kendi enerjisini temin edebilmektedir. bir depolama ünitesi olarak kullanılabi-leceği gibi küçük yüklerin taşınabilmesine aracı bir birim olarak da kullanmaya uygun bir yapıya sahiptir  
4.2. Yeniden Yerleştirilebilir Yapılar Bu tipteki mobil yapılar, bölümler hâlinde taşınmaktadırlar. Yerleştirile-cekleri yerdeki şartlara göre monte edilmektedirler. Hemen hemen tüm parça-ları taşınabilir özellikte olup, ancak bazı durumlarda strüktür de parçalanarak taşınır duruma getirilmektedir.    
Şekil 5. Micro – Compact Village                   
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Micro – Compact Home yapısı; iş seyahati, tatil evleri veya diğer kısa va-deli konut ya da akademik kullanımlar için idealdir. Bunun için tek gerekli olan enerji ve iletişim sistemlerinin sağlanması ve uygun şekilde düzenlenmesidir. Yerden kaldırılarak taşınmaları sebebiyle çevresiyle minimum bir etkileşim söz konudur.  
4.3. Sökülüp - Takılabilir Yapılar Bu yapılar yerinde monte edilebilmek için parça parça taşınmaktadırlar. Büyüklük bakımından çok esnek olmakla beraber, birbirinden bağımsız parça-lardan oluştukları için ihtiyaca göre şekillenmektedirler. Genellikle tüm parça-ları bir arada ancak birleştirilmemiş şekilde nakledilmektedirler. Bu tipi diğer tiplerden ayıran en önemli özellik karmaşıklık problemi ile karşılaşılmasıdır (Tuncel,2007, s. 132).  
Şekil 6. Hewitt Studios tasarımı sökülüp - takılabilir bir ‘kafe’ örneği (The Straw Bale Café)                   
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5. SONUÇ İncelenen örneklerden de görüldüğü üzere mobil yapılarında meydana gelen değişimlerin birçok açıdan hayatımızı olumlu yönde etkilediğini göre-bilmemiz mümkündür. İnsanlar ve iş yaşamı var olduğu sürece bu tür gelişme-ler devam edecek ve çağımızın önemli unsurlarından olan ‘zaman’ kavramını daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.    
KAYNAKÇA: *“Mobil Mekânların İç Mekân Organizasyonu ve Örneklerle Mobil Ofis Tasarımlarının Analiz”  Öznur Karaoglu Yüksek Lisans Tezi Hacettepe.edu.tr *Siegal, J. (2008). More Mobile: Portable Architecture for Today. Newyork: Princeton Architectural Press. *Tuncel, A. (2007). Mobil Konutlarda İç Mekân Organizasyonu ve Mobil Mekânların Tarihsel Gelişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbuL  
 
İNTERNET KAYNAKLARI: *http://www.restoraturk.com/mimarlik-mimari/mimarlik/456-modern-mimarlgin-ortayacikisi-ve-gelisimi.html. *http://www.designbuzz.com/colim-separates-the-car-from-the-caravan/. *http://www.tinyhousedesign.com/tag/n55/. *http://www.n55.dk/manuals/snail_shell_system/sss3.html. *http://www.diytrade.com/china/pd/4212328/Relocatable_Eco_Smart_House.html#norm al_img. *http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-00d7-66b4-a3a6  *www.Pinterest.com *http://www.restoraturk.com/ 
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Özet 
 Günümüz çalışma şartları ve teknoloji-mekân arasındaki ilişki sebebiyle ofisler sadece bina olmaktan çıkıp, zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran ortak çalışma alanlarına, sanal ofis uygulamalarına ve geçici çalışma birimlerine dönüşmüştür. Ofis-lerin bahsi geçen şekilde kullanılması aslında maddi açıdan olduğu kadar zaman ve mekân açısından da katkılar sağlamaktadır. Özellikle firmalarda proje bazlı çalışanla-rın belirlenen süre için çalışıyor ve proje sonunda işlerinin sona eriyor olması, danış-man ve tedarikçi firmaların ofislerde sadece belirli saatlerde bulunuyor olmaları sebe-biyle günümüz ofislerinde 'geçici çalışma birimleri' özellikle ön plana çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında 'geçici çalışma birimi' başlıca örnekler ile ele alınmış, geçici çalış-ma birimine ait bir modül tasarımı önerisinde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Paylaşımlı çalışma birimi, paylaşımlı ofisler, ofis tasarımı, mekân tasarımı 
 

Hot-Deskıng In Offices: An Example of Designing Hot-Desk 
 
Abstract Due to the today's working conditions and relationship between technology-space, offices have turned out to be not only buildings, but also common workplaces, virtual office applications and temporary work units that eliminate the time and space boundaries. The fact that the offices are used in the same way provides contributions in terms of time and space as well as financially. Especially in firms, project-based employees have been working for the specified period of time and at the end of the project their work has ended, and since the consultants and suppliers are only at certain hours in the offices, 'temporary working units' (hot-desks) have come to the fore especially in today's offices. Within the scope of this study, a 'temporary working unit' (hot-desk) was dealt with the main examples and a module design for the temporary working unit (hot-desk) was proposed. 
Keywords: Hot-desk, hot-desking, office design, space design 
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1. ESNEK ÇALIŞMA MEKÂNLARI Bilgiye istenilen her yerden ve istenilen zamanda ulaşmanın mümkün hale geldiği günümüzde, bilgi kapalı mekânların sınırlarını aşarak mesleki ve sosyal yaşamın her alanına çok çabuk ve etkin bir biçimde dâhil edilebilir bir hal almıştır.  Bu erişilebilirliği mümkün hale getiren bilgi ve iletişim teknolojileri sa-yesinde bilgi ve fikirler bir yerden bir yere eş zamanlı olarak aktarılabilmekte ve kullanıcıların yararlarına sunulabilmektedir. Dolayısıyla çalışanların bilgiyi elde etmek için kapalı mekânların sınırları dâhilinde çalışma gerekliliği orta-dan kalkmış ve çalışanlar ofisleri dışında da bilgiye ulaşabilir hale gelmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin bulunduğu her yerde-evde, otelde, yolda, müşteri ofislerinde-çalışanlar işlerini yapabilme imkânına sahip olmuşlardır. Bu değişim geleneksel ofislerden farklılaşan bir çalışma ortamı olarak sanal ofis kavramını beraberinde getirmiştir. Çalışanların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabildikleri ve böylece merkez ofisleri ile bağ-lantı kurabildikleri herhangi bir yer sanal ofis olarak adlandırılabilmektedir. Artık önemli olan işin nerede yapıldığı değil; bilgi ve etkileşim teknolojilerinin ne derece etkin kullanıldığıdır. Bu bağlamda artık bireyler ofis faaliyetlerini elektronik araçlar aracılığıyla zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde ve büyük bir esneklikle yerine getirebilmektedir (Yılmaz, Pajo, & Güngör Güzeler, 2014).  
Şekil 1. Esnek çalışma mekânı kavramı            
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Sanal ofisler; evde çalışan bireyleri içerdiği gibi; bir tedarik zincirini yö-netenleri veya farklı disiplinlerden gelme takım çalışanlarını içermektedir. Çalışanların fiziksel olarak birbirlerinden uzakta olmalarına ek olarak, yapılan işlerin teknoloji aracılığıyla yapılması da bu faaliyetleri sanal kategorisine sokmaktadır (Watson-Manheim, Crowston, & Chudoba, 2002) Böylece günlük zamanın üçte birinin geçirildiği ofislerde mekân, çalışma anlayışının farklılaşması, farklı disiplinlerin kesişmeye başlayıp, meslek grup-ları arasındaki çizgilerin silikleşmesi ve teknolojinin de desteğiyle farklı boyut-lara ulaşmıştır.  Yeni kurulan firmaların hem maliyeti azaltmak hem sadece iletişim bilgi-si ihtiyacını gidermek adına ortaya çıkan sanal ofisleri kullanan firmalar zaman zaman çalışanlarıyla ya da herhangi bir sebeple bazı firmalarla bir araya gelip toplantı yapmak isterlerse bir mekana ihtiyaç duyabilir, bu da paylaşımlı ofis-ler kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu ofis tipinde de farklı farklı birbirinden bağımsız birkaç firma, ofisleri toplantı veya başka sebeplerle belli saatlerde kiralamakta ve paylaşımlı olarak (co-working) kullanmaktadır.   Ortak çalışma (co-working), teknolojik gelişim ve artan mekan maliyet-leri nedeniyle çalışma kültürünün dönüşümünün bir sonucu olarak, ortak bir mekânı paylaşan insanlara belirsiz sürelerde ve zaman aralıklarında çalışabil-me imkânı sunar. Bu çalışma biçimi serbest çalışanlar (freelancer), evden çalı-şanlar (home-office), girişimciler (start-up) ve küçük ölçekli şirketler gibi es-nek çalışma düzenine sahip, belli bir çalışma mekanına ihtiyaç duymayan ve/veya tamamen bağımsız çalışan bireylerin ihtiyacı üzerine ortaya çıkmıştır (Tunç & Sevinç Kayıhan, 2018). Sanal ofis ve paylaşımlı ofis (co-working) uy-gulamalarına ek olarak mimarlık ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultu-sunda çalışma ortamlarında da çalışanların esnek çalışmalarına olanak verecek şekilde çalışma mekânı ve birimleri (hot-desk) firmalar tarafından kullanılır hale gelmiştir.  Kimsenin sabit masasının olmadığı ve isteyenin istediği masada çalışabildiği paylaşımlı ofis (hot-desking) uygulamasının yanında, esnek çalış-ma alanları çalışanların bireysel ya da grup halinde çalışmalarına olanak veren planlamalara da sahiptir. Dinlenme, sosyalleşme (ve hatta bazı örneklerde oyun) alanları mekânın çekiciliğini arttıran tasarım unsurları olarak göze çarpmaktadır. Kısacası, bina ve iç mekân tasarımındaki gelişmeler doğrultu-sunda değişen çalışma mekânları, teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde dönüşüme uğrayarak esnek çalışma mekânları-birimleri (hot-desk) haline gelmiştir (Göçer, Karahan, & Oygür İlhan, 2018). 



N. NİDA ÇELEBİ ŞEKER / İLDEM AYTER SEVER 

 

 536

Şekil 2. Sanal Ofis-Paylaşımlı Ofis (Co-Working)-Paylaşımlı Çalışma Birimi (Hot-Desk) Tanım Görselleri        Bu çalışmanın kapsamında esnek çalışma mekânlarından-birimlerinden özellikle paylaşımlı-geçici çalışma birimleri (hot-desk) ele alınmıştır. Firmalara gelen proje bazlı çalışanlar, yüklenici veya danışman firma çalışanları ofislerde paylaşımlı-geçici çalışma birimlerini (hot-desk) kullanarak günlük birkaç saat-liğine bulundukları ofiste hem çalışmalarını sürdürüp hem toplantı ihtiyaçları-nı karşılamaktadır. Bu birimlerin olması firmalara mekân açısından tasarruf sağlamaktadır. Çünkü günlük çalışma saatlerinin hepsinde ofiste olmayan sa-dece birkaç saat ofiste bulunacak dışarıdan gelen firma çalışanlarının hepsine ayrı ayrı mekan ya da çalışma birimi ayırmak zorunda kalmaz, sadece birkaç birimin paylaşımlı kullanılmasıyla ihtiyaçlar giderilmiş olunur. Hatta yapılan işe bağlı olarak kendi çalışanlarının farklı yerlerde çalışabildiği, her gün ofise gelme gereksinimi bulunmadığı durumlarda, kurumlar, çalışma mekânlarında daha az çalışan için daha az masaya yer vererek ofis giderlerini azaltma yolunu tercih etmektedir.   
2. PAYLAŞIMLI ÇALIŞMA BİRİMLERİ (HOT-DESK) ÖRNEKLERİ  Paylaşımlı-geçici çalışma birimleri (hot-desk) sadece bir masa veya bil-gisayardan ibaret olabileceği gibi, mekânı şekillendiren, yaşanır kılan tasarım-cılar sayesinde birer tasarım ögesi ve mekanın bir parçası haline gelmektedir. Geçici-paylaşımlı çalışma birimleri tek kişilik modüller-birimler olabileceği gibi çoklu çalışmalar ve toplantıların gerçekleşmesi için elverişli modüller ola-rak da tasarlanabilir.  Bu modüller sadece bir oturma ya da masa işlevine sahip olabileceği gibi aynı zamanda yarı kapalı veya tam kapalı modüller şeklinde de tasarlanabilir. Bu modüller ofislerde sadece çalışma işlevini karşılamakla kalmamış, mekan içerisinde tasarım kaygısı da taşıyarak ofislerde yerini almıştır. 
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Şekil 3. Bireysel Çalışma Modülleri 
           Çalışma işlevinin yanında video konferans veya tele konferans için verimli, kapalı veya yarı kapalı mahremiyeti veya ses izolasyonunu sağlayacak bireysel çalışma alanlarının yanında, toplantı yapılabilecek daha büyük, kapalı veya yarı kapalı birimler de olabilir. 
 
Şekil 4. Çoklu Çalışma- Toplantı Birimleri  
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3. ÖRNEK MODÜL TASARIMI Anlatılanlar doğrultusunda ofislerde kullanılabilecek bir paylaşımlı çalışma birimi (hot-desk) tasarlanmıştır. Modül tasarımı yapılırken bireysel ve/veya toplu çalışma işlevleri göz önünde bulundurulmuştur.  İstendiğinde açık-kapalı-yarı kapalı da olarak kullanılabilen modül tele konferans-video konferans ve toplantı yapılmaya elverişli bir alan haline gelebilmektedir. 
 
Şekil 5. Modülün Plan ve Kapalı Haldeyken Görünüşü            Gerekli ses kontrolü ve akustik konfor, bazı yüzeylerde yutuculuğu fazla, bazı yüzeylerde yutuculuğu az yansıtıcılığı fazla malzemeler kullanılarak sağlanmıştır.  Çok fazla yutucu yüzey içerdeki ortamın çok fazla sessiz olmasına, bu da hem modül içinde karşılıklı anlaşmanın zorlaşmasına hem de modül ne kadar yalıtımlı olsa da modül dışından çok fazla sesin içeri girmesine sebep olur, akustik konforu bozar.  Aynı şekilde yutuculuğu az olan yani yansıtıcılığı yüksek olan yüzeylerde çok fazla çınlamaya sebep olur, bu da konuşmacıların kendi arasında anlaşılmayı zorlaştırır, bu da akustik konforu bozar, bu sebeple yutucu-yansıtıcı malzeme dengesi önemlidir.  Yüzeylerin 3 tanesinde, oturma elemanlarının oturma kısmında ve tavanın bir kısmında yutuculuğu yüksek; zeminde, açılıp kapanan yüzeyde, ve oturma elemanının taşıyıcı kısmında yutuculuğu az malzeme kullanılmıştır.   
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Şekil 6. Modül Kapalıyken İç Mekandan Görünüşler: Masanın ortasındaki bölücü yokken ve toplantı işlevindeyken           Modüller istenilen renkte tasarlanabilir, kendi içinde aydınlatması, elektrik ve internet bağlantısı, ekranı bulunmaktadır. Modül bireysel çalışmalar için birkaç kişi tarafından kullanılacaksa masayı ikiye ayıran bir bölücü ile kişisel alan sağlanmaktadır. Toplantı için kullanılacaksa masanın ortasındaki bölücü aşağıya indirilerek tek bir alan tanımlanmaktadır. Ayrıca tele-konferans, video-konferans veya toplantı durumlarında cam yüzey panjur gibi kapatılarak  mahremiyeti sağlayan kapalı bir mekan elde edilebilir. 
 
Şekil 7. Modülün Farklı Renklerinden İç ve Dış Görünüşler: Modül açıkken, masanın ortasındaki bölücü varken bireysel çalışma işlevi (solda), modülün kapalı hali.  
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4. SONUÇ Artan nüfus, farklı disiplinlerin kesişmesi, meslekler arası sınırların silikleşmesi; çalışma anlayışının farklılaşmasına, ofiste geçirilen sürelerin değişmesine sebep olmuştur. Bu durum teknolojiyle birleşince de esnek çalışma kavramı ortaya çıkmıştır. Mekan ve zamandan tasarruf sağlayan esnek çalışma sistemi, ofislerde de paylaşımlı çalışma mekanı/birimi şeklinde yerini almıştır. Mekan  kavramını anlamlandıran tasarımcı/mimar/iç mimar sayesinde, esnek çalışma mekanları/birimleri hem ergonomik, hem fonksiyonel, hem estetik açıdan kullanıcıyı memnun eden ve kullanıcıya hitap eden tasarımlar şeklinde ortaya çıkmıştır.  Bu çalışma kapsamında tasarlanan modülün, kurumsal bir firmanın ofisinde yer alacağı, bireysel ve/veya çoklu bireyler tarafından kullanılabileceği ve çalışanın her ihtiyacını (elektrik-internet-aydınlatma-mahremiyet) karşılamaya yönelik tasarlandığı gibi grup çalışmalarının da yapılabildiği modüller olarak düşünülmüştür. Modülde kullanılan form, malzemeler, aydınlatma ve mobilyalar akustik, görsel konforu ve ergonomiyi destekler niteliktedir. Ayrıca modüllerin farklı renklerde olması da tasarımsal olarak göze hitap eden bir detay olarak yerini almaktadır.  
KAYNAKÇA Aktan, G. (2017, Şubat 6). http://www.ekoyapidergisi.org. http://www.ekoyapidergisi.org/3025-ofis-kulturu-farkli-bir-noktaya-evriliyor.html: http://www.ekoyapidergisi.org/3025-ofis-kulturu-farkli-bir-noktaya-evriliyor.html adresinden alındı Altınok Kayan, H. Z., & Tuncel, D. (2012). Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasaım+Kuram, 79-95. Altınok, H. Z. (2011). Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler 

Işığında Esneklik ve İstanbul' daki Uygulamalar Üzerinde Analizi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Göçer, Ö., Karahan, E., & Oygür İlhan, I. (2018). Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı Bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi. Megaraon, 39-50. 
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Modern Dönem Tarih Kodlarında  

Su İrtifa ve Aktarım Binaları 
‘Çorlu Önerler Su İrtifa Binası Örneği’  Doç. Dr. Timur KAPROL 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  
Özet Şehir yaşamında tarih boyunca suyun bir kaynağından yaşam alanlarına taşın-ması gereksinimi, insanlık tarihinde sutaşıma teknolojisinin gelişimini gerektirmiştir. Günümüzde gelişmiş teknolojilere sahne olan şehirlerimizin, tarihinde hayati önem taşımış su irtifa binaları, günümüzde geleceğe aktarılması gereken miras konumuna gelmiştir. Zaman içinde işlevini yeni teknolojileri içeren binalara bırakan, su irtifa bi-naları sadece zamanın teknolojisini değil aynı zamanda yaşam kodlarında medeniyetin aldığı ivmenin de göstergesi olmuştur. Bu nedenle geleceğe taşınması gerekli tarihi miras niteliğini kazanmışlardır. Çalışmada su irtifa binalarının toplum hayatındaki yeri, konumu yaşama katkısı sosyal perspektifle, inşa edildikleri dönemin inşa teknolojisinin günümüzde yaşayan örnekleri oldukları teknolojik açıdan perspektifle, içinde barındırdığı teknik ve yaşam-sal mekân örgütlenmesi de mimari açıdan perspektifle açıklanacaktır. Suyun irtifalandırılmasın da önem arz eden, kent yaşamının hayati döngüsünde nirengi noktası olan bu binalar  ‘’Çorlu Önerler Su İrtifa Binası’’ örneği ile açıklanacak-tır. Ülkemizde ayakta olan diğer su irtifa binaları ile karşılaştırması yapılacak binanın mimari analizi ile bu yapılar literatüre kazandırılacaktır. Metodoloji de;  öncelikle ya-pıya ait bir abak oluşturulacak, bu abakta yapının planemetrik, yapımsal, stilistik özel-likleri belgelenecektir. Gerek fotoğraflama gerekse rölöve tekniği ile görsel olarakta abakta yer alacak binanın, korunması gerekli bir değer olduğu ispatlanacaktır.  
ANAHTAR KELİMELER: Su tesisi, su irtifa binası, su aktarım binası, tarihi miras  

Water Constructıon And Transfer  
Buildings in Modern Period Date Codes 

 ‘Çorlu Önerler Water Construction Building Example ‘ 
 
Summary The need to move from a source of water to living spaces in city life throughout history; the development of water transport technology in human history. Today, 
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advanced technology Our cities, which are the scenery of the lojis, have become the legacy that must be transferred to the future. Water altitude buildings, which left their function to buildings containing new technologies over time, were not only the technology of time, but also the momentum of civilization in life codes. For this reason, they have become the historical heritage that should be carried to the future. In this study, the place of water altitude buildings in community life, the contribution to life in terms of social perspective, from the technological point of view that they are the living examples of the construction technology of the period in which they were built, will be explained from the perspective of architecture. These buildings, which are also important in the life cycle of the city life, which are also important for the elevation of the water, will be explained with the example of  Çorlu Önerler Water Altitude Building with the architectural analysis of the building to be compared with the other water altitude buildings standing in our country, these structures will be brought to literature. Methodology; Firstly an abac will be created for the structure. It will be proved that the building that will take place visually in both the photography and the survey technique is a necessary value to be protected. 
KEYWORDS: Water plant, water altitude building, water transfer building, historical heritage  
1. GİRİŞ Yaşamsal kaynak olan su, yerleşik düzende her toplumun önemli ihtiyaç-larından biridir. Su problemini çözmek için en kolay çözüm, su kenarına yer-leşmek olmuştur. Akar veya durgun suyun bir su kaynağının yerleşilme duru-munda bile suyun alınması, dağıtılması, kullanılması, sudan yararlanılması fonksiyona uygun yapı inşasını gerektirmiştir. Bununla birlikte güvenlik veya başka nedenlerle su kaynağından uzak yerlere yerleşmek gerektiğinde veya suyun yetersiz olması durumlarında suyun taşınması ve saklanması için yeni su yapılarına ihtiyaç doğmuştur. Suyun varlığa dönüşen kullanım biçimleri, hem yapıya dönüşmüş somut varlık olarak, hem de kişiler ve toplumlarca atfe-dilen anlamlarla somut olmayan varlık olarak insanlık tarihinin bir parçasıdır (Uçar, 2016: 73).  
2.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SUTAŞIMA SİSTEMLERİ M.Ö.2000 den başlayarak, Hitit, Urartu döneminde barajlarda toplanan suyun kanallarla taşındığı (Öziş, 1982: 9-15), Arkaik dönemde su kemerlerinin inşa edildiği, güvenlik nedenleri ile yer altı kanallarının inşa edildiği, suyun pişmiş toprak künklerle taşınmış olduğu bilinmektedir (Mays, 2010:1-28). Anadolu’daki sutaşıma teknolojilerine bakıldığında Sümer, Hitit, Urartu, Roma Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde temiz ve atık suyu taşımak için borulu şe-
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bekeler kullanıldığı görülmektedir. Temiz su sağlama her medeniyet için varlı-ğını sürdürmenin temel şartlarından biri ve hatta birincisidir. Bu sebeple su-yun kaynağının bulunduğu yerlerden yerleşim yerlerine iletilmesi, bu iletim sırasında suların, doğal koşulların oluşturacağı olumsuzluklardan ve düşman grupların saldırılarından korunması büyük önem arz etmekteydi. Suyun kay-nağından alınarak bir noktadan diğer bir noktaya zayi olmadan taşınması, in-sanlık tarihi boyunca mühendislik ürünü teknik yapılanmayı gerektirmiştir. Tarih boyunca pişmiş toprak, taş ve kurşundan imal edilen su borularının vazi-fesini gören taşıma sistemleri, günümüz su taşıma sistemlerinin çözümünde kullanılan yöntemlerle paralelliklerini halen korumaktadırlar(Çelik, 2008:25-30). 
2.1.Su İrtifa İstasyonları Su kaynağından yaşam alanlarına aktarmak için yapılan tesisler ve akta-rım teknolojisi, insanlık tarihi boyunca dönemsel imkânlar içeriğinde inşa edilmiştir. Suyun yaşamsal alana doğal oluşumun getirdiği eşikler, teknoloji yardımı ile aşılmıştır. Bu oluşumun günümüze yakın zaman örneklerinden su terfi istasyonları önemli bir örnektir. İnsan yerleşimlerinin can damarı olan su terfi istasyonu (Su pompa binası) ile yaşam alanına su temini kolaylaşmıştır. Mimari örgütlenmesi ile çevre koşullarının dikkate alınarak yapılan aktarım binaları da, yapıda bölgesel ve çevresel değeri nedeni önem arz etmektedir. 
2.1.1 Önerler Su İrtifa İstasyonu Örneği 
2.1.1.1 Konum:  Çorlu ilçesi, Önerler Köyü'nün bulunduğu arazi su kay-nakları bakımından oldukça zengindir. Bu bölgede bulunan eski askeri su de-posu alanı içinde yapılan kaçak kazı sonrasında Geç Roma Dönemine ait tuğla ve harçtan yapılmış su kanalları gözlenmiştir. Su kanallarının 2-3 km kuzeydo-ğusunda Çukurçengel su kaynağı ve suyolu bulunmaktadır. Söz konusu kanal-ları tahminen, Çukurçengel'den çıkan su kaynaklarını Marmara Ereğlisi'ne ulaştıran su kanallarını beslemek amacıyla yapılmış olmalıdır(E.K.V.K.K., 2017:4514). Sözü edilen alanda ki su kaynaklarının mevcudiyeti tarih boyunca alanın su teminine imkân verdiğini göstermektedir. Alan insan yaşamı için gereken su teminini tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de sağlamaktadır. Çorlu merkeze yakın sayılabilecek alan, sadece su açısından değil barındırdığı meşe ormanı ile de kent için hem su hem yeşil yaşam kaynağı açısından zen-ginlik sahibidir. Su terfi binası bugün işlevini yitirmiş olsa da günümüzde yo-ğun kent yaşamında nefes alma noktası olma potansiyele sahiptir. Kente ve kentliye kazandırılması gerekli alan olarak modern Çorlu’ya hizmet verecek potansiyeli bulunmaktadır. 
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Resim 1-) Önerler Su Terfi istasyonun yer aldığı alanı ve bu alan içinde yer alan eski su yollarına ait antik kalıntıları gösteren görsel (E.K.V.K.K., 2017:4514). 
 
2.1.1.2 Plan Özellikleri Zamanının fonksiyonalist çözümlemeleri paralelinde mekânsal örgüt-lenmesi, tasarlanmış ve uygulanmış Önerler Su Terfi İstasyonu binasına, küçük bir giriş sahanlığında girilir, girişte dökme mozaik merdiven, su borularından yapılmış korkuları ile karşılaşılır. Düşey dolaşımı sağlayan merdiven girişten üst kat sahanlığına ve kat boyunca olan koridora bağlanır.  Girişte sol tarafta, aktarılacak suyun debisine bağlı olarak, hesaplanarak kurgulanan iletim borusu- seçilmiş pompa- emme haznesi-emme basma boru-su- gücü hesaplanmış pompanın yer aldığı, su pompalama bölümü yer alır. Bu bölüme dışarıdan aktarılan suyu taşıyan su boru hattı girişi verilmiştir. Pom-
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paların yer aldığı bölümde giriş cephesi tarafında iki farklı istasyon konum-lanmıştır. Bu istasyonun giriş kapısı tarafında yer alanı zemin kotundan yük-seltilmiş platform üzerine yerleştirilmiştir. Bu kısmın karşısında yer alan bö-lümde zeminden iki farklı parça şeklinde yükseltilmiş küçük platformlar görü-lür. Bu iki platformun arasında ise bir kanal inşa edilmiştir. İki platformun yer aldığı kısma açılan bir koridor mevcuttur. Bu koridor küçük bir servis mekânı-na açılmaktadır. Su pompalarının yer aldığı mekâna giriş kapısının tam karşı-sında, bir başka kapı yer alır. Bu kapı ise dışarıdan girişi olan ve sonradan ek-lemlenen bölümü bulunan diğer bir dışarıdan da girişli bir başka mekâna açılır. Giriş katının tamamı binanın su pompalama fonksiyonuna hizmet veren bir örgütlenmeyi sergiler. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2-) Zemin Kat planı ve pompa bölümüne ait görseller (Foto ve rölöve: Kaprol T 2019-Ocak) 
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Binanın zemin katından üst katına, dökme mozaik basamaklı, su boru-sundan yapılmış korkuluklu, döner merdiven ile çıkılır. Üst kat sahanlığında alt katta yer alan giriş kapısının kapı üstü penceresi üst katta devam etmektedir. Merdiven sahanlığından 2 ayrı odaya, mutfağa, yıkanmalığa ve helâya ulaşımı sağlayan nerdeyse tüm plan boyunca boyda boya, dar kenarından dışarıya açılan pencereli konumlamış koridora girilir. Eğimli çatı örtüsünün algılandığı koridorun bir kenarı yaşam mekânlarına bağlantı sağlayan kapıları kapsar, diğer tarafta ise yüksek eğimli çatının konstrüksiyonun iç mekâna yansıyan görünümüne yer verilmiştir.                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resim 3-) Üst Kat planı ve merdiveni, sahanlığı ve koridoru tanıtan görseller (Foto. ve rölöve: Kaprol 2019-Ocak). 
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Koridordan iki ayrı oda birbirine geçiş veren bir kapı ile odadan odaya geçiş fonksiyonu kazanmıştır. Odaların hemen yanında yerinde yapılmış dav-lumbazlı tezgâha sahip mutfak yer alır. Mutfağında yanında çatı arasında kalan bir yıkanmalık ve helâ (WC) yerleştirilmiştir. Fonksiyonalist ve kullanım sıra-sının önemine bağlı olarak dizilenmiş mekânsal kurgu üst kat planın tanımla-mıştır. 
2.1.1.3 Yapımsal Özellikler Betonarmenin ilk örneklerinin dönemine tarihlenebilecek, bina beto-narme karkas olarak inşa edilmiştir. Zemin katta su pompası bölümünde geniş açıklık, pencerelerin arasına gelen iki yüksek kiriş ile geçilmiş bu kirişlere or-tadan bağlanan diğer bir narin kirişte inşa edilmiştir.  Ana iki kirişe saplanan bu narin kiriş üst kat odalarını koridordan ayıran bölme duvarını taşımaktadır. Döşeme kaplamasının olmadığı su pompa bölümünün zemini servis mekânına hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu katta su pompa odasının arka tara-fındaki mekânlarda döşeme kaplaması içermemektedir. Üst kattın çatısı, Ernst A.Egli’ninde yapılarında görülen dik eğimli çatı biçimlenişini sergiler(bknz şekil 4). Üst kattaki bu koridorun üzerindeki çatı konstrüksiyonunun iç me-kânda algılanması, mekâna özgünlük katmaktadır. Koridorun sağında kons-trüksiyonu separe eden ahşap karkas bir duvar yer alır. Günümüzde çatının merdiven tarafına olan bölümü açılmış olduğundan yapı doğal çevre koşulları-nın tahribatına maruz kalmaktadır. Bu bölümden algılanan çatı konstrüksiyo-nun son derece sağlam bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Ahşap konstrüksi-yonun, dik çatı eğimini sağlayacak şekilde, inşasını sergileyen üst kat, inşa edildiği dönemin inşa teknolojisini günümüze yansıtmaktadır. Oldukça sağlam durumda çatı konstrüksiyonu dayanıklı kesitlere sahip ahşap elemanlara sa-hiptir. 

      
 
 

 
 

Resim 4-) Dik Eğimli Ahşap Çatı Konstrüksiyonu (Foto: Kaprol 2019)  
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2.1.1.4 Stilistik Özellikler Kütle kurgusunun, servis mekânları üzerindeki çatının kat yüksekliğinin yapı maliyetini düşürmek amaçlı düzenlenmiştir. Bina kütlesinin bitişini ta-nımlaması, strüktürün getirdiği o dönem için geniş pencere açıklıkları, stan-dardizasyonun cepheye yansıması, giriş kapısının düzenlenmesi, strüktürün sağladığı imkâna bağlı olarak üst üste iki kata hizmet eden düşey açıklık, ka-pı+kapı üstü penceresi döneminin özgün uygulamasını binaya kazandırmıştır.  Giriş katta yer alan su pompa bölümünün dışarıdan algılanmasına imkân veren pencere açıklığı düzenlemesi, iç dış ilişkisinin ve dışarıdan iç mekânın algılan-ması yaklaşımının modern dönem de görülen bir yorumudur.  Pencere düzen-lemesinde görülen yatay nispetli pencere düzenlemesi eğilimi, iç mekân kapı kurgusunda da kendini gösterir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resim 5-) Önerler Su İrtifa Binasının Kuzey ve Doğu Cephelerine Ait Görseller (Foto: Kaprol, 2019) .         Giriş Kapısı ve Kapı Üstü Penceresi      Su pompasının pencereden görünümü     Üst kat oda kapısı 
 
Resim 6-) Önerler Mevkii Su İrtifa binasının yapı elemanlarını tanıtan görseller(Foto: Kaprol 2019) 
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2.2. Egli’nin Mimarlık Örneklerinde, Önerler Su irtifa Binasının Re-
ferans Kodları 

2.2.1 Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık ve Ernst A. Egli: 1922 ila 1926 yılları arasındaki ilk evrede yeni ulus devletin temel or-ganları ve yapısı kurularak, gerçekleştirilecek olan reformların kapsamı ve süreci tanımlanmıştı. Bu evrede Kemalist yönetim başka seçeneği olmadığın-dan, Osmanlı döneminde eğitim görmüş uzmanların –mühendisler, mimarlar, bilim adamları ve öğretmenler– bilgi ve becerisine başvurulmuş,  Aşağı yukarı 1927 yılından otuzlu yılların sonuna dek süren ikinci evrede yurtdışından ya-bancı uzmanlar getirtilmiştir. Bu uzmanlara devlet idaresi, ağır sanayi, ulaşım ve taşımacılık, ayrıca medya ve iletişim için gereken altyapının kurulmasından sorumlu tutulmuştur (GOETHE-INSTUT, 2010). Cumhuriyet ile birlikte, yeni yaşam şeklinin gerektirdiği binalarını elde edilmesi gerekliydi. Bu durumda ülkedeki mimar sayısının ön görülen yapı etkinliğinin üstesinden gelmeye ve yeni mimar yetiştirmeye yeterli olmaması, 1927 den itibaren, Orta Avrupa ülkelerinde adını duyurmuş mimarların, Tür-kiye’ye getirilmesini zorunlu kılmıştı. Bunlarda Ernst Arnold Egli, uygulayıcı mimar, eğitimci ve plancı olarak Türkiye’de uzun yıllar çalışmış, Batıdaki ge-lişmelerin ülkemizdeki en başarılı temsilcisi olmuştu. 1927-1936 yılları ara-sında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın modern okul yapıları için danışman mimar olarak görev yapmıştı. Mimarlık eğitimde Türkiye’de görev alan Egli aynı zamanda bir akademisyendi.  Çağdaş mimarinin ne olduğunu anlayan araştırıcı genç bir akademisyen olan Egli, çağdaş uluslar arası Mimarlık ilkele-riyle binalarının mimarisinde uygulamıştır (Aslanoğlu, 1984: 15-19).  Egli’nin Ankara da uyguladığı mimarlık ürünlerinin ilk örneklerinde binaların kütle kurgusunda karşılaşılan dik çatılar ve cephe kurguları, planlamada ki akılcı çözümlemeler Önerler Su İrtifa binasının mimarisinde de karşımıza çıkmakta-dır.  Egli yapılarında çatı öğesinin öne çıktığı bir gurup yapı ile karşılaşmak-tayız. Egli’nin geleneksel/bölgesel ikilemi içinde böyle yapılar tasarlaması, kendisinin ‘’Mimari Muhit’’adlı yazısı, Türk Yurdu dergisinde 1930 yılında ba-sılan makalesinde de ele alınmıştır. Muhit ona göre bina ile bir birliktedir. Mu-hiti; Ziya,Hava, güneş, rüzgar, erazinin (arazinin) sathının şekil ve vaziyeti: su, nebatat, tabiatın sertliği ve yumuşaklığı, gecenin şayanı dikkat vasfı ve akşa-mın gizli musikisi…. Bunların hepsini bir tek kelime ile ‘muhit’ ile ifade ediyo-rum derken, üzerinde bulunulan coğrafyanın, bölgenin, yerin fısıltısının, kültü-
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rün ve ruhun önemine dikkat çekmiş ve ‘’[Şehrin, mesken ve abide mimarisi] beynelmilel bir eşya gibi ithal edilmemeli, muhit ile kat’i temasta bulunmalı’’ sözleri ile makalesini sonlandırmıştır.(Egli 1930, s 36) Burada Egli’nin, modern mimarlığın,  bulunduğu yer ile iletişimde olması, yerin özelliklerinin biçim-lenmeye ve mekân oluşumuna katkıda bulunması ile ‘’doğru‘’ mimarlık yapıla-bilir, kabulünün altı çizilmelidir. Jimnastik okulu da inşa edildiği dönemde bu-lunduğu konum ile Ankara’nın çeperi sayılabilecek bir boşluğun içinde, kom-şusu Gazi Eğitim Enstitüsü’nün yanı başında, Anadolu bozkırının ve Ankara kentinin arakesitindedir. Bu konumu ve bağlamı ile değerlendirildiğinde yapı-nın mimari dilinin kentsel ve kırsalın arasında bir yerde durduğu söylenebilir (Cengizkan vd,2017:119-120)                       Etimesgut Yatı Mektebi (1928-1930) (Cengizkan vd, 2017:139)   Ankara Ticaret Mektebi1928-1930 (Aslanoğlu 2001:168-169) (Goethe-Instut 2010) 
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                                       Jimnastik Okulu, 1930, Teknikokullar, Ankara (Cengizkan vd,  2017:119) 
Resim 7-) Etimesgut Yatı Mektebi, Ankara Ticaret Mektebi, Jimnastik Okulu görselleri 
 
Etimesgut Yatı Mektebi; Simetrik bir anlayışla, dikdörtgen biçimli bir avlu etrafında kırk kız, altmış erkek öğrenciye uygun olarak 1929 yılında Ernst 

Arnold Egli tarafından tasarlanmıştır (Cengizkan vd, 2017: 139).                 .  
Ankara Ticaret Lisesi, 1928-30 yılları arasında inşa edilmiş bina,  eri: Sıhhiye, Ankara’da yer alır. İnşaatında Macar ustaların çalıştığı söylenen bina-nın,  sağlam yapısı, insancıl ölçeği, çok iyi tasarlanmış detayları, ilginç desenler oluşturan balkon, teras, merdiven ve kapının demirden korkulukları, dönemi-ne göre ileri bir tekniği olan ısıtma ve havalandırma sistemi ile bu okul binası Cumhuriyet'in ilk yıllarında kısıtlı olanaklara rağmen neler yapılabileceğinin somut bir kanıtıdır(Goethe-Instut 2010).  
Gazi Eğitim Enstitüsü, Jimnastik Okul Binası, 1930; Modern mimarlık anlayışının devlet ideolojisi tarafından desteklendiği dönemde, oldukça dik eğimli, kırma bir çatı elemanı ile örtülmüş bir yapıdır. İşlevselci görüşün tersi-ne yapı programının ana bileşeni olan spor salonu yapı dilinde okutulmamış, dik çatı eğimi içinde eritilmiştir(Cengizkan vd,  2017: 119) 
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3. SONUÇ Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Önerler köyü mevkiinde, tarihten günümüze gelen su havzası üzerinde konumlanmış, Su Terfi İstasyonu (Su Pompa Binası), Egli’nin Ankara’da kırsal ve kentsel alan keşişimin de tasarla-dığı binaların mimarisi ile benzerlik gösterir. Açık bozkırın kar yağışına uygun olarak 45 derece eğimli olarak gerçekleştirilmiş çatı kurgusu, kütlelere kendi-ne özgü formu ortaya çıkarmıştır. Dış cepheler Edelputz sıva olarak iklim ko-şullarına son derece uygun elde edilmiştir. Yıllar içinde gerçekleştirilen tadilat ve ekler, yapının zamanına göre bu öncü niteliklerini ne yazık ki ortadan kal-dırmıştır (Cengizkan vd,  2017:140). Önerler Su Terfi Binasını mimarisinin de doğal ve bölgesel koşullar al-tında oluştuğunu söyleyebiliriz. Yoğun kar yağışına önlem olarak çatı eğiminin dik tutulduğu anlaşılmaktadır. Kırsal alanda yer alan bina, inşa edildiği dö-nemde egemen olan modernitenin egemenliğine rağmen, geleneksel-bölgesel etkilerin bağlamında inşa edilmiştir. Hizmet verdiği fonksiyon kurgusuna göre döneminin yapım koşulları ile inşa edilmiştir. Dönemsel belge niteliğindedir. Kat planlarında yer alan mekân-sal örgütlenme tamamı ile su pompalama fonksiyonunu yansıtır. Binanın mer-diven-pencere-kapılar, mutfak-helâ-yıkanmalık kurguları ve servislerin çatı arasında çözümlenmeleri, Mekân örgütlenmesi ile özellik bildirir ki bu binanın 
Mekânsal belge değerine sahip olduğunu işaret eder. Ayrıca su havzası üze-rinde bulunması, sürdürülebilirlik değeri perspektifinde, kentsel açıdan de-ğer de oluşturur.  Yapım sisteminin bölgesel koşullar bağlamında tasarlanmış olması, doğa koşullarında günümüze değin gelebilmesi, fiziksel açıdan ve sağlamlık değe-
rini yapıya kazandırmıştır. Yapının gerek dış cephe gerekse iç mekân düzen-lemelerinde, yapı elemanlarında zamanın yapımsal özelliklerini görmekteyiz. 20.yüzyıl başında ülkemizde özelliklede Ankara da izlerini yoğun olarak gör-düğümüz modernitenin kodlarını, giriş kapısı, kapı üstü penceresi, pencere nispetleri, iç mekan kapı kanatlarının yatay hatlı bölümlemeleri, merdiven korkuluklarında karşılaşılan yalın çözümlemeler, dökme mozaik merdiven, binada stilistik yaklaşımların olduğunu sunmaktadır. Bu olgu ile de binanın 
üslupsal değeri olduğundan söz edilmesi gereklidir. Yer aldığı arazinin arkeolojik sit alanında kalması, buranın geçmiş me-deniyetlerin yaşam alanı olduğunu göstermesi yanı sıra su teminin yapıldığı alandan suyun taşınması için özellikli bir bina tasarımını da günümüze miras 
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bırakmıştır. UNESCO’nun 30 Kasım 1976 tarihinde Nairobi de gerçekleştirdiği toplantısında ortaya konan, Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri Ko-nusunda Tavsiyeler de Genel İlkelerin 2. Maddesinde Tarihi alanlar ve çevrele-ri, yerine konulamaz evrensel mirası oluşturan değerler olarak ele alınmalıdır. Topraklarında yer aldıkları devletin, hükümet ve vatandaşları bu mirası koru-mayı ve günümüz sosyal yaşamı ile bütünleşmeyi görev saymalıdırlar, ifade-sinden hareketle; bölge doğal çevre verisi olan su havzası, arkeolojik sit alanı, bu verilerle birlikte su terfi istasyonu tebliğde söze konu olan mekânsal örgüt-lenmesi ile belge değeri, sürdürülebilirlik değeri, sağlamlık değeri, üslupsal değeri taşımaktadır. Gerek bölgesel özellikler bağlamında tasarlanması, gerek-se konumu ile korunması gerekli kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara akta-rılması gerekli bir bina örneği olarak yaşamını sürdürmesi için koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 
 
KAYNAKLAR Ahunbay Z., 1996 Ek 4- Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler (UNESCO, 30 KASIM 1976, NAİROBİ) TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON  YEM Yayın, İstanbul s:157-158 ISBN:975-7438-38-3(Ahunbay, 1996: 157-158) Aslanoğlu İ., 1984 ‘’Ernst A.Egli-Mimar, Eğitimci  Kent Plancısı’’Mimarlık, 84/11-12, ss15-19 Aslanoğlu İ., 2001 Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, OD-TÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, ISBN:975-429-169-1 Cengizkan A., Bancı S.,Cengizkan N.M 2017 ‘’Jimnastik Okulu ’’ Ernst A.Egli Türkiye’ye Katkılar TMMOB Mimarlar Odası Yayınları,s.119-120, ISBN 978-605-01-1048-7  Cengizkan A., Bancı S.,Cengizkan N.M 2017 ‘’Etimesgut Yatı Mektebi ’’ Ernst A.Egli Türkiye’ye Katkılar TMMOB Mimarlar Odası Yayınları,s.140, ISBN 978-605-01-1048-7   Cengizkan A., Bancı S.,Cengizkan N.M 2017 ‘’Ankara Ticaret Lisesi’’ Ernst A.Egli Türkiye’ye Katkılar TMMOB Mimarlar Odası Yayınları,s.129-117, ISBN 978-605-01-1048-7 Çelik, K.B., (2008) Türkiye’de Su İletiminde Kullanılan Boru Sistemlerin Tarihsel Gelişimi, DSİ Teknik Bülteni (103) 25-30. [http://www2.dsi. gov.tr/kutuphane/dsi_teknik_bulten/103/files/assets/basic-html/page25. html] Erişim Tarihi (07.11.2014).   
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