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ÖNSÖZ 

Değerli Araştırmacılar,  

Türkiye ve Rusya, bilimsel dünyaya son derece fazla katkıda bulunan iki ül-

kedir. Bu bağlamda, 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye ve Rusya başta 

olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla, Türk tarih 

Kurumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nin 

katkıları ve Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası 

Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK) ‘nin amacı, Türkiye 

ve Rusya ile bu iki ülke üzerine çalışan Türk ve Rus akademisyenler başta olmak 

üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirmek, tarihte ve 

günümüzde cereyan etmiş ve etmekte olan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri bi-

limsel bir ortamda tartışmaktır.  

Kongremize Türk-Rus dünyasındaki tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, sosyo-

loji, eğitim, iktisat, işletme ve bilimin tüm alanlarındaki gelişmeleri konu alan teb-

liğler sunulmuştur. Gerçekleşen sunumlarda ortaya çıkan bilimsel verilerin, bugün 

tarihte daha önce görülmemiş bir ivmeye ulaşan Türk-Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal 

ve askeri geçmişine ışık tutacağı ve gelecek ile ilgili ülkelerin ilişkilerine vizyon ka-

zandırmaya da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla böylesi kutsal bir amaç 

doğrultusunda çalışmaları ve emekleri ile kongremizde yer alan tüm bilim insanlarına 

ve kongre düzenleme ekibinde yer alan akademisyenlere teşekkürü bir borç biliriz.  

Yine bu vesileyle kongreni,n ev sahipliğini yapan Gazi Üniversitesi Rektörü 

Sayın Prof. Dr. İbrahim USLAN, Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Refik 

TURAN, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Musa 

YILDIZ ve Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut ALTINOK’a teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

Bilim dünyasına kazandırdığımız bu eserin, bu alanda çalışma yapacak olan 

tüm araştırmacılara kaynaklık etmesi ise temennimizdir. 

Saygılarımızla… 

 

Prof. Dr. Selma YEL 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Aralık 2019 / Ankara 

 

 





ORTA ÖĞRETİMDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE 

NASIL BAŞARILI OLABİLİRİZ? 

Dr. Adnan ALDEMİR 

 

ÖZET: Çalışmanın konusu  Orta Öğretimde  Yabancı Dil  Öğretiminde  

empirik yönteme dayalı olarak  başarıyı  engelleyen faktörleri ele almak, müf-

redat, kuramsal  bölüm, haftalık ders sayısı, motivasyon, ders kitapları, mater-

yaller,  öğretim yöntem ve teknikleri, sınıfların fiziki yapısı vb. konularda ak-

saklıklarla ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Öğretmenlerin derste daha başarılı, 

etkin bir biçimde ders işlemeleri ile ilgili, öğretim yöntem ve teknikleri ve  mo-

tivasyonla ilgili alternatif öneriler getirmektir. Daha başarılı bir Yabancı Dil 

Öğretimi için öğretmen yetiştirmede öğretim yöntem teknikleri üzerinde dik-

katle durulmalı, öğretmenlere stajda yeterli ders anlatması sağlanmalıdır. Müf-

redatlar kalabalık sınıflara göre düşünülmelidir. Ders saatleri 1. yabancı dilde 

4’ten 10’a, 2. yabancı dilde 2’den 4-6’ya çıkarılmalıdır. TYT sınavında yabancı 

dilde 5 soru sorulmalıdır. Okullara yabancı dil sınıfları standardı getirilmeli, 

sınıflar 20 kişilik olmalı, yabancı dil gereçleri ile donatılmalıdır. U düzeni 

oturma sistemine geçilmelidir. Akıllı tahta, internet ve dokunmatik ekran so-

runları giderilmelidir. Öğretim kitapları baskısı daha kaliteli olmalı, konular 

yapay değil, gerçek yaşama uygun olmalıdır, yeterli derecede kültürler arası 

öğrenme, etkileşime açık olmalı ve kitaplarda sanat, edebiyat, spor, akademis-

yen çevredeki büyük kişiler, hedef dilde yeterli düzeyde ülke bilgisi, önemli 

şahsiyetler yer almalıdır. Motivasyonda dilin yapısı, kolaylığı, cümle dizin ben-

zerlikleri, konuşan sayısı, etkinliği, akademik ve mesleki çalışmalardaki önemi, 

yabancı dil öğrenmenin önemi, mesleki yaşam ve iş bulmadaki önemi ayrıntılı 

belirtilmelidir. Öğretmenlere öğretim yöntem ve teknikleri konusunda seminer, 

work-shop ve Hizmet İçi Eğitim kursu düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Öğretim, Yabancı dil öğretimi, müfredat, ki-

taplar ve materyaller, motivasyon, öğrenci ve öğretmen, öğretim yöntem ve 

teknikleri 

 

How can we succeed  in teaching foreign languages at the secondary 

level? 

 

ABSTRACT: The subject of the study is to examine the factors that 

inhibit success in teaching foreign languages at secondary level using the em-

pirical method and to provide solutions to problems related to curriculum, 
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theoretical section, weekly course hours, motivation, course books, materials, 

teaching methods and class environment. Alternative suggestions on teaching 

methods and techniques as well as motivation for a more effective teaching are 

given. For a more effective language teaching, the teacher training method 

should be carefully considered and teachers should be offered sufficient intern-

ships. Curricula should be considered for overcrowded classes. Lessons should 

be increased from 4 to 10 hours in the first foreign language and from 2 to 4 - 

6 hours in the second foreign language. The TYT exam should contain 5 ques-

tions in a foreign language. The standard of foreign language teaching should 

be brought to the schools, the classroom should be 20 people and equipped with 

foreign language equipment. U-shape seating arrangement should be applied. 

Problems with techno board, the internet and the touchscreen should be fixed. 

The textbooks should be of a higher quality, the subjects should not be artificial, 

they should correspond to actual events, include sufficient intercultural learn-

ing, be open to interactions and include art, literature, sports, academics, suffi-

cient information about the country and important personalities in that lan-

guage. In terms of motivation, the structure of the language, ease, similarities 

of sentence syntax, number of native speakers, effectiveness, the importance of 

academic and professional study, the importance of learning a foreign language 

in professional life should be explained in detail. Seminars, workshops and 

training courses on teaching methods should be organized for the teachers. 

Keywords: Secondary education, foreign language teaching, curricu-

lum, workbooks and materials, motivation, students and teachers, teaching 

methods and technique. 

 

 

1.GİRİŞ 

Türkiye’de Orta Öğretimde orta okul  5. Ve 6. Sınıflarda  pilot olarak haftada  

15 saat uygulanan tamamen İngilizce,  620 okul 110.400 öğrenciye1 uygulanmakta, 

Hazırlık Sınıfı olan  11 Anadolu Lisesi, diğer Anadolu ve Fen liselerinde  1.yabancı 

dil haftada 4 saat, 2. yabancı dil  2 saat uygulanarak bir yabancı dil öğretim sistemi 

oluşturulmuştur.7 ve 8. Sınıflarda  10 saate kadar  İngilizce yabancı dil dersi almaya 

yönetmelik izin vermekle birlikte bu, okulların durum ve uygunluğuna idarecilerin 

inisiyatifine bırakılmıştır. Sevindirici bir gelişme olarak  2019-2020  öğretim yılın-

dan itibaren  Turizm meslek liselerinde  İngilizce ve Rusça zorunlu ve Almanca, 

Fransızca, Arapça, İspanyolca dillerinden birisi ise 3. yabancı dil olarak  

 

1 http://www.egitimcaddesi.com/yabanci-dil-agirlikli-egitim-icin-hangi-okullar-se-
cildi/,13.10.2019 

http://www.egitimcaddesi.com/yabanci-dil-agirlikli-egitim-icin-hangi-okullar-secildi/
http://www.egitimcaddesi.com/yabanci-dil-agirlikli-egitim-icin-hangi-okullar-secildi/
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öğretilecektir.2 Bu ise ülkemiz turizm sektörü için önemli bir adımdır ve Türk-Rus 

ilişkilerinin, turizm hareketlerinin ilerlemesine katkı sağlayacaktır. 

Görüldüğü üzere sistemde pozitif  ve sevindirici gelişmeler ve ilerlemeler ol-

makla birlikte yabancı dil öğretim sistemini bütüncül olarak ele alarak ve aksayan 

yönlerine, eksik kısımlarına alternatif çözümler getirmeliyiz. Bu üniversitelerde Eği-

tim Fakültelerinde öğretmen yetiştirmekten, yabancı dilde yeterli düzeyde  öğretmen 

alımına kadar ve onların göreve başladıklarında  adaylık,  uzmanlaşma ve Hizmet İçi 

Eğitimine kadar geniş ayrıntılı ele almak çözümler getirilmeyi kapsamalıdır.  

Çalışmanın kapsamı müfredat ile başlayan, okulların yabancı dil sınıf alt yapı 

ve materyallerinin, ders kitapları, etkileşimli kitap, akıllı tahta, derse motivasyon, 

yabancı dil öğrenmeye motive etme, derslerin işlenme tarzı, sınıf düzeni ve oturma 

düzeni, haftalık ders saatleri, öğretim yöntem ve tekniklerinin ne derece bu ortam-

larda uygulanabilirliği, ölçme ve değerlendirme, görülen eksiklik ve aksaklıkların ir-

delenmesi ve bunlara çözüm önerilerinin  sunulmasıdır. Bazı örnekler özellikle ala-

nım olan Almanca dili, İngilizce ders kitaplarından verilecektir. 

 

2. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE  BAŞARIYI ETKİLEYEN  TEMEL 

FAKTÖRLER 

2.1 Müfredat 

Müfredatlar eskisine göre kısalmış, örn. Almanca dersi müfredatı 400 küsur 

sayfadan 84 sayfaya inmiş, Avrupa Dil Ortak Çerçevesi’ndeki yeterlikler (Konuşma, 

yazma, dinleme, okuma) esas alınmıştır. Modül konuları günlük yaşamda en çok ih-

tiyaç hissedilen temel konular olarak saptanmış ve modüler sisteme geçilmiştir. Ka-

zanımlar, dilsel araçlar materyaller vb. daha net ve şematik halde verilmiştir.  Müf-

redatta A 1, A2, B1, B2, C1  düzeyleri öngörülmüş, kitap konularında  hangi düzeye 

ne kadar seviyede ulaşılacağı belirtilmiştir. Örn.  2 saat haftalık  ders saati kabul 

edilerek 1 dönemlik  72 saatte  A1.1 düzeyinde 4 modül işlenmesi öngörülmüştür. 

Bu dört modül konuları Informationen zur Person, Schule, Gesellschaft  ve tägliches 

Leben kişi bilgileri, okul, toplum ve günlük yaşam) şeklindedir. Bu konular  normal 

bir sınıf ortamında 2 saatlik haftalık ders saati ile  işlenebilir. Yani 20 civarı öğrenci 

mevcudu ile bu konular işlenebilir, ama nerdeyse 40 civarı öğrenci ile bu konuların 

hakkıyla işlenmesi, etkinlikler, alıştırmalar, diyalog, canlandırmaların yapılabilmesi 

imkânsızdır. Ve meslektaşlarımızdan da aynı kanaat ve dönütler alınmaktadır. Bu 

konular işlense bile alıştırmalar için zaman kalmamakta EBA etkileşimli kitap 

 
2 https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogrenciler-turizm-liselerinden-3-dil-ogrenerek-mezun-ola-
cak/1399935, 13.10.2019 

https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogrenciler-turizm-liselerinden-3-dil-ogrenerek-mezun-olacak/1399935
https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogrenciler-turizm-liselerinden-3-dil-ogrenerek-mezun-olacak/1399935
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etkinlikleri yetişmemektedir. Akıllı tahtalardaki dokunmatik ve diğer sorunlar, inter-

net problemleri birçok zaman kaybına neden olmaktadır. 

Müfredatlar doğrultusunda üretilen ders kitapları renkli olmasına karşın ofset 

baskı kalitesindeki bazı sayfalardaki düşüklük nedeni ile bazı resimler tam anlaşıla-

mamakta ve öğrenciler bu resimlerin tanınmasında ve betimlenmesinde zorlanmak-

tadır. (Yazar vd., 2018:18) Müfredatlar hazırlanırken,  haftalık ders saatleri belirle-

nirken  Türkiye’deki okulların genel kalabalıklığı göz önünde tutulmalı, sadece proje 

okulları, sınavla  öğrenci alan ve öğrenci sayısı 30’u aşmayan okullar değil tüm okul-

lar düşünülmeli ve  Anadolu Liselerinde 1. yabancı dil 2010’da olduğu gibi 10 saat, 

2. yabancı dil ise 4-6 saat olmalıdır. 

 

2.2 Ders Kitapları 

Ders kitapları eskisine göre yenilenmiş, modernize edilmiş, renkli ve genel iti-

bari ile sayfa yerleşim düzenleri iyidir. Konu başlıkları insanın en önemli gereksi-

nimlerine göre oluşturulmuştur. Bazı metinler ve diyaloglar kurgu havasını ver-

mekte, oldukça geneldir ve ilgili çekici değildir. Örn. Almanca 11. Sınıf  Deutsch 

macht Spaβ A1.2 Schülerbuch  1. Modül “Wohnung”  konut konusu ele alınırken, 

konut türleri irdelenmiş, kırsal kesim ve kent yaşamı karşılaştırılmıştır. Ama ne bir 

diyalog, ne ev kiralamak ile ilgili bir konuşma yer almamış, konular gerçek yaşamdan 

uzak ve monoton bir üslupla ele alınmıştır. (Yazar vd., 2018: 11-20) Oysa ki  öğren-

cilerin günlük yaşamında ev kiralama vb. diyaloglar bu konunun pekişmesi için bü-

yük önem taşımaktadır. 

Ders kitapları yeterli düzeyde interkulturel, kültürler arası öğrenmeye  yönelik 

olmalıdır. Kültürler arası etkileşim prensibi yeterli düzeyde dikkate alınmalıdır. Ki-

taplarda büyük Alman şahsiyetleri Goethe, Schiller, Bismarck vb. yer almalı, Yunus 

Emre, Mevlana ve sözleri, Türk büyükleri, Mehmet Akif, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Or-

han Veli, Sait Faik Abasıyanık, Yakup Kadri,  Yaşar Kemal vb. şair ve yazarlarımız    

bulunmalıdır.  Ayrıca  lise çağındaki öğrencileri motive edici   sanat, spor  insanları, 

yaşamı  ve bazı  önemli çalışmaları yer almalıdır.     

 

2.3 Motivasyon 

Motivasyon, öğrenmeye motive etme, öğrenenlerde istek, dikkat ve ilgi uyan-

dırma, derste dikkatlerini toplama, derse katılımlarını sağlama olduğu gibi, yabancı 

dil derslerini öğrenmeye başlarken, amaç, hedef ve bu yabancı dilin önemi, yabancı 

dil öğrenenlerin öğrenenlere katacağı değerler, onun gelecek yaşamını, iş ve akade-

mik, bireysel ve sosyo-ekonomik, sosyal konum prestij, bilgi ve bilimsel 
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çalışmalarında katkısını,  özel ve kültürel yaşamdaki katkılarını  içermelidir. Yani bu 

sadece ders süresi içinde bir öğrenmeye güdüleme ve ilgi uyandırma değil, yaşam 

boyu yabancı dili öğrenmek,  onu pozitif ve etkin kullanımına güdüleme ve yönlen-

dirmeyi de içermelidir. İşte ülkemizde yabancı dil öğretiminde en çok ihmal ettiğimiz 

husus budur. Örnek olarak Almanca öğrenmeye öğrenciler başlarken onları en etkin 

bir biçimde öğrenmeye, onların zihinlerinde oluşmuş ön yargı ve bir kısım kulaktan 

duyma bilgileri nasıl bertaraf edilerek, beyin nöronlarını  ön yargısız öğrenmeye ha-

zır edeceğimizi  örneklendirmek istiyorum: 

 

2.3.1 Yabancı Dil  Dersi Motivasyonu Nasıl Olmalıdır? 

Bir yabancı dil öğrenme motivasyonu, o dil öğrenenlerin bu dili neden öğren-

meleri gerektiğini, etkililiğini, bilim dallarında ve araştırmalardaki önemini, bilinen 

yabancı dille kıyasla benzerliklerini   ya da zorluklarını içermelidir. Bilinen dil, ya 

da yabancı dil arasındaki cümle dizin benzerlikleri ya da farklılıkları vurgulanmalı-

dır. Öğrenilen yabancı dilin iş, çalışma ya da yüksek öğrenim olanakları, 2. ya da 1. 

yabancı dilin bu olanakları elde etmedeki rolü vurgulanmalıdır. Öğrenciler bu konu-

larda  bu yabancı dil dersine başlarken ya da zaman zaman  diğer derslerde  hedef ve 

amaç konusunda motive edilmelidir. Örnek olarak Almanca yabancı dil dersi moti-

vasyonu şöyle  ele alınabilir: 

Almanya’da  80 milyon, Avusturya’da 8 milyon, İsviçre’nin % 67’si, 

Çekya’nın hemen hemen % 40’ı Almanca konuşmakta, ayrıca Almanca İtalya’nın 

kuzeyi Südtirol bölgesi, İskandinavya, Hollanda, Doğu Fransa, Balkanlar, Polonya 

ve Rusya’da  etkili  bir yabancı dildir. 

Almanca mühendislik, tıp, hukuk, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde  ve sanat 

alanlarında önemli bir dildir. Örneğin B düzeyi  Almancası olan mezun doktorlar 

Almanya tarafından staja kabul edilmektedir.  

Alman Dil Cemiyeti’nin (Deutsche Sprachgemeinschaft) araştırmasına göre  

Almancadaki  % 23 sözcük  İngilizceden geçen sözcüklerden (Anglizismen) oluş-

maktadır. Günümüzde de bu tür sözcükler daha da sık kullanılmaktadır. Uluslar arası 

sözcüklerle birlikte Alman dilinin öğrenilmesi  ve sözcüklerin akılda kalması daha 

da kolaylaşmaktadır. Örn. Handy > Handy; Hobby>  Hobby, vb. 

Almanca sözcüklerde kayda değer oranda İngilizce sözcüklerle  ortografik  ve 

fonolojik benzerlik bulunmaktadır. Bu ise Almanca öğrenen bir öğrencinin İngilizce 

bilgisi ile   Almanca sözcüğünün anlamını çıkarmasını kolaylaştırır. 

Almanca:  İngilizce:  

der Fisch     fish 
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das Interesse  interest 

der Vater   father 

singen   sing 

die Musik  music 

die Mutter  mother 

der Sohn   son 

die Schule  school  

Almanca ile İngilizce cümle dizinlerinde  önemli benzerlikler vardır: 

Was            ist   dein Name? >  What           is   your name? 

Soru zamiri  Fiil  Özne   Soru zamiri  Fiil   Özne 

 

Almanca,  Avrupa’da 110 milyon konuşanı ile birinci  anadildir. Türkiye’de  

5300 civarında Alman firması vardır, 2. dil olarak Almancanın öğrenilmesi, iş ola-

nakları  açısından çok önemlidir.  

Öğrenciler, ayrıca derste cümle kurma, serbestçe düşüncesini ifade etme, bu-

ralarda yanlışın olabileceği, yabancı dil öğrenmenin bir ilkesinin de  “yanlış yaparak 

doğrunun öğrenilmesi” olduğu konusunda motive edilmelidir, birlikte diyalog 

yapma, canlandırma, tahtada konuşma, oyun etkinliği, okuma, dinleme, yazma ko-

nularında motive edilmelidir. Ayrıca öğrenciler  gerek etkileşimli kitap etkinliği, ge-

rekse de  diğer canlandırma, müzik, şarkı söyleme vb. etkinliklere de motive edilme-

lidir. Burada yaparak, yaşayarak öğrenmenin  % 90 civarı öğrenmeyi sağlayarak, öğ-

renilenlerin uzun süreli hafızada depolandığı gerçeği  dikkate alınmalıdır. 

 

2.4 Sınıfların Alt Yapı  ve Standartlaştırılması  

Yabancı dil sınıfları  belli alt yapı niteliklerine sahip olmalıdır. Nasıl ki   fizik, 

kimya, biyoloji  laboratuvar ortamında öğrenilirse, nasıl  müzik dersi için müzik 

odası, resim  dersi için, resim atölyesi olması ideal ise, beden eğitimi için bir spor 

salonu gerekiyorsa,  özellikle  en önemli uygulama derslerinden olan, tüm alan ve 

bilim dallarını   pozitif yönde etkileyen, gelecekte araştırma, yüksek öğrenim, yüksek 

lisans ve doktora eğitimi için  iyi şekilde   öğrenilmesi  hayati önem taşıyan  yabancı 

dil dersi için yabancı dil sınıfları  belli alt yapı  niteliklerine sahip olmalıdır. Akıllı 

tahta, ses, görüntü kalitesi, sınıf ses akustiği, sınıfların masa ve U düzeni oturma sis-

temi, perde, panolar, dil atölye malzemeleri, sınıf kitaplığı sağlanmalı, sınıflar  20 

öğrenciyi geçmemelidir. İşin realist bakış açısı ile sınıflar 40 civarı olsa bile, bu 
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sınıflar  ikiye bölünerek yabancı dil öğretimi yapılabilir. Uygun bir program ile  bazı 

beden ve resim, müzik dersleri olan sınıflar, yabancı dil dersleri için kullanılabilir. 

Akıllı tahta ve etkileşimli kitaplarda yetersizlikler, eksiklikler giderilmelidir. 

Bu öğrencide motivasyonu olumsuz etkileyen  husustur. Bazı metinlerin ses ortamına 

aktarılmaması, bazı çözümlerin az da olsa yanlış olması da  ivedilikle giderilmelidir. 

Yabancı dil dersi, çeşitli dilsel etkinliklerle, interaktif, derse katılımlı, oyun, 

müzik drama, pandomim vb. etkinliklerle işlenmelidir. Diyaloglar konuşulmalı, can-

landırılmalı ve öğrenilenler transfer edilmelidir. En büyük sorun, derslerde oyun, bil-

gisayar oyunu, dilsel oyunlar, kart oyunu, resimli oyunlar yapılamaması ve bunlar 

için yeterli ders saatlerinin olmamasıdır. Sınıfların 40’a yakın öğrenci ile çok kala-

balık olmasıdır. Bu nedenle tüm öğrencilerin bu etkinliklere katılımlarının adeta 

imkânsızlığıdır. Temel sorun müfredat konularının bu kadar sürede  bu etkinliklerle  

bu kadar kalabalık sınıflarda  uygulanmasının, işin pratiğinin  yeterli düzeyde göz 

önünde bulundurulmaması teori ve pratik arasındaki  uyumsuzluktur. Bu nedenle ya-

bancı dil dersleri, 1. yabancı dil için haftada 10 saate, 2. yabancı dil için ise 4-6 saate 

yükseltilmelidir. 

 

2.5  Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Elbette ki yabancı dil öğretiminde öğretim dili hedef dil olmalıdır. Bu da aşırı 

efor ve çabayı gerektiren, sabır isteyen, öğrencileri buna yönlendiren  disiplini iste-

yen bir tekniktir. Sınıf yapılarının 30 ve üzeri olması adeta bunu imkânsız kılmakta-

dır.  Soru cevap tekrarı, konuşma, okuma, dinleme yapılması, zaman zaman yazma 

etkinliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Öğretmen canlı bir lügat değildir. Öğrencilerin sözcük anlamlarını sürekli ola-

rak öğretmene sormaları kolaycılığa, tenbelliğe ve kendi kendine öğrenme ilkelerine 

ters bir durumdur. Ders kitaplarında alfabetik lügat sisteminden, kelimelerin sayfa 

kenarında açıklandığı, öğrenmeyi kolaylaştıran ve zaman kaybına neden olmayan 

sisteme geçilmelidir. Eski Almanca ve diğer yabancı dil hikaye kitaplarında  bu sis-

tem vardır, İsveç ve Norveç ve Finlandiya  gibi ülkelerde bu sözcük açıklama sistemi 

uygulanmaktadır.  Ve bu ülkeler dünyanın en iyi yabancı dil öğreten en iyi eğitim 

sistemlerine sahip olan ülkeleridir. Yani öğrencilerimizi tenbellikten, kolaycılıktan 

kurtarmak ve sözcükleri sayfa kenarı ya da metin altında  açıklayarak  büyük zaman 

kaybını önlemeliyiz.    

Yabancı dil  öğretimi, iletişime yönelik (kommunikativ) olmalıdır. Çünkü  dil 

bir iletişim aracıdır. Yabancı dil öğretim sistemi, bir dönem 2. Dünya savaşında kul-

lanılan ve askerlere  hızlı öğretimi amaç edinen sadece audio-lingual (kulak dil 
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alışkanlığı)  ve  direkte Methode (doğrudan öğretim yöntemi)  anlayışından kurtarıl-

malı, bu öğretim sistemi  Ortaçağ’da uygulanan   Grammatik-Übersetzungsmethode 

( gramer çeviri yöntemi) haline getirilmemeli, yer yer bilişsel yöntem uygulanarak  

dilbilgisi vb. konuların bilinçli  öğrenilmesi sağlanmalı,  yeri geldiğinde öğretmen-

lere  ve öğrenenlere kolaylık sağlayan   seçmeci (eklektisch) yöntem  kullanılmalı, 

öğretilecek konulardaki  başarı ve verim alınması  ve olumlu transferin sağlanması 

esas olmalıdır.  

1930-1960 yılları arasında geliştirilen liderliğini Palmer ve Hornby’nin yaptığı 

sözel yaklaşım  ve durumsal  dil yöntemi’nde sözcüklerin  anlamının anadilde  veril-

memesi  ve durumdan  anlamın çıkarılma  isteği  de oldukça zaman alıcıdır  ve bu 

nedenle  yabancı dil haftalık ders saatleri  arttırılmalıdır. Bu yöntemdeki hatalardan 

kaçınma zorunluluğu, öğrenenlerde bir çekingenlik ve konuşmada, yazmada bir stres 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılacak  yanlışların    doğal olarak görülmesi  derse 

katılımı  ve ilgiyi arttıracak, varsa   yanlışlar konuşmalardan, yazıdan sonra düzelti-

lecektir. 

İşitsel ve görsel (audio-visuell) yöntem, “Dil öğretimini basitleştirilmiş bir 

toplumsal içeriğe oturtmakta ve dili iletişim için  anlamlı konuşma noktasından ha-

reket ederek  öğretme çabasındadır. Doğrudan yöntemin yazılı  metinlerinin yerine  

görsel  açıdan filmler   ve duyusal  açıdan da bunu tamamlayan  teyp getirilmesi dil 

pedagojisine taze  bir alternatif  getirilmiştir.”3 Bu yöntemde  anlamın  yansıtılma-

sında  güçlük çekilir, film sahnesi anlam olarak yanlış yorumlanabilmektedir. 

Yine etkili fitre hipotezi’ne göre (affective filter) ikinci dil edinimi ile ilgili  üç 

tür etkili ya da tutumsal değişken bulunur: 

“1. Nedenlilik (motivasyon): Yüksek nedenliliğe sahip  dil  öğrencileri  ge-

nelde daha  başarılıdır.  

 2. Özgüven: Özgüvene kendi gelişmesine ilişkin olumlu  görüşlere  sahip dil 

öğrencileri daha başarılıdır. 

3. Heyecan:  Kişinin ya da sınıfın endişeye yakın bir heyecandan uzak olmaları 

ikinci dil edinimi açısından daha yararlıdır.”4  

Görüldüğü üzere  öğrencilerin ikinci dil ediniminde  yüksek nedenliliğin bi-

lincinde olmaları, özgüven duymaları, öğrenmede endişesiz bir heyecan duymaları 

hem başarıyı hem de motivasyonu beraberinde getirecektir.              

 “Dil öğrenmenin  özünde yatan ana amaç dilin temel işlevi olan yazılı  ve 

sözlü  iletişimin sağlanmasıdır.”(Koç, 1979: 43) Dil bir iletişim aracıdır. Orta 

 
3 www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html (18.102019) 
4 www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html (18.102019) 

http://www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html
http://www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html
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Öğretimdeki  Yabancı Dil Öğretiminde en büyük sorun, yeterli iletişim oluşturmaya  

yeterli düzeyde zaman ayırmayışımızdır. Bu iletişimi  sağlayacak etkinlik, alıştırma  

ve teknikleri  kullanmalıyız. Örneğin  tahtada diyalog, ikili çalışma, grup diyaloğu, 

drama, canlandırma   ve çeşitli  iletişime  yönelik   oyunları   uygulamalıyız. Bunun 

için yeterli süre olması için ders saatlerinin arttırılması gerekmektedir, yeterli mater-

yal, ortam, sınıf alt yapısı ve aynı zamanda öğretmenlerin bu konuda eğitilmeleri 

gerekir.  

İletişimci yöntem’in sınıf içi etkinlikleri konunun belirlenmesi aşamasında  

Demirel’in (1990) belirttiği gibi 

- Anahtar sözcüklerin belirlenmesi 

- Bir cümle içindeki kavramın belirlenmesini hedefleyen sorular sorulması 

- Okuma parçasında geçen başlıca kavramların saptanması 

- Söylemin biçimsel yönden uygun olup olmadığının belirlenmesi 

- Konuşma dinletilerek öğrenciye bu konuşmanın yeri, konuşanları, konuşma 

ana başlıkları  ve iletişimsel amaçlarının belirlenmesi 

- Öğrencilere cümleler verilerek üzerinde çalışılan  işlemin  açıklanmasını 

amaçlayan  soruların yönetilmesidir. 

Bu etkinliklerin sınıf  içinde interaktif olarak gerçekleşmesi bütün sınıfın ka-

tılması için  ders saatlerinin arttırılması ve sınıf   öğrenci sayılarının 20’e düşürülmesi 

bir zorunluluktur.  

Seçmeli yöntem (eklektische Methode), öğretmenlere ve öğrenenlere kolaylık 

sağlayan her bir öğrenme durumuna göre en etkin yöntem ve tekniğin seçilmesi yön-

temidir. Bu yöntemde “Sözcük öğretiminde düz varım yöntemine, dilbilgisi kuralla-

rını öğretmede bilişsel öğrenme yöntemine ,  konuşma becerisini  kazanmada kulak-

dil alışkanlığı   ve iletişimci yönteme ağırlık verilmesi gibi” (Demirel, 1990: 48) 

Yine bu seçmeli yöntemin  Demirel’in (1990) belirttiği gibi kullanım özellik-

lerinden üzerinde durmamız gerekenler: 

- Dil öğretimi anlamlı  ve gerçek hayata dönüktür. 

- Çeviriye  zorunlu olmadıkça baş vurulmamalıdır. 

- Anlamlı ve iletişime yönelik  alıştırmalara  sık yer verilmelidir. 

- Dil öğretimi hedef dille olmalıdır. 

- Sözcükler anlamlı cümlelerle birlikte öğrenilmelidir. 

- Bir derste tek bir yapı verilmelidir. 

- Öğrenilecek şey ve nedeni dersten önce açıklanmalıdır. 
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- Dört temel beceri ( konuşma, yazma, okuma, dinleme) geliştirilmesi esas ol-

malıdır. 

- İletişimde doğruluk ve kullanılabilirlik  önemlidir, jest mimik, tonlama  vb.  

dikkate alınmalıdır. 

- Öğretim kolaydan zora,bilinenden bilinmeyene somuttan soyuta doğru ya-

pılmalıdır. 

Bu  gelişen yöntem ve teknikleri  izleme ve bunların kullanım özellikleri ve 

pratize edilmesi için öğretmenlere bir kaynak ya da kitapçık hazırlanması, onların 

Hizmet içi Eğitim kurslarında  bu konuda deneyim ve  bilgi edinmeleri, uygulama 

yapmaları yararlı olacaktır.  Her derste olduğu gibi Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri  derslerin  verimli, katılımlı, oyun havası içinde   işlenmesi ve öğrencileri 

derse motive açısından yadsınamaz bir önem taşımaktadır. 

 

SONUÇ 

Türkiye’de Orta Öğretimde Yabancı Dil Öğretimi çok ciddi sorunları olan, öğ-

retmen yetiştirmeden, müfredat, materyal, alt yapı, sınıfların standardı, öğretim yön-

tem ve teknikleri açısından ele alınması ve çözümlenmesi gereken bir yapıda bulun-

maktadır. Burada daha başarılı olabilmemiz ve  daha verimli yabancı dil öğretimi 

için  önerilerimiz ve bu çalışmanın sonuçları olarak belirtmemiz gerekenler şunlardır: 

1) Öğretmen yetiştirmede üniversitenin ilgili bölümlerinde Yabancı Dil Öğ-

retim Yöntem ve Teknikleri üzerinde ayrıntılı ve uygulamalı durulmalı, 

okul stajlarının yönetmelikte geçen süresine tam riayet edilmesi, stajyerle-

rin yeterli sürede ders vermelerini sağlanması gerekir.  

2) Müfredatlarda iyileşme söz konusu olmakla birlikte  ön görülen konular 1. 

yabancı dilde 4 saat, 2. yabancı dilde  2 saat  ile tamamlanması adeta im-

kansızdır. Bu nedenle 4 saatlik 1. Yabancı dil haftalık ders sayısı  2010’daki 

gibi 10 saate, 2. Yabancı dil ders saati ise 4-6 saate çıkarılmalıdır.  

3) Yabancı dil sorularına TYT sınavında  yer verilmemesi son sınıfta adeta 

yabancı dil derslerini  yapılamaz hale getirmiştir.  Ve bu da ülkemizin ya-

bancı dil bilen insan yetiştirmede büyük bir kaybıdır. Bu nedenle Din Kül-

türü ve Ahlak bilgisi dersinde olduğu gibi TYT’de yabancı dilden 5 soru 

sorulmalıdır. 

4) Okullarda yabancı dil sınıfları 20 ila en çok 25 öğrenciye kadar oluşmalı 

ve bu konuda kesin bir standart getirilmelidir. Bunun için gerekirse bazı 

okullarda ikili öğretime geçilmelidir. 30-40 kişilik sınıflarda verim alın-

ması imkânsızdır. 
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5) Okullarda  “Yabancı Dil Sınıfları” oluşturulmalı ve  “U düzeni” oturma 

sistemine geçilmelidir. Akıllı tahta, internet, dokunmatik sorunları gideril-

meli, tüm sınıflar için sınıf ses akustiği sağlanmalıdır. Yabancı dil mater-

yalleri   karton, panolar, oyunlar, dilsel oyunlar, harita resim, kaliteli ses 

düzeni, TV kamera, DVD Player gibi aygıtların bulunduğu  “Yabancı Dil 

Sınıfı” etkinlikler için de “Yabancı Dil Atölyeleri” kurulmalıdır. Böyle bir 

ortam öğrenme motivasyonunu arttıracak ve arzu edilen başarıyı da getire-

cektir. 

6) Yabancı Dil Öğretim kitapları eski kitaplara nazaran  daha kaliteli olsa da, 

ofset basımındaki kalitesizlikler önlenmelidir. Ele alınan konularla ilgili  

konut, kiralama, ev arama, bulma  ile ilgili diyaloglar bulunması, yapay bir 

kurgu havasının önlenmesi, doğal bir iletişim atmosferinin oluşturulması 

gerekmektedir.  

 

Ders kitapları yeterli düzeyde interkulturel olmalı,  kültürler arası etkileşime 

ve öğrenmeye yönelik olması gerekir. Ne hedef dil ne de ana dil ülkesi ile ilgili yeterli 

derecede ülke bilgisi, kültürel ve folklorik bilgi  yer almamaktadır. Örn. Bu konuda 

Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, Gazi Yaşargil, Oktay Sinanoğlu, Canan 

Dağdeviren gibi etkili bilim insanlarımız, spor, sanat ve kültür yaşamı ile ilgili kişi-

lerin yaşamı öğrencilerimize verilebilir. Aynı şekilde hedef dille ilgili  Goethe, Schil-

ler, Alfred Adler, Hermann Hesse, Günter Grass gibi  edip ve şairler, yazar ve filo-

zofların yaşamları, hedef dildeki sanat, kültürel, resmi ve dini bayramlar  daha etkin 

yer almalıdır.  

EBA Yabancı dil öğretim materyalleri, öğretici video,  film vb.  materyaller 

daha da fazla yer almalıdır, etkileşimli kitaplardaki aksaklıklar ve yanlışlıklar gide-

rilmelidir. 

7) Motivasyon tüm öğrenme alanlarında  çok önemlidir. Öğrenciler yabancı 

dil öğrenmeye motive edilirken, dilin yapısı ve kolaylığı, cümle dizin ben-

zerlikleri, konuşan sayısı, etkinliği, ilerdeki akademik ve mesleki yaşam-

daki önemi, yabancı dil öğrenmenin neden hayati zorunluluk olduğu konu-

sunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Anadolu Liselerinde dil öğrenen-

ler için  ERASMUS projelerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi,  öğrenci 

değişimi,  öğrencilerin hedef dil ülkesine gezileri canlı tutulmalı, MEB ve 

kurumlar finansörlüğünde her liseden 3-5 öğrenci yurt dışına gönderilme-

lidir. Almanca Dil Diploması, İngilizce yeterlik sınavları, motive edici bir 

önem taşımaktadır. 
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8) “Artık bir dil bir insandır.” yerine  bir dil milyarlarca insan olacağı örn. 

İngilizce için 3.5 milyar insan demek olduğu, 3.5 milyar insanla iletişim 

sağlanmasının mümkün olduğu vurgulanmalıdır.  

9)  Öğretim yöntem ve teknikleri çok önemli bir husustur.  Öğretim Yöntem 

ve Teknikleri üniversitelerde uygulamalı olarak okutulmalıdır. Stajyerlerin 

okullarda yönetmeliğin öngördüğü saat kadar ders yapması sağlanmalıdır.  

10) Öğretim dili hedef dil olmalıdır. Anadil gramer vb. zorunlu açıklamalarda 

kullanılmalıdır. Öğretmenler dil öğretim yöntem ve teknikleri konusunda 

sürekli seminer, Hizmet İçi  Eğitim kursları, uygulama ve workshop gibi 

çalışmalarla bilgileri  yenilenmelidir. 

Öğretmen canlı bir lügat değildir. Öğrencilere kuşkusuz  önemli kelimeleri ve-

recektir. Ama bireysel öğrenmeye sözlüğe bakmaya yönlendirilmeli, zaman kaybını 

önlemek için bilinmeyen kelimeler kitap sayfa kenarında ya da metin altında yer al-

malıdır. 

Yabancı dil öğretimi iletişime yönelik olmalıdır. Öğrenciler her şeyden önce 

sözlü ve yazılı iletişimde başarılı olmalıdır. Yabancı dil dersi ortaçağda kullanılan 

gramer çeviri yöntemi haline gelmemeli, gramer öğretiminde yer yer bilişsel öğ-

renme yöntemi kullanılmalıdır. 

Yine dil öğretiminde dili konuşma noktasından hareket ederek öğreten, film  

ve ses kayıtlarını, kasetleri kullanarak duyusal katkıda bulunan işitsel-görsel (audio-

visuell) yöntem dikkatle ele alınmalıdır. 

Yine etkili filtre hipotezine göre yüksek nedenliliğe bağlı motivasyon başarıyı 

getirir, özgüven ve endişeye dayalı  heyecanın atlatılması başarıyı getirecektir. 

Seçmeli (eklektisch) yöntem en uygun yöntemin ilgili öğrenme alanlarında se-

çilmesine dayanır, öğretmene kolaylık sağlayacaktır. “Sözcük öğretiminde düz varım 

yöntemine, dilbilgisi kurallarını öğretmede bilişsel öğrenme yöntemine, konuşma be-

cerisini kazanmada  kulak-dil alışkanlığı yöntemine  ve iletişimsel  yönteme ağırlık 

verilmesi gibi.” (Demirel, 1990, 48) 

Bu yöntem ve teknikler  ve öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki  çalış-

malar takip edilmeli, bu alanda seminer, work-shop ve benzer çalışmalar düzenlen-

melidir. Bunlar sayesinde Orta Öğretimde Yabancı Dil Öğretimde daha büyük başa-

rıya ulaşılacaktır.          
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SOVYET RUSYA BASININDA CUMHURİYETİN 

İLANININ ONUNCU YILI KUTLAMALARI 

Arş. Gör. Dr. Ahmet ÇELİK 

Fırat Üniversitesi 

ÖZET: Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk Milleti Mustafa Kemal 

Paşa önderliğinde, Batılı Emperyalistlere karşı giriştiği Milli Mücadele’den ba-

şarıyla çıkmış ve Lozan Antlaşmasını imzalayarak bağımsızlığını tescil etmişti. 

Saltanatın kaldırılmasından sonra, 29 Ekim 1923 tarihinde, Cumhuriyet ilan 

edilerek devletin yönetim belirlenmişti. 

Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir döneme giren Türkiye, cumhuriyetin ila-

nından sonra geçen 10 yılda siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda hızlı bir iler-

leme kaydetmişti. Bağımsızlığın sembolü olan cumhuriyetin ilanının 10. yılı 

büyük bir coşku ile kutlanmıştı. 1933 yılında Türkiye’de cumhuriyetin ilanının 

onuncu yıl kutlamalarına Sovyet Rusya büyük ilgi göstermiş, Sovyet delegeleri 

Ankara’ya gelerek kutlamalara katılmışlardı. Kutlamalar Sovyet Rusya bası-

nında da geniş yer bulmuştu. 

Çalışmamızda; Cumhuriyetin ilanının onuncu yıl kutlamalarının Sovyet 

Rusya basınındaki yansımalarını inceleyerek, Cumhuriyetin onuncu yılına 

Rusların gözüyle bakmanın yanında, geçen on yılı nasıl değerlendirdikleri ve 

Türkiye-Sovyet Rusya ilişkilerine nasıl baktıklarını analiz etmeye çalıştık.  

Anahtar Kelimeler; Cumhuriyet, Onuncu Yıl, Sovyet Basını 

 

Празднование Десятой Годовщины Провозглашения Республики в 

Советской Российской Прессе 

 

Введение: После Первой мировой войны, турецкой нации под 

руководством Мустафы Кемаль Паша, выиграли Национальную борьбу 

против западных империалистических держав и подписали Лозаннский 

договор и зарегистрировали свою независимость. После отмены 

суверенитета 29 октября 1923 года была провозглашена республика, и 

форма правления была изменена. 

Турция вступила в новую эру с провозглашением республики. 

Через 10 лет после провозглашения республики достигнут быстрый 

прогресс в политической, экономической и социальной сферах. 10-летие 

провозглашения республики, символа независимости, отмечалось с 

большим энтузиазмом. В 1933 году празднование 10-й годовщины 

провозглашения республики в Турции проявило интерес к Советской 
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России и Советские Делегаты прибыли в Анкару для участия в 

торжествах. Торжества широко освещались в Советской Русской прессе. 

В нашем исследовании; мы смотрели новости в советской 

российской прессе о праздновании десятой годовщины провозглашения 

республики. Мы смотрели, что на десятом году республики, как 

обострились отношения между Турцией и Советской Россией в 

Советской России. 

Ключевые Слова: Республика, десятый год, советская пресса 

 

 

Giriş 

29 Ekim 1923 tarihinde, cumhuriyetin ilanı ile hali hazırda uygulanmakta olan, 

siyasal sistemin adı konulmuştu. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra 

Lozan Antlaşması imzalanmış ve ülkenin bağımsızlığı resmileşmişti. Sonraki süreçte 

ortaya çıkan hükümet krizine çözüm aranırken Cumhuriyet ilan edilmiş ve millet ira-

desine dayanan yönetim şekli belirlenmişti.  

Türkiye’de cumhuriyetin ilan edilmesiyle, hâkimiyetin millete verilmesi duru-

munu, sadece bir yönetim şeklinin getirilmiş olması olarak değerlendirmek sığ kala-

caktır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber ülkede sosyal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda pek çok inkılaplar yapılmış, geri kalmış bir milleti kısa sürede modernleş-

tirebilmişti. Cumhuriyetin ilanından geçen 10 yılda, ülke ciddi bir gelişme göstermiş 

ve cumhuriyetin ilanının onuncu yılı büyük bir coşkuyla kutlanmıştı.  

Türk-Rus ilişkileri söz konusu olduğunda, tarihçilerin aklına ilk gelen konu 

mücadeledir. Öyle ki, Türk-Rus ilişkileri tarihi, adeta savaşlar tarihidir. Hatta Os-

manlı Devleti’nin zayıflayıp, yıkılmasında da Ruslar ile yaptığı savaşlar önemli de-

recede etkili olmuştur. Peki, bu kadar uzun bir tarih sürecinde iki milletin barıştığı 

dönemler yaşanmamış mıdır? Savaşlarla geçen Türk-Rus tarihinde, sadece iki defa 

yakınlaşma olmuştur. Birincisi; 1798-1805 yılları arasında Napolyon’un saldırgan 

tutumuna karşı, ikincisi ise; Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin yaşanması sonrası, 

Türklerin emperyalistlere karşı mücadele ettiği dönemdir (Широкорад, 2016:4). İşte 

bu ikinci dönem tam anlamıyla dostluk dönemi olmuştur.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı rakip 

bloklarda savaşa girmişti. Ekim Devrimi ile Bolşevikler iktidarı ele geçirince, Os-

manlı Devleti ile 5 Aralık 1917’de, Erzincan’da mütareke ve 3 Mart 1918’de Brest-

Litovsk’ta barış imzalayarak savaştan çekilmişlerdi. Sovyet Rusya savaştan çekilme-

sine rağmen mücadelesi sona ermedi. Şimdi savaşta müttefik olduğu Avrupalılar, 
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Sovyet yönetimine karşı tavır almıştı5. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasıyla Türk 

Milleti de Anadolu’da bir varlık yokluk mücadelesine girişmişti. Rusya’daki Sovyet 

yönetimi de Anadolu’da örgütlenmeye çalışan kuvvetler kadar yalnızdı ve düşman 

da ortaktı. Bu şartlarda Ankara ve Moskova mecburiyetten kaynaklı bir işbirliğine 

girişecekti. Sovyet Rusya Türkiye’yi, Türkiye de Sovyet Rusya’yı ortak düşman ka-

pitalist Avrupa’ya karşı yanına almak zorundaydı.  

Türklerin Bolşeviklerle ilişkilerinin başlaması ile ilgili ilk temas, Mustafa Ke-

mal Paşa’nın Havza’da bir Bolşevik yetkili ile görüşmesiyle olmuştur (Kasalak, 

1994:24). Bundan sonra Sovyetler Birliği, Milli mücadeleyi desteklemişlerdi. Sov-

yetlerden gelen yardımlar, erzak, savaş malzemeleri ve para yardımları şeklinde ol-

muştur (Kılıç, 2016:124).  16 Mart 1921 tarihinde Sovyetler Birliği ile Moskova Ant-

laşması imzalanmış ve siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilmiştir.  

Karşılıklı çıkara dayanan ilişkilerde Sovyet yöneticilerin, Türkiye’de sosyalist 

bir oluşumun gerçekleşerek ideolojik açıdan yanında yer almasını umdukları ortada-

dır. Bunun yanında Sovyetler, Türk Milli Mücadelesini, ezilen Doğu halklarının ka-

lesi ve Komünist Enternasyonal’e dolaylı bir destek olarak görüyordu. Sovyet 

Rusya’ya göre Türkiye, kendisi için çok hassas bir konumda olan güney sınırında 

etkin bir tampon bölge oluşturarak İtilaf Devletlerinin Rusya’yı kuşatmasına engel 

olacaktı. Ayrıca o dönemde tek bağımsız İslam ülkesi durumundaki Türkiye’yi Bol-

şevikleştirerek, İslam dünyasını kazanabilecekti (Doğanay, 2009:291). 

Cumhuriyetin ilanından sonra da Türk-Sovyet ilişkileri gelişmeye devam et-

miş, 1925 yılında Paris’te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması imzalan-

mış ve Türkiye’nin ekonomik kalkınma çabalarına Sovyetler destek vermişlerdir6. 

İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar devam eden iyi ilişkilerde, 1933 yılında, 

Cumhuriyetin ilanının onuncu yıl dönümü kutlamalarına Sovyet Rusya ilgi göster-

miş, bu ilgi Sovyet Basınına da yansımıştır. O dönemde Sovyet basını, Türkiye’nin 

tarihi ve gelişim süreci, Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişimi ve işbirliği, Sovyet He-

yeti’nin ziyareti ve karşılıklı mesajlara yer vermiştir. Bu süreçte, onuncu yıl kutla-

malarına, diğer gazetelere oranla daha fazla yer veren İzvestiya (Известя) gazetesi 

incelenmiş, gazetede çıkan haber, makale ve yazılar bir düzen içinde tercüme edil-

miştir 

 
5 Mayıs 1918’de, Bolşevikleri devirmek isteyen Çarlık generallerinin yönetimindeki Beyaz Ordu’nun 
faaliyetleriyle ortaya çıkan iç savaşa, İngiltere, Fransa, ABD ve Japonya asker göndererek destekte bu-
lunmuştur. Funda Keskin, “Sovyetlerde İç Savaş Kutusu”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından 
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. 1(1919-1980), s. 157.   
6 Sovyetler Türkiye’de özellikle sanayinin gelişmesi için kredi ve teknik yarımlarda bulunmuşlardır. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız; Tuğba Korhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Türk-Rus Ticari ve 
Ekonomik İlişkileri Üzerine, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
2011/1, Sayı: 24, s. 92-103. 
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1. 28 Ekim 1933 Tarihli Gazete Haberleri (Sayfa 1) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yılı 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından bu yana on yıl geçti. Yeni Türkiye’nin doğ-

duğu 29 Ekim tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ilanının onuncu yıl dönümünü kutlu-

yor. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üzerine yeni bir cumhuriyetçi Tür-

kiye'nin ortaya çıkışı, kapitalist sisteme karşı bir ayaklanmanın sonucuydu. Emper-

yalist savaşın amaçlarından birinin, Bağımsız Türk devletini tasfiye ederek, büyük 

kapitalist güçler arasında paylaşmak olduğu bilinmektedir.  Avrupa diplomasisi tara-

fından “Hasta Adam” olarak adlandırılan Türkiye’nin paylaşılması, “Doğu Sorunu-

nun” çözümü olarak görüldü. Emperyalistlerin bu planlarının yeni ve genç Türki-

ye'de gerçekleşmemesi ve şu anda varlığının onuncu yılını kutluyor olması, Rus-

ya'daki muzaffer proleter devrimin uluslararası durumu kökten değiştirmesi ve ulus-

lararası güçlerin baltalayarak, ezilen halkların gelişimi için yeni koşullar yaratması 

nedeniyle mümkün oldu. Bu nedenle, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin on yılı, yal-

nızca Türk halkı için değil, aynı zamanda, Türk halkıyla dostluk ve işbirliği bağıyla 

bağlı olan Sovyet cumhuriyetlerinin halkları için de bir bayramdır. 

Emperyalist savaşın gizli arşivlerinin yayınlanması gösterdi ki; Çarlık diplo-

masisi, en çok, Türkiye’nin Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından veya savaşa İtilaf 

Bloğunda girmesinden korkuyordu. Savaşın amaçlarından biri, Türkiye’nin paylaşıl-

ması ve Rusya’nın İstanbul ve Boğazlara sahip olabilmesi için, Türkiye’nin İttifak 

Bloğunda savaşa girmesini sağlamaktı. Rusya'daki Ekim Devrimi ve Türkiye'deki 

Sultan rejiminin devrilmesi, Rus-Türk düşmanlığını ortadan kaldırdı ve SSCB ile 

Türkiye halkları arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için 

koşullar yarattı. Bu gerçek, Ekim Devriminin uluslararası bağlamda yarattığı yeni 

durumu, açık bir şekilde göstermesi bakımından önemlidir. 

Sovyet-Türk dostluğu, herhangi bir diplomatik kombinasyonun ve konjonktü-

rel düzenin politik düşüncelerinin sonucu değildir. Bu dostluk, tarihsel olarak her iki 

halkın bağımsız bir varoluş mücadelesi ve kendi hayatlarını kendi yollarıyla inşa 

etme hakkı sürecinde ortaya çıktı. Sovyet-Türk dostluğu, uluslararası öneme sahip 

bazı konulardaki ortak çıkarlar temelinde güçlendi. Bu nedenle, yeni Türkiye'nin ge-

lişim aşamaları aynı anda Sovyet-Türkiye dostluğunun gelişmesi için önemliydi ve 

Türkiye Cumhuriyeti'nin on yıllık tarihinde, Sovyet-Türkiye ilişkilerinde belli bir 

aşamaya gelindi. Zaten 1919-20’de, Türkiye’nin Sultan hükümeti savaşta mağlup 

edildiğinde, İstanbul’u işgal eden itilaf güçlerinin elinde oyuncak olmuş ve Mustafa 

Kemal’in başkanlığındaki Anadolu’nun devrimci hükümeti, Sovyet Rusya hükümeti 

ile temas kurdu. 1920 sonbaharında, Yoldaş Nazarenusoi başkanlığındaki ilk Sovyet 

misyonu Türkiye'ye geldi ve neredeyse aynı anda Yusuf Kemal'in Türkiye misyonu 
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Moskova'ya gitti. 1921 Mart'ında, Moskova'da dostluğun sağlam temellerini ve iki 

ülke arasındaki işbirliğini düzenleyen bir Sovyet-Türk anlaşması imzalandı. Bu, Türk 

halkının bağımsızlık mücadelesinin en zor dönemiydi. Sultan hükümeti, Türkiye'nin 

emperyalistler tarafından bölünmesine izin veren ve Türkiye'nin topraklarını yal-

nızca iç Anadolu bölgelerine indiren meşhur Sevr Antlaşması'nı imzaladı. Ana-

dolu’nun devrimci hükümeti, Mustafa Kemal önderliğinde silahlı müdahaleyi ka-

zandı ve Konstantinopolis ile İzmir’i yabancı işgalinden kurtarmayı başardı ve Tür-

kiye’yi etnografik sınırlar dâhilinde restore etti. Bu zor görev başarıldı; çünkü yeni 

Türkiye, Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen güvenli bir arka plana ve sempatiye sa-

hipti. 

1923’te Türkiye, Lozan Konferansı’nda, Sovyet delegasyonunun da katıldığı 

görüşmelerde, Avrupalı güçlere karşı ulusal programını ve devletin bağımsızlığının 

tanınmasını başardı. Cumhuriyetin ilanı, dış cephede kazandığı zaferlerle yakından 

ilgili olarak, Türkiye devrimci hükümetinin bir sonraki mantıklı adımıydı. 

Türk halkının emperyalizme karşı ulusal-bağımsızlık savaşı, aynı zamanda ha-

lifenin etrafında toplanıp feodal düzen isteyen gruplara ve Türkiye’yi sömürmek için 

yabancı sermaye aracısı olan burjuvazi komprador gruplara karşı da bir savaş oldu. 

Bu nedenle, emperyalistlere karşı kazanılan zaferlerin devamı olarak, emperyalizmin 

içerdeki ajanlarına ve iç reaksiyonun merkezi olan saltanata bir darbe vurmak gere-

kiyordu. Türkiye'de cumhuriyetin ilanı, Osmanlı gelenekleri ile yarı sömürgeleştiril-

miş bir ülkenin siyasetiyle, geçmişin gelenekleri arasında bir boşluk olduğu anlamına 

geliyordu. Siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlık için yeni bir mücadelenin tutarlı 

bir şekilde sürdürülmesi anlamına geliyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin on yılı, bu modernleşme programın uygulanması için 

bir mücadele dönemidir. Kapitülasyonlar ve dış mali kontrol rejiminin kaldırılması, 

iki taraflı tekellerin iptali, yabancı sermayenin elindeki demiryolu hatlarının devri, 

ulusal girişimin örgütlenmesi, ulusal sanayinin desteklenmesi, demiryolu inşaatı, or-

taçağ vergisi olan “aşar”ın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve dinin devletten 

ayrılması, hukuk mahkemesi ve laik okulun tanıtılması, yerel ve kültürel reformlar 

(fesin kaldırılması, peçenin çıkarılması,  Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin geti-

rilmesi vb.), İşte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu programın uygulanması ko-

nusundaki mücadelesini belirleyen en önemli gerçekler. Elbette, bu programın zor-

lanmadan ve her zaman eşit derecede başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hayal 

etmek bir hata olacaktır: Genç Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı mücadeleyi 

sürdürmek ve özellikle küresel ekonomik krizin Türkiye ulusal ekonomisi üzerindeki 

etkisiyle karmaşık hale gelen bir dizi dava ve başarısızlıktan geçmek zorunda kaldı. 

Bu program etrafında, çoğu kez Türkiye üzerindeki yabancı sermayeye baskıyı yan-

sıtan bir iç mücadele devam ediyor. Bu özellikle, yerli tarım endüstrisinin 
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geliştirilmesinin yanında,  Türkiye'nin tamamen tarımsal bir ülke olarak kalması ge-

rektiği teorisi ile mücadele edilmeye çalışıldığı, Türk ulusal sanayinin gelişiminde 

dikkati çekmektedir. Çalışmalarının on yıllık sonuçlarını özetleyen Türk idareciler, 

SSCB hükümeti ile yakın işbirliği içinde barışı güçlendirme konusundaki katılımla-

rını haklı olarak belirtiyorlar. Sovyet-Türkiye dostluk ilişkilerinin gelişmesi ve güç-

lenmesi ve iki ülkenin uluslararası çatışma potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik 

politikaları, Doğu Avrupa’da barış için çok büyük bir etkendi. 17 Aralık 1925’teki 

Sovyet-Türkiye saldırmazlık, tarafsızlık ve düşmanca tavırlara girişmeme (dostluk)  

konusundaki antlaşması, uluslararası ilişkiler pratiğinde daha önce olmayan bir an-

laşmadır. Sovyet-Türk Protokolleri, (1929 Aralık ve 1931 Mart Denizcilik Proto-

kolü)  iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde bir adım daha attı. 1925 Sov-

yet-Türkiye Paktı, düşman grupların ortaya çıkmasına ve hava saldırısı tehdidine 

karşı güvence sağlamayı amaçlayan diğer ülkelerle benzer anlaşmazlıkları sonuçlan-

dırmak için bir model haline geldi. Her iki ülkenin barış politikasındaki en önemli 

adım, o yılın 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Londra’nın Saldırganın Tanımlanması Kon-

vansiyonu’nun pilot uygulaması oldu. Bu antlaşmalar, Cenevre Konferansında Yol-

daş Litvinov’un önerisiyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin imza koymasında 

önemli rol oynadı. 

Her iki ülkenin hükümetleri arasında görüşme ve her iki hükümet temsilcisinin 

karşılıklı ziyaretleri ve kişisel temasların kurulması da SSCB ve Türkiye işbirliğinde 

önemli bir rol oynadı. Bunlar arasında, Kasım 1926’da Tevfik Rüştü Bey ile Yoldaş 

Çiçerin’in Odesa’da görüşmesi, Aralık 1929’da Yoldaş Karahan’ın Ankara’ya iade-

i ziyarette bulunması, Ekim 1931’de Tevfik Rüştü Bey’in Moskova ziyareti ve niha-

yet Mayıs 1932 yılında TC Başbakanı İsmet Paşa’nın, geniş bir heyetle SSCB’ye 

gelişi. Bu son ziyaret, Sovyet ile Türk ekonomik, bilimsel ve kültürel örgütlerin ara-

sında yakın temas kurulmasına yardımcı oldu. Türkiye'de endüstrinin gelişimi için 

iki ülke arasındaki işbirliğinin temelini attı., 

Türkiye Cumhuriyeti'nin on yılı, dost Türk halkı ve Sovyet-Türk dostluğunun 

gelişiminde önemli bir süreçtir. Sovyetler Birliği Hükümeti, Türkiye Cumhuri-

yeti’nin 10. Yılı kutlamalarına katılmak üzere, SSCB Devrim Askeri Konseyi Baş-

kanı K. E. Varoşilov tarafından yönetilen özel bir heyet atadı. Sovyet delegasyonu-

nun Türkiye'ye olan gezisi, aynı zamanda Mayıs 1932'de Türkiye Cumhuriyeti Hü-

kümeti Başbakanı İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’in Moskova zi-

yaretine karşı bir iade-i ziyarettir. Her iki ülkenin hükümetleri arasında kişisel bir 

temas kurulmasında yeni bir aşama olan bu yolculuk, aynı zamanda iki ülke arasın-

daki yakın ve samimi bağların sürekli gelişimini ve güçlenmesini göstermektedir. 

Dünyanın silahlı bir çatışmaya hazırlandığı şu günlerde, barışta değişmez bir etken 

olan Sovyet-Türk dostluğu daha da uluslararası bir önem kazanıyor. Sovyetler 
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Birliğinin halkları, bugünlerde 16 yıllık Sovyet iktidarını ve başarılı sosyalist inşayı 

kutlayacak, Sovyet hükümetinin barışçıl politikasını özetleyerek, savaş tehdidiyle 

mücadelede Sovyet-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini ve güçlendirilmesini tamamen 

dikkate alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuncu yıldönümünde, bu önemli tarihle 

Türk hükümetini ve Türk halkını selamlıyoruz; bu, yeni Türkiye'nin, dostluk politi-

kası izleyerek barışçıl ve bağımsız ekonomik ve kültürel yapı kurma ihtimalini gü-

vence altına aldığını gösteriyor. 

 

Sovyet Heyeti Türkiye'ye Geldi 

Yetkililerden ve Halktan Sıcak Bir Karşılama 

Denizcilik Askeri Komiseri  Vroşivlov Başkanlığında ve Karahan, Bubnov, 

Budennoy’dan oluşan Sovyet Heyeti, sabah 8:30’da Boğaza ulaştı. İzmir Vapuru, iki 

Sovyet kruvazörü ve iki savaş gemisi eşliğinde Sivastopol’den ayrıldı. Savaş gemi-

leri kısa süre sonra limanları için ayrıldılar ve kruvazörler İstanbul'a kadar eşlik etti. 

İki Türk savaş gemisi İzmir’i karşılamak üzere denize doğru açıldı. Gemiye yaklaş-

tıklarında, Türk denizciler Sovyet misafirlerini selamladılar. Gemi Büyükdere’de li-

mana yanaştığında İstanbul Valisi, Ordu Komutanı ve hükümet temsilcilerinden olu-

şan bir grup Sovyet delegasyonunu karşılamak için bekliyordu. Boğaz boyunca iler-

ledikçe, Sovyet delegasyonu kıyıda toplanan çok sayıda kalabalık tarafından karşı-

landı. 

Türk uçaklarından oluşan bir filo, gemi limana vardığında, Türk heyetinin 

Sovyet delegasyonunu karşıladığı sırada gökyüzünde uçtular. Sovyet delegasyonu-

nun onuruna askeri tören yapıldı. Sovyet delegasyonu adına başkan Varaşilov geçit 

töreninde askerleri selamladı. Sovyet misafirler otomobillerle Pera Palac Oteli’ne gö-

türüldü. Daha sonra Sovyet delegasyonu Valiyi ve belediye başkanını ziyaret etti. 

Bugün saat 14:00’da Vali ve belediye başkanı Sovyet delegasyonunu Pere-Palas 

Oteli’nin salonunda kahvaltıya davet ettiler. Akşam Sovyet misafirler özel bir trenle 

Ankara’ya hareket ettiler.  

 

Heyetin Ankara’ya Uğurlanışı 

İstanbul, 26 Ekim (TASS) Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Sovyet delegas-

yonu üyeleri bugün 19.20’de özel trenle Ankara’ya uğurlandılar. Saat 17.00'den iti-

baren istasyon ve istasyona bitişik caddeler halk tarafından doldurulmuştu. Sovyet 

bayraklarıyla süslenmiş bir gemi, onur konuklarını Haydar Paşa'ya ulaştırdı. Askeri 

ve Denizcilik Komiseri Voroshilov, Dışişleri Komiser Yardımcısı Karahan, Sovyet 

delegasyonunun diğer üyeleri kıyıya indi ve Enternasyonal müziği eşliğinde tren 
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istasyonuna gittiler. Kalabalık heyeti alkış ve coşkuyla selamladı. Askeri birlikler, 

Kuleli Askeri Okulu öğrencileri ve izci çocukları eşliğinde heyet vagona bindirildi. 

Fırtınalı alkışlar eşliğinde,Komiser Voroshilov, vagonun platformunda göründü ve 

bir konuşma yaptı: 

- Size SSCB halklarından ışıltılı ve sıcak selamlar getirdim 

Bu sözler sağır edici alkışlarla karşılandı. Varoşilov sürekli alkışlayan gruba 

dönerek şöyle söyledi: 

- SSCB Kızıl Ordu'ndan yenilmez Türk Ordusuna kardeşlik selamı getirdim 

Sonra Budyonny, Türk gençliğine Sovyet gençliği adına bir selam verdi ve 

Tren 19.20'de alkışlar eşliğinde gardan ayrıldı. 

 

Yoldaş Varoşilov’un İstanbul’daki Beyanatı 

Voroshilov, Türk basınına şu açıklamayı yaptı: 

- Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girerken, Türk basını aracılığı ile SSCB 

hükümet ve halklarının, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine içten se-

lamlarını iletmekten memnuniyet duyuyorum. Sivastopal’da İzmir gemisine bindiği-

miz andan itibaren bana ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi beni çok memnun etti. 

Geçen yıol İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey’in SSCB’yi ziyaret etmesinden sonra, 

büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Yıl kutlamalarına katılmak için SSCB Merkez 

Komitesi tarafından atanan delegasyona onursal başkanlık etmekten dolayı çok 

memnunum. Bunun bana, bu önemli günde Türkiye Cumhuriyeti liderlerini şahsen 

tebrik etme ve Türk halkının sevinçlerini paylaşma fırsatı vermesinden memnuniyet 

duyuyorum. Ben, heyetin geri kalanı ile birlikte yeni Türkiye'nin kültürel ve ekono-

mik alanlardaki gelişimini görmekten mutluluk duyuyorum. Ben özellikle, yeni Tür-

kiye’nin büyük lideri, cumhuriyetin seçkin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, ge-

çen yıl konuğumuz olan İsmet Paşa, eski dostumuz Dışişleri Bakanı Tevfik Bey ve 

Türkiye’de diğer şahsiyetlerle görüşme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. 

 

2. 28 Ekim 1933 Tarihli Gazete Haberleri (Sayfa 2) 

Merhaba Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 

Yeni Türkiye’ye 

SSCB Bilimler Akademisi'nden Selamlar 

Bilimler Akademisi, aşağıdaki mesajı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Ba-

kanı'na gönderdi: 
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bilimler Akademisi, Türk halkını, 

eski rejimin boyunduruğundan ve uluslararası emperyalistlerden kurtulmasının yıl-

dönümü olan bu önemli günde selamlamaktadır. 

Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde, sultanın devrim karşısındaki tüm saldırıla-

rına karşı koyan Türk halkı, Cumhuriyetin ilanıyla bilim ve kültürün gelişmesi için 

temel attı.  

SSCB Bilimler Akademisi temsilcileri, bilimsel alanda işbirliğini güçlendir-

mek için elinden geleni yapacaktır. 

Evet! Merhaba Türkiye Cumhuriyeti ve onun kültürel gelişimi.  SSCB Bilim-

ler Akademisi Başkanı A. P.  

Karpinsky 

 

SSCB ile Türkiye Arasındaki Bilim Alanındaki İşbirliği 

Akademisyen Samoyloviç İle Bir Mülakat 

Bilimler Akademisi'nin Kazakistan şubesinin oturumuna katılan Akademisyen 

Samoiloviç İzvestia muhabiri ile yaptığı röportajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

onuncu yıldönümü ile ilgili olarak şunları söyledi:  

- Türkiye sürekli büyüyor ve kültürel açıdan çeşitlilik gösteriyor. Geçen yıl, 

başkent Ankara’da, tarihi ve dilbilimsel olarak iki yeni örgütlenmiş bilim topluluğu 

tarafından çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yakın gelecekte, İstanbul ve Ankara’da iki 

arşiv oluşturulması planlanmaktadır. Türk Bilimler ve Sanat Akademisi'nin organize 

ettiği, devlet kütüphanesi ve Kültür Tarihi Merkez Müzesi için hazırlık çalışmaları 

devam etmektedir. İki dost komşu devlet arasındaki bilimsel alanda iletişimi güçlen-

dirmek için, Leningrad'daki Bilimler Akademisi'nde bir yardım komisyonu oluştu-

ruldu. Şu anda, Türkiye’nin isteği üzerine bu komisyon, Sovyet kütüphanelerindeki 

edebiyat, dil, tarih, etnografya ve arkeoloji üzerine çalışmaları derlemekle meşgul. 

Ayrıca tarihi el yazmaları, belgeler ve müze objelerinin orijinalleri ve kopyalarının 

değişimi de planlanmaktadır. Yayıncılığın gelişimi hakkında karşılıklı bilgi alışverişi 

yapılacak. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının onuncu yıldönümünde, 

Türkiye ile SSCB arasındaki bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliği, geniş kapsamlı 

ve derin bir karaktere bürünmüş ve her yıl gittikçe güçlenen bu işbirliğinin, iki ülke-

nin ekonomisini ve kültürünü güçlendirmenin yanında uluslararası barışa da katkıda 

bulunacağından şüphemiz yoktur.  

Leningrad 27 Ekim, Bilimler Akademisi, Antropoloji ve Etnografya Enstitüsü 

tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yıl dönümü kutlamaları sebebiyle 240 

parça müze objesi gönderildi. Altay koleksiyonu dünyadaki tek koleksiyondur. Altay 
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yaşamının tüm yönlerini kapsar. Hermitage'de saklanan İskit antikalarının fotoğraf-

larını içeren bir albüm ve Sassani dönemi (MS 3-7. Yüzyıl) nesnelerinin fotoğrafla-

rının bir albümü de yıldönümü için Türkiye'ye gönderildi. Rusya müzesi, Sovyetler 

Birliğindeki Türk halklarına ait bir albüm gönderdi. 

 

Sovyetler Birliği ve Türkiye  

“Türklerin yanında yer almaya kararlıyız, çünkü biz Türk köylüsünü inceledik 

ve sonuç olarak, Türk halkını Avrupa’da ahlaki temsilin en etkili yüzlerinden biri 

olarak görüyoruz.” (K. Marx’ın W. Liebknecht’e Mektubu 4. 2 1878; Marx ve Engels 

Arşivi, C. 1 (6), sayfa 380. Moskova)  

“Türklerin neler yapabileceğini anlamak için bir kereden fazla merak etmeniz 

gerekecek” (F. Engels’in V. Bracco’ya Mektubu, 25.6.1877, s. 116.) 

Marx ve Engels'in, bizden uzak olan bir zamanda, Rus-Türk savaşına ve Genç 

Türk hareketinin doğuşuna ilişkin bu iki sözü, bugünlerde kelimenin tam anlamıyla 

kehanet ediyor. Dumlu Pınar'da parlak bir askeri zafer ve Lozan'da diplomatik zaferle 

sonuçlanan emperyalist müdahaleye karşı “Türk köylüsünün, dolayısıyla Türk halkı-

nın” kahramanca mücadelesi; tarihsel öneme sahip siyasi ve kültürel reformlar - sal-

tanat ve halifeliğin ortadan kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesi (Bu yıl onuncu yıl-

dönümünü kutladığı) kadınlara özgürlük tanınması, dinin devlet işlerinden ayrılması, 

laik okulların açılması, giyimde reform, Latin alfabesi devrimi,  nihayet İsmet Paşa 

tarafından üstlenilen, ekonomik bağımsızlık için, ulusal sanayi yaratma mücadelesi 

– tüm bu yapılanlar “Türklerin neler yapabileceğini anlamak için bir kereden fazla 

merak etmeniz gerekecek” sözünü sadece düşmanlarına değil, yeni Türkiye’nin dost-

ları olan bizlere de gösterdi.  

Burada SSCB'de Türkiye'nin ekonomi, kültür ve bilim alanlarındaki başarıla-

rını her zaman dikkatle takip ettik. Anlaşılıyor ki, SSCB ile Türkiye arasındaki kar-

şılıklı çıkarlar, iki ülkenin birebirine karşı kayıtsız kalamayacağı ölçüde gelişme gös-

terdi. İstikrarlı bir barış politikası izlemekte olan bizler, Türkiye’nin ekonomik ve 

kültürel alanlardaki gelişimini taktir ediyoruz, çünkü bu kazanımlar Türkiye Cum-

huriyeti'nin bağımsızlığını güçlendirmekte ve halen devam etmekte olan emperyalist 

saldırganlık karşısında direnişini arttırmaktadır. Aynı şekilde, Sovyetler Birliği'nin 

uyguladığı birinci ve ikinci 5 yıllık sanayi planlarındaki başarılar Türkiye için önem-

lidir, çünkü bu başarılar SSCB’nin uluslararası alanda önemini artırmaktadır. Tür-

kiye ve onun tek gerçek dostu ekonomik güçlerini artırıyorlar ve böylece iki ülke 

arasındaki işbirliğinin kapsamını genişletiyorlar. 
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Bu koşullarda, sadece diplomatik temas açıkça yetersiz kalıyor. Sovyetler Bir-

liği ile Türkiye arasında karşılıklı iletişim ve dostça işbirliği şimdiden geniş bir alana 

yayılmış durumda. SSCB'deki ilk beş yıllık planın başarıyla tamamlanması, Sovyet 

hükümetinin endüstriyel ekipmanlara uzun vadeli bir kredi sağlaması temelinde Tür-

kiye ile endüstriyel işbirliğini mümkün kıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi tatmin 

edici bir şekilde gelişiyor. Kültür alanındaki bağlantılar geniş kapsam kazanmıştır. 

Burada not edilebilir: Rus yazarların Türkiye'ye ziyaretleri (kısa süreli de olsa, 

Maxim Gorky’nin İstanbul ziyaret Türk halkı tarafından çok sıcak karşılandı); Önde 

gelen Türk yazar ve yayıncılar (Falih Rıfkı Bey, Mahmut Bey, Yakup Kadri Bey, 

Ruşen Eşref Bey, Hakkı Tarık Bey)  SSCB’yi ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi 

İstanbul Vilayet Komitesi başkanı Cevdet Kerim Bey başkanlığındaki Türk spor he-

yetinin Sovyetler Birliği'ni ziyareti, olağan spor olaylarının ötesine geçti ve Sovyet-

Türkiye dostluğunun güçlü bir göstergesi oldu. 

Son yıllarda, SSCB ile Türkiye arasındaki bilimsel alanlarda da önemli bir 

ilerleme kaydetmiştir. Belki de Sovyet-Türkiye işbirliğinin bu alanı, içinde yer alan 

görevlerin karmaşıklığı bakımından, en zor olanıydı. Ancak, buna rağmen, Sovyet-

Türk dostluğunun istikrarlı siyasi temeli, her iki ülkenin bilim adamlarına iletişim 

için fırsat sunmakta ve bilimsel alanda iletişimi derinleştirerek, umut vaat etmektedir. 

Son zamanlarda bu yönde bir takım somut adımlar atıldı, Profesörler liderliğinde bir 

keşif gezisi yapıldı. Türkiye’nin kültürel florasını7 incelemek için, Jukovski başkan-

lığında akademisyenler Bartold, Lunarşarsky, Marr ve Samoliviç Türkiye’ye bir gezi 

düzenlediler. Millet Vekili Tahsin Bey’e Moskova ve Kuzey Kafkasya’da bulunan 

devlet çiftlikleri tanıtıldı. Bir Türk uzman Ahmet Fahri Bey Hayvancılık Enstitü-

sünde araştırmalarda bulundu. 

Prof. Zhukovski "Türkiye Tarımı" isimli bir kitap yayınladı. Bu bilimsel işbir-

liğinin ilk ciddi ürünüdür. Türkiye'de yıllarca süren bilimsel keşiflerin sonucu olan 

bu kitabının önemi şudur: 

Birincisi; bilimsel öneme sahip bu kitap, bitki ıslahı üzerine dünya literatürüne 

değerli bir katkı sağlama, Türkiye’de birkaç bilimsel çalışmadan biri olmanın ya-

nında, bir Sovyet bilim insanının çalışması olması bakımından önemlidir. 

İkincisi; Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve do-

layısıyla Türkiye genel tarım düzeyinin arttırılması açısından pratik öneme sahip. Bu 

kitap, tarımın hala Türkiye ekonomisinde büyük bir rol oynamasından dolayı önem-

lidir. 1932 yılında Türk hükümetinin daveti üzerine, Türkiye'nin bir çok bölgesini 

inceleyen Sovyet uzmanları, endüstri sektörünün gelişimine çok elverişli olduğunu 

belirttiler. Türk hükümeti ülkeyi yurt dışından kumaş ithal etmekten kurtarmaya 

 
7 Bir ülkede ya da bir bölgede yetişen bitlilerin tür olarak tümü 
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yönelik önlemler almaktadır. Türkiye, bu alanda gelişim sağlamak için tekstil fabri-

kalarının kurulmasında kredi almanın yanında tasarım, inşaat ve ekipman sağlama 

konusunda da Sovyetlerin yardımını almıştır. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti, ulu-

sal sanayinin gelişmesi ve sanayinin ülkenin ulusal ekonomik dengesi içindeki payı-

nın arttırılması için gerekli ön koşullara sahiptir. Ancak, Türkiye’de şuanda hala ta-

rım ekonominin temel taşıdır ve görünüşe göre yakın gelecekte de Türkiye’nin ihra-

catı çoğunlukla tarımsal ürünlerden oluşacaktır, bu nedenle profesörün kitabından 

çıkarılacak sonuçlar önemlidir. Zhukovskiy, Türk bilim adamları, ekonomistler ve 

ziraatçiler, tarımsal ürünlerin kalitesini artırmak, tarımsal işlerin formülasyonunu ge-

liştirmek ve aynı zamanda ihracatın karlılığını artırmayı amaçlamışlardır. 

Üçüncü ve son olarak, prof. Zhukovski, Sovyet-Türk bilimsel alanda bağları 

güçlendirmede büyük öneme sahip. Bu durumda, SSCB ile Türkiye arasındaki bi-

limsel temas, değişim için zengin fırsatlar ortaya çıkarıp iklim değişikliği ve toprak 

özelliklerine benzeyen bölgelerdeki bitki büyümesi ve nakli için koşulların derinle-

mesine incelenmesi, özellikle önemlidir. Bu bağlamda, hem Türkiye hem de Sovyet-

ler Birliği, karşılıklı işbirliğinden önemli faydalar elde edebilecektir. Ancak, tüm 

bunlar kadar değerli olan, uzun vadeli ve sarsılmaz Sovyet-Türk dostluğu temelinde 

ortaya çıkan Türk ve Sovyet eğitim kurumları arasındaki iletişim ve karşılıklı işbirliği 

seviyesinin yükselmesidir. 

 

Yeni Türkiye 

Milli Eğitim 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, cumhuriyet hükümeti zorunlu ilköğre-

tim hakkında bir kararname çıkardı ve tüm ülkeyi birinci ve ikinci sınıf eğitim ku-

rumlarından oluşan güçlü bir okul ağı ile kapladı. Şu anda, hem okulların sayısı, hem 

de okullardaki öğrenci sayısı, son 10 yılda, savaş öncesi zamana göre neredeyse iki 

kat arttı. 

 

Yıl Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 

1913-1914 3.413 223.279 

1923 4.894 336.061 

1932-1933 6.713 542.136 
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Cumhuriyet’in ilanından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, ikinci seviye 

okulların gelişiminde daha çarpıcı bir tablo izliyoruz. İkinci seviye okullardaki öğ-

renci sayısı sadece bu on yılda 5 kat arttı. 

Belki de Türkiye'deki kültürel gelişimin en çarpıcı göstergesi, kız öğrenci sa-

yısının arttığı gerçeğidir. Eski Türk geleneklerine göre kadının eğitim hayatında yeri 

yoktu. Şimdi, Türk kadının sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın tüm alanlarında, 

eğitimli kız ihtiyacı anlaşıldı ve kızlar okula gönderildi. Böylece cumhuriyetin ilanı 

sırasında 543 kız çocuk okula başladı, on yılda bu sayı 7.511’e yükseldi. Kız öğren-

cilerin sayısı 15 kat arttı. Daha önce, kırsal bölgelerde okul nadir görülen bir durumdu 

ve var olanlar çok sefil bir haldeydi, herhangi bir bütçeleri ve fonları yoktu. Şimdi 

tüm köyler okul ağı ile örüldü ve hepsi genel bütçeye dâhil edildi. 

Ulusal sanayinin gelişmesiyle ilgili olarak, Türk hükümeti, aynı zamanda, ge-

rekli olan kendi teknik kodlarını oluşturma problemini çözmek zorunda kaldı. Bu 

sebeple birçok teknik okul açıldı. 

Hükümet ayrıca üniversite sisteminde geniş bir platform oluşturdu ve yükse-

köğrenimin tümünü bilimsel anlamda bir seviyeye yükseltti. 

 

Posta Taşımacılığı ve Telefon Bağlantısı 

Türkiye’nin yeni demiryolu ve iletişim ağı, ekonomik refahının en iyi kanıtı-

dır. Eski Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından önce, çok az bir demiryolu ağına ve 

çok az şosa yoluna sahipti. Şu anda, Türkiye'nin en uzak köşelerinde bile demiryolu 

bağlantısı var. Son yıllarda çeşitli yönlere 1.985 km uzunluğundaki yeni demiryolu 

ağı inşası edilmiştir. Ayrıca, Türk İmparatorluğu'nun eski demiryollarının yabancıla-

rın yardımıyla inşa edildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Cumhuriyet hükümeti bu 

yeni demiryollarını kendi masrafları ve kendi malzemeleri ile inşa ederken, Türk İm-

paratorluğu'nun eski demiryollarının, yabancı firmaların yardımı ile inşa edildiği dik-

kate alınmalıdır.  

Posta ve telgraf iletişimi alanında da büyük başarılar elde edildi. Cumhuriyetin 

ilanından önce Türkiye’de yalnızca 158 postane olmasına rağmen, şimdi bu sayı ne-

redeyse dört kat arttı. Şu anda Türkiye’de 493 posta ofisi bulunmaktadır. 

Türkiye'de daha önce havayolu postası yoktu. 1931 yılında 11 ülke ile 1932 

yılında 17 ülke ile ve 1933 yılında 23 ülke ile hava yolu posta iletişimi kuruldu. Cum-

huriyetin ilanından on yıl sonra, 2.339 kilometrelik yeni telgraf hatları inşa edildi. 

Aynı yıllarda telsiz bir telgraf kuruldu ve otuzdan fazla şehirde telefon kullanılmaya 

başlandı. 
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ANKARA 

Lev Nikulin 

Ankara'ya yaklaşıyoruz. Bir tuz bataklığı, buharlı lokomotif tekerlekleri al-

tında tuz ve oksit ile kahverengi toprak. Kahverengi, deve kıllarının rengi, dağlar 

gönülsüzce ayrılarak demiryolunun geçmesine izin veriyor. Bir çimento fabrikasın-

dan çıkan gri-yeşil bir toz bulutu ayna gibi gökyüzünde kıvrılarak uçuyor. Sonra bir 

tepede Gazi Çiftliği, bir park ve tarımsal ekonomi örneği olan araziyi görüyoruz. 

Yolcunun dikkati ne kadar dağınık olursa olsun, modern Türkiye’nin başkentine ilk 

defa gelen biri, bin yıllık Asya manzarası olan, dağların arasında yeşil ağaçların oluş-

turduğu geometrik manzaraya bakmaktan kendini alamaz. Daha sonra yolcu, Ana-

dolu’nun kavurucu güneşi altında bir iki ayını geçirdiğinde, kahverengi toz bulutla-

rını ayağa kaldıran rüzgârlarla karşılaştığında, genç çiftlik korularına ve Ege ve Kara 

diye adlandırılan iki havuza şükretmeyi öğrenir. Bu havuzlar, orijinal Karadeniz ve 

Marmara Denizi’nden milyonlarca kat daha küçüktür, Ankara’daki tek park-Gazi 

Çiftliği’nde, coğrafi bir haritanın bin kat büyütülmüş bir çizimi gibi önünüzde uza-

nıyorlar. Yeni Türkiye'nin çiftçisi burada gelişmiş tarım yöntemlerini görüyor, sığır 

yetiştiriciliği, bahçecilik ve şarapçılık, zirai aletler için bir tamir dükkânı ve bunların 

yanında yürüyüş alanları ve dinlenme yerleri olan harika bir park. 

Şüphesi okuyucular, belki de böyle didaktik bir giriş için beni yargılayacaklar.. 

Oryantal romanların okuyucuları, tüm mezarlık yeşilliklerine, Boğaz'ın turkuaz dal-

gası ile yıkanan mermer basamaklara, minarelerin okları ve havada asılı olan Aya-

sofya'ya imreniyor. Türkiye hakkında konuşulunca, Haliç’in suları, Eyüp Koyunda 

kar beyaz güvercinler, Asya’nın tatlı suları, müezzinler, haremler, kesilmiş bir peçe-

den gözüken koyu gözler akla geliyor. Nerede o değerli mermerlerden yapılmış şaşalı 

mezarlıklar, dönen dervişler, şık askeri ateşeler, o ihtişamlı paşalar? 

Anadolu’nun sert ve güzel manzarası. Genç akasya kökleri, fakir, susuz Ana-

dolu topraklarına nüfuz ederek cesaretle hayata tutunur. Canlı bir akasya çiçeği, An-

kara'da yaşayanları İstanbul'daki tüm selvi, defne ve mersinden daha çok memnun 

ediyor. Ankara iklimi ve toprağına rağmen sıkı çalışan Türk çiftçisini tanımlamak 

için, çiftliği anlatırken kendime abartma izini veriyorum. 

Türkiye’nin yeni başkentine yaklaşıyoruz. Ayna gibi berrak havada, kablosuz 

telgrafın yüksek direkleri sıra sıra dizilmiş. İstanbul'da minareler, Ankara'da kablo-

suz telgraf kuleleri var - bu ilk kontrast, eski İstanbul'a ilk meydan okuma. Aynı za-

manda bu antik Ankara'ya, dağın tepesindeki eski kaleye, Roma ve Timur savaşçıla-

rının kuşattığı duvarlara ve kulelere meydan okumaktır. 

Ankara derken, bu şehri yeni Türkiye’nin tarihi ile özdeşleştiriyoruz. Ankara 

tarihi dediğimizde  bu şehrin antik Hitit, Yunan, Roma geçmişi aklımıza geliyor. 
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Yakın geçmişi, taşra teşkilatı dönemine aldırmıyoruz bile. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

başkenti ve merkezi olan Yeni Ankara, eski Ankara'yı neredeyse tamamen değiştirdi. 

Ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti tam burada, savaş durumunda doğal ko-

ruma için, ülkenin merkezinde olmak zorunda. Bağımsız bir cumhuriyetin başkenti, 

davetsiz misafirlerin herhangi bir günde yabancı kruvazörlerin demirleyebileceği bo-

ğazlardan uzak olması gerekir. Sevr Antlaşması neticesinde İstanbul’a yaklaşmış 

olan sınırlardan uzak olmalı. Eski nesil İstanbul sakinlerinin maruz kaldığı sıradan 

kozmopolit etkilerden uzak durmalı. Gençliğinde meşhur bir albay olan Moltke,  Ab-

dülhamit'e başkenti Selçukluların başkenti olan Konya şehrine Asya'ya taşımasını 

tavsiye etti…  

 

3. 29 Ekim 1933 Tarihli Gazete Haberleri (Sayfa 2) 

Bugün Dost Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yılı 

SSCB Merkez Yürütme Kurulu Başkanı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı’na Telgrafı 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e (Ankara) 

Yeni Türkiye’nin gelişmesinde tarihi önemi olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

10. yıldönümü vesilesiyle sizi tebrik etmekten mutluyum. Sovyetler Birliği Merkez 

Yürütme Kurulu, Türk halkının bu önemli bayramına katılmak üzere, Askeri ve De-

nizcilik Komiseri Voroshilov başkanlığında özel bir heyet atadı. 

Dost Türkiye’nin ekonomik ve kültürel alanlardaki başarılarını yakından takip 

ediyorum, cesur ve ileri görüşlülüğünüz ile, bağımsızlık savaşının zor yıllarında Tür-

kiye’ye zafer kazandıran ve ekonomik ve kültürel alanlarda ilerlemesini sağlayan, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri olarak bizzat şahsiyetiniz vasıtasıyla Cumhuriyetin 

10. Yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyorum.  

Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıldönümünün, SSCB ve Türkiye halklarının da-

imi dostluğunun daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde yeni bir aşama olaca-

ğına inanıyorum. 

SSCB Merkez Yürütme Kurulu Başkanı KALİNİN. 

 

Yoldaş Krestinskiy’in Telgrafı 

Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü’ye 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl dönümünde, size ve Türk Hükümetine 

yeni Türkiye'nin milli bayramı sebebiyle içten tebriklerimi sunmaktan mutluluk du-

yuyorum. 
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Türk halkının bu bayramının aynı zamanda Sovyetler Birliği ve Türkiye halk-

larının kahramanca mücadele ettiği günlerde ortaya çıkan tarihi bir dostluk bayramı 

olduğunu da belirtmekten memnuniyet duyuyorum. 

Dışarıda ve içeride başarılı politikalar uygulayan Türkiye Cumhuriyeti hükü-

meti ve halkına en iyi dileklerimi sunarken, sürekli güçlenen ve gelişen Türk-Sovyet 

dostluğundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.  

Dışişleri Komiser Vekili KRESTİNSKİY 

 

Sovyet Delegasyonunun Ankara’ya Gelişi 

Sovyet delegasyonunun, Askeri ve Deniz İşleri Komiseri Voroshilov başkan-

lığındaki, Dışişleri Halk Komiseri Karahan, Komiser Bubnov, Komiser Yrd. Krjiha-

novsky, Devrimci Askeri Konsey Üyesi Budyonni ve onlara eşlik eden kişilerden 

oluşan Sovyet Delegasyonu özel trenle İstanbul’dan bugün saat 10.35’te geldi. An-

kara'ya 50 km uzaklıkta Sovyet misafirlerini taşıyan tren, bir uçak filosu tarafından 

karşılandı 

 Sovyet Delegasyonu istasyonda, Bakanlar Kurulu başkanı İsmet Paşa, Genel-

kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa, Milli Savunma Bakanı ve eşleri, Milli Eğitim 

Bakanı, Halk Partisi Genel Sekreteri, Birinci Ordu Müfettişi Said Paşa, İkinci Ordu 

Müfettişi Fahrettin Paşa Bakanlar Kurulu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre-

teri, Ankara Valisi, Birlik ve Bölüm komutanları ile diğer birçok kişi tarafından kar-

şılandı. 

Sovyet delegasyonunun Başbakan İsmet Paşa ve Mareşal Fevzi Paşa ile gö-

rüşmesi son derece cana yakındı. Halk Komiseri Voroşilov, İsmet Paşa'nın elini sıktı 

ve kendi şahsiyetinde Türk halkını, Sovyet hükümeti ve halkı adına selamladığını 

söyledi. Daha sonra Maraşel Fevzi Paşa’nın elini sıktı ve kendi şahsiyetinde kahra-

man ve muzaffer Türk ordusunu selamladığını belirtti. 

Karşılığında Fevzi Paşa, Voroşilov’a şahsiyetinde kahraman ve muzaffer Kızıl 

Ordu’yu selamladığını belirtti. Ardından, Halk Komiseri Voroşilov, "enternasyonal" 

müziği, eşliğinde Türk Birliklerini selamladı.  

istasyondaki platformda toplana kalabalık, Sovyet delegasyonunu ayakta al-

kışladı. İstasyon ve Ankara Palace Hotel'in bitişiğindeki binalar, Türk ve Sovyet Bay-

rakları ile dekore edilmişti. Konukların eşlerine çiçekler takdim edildi. Daha sonra 

heyet özel bir arabayla Ankara Palace Oteli’ne geçti. Kısa bir dinlenmeden sonra, 

Sovyet heyetinin tamamı, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'i, Bakanlar Kurulu Baş-

kanı İsmet Paşa'yı, Meclis Başkanı Kazım Paşa’yı ve Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Paşa'yı ziyaret etti.  
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Resmi ziyaretlerden sonra, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, Sovyet misa-

firlerinin onuruna gala kahvaltısı verdi. Kahvaltıya, Bakanlar Kurulu Başkanı İsmet 

Paşa’nın yanısıra, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Halk Partisi Genel 

Sekreteri, Dışişleri Bakanı ve SSCB Ankara Genel Sekreteri katıldı. 

Anadolu Ajansı da, Sovyet basın mensuplarının onuruna kahvaltı düzenledi. 

Kahvaltıya gazeteciler ve Türk Basınının temsilcileri katıldı. 

 “Sovyet delegasyonu Ankara-Kayseri demiryolu hattında bir gezi yaptı. Sov-

yet Büyükelçiliğinde resepsiyon saat 10'da yapılacak. 

 

Kemal Paşa’nın Resepsiyonu 

Ankara, 27 Ekim, Anadolu Ajansının haberi; Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 

Kemal Paşa, bugün saat 17:00 de Sovyet Delegasyonu Başkanı Voroşilov ve diğer 

delege üyelerini kabul etti.  

Görüşmeler 3 saat sürdü. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 

SSCB Ankara Büyükelçisi Surits ve Moskova Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Ragıp 

Bey katıldı. 

 

Voroşilov-İsmet Paşa ve Karahan- Tevfik Rüştü Bey 

Arasındaki Karşılıklı Mesajlar 

Sovyet delegasyonu başkanı Voroşilov’ın mesajı şöyledir; Türkiye Cumhuri-

yeti kıyılarına yaklaşırken, halkımızın sarsılmaz dostluğunu daha da güçlendirmek 

için hizmet vereceğimizden eminim. İçten selamlarımı kabul etmenizi rica ediyorum 

İsmet Paşa’nın bu mesaja cevabı şöyledir; Bu samimi mesaj için teşekkür ede-

rim. Özellikle yarın sizi Ankara'da ağırlamak düşüncesi beni mutlu ediyor. Ayrıca, 

görüşmelerimizin iki ülke arasında var olan dostluğu daha da güçlendirmeye hizmet 

edeceğine de bütün içtenliğimle inanıyorum. Hoş geldiniz! Sizleri ve değerli dostla-

rınızı Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. 

Bununla birlikte Dışişleri Halk Komiseri Karahan da, Türkiye Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü Bey’e bir mesaj gönderdi;  Yakında görüşmelerimizde sizlere, sevgili 

Bakanım ve arkadaşıma, sevecen coşkulu sevincimi ifade edebildiğim için çok mut-

luyum.  

Tevfik Rüştü Bey cevabında; Mesajınızı almak benim için büyük bir zevk. 

Çok samimi ve arkadaşça sözlerinden çok etkilendim. Hepinize şükranlarımı suna-

rım. Sizleri memnuniyetle ağırlayacağımız Türkiye topraklarına hoş geldiniz! 
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Yaklaşan toplantı, Voroshilov ve büyük dost canlısı ülke tarafından gönderilen he-

yetin tüm saygın üyelerini görmek için sabırsızlanıyorum.  

 

Sovyet Hükümet Heyetinin Bağımsız Türkiye Liderleriyle Buluşması 

Bugün akşam İsmet Paşa, Sovyet heyeti başkanı Varoşilov ve diğer heyet üye-

leri onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemekte, Kazım Paşa, Tevfik Rüştü Bey ve 

diğer hükümet üyeleri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri Recep Bey, 

partinin meclis grubu liderleri, SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Surits, Moskova’nın 

Ankara Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey, Sovyet Büyükelçiliği personeli de vardı.  

 

İsmet Paşa’nın Hoş Geldiniz Konuşması 

Sayın Delegasyon Başkanı! On beş yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk 

halkının inatçı bir azimle sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini başlattı. Geçen on 

yılda Türkler savaşı kazandılar ve ulusal mizaçlarına uygun bir rejim kurdular. Bu 

iki tarih arası, Türk halkı için, varlığının en kahramanca dönemlerinden biri oldu. 

Kahramanca diyorum çünkü bu dönem zorluklarla doluydu,  ama Türk halkında ke-

sin bir inanç vardı. Sayın Başkan! Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın önderli-

ğinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanındaki ilk adımlarını attığı dönemdir ve 

bu ilk adımlar size yönelikti. Bizim dostluğumuzu onaylayan ilk sizdiniz. Bu ne-

denle, Türklerin bu coşkulu ve sevinçli olduğu bu günde burada olmanız Sovyetler 

Birliği ile yıkılmaz ve samimi dostluğumuzun bir göstergesidir. Merhaba dostları-

mız. Hoş Geldiniz! 

Anlattığım bu dostluğun temeli bu kadar değil. Her iki ülkenin ortak çıkarları, 

barış ve uyum arayışındaki idealizmi bu dostluğu pekiştirdi. Dostluk ilişkilerimizin 

ilk adımlarından sonra geçen 13 yıl boyunca, bu dostluğun gelişmeye devam ettiğini 

ve ne kadar güçlendiğini gördük, Türk Halkı’nın mutluluğu için işbirliği kuruldu-

ğunu gördük. Bugün aramızda olmanız, her iki ülkenin yakın birliğinin en çarpıcı 

kanıtıdır. Sizi Ankara’da, samimi atmosferde, bu masada görmekten duyduğum his-

leri ifade etmeme izin verin. Selamlar, komşumuz olan büyük ülkenin politikacıları. 

Siz bize dostluğunuzu hediye ettiniz. Türk Sovyet ilişkilerinin geleceği aynı dostluk, 

aynı güç, aynı hız ve aynı inanç ile devam edecek. Ankara’da ikinci kez ağırlamaktan 

mutluluk duyduğumuz eski dostumuz Karahan’a sıcak bir selamla hitap etmek benim 

için büyük bir görevdir.  

Karşılıklı çıkarlarımızı koruyan ve ülkelerimizdeki sistemlere karşılıklı say-

gıya dayanan ilişkilerimiz daha samimi ve verimli bir işbirliği yönünde gelişecektir. 

13 yıllık Türk-Sovyet ilişkilerinde, herhangi bir aksaklık yaşanmadı ve birinin diğe-

rine kuşkuyla bakacağı bir güvensizlik oluşmadı. Uluslararası ilişkilerde daha güzel 
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bir dostluk ve samimiyet olduğunu hayal etmek mümkün mü? Barışı güçlendirmek 

adına yakın işbirliğimizden daha iyi bir başarı olabilir mi?  

Geçen yıl iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Moskova’yı ziyaret ettik. Ben 

de ve beraberimdekilerde unutulmaz anılar kaldı. Oradaki olanlar, Türkiye ve Sov-

yetler Birliği arasındaki karşılıklı samimi güvenin göstergesidir8. Büyük ülkenizin 

ekonomik, endüstriyel tarımsal ve kültürel alanlardaki, kendi gözlerimle gördüğüm 

gelişimini bir an olsun unutamam. Moskova hakkında ilk aklımda kalan yükselen 

STALİN figürüdür.  Ve burada Cumhuriyet hükümetinin dostluk ve kardeşlik duy-

guları ile birlikte O’na olan hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Ziyaretiniz, geçmiş-

teki şanlı dostluğumuzun gelecekte de devam edeceğine olan inancımızı artırmanın 

yanında şu anki heyecanımızı da artırıyor.  Türk-Sovyet dostluğunun muhteşem geç-

mişinden size daha ne kadar kanıt sunabilirim ve geleceğimizdeki dostluktan da emi-

nim. Sarsılmaz bu dostluğun geleceğine olan inancımla, Sovyet Sosyalist Cumhuri-

yetler Birliği halklarının mutluluğu ve refahı için Sayın Kalinin’in sağlığı için kade-

himi kaldırıyorum. Sayın Varoşilov, Budnov ve Budyanna ve heyette bulunan tüm 

dostlarımızın şerefine kadehimi kaldırıyorum. Türk-Sovyet işbirliği ve büyük, yıkıl-

maz Sovyet-Türk dostluğu için içiyorum 

 

Varoşilov’un Cevabi Konuşması 

Varoşilov cevabi konuşmasında şunları söyledi: Bakanlar Kurulu Başkanı’nın 

bu konuşması beni derinden etkiledi. Ülkenizdeki yolculuğumuz boyunca samimi ve 

dostça davranış ve duygularınız için çok teşekkür ederim. SSCB Hükümeti tarafın-

dan gönderilen bu heyete gösterdiğiniz bu ilgi, SSCB halkları tarafından karşılığını 

bulacaktır.  

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı, halklarımızın yakın dostluk bağlarıyla bağlı 

olduğu gerçeği, hiçbir zaman şüphe uyandırmayan, bilinen bir gerçektir. Dostluk der-

ken, rastgele ya da geçici çıkarlara dayanan, diplomatik bir arkadaşlık anlaşılıyor. 

Halklarımız arasındaki dostluğun böyle bir dostlukla ilgisi yoktur.  

Bizim aramızdaki dostluk sınanmış bir dostluktur. Bence en uygun kelime bu. 

Dostluğumuz, tarihin her iki halkı da büyük bir denemeden geçirdiği sırasında baş-

ladı. Bizim dostluğumuz, silahlı mücadele yıllarında, hem halklarımızın, hem de hü-

kümetlerimizin kendilerini koruma çabaları sırasında test edildi.  

 
8 Ancak İsmet Paşanın dönüşte “Ruslar, Batı sınırlarını güçlendirmek için zaman kazanmak amacıyla, 
Doğu sınırlarının güvenlik içinde olması isteğindedir. Sovyetler Batı sınırlarını güvenlik altına aldıktan 

sonra artık bizimle dost olmaya önem vermeyeceklerdir” açıklamasını yapmıştı. Bkz. Edward Weis-
band, İkinci Dünya Savaşı’nda İnönü’nün Dış Politikası, C. 1, Çev. M. Ali Kayabal, Cumhuriyet Yay., 
İstanbul-200, s. 28-29. 
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Bu dostluk, hiçbir zor sınavın yıkamadığı bir dostluktur.  

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından geçen 10 yıl sonra, sizinle 

birlikte Sovyetler Birliği halkları da, Türk halkının bağımsızlık için verdiği mücade-

leyi hatırlıyor. Bu savaşın ne kadar çetin geçtiğini biz biliyoruz. Ancak, Türk halkı, 

eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyle, en ağır fedakârlıklarla ve genç oğullarını 

kaybederek bu mücadeleden başı dik çıkmıştır. Derin bir hayranlık ve dayanışma ile 

ülkemiz halkları, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini izledi. Ancak bizim halkı-

mız, yabancı emperyalistlere karşı mücadele etmenin ne demek olduğunu anlayabilir 

ve takdir edebilirdi. Bu nedenle, bu zor zamanlarda ülkelerimiz halkları birbirlerine 

destek verdiler. Bu, her iki ülkenin de bağımsızlığını tehdit eden unsurların olmasın-

dan kaynaklıydı. Sovyetler Birliği işçileri, Türk halkının bu başarısını her zaman 

şanlı bir zafer olarak görmüşlerdir. Bu nedenle Sovyetler Birliği halkları, kendi top-

rakları ve hakları için mücadele eden Türk halkına ve önderlerine sempati duyuyor-

lar. Kanıtlanmış ve uzun zamandır devam eden dostluğumuzun tarihsel kökleri bura-

dadır. 

Halklarımızın, devletlerinin kalkınması ve güçlenmesi için çabaladıkları inşa 

yıllarında da, karşılıklı ilgi devam etti. Bu karşılıklı işbirliği inancı, Türkiye ile SSCB 

arasında kurulan politik ve ekonomik ilişkileri derinden etkilemiştir. Cumhuriyetçi 

Türkiye ile SSCB arasındaki dostane ilişkilerin, gelecekte ekonomik ve kültürel iliş-

kileri daha da geliştirip güçlendireceğinden eminim. Bu gerçeği özellikle büyük bir 

memnuniyetle not ediyorum, çünkü her iki ülke halkının, evrensel barışa katkı sağ-

lamak için var güçleriyle mücadele etmeleri, onları birbirine daha da yakınlaştırmış-

tır.  

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı da bana katılacaktır ki, şu anda halkları ve 

ülkeleri kanlı savaşlardan korumaya yönelik çabaları 10 katına çıkarmak için bir ne-

den var. Bu nedenle son zamanlarda halklarımız ve onların hükümetleri, barışı güç-

lendirmek için enerjik bir mücadeleye girmişlerdir. 

Ancak burada vurgulamalıyım ki, Türk ve SSCB halkları, kendi geleceklerini 

savunmak için sürekli hazır bulunmazlarsa, barış mücadelemizde başarılı olamayız. 

Herhangi istila hedefimiz yoktur. Ordularımız barış için vardır. Ancak barış için ça-

balarken, ülkelerimizin savunma yeteneklerini güçlendirmeli, ordularımızın gücünü 

geliştirmeli ve iyileştirmeliyiz. Mücadelemiz ne kadar kararlı ve inatçı olursa, yeni 

savaşların, yeni yıkımın ve halklarımız için acı çekmenin tehlikesini azaltmak bizim 

için o kadar kolay olacaktır.  

Beş yıllık planlarını başarıyla uygulayan Sovyetler Birliği halkları, Türk hal-

kının ekonomik ve kültürel gelişim alanındaki başarılarını büyük bir dikkatle takip 

ediyor. Geçmişten miras kalan önyargıların, geleneklerin ve kurumların belirleyici 
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bir şekilde ortadan kaldırılması, ülkenizi dönüştürdü ve kültürel gelişim için şaşırtıcı 

başarılarınızı getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik alandaki gelişiminden çok 

memnunuz: Cumhuriyet öncesi bulunmayan sanayi işletmelerinin gelişmesi, Türkiye 

ekonomisi için son derece yararlı olan yeni demiryolları inşası ve yeni sanayi alanla-

rının yaratılması gibi Türk hükümetinin başarıları, ülkenin ekonomik bağımsızlığı 

için önemli adımlardır. Ayrıca, sanayi alanında, karşılıklı işbirliği de bizi memnun 

etmektedir.  

Ayrıca, Türkiye ve SSCB arasındaki kültürel ve bilimsel alanlardaki işbirli-

ğine de dikkatinizi çekmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki güçlü dostane ilişkiler, iç 

işlerinde ve uluslararası ilişkilerde büyük fırsatlar yaratmaktadır. 

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı,  sizi temin ederim ki, SSCB Hükümeti eko-

nomik ve kültürel alandaki deneyimini aktarmada işbirliğine devam edecektir. 

Konuşmamı sonlandırırken, Türk halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin lideri 

olan - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, inatçı ki-

şiliği ve yaratıcı çalışmaları sonucunda ulaşılan zaferden dolayı derinden duyduğum 

saygıyı ifade ediyorum. Kadehimi cumhurbaşkanının sağlığına kaldırıyorum. Özel 

bir sempati ve arkadaşlık duygusuyla, Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı İsmet Paşa ve 

onun arkadaşları için kadehimi kaldırıyorum. Aynı zamanda kadehimi, Mareşal 

Fevzi Paşa, değerli dostumuz Tevfik Rüştü Bey, M.S.B. Zekia Bey, Kazım Paşa, 

Hüseyin Ragıp Bey ve Türk Ordusunun değerli mensupları için kaldırıyorum.  

Evet, yaşasın Türk-Sovyet dostluğu. Evet, yaşasın Cumhuriyetin onuncu yılı. 

Evet, yaşasın büyük Türk halkı 

 

Sovyet Türk Dostluğunun Göstergesi 

Sovyet Heyetine Türkiye’de Sıcak Karşılama 

(İzvestiya Muhabirinden Özel Haber) 

Yoldaş Voroşilov'un başkanlığındaki Sovyet delegasyonunun İstanbul'a gel-

mesine, Türk halkı büyük bir ilgi ve sempati gösterdi. Ön direğinde Sovyet bayrağı 

ile İzmir Vapurunu, Türk sularına girişinde, Türk savaş filosuna ait iki firkateyn kar-

şıladı. Türk muharip gemileri Sovyet kruvazörüne eskortluk ediyordu. Hafif bulutlar 

dağınıktı ve güneş açıkça Yukarı Boğaz'ın tipik bir panoramasını ana hatlarıyla or-

taya koyuyor: Rumeli ve Anadolu Hisar'ın eski kaleleri, iki kıtayı bölen mavi bir su 

şeridini kilitliyor.  

Atılan top sesleri eşliğinde 12 tekne İzmir vapuruna yaklaşıyor. Gri kayalar 

üzerine bize yansıyan beyaz fenere doğru ilerliyoruz. Boğazın suları, tamamen köylü 

balıkçılarının tekneleriyle kapalı. Her taraf ulusal bayraklarla süslenmiş ve yüksek 
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sesle selamlar. Buluşmanın ne kadar samimi olacağı hissediliyordu. Boğazın her ta-

rafında Türk-Sovyet dostluğunun simgeleri görülüyor. Her taraf Türk bayrakları ile 

süslenmiş kaleden, alkışlar arasında silah sesleri duyuluyordu. Bu, civardaki balıkçı 

köylerinden, Sovyet delegasyonunu selamlamak için toplanan ilk Türk köylü balıkçı 

grubuydu. Yoldaş Varoşilov şapkasını sallayarak selamlamasını ardından, yeni bir 

haykırış sesleri yükseldi. 

Davullarla balıkçıların dans ettiği çok sayıda tekne görünüyordu. Başka bir 

yerdeki teknede, denizcilik okulu orkestrası Sovyet marşını çalıyordu. Boğa-

ziçi’ndeki Büyük Dere’de bulunan Sovyet Elçiliği yazlığından hızla yaklaşan, İstan-

bul Valisi’ni, Garnizon Komutanı’nı ve bazı resmi temsilcilerin olduğu, bir motor 

görüldü. İçten ve dostça samimi selamlaşmalar oldu. Yoldaş Varoşilov, Sovyet he-

yetinin, Türk topraklarına girişinde attıkları ilk adımdaki bu olağanüstü karşılama 

için teşekkür etti.  İzmir Vapuru’nun Boğaz'a girişinde görünen uçak filosu, geminin 

direklerinin ve eskort gemilerinin üzerinden geçti. Sivil ve askeri okulların öğrenci-

leri sıralar halinde dizilmişti. Sovyet Rusya heyeti selamlamalara durmadan yanıt 

veriyordu. İzmir vapuru sorunsuz bir şekilde limana yanaştı. 

 Şeref kıtasında orkestra, Enternasyonal marşını ve Türk Milli Marşını çaldı. 

Sokalar baştanbaşa insanlarla doluyken, pencereler ve balkonlarda da insanlar görü-

lüyordu. Sovyet ve Türk bayrakları, tüm sahil şeridini kırmızıya boyamıştı. Halk Ko-

miseri ve ardından tüm heyetin limana çıkması sonrasında kopan alkış, Sovyetler 

Birliği ile olan dostluğu gösteriyordu. İstanbul valisinin heyetin onuruna verdiği kah-

valtının ardından heyet iade ziyaretlerinde bulundu ve sonrasında İstanbul manzara-

larını seyretti.  Ayasofya’dan geçen yoldaş Varoşilov, Türk ulusal mimari sanatının 

tacı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı en eski Kahri camisi ve dev Süleyman 

camisini detaylı olarak inceledi. 

Heyet Ankara'ya giderken de, Galata İskelesi'nde yine insanlar toplanıp teza-

hürat yaptı. Heyet Anadolu yakasına geçerken yine bir gemi bekliyordu. Hem heyet 

hem de onlara eşlik edenler üst güverteye çıktılar. Akşam vakti, İstanbul’un onlarca 

minaresinde yanan ışıklar, İstanbul’un tepelerini aydınlatıyordu. Şehrin şimdiye ka-

dar korunmuş yapısı, yeni, güçlü ve milli Türkiye’nin şehir müzesi olmayı hak edi-

yor. İstasyonun peronlarında, askeri muhafızların arkasında, atletlerden, izcilerden 

ve öğrencilerden oluşan binlerce kişi, duruyordu. Cumhurbaşkanı tarafından şahsen 

görevlendirilen Vali ve Garnizon Komutanı, hayat başkanın yanındaydı. Orkestranın 

müziği ve gençlerin çığlıkları eşliğinde, tren yeni ve bağımsız Türkiye’nin başken-

tine Ankara’ya uğurlandı. (Raevskiy)  
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SSCB Halk Komiserleri Konseyi Başkanı’ndan,  

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanına Telgrafı 

(Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı İsmet Paşa’ya) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin onuncu yıldönümünde, en içten tebrikleri kabul et-

menizi rica ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkının bağımsızlığını ve kendi 

yaşam hakkını korumak için başlattığı kahramanca bir mücadele sonucunda doğdu. 

Aynı mücadelede, Sovyet-Türk dostluğu doğdu ve güçlendi; bu dostluk, halkların 

ekonomik ve kültürel yapısında ve evrensel barışı sağlamada en önemli etken haline 

geldi. Dost Türkiye’nin ekonomi, kültür ve uluslararası politika alanlardaki başarıla-

rını yakından takip ediyoruz. Bu başarılar SSCB halkları için derin bir sempatiye 

neden oluyor. Sovyetler Birliği Hükümeti adına, Türk Hükümetine, ekonomik ve 

kültürel alanlarda başarıları ve Türk halkının refahı için en iyi dileklerimi iletirim. 

Aynı zamanda, şahsen size içten tebriklerimi gönderiyorum.  Dost canlısı bir ülkenin 

seçkin liderlerinden ve zaferin önde gelen komutanlarından olarak daha başarılı ve 

verimli çalışma dileklerimi lütfen kabul buyurunuz. 

SSCB Halk Komiserleri Konseyi Başkanı (B. Molotov)  

 

Türk Basınında Türk-Sovyet Dostluğunun Anlamı 

Basın Sovyet hükümet heyetini sıcak karşıladı. Resmi Hakimiyet-i Milliye ga-

zetesi “Merhaba Büyük Dostlarımız" başlığı altında Falih Rıfkı Bey tarafından bir 

yazı yayınladı: 

“Bu sabah Mustafa Kemal’in kentinden devrimci kahramanları selamlıyorum. 

Bu selamlama, Türk halkının kalbinin derinliklerinden geliyor. Mustafa Kemal’in 

yol arkadaşlarından biri olan İsmet Paşa, Moskova ziyareti sırasında Türkiye ile dost-

luğun Leninizm’in geleneklerinden biri olduğunu belirtti. Devrimci lider Stalin'in 

yoldaşları, burada, Sovyetler ile dostluğun Kemalizm'in davası olduğu konusunda 

ikna olacak. Onuncu Ekim yıldönümü, gazetelerin de yazdığı gibi, Moskova’da da 

bizim bayramımız oldu. Ankara'daki onuncu yıldönümünün şöleni Stalin ülkesinde 

aynı duygulara yol açıyor. Sovyet misafirlerinin Rus devrimindeki önemli rolüne işa-

ret ederek, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına ulaşmada yardım ettiği için büyük 

lider Stalin’e şükranlarını dile getiren Falih Rıfkı Bey, şöyle yazıyor:  

“Yolumuz boyunca ilerleyeceğiz ve davalarımızın zaferleri bize sık sık bay-

ramlarda karşılıklı selam vermek için fırsat verecek. Sizler, şanlı dostlarımız, en zor 

günlerimizde bizimle birlikteydiniz ve en mutlu günümüzde, mutluluğu sizinle pay-

laşmak bizim için önemlidir.” 
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Sovyet-Türk dostluğunun, her iki ülkenin zor durumda olduğu bir zamanda 

ortaya çıktığını belirten Milliyet gazetesi, bu dostluğun, Türkiye'nin ve SSCB'nin çı-

karlarını uygun olduğunu ve Orta Doğu'da barışın garantisi olduğunu vurguluyor. 

Çarlık Rusyası ve Saltanat Türkiyesi’nin rekabete dayalı politikaları, yüzyıllar bo-

yunca doğuda endişe yaratmıştır. Sonuç olarak gazete, Sovyet hükümet heyetinin zi-

yaretinin Sovyet-Türk dostluğunu daha da güçlendireceğini belirtiyor. 

SSCB ve Türkiye arasındaki dostluğun karakterini vurgulayan Vakit gazetesi 

şöyle yazıyor: 

“Büyük komşumuz Türkiye'ye en zor dönemde yardım etti. Öte yandan, Türk 

halkı, bütün dünyanın Sovyetler Birliği'ne karşı olduğu bir zamanda SSCB ile dost-

luğunu korudu. Sovyet-Türk dostluğu bu nedenle en sert sınavdan geçti. Bu nedenle, 

bu dostluğun daha da gelişmesini bekleyebiliriz.” 

Necmeddin Sadak, Akşam gazetesinde Türkiye’nin dostları olan Sovyet hükü-

met heyetinin sıcak bir şekilde karşılanmasının ve heyetin başında SSCB Devrim 

Askeri Konseyi Başkanı Varoşilov’un olmasının öneminden bahsetti. 

Sovyet konuklarının, Türk devrimine duydukları sempatinin ne kadar içten ol-

duğunu gösterdiklerini yazıyor. Konukların askeri birliklerin incelenmesine katılarak 

muzaffer Türk ordusunu seyredeceklerini ve Türklerin kendileri gibi aynı duygularla 

selamlayacaklarını yazıyor. Gücün sembolü olan bu şanlı ordu, aynı zamanda Do-

ğu'da barışın koruyucusudur. Ülkemizi ziyaret eden misafirler, gittikleri her yerde 

Türk-Sovyet dostluğunun samimiyetini görecekler. Liderimizin iki ülkenin samimi 

dostluğuna inandığını görecekler. Ayrıca yazar, Sovyet-Türk işbirliğinin uluslararası 

konferanslarda ve diğer alanlarda barış için verimli olduğunu belirtiyordu. 

 

4. 30 Ekim 1933 Tarihli Gazete Haberleri (Sayfa 2) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yıl Dönümü Kutlamaları 

Ankara’da Sıcak Bir Resepsiyon 

(İzvestiye Muhabirinden Özel Haber) 

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni başkenti Sovyet misafirlerini ağırladı. 

Bir gün önce İstanbul’da içten ve sıcak bir karşılama yapıldı. Ve yine, bir gün önce 

İstanbul’da olduğu gibi, Ankara’da Sovyet heyetini taşıyan treni karşılamak için in-

sanların istasyonu doldurması, şüphesiz çok değerli ve çok önemliydi. Sovyet heyeti, 

onları karşılamaya gelen İsmet Paşa ve beraberindekilerle, alkışlar arasında istasyon-

dan ayrıldılar. Yoldaş Varoşilov ve heyet üyelerinin Ankara Palas otelde konaklama-

ları heyeti memnun eden diğer bir olaydı. Gazi’nin gerdiği resepsiyonda ziyaretin 

resmi kısmı başladı ve 3 saat süren konuşmalar sırasında delegasyon üyeleri dostça 
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bir atmosferde Türkiye Cumhuriyeti lideri ile sohbet etme fırsatı yakaladılar. Akşam 

resepsiyonunda Bakanlar Kurulu Başkanı İsmet Paşa ve Yoldaş Varoşilov sıradan 

resmi toplantılardan çok farklı olan konuşmalar yaptılar: Bunlar, asırlık diplomatik 

protokol geleneği olan, tanınmış resmi boş ifadeler değildi. Bu konuşmalar, Türk 

halkı ile Sovyetler Birliği halklarını bağdaştıran, samimi ve gerçek dostluğun ifade-

leri olan siyasi konuşmalardı. Türk halkının geniş kitlelerini temsil eden bu resepsi-

yon, büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği ile olan sarsılmaz dostluğu-

nun en iyi garantisidir.  (Raevskiy) 

İsmet Paşa'nın Sovyet delegasyonunun onuruna verdiği akşam resepsiyonuna 

Türk hükümeti üyeleri ve milletvekilleri katıldılar, İsmet Paşa’nın gösterdiği sami-

miyet, Varoşilov ve diğer delegeler tarafından samimiyetle kutlandı. Yoldaş Varoşi-

lov sürekli ilginin merkezindeydi. O, İsmet Paşa ve Türk hükümetinin üyeleri ile ayrı 

ayrı görüşmeler yaptı.  

 

Bağımsız Türkiye’nin İnşası 

(İzvestiya Muhabirinden Özel Haber) 

Sovyet ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine ilk defa gelenler bü-

yük şantiye alanlarından çok etkilendiler. Sadece 10 yıl içinde yeni bir şehir inşa 

edilerek boş alanlar dolduruldu. 4 yıl önce Ankara’yı ilk ziyaretimde, sadece heybetli 

bir görüntüsü ve 10 kilometrekarelik bir şehir planı dışında başka bir şey yoktu. Gör-

kemli asfalt caddelerden oluşan bir ağ kentin gelecekteki hatlarını belirledi. Ağaç 

tomurcuklarının olduğu çorak arazilerden oluşan caddeler. Sadece ara sıra birbirle-

rinden çok uzak mesafedeki harabe evler ve kamu binaları, çoğu zaman kentin boş 

alanında kayboluyordu. Şimdi ise şehir modern ve rahat ve dahası siteleri görmek 

mümkün. Sovyet ülkeleri dışında, böyle bir tablo Avrupa'da başka hiçbir yerde gö-

rülemez.  

Türkiye gazetesinin editörü, oldukça haklı gururuyla, bizi Ankara'dan 12 km 

uzaklıkta bulunan yeni ve görkemli bir baraj inşaatına götürdü. 68 metre yüksekli-

ğinde ve bu 100 metre uzunluğundaki bu baraj, tüm Ankara bölgesinin su ihtiyacını 

karşılayabilecek ölçüdedir. Böyle bir çalışmayı ancak, uluslararası emperyalizme 

olan bağımlılığını azaltmak için,  yeni Türkiye tasarlayıp yaratabilirdi. Aynı şey, tam 

bir siyasi ve ekonomik bağımsızlık için kahramanca bir mücadelenin ve özgür Tür-

kiye'nin sembolü olan yeni başkentin inşası için de geçerlidir. Sovyet heyeti An-

kara’nın inşasını gördüler.  (Raevskiy) 
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SSCB Hükümetinde 3 Uçak Bağışı 

Bu Sabah Cumhuriyetin onuncu yılı vesilesiyle Türkiye’ye hediye edilen 3 

uçak Ankara’ya uçtu. Sovyet pilotları, havaalanında havacılık birliği başkanı Fuat 

Bey, genelkurmay başkan yardımcısı ve Milli Savunma Bakanlığı personeli tarafın-

dan karşılandı. Sovyet uçaklarına doğru uçan Türk filosu, inmeden önce Sovyet pi-

lotlarını karşıladı. 

 

Sovyet Büyükelçiliği’nde Resepsiyon 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; “Dün Türkiye’nin Sovyet Büyükelçisi Su-

ritsa, bir resepsiyon gerçekleştirdi. Resepsiyona Meclis Başkanı, Bakanlar Konseyi 

Başkanı, milletvekilleri, hükümet üyeleri, Halk Partisi Genel sekreteri, Kolordu Ko-

mutanı, Dışişleri Bakanı temsilcileri, Milli Savunma Bakanı tamsilcileri ve basın 

mensupları katıldı. 

 

Ankara’daki Kutlamalar 

Türkiye genelinde ve özellikle de Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl-

dönümünde büyük bir kutlama yapılacak. her yerde zafer kemerleri, bayraklar, ay-

dınlatmalar, sloganlar, posterler, maketler, yeni Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve kül-

türel yaşamın tüm alanlarındaki başarılarını açıkça gösteriyor. Ağırlıklı olarak slo-

ganlar, Türkiye'nin Emperyalizm boyunduruğundan ve Lozan ve Sevr antlaşmaların-

dan kurtarılması üzerine sergilenmektedir. Ankara’ya çevre illerden ve en uzak iller-

den benzeri görülmemiş bir delegasyon akışı. Sokaklarda,  milli giysiler giymiş ka-

labalıklar. Çok sayıda öğrenci grubu da geliyor. Binlerce genç köylü esnaf ve öğret-

men bir araya geldi. Vilayetlerden yaklaşık 80.000 delege bekleniyor. 

Bugün Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Almanya’dan heyetler geldi. 

Diğer ülkelerdeki Türk vatandaşları da yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 

Birçok Avrupalı ve Amerikalı gazeteler muhabirlerini gönderdiler. Ankara, 

daha önce bu kadar yabancı gazeteciyi bir arada görmemişti. 

Ankara, 28 Ekim, (TASS) 

Türk gazeteleri ilk sayfalarını Sovyet heyeti haberlerine ayırdılar. Gazeteler, 

karşılama haberlerini, Varoşilov, Karahan ve Budyonu’nun portrelerini ve Türk si-

yasileriyle görüşmelerini bildirdiler. 
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Sonuç 

Türk-Rus ilişkilerini tarihi süreçteki gelişimi, devlet arasında sürekli dostluk 

veya sürekli düşmanlık olamayacağını gösteren önemli bir örnektir. Uzun süre de-

vam eden mücadele ve savaşlardan sonra, iki tarafın dostane ilişkilerinin altında el-

bette ki dönemin konjonktürü gereği çıkarlar yatmaktadır. Milli Mücadele ve devam 

eden süreçte, Türkiye Batılı güçlere karşı savaşırken Sovyet Rusya’nın desteğini al-

maya çalışırken, Sovyetler ise ortak düşmana karşı Türkiye’yi yanına almanın ya-

nında, güney sınırlarını güvence altına almak istemiş ve Türkiye gibi bir ülkede sos-

yalizmi yayarak ideolojisini genişletmeye çalışmıştır. 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanının onuncu yılı kutlamalarına Sovyetlerin yoğun 

bir ilgisini görmekteyiz. Bu ilgi ve alaka her iki tarafın basınına da yansımış, Türk-

Sovyet dostluğu sürekli olarak vurgulanmıştır. Sovyet basını, Türk-Rus ilişkilerini 

değerlendirirken kısmen ideolojik yaklaşmış, Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yar-

dımlarını ön plana çıkarmıştır. Özellikle ekonomik yardımların sıklıkla vurgulanma-

sının yanında, kültürel alandaki gelişmelere katkıları da belirtilen konular arasında-

dır. 

Sovyet yetkililerinin Türkiye ile ilişkilere bu denli önem vermelerinin sebebi, 

gazete haberlerinde barışın tesis edilmesi belirtilirken, yaklaşan bir savaşın olduğu 

ve bu sebeple Türkiye’nin elde tutulması gerektiği sonucu çıkarılabilir.  

Tüm bunların yanında, gazete haberlerinden anladığımız üzere, Sovyetlerin 

Türkiye’ye karşı politikalarında üstünlük takındığını da görmekteyiz. Stalin’in cum-

huriyetin ilanının onuncu yılı ile ilgili herhangi bir açıklamasının gazetelerde yer al-

maması ve karşılıklı mesajlaşmalarda, orta düzeydeki görevlilerin, Türkiye’nin üst 

düzeydeki görevlilerine mesajlar göndermesi verilen mesajı göstermektedir. 
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AVRUPA’YA İŞÇİ GÖÇÜNE YÖNELİK TÜRK 

MİLLİYETÇİLİĞİ YAKLAŞIMI  

-DEVLET GAZETESİ ÖRNEĞİ (1968-1977)- 

Ahmet Deniz AĞCA 

 

GİRİŞ 

İnsanlık geçmişten bugüne ekonomik, sosyal veya siyasal sebeplerden dolayı 

göç ederek hayatını devam ettirmiştir. Türkiye’de yaşayan Türklerin son 50 yıllık 

tarihinde göçün yönünün özellikle Batı Avrupa ülkelerine doğru olduğu görülmekte-

dir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış olan Avrupa, ekonomik problemleri ve iş 

gücü eksikliğinden dolayı 1950’li yılların başında yurt dışından işçi alımına başla-

mıştır. O dönem iş gücü fazlalığı ve ekonomik problemler yaşayan Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti 1961 yılında Avrupa ülkeleri arasında iş gücü anlaşmaları imzalamış 

ve bu anlaşmalar neticesinde yüz binlerce Türk vatandaşı Avrupa’ya göç etmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre günümüzde Avrupa’da 5.5 milyon 

Türk varlığından bahsedebiliriz. 

Avrupa’ya göç eden Türkler, göç, gurbet, dil, din, kültür zorluklarıyla karşı-

laştıkları gibi asimile olma ve asimilasyon ile beraber yanlış entegre olma sorunları 

ile karşılaşmışlardır. Ayrıca göç ettikleri ülkelerde sosyal, ekonomik ve siyasi zor-

luklar başından beri kendini göstermiş ve tüm bunlar birleştiğinde mücadele edilmesi 

gereken sorunlar bütünü haline gelmiştir. Çalışma, bu bakış çerçevesinde yukarıda 

bahsedilen sorunlar bütünü ile Avrupa’ya göç etmiş olan Türk işçilerinin mücadele-

sini Türk Milliyetçiliği çizgisinden anlamak adına Devlet Gazetesi’nin 1968-1977 

yılları arasında yayınlanan sayıları kapsamında incelenmiştir. 

 

KİMLİK 

İnsan geçmişten bu yana hep bir arayış içerisindedir. Kimlik meselesi de bu 

arayışlardan bi+ridir. İnsan doğar, ilk önce kadın veya erkek olarak ayrılır. Daha 

sonra dil, din, ırk, kültür, renk, coğrafya olarak ayrılmıştır. Toplumda yaşanan sosyal 
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ve kültürel olayların temelinde kimlik vardır. Araştırmada Avrupa’ya göç etmiş 

Türklerin yaşamış olduğu sorunlar ve bunlarla mücadeleleri ile kimliklerini koruma 

gayretleri ele alınmıştır. 

Kimlik sahibi olma, kişinin kendisine ilişkin olarak süreklilik, tutarlılık, biri-

ciklik gibi niteliklerin farkında olması durumudur. Kişisel kimlik duygusu, zamansal 

bir boyut içerdiği için bireyi geçmişi ile ilişkilendirir, birlik ve tutarlılık duygusu ve-

rerek onu farklı zamanlarda aynı kişi olduğu bilinci içerisinde tutar. Çok sayıda kim-

liği bütünleştirerek bireylerin sahip olduğu fiziki, hukuki, bölgesel, ulusal, etnik, sos-

yal ve kültürel kimlikler arasında ahenkli bir birliktelik sağlar. Bireye orijinallik duy-

gusu verir ve bireyin kendi biricikliğinin, önemini kavramasını sağlar. Kimliğin far-

kına varma güven artırıcı bir etki yaratarak bireyin verimliliğini artırır, kişinin bilin-

cine yerleşerek kişinin hem kendisinin gözünde hem de toplumun gözünde değerli 

olma duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Kimlik, üyelerine amaçlar, sınırlar, ku-

rallar ve bir sosyal bağlam vermek suretiyle somutluk, görünürlük kazandırır. Bu 

yolla insanlara, birbirlerini anlamayı sağlayan kodlar sunar 

Ayrıca Berger ve Luckmann’ın tanımına göre kimliği sosyal süreçler oluştu-

rur. Kimlik bir kez somutlaştırıldığında sosyal ilişkiler tarafından idame ettirilir, de-

ğiştirilir ve hatta yeniden biçimlendirilir. Kimliğin hem oluşumunu hem de idamesini 

içeren sosyal süreçler sosyal yapı tarafından belirlenir. 

 

Ulusal Kimlik 

Modern uluslar, yaşanan kapitalist dönüşümlerle matbaanın ve iletişim araçla-

rının ortaya çıkıp yaygınlaşmasıyla beraber dilsel çeşitliliği sabitleştirerek ortak ile-

tişim alanları oluşturulması üzerine biçimlenmeye başlamıştır. Ulusların oluşum sü-

recinde diller çok önemli bir görev üstlenmiş, dilin sabitleştirilmesi ve bölgesel nite-

liğe çevrilmesiyle devlet tarafından “devlet dili” olarak benimsenmeye başlanan halk 

dilleri, güç ve ayrıcalıklı bir statü kazanmaya, bulunduğu bölgede hâkim dil olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Ortak bir iletişim alanında yaşayan bir ya da birden fazla etnik, kültürel, dilsel 

grup giderek ortak bir otoriteye bağlı olma duygusunu hissetmeye, bu duygu ile 

içinde yaşadığı gruba karşı özel bir sorumluluk taşıdığına inanmaya başlamıştır. Fe-

odalizmden kapitalizme geçiş süreci ile yaşanan ekonomik bütünleşme, bunun ardın-

dan belirginleşmeye başlayan merkezî devlet yapısı ve iletişim imkânlarındaki geliş-

menin ortaya çıkardığı kültürel devrim, ulusun, ulus devletin ve ulusal kimliğin olu-

şumunu kolaylaştırmış ve homojen yapıdaki devletlerin şekillenmesine yardımcı ol-

muştur. Böylelikle ulus devlet kavramı gitgide dünyada hâkim olmaya başlamıştır. 
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Modern ulus devletler, yurttaşları arasındaki etnik farklılıkların önemini red-

detmiş ve etnik sınırları aşmak üzere ulusu daha yeni, kapsayıcı bir etnosa dönüştür-

meyi hedeflemiştir. Böylelikle farklı etnisiteye ait olan ve belirli bir teritoryada ya-

şayan insanlar ortak bir “ulus devlet” fikrinde birleşip birbirleri ve bağlı bulundukları 

devlet ile arasındaki bağı güçlendirmektedirler. 

 

Milliyetçilik 

Milliyet, bireyin bağlı olduğu ulusu gösterir. Bu bağlamda milliyet, kimliğin 

siyasal boyutuna gönderme yapan bir öğedir. Milliyetçilik kavramının TDK’da kar-

şılığı şu şekildedir; “Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her 

şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.” Aynı zamanda 

kavram temel olarak incelendiğinde, bağlı bulunan “ülkenin çıkarlarını gözetmek” 

ana düşüncesinden hareketle bu durumu hayatın her aşamasına yansıtma gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 

Aydın Taneri bu konuda milliyetçiliği 4 ayrı maddede incelemiştir. Bunlar sos-

yolojik, kültür, doktriner ve ideolojik milliyetçiliktir.  

Sosyolojik milliyetçilik, milliyetçiliğin ilk basamağıdır. Duyguya, aşka daya-

nır. Ernest Renan’ın 1890’larda yaptığı tarife göre “Millet ortak geçmişi olan ve bir-

likte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur.” Bu tariften hareketle sosyolojik 

milliyetçilik bir millete mensup fertlerin mensup oldukları millete besledikleri bağ-

lılık duygusu ve şuurudur.  

Tarihten önceki devirlerde ve bugünde milletlerin yok olup gitmesine mâni 

olan duygu bahsedilen bağlılık duygusudur. Çünkü hem şahıs olarak fertler için hem 

de milletler için yaşamanın ve yaşayabilmenin temel şartı var olmak ve var kalmak 

azim ve iradesidir. Bu tanıma göre fertlerin var olma iradesine “kendini koruma”, 

milletlerin var kalma iradesine ise “milliyetçilik” diyebiliriz.  

Kültür milliyetçiliği, bir milletin siyasi, askerî ve medeniyet tarihini yani hu-

kukundan devlet anlayışına, sanatından ekonomisine kadar bütün dalların ilmî ölçü-

lere göre incelenmesi ve bu gerçeklerin millete mensup fertlerinin zihnine işlenme-

sidir. 

Doktriner milliyetçilik, milletlerin meşru hükûmet şeklinin kendilerini yönet-

mek olduğu esasına dayanır. 

İdeolojik milliyetçilik, siyasi ve içtimai bir doktrini olan bir hükûmetin, bir 

partinin, bir dernek veya sendikanın hareketlerine yön veren düşünce ve görüş siste-

mine denir. 
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Türk Milliyetçiliği 

Osmanlı Devleti’ni kurtarma amacıyla ortaya atılan fikir akımları arasında; 

Osmanlıcılık, İslamcılık, Garpçılık (Batıcılık) ve Türkçülük fikirleri yer almaktadır. 

Türk milliyetçiliği, Osmanlı Devleti’nin çeşitli din ve milliyetlerden meydana gelen 

kozmopolit yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma akımı olarak doğmuştur. Yakın 

dönem düşünce tarihimizde modern manası ile millet fikrinin ortaya çıkması ve bu 

fikre dayalı olarak gelişen Milliyetçilik, Türkçülük hareketinin olgunlaşmasına bağlı 

olarak ortaya çıkmıştır. 

Diğer milliyetçilik hareketlerinde olduğu gibi Türk milliyetçiliğinin de dil, 

edebiyat ve tarih alanındaki çalışmalarla kültürel temelleri atılmıştır. Kültürel Türk-

çülüğün gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan gelişmeler (siyasi, ekonomik, toprak 

kayıpları, göçler, çağdaşlaşma hareketleri vb.) o dönem Osmanlı Devleti içindeki 

Türklerin milliyetçiliğe yönelmekten alıkoyacak fren mekanizmalarını yavaş yavaş 

ortadan kaldırmıştır. Böylece temelleri atılan Türkçülük, Rus “Çarlık” baskısından 

kaçan Türk aydınlarıyla beraber siyasi Türkçülükle birleşince, İmparatorlukta Türk 

unsuruna ağırlık verilmesi düşüncesini kuvvetlendirmiştir. Böylece Türkçü aydınlar-

daki Osmanlıcılık anlayışının dayandığı temeller yıkılmış, Osmanlı topraklarında ya-

şayan herkesi herhangi bir ayrım yapmadan Osmanlı sancağı altında toplama anla-

mına gelen “ittihad-ı anasır” yani “unsurların birliği” politikasını fiilen iflas etmiştir. 

Bu durum, Türk milliyetçiliğinin hızla yükselmesine yol açmıştır 

 

Türk Dünyası Kavramı, Avrupa Türklüğü 

Türk dünyası sözü ile ilgili ortak bir tanımlama ve coğrafi sınır anlayışı tam 

olarak oluşmamıştır. Bir değerlendirmeye göre, Türk dünyası bir bütün olarak; ku-

zeyden Rusya Federasyonu; doğudan Çin, güneyden Pakistan, Afganistan ve İran; 

güneybatıdan Arap ülkeleri ve batıdan ise Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır. Türk dünya-

sının yüz ölçümünün toplamı, tahminî bir hesaplama ile 10,5 milyon kilometrekareyi 

bulmaktadır. 

Osmanlı Türkleri İkinci Meşrutiyet’in ilanına (1908) paralel olarak Avrupa’da 

öğrenci olarak “Türk Yurdu Derneği” çatısı altında teşkilatlanmıştır. 1960’a kadar 

bu yıllarda Avrupa’da etkin bir Türk nüfusu yoktur, fakat İkinci Dünya Savaşı son-

rası 1950’li yılların başında emek açlığı çeken Avrupa, 1961 senesinden itibaren bu 

eksiklikleri gidermek üzere Türkiye’den planlı bir şekilde işçi alımı gerçekleştirmiş-

tir. Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre yaklaşık olarak 5.5 milyon Türk’ün Av-

rupa’da yaşadığı söylenmektedir. Bu durumda Avrupa’da yoğun bir Türk varlığından 

bahsedebildiğimiz gibi Avrupa Türklüğü kavramından da bahsedebiliriz. 
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Türk Düşünce Hayatında Devlet Gazetesi, 

 “Ey Türk Kendine Dön” alt başlığı ile 7 Haziran 1968’de yayımlanmaya baş-

layan Devlet gazetesi toplam 477 sayı çıkartmış olup, siyasi ve politik meseleleri 

konu alan Türk milliyetçiliği çizgisinde süreli bir yayındır. 

Gazete, 7 Nisan 1969 tarihinde haftalık gazete olarak sahibi ve Yazı İşleri Mü-

dürü ünvanı ile Halil Özyıldız tarafından 29x43 ebadında, 12 sayfa, rotatif baskısıyla 

bayilerde yayımlanmaya başlamıştır. Daha sonra 19 Ocak 1970 tarihinde İbrahim 

Metin tarafından devralınmıştır. Adresi Atatürk Bulvarı 137/15 Ankara olarak belir-

tilmektedir. Daha sonra ise Meşrutiyet Caddesi Bayındır Sokağı 58/2 adresinde bu-

lunan KÜBİTEM (Kültür Bilim ve Teknik Merkezi) in bürosunda çıkartılmıştır. 6 

Mart 1978 tarihinden itibaren Sadi Somuncuoğlu tarafından 14 sayı aylık dergi ola-

rak çıkarılmıştır.1 Ocak 2014 yılından itibarıyla Cuma Ağca (Berikan Yayınevi) ta-

rafından “2 aylık fikir ve kültür dergisi” olarak yayımlanmaya devam etmektedir. 

 

Devlet Gazetesinde Avrupa Türklüğü 

Alparslan Türkeş’in Avrupa Türklüğü için yaptığı seyahatler, çalışmalar ve 

yerinde tespitler, Avrupa teşkilatlarının fiziki durumu, kültürel, sosyal ve siyasi faa-

liyetler, Avrupa Türklüğünün sorunları, Alparslan Türkeş’in Türkiye’de Av-

rupa’daki Türkler için verdiği siyasi ve hukuki mücadele yer almaktadır. 

Gazetede 19 Nisan 1971 tarihinde başlayıp, 16 Ağustos 1971 tarihinde sona 

eren toplam 12 bölümden oluşan Seyyah-ı Zengin Murat Çelebi kod adıyla “Biz Ev-

ropa’da İken” isimli yazı dizisi yer almıştır. Bu yazıda Devlet gazetesinin sahibi İb-

rahim Metin, Ortadoğu gazetesinin sahibi Hasan Sami Bolak, Galip Erdem ve Nihat 

Yazar’ın Almanya’ya çeşitli imkânsızlıklar içerisinde Tevfik Fikret Kılıçkaya isimli 

arkadaşlarından ödünç aldıkları bir araçla yaptıkları seyahat ve analizler yer almak-

tadır. 

 

Avrupa Türklüğünün Genel Sorunları 

1950’li yılların başında 2. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış olan Avrupa kendi 

kalkınma planına göre yurt dışından çeşitli işçi alımları gerçekleştirmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa’sının 1961 yılında yürürlüğe giren 18. maddede yazan “Her-

kes, seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama ve salgın 

hastalıkları önleme amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.”dir. Bu Kanun Türk insanının 

yurt dışına çıkışını kolaylaştırmış ve teşvik etmiştir. Böylece yüzbinlerce işçi yurtdı-

şına göç etmiş, büyük bir kısmı da orada kalmıştır. 
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Türk Milliyetçileri ve Avrupa’da Yaşayan Türk İşçilerine Yönelik Anti-

Komunist Mücadele, 

Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş olan Türk insanı Avrupa’da çeşitli uyum 

sorunları ile karşılaşmıştır. Bu sorular, “göç, gurbet, dil, din, kültür” temaları yanında 

“asimile olma ve asimile olup gittiği ülkeye yanlış entegre olma” tehlikesini de taşı-

mıştır. 

Bunların yanı sıra 1968-1979 yılları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Soğuk 

Savaş gerilimi, ideolojik olarak komünizm ile mücadelenin hız kazandığı yıllar ola-

rak kayıtlara geçmektedir.  

Avrupa’da yaygınlaşan komünist faaliyetler göçmen Türk işçiler üzerinde bir 

etki yaratmaya başlamıştır. 

Aynı dönemde Avrupa’da göçmen Türk işçilerine yönelik toplu saldırılar dü-

zenlendiği görülmektedir.  

Devlet gazetesinin 21.08.1972 tarihinde çıkan haberine göre Mehmet Gönüş-

taş adında bir Türk’ün Rotterdam’da ev alarak Hollanda vatandaşı olan birine kira-

laması ve aralarında çıkan anlaşmazlık ile beraber Hollanda vatandaşları  tarafından 

kalabalık grup hâlinde darp edilmesi olayı yaşanmıştır. Gazetede bu konulardan yüz-

lerce olduğu da bahsedilmektedir.  

Gazete’nin 3 Aralık 1973’li nüshasında Milliyetçi Hareket Partisi Almanya 

Teşkilatları Genel Başkanı Necati Uygur 1973 Seçimlerinde Türkiye’de seçim çalış-

malarına katılıp döndükten sonra Almanya teşkilatlarına gönderdiği mektupta bu ko-

nudan bahsetmektedir. 

Gazete’nin 28.04.1975 yılında çıkan sayısında Öztürk Altaylı, Fransa ile ala-

kalı yazısında Fransa'nın sosyalist ve kızıl sendikası olan (CGD) ve (CFDT) Tür-

kiye’den Fransa’ya göç etmiş olan komünist ideolojiye inanmış Türklerle iş birliği 

içerisinde işçilerimize çengel atmayı başardıklarını, aldıkları aidatlarla da beynelmi-

lel davalarını daha da güçlendirdiklerini söylemektedir. 

Gazeteye göre, bu sorunlardan bazıları Avrupa’da yaşayan Türklerin yaşadığı 

komünizm tehlikesi ve komünist grupların yapmış olduğu propagandalardır. Bu du-

rumun yarattığı etki ile yanlış entegre olma durumu ortaya çıkmıştır 

Gazete’nin 9 Eylül 1974 tarihli nüshasında ise Avrupa’nın çeşitli yerlerinde 

gasp ve hırsızlık faaliyetleri de sürdürmekte olan komünist grupların Türk işçilerin 

Almanya’da Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için topladıkları 100.000 

markı (525.000 TL) da gasp ederek Türk ordusuna gitmesini engelleyip, amaçlarını 

ortaya koyduklarından bahsedilmektedir. 

Gazete’nin 2.2.1976 yılında Nur Oraltay’ın kaleme aldığı , «Büyük Türkelin-

den; Batı Almanya TV’sinde Gösterilen İki Kazak Filmi Hakkında» başlıklı yazıya 

göre komünist faaliyetler aynı zamanda medyada da etkisini göstermektedir. 
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Yazıda, 1975  ve 1976 senelerinde Almanya’da yayımlanan iki Kazak filmi 

incelenmiştir. Filmlerden ilki 19.9.1975 günü ARD televizyonunda gösterilen “Kurt-

ların Altında”, ikincisi ise 25.12.1975 günü ZDF televizyonunda gösterilen “At ve 

Arkadaş” filmleridir. Oraltay’a göre, Kurtların Altında filmi Bolşevik İhtilali’nden 

evvelki dönemde Kazak bozkırında sınıf mücadeleleri anlatılmakta ve At ve Arkadaş 

filmi ile birlikte komünizm propagandası yapılmaktadır. 

Gazetenin 16.02.1976 tarihinde çıkan nüshasında, 1976 yılında Almanya’da 

yayımlanan “Şirin’in Düğünü” adlı bir başka film haberleştirilmiştir. Filmde Al-

manya’ya işçi olarak gelen bir Türk kızı, fabrikada bir Yunanlı kızla dostluk kurar. 

Türk kızı işten atıldığında sığınacak yeri yoktur. Filmde çok insancıl ve aynı za-

manda komünist olan Yunan kız, Türk kızını evine alır ve ona sahip çıkar. Türk kızı 

tekrar işten atılmak istendiğinde işverenine teslim olur. Daha sonra kötü insanların 

eline düşer ve Türk erkeklerine para ile satılır. 

Gazete’ye göre Türk milletine ve değerlerine açıkça saldıran bu filmde Yunan 

ve komünizmin propagandası açık bir şekilde yapılmıştır. 

 

Avrupa’daki Türk İşçilerine Yönelik Anti-Komunist Faaliyetlerin Tür-

kiye’deki Yansımaları 

Türkiye’den Avrupa’ya belirli bir plan dâhilinde göç eden ve Türk devletinin 

güvencesi altında olması gereken Avrupa Türklüğü, teşkilatlanıp bulundukları ülke-

nin kanunları çerçevesinde çeşitli dernekler ve topluluklar kurmayı başarmıştır. Ku-

rulan bu teşkilatlar vasıtası ile sorunlarını çözüme ulaştırmaya çalışıp seslerini hem 

bulundukları ülkeye ve ana vatanları olan Türkiye’ye duyurmak istemişlerdir. 

Alparslan Türkeş’in Avrupa’ya yapmış olduğu ziyaretlerin en büyük nedeni 

Türk devletinde o dönemlerde Avrupa Türklerinin sorunları ile ciddi bir şekilde ilgi-

lenen bir makamın olmadığı tespitidir. Türkeş onların sorunlarını anlamak ve bu so-

runları tespit ettikten sonra çözüme kavuşturmak için ilk ziyaretini 1970 yılının 

Ağustos ayında yaptıktan sonra defalarca Avrupa’ya ziyaretlerde bulunmuş; bu ziya-

retlerin sonucunda elde ettiği verileri soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Mecli-

sine taşımış, bu konularda devletin bilgi sahibi olup önlemler almasına katkı sağla-

mıştır. Yapmış olduğu bu ziyaretler Alman basınında da yer almıştır. 

Bu konu ile ilgili 1971 yılında Alparslan Türkeş Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına önerge vermiştir. Bu önergeden sonra kabine, işçilerin sorunlarına eğil-

miştir. Hatta bu konu ile alakalı Çalışma Bakanı Almanya’daki işçilerimizin sorunu 

vardır demiştir. 

 

SONUÇ: 

1961 yılında Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında imzalanmış olan ve 2. Dünya 

Savaşı’ndan yeni çıkan Avrupa’nın iş gücü sorununu çözmeyi amaçlayan “Yeniden 

Atak” projesi için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden yüz binlerce insan “misafir işçi” 
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sıfatıyla göç etmiştir. Türkiye en çok işçiyi Batı Avrupa’ya göndermiştir. Başlıca 

ülkeler ise Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç ve Avusturya’dır. 

Türkiye’nin kendi iş gücü fazlası ve kalifiye eleman azlığından dolayı yapmış 

olduğu bu anlaşmanın amacı; giden işçilerin Avrupa’nın teknolojisini öğrenip kali-

fiye birer eleman olarak geri dönerek ülkenin kalkınmasında rol almalarıdır. Fakat 

giden işçilerin birçoğu geri döndüklerinde kendilerine uygun iş bulamadıkları için 

veya maddi anlamda gittikleri ülke daha fazla para kazandırdığı için Avrupa’da ya-

şamayı tercih etmişlerdir. Böylece Türkiye’nin Avrupa’ya göndermiş olduğu “misa-

fir işçiler gelecekte gitmiş oldukları ülkenin vatandaşı olup oranın ekonomisine katkı 

sunmaya devam edeceklerdir. 

Avrupa’ya göç etmiş olan Türklerin çeşitli sorunları olmuştur. Bu sorunların 

en başında gelen konular; göç etmiş olmak, gurbet (ana vatan özlemi çekmek), gidil-

miş olan ülkenin dilini ve kültürünü bilmemek, kendi dinini istediği şekilde yaşaya-

mamak, yüzyıllardır atalarından gelen kültürü yaşayamamak, asimile olmak ve asi-

mile olduktan sonra yanlış entegre olmaktır. 

Yukarıda yazılmış olan sorunlara çözüm bulmak maksadıyla ve yapılan çalış-

manın 1968-1977 yılları arasında Devlet gazetesindeki içerik incelendiğinde, Avrupa 

Türklüğü ile ilgili yazılı haber, makale ve röportajların geniş bir yer tuttuğu görül-

mektedir. Bu yazılarda Alparslan Türkeş Bey’in Avrupa Türklüğü için yaptığı seya-

hatler, çalışmalar ve yerinde tespitler, Avrupa teşkilatlarının fiziki durumu, kültürel, 

sosyal ve siyasi faaliyetler, Avrupa Türklüğünün sorunları, Alparslan Türkeş Bey’in 

Türkiye’de yapmış olduğu ‘Avrupa’daki Türkler için verdiği siyasi ve hukuki müca-

dele’ yer almaktadır. 

Öyle ki, gazetede 19 Nisan 1971 tarihinde başlayıp,16 Ağustos 1971 tarihinde 

sona eren toplam 12 bölümden oluşan Seyyah-ı Zengin Murat Çelebi kod adıyla “Biz 

Evropa’da İken” isimli yazı dizisi yer almıştır.  

Bu yazıda Devlet gazetesinin sahibi İbrahim Metin, Ortadoğu gazetesinin sa-

hibi Hasan Sami Bolak, Galip Erdem ve Nihat Yazar’ın Almanya’ya çeşitli imkân-

sızlıklar içerisinde Tevfik Fikret Kılıçkaya isimli arkadaşlarından ödünç aldıkları bir 

araçla yaptıkları seyahat ve analizler yer almaktadır. 

Gazeteye göre Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş olan yüz binlerce vatandaşı-

mızın çeşitli sorunları olmuştur. Avrupa’nın ve işçilerimizin karşı karşıya olduğu ko-

münizm tehlikesi, işçilerimizin Avrupa’ya gittikten sonra gereken uyum süresi ve 

gittikleri ülke tarafından işçilerimizden beklenen kalkınmaya katkı sağlama durumu, 

1960’ların sonunda Batı Avrupa’da yaşanan ekonomik duraklama bunlardan birka-

çıdır 

 



GÖÇÜN KADINLAŞMASI: ESKİ SOVYET 

ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN KADINLAR 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Doktora Öğr. Aylin Benazır ATEŞ 

Hacettepe Üniversitesi 

ÖZET: Çalışma Sovyetlerin dağılması ile birlikte küreselleşmenin hız-

lanması ve göç üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, eski Sovyet Bloğu 

ülkelerinden Türkiye’ye göç eden kadınların ev ve bakım hizmetlerinde çalış-

malarını ele almaktadır. Küreselleşme bütün dünyada kadın istihdamının art-

masına katkı sağlamıştır. Ancak kadınların yer aldığı iş sektörleri daha çok ka-

dının sorumluluğunda olan ev işleri yahut bakım hizmetlerine yöneliktir. Ev içi 

alandaki hizmetlerin kadın işi olarak kabul edilmesi, birçok kadının bu işleri 

yapmak üzere gelişmiş ülkelere göç etmesine sebep olmaktadır. Göçmen ka-

dınlar açısından cinsiyete dayalı bir iş bölümünün olduğunu söylemek müm-

kündür. Kadınların bu alanlarda çalışmaları ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bö-

lümü, kadının hane içindeki konumunu pekiştirmekte ve mevcut ataerkil yapı-

nın sürdürülmesine neden olmaktadır. Bu sebeple çalışma göçmen kadınların 

emeğinin sömürülmesine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel anlamda 

sürdürülmesinde göç hareketlerinin etkisine odaklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, göç, göçün kadınlaşması, toplum-

sal cinsiyet 

 

Feminization of Migration: The Evaluation of Women Who Migrated To 

Turkey From Former Soviet Countries 

 

ABSTRACT: This study focuses working personal and household ser-

vices of women who migrated to Turkey from the former Soviet Union count-

ries, considering with the acceleration of globalization after the collapse of The 

Soviet Union and its impact on migration. Globalization has contributed to inc-

rease of female employment all over the world. However, the business sectors 

in which women are involved are mainly household or care services that tho-

ught to be the responsibility of women. The acceptance of household services 

as women’s work causes many women migrate to developed countries for do 

these works. It is possible to say that there is a gender-based division of labor 

for migrant women. Women’s work in these areas and the gender-based divi-

sion of labor cause reinforce the position of women in household and cause to 

maintain of the existing patriarchal structure. Therefore, the study focuses on 
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the exploitation of migrant women’s labor and the impact of migration move-

ments sustaining gender inequality globally. 

Keywords: Globalization, migration, feminization of migration, gender 

 

 

Giriş 

Küresel gelişmeler ve neoliberal politikalar gelir dağılımında eşitsizliğe ve 

yoksulluğun giderek artmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda daha fazla kadın göç 

etmeye başlamış bu da uluslararası göçün kadınlaşmasına neden olmuştur.  

Hane içindeki yapıyla paralel olarak kadınlar iç mekandaki işlerden sorumlu-

dur. Çalışma hayatında var olan toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü, kadının ataerkil 

yapı içindeki mevcut ikincil konumunu pekiştiren, yeniden üreten bir unsurdur. Ka-

dının elde ettiği gelir, aile gelirine katkı yapacak ikincil düzeyde bir gelir olarak gö-

rülmektedir. Bu durum da kadının daha düşük ücretli işlerde çalışmasına, kadınların 

erkeklerle eşit özelliklerde olmalarına rağmen daha düşük ücretler almalarına ve dü-

şük statülü işlerin kadınlar tarafından yapılmasına  neden olmaktadır. Sovyetlerin 

dağılması ile birlikte birçok kadın ekonomik problemlerle karşılaşmış ve bu doğrul-

tuda bir anlamda daha iyi yaşam koşulları için göç etmek zorunda kalmıştır. Tür-

kiye’de özellikle son yıllarda ev ve yaşlı bakımı konusunda yabancı göçmen kadınlar 

tercih edilmektedir ve bu sebeple göçmenler için Türkiye cazip bir yer haline gel-

meye başlamıştır. Özellikle eski Sovyet ülkelerinden gelen göçmen kadınlar daha 

çok ev içi bakım hizmetlerinde talep görmektedir.  Kadınlar özellikle çocuk ve yaşlı 

bakımı yahut ev temizliği, bazı durumlarda ise her iki hizmeti de yerine getirmekte-

dirler. Ev ve bakım hizmetlerinin kadınların sorumluluğunda olduğunu düşünerek ve 

bu doğrultuda kadınların var olan özellikleri, eğitim durumları göz ardı edilerek ev 

içine hapsedilmeleri kadının özel alanda sıkışıp kalmasına neden olmakta ve patriar-

kal geleneği toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden yeniden sürdürmektedir.  

 

1. Küreselleşme Kavramı 

Soğuk Savaş sonrası dönemin önemli özelliklerinden birisi de sınırların orta-

dan kalkması ile birlikte dünyanın birçok yerinde göçlerin oranında yaşanan artıştır. 

Küreselleşme ile birlikte toplumlar arasındaki kültürel farklar azalmaya başla-

mış, kültürler homojen bir hale gelmiştir. Tüketim alışkanlıkları standartlaşmış, tek 

tip yaşam biçimleri ortaya çıkmıştır. Küreselleşme, teknolojik gelişmelerle birlikte 

toplumların birbirlerine bağımlı hale gelmelerine neden olmuştur.  
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Küreselleşmeyle ilgili çok farklı tanımlar mevcuttur. Küreselleşme konusunda 

çok zengin bir literatür bulunmasına rağmen ortak bir tanım mevcut değildir. Ancak 

birçok farklı tanıma rağmen küreselleşmeyi dünyanın farklı yerlerinde yaşayan in-

sanlar ve farklı devletler arasındaki iletişimin artması ve beraberinde toplumların ve 

devletlerin birbirlerine bağımlı hale gelmesi şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Giddens’a göre, dünya artık hemen hemen herkesi etkileyen bağımlılık bağla-

rının büyümesinin bir sonucu olarak tek bir sosyal sistem haline gelmiştir. Küresel 

sistem yalnızca belirli toplulukların geliştiği ve değiştiği bir ortam değildir. Sosyal, 

ekonomik ve politik bağlantılar, ülkeler arasındaki sınırları kaldırmış, toplulukların 

birbirlerine olan bağımlılığını artırmıştır. Küreselleşme bugün meydana gelen en 

önemli değişimler arasındadır. İnsanlar, küreselleşme ile ortak bir kaderi paylaşmaya 

başlamışlardır.(Giddens, 1997:63-64)  

Küreselleşme sınırların ortadan kalkması, iletişimin ve ulaşımın artması gibi 

özellikleriyle insan hayatını kolaylaştırmış olsa da küreselleşmenin birtakım negatif 

unsurları bulunmaktadır. Eşitsizlik ve çelişkileri de içinde barındıran küreselleşme 

ile az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde büyük bir gelir farkı oluşmuş, emek 

sömürüsü artmış ve bu durum ekonomik eşitsizlik yarattığı gibi toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine de sebep olmuştur. Görünürde küreselleşme ile iş olanakları artmış, sı-

nırların ortadan kalkması ile ekonomik özgürlük sağlanmıştır ancak belli bölgelerde 

yoksulluk oranları artmış ve kadın erkek arasındaki gelir farkı giderek belirgin bir 

hal almaya başlamıştır. Bu anlamda küreselleşmenin getirilerinin yanında olumsuz 

etkilerinin de farkında olmak gerekmektedir.  

Chomsky ise küreselleşmeyi özel güçlerin çıkarlarını kollayan mükemmel bir 

şekilde dizayn edilmiş bir yol olarak tanımlamaktadır. (Atasoy, 2005:106-107) Kü-

reselleşme ekonomik anlamda güçlü olan kesim lehine yeniden üretime katkı sağla-

makta, onların çıkarları doğrultusunda düzenli bir biçimde işlemektedir.  

Küreselleşme yüzyıllardır var olan bir kavram olmasına rağmen eski dönem-

lerde bugünki kadar hızlı ve yoğun işlemiyordu. Küreselleşme nitel ve nicel boyut-

larındaki değişimle yeni bir nitelik kazanmıştır. Nicelik olarak küreselleşmeyi, tica-

ret, sermaye, yatırımlar ve insanların ülkeler arasındaki dolaşımında meydana gelen 

artış olarak tanımlamak mümkündür. Bunu karşılıklı bağımlılık olarak da açıklaya-

bilmek mümkündür. Niteliksel olarak ise küresellşme siyasi, sosyal ve ekonomik sü-

reçleri kapsamaktadır. (Kaya, 2009:1-2)  

Uzun yıllardır var olduğu söylenen küreselleşmenin gelişim sürecine bakacak 

olursak; kökenlerini Sanayi Devrimi sonrasında aramamız doğru olacaktır. 19. yüzyıl 

sonlarından itibaren küreselleşmenin iktisadi anlamda çok ilerlemiş olduğu söylene-

bilir. Bu dönemde modernizm ile hedeflenen küreselleşmedir. Modern kurumların 
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temel özelliklerinde bunu görmek mümkündür. (Giddens’tan aktaran Kartal, 

2012:254) 

Bu bağlamda küreselleşmeyi kapitalizmin belirgin bir özelliği olarak değer-

lendirmek yanlış olmayacaktır. Kapitalizm, kapitalist üretim biçimini başarılı bir bi-

çimde sürdürmek için küreselleşmeye ihtiyaç duymuştur. Burjuvazinin yeniden üre-

tim için geniş ve yeni bir pazara ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu sebeple hem yeni, ham-

madde hem de yeni pazar arayışıyla tüm dünyayı dolaşmak durumundaydı. Kapita-

lizmin temelinde dünyanın geneline hakim olma arzusu ve dünyayı bağımlılık ilişki-

leri vasıtasıyla tek pazar haline getirme isteği bulunmaktadır. Bu da kapitalizm ve 

küreselleşmenin kesişme noktasıdır. (Ersoy, 2008)  

Küreselleşmenin hız kazandığı bir diğer dönem ise iki büyük savaş sonrası 

dönem olarak açıklanabilir. Sanayi Devrimi sonrası yaşanan ekonomik ve politik ge-

lişmeler ülkelerin çıkarlarının çatışmasına sebep olmuş, sömürgeci devletler arasın-

daki gerilim Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. 1917 Devrimi’nin ardın-

dan savaş devam ederken Rusya savaştan çekilmiş ve Bolşeviklerin yönetimi ele ge-

çirmesiyle Rusya sosyalist sisteme geçmiştir. Sovyet Bloğunun doğması, uluslararası 

sistemi de önemli ölçüde etkilemiş ve iki bloklu bir yapının (liberal-kapitalist ve sos-

yalist) ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından iki blok 

arasında Soğuk Savaş dönemi yaşanmış ve bu süreç küreselleşmenin hızına engel 

olmuştur.  

1960 ve 1970 yılları arasında Soğuk Savaş döneminde yumuşama yaşanmış ve 

bu, küresel ekonominin gelişmesine katkı sağlamıştır. 1970’lerdeki petrol krizi bu 

gelişmenin duraklamasına sebep olmuş, krizden çıkılabilmesi için siyasi ve ekono-

mik politikalar oluşturulmuştur. 1980’lerde neoliberal politikaların gündeme gelme-

siyle uluslararası alanda önemli değişiklikler yaşanmış, bu durumun ekonomiye, si-

yasete ve sosyal yaşama büyük yansımaları olmuştur. Bu dönemde küresel ve bölge-

sel kuruluşlar orataya çıkmıştır. Özelleştirme politikaları, çok uluslu şirketlerin ulus-

lararası alanda etkin rol oynaması, güçlü bölgesel kuruluşlar, dönemin önemli geliş-

meleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu liberalizasyon dönemi ve 1985’te Gorba-

çov’un yönetime gelmesi, Sovyetlerde birtakım değişiklikleri gündeme getirmiş ve 

1991 Aralık ayında Sovyetler dağılmıştır. Bu yeni dönem küreselleşmenin tekrar hız 

kazanmasına katkı sağlamış ve küreselleşme ekonomik, politik, sosyal her alanda 

etkili olmaya başlamıştır.  

Dönemin temel dinamiklerinden biri iletişim, temel sembollerinden biri ise in-

ternet olmuştur. Küreselleşmedeki bir diğer önemli unsur ise ulaşımdır. Bu süreçte 

ulaşım sektöründe coğrafi engellerin ortadan kalkmasını sağlayan önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. (Kıvılcım, 2008:223)  
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2. Göç Kavramı 

TDK’da göç, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya topluluk-

ların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 

doğru gerçekleşen nüfus hareketleri olarak tanımlanmaktadır.  

İnsanların göç etmesine sebep olan birçok etmen bulunmaktadır. Nüfus prob-

lemleri, ekonomik sorunlar, çevresel olumsuzluklar, eğitim koşullarının yetersiz ol-

ması, siyasi sebepler, savaşlar, terör gibi unsurlar insanları göçe iten başlıca sebep-

lerdir. (Kaştan, 2016:693) 

Göç, gönüllü yahut zorunlu olarak gerçekleşebilmektedir ve göç sonucunda 

bireylerin yaşam koşullarında, sosyal yapılarında, kültürlerinde birtakım değişiklik-

ler meydana gelmektedir. Bu sebeple göç toplumlar üzerinde önemli bir etkiye sa-

hiptir.  

Bireylerin daha iyi yaşam koşulları için daha iyi bir iş, daha iyi gelir arzusuyla 

hareket etmeleri onları, ekonomik açıdan daha iyi olanaklara sahip yerlere göç et-

meye yönlendirmektedir. Şüphesiz ekonomik gerekçeler göç açısından oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Dünya nüfusunun büyük bir kısmının yoksulluk sınırı altında 

yaşadığı düşünüldüğünde, insanların daha iyi koşullarda yaşama arzusuyla iş olanak-

larının az olduğu ülkelerden daha çok olanağa sahip olan ülkelere göç etmeleri ol-

dukça normal karşılanmalıdır. Emek göçü olarak adlandırılan bu göç türü, az geliş-

miş ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru harekettir. Emek göçü 

neticesinde insanların sanayileşen bölgelere göç etmesiyle ucuz işgücü ortaya çık-

makta, bu durum kadınların daha aktif bir biçimde çalışma hayatında yer edinmele-

rini de beraberinde getirmektedir. (Günday vd., 2018:43) 

Göçle birlikte değişen toplumsal yapı yeni bir egemenlik ve sömürü ilişkisinin 

oluşmasına sebep olmaktadır. Toplumsal yapıyı derinden etkileyen göç ile sınıfsal 

geçişkenlik artmaktadır. Diğer taraftan göçe bağlı olarak kentlerde meydana gelen 

hızlı nüfus artışı da ekonomik alanda olduğu gibi toplumsal ve siyasal alanda da ku-

tuplaşmalara sebep olmaktadır. (Ekici ve Tuncel, 2015:11-12) 

Toplumsal, politik ve ekonomik birçok alanda berlirleyici olan küreselleşme 

pek çok olguyu ve durumu etkilediği gibi, göç olgusunu da etkilemiştir. Küresel-

leşme, göçün sebepleri, göç kararı, göç edilecek yerin seçimi, göç edilen yerdeki ya-

şama koşulları da dahil birçok hususta etkili olabilmektedir. Küreselleşmenin, siyasi, 

toplumsal ve ekonomik yapıları etkilemesi ve değiştirmesi, bu değişimlerin giderek 

artması ve hızlanması göç olgusunu ve göçmeni de aynı şekilde etkilemekte ve de-

ğiştirmektedir. (Çağlayan, 2006:89) 
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Küreselleşme, yeni göç biçimlerini ve mevcut göç biçimlerininin değişimini 

ortaya çıkarmıştır. Castles ve Miller’a göre; ekonomik değişim, siyasi mücadeleler 

neticesinde yeni göç akımları ortaya çıkarken, tüm dünyada uzun zamandır var olan 

göç biçimleri yeni biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Farklılıklara rağmen beş te-

mel eğilim vurgulanmaktadır: Göçün küreselleşmesi, göçün hızlanması, göçün fark-

lılaşması, göçün kadınlaşması ve göçün giderek siyasallaşması.(Castles ve Miller, 

2008:12) 

 

2.1. Göçün Kadınlaşması 

Castles ve Miller, kadınların göç biçimlerinde önemli rol oynadıklarını düşün-

mektedirler. Eskiden emek göçünün çoğu erkek egemenliğindeydi ve kadınlar bu sü-

rece aile birleşimi ile dahil olabiliyorlardı. 1960’lı yıllardan itibaren kadınlar emek 

göçünde merkezi bir rol oynamaya başladılar. Günümüzde kadın işçiler göç hareket-

lerinde çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Çağdaş göçlerde kadınların görünürlüğü art-

maktadır. (Castles ve Miller, 2008:12-13) Bu süreçle birlikte 1970’lerden itibaren 

göç çalışmaları, analizlerinde eril bakış açısından sıyrılmış ve kadınların deneyimle-

rine de yer vermiştir. Özellikle 1980’lerden sonra göç akımlarında kadınların konum-

larının yapısı, işgücü piyasalarındaki varlıkları, refaha katkıları üzerinde durulmuş-

tur. Neoliberal politikalarla birlikte yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimler kadın 

göç akımlarının artmasını sağlamış bu artış, feminist göç literatürüne de yansımıştır. 

(Ünlütürk vd., 2009:15)  

Kadınların göç nedenleri sıralandığında karşımıza ilk çıkan ağırkıklı olarak 

ekonomik nedenlerdir. Kadınlar yoksulluk, işsizlik, borç gibi çeşitli ekonomik prob-

lemler yüzünden göç etmektedir. Kadınlar, istihdamda toplumsal cinsiyet temelli ay-

rımcılıkla, ücret eşitsizliğiyle, yetersiz sağlık ve eğitim hzimetleryle yahut çocuk ba-

kımı ve ev işleri sorumluluğuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. (Buz, 2007:40) 

Kadınların göç etme nedenlerine bakıldığında ekonomik nedenler ve yoksul-

luk gibi sorunlar öne çıkan nedenler olsa da, ekonomik olmayan bazı faktörler de 

kadınların göç etmesinde rol oynayabilmektedir. Kadınların karşı karşıya kaldığı top-

lumsal engeller ve kısıtlamalar, kadın olmalarından ötürü yaşadıkları sıkıntılar da göç 

sürecinde cinsiyet kalıplarını etkilemektedir. Evlilikteki yaşanan problemler, fiziksel 

ve psikolojik şiddet, boşanmanın zorluğu gibi bazı sorunların kadınların göç etme 

kararını etkilediği bilinmektedir. (Arabacı, vd., 2016:133-134) 

Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte kadınlar işsizlik ve yoksulluk gibi olumsuz-

lukları yaşamış, çöküş ortamında yaşanan ekonomik ve toplumsal kriz, aile içi şid-

detin ve boşanma oranlarının artışını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeplerden 

ötürü kadınlar daha iyi bir hayat gayesiyle göç etmeyi tercih etmiş, bu durum da kadın 
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göçünün kitlesel olarak yayılmasına sebep olmuştur. Bu süreçte dünyanın birçok ye-

rinde Sovyetler Birliği kökenli göçmen kadınların sayısı artmıştır. Ancak burada göz 

ardı edilmemesi gereken önemli mesele, eski Sovyet ülkelerinden göç eden kadınla-

rın, yüksek eğitim seviyelerine ve meslek sahibi olmalarına rağmen göç ettikleri ül-

kelerde her işi yapmaya hazır olmalarıdır. (Ünlütürk vd., 2009:15) Daha önce de bah-

sedildiği üzere bu göçmen kadınlar meslekleri yahut eğitimleri ne olursa olsun belli 

işlerde -ki bu işler genellikle bakım hizmetleri- çalıştırılmaktadırlar.  

Göç sürecindeki toplumsal cinsiyet rollerinin belirginliği ve rollerin kadınlar 

aleyhine artışı kadınları kamusal alandan dışlamaktadır. Yapılan araştırmalar kadın-

ların rol ve sorumluluklarının artmasınının onları görece özgürleştirmekle birlikte 

dezavantajlı konumlarının devam ettiğini göstermektedir. (Buz, 2007:7) 

 

3. Kadının Özel Alana Hapsedilmesi ve Hane İçindeki Görünmeyen 

Emeği  

Antik Yunan’dan beri var olan kamusal-özel alan ayrımı toplumsal cinsiyet ile 

yakından ilgilidir. Kadının toplumsal konumunu anlamak açısından kamusal-özel 

alan ayrımına kısaca yer vermek doğru olacaktır. Kamusal-özel alan ayrımının ücretli 

ve ücretsiz iş arasındaki ayrımdan daha fazla anlama sahip olduğuna dikkat çekmekte 

yarar vardır. Özel alan, kadının erkekle ilgilendiği ve çocuk doğurarark yeniden üre-

time katkı yaptığı alandır. Kamusal alan ise erkeğin akılla hareket ettiği ve üretim 

kapasitesini yansıttığı alandır. Bu sebeple kamusal alan erkekle örtüşürken, özel alan 

ise “doğal” olarak kadının alanı şeklinde görülmektedir. (Slater’dan aktaran Günindi 

Ersöz, 2015:87) Alanların cinsiyetlere karşılık gelmesi kadının toplumsal hayata ka-

tılımında da belirleyici bir rol oynamaktadır. Patriarka özel ve kamusal alan ayrı-

mında da önemli bir rol üstlenmektedir. Kadınların özele alana itilmelerinin sebebi 

ataerkil yapıdır. (Günindi Ersöz, 2015:88) 

Özel alan içinde var olan ve kadının görevi olarak görülen ev işinin tarihi ve 

kadınların ev kadını olma süreci kadının yoğun şiddet kullanılarak sömürgeleştiril-

mesiyle başlamaktadır. Avrupa ve Amerika’da giderek artan lüks tüketim alışkanlık-

ları ve ev kadını imajının yaratılması, kadının sömürgeleştirilmesini de beraberinde 

getirmiştir. Kapitalizm aileyi özel alana iterken, kadını da aile ile birlikte özel alana 

hapsetmiştir. (Aldemir, 2016:40-42) Kadının hane içine hapsedilmesi kadına çeşitli 

sorumluluklar yüklemiş, kadın ailenin ve evin hizmetinden sorumlu kişi konumuna 

gelmiştir. Kadının tek görevi ev içinde gerekli işleri yapmak, çocuklara bakmak ve 

çalışan, evin gelirini sağlayan erkeğe uygun koşulları ev içinde yaratmaktır. Böyle-

likle kamusal alana çıkamayan kadın, vazifesi olan hane içindeki hizmetleri büyük 

bir fedakarlıkla yerine getirmekte ve karşılığında hiçbir şey talep etmemektedir. Bu 
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da kadının emeğinin göz ardı edilmesine sebep olmakta ve kadının yaptığı işleri 

önemsiz hale getirmektedir. Cinsiyete dayalı işbölümü  ve toplumsal cinsiyet ilişki-

leri çerçevesinde harcanan bir emek türü olduğundan kadının emeği görünmeyen 

emektir. Bu emek doğallaştırılmış emektir. Hane içi, aile, özel alan ve bu alandaki 

cinsiyetçi işbölümü, patriarka çerçevesinde doğal bir alan olarak oluşturulmaktadır. 

Bu alandaki ilişkiler ve pratikler doğallaştırılmakta, kadınların yaptıkları işler kadın 

doğasının bir parçası, kadınların doğal yatkınlıkları olarak sunulmaktadır. (Savran ve 

Demiryontan, 2008:10-11) Ev ve bakım hizmetleri kadının konumu itibariyle erke-

ğin kontrolünü arttırdığı gerekçesiyle feministler tarafından sıklıkla eleştirilmektedir. 

Ev eksenli çalışma, kadının aile içindeki konumunu pekiştirmektedir. (Buz, 2007:7) 

Kadınların ev eksenli üretimi ile ücretli ev ve bakım işçiliğinde harcadıkları 

emek de görünmeyen emek kavramı ile açıklanabilmektedir. Kavram böylelikle me-

kanı ev içi olan kapitalist bir ilişkinin tipik olmayan yanını betimleyen bir kavram 

haline gelmektedir. Ev eksenli üretimin mekanı, kadınların harcadığı emeğin karşı-

lıksız ev emeğiyle yan yana gelmesini hatta bazen iç içe geçmesini olanaklı kılmak-

tadır. Diğer taraftan bu işler, aile aracılığıyla erişilen ve aile sınırları içinde gerçek-

leştirilen işler olduğundan patriarkal yapının yeniden üretimine katkı sağlamaktadır. 

Bu işler düşük ücretli, güvencesiz ve sömürüye dayalı işler olsa da, bunun kapitalist 

bir ücret ilişkisi olduğu unutulmamalıdır. Ev eksenli üretim aracılığıyla kapitalizm 

patriarkadan yararlanarak onu yeniden üretmektedir. (Savran ve Demiryontan, 

2008:12-13) Kurulan bağlar, verilen hizmetlerin içiçe geçmişliği, işlerin fedakarlık 

gözetilerek yapılması gibi durumlar aslında karşılıksız, görünmeyen emekle de açık-

lanabilmektedir. Alınan ücret belli bir hizmet karşılığında alınmaktadır ancak ev ve 

bakım hizmetlerinden sorumlu birçok kadın, sorumlu olduğu işlerin dışında farklı iş 

yükümlülüğüne mecbur bırakılmaktadır. Kadının doğası ile açıklanan ve kadına at-

fedilen görevler, kadından yapılması beklenen işler sebebiyle kadın ev içindeyse bir-

çok işten sorumludur ve onlar da görevleri dahilindedir şeklinde bir anlayış söz ko-

nusudur. Özellikle bir ücret karşılığında hizmet alınıyorsa talepler artabilmekte, sö-

mürü üst düzeylere çıkabilmektedir. Bu da kadının hane içindeki görünmeyen eme-

ğinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin bir uzantısıdır. Örneğin sadece çocuk bakımın-

dan sorumlu bir kadından, bir ücret aldığında ev hizmetlerini de yapması beklenmek-

tedir. Birçok kadın bu tarz sorunlarla karşılaşmakta ancak itiraz etmeden kadınlardan 

hane içinde beklenen görevleri yerine getirmektedir. Emeğin bu şekilde sömürüsü 

kadının emeğinin ücret karşılığında da olsa görünmez kılınmasına yetmektedir.  
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Sonuç 

Küreselleşme bütün dünyada kadın istihdamının artmasına katkı sağlamıştır. 

Ancak bu durum kadınların yer aldığı iş sektörleri düşünüldüğünde kadının toplum-

sal konumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Kadınların ev ve bakım hizmetlerinde 

yer almaları onların emeklerinin sömürülmesini de beraberinde getirmektedir ve 

mevcut patriarkal yapının sürdürülmesine neden olmaktadır.  

Kadınların öncelikli olarak çalışmada da bahsedildiği üzere ekonomik sebep-

lerle göç ettikleri, yoksulluk, işsizlik, gibi problemlerin kadınları göçe yönelttiği gö-

rülmektedir. Diğer taraftan dünya genelinde kadınlar açısından eğitime ulaşım büyük 

bir sorun teşkil etmektedir. Kadınların eğitim alamadıkları için düşük statülü işlerde 

çalışmaya mecbur kalmaları da bir diğer önemli problemdir. Ayrıca görüldüğü üzere 

kadın eğitimini tamamladıktan sonra meslek edinimi sırasında erkekle eşit özelliklere 

sahip olmasına rağmen ona atfedilen görevler ve roller sebebiyle toplumda ikincil 

konumda varlığını sürdürmeye devam etmektedir.  

Kadınların toplumdaki rol ve sorumluluklarının artması onları görece özgür-

leştirmekte ancak mevcut dezavantajlı konumlarının devam etmesine de sebep ol-

maktadır. Bu sebeple kadınların toplumda üstlendikleri roller göz ardı edilmemelidir. 

Patriarkal yapının yeniden üretilmesine sebep olan bu roller, kadının konumunu pe-

kiştirmekte ve erkek tahakkümünün devam etmesine fırsat vermektedir. Ev ve bakım 

hizmetleri aracılığıyla patriarkal yapıdan destek alan kapitalist sistem kadın emeğinin 

sömürüsünü artırmaktadır.  

Sonuç olarak küreselleşmenin ve sunduğu olanakların kadınların göç etmele-

rine imkan sağladığı söylenebilmektedir. Kadınlar göç ederek mevcut maddi prob-

lemlerinden kurtulabilmekte ve beraberinde ekonomik özgürlüğe ulaşabilmektedir-

ler. Ancak kadınların göç ettikten sonra yaşadığı problemler ve bulundukları konum 

göz önünde bulundurulduğunda kadınların özgürleştiğini söylemek mümkün gözük-

memektedir. Çünkü kadın ekonomik anlamda dahi bağımlılığını sürdürmekte yal-

nızca yaşam koşullarında birtakım olumlu değişklik gerçekleştirebilmektedir. Bura-

dan hareketle göçün kadınlaşması, göçün kadınlar lehine işlediğini göstermemekte 

kadın sömürüsünün devam ettiğini patriarkal yapının kadın aleyhine mevcudiyetini 

sürdürdüğünü gözler önüne serdiği söylenebilir. 
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 “RUS DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE ÇALIŞMA 

YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ” 

Öğretim Görevlisi Aynur Ali ALİYEVA 

Menecment Üniversitesi 

ÖZET: 

Gerçek ders bir zil ile değil, ondan çok önce başlar. 

Bir ders yaratıcılık ile nüfuz edilmeli  

ve aynı zamanda ders olarak kalmalıdır. 

S. I. Hessen 

 

Çağdaş Rus Dili ve Edebiyatı dersi. O nasıl olmalı? Dersin düzenlen-

mesi için gereklilikleri, uygulamasının metodolojisi modası eskileşmiş mi? Ta-

bii ki hayır. Hedeflerin üçlüsü (trinitesi) – (öğretme, geliştirme ve eğitme) her-

hangi bir dersin önemli bir bileşenidir. Bununla birlikte, modern yaşam, öğre-

tim yönteminde kendi düzenlemelerini yapar. Modern dersin etkinliği, yeni öğ-

renme biçimlerinin kullanımına, yaşam ile bağlantının geniş biçimde gerçek-

leştirilmesine dayanmaktadır. 

Rus Dili ve Edebiyatı dersi öğrencileri düşünmeye, analiz etmeye, bakış 

açılarını savunmaya zorlamalıdır. 

Rus Dili ve Edebiyatı dersine ilgi duymak, öğrencilerin yüksek düzeyde 

öğrenmelerini ve bilgi kalitesinin iyi göstergelerini elde etmek, yani öğrenme-

nin ana amacına ulaşmak anlamına gelir. Öğrencileri Rusça derslerine ilgi gös-

termenin ve eğitim motivasyonlarını artırmanın birçok yöntemi vardır. Bilgi-

lenme aktiviteyi teşvik ve motive eden çok çeşitli formlar ve yöntemler vardır. 

Temel motivasyon yöntemlerinin 4 bloklarını ayırt edebiliriz: duygusal, bilgi-

lenme, güçlü iradeli ve sosyal. 

Her bir öğretmen öğrenci yetiştirmek ve eğitmek için neyle uğraştığını 

anlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Rus Dili ve Edebiyatı, çalışma yöntemleri, modern 

ders, etkinlik, öğretme, geliştirme ve eğitim 

 

“Methods and Techniques of Work in the Classroom of the Russian  

Language and Literature” 

 

ABSTRACT:  

This lesson doesn’t start with a call, and long before him. Lesson must 

be imbued with  
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creativity while remaining a lesson. 

C. I. Hessen 

 

A modern lesson in Russian language and literature.  What should it be 

like? Are the requirements for the construction of the lesson, the methodology 

of its implementation outdated? Of course not.  The trinity of goals (teaching, 

developing and educating) is an essential component of any lesson. However, 

modern life makes its own adjustments to the teaching methodology. 

The effectiveness of the modern lesson is based on the wide realization 

of the connection with life, on the use of new forms of learning. 

The lesson of the Russian language and literature should make students 

think, analyze, defend their point of view.  This is not possible with a dry, dog-

matic approach to teaching. 

To inculcate interest in a lesson in the Russian language and literature 

means to achieve in the future a high level of student learning and good indi-

cators of the quality of knowledge, that is, to achieve the main goal of training. 

There are many methods by which you can interest children in Russian langu-

age lessons and increase their educational motivation. There is a wide selection 

of forms and methods of stimulating and motivating cognitive activity.  There 

are 4 blocks of the main methods of motivation: emotional, cognitive, volitio-

nal and social. 

Each teacher must understand what he is striving for in the education 

and training of students. 

Key Words: Russian language and literature, working methods, mo-

dern lesson, activity, teaching, developing and educating 

 

«Методы и приёмы работы на занятиях русского языка и 

литературы». 

Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него.  

Урок должен быть пронизан творчеством и вместе с тем оставаться 

уроком. 

С.И.Гессен 

 

Что же представляет собой современный урок русского языка и  

литературы? Как его проводить интересно? Устарели ли требования, 

предъявляемые к построению современного урока? Устарела ли сама 

методика его проведения? Естественно же, нет. Общеизвесное 

триединство целей – обучающая, развивающая и воспитывающая – 

обязательный компонент каждого урока. 

Однако современная жизнь вносит свои изменения в методику 

преподавания русского языка и литературы. 

Пожалуй, сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы 

о том, чтобы его общение со студентами было бы занимательным, 

интересным, эмоциональным, а самое главное – тем бесценным 
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приобретением, которое бы студенты смогли преобразовать в 

собственное мировосприятие и мироощущение. 

Эффективность любого, на наш взгляд, современного урока 

базируется на широкой реализации связи с жизнью, на применении новых 

форм обучения. 

Занятия по русскому языку и литературе должны заставлять 

студентов мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зрения. Но это 

неосуществимо при сухом, догматическом подходе к преподаванию. 

Ключевые слова: русский л язык и литература, актуальность, 

писатели и поэты, специалисты, русская культура, оригинальные тексты 

 

 

В своей статье постараемся рассмотреть важные методы и приёмы на 

занятиях русского языка и литературы. 

Вырабатывая свои преподавательские задачи и решая их в ходе 

деятельности, мы надеемся получить на выпуске не только человека, который 

владеет навыками устной и письменной речи. Однако, хотелось бы получить 

человека, обладающего высоким вкусом к слову, человека, которого 

раздражает убогая речь. 

На своих занятиях, параллельно с традиционными технологиями, нами 

используются также современные образовательные технологии. Это: 

– групповые технологии (работа в парах); 

–технология встречных усилий (критического мышления); 

– проблемно-поисковое обучение; 

–  информационно-коммуникационные технологии; 

– здоровьесберегающие технологии; 

– дифференцированное обучение; 

– технология личностно-ориентированного обучения, творческая работа, 

самостоятельная работа; 

- проектная методика. 

Наиболее интересной формой для сотрудничества и взаимопомощи 

является парное обучение. Потому что, в паре студенты могут проверить друг 

друга, закрепить новый материал, повторить пройденный материал. 

В устной работе мы часто используем такие виды заданий, как 

взаимопроверка правила (устный опрос). Студент рассказывает соседу по 

парте правило, затем приводит примеры и объясняет их. После этого студенты 
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меняются ролями, оценивают друг друга. Преподаватель может спросить 

любую пару. Кроме этого, используется такая форма устной работы, как 

учебный диалог. Это способствует заинтересованности студентов, делает урок 

более занимательным. 

В письменных работах в паре студентам очень нравится такой вид 

работы, как «словарный диктант». Дома студенты готовятся к словарному 

диктанту по заданиям упражнений на изученное орфографическое правило, 

составляют словарный диктант в тетради, на занятии диктуют его соседу. 

В целом, работа в парах очень нравится студентам. Они с удовольствием 

готовят дома словарные взаимодиктанты, с интересом работают на занятиях. 

Усвоение нового материала происходит в непосредственном учебном диалоге. 

В данном случае роль преподавателя – оказывать помощь и консультировать, 

решая спорные вопросы. 

Основное внимание на занятиях русского языка мы уделяем анализу 

текста, работе с текстом. 

Одна из важнейших проблем сегодняшнего вуза – резкое падение 

интереса студентов к русскому языку. И результатом этого стало снижение 

грамотности, неумение правильно, логично выразить свою мысль. 

При изучении мотивации встаёт вопрос: что является её движущей 

силой, что, в то же время, её формирует. Эта проблема актуальна не только для 

университетского возраста, но и для других периодов жизни человека. Как 

формируется мотивация у людей?  Как она меняется и от чего эти изменения 

зависят? 

Мотивы определяются убеждениями, идеалами, установками, 

потребностями, интересами. Все эти психические образования взаимосвязаны 

и влияют друг на друга. 

Задача педагога – диагностировать мотивацию студентов и в случае 

необходимости направлять её в нужное русло. Это будет способствовать 

формированию социально успешного жизненного стиля учащегося [3; 5]. 

В настоящее время вспомнить эти слова особенно своевременно, 

поскольку, мы все замечали по собственному опыту, что существует проблема 

утраты познавательного интереса учащихся к учению и, как следствие, 

происходит ухудшение успеваемости [3]. 

По этой причине перед нами, преподавателями русского языка и 

литературы, встали вопросы: Как избежать всего этого? Как изжить скуку на 

занятии? Что нужно сделать, чтобы учение стало интересным для студентов? 
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Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо в  педагогической 

деятельности обратиться к проблеме формирования и сохранения 

познавательного интереса к учению, как способу развития личности. 

Привить интерес  к уроку русскому языку и литературы – значит 

добиться в дальнейшем высокого уровня обученности студентов и хороших 

показателей качества знаний, то есть достичь основной цели обучения. Есть 

множество методов, посредством которых можно заинтересовать студентов на 

занятиях русского языка, повысить их учебную мотивацию. 

В нынешнее время сложно представить подготовку к занятиям, их 

проведение без использования современных информационно-

коммуникативных технологий. При этом применение информационных 

технологий заставляет пересматривать не только планирование, но и 

содержание учебного предмета. Также меняется и роль обучающихся. Задача 

студентов сводится к постоянному самостоятельному поиску, обобщению и 

систематизации изучаемого материала, так как современные информационные 

системы обеспечивают доступ к большому объёму знаний. И для того, чтобы 

«не потеряться» в этом потоке информации, студенту нужна помощь 

преподавателя, который владеет современными педагогическими 

технологиями. 

Для того, чтобы студенты стали активными участниками процесса 

обучения, нужно в такой форме организовать учебную деятельность, чтобы им 

было интересно приобретать новые знания, умения и навыки. 

Мы уже отмечали, что изменения, происходящие сегодня в мире, 

вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и 

воспитания. Перед преподавателем поставлены новые цели: это формирование 

универсальных учебных действий и мотивации к обучению. Содержание 

образования не сильно меняется, существенно изменяется роль преподавателя, 

которому необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как 

систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития 

личности. 

Преподаватель должен не только понимать, чему и как учить, но и 

организовывать процесс таким образом, чтобы студенты задавались 

вопросами: «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?».  

Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым 

студентом конкретного знания. Из пассивного слушателя студент должен 

превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность. В 
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нынешнее время очень важно обеспечить общекультурное, личностное и 

познавательное развитие молодёжи. 

Главная задача каждого преподавателя – не только дать студентам 

определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить 

учиться. Преподавателю необходимо не только доступно всё рассказать и 

показать, но и научить студента мыслить, привить ему навыки практических 

действий. По моему мнению, этому могут способствовать активные формы и 

методы обучения [2; 14-15]. 

Для формирования у студентов самостоятельного мышления, и на уроках 

русского языка, и на уроках литературы нами используются несколько 

приёмов: кластер, синквейн, инсерт. 

Всем известно, что кластер – это графическая форма организации 

информации, при котором выделяются главные смысловые единицы, 

фиксирующиеся в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он 

представляет собой изображение, которое способствует систематизации и 

обобщению учебного материала. 

Приём кластера может применяться на любой из стадий занятия. 

На этапе вызова студенты высказывают и фиксируют все имеющиеся 

знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для 

активизирования познавательной деятельности студентов, мотивации к 

размышлению до начала изучения определённой темы. 

На стадии осмысления использование кластера даёт возможность 

структурировать весь учебный материал. 

На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию 

систематизирования полученных знаний. 

Кластер оформляется в виде кисти руки или модели солнца с лучиками. 

В центре помещается главное понятие, мысль, а по краям помеачаются более 

крупные смысловые единицы, которые соединены с центральным понятием 

прямыми линиями. Тут могут быть слова, словосочетания, предложения и т.д. 

Они выражают мысли, идеи, факты, образы, ассоциации, которые касаются 

пройденной темы. А вот вокруг «лучиков» солнца могут находиться менее 

сушественные смысловые единицы, которые более полно раскрывают тему и 

расширяют логические связи. Очень важно уметь конкретизировать категории, 

обосновывая их посредством мнений и фактов, содержащихся в изучаемом 

материале. 
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Следующий приём – это Инсерт. Он больше всего подходит для занятий 

по усвоению новых знаний, для занятия по актуализации новых знаний и 

умений 

Этот приём требует от студента не пассивного чтения, а внимательного. 

Ежели раньше студент попросту пропускал неясные моменты в тексте, то 

приём Инсерт заставляет обратить на них внимание, сосредоточиться на 

каждой строке текста. 

«Название приёма представляет собой аббревиатуру: 

I – interactive (интерактивная). 

N – noting (познавательная). 

S – system for (система). 

E – effective (для эффективного). 

R – reading (чтения). 

T – thinking (и размышления). 

 

Несмотря на то, что данный перевод несколько вольный, но передаёт 

суть метода» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что INSERT– это приём 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Он 

используется при работе с текстом, с новой информацией. 

Инсерт достаточно продуктивен, если нужно проработать большой пласт 

теоретического материала. 

 

V – в этом месте кратко записываются термины и понятия, 

встречающиеся в тексте, которые уже были известны. 

+ – здесь фиксируется всё новое, что стало известно из текста. 

—– в этом месте обозначаются противоречия. Говоря другими словами, 

студент отмечает то, что идёт вразрез с его знаниями и убеждениями. 

? – здесь перечисляются неясные моменты. Это такие моменты, которые 

требуют уточнения или же вопросы, возникшие по мере прочтения текста. 

Можно давать работу в парах или в группах. Студенты при этом 

обмениваются информацией. Выясняют, в чём совпали их мнения, а в чём 

возникли разногласия. 
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Следующий этап – это работа с аудиторией. На этом этапе каждая группа 

высказывает своё мнение по теме, приводит свои знания или высказывает идеи 

по данному вопросу. Вдобавок, ответы не должны повторяться. 

В большинстве случаев, преподавателям трудно выступать нейтральным 

слушателем: мы привыкли поправлять, исправлять, указывать на ошибки 

студентов. Отклонение от этого давления авторитета и есть одно из наиболее 

трудновыполнимых требований технологии критического мышления. 

 

На занятиях нами используется ещё один приём, который называется – 

Синквейн. Хотелось бы подробно остановиться на этом приёме.  

Синквэйн представляет собой составление стихотворения, состоящего из 

5 строк. Вместе с тем написание каждой из них подчинено определённым 

принципам, правилам. Следовательно, происходит краткое резюмирование, 

подведение итогов по изученному на занятии материалу.  

Приём «Синквейн» является одной из технологий критического 

мышления, активирующая умственную деятельность студентов через чтение и 

письмо. Хочется особо отметить, что написание синквейна – это свободное 

творчество. Оно требует от студента найти и выделить в изучаемой теме 

наиболее значимые элементы, проанализировать их, сделать конкретные 

выводы и в краткой форме сформулировать, опираясь при этом на главные 

принципы написания стихотворения. 

Синквейн – это желание вместить в короткой форме все свои знания, 

чувства, мысли, эмоции, ассоциации, это вероятность выразить своё мнение, 

касающееся любого вопроса, предмета, явления, события, которое и будет 

являться основной темой произведения. 

Иначе говоря, СИНКВЕЙН – это метод написания нешаблонных и 

красивых стихотворений. Именно поэтому, сегодня, синквейн, как метод 

обучения, приобретает всё большую популярность и всё чаще применяется в 

образовательном процессе. 

Помимо вышеуказанных методов и приёмов, на занятиях нами часто 

используется также тестовая система. 

Тестовая технология помогает при контроле знаний и умений студентов. 

Мы в своей практике применяем такие типы тестовых заданий, как задания, 

состоящие из вопроса и вариантов ответа; задания, предлагающие анализ 

суждений; задания, требующие заполнить пробел в предлагаемой таблице или 
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схеме; задания, требующие определить пропущенное во фрагменте текста 

слово или словосочетание и т.д. 

Подобные тестовые задания дают возможность студентам подготовиться 

к успешной сдаче экзаменов по русскому языку и литературе. 

В последнее время довольно много говорится об использовании 

компьютерных технологий на занятиях. 

Мы тоже согласны с тем, что введение компьютерных технологий в 

учебный процесс является неотделимой частью обучения и в школах, и в вузах. 

Считаем, что примененение компьютерных технологий в образовании 

необходимо, так как значительно повышается эффективность обучения и 

качество развивающихся знаний и умений. Использование компьютерных 

программных средств на занятиях русского языка и литературы даёт 

возможность преподавателю и разнообразить традиционные формы обучения, 

и решать различные задачи, а именно:  

- повысить наглядность обучения; 

- обеспечить его дифференциацию, повысить интерес к предмету; 

- облегчить контроль знаний; 

- формировать познавательную активность студентов. 

Компьютерные технологии заняли устойчивое место в организации 

учебного процесса не только по различным дисциплинам, но и в области 

филологии. 

Хотелось бы поговорить о приёмах работы с компьютером на уроках 

русской литературы. На занятиях по литературе мы создаём различные 

презентации, так как считаем, что это даёт возможность в ряде ситуаций как 

можно больше заинтересовать студентов темой. 

Компьютер способствует преподавателю создавать принципиально 

новые условия работы в учебной аудитории, информационно открытой всему 

миру, а также трансформирует способ мышления сегодняшних студентов так, 

чтобы он отвечал потребностям завтрашнего дня. 

Как же можно применять компьютер на занятиях? 

1) при объяснении нового материала для максимального его усвоения; 

2) для лучшего закрепления изученного материала; 

3) для усовершенствования контроля знаний студентов; 
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4) для создания интересной и продуктивной внеаудиторной работы по 

предмету, в частности, и поисково-исследовательской. 

Мы убеждены в том, что применение современных образовательных 

технологий на уроках русского языка и литературы даёт хорошие результаты, 

а именно: 

– совершенствует творческие, исследовательские способности 

студентов, повышает их активность; 

– содействует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

сознательному изучению материала, усвоению навыков самоорганизации, 

превращению знания в системные; 

– способствует формированию познавательной деятельности студентов 

и интереса к предмету; 

– развивает у студентов логическое мышление, намного повышает 

уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом. 

Использование современных образовательных технологий даёт нам 

возможность: 

• наполнить занятия новым содержанием; 

• совершенствовать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность студентов; 

• развивать элементы информационной культуры; 

•воспитывать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; 

•поддерживать самостоятельность в усвоении компьютерных 

технологий; 

• не отставать от жизни. 

Рассмотренные нами выше методы и приёмы обучения направляют 

деятельность каждого преподавателя на поддержку познавательного интереса 

своих студентов, развитие потребности и способности личности к 

саморазвитию, создание максимум условий к перерастанию потенциальной 

одарённости в развившуюся. 

 

«Современные формы, методы и приёмы работы на уроках русского 

языка и литературы дают возможность: 

– формировать умения и навыки умения работы с информацией; 
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– находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 

– анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде 

схем, таблиц, графиков; 

– сравнивать явления и объекты, выявлять их признаки, выявлять 

проблемы и определять пути их решения, используя различные источники 

информации и т.д.» [1; 35]. 

В заключении отметим, что использование активных методов и приёмов 

обучения даёт возможность обеспечить продуктивную организацию всего 

учебного процесса. Однако, как и в любой методике здесь есть особенности. А 

применять её или нет, это уже дело преподавателя и его творчества. 
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BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Cemal İYEM 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

 

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU 

Sakarya Üniversitesi 

ÖZET: Günümüz çalışma hayatında kurumlar açısından en önemli üre-

tim faktörü insandır. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi uygulamalarında 

personel sisteminin temel yapısını "insan kaynakları planlaması, norm kadro 

planlaması" oluşturur. Norm kadro "yasayla belirlenmiş kadro", "standartlaştı-
rılmış, tipleştirilmiş kadro ve görev" gibi anlamlara gelmektedir. 02.Ka-

sım.2018 tarihinde 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile birlikte ön lisans ve li-

sans düzeyinde öğrenci alan birimler ile bünyesinde anabilim / ana sanat dalı 

bulunan enstitüler tahsis edilecek kadroları ilgili esaslara göre belirlemektedir. 

Bu belirleme yapılırken en önemli kriter, fakülte veya bölüme öğrenci alan li-

sans programlarında toplam öğretim üyesi kadrosu, asgari kadro sayısından az 

olamamaktadır. Aslında yeni yönetmelik norm kadro uygulaması ile öğretim 

elemanı kadrolarına asgari ve azami sınırlandırmalar getirmektedir. Bu bağ-

lamda, çalışma yükseköğretim kurumlarındaki norm kadro planlamasında yeni 

yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeleri değerlendirmeyi amaçlamak-
tadır. Bu değerlendirme yapılırken Kasım 2018 tarihli, 30583 sayılı Resmi Ga-

zete'de yayımlanan yönetmelik detaylıca incelenerek, çalışmanın sonunda öne-

rilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Norm Kadro, Yükseköğretim, Öğretim Elemanı 

 

Determination and Usage of Teaching Norm Staff in Higher Edu-

cation: An Evaluation 

 

ABSTRACT: In today's working life, the most important production 

factor for institutions is human. In this context, the basic structure of the per-

sonnel system in human resources management practices is "human resources 

planning, norm staff planning". Norm staff means kadro staff determined by 
law,, standart standardized, typified staff and duty ". With the Yönetmelik 
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Regulation on the Determination and Use of Academic Staff in State Higher 

Education Institutions giren published in the Official Gazette dated November 

2, 2018, numbered 30583, the units that accept students at the undergraduate 

and undergraduate levels and the institutes with main department / main art will 

be allocated. determines the cadres according to the relevant principles. The 

most important criterion for this determination is that the total number of fa-

culty members in undergraduate programs that accept students to the faculty or 

department cannot be less than the minimum number of staff. In fact, the new 

regulation introduces minimum and maximum limitations to the teaching staff 
with the norm staff practice. In this context, the study aims to evaluate the re-

gulations introduced by the new regulation in norm staff planning in higher 

education institutions. During this evaluation, the regulation published in the 

Official Gazette dated November 2018 and numbered 30583 will be examined 

in detail and suggestions will be made at the end of the study. 

Key Words: Norm Staff, Higher Education, Instructor 

 

 

Giriş: 

Norm kadro uygulaması bir kurumun stratejisini belirlemede en önemli fak-

törlerden başında gelmektedir. Norm kadro çalışmaları kusursuz yapılmalıdır ki 

ilerde daha büyük sorunlara yol açılmasın. Bu uygulama tek seferlik bir olay değildir 

en azından yılda belli aralıklarla uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.  

Bu sayede planlanan sürecin devamlılığı sağlanmış ve değişen dünya şartlarına 

ve beklentilere uyum sağlamak daha kolay ve sistematik bir hale gelmiş olacaktır. 

Norm kadro süreci ile kurumlar insan kaynağını bir maliyet unsuru olmaktan çıkarıp, 

bir üretim faktörü haline dönüştürmüş olacaklardır.  

Kurumlar hangi zaman dilimi içinde, hangi özelliklere sahip, hangi departman-

larda istihdam edilmek üzere kaç personele ihtiyaçları olduklarını norm kadro uygu-

laması ile belirler. Bu bağlamda çalışma, yükseköğretim kurumlarında norm kadro 

sürecini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu tartışma 02.Kasım.2018 tarihli Resmi Gazete 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Ele-

manı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kap-

samında yapılmıştır. 

 

1.Kavramsal Çerçeve 

1.1.Norm Kadro Kavramı 

Norm sözcüğü, “düzgü, kural, doğal yasa” anlamlarını ifade eden bir kavram-

dır. Kadro ise, “bir görevin yürütülmesi için gereken şeylerin bütünü” olarak tanım-

lanmaktadır (İyem; 2017). 
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Norm kadro, bir kurumdan beklenilen hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebil-

mesi için gereken kişi sayısını ve bu kişilerde aranacak niteliği ve niceliği ifade et-

mektedir. Bu bağlamda norm kadro için kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini 

eksiksiz yerine getirebilmeleri için ihtiyaçları olan kadronun nitelik ve nicelik olarak 

belirlenmesidir (Mello;2014). 

Kamu yönetimi sisteminin genel örgütsel yapısı için yeni bir düzenleme olan 

norm kadro uygulaması ile kamu sektöründen istihdam edilen insan kaynağı bir ma-

liyet unsuru olmaktan çıkıp bir üretim faktörü haline dönüşmektedir (İyem; 2017) 

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli kadroların belirlenmesi ve bu 

kadroların görev, yetki ve sorumluluklarını açık net bir şekilde belirlenmesi kamu 

yönetim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için son derece önemlidir (Akçakaya;2008). 

Norm kadro bir anlamda, kamu yönetimi sisteminin ve anlayışının yeniden yapılan-

dırılması sürecidir (Özdemir;2010). 

Hem reorganizasyon hem de sistem uyarlamalarında kullanılabilen norm 

kadro çalışmasını “Kuruluşların görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduk-

ları optimal kadronun nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi” olarak tanımlayabiliriz 

(Akçakaya;2010). 

Yine Akçakaya (2010) bu süreci: 

-Örgütün mevcut ve ileriye yönelik amaçlarının belirlenmesi 

-Belirlenen amaçlar doğrultusunda örgütsel yapının şekillendirilmesi 

-Yeni yapıya yönelik iş analizlerinin, iş tanımlarının ve iş envanterlerinin ya-

pılması 

-Her görev için insan kaynağı niteliğinin belirlenmesi 

-Mevcut personel envanterinin çıkarılması 

-Mevcut ile yeni oluşturulan arasındaki farkın nasıl giderileceğinin hesaplan-

ması 

-Her departman için norm kadro sayısının belirlenmesi 

olarak ifade etmek mümkündür. 

 

2.Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadro-

larının Belirlenmesi ve Kullanılması 

02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren; "Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine 
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ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile Yükseköğretimde norm kadro belirlemesi 

süreci ile ilgili esaslar ortaya konulmuştur.   

Özellikle ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; 

"Yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarını bu Yönetmelikte belirlenen 

esaslar çerçevesinde yapar. Fakülte veya bölüme öğrenci alan lisans programlarında 

toplam öğretim üyesi kadrosu, asgari kadro sayısından az olamaz." düzenlemesi yer 

almaktadır.  

Bu çerçevede; Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından alınan kararda; ilgili 

birimler, norm kadro sayılarını 6'ye göre planlayacak olup, araştırma üniver-

sitelerinde ise bu sayı 12 olarak dikkate alınacaktır. 

Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki düzenlemeyle birlikte "Öğretim elemanı 

kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans 

ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim ku-

rumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alına-

rak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet 

yükseköğretim kurumunca atama yapılır." hükmü getirilmiştir. 

Bunun yanı sıra yeni yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeler şu şekilde 

ifade edilebilir: 

1- Norm kadro yönetmeliğinde, yükseköğretim kurumlarında bir programda 

eğitim ve öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen as-

gari öğretim elemanı sayısı "asgari kadro sayısı" olarak tanımlanmıştır. Lisans 

düzeyinde asgari 3 (üç) öğretim üyesi şartı aranmaktadır. Ön lisans programlarında 

1 (bir) kişi yüksek lisans mezunu olmak üzere asgari 3 (üç) öğretim görevlisi olarak 

belirlenmiştir. 

2-  Yükseköğretim kurumlarının norm kadro sayısı bir bölüm için belirlenen 

asgari kadro sayısının yani eğitim-öğretime başlayabilmesi için Yükseköğretim Ku-

rulu tarafından belirlenen "asgari kadro sayısının iki katına kadar " olacaktır. 

Ancak, ihtisaslaşma kapsamında seçilen Yükseköğretim kurum ve ku-

ruluşlarında "ihtisas alanlarıyla ilgili birimleri" için norm kadro planlamalarını asgari 

kadro sayısının üç katına kadar yapabilecektir. 

Öte yandan, yakın tarihte "Araştırma Üniversitesi" olarak seçilen üniver-

sitelerde norm kadro planlaması asgari kadro sayısının dört katına kadar yapıla-

bilmesi noktasında gerekli düzenleme yapılmıştır. 
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3-  Yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak norm kadro planlamasın-

dan sonra kadro sayısının yetersiz olması halinde, norm dışı kadro talebi değer-

lendirmeye alınacaktır.  

4- Anabilim/anasanat dalına öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile 

bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim 

elemanı asgari kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun ve bölüm 

başkanlığının uygun görüşü aranmak şartıyla ilgili fakülte ve üniversite yönetim ku-

rulu kararıyla iki katına kadar artırılabilecektir.  

5- İhtiyaç olması haricinde fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması 

yapılamayacaktır. 

6- Norm kadro sayısının üniversitelerce dağıtımında; fakülte veya bölüm 

lisans programı için anabilim/anasanat dalı çeşitliliği göz önünde bulundurularak 

fakülte veya bölümü oluşturan anabilim/anasanat dallarının her birine bir öğretim 

üyesi düşecek şekilde planlanması hedeflenmiştir.  

7- "Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi İstihdamı" olarak adlandırılan 

öğretim elemanı alımlarına dair düzenlemelere de norm kadro uygulamasında yer 

verilmiştir.  

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim ele-

manı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişme-

sinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere 

yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilebilmektedir. 

8-  Yükseköğretim kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilecek araştırma 

görevlisi kadrolarının kullanımı tamamıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır.   

 

Sonuç ve Değerlendirme: 

Sonuç olarak, norm kadro sayılarının üniversitelerde belirlenebilmesi için ön-

celikle Yükseköğretim Kurulu tarafından bir programda eğitim ve öğretime başla-

mak için belirlenen asgari öğretim elemanı sayısının, fakülte bazlı eğitim verenler 

için fakülte bazlı olarak, bölüm bazlı eğitim verenler için bölüm bazlı, anabilim dalı 

bazında eğitim verenler için de anabilim dalı bazında tespit edilerek kurumlarla pay-

laşılması gerekmektedir. Bu paylaşım yapılırken programlardaki öğrenci sayıları, öğ-

retim elemanı başına düşen öğrenci sayısı da oldukça önemlidir. Norm kadro uygu-

laması ile Yükseköğretim kurum ve kuruluşlarında insan kaynağını bir maliyet un-

suru olmaktan çıkarıp, bir üretim faktörü haline dönüştürmek de mümkün olacaktır. 

Ancak burada doğru bir iş analizi, iş tanımı, iş gerekleri, iş envanterlerinin tanımlan-

ması gerekmektedir.  
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ OKUL GELİŞİM 

PLANLARININ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZBAYINDIR 

Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim kurumlarına ait 2019 yılına 

ait okul gelişim planlarının analizini yaparak ortaöğretim kurumlarının gele-

ceğe yönelik eylemlerini ortaya koymaktır. Okulun amaçlarına ulaşması için 

bir yol haritası niteliğinde olan okul gelişim planları okulun etkililiğini artıran 

en önemli araçlardan bir tanesidir. Okul gelişim planları okulun tüm paydaşla-

rına okulun gelecekteki eylemlerine yönelik açık ve net bir şekilde bilgi ver-

mektedir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araş-

tırmanın çalışma grubunu Gaziantep Nizip İlçesindeki 12 ortaöğretim kurumu 

oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; okul gelişim planlarında fiziksel, aka-

demik, veli ve çevre ile ilişkili sorunların olduğu tespit edilmiştir. Okul gelişim 

planlarında fiziksel sorunların çözümüne yönelik öneriler; hayırsever velilerle 

iletişime geçilmesi ve destek istenmesi, öğrencileri değişik sanatsal ve sportif 

aktivitelere yönlendirme şeklindedir. Okul gelişim planlarında akademik so-

runların çözümüne yönelik öneriler; öfke kontrolü seminerleri, değerler eği-

timi, okul disiplin kurulunun daha aktif hale getirilmesi, öğrencileri destekleme 

ve yetiştirme kurslarında verimliliği sağlama, zümre öğretmenleri arasındaki 

işbirliğini artırma, Okuma etkinliklerinin artırılması, kitap kampanyaları dü-

zenlenmesi, öğrencileri değişik sanatsal ve sportif aktivitelere yönlendirmek 

olduğu tespit edilmiştir. Okul gelişim planlarında veli ve çevre sorunların çö-

zümüne yönelik öneriler ise; rehber öğretmen öncülüğünde velilerle iki ayda 

bir toplantı yapma, veli ziyaretlerinin artırılması ve teknoloji kullanımında far-

kındalık oluşturmak için veli ve öğrencilere seminerler düzenlenmek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ortaöğretim Kurumları, Okul Gelişimi, Okul Ge-

lişim Planları 

 

Analysis of School Development Plans of Secondary  

Education Institutions 

 

ABSTRACT: The purpose of this research; The aim of the course is to 

analyze the school development plans of secondary education institutions in 

2019 and to reveal the future actions of secondary education institutions. 

School development plans, which serve as a road map for achieving the goals 



Fatih BOZBAYINDIR 

92 

of the school, are one of the most important tools that increase the effectiveness 

of the school. School development plans provide all school stakeholders with 

clear and clear information about the school's future actions. This study is a 

case study of qualitative research patterns. The study group of the study con-

sists of 12 secondary schools in Nizip district of Gaziantep. As a result of the 

research; it is determined that there are physical, academic, parent and environ-

ment related problems in school development plans. Suggestions for solving 

physical problems in school development plans; contacting philanthropic pa-

rents and asking for support are in the form of directing students to various 

artistic and sporting activities. Suggestions for solving academic problems in 

school development plans; anger control seminars, values education, making 

the school disciplinary committee more active, providing students with effici-

ency in supporting and raising courses, increasing collaboration among group 

teachers, increasing reading activities, organizing book campaigns, directing 

students to different artistic and sporting activities. Suggestions for the solution 

of parents and environmental problems in school development plans; It has 

been concluded that there is a bi-monthly meeting with parents under the gui-

dance of guidance counselor, seminars are organized for parents and students 

in order to increase parents' visits and raise awareness on the use of technology. 

Key words: Secondary Education Institutions, School Development, 

School Development Plans 

 

 

1. Giriş 

Günümüzde bireysel ve toplumsal beklentilere bağlı olarak örgütler sürekli 

olarak kendini geliştirmeyi vizyon edinmektedir. Küreselleşme, kurumlara arasında 

etkileşimin fazla olması ve yönetim paradigmalarındaki değişim de örgütsel değişimi 

zorunlu hale getirmiştir. Tüm örgütler gibi eğitim örgütleri de değişim gereksinme-

lerinden etkilenmektedir. Özellikle de açık bir sistem olan okul, bu yenileşme istek-

lerine karşı daha kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, okullarda deği-

şim son derece doğal ve kaçınılmaz bir olgudur (Beycioğlu ve Aslan, 2010). Okul-

larda bu değişim ve gelişimi etkili hale getiren araçlardan birisi okul geliştirme plan-

larıdır. Okul Geliştirme (OG) uygulamalarla eğitimde ve okullarda değişim yaşan-

maktadır (Şahin, 2015:623) Örgütler gelişim sürecini gerçekleştirirken amaç ve he-

deflerini açık, anlaşılır ve katılımcı bir şekilde hazırlamalıdır. Bu özelliklerin yer al-

ması okul gelişim sürecini daha etkili yapabilmektedir. Örgütün yol haritasını belir-

leyen amaç ve hedeflerin ne zaman, nerede, kim tarafından gerçekleştireceğini içeren 

belgeler ise okul planlarıdır. Okullarda verilen eğitim-öğretim hizmetinin kalitesinin 

sağlanmasında, istek ve gereksinimler doğrultusunda yapılan gelişimsel planlama sü-

reci önemlidir (Balkar, 2010:166).  
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Okul gelişimin başarılı olması için değişimin doğru bir şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir (Haris, 2002; Opdenakker ve Damme, 2007). Değişimi doğru bir şe-

kilde yönetmenin araçlarından biri de planlamadır. Etkili bir okul planı; okulun per-

formans düzeyini etkileyecek yönetim, öğrenme ve öğretme süreçlerini destekleye-

cek olumlu faktörlerin etkisini artırmayı amaçlarken olumsuz faktörlerin etkisini en 

aza indirgemeyi sağlayacak stratejileri içermelidir (MEB, 2007, Gökyer, 2011). Okul 

plan oluşturma sürecinde; paydaşların beklentilerini, okulun fiziki ve finansal duru-

munu, öğretmenlerin performansını, okul yönetim anlayışını, okul kültürü ve ikli-

mini, veli ve öğrenci profilini ve bağlı olduğu üst birimlerin amaç ve beklentilerini 

dikkate almalıdır. Çünkü içinde bulunduğu konum itibarıyla kendine özgü bir plan 

oluşturma planın gerçekleştirme olasılığını artıracaktır.  

Okul geliştirme, bir okulla ilgili sorunları bir bütün olarak ele alma ve bu so-

runları süreç odaklı bir şekilde durumsal şartları göz önünde bulundurarak çözmeyi 

amaçlayan bir süreçtir (Hopkins, 2004). Okul geliştirme çalışmaları, okulu daha et-

kili ve verimli hale getirebilmek, böylece okulu daha başarılı kılmak ve okul iklimine 

olumlu yönde katkı sağlamak adına tüm çabaları kapsamaktadır (Yalçın, 2010). Okul 

gelişim planı okulun etkili bir kurum hâline getirilmesi için önemli bir araçtır. Oku-

lun belirlediği stratejik amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için bir yol haritası 

niteliği taşır (MEB, 2007). 

 

2. Yöntem 

Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın ça-

lışma grubunu Gaziantep Nizip İlçesindeki 12 ortaöğretim kurumu oluşturmaktadır. 

Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı 

okul türlerinin (Meslek, Anadolu, Sosyal ve Fen Lisesi) okul gelişim planları araştır-

maya dahil edilmiştir. Maksimum çeşitlilik yaklaşımında çalışılan probleme taraf 

olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmak ve bu sayede prob-

lemin farklı boyutlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 12 or-

taöğretim okulunun 2019 yılında yaptıkları okul gelişim planlarının analizi yapılmış-

tır. Veriler içerik ve frekans analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verile-

rin analizinde nitel veri analiz programı (ATLAS.ti 6)  kullanılmıştır. Analiz süre-

cinde öncelikle okul gelişim planlarındaki sorunlar daha sonra okulların bu sorunlara 

yönelik eylem planları analiz edilmiştir.   
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3. Bulgular 

Okul gelişim planlarında okulun fiziki şartlarına ilişkin sorunlar ve bu sorun-

lara yönelik eylem planlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Okul Gelişim Planlarındaki Okulun Fiziki Şartlarına İlişkin Sorunlar 

ve Eylem Planları 

 

 

Sorunlar 

 

f 

 

Eylem İfadeleri 

 

f 

 

Okulun bütçesinin olmaması 

 

5 

Hayırsever velilerle iletişime geçilmesi ve 

destek istenmesi 

1 

Bakanlık ve kaymakamlık tarafından 

maddi destek sağlanması 

1 

 

 

Sportif ve sanatsal faaliyet alan 

ve malzemelerin yetersizliği 

 

 

 

5 

Öğrencileri değişik sanatsal ve sportif akti-

vitelere yönlendirmek 

2 

Spor malzemelerinin artırılması 1 

Spor ve sanat alanlarının oluşturulması ve 

müzik atölyesinin kurulması 

1 

Projeler yapılarak malzeme ve sportif alan-

ların okula kazandırılması 

1 

 

Atölye ve bilgisayar laboratu-

varının olmaması 

 

 

5 

Okulun ihtiyacın karşılayacak alanlar için 

İlçe Milli Eğitim ile görüşme 

1 

Eski olan tesisatın yenilenmesi 1 

Okul içindeki atıl haldeki sınıfların değer-

lendirilmesi 

1 

 

 

 

 

 

 

Okul yönetimin ilçe Milli Eğitim Müdürlü-

ğüne iletmesi 

1 

Okulun fiziki şartlarına uygun sayıda öğ-

renci alımının yapılması 

1 
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Sınıf mevcutlarının kalabalık 

olması 

 

5 

Gerekli kurumlarla koordine olup bina tah-

sisi veya temini sağlanması 

1 

Sınıf mevcutlarının standart hale getiril-

mesi 

1 

Yeni okulların açılması ile öğrencilerimizin 

bir kısmının onlara kaydırılması 

1 

 

 

Okul güveliğinin yetersiz ol-

ması 

 

 

2 

Güvenlik görevlerinin hizmet içi eğitime 

alınması 

1 

Bakanlıktan yeterli miktarda ödenek isten-

mesi 

1 

Okul-Aile Birliğinden destek alınması 1 

Emniyet birimlerinden destek alma 2 

 

 

Teknolojik yetersizlik 

 

 

2 

Bakanlık ve kaymakamlık tarafından tek-

nolojik destek sağlanması 

2 

Okulun internet ağ altyapısı fiber hızında 

olması 

1 

Okuldaki tüm sınıflarda, odalarda ve atöl-

yelerde erişim olacak şekilde internet bağ-

lantısı sağlama 

1 

Okul personellerine gerekli eğitim verile-

cek 

1 

Pansiyon yemekhane kapasite-

sinin yetersiz olması 

1 İlçe ve il milli eğitim müdürlüğüne iletil-

mesi 

1 

Yeterli kırtasiye malzemesinin 

temin edilmemesi (fotokopi ka-

ğıdı, vs.) 

 

1 

Ders öğretmenleri tarafından temin edil-

mesi 

1 

Farklı etkinlikler ile okul bütçesine katkıda 

bulunulması 

1 

 

 

 

 

Öğrenciler yönelik seminerler 1 

Kısa filmler ve paneller düzenleme 1 



Fatih BOZBAYINDIR 

96 

Öğrencilerin okulu temiz tut-

maması 

 

1 

Öğrencilere temizlik ile ilgili sorumluklar 

ve görevler verilmesi 

1 

Sağlık ve temizlik kulübünün etkin bir şe-

kilde çalışması 

1 

Okul ve sınıf temizlik kontrol rubriklerinin 

oluşturulması ve takip edilmesi 

1 

 

 

Okulun temiz olmaması 

 

 

1 

Hizmetlilerin hijyen konusunda bilgilendi-

rilmesi 

1 

Öğrencilere farkındalık kazandırılması 1 

Öğretmenler odası ve lavabo için ödenek 

talebinde bulunulması 

1 

Hayırsever vatandaşlar ile iletişime geçmek 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde okul gelişim planlarında okulun fiziki şartlarına yöne-

lik en fazla yer verilen sorunlar sırasıyla; okulun bütçesinin olmaması, sportif ve sa-

natsal faaliyet alan ve malzemelerin yetersizliği, atölye ve bilgisayar laboratuvarının 

olmaması, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, okul güveliğinin yetersiz olması, tek-

nolojik yetersizlik, pansiyon yemekhane kapasitesinin yetersiz olması, yeterli kırta-

siye malzemesinin temin edilmemesi (fotokopi kâğıdı, vs.), öğrencilerin okulu temiz 

tutmaması ve okulun temiz olmaması şeklindedir. Okulların fiziki sorunları; hayır-

sever vatandaşların ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden finansman desteği ve iletişimi, 

projeler, kurumlar arası koordinatörü sağlama ve fiziksel iyileştirmeler ile çözmeye 

çalıştıkları görülmektedir.  

 

Okul gelişim planlarında okulun akademik sorunları ve sorunlara yönelik ey-

lem planlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Okul Gelişim Planlarındaki Okulun Akademik Sorunları ve Eylem 

Planları 

 

Sorunlar 

 

f 

 

Eylem İfadeleri 

f 

 

 

Akademik başarının 

düşük olması 

 

 

10 

Öğrencileri Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ve-

rimliliği sağlama 

4 

Zümre öğretmenleri arasındaki işbirliğini sağlama 3 

Veriye dayalı akademik başarıya yönelik eğitim yapıl-

ması 

2 

Düzenli denemelerin yapılması 2 

Sınıf geçme yönetmeliğinin tekrar ele alınması 2 

Öğretim stratejileri konusunda öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme çalışması yapılması 

2 

Rehberlik servisinin amaca uygun ve hedef odaklı çalış-

ması  

2 

Veli öğrenci, öğretmen işbirliğinin sağlama 2 

Öğrencilerin eksik olduğu konuların tespit edilip bu ko-

nuda destek eğitimi 

1 

Öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı seminerler vermek 1 

Sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumu olma tale-

binde bulunma 

1 

Taşımalı öğrencilerin kursa katılımının sağlanması için 

hafta sonu taşıma sistemine devam edilmesi 

1 

Derslerin verimini artırmak için öğretmenlere yönelik 

mesleki eğitimle yapma 

1 

Üniversite ziyaretlerinin yapılması 1 

TYT-AYT Deneme sınavları yapmak 1 



Fatih BOZBAYINDIR 

98 

 

 

 

 

 

Kütüphanenin ye-

tersiz olması 

 

 

 

 

 

 

5 

Okuma etkinliklerinin artırılması 2 

Kitap kampanyaları düzenlenmesi 2 

Kitap alımı sağlanması 1 

Yayınevleri ve diğer kurumlarla iletişime geçerek kitap 

talebinde bulunma 

1 

Kütüphaneye ortamın okul-aile birliği tarafından iyileş-

tirilmesi 

1 

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve ilgisini artıran kitap 

listesinin oluşturulması ve karşılanması 

1 

Ayın kitabı köşesinin oluşturulması 1 

Öğrencilerin okuduğu kitapları sınıfta anlatması ve tar-

tışması 

1 

 

 

 

 

 

Disiplin sorunu 

 

 

 

 

 

4 

Öfke kontrolü seminerleri 2 

Değerler eğitimi 1 

Okul disiplin kurulunun daha aktif hale getirilmesi 1 

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik iletişim eğitimleri dü-

zenlemek 

1 

Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerini daha etkin 

hale getirmek 

1 

Alınan kararların net ve tutarlı olmasının sağlanması 1 

Zararlı alışkanlıklarından dolayı hayatları zor duruma 

düşen insanları okula davet edilmesi 

1 

 

 

 

Değerler eğitiminin 

yetersizliği 

 

 

 

4 

Değerler eğitimi kapsamında uzman kişilerin, eğitim 

vermesi 

1 

Her sınıf öğretmeninin haftada 1 saat sınıfında değerler 

eğitimi ile alakalı Rehberlik çalışması yapması 

1 

Ayın değeri belirlenip onunla ilgili eyleme yönelik et-

kinlikler yapılması 

1 
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Örnek öğrencilerin ödüllendirilmesi 1 

Öğrencilerin değerler ile ilgili kısa film oluşturması ve 

bunun sosyal medyada paylaşılması 

1 

 

 

 

Destekleme ve ye-

tiştirme kurslarına 

katılımın az olması 

 

 

 

 

3 

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerin açılması 2 

Veriye dayalı olarak DYK'nın etkililiğini takip etme 1 

Velileri öğrencinin gelişimi hakkında bilgilendirme 5 

Öğretmenlerin öğrencileri motive etmeye yönelik çalış-

malar yapma 

1 

Destekleme ve yetiştirme kurslarında yapılan çalışma-

ları öğrencilerle paylaşmak 

4 

 

 

Öğrencilerde 

okuma alışkanlığı-

nın az olması 

 

 

 

3 

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve ilgisini artıran kitap 

listesinin oluşturulması ve karşılanması 

1 

Okuma etkinliklerinin artırılması 3 

Ayın kitabı köşesinin oluşturulması 1 

Öğrencilerin okuduğu kitapları sınıfta anlatması ve tar-

tışması 

1 

Yabancı uyruklu 

öğrenci sayısının 

fazla olmasından 

dolayı iletişim so-

runu 

3 Sosyal faaliyetlerin arttırılması 3 

Yapılan yaz kurslarına katılımın ve devamın arttırılması 1 

Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Türkçe kursları açıl-

ması 

1 

Kendi öğretmenleriyle kendi dillerinde kendi okulla-

rında eğitim görmesi 

1 

 

 

Devamsızlık 

 

 

3 

Veli ziyaretleri yapmak 2 

Öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin araştırılması 

Okulu daha çekici hale getirmek için çalışmalar yapıl-

ması 

1 

Okula kayıt yapan öğrencilerin tespiti yapılacaktır 

Önleyici çalışmalar yapma 

1 
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Devamsızlık yapmayan öğrenciler ödüllendirilecektir 1 

 

 

Öğrencilerin vizyon 

sahibi olmaması 

 

 

 

3 

Eğitimde şiddeti ve zararlı alışkanlıkları konu edinen se-

minerler düzenlemek 

1 

Eğitimde şiddeti ve zararlı alışkanlıkları konu edinen 

panolar hazırlamak 

1 

Kariyer rehberliği yapma 1 

Öğrenci koçluğu sisteminin uygulanması 1 

 

Öğretmen ve öğ-

renci arasındaki ile-

tişim eksikliği 

 

 

3 

Öğretmen öğrenci iletişimini arttırıcı sosyal faaliyetler 

düzenleme 

2 

Mezunlar derneği kurma 1 

Mezun olan öğrencilerden tecrübelerini mevcut öğren-

cilerle paylaşmaları sağlama 

1 

Mezun köşesi oluşturma 1 

 

Sosyal faaliyetlerin 

yetersizliği 

 

2 

Çeşitli spor etkinliklerinin planlanması  1 

Gezi ve kültürel etkinlikler arttırılması 1 

Bürokrasinin azaltılması sağlama 1 

 

 

Öğrencilerin ders 

çalışma yöntemin-

deki eksikliği 

 

 

 

2 

Verimli ders çalışma yöntemleri ile alakalı seminer ça-

lışmaları yapma 

2 

Kütüphanenin aktif hale getirilmesi 1 

Sınav kaygısıyla baş etme yolları hakkında bilgi verme 1 

TYT ve AYT ile Yükseköğretime yerleşen öğrenci sa-

yısı artırılması 

2 

DYK kurslarına katılım oranı artırma 1 

Öğrenci başarısını takip etmek ve gerekli dönütleri sağ-

lama 

1 

  Ailelerin okul başlamadan önce çocuklarıyla beraber 

okulu ziyaret etmesini sağlama                                   

1 
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Okula uyum sorunu 

 

1 

Okulun ilk haftası öğrencilere yönelik bir uyum eğitimi 

düzenleme 

1 

Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile sosyal ve kültürel faa-

liyetler düzenleme 

1 

Öğrenci seviyesi ile 

Öğretim programı-

nın uyumsuzluğu 

 

1 

Sınavla öğrenci alınması  1 

Öğrencilerin öz ba-

kım becerilerinin 

yetersiz olması 

 

1 

Veli bilgilendirmesi yapma 1 

Öğrencilere bu konuda eğitim verecek uzman bireyleri 

okula getirmek 

1 

Meslek derslerinin 

kültür derslerine na-

zaran daha önemli 

görülmesi 

 

1 

Bilgilendirme toplantıları ve sunumların yapılması 1 

Temel derslerin 

seçmeli ders kate-

gorisine çekilmesi 

 

1 

Yeni sistemde temel derslerin zorunlu derslere dâhil 

edilmesi 

1 

 Öğrencilerde okula 

yönelik olumsuz 

algı 

1 Öğrencilerimizin okula yönelik olumsuz algısını değiş-

tirecek çeşitli sosyal faaliyetler yapmak 

1 

 

 

İlgi ve yeteneğe uy-

gun eğitimin olma-

ması 

 

 

 

1 

Okula örnek şahsiyetler çağrılarak öğrencilerin eğitsel 

ve mesleki beklentileri artırılması 

1 

Halk Eğitim desteğiyle okulumuz bünyesinde sportif, 

sanatsal ve kültürel kursların açılması 

1 

Velilerimize eğitimin önemi konusunda seminerler dü-

zenlenme 

1 

Öğrencilere yönelik olarak eğitsel hedefler belirlemeye 

yönelik sosyal faaliyetler yapma 

1 
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Tablo 2 incelendiğinde okul gelişim planlarında okulun akademik sorunları 

sırasıyla; akademik başarının düşük olması, kütüphanenin yetersiz olması, disiplin 

sorunu, değerler eğitiminin yetersizliği, destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın 

az olması, öğrencilerde okuma alışkanlığının az olması, yabancı uyruklu öğrenci sa-

yısının fazla olmasından dolayı iletişim sorunu, devamsızlık, öğrencilerin vizyon sa-

hibi olmaması, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim eksikliği, sosyal faaliyetlerin 

yetersizliği, öğrencilerin ders çalışma yöntemindeki eksikliği, okula uyum sorunu, 

öğrenci seviyesi ile öğretim programının uyumsuzluğu, öğrencilerin öz bakım bece-

rilerinin yetersiz olması, meslek derslerinin kültür derslerine nazaran daha önemli 

görülmesi, temel derslerin seçmeli ders kategorisine çekilmesi,  öğrencilerde okula 

yönelik olumsuz algı ve ilgi ve yeteneğe uygun eğitimin olmaması şeklindedir. Okul-

lar okul gelişim planlarında bu sorunların çözüme yönelik olarak; okuldaki kursların 

daha etkili hale getirilmesi, öğretmenlerin ve zümrelerin işbirliği içinde çalışması, 

veli ve öğrenciye yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması, okulun paydaşla-

rını daha aktif hele getirme, öğrencilerin takibi ve veriye dayalı planlama gibi eylem-

lere yer verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Okul gelişim planlarında personel ile ilgili sorunlar ve sorunlara yönelik eylem 

planlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Okul Gelişim Planlarında Personel İle İlgili Sorunlar Ve Sorunlara 

Yönelik Eylem Planları 

Sorunlar f Eylem İfadeleri f 

 

Öğretmenler arası iletişim ve 

işbirliğinin zayıf olması 

 

2 

Öğretmenlerle ziyaret (düğün, doğum, ölüm 

vb.) ve hediye günleri yapma 

1 

Öğretmenler arasında sosyal ve kültürel fa-

aliyetler artırılması 

1 

Norm kadro eksikliği 1 Görevlendirme ve ücretlendirme ile öğret-

men kadrosunu tamamlama 

1 

Hizmetli ve teknik personel 

sayısının yetersiz olması 

1 İlçe ve il milli eğitim müdürlüğüne iletil-

mesi 

1 

İş yoğunluğu 1 İdari işlerde aday öğretmenleri görevlen-

dirme 

1 
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Tablo 3 incelendiğinde okul gelişim planlarında personel ile ilgili sorunlar sı-

rasıyla; öğretmenler arası iletişim ve işbirliğinin zayıf olması, norm kadro eksikliği, 

hizmetli ve teknik personel sayısının yetersiz olması ve iş yoğunluğu şeklindedir. 

Okul gelişim planlarında bu sorunlara yönelik eylem planları ise; öğretmenler ara-

sındaki ilişkileri geliştirmek için kültürel ve sosyal faaliyetlere yer verilmesi ve per-

sonel eksikliğini çözmek için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulması şeklindedir. 

Okul gelişim planlarında çevre ile ilgili sorunlar ve sorunlara yönelik eylem 

planlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Okul Gelişim Planlarında çevre İle İlgili Sorunlar Ve Sorunlara Yö-

nelik Eylem Planları 

Sorunlar f Eylem İfadeleri f 

 

Sosyal medyanın 

öğrenciler üzerin-

deki olumsuz etki-

leri 

 

 

 

6 

Teknoloji kullanımında farkındalık oluşturmak için 

veli ve öğrencilere seminerler düzenlenme 

4 

Sosyal medyanın kötü kullanımı ile ilgili cezaların 

caydırıcı olması 

2 

Teknoloji panosunun uygun şekilde güncellenmesi 1 

Halk Eğitim Merkezi destekli kurslarının düzenlen-

mesi 

1 

 

Madde kullanımı 

 

2 

Yabancı madde kullanımının sonuçları hakkında se-

miner, bilgilendirme toplantıları yapma 

1 

Sportif faaliyetler düzenleme 1 

Öğrencileri sosyal ve kültürel aktivitelere yönlen-

dirme 

1 

Okul çevresindeki 

trafik 

1 Okul çevresindeki trafik ışık ve levhaların tamamlan-

ması için yetkili kurumlar ile resmi yazışmaların ya-

pılması 

1 

Yaz ayında çok sı-

cak olmasından 

dolayı dersin yapı-

lamaması 

1 İlgili mercilere iletilerek klima temini 1 

Velilerin desteğinin olması için çalışmalar yapma 1 

Klima için yardım amaçlı diğer kurum ve kuruluşlara 

başvuru yapma 

1 

 

Tablo 4 incelendiğinde okul gelişim planlarında personel ile ilgili sorunlar sı-

rasıyla; sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri, madde kullanımı, 
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okul çevresindeki trafik ve yaz ayında çok sıcak olmasından dolayı dersin yapılama-

ması şeklindedir. Okul gelişim planlarında çevreden kaynaklı sorunların çözümüne 

yönelik; teknolojinin doğru bir şekilde kullanımı ile ilgili olarak öğrenci ve velileri 

bilgilendirmeye yönelik seminer ve toplantılar düzenleme, öğrencileri kültürel ve 

sportif faaliyetlere yönlendirme ve üst birimlere yaşanan sorunları iletme ve çözüme 

kavuşturma eylemleri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.    

 

4. Sonuç 

Araştırma sonucunda; okul gelişim planlarında fiziksel, akademik, veli ve 

çevre ile ilişkili sorunların olduğu tespit edilmiştir. Okul gelişim planlarında fiziksel 

sorunlara yönelik eylem planlarında; hayırsever velilerle iletişime geçilmesi ve des-

tek istenmesi, öğrencileri değişik sanatsal ve sportif aktivitelere yönlendirme yer al-

dığı sonucuna ulaşılmıştır. Okullar genellikle kendi okul-aile birliği ile fiziksel so-

runları çözmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Okul gelişim planlarında akademik sorun-

ların çözümüne yönelik önerilerin ise; öfke kontrolü seminerleri, değerler eğitimi, 

okul disiplin kurulunun daha aktif hale getirilmesi, öğrencileri destekleme ve yetiş-

tirme kurslarında verimliliği sağlama, zümre öğretmenleri arasındaki işbirliğini ar-

tırma, okuma etkinliklerinin artırılması, kitap kampanyaları düzenlenmesi, öğrenci-

leri değişik sanatsal ve sportif aktivitelere yönlendirmek olduğu tespit edilmiştir. 

Okul çalışanlara yönelik sorunlara ilişkin okullar daha çok öğretmenler arasında ta-

kım ruhunu geliştirecek çalışmalara yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul gelişim 

planlarında veli ve çevre sorunların çözümüne yönelik öneriler ise; rehber öğretmen 

öncülüğünde velilerle iki ayda bir toplantı yapma, veli ziyaretlerinin artırılması ve 

teknoloji kullanımında farkındalık oluşturmak için veli ve öğrencilere seminerler dü-

zenlenmek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL 

ÖĞRENMENİN ENGELLERİNE İLİŞKİN OKUL 

YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM 

UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZBAYINDIR 

Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı; örgütsel öğrenmenin engellerinden kay-

nak eksikliği, iletişim kopukluğu ve ödüllendirme sisteminin yetersizliğine iliş-

kin ilköğretim yöneticilerinin görüşlerinin ve çözüm uygulamalarının belirlen-

mesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 12 ilköğretim yöneticisinden oluşmak-

tadır. Yöneticilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel veri analizine göre indirgen-

miş, belli bir sıraya konulmuş, indirgenmiş verilerden alıntılar alınarak betim-

sel-yorumsal analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okullardaki kay-

nak eksiliğini ilköğretim yöneticilerinin çoğu bağlı bulunduğu resmi kurumlara 

başvurmaktadır. Araştırmada ilköğretim öğretmenleri arasında mükemmel iş-

leyen bir iletişimin olmadığı bunun tersine kuşak çatışması, gruplaşma gibi ça-

lışmaları aksatan durumlar var olduğu tespit edilmiştir. İlköğretim yöneticileri 

öğretmeler arasındaki iletişim kopukluğunu en aza indirmek ve öğretmenlerin 

alanlarında gelişmesini sağlamak için genelde sözlü uyarı veya tavsiye yönte-

mini uyguladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlere yönelik 

ödüllendirme sisteminin yanlış işlediği bulunmuştur. Çalışmada; yöneticilerin 

sadece maaşlı ödül ve öğretmene takdir veya teşekkür verilmesi konusunda 

mili eğitime öneride bulunabildiklerini ve iyi bir çalışma yapan öğretmenlere 

söz ve davranışları ile öğretmenleri motive ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Örgütsel Öğrenme, İlköğretim okulları, Okul Yö-

neticisi 

 

Viewss and Solution Applications of School Administrators on the Barri-

ers of Organizational Learning in Primary Schools 

 

ABSTRACT: The purpose of this research; The aim of this study is to 

determine the opinions and solutions of primary school administrators about 

the lack of resources, communication failure and inadequacy of the reward sys-

tem from the obstacles of organizational learning. The study group consisted 

of 12 primary school administrators. The opinions of the managers were 
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collected using semi-structured interview method. The data obtained from the 

interview were reduced according to the qualitative data analysis, put in a cer-

tain order, and the descriptive-interpretive analysis was made by extracting 

from the reduced data. According to the results of the research; most of the 

primary school administrators apply to the official institutions to which they 

are affiliated. In the study, it was found that there was no perfect functioning 

communication among primary school teachers, on the contrary, there were si-

tuations that interfered with studies such as generation conflict and grouping. 

It is determined that primary school administrators generally use verbal war-

ning or advice method in order to minimize communication disruption between 

teachers and to ensure that teachers develop in their fields. As a result of the 

research, it was found that the rewarding system for teachers worked incor-

rectly. Study; It is concluded that the administrators can only make suggestions 

to the national education about giving salary awards and appreciation or thanks 

to the teacher and motivating the teachers with their words and behaviors. 

Key words: Organizational Learning, Primary Schools, School Admi-

nistrator 

 

 

1. Giriş 

Örgüt çevrede meydana gelen değişimlere adapte olmada ne kadar başarılıdır? 

sorusu bir örgütün başarısını ölçen en önemli sorulardan bir tanesidir. Çünkü örgütün 

çevredeki değişimleri dikkate alarak kendini geliştirmesi ve bu gelişimin örgütün bir 

kültürü olarak ortaya çıkması bilgi toplumunda çok önemlidir. Bilgi yönetiminin bü-

yük bir önem kazandığı günümüz bilgi çağı örgütlerinde insan ve teknolojiyi bir 

araya getirmek,  bilgiyi kullanmak ve yönetmek temel bir faaliyet halini almıştır. 

Örgütlerin bilgi toplama, işleme, transfer etme ve yeteneğini geliştirmesi bunun so-

nucu olarak da davranışlarını sürekli değiştirebilen bilgiyi yönetebilen bir örgüt ol-

ması çok önemlidir (Atak ve Atik, 2007). Bu durum bu zamanın kaçınılmaz özellik-

lerindendir.  Çünkü örgütte toplu öğrenme ile paylaşılan anlamlara erişmek ve deği-

şim çabaları süresince sürekli etkileşimin sağlanabilmesi öğrenme kültürü ile gerçek-

leşir (Korkmaz, 2008). Bir örgüt yapısında ve yönetiminde öğrenmeyi sürekli hale 

getirmiş ise paydaşlarının beklentileri daha hızlı bir şekilde karşılama kapasitesine 

sahip olabilir. Öğrenmek, soyut ve dinamik bir olgudur. Birey, grup ve örgüt gibi 

değişik düzeylerdeki kabiliyet, bilgi, kavram veya davranışları bir bütün haline geti-

rerek problem çözmeyi, tutum ve düşünceleri bütünleştirmeyi sağlar (Öneren, 2008). 

Öğrenen örgütler mümkündür., çünkü öğrenmek hem bireyin doğasında vardır hem 

de birey öğrenmeyi sever (Senge, 2006:12). Karash’a (1995) göre performansa dayalı 

üstünlük, yenilik düşüncesi, çalışanın niteliğini, işbirlikçi çalışma gücünü ve kaliteyi 

artırma düşüncesi öğrenen bir örgütün kurulmasını gerekli kılmaktadır (Töremen, 
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2001, 19). Öğrenen örgüt geleceğini yaratma kapasitesini durmadan genişleten bir 

örgüttür. Çünkü böyle bir örgüt için ayakta kalma yeterli değildir. Ayakta kalmayı 

öğrenme de önemlidir hatta gereklidir (Senge, 2006:23) 

Öğrenen örgütte tüm çalışanların kapasitelerini artırma ve geliştirme söz ko-

nusudur. Çünkü öğrenen örgütün temeli öğrenen bireydir. Örgüt içinde öğrenen ta-

kımları ve örgütü ortaya çıkaracak da öğrenen bireydir (Bozkurt, 2003). Bir öğrenen 

örgütte, liderler mükemmellik ve etik davranışa adanmış kültürleri besler, bilgi pay-

laşımını ve örgütsel öğrenmeyi teşvik eder ve her birey örgütün hedeflerine tam katkı 

sağlamak için yeteneklerini paylaşmaya motive olmuştur (Shin vd., 2017). Öğrenen 

örgüt, bulunduğu zaman ve ortamda ne olup bittiğinin farkındadır, istedikleri sonuç-

ları elde etmek için tüm potansiyelini kullanarak yeteneklerini geliştirebilen, işine 

bağlı, takım arkadaşlarıyla ile anlamlı işlikler kuran örgüttür (Genç, 2007, 201).  Sü-

rekli olarak çalışanlarının ve örgütün bilgiyi ve deneyimlerini kullanarak hatalardan 

arınıp kendisini yenileyen ve geliştiren örgüt öğrenen örgüttür. Marquardt’a (2011) 

göre öğrenen bir örgütün özellikleri aşağıdaki gibidir;  

1. Öğrenme, bir bütün olarak örgütsel sistem tarafından gerçekleştirilir. 

2. Örgüt üyeleri, devam eden örgüt çapında öğrenmenin önemini kabul eder. 

3. Öğrenme sürekli, stratejik olarak kullanılan bir süreçtir. 

4. Yaratıcılık ve üretken öğrenmeye odaklanılmıştır. 

5. Sistem düşüncesi esastır. 

6. Bireysel ve grup öğrenmeyi teşvik eden, ödüllendiren ve hızlandıran kurum-

sal bir iklim vardır. 

7. Başarısızlıklar öğrenme fırsatları olarak görülür. 

8. Herkes kalite ve sürekli gelişim arzusundan hareket eder. 

9. Değişen çevreye cevap olarak kendisini sürekli adapte etme, yenileme ve 

canlandırma yeteneğine sahiptir. 

 

Başarılı ve sürdürülebilir bir öğrenen örgütün gelişiminde beş kritik unsur var-

dır. Bunlar;  net bir yön ve amaç duygusu oluşturma, çalışanı güçlendirme, iç bilgiyi 

biriktirme ve paylaşma, dış bilgileri toplanma ve bütünleştirme ve statükoyu zorla-

mak ve yaratıcılığı sağlamaktır (Shin vd., 2017). Bir öğrenen organizasyonun amacı 

sürekli bir örgütsel gelişimdir. Bu sayede örgüt, yaratıcı bir şekilde kendi geleceğini 

yaratma ve kendisini değişen çevre koşullarına adapte etme yeteneğini sürekli olarak 

genişletir (Luhn, 2016). Genç’e  (2007, 204) göre tüm örgütler öğrenir; bu yüzden 

öğrenen örgüt kavramı pratik olarak ayırt edici değildir. Örgütler öğrenirken 
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başarısızda olabilirler; yanlış öğreniyor ya da yeterince hızlı öğrenmiyor olabilirler. 

Örgütler; öğrenmeyi teşvik ederek, çalışanlarını geliştirmeyi ön planda tutarak, açık 

iletişim ve yapıcı görüşmeye önem vererek ve yöneticilerin liderlik göstermesi ve 

öğrenme engellerini ortadan kaldırarak öğrenen örgüt olabilirler (Bozkurt, 2003). 

Kendini yenilemeyen, üretkenliğini ve yaratıcılığını yitiren bir okul çevresine başa-

rısız çıktılar sunacaktır. Bu ise uzun dönemde insan kaynaklarının heba edilmesi, ar-

tan maliyet ve başarısız sonuç demektir (Korkmaz, 2008). Değişen ve gelişen bir 

dünyada sürekli başarı, sadece çevresinde meydana gelen değişiklikleri kabul edip, 

uygulamakla değil; yeni imkânlar yaratarak, geçmiş başarı ve başarısızlıkları değer-

lendirerek öğrenme yeteneğini geliştirmekle mümkündür (Öneren, 2008).  Bundan 

dolayı bu çalışma okul yöneticilerinin okullarında; yeni imkânlar yaratarak, geçmiş 

başarı ve başarısızlıkları değerlendirerek öğrenme yeteneğini geliştirmek için neler 

yaptıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı örgütsel öğrenmenin engellerinden kaynak eksikliği, 

iletişim kopukluğu ve ödüllendirme sisteminin yetersizliğine ilişkin ilköğretim yö-

neticilerinin görüşlerinin ve çözüm uygulamalarının belirlenmesidir. Bu amaç doğ-

rultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Okul yöneticilerinin okulun kaynak eksikliğine ilişkin görüşleri ve bu so-

runa yönelik çözüm uygulamaları nelerdir? 

2. Okul yöneticilerinin öğretmenler arasındaki iletişim kopukluğuna ilişkin 

görüşleri bu soruna yönelik çözüm uygulamaları nelerdir? 

3. Okul yöneticilerinin okuldaki ödüllendirme sisteminden kaynaklan sorun-

lara bu soruna yönelik çözüm uygulamaları nelerdir? 

 

2. Yöntem 

Örgütsel öğrenmenin engellerinden kaynak eksikliği, iletişim kopukluğu ve 

ödüllendirme sisteminin yetersizliğine ilişkin ilköğretim yöneticilerinin görüşlerinin 

ve çözüm uygulamalarını belirlemek amacıyla nitel araştırma deseni uygulanmıştır. 

Nitel araştırma, dünyanın sosyal yönü ile ilgilenen, araştırma problemlerini ya da 

fenomenleri kendi doğal ortamında çok metotlu olarak ele alan ve konuyu derinle-

mesine incelemeyi sağlayan bir yöntemdir. (Ekiz, 2007, 50). Çalışma nitel araştırma 

desenlerinden bir durum çalışmasıdır.  Nitel durum çalışmasının en önemli özelliği 

bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep Nizip ilçesinde okullarında görevli 12 il-

köğretim yöneticisinden oluşmaktadır. Yöneticilerin görüşleri yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Örgütsel öğrenmenin engellerinden 
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kaynak eksikliği, iletişim kopukluğu ve ödüllendirme sisteminin yetersizliğine ilişkin 

ilköğretim yöneticilerinin görüşlerinin ve çözüm uygulamalarının belirlenmesi ama-

cıyla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmeden 

elde edilen veriler nitel veri analizine göre indirgenmiş, belli bir sıraya konulmuş, 

indirgenmiş verilerden alıntılar alınarak betimsel- yorumsal analiz yapılmıştır. Bu 

analiz türü zengin alıntılar, inandırıcı ve betimsel anlatımlar üzerine yorumlarda bu-

lunulur. (Ekiz, 2007,  197). Araştırmada öğretmenlerin görüşlerinden sıkça alıntı ya-

pılarak güvenirlik ve geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

   

3. Bulgular 

Okul yöneticilerinin okulun kaynak eksikliğine ilişkin görüşleri ve bu soruna 

yönelik çözüm uygulamalarına ilişkin bulgulara aşağıda yer verilmiştir. Okullardaki 

kaynak eksiliğini birçok yöneticimiz bağlı bulunduğu resmi kurumlara başvurarak 

bu kaynak eksiliğini çözmeye çalışmaktadır bu durumu bir okul yöneticisi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Biz okul olarak il mili eğitim müdürlüğündeki şube müdürlerine yazı yazarak 

ellerinde doküman, kitap, malzeme, fen ve teknoloji laboratuarı için bakanlığın gön-

derdiği setler varsa bunlardan yararlanıyoruz. Ekonomik yönden büyük para gerek-

tiren kaynakları milli eğitimden talep ediyoruz.” (K8) 

İlköğretim yöneticilerinin çoğu kaynak eksikliğini gidermek için okul-aile bir-

liğinden topladıkları yardım ile karşılamaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu durumu 

bir okul yöneticisi şu şekilde açıklamıştır: 

 “Şu anda ilköğretim okullarının tek gelir kaynağı okul-aile birliğidir. Okul-

aile birliği iyi kullanan bir okul ancak kendi kendini idare edebiliyor. Mili eğitimden 

destek gelmediği zaman velilerin desteğini istiyoruz. İlköğretimlere doğrudan bir 

ödenek olmadığı için okul-aile birliklerini kullanarak kaynak eksiklerimizi gider-

meye çalışıyoruz. Okulumuzda ses düzeni yoktu yine onu velilerimizin desteği ile ala-

bildik.” (K7). 

İlköğretim yöneticilerinin bazıları kaynak eksikliğini gidermek için çeşitli özel 

kuruluşlara ve toplumda yardım talebinde bulunan kişilere başvurarak yardım tale-

binde bulunmaktadırlar. Bu durumu bir okul yöneticisi şu şekilde ifade etmiştir.  

“Milli eğitimden olmazsa velilerden okul-aile birliğinden yardım istiyoruz. 

Ayrıca hayırsever vatandaşlarımıza da başvuruyoruz. Okulu yaptıranlardan hayır-

sever işadamlarından yardım istiyoruz. Bu yönüyle ilköğretim yöneticiliği sihirbazlık 

işidir.”  (K6). 
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Bazı ilköğretim yöneticilerimiz öğrenmenin önünde bir engel olan kaynak ek-

sikliğini ortadan kaldırmak için okul olarak çeşitli sosyal etkinlikler yaparak bu et-

kinlikten gelen maddi geliri kullanmaktadırlar. Bir yöneticisi bu çözümü şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Biz yeni eğitim-öğretimin gerektirdiği şartta eğitim vermek için çocukların 

hem gözlerine hem de kulaklarına hitap eden okulumuza projeksiyon cihazı aldık. 

Okulumuzda kermes yaparak ondan gelen gelir ile projeksiyon cihazı aldık. Aynı za-

manda okulda film gösterisi yaparak gelir elde ediyoruz.” (K1). 

Bazı ilköğretim yöneticilerimiz okulda bulunan öğrencilerin ebeveynlerinin 

meslek alanlarından yararlanarak okuldaki eksikleri gidermeye çalışmaktadır. Bir 

okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Okulumuzun değişik işlerini velilerimize veriyoruz. Marangoz işini maran-

gozcu bir veliye, anahtar işlerini anahtarcı bir veliye vb. vererek sorunu çözmeye 

çalışıyoruz.” (K7). 

Bazı yöneticilerimiz okuldaki kooperatif veya okulun kendi içinde bir maddi 

gelir getirecek faaliyetler yaparak kaynak eksikliğini çözmeye çalıştıklarını belirt-

mektedir. Bir okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“…okulumuzda fotokopi çekiyoruz. Ondan gelen gelirle bir fotokopi makinesi 

aldık. Okulda kurduğumuz kooperatiflerleden (kantin vb.) gelen gelirle eksiklerimizi 

almaya çalışıyoruz.” (K5). 

Yöneticilerimiz genellikle ilköğretimlere doğrudan bir bütçe gelmediğinden 

şikâyetçidir. Bunun yetersiz olduğunu belirterek bütçenin doğrudan okula verilmesi 

gerektiğini belirtmektedirler. Bir okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Yerel yönetimden bize çok az para geliyor. Mili eğitim her şeye yetişemiyor. 

Anında müdahale edemiyor. İlköğretime doğrudan bir ödenek yoktur genellikle okul-

aile birliğini gelir kaynağı olarak kullanmaktayız. Liselere bütçe doğrudan verildiği 

gibi ilköğretime de doğrudan verilse yönetici ona göre kendini ayarlar ve eksiklere 

anında müdahalede buluna bilir. İlköğretimlere özel bir ödenek yok devletten hiç 

para gelmez. Sadece elektriği öderler. Telefon parasını dahi biz ödüyoruz.” (K6). 

Okul yöneticilerinin öğretmenler arasındaki iletişim kopukluğuna ilişkin gö-

rüşleri ve bu soruna yönelik çözüm uygulamalarına ilişkin bulgulara aşağıda yer ve-

rilmiştir. İlköğretim yöneticilerinin bazıları öğretmenler arasında mükemmel işleyen 

bir iletişimin olmadığını belirtmektedir. Öğretmeler arasında kuşak çatışması, grup-

laşma olduğunu ve bu durumun yöneticileri çok yorduğunu belirtmektedir. Bir okul 

yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 
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“Şimdi öğretmenler arasında kuşak çatışması var. Yeni ve eski arasında bir 

çatışma var. Birbirleri ile intibah edemediler. Öğretmenler arasında çatışmayı önle-

mek için ne kadar zorlanıyoruz. Huzurlu bir ortamda işleri yürütmek çok zor. Öğret-

menler arasında gruplaşmalar oluyor bu olunca işler yürümemektedir. Yeni öğret-

menlerimiz bir şeyler yapıyor fakat eskiler biz bunu çok biliyoruz demektedir.” (K3). 

Öğretmenlerin kendi alanlarında gelişmek için bir çalışma yapamadıklarını be-

lirten yöneticiler öğretmenler de yeniliğe karşı bir direnme olduğunu ve bu durumun 

okulun kendisini bir bütün olarak geliştirmesine engel olduğu belirtmektedir. Bir 

okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Kendini geliştiren idealist öğretmen tipi kalmadı artık. Avrupa’da öğretmen 

öğleden sonra kendini geliştirmek için çalışıyor burada ise öğretmen çıkış zilinin 

çalmasını beklemektedir. Okulda birçok aracımız var ama öğretmen kullanmayı bil-

mediği için kullanmıyor. Öğretmenlerin yeniliğe karşı direnmesi var. Bu direnci 

mümkün olduğu derecede kırmaya çalışıyoruz. Öğrene okulların önünde direnen öğ-

retmenler var.” (K7). 

Yöneticilerin bir kısmı öğretmenin diğer öğretmenlerden yardım istememesi-

nin nedenini öğretmenin risk altına girmekten çekindiğine ve aşağılık kompleksine 

kapıldığını bazı öğretmenlerinde bilgiyi paylaşmaktan yana olmadığını belirtmekte-

dir. Bazı okul yöneticileri bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Yeniliklere açık olmayan öğretmenler öğrenen okulun önünde bir engeldir. 

Yeni bir şey yapmaya çalıştığınızda “ başımıza yeni bir iş açma bizim zamanımızda 

böyle şeyler yoktur.” demektedirler. Yeni öğretmenlerimiz yeni bir şeyler yapmaya 

çalışıyor eski öğretmenlerimiz -biz zaten bunu biliyoruz- diyebilmektedir. Hâlbuki 

kendisinin teknolojiden yana eksiği var ama bunu kabullenmek istemiyor.” (K3) 

Bazı öğretmen arkadaşlarımız arkadaşlarından faydalanıyor. Bunu her öğret-

men yapmıyor. Çünkü utanıyor, çekiniyor veya küçümsene bilirim gibi duygulara ka-

pılıyor. Bazı öğretmenlerimizde rakiplerim bunları bilmesinler de bu güzel şey bana 

has kalsın gibi düşünmektedir.”  (K6). 

İlköğretim yöneticileri öğretmeler arasındaki iletişim kopukluğunu en aza in-

dirmek ve öğretmenlerin alanlarında gelişmesini sağlamak için teşvik etme yolunu 

tercih etmektedir. Bir okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Öğretmen arkadaşlarımızla diyaloğumuz çok iyi olduğu için birebir veya öğ-

retmen odasına giderek arkadaşlar şöyle bir gelişme var bilgi edinseniz iyi olur. Ah-

met Bey yapıyordu bir bakın sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?  ve öğretmenleri-

mizden biri internetten bir bilgiye ulaştığında diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ben 
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derste şöyle bir yo izledim sen de bakarsan faydalı olur.  Diyerek yönlendirmeye 

çalışıyoruz.” (K8). 

İlköğretim yöneticilerinin bazıları öğretmenlerin zümre öğretmen ve şube top-

lantılarını, hizmet içi eğitimin öğretmenler arasında iletişimi sağladığını bu şekilde 

öğretmenlerin birbirine yardımcı olabildiklerini belirmektedir. Bir okul yöneticisi 

bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Zümre öğretmenler arasında toplantılar vardır. Bu toplantıda öğretmenler 

bildiklerini birbirleri ile paylaşmaktadır. Öğretmenler kendi aralarında toplanırlar 

o yıl izleyecekleri programı konuşurlar. İyi bir zümre toplantısı yapan öğretmenlerin 

sınıf başarısı birbirine yakındır. Zümre toplantıların çok büyük faydası var. Bu zümre 

toplantılarında öğretmenler birbirine dersi nasıl işlediğini, hangi yöntem ve tekniği 

kullandığını söyleyerek yardımcı olmaktadır zümre toplantılarında konuşulanlar tu-

tanak halinde okullara gelir bu sayede bilgi paylaşımı olmaktadır. Bu şekilde öğret-

menler arasındaki iletişim sağlanabiliyoruz.” (K4). 

Yöneticilerin bir kısmı okullarında iletişimin çok iyi olduğunu ve okullarında 

öğretmenlerin bir takım ruhu halinde çalıştıkları belirtmektedir. Bir okul yöneticisi 

bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Eğitim-öğretim bir takım işidir. Bizim okulumuzda bir iletişim kopukluğu 

yok. Okulumuzda takım ruhu var birbirimize destek oluyoruz. Mesela ben bilgisayarı 

bilmiyorum müdür yardımcısı bana ve öğretmenlere yardımcı oluyor.” (K2). 

Okul yöneticilerinin okuldaki ödüllendirme sisteminden kaynaklan sorunlara 

bu soruna yönelik çözüm uygulamalarına ilişkin bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 

İlköğretim okul yöneticilerinin birçoğu ödüllendirme sisteminin yanlış işlediğini be-

lirtmiştir. Okul yöneticileri ödüllendirme sisteminin yanlış bir şekilde uygulandığını 

bu durumunda öğretmenin çalışmasını etkilediğini belirtmişlerdir. Bir okul yöneticisi 

bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Şu anda çalışan emek sarf eden öğretmenimiz diğer öğretmenlerden farklı 

bir şey almıyor. Bu konu ile ilgili kanunlar ve yönetmenlikler ödüllendirmede uygun 

değil. Çünkü aylıkla ödül sistemi var ama mahdut sayıda geçen yıl bu ilde sadece 14 

kişi aldı miktarında 160-170 YTL bir maaş ikramiyesi değil böyle bir uygulamanın 

olmaması öğretmenin şevkini kırıyor. Bakanlığımızın ödüllendirme sistemi var ama 

ben onu yetersiz görüyorum. Yani kimin ne başarısı varsa o başarının muhakkak su-

rette ödüllendirilmesi gerekiyor.” (K12). 

Bazı yöneticilerimiz öğretmenleri maddi yönden ödüllendirmede önemli bir 

fonksiyonlarının olmadığını sadece maaşlı ödül ve öğretmene takdir veya teşekkür 

verilmesi konusunda Mili Eğitime öneride bulunabildiklerini bu durumun ise okulda 
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üst bir yöneticinin ödüllendirme sisteminden kaynaklanan engellerin ortadan kaldır-

masını zorlaştırdığını belirtmektedir. Bir okul yöneticisi bunu şu şekilde ifade etmiş-

tir. 

“Okul içerisinde öğretmene maddi ödül vermede bir şansımız yok. Öğretmen-

lerimizi özendirici böyle bir yöntemi uygulayamıyoruz. Okul idarelerinin bu konuda 

yetkisi olmaması çok kötü bir şey. Biz yalnızca teklif ediyoruz etkin değiliz. Öğretme-

nin birinci sicil amiri okul müdürü olmasına rağmen öğretmene verecek ciddiye de-

ğer bir ödül verme hakkı yok. Yöneticilerin ödüllendirmede bir yetkisi yok ancak milli 

eğitime takdir veya teşekkür verilmesi bakımından yazı yazma hakkı vardır. Başka 

yetkisi yok.” (K4). 

Yöneticiler ödül sisteminin yetersizliğini ortadan kaldırmak için çalışan ve 

kendini geliştiren öğretmenlere ellerindeki imkânlarla ödül verdiklerini belirtmişler-

dir. Bu ödüller ise aylık ile ödüllendirme, takdir veya teşekkür belgesi önerisinde 

bulunmak ve sicil notu vermek olduğunu belirtmişlerdir: 

“Her sene MEB illere maaşlı ödül için kontenjan veriyor. Her okuldan bir tane 

isim gönderiliyor. Biz gönderdikten sonra milli eğitimde bulunan komisyon seçiyor. 

Öğretmene takdir veya teşekkür verilmesi için milli eğitime teklifte bulunuyoruz.  

Onun dışında öğretmenlere sicil notları veriyoruz. İyi çalışan öğretmene daha yüksek 

not veriyoruz.” (K11). 

 İlköğretim okul yöneticileri, ödüllendirme sistemindeki eksikleri tamamlama 

yolunda kendini geliştiren, güzel bir çalışma yapan öğretmenlere söz ve davranışları 

ile ödüllendirme yoluna başvurduklarını belirtmektedir. Yöneticilerin bazıları bu du-

rumu şu şekilde açıklamıştır: 

“Bizim mesleğimiz yazılı olmayan ödüller bazen yazılıdan daha etkili olabili-

yor. Bizim mesleğimiz fedakârlık içeren bir meslek. Bir şey beklemeden çalışan ar-

kadaşlarımız var. Çalışan öğretmene hiç olmazsa teşekkür edilmesi, eline sağlık sen 

şu işleri yapmışsın gibi ödüller olması gerekir” (K5). 

“Toplantıda olsun başka yere olsun öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Öğret-

meni bir onura etme ve başarısını okula duyurma gibi ödüllerde kullanıyoruz.” As-

lında en iyi ödül öğretmene güzel yüzle yaklaşmak lazım bir kamu amiri olarak öğ-

retmenlerimize bu şekilde davranmak en iyi ödüldür. Bunun tersini yaparsanız olum-

suz sonuçlar ortaya çıkar ve öğretmenden verim alamazsınız.” (K12). 

 

4. Sonuç 

Okullardaki kaynak eksiliğini ilköğretim yöneticilerinin çoğu bağlı bulunduğu 

resmi kurumlara başvurarak çözmeye çalışmaktadır. Yöneticilerin genellikle 
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ilköğretimlere doğrudan bir bütçe gelmediğinden kaynakları tamamlamada çok zor-

landıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada okul yöneticileri kaynak eksikliğini; 

okul-aile birliklerinden, çeşitli özel kuruluşlardan ve okulun topluma yönelik yaptığı 

sosyal etkinliklerden gelen yardımlar çözmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Çalışmada ilköğretim öğretmenleri arasında mükemmel işleyen bir iletişimin 

olmadığını bunun tersine kuşak çatışması, gruplaşma gibi iletişimleri aksatan durum-

lar varolduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ilköğretim yöneticileri; öğretmeler 

arasındaki iletişim kopukluğunu en aza indirmek için genelde sözlü uyarı veya tav-

siyeye başvurdukları tespit edilmiştir. Araştırmada ilköğretim okullarında ödüllen-

dirme sisteminin yetersiz ve etkin işlemediği ve okul yöneticilerinin öğretmenleri 

maddi yönden ödüllendirmede önemli bir fonksiyonlarının olmadığı tespit edilmiştir. 

Okul yöneticilerinin sadece maaşla ödül ve öğretmene takdir veya teşekkür verilmesi 

konusunda mili eğitime öneride bulunabildikleri belirlenmiştir. Çalışmada okul yö-

neticilerinin ödüllendirme sistemindeki eksikleri tamamlama yolunda kendini geliş-

tiren, güzel bir çalışma yapan öğretmenlere söz ve davranışları ile ödüllendirdikleri 

tespit edilmiştir. Bir okulun öğrenen okul özelliğine kavuşabilmesi için öncelikle 

okulun temel fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca okul geliştirme 

bir takım ruhu ve işbirliği ile gerçekleşebileceği için öğretmenler arasındaki işbirli-

ğini geliştirici çalışmalara yer verilmelidir. Maalesef Türkiye’de öğretmenlik mesle-

ğinde performansa göre bir ödüllendirme sistemi yok denecek kadar azdır. Halbuki 

çalışanların motivasyon ve performanslarını artıran en önemli unsur başarılarının 

karşılığını görmesidir. Bundan dolayı eğitim sistemindeki ödüllendirme sistemi çalı-

şanı teşvik ve motive edici şekilde düzenlenmelidir.  
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ÖZET: Araştırmamızın amacı Rus basınının Ermeni meselesine bakı-

şını Gaspıralı İsmail Bey’in Kırım’da çıkardığı Tercüman gazetesi ekseninde 

analiz ederek 19. yy. Türk-Rus siyasi ve sosyal ilişkilerinin ortaya konmasına 

katkı sunmaktır. Çalışmamızın evreni; gazetenin 1895-1897 yılları arasında ya-

yımlanan toplam 49 sayısıdır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirle-

nen Ermeniler ve Ermeni meselesi ile ilgili 12 gazeteden alıntı yapılmış toplam 

43 yazı, içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre İngiliz basınının Türklere 

yönelik yalan haberlerini çürüten Rus basını Osmanlı’nın yanında durmayan 

Rus diplomatlarını eleştirmektedir. Gaspıralı meselenin başından itibaren 

Rusya matbuatının “Ermeni işleri bazı fesatçılar ile İngiliz entrikasından iba-

rettir.” dediğini aktarmaktadır. Araştırmamızda Ermeni çetelerinin teşkilat ya-

pısına yönelik “üçlük usulü”ne, Madam Jelihovski’nin “Tiflis Mektupları” yazı 

dizisine, General Zeloni’nin hazırladığı etnografya haritasına dair önemli bul-

gulara ulaşılmıştır. Gaspıralı, Ruslarla Müslümanların ortak değerleri oldu-

ğunu, gelecekte de Ruslarla iş birliğini tavsiye etmektedir. Türk-Rus ilişkileri 

şekillendirilirken Gaspıralı’nın ifade ettiği ortak değerler değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Rus basını, Ermeni Meselesi, Gaspıralı İsmail 

Bey, Tercüman 

 

The View of the Russian Press on the Armenian Issue in the Axis of  

Tercüman Newspaper Published By Ismail Gasprinski 

 

ABSTRACT: Our aim is to contribute to the reveal of Turkish-Russian 

political and social relations in the19th century analyzing the view of the Rus-

sian press on the Armenian issue in the axis of  “Tercüman” newspaper publis-

hed by Gasprinski in Crimea. The universe of our study is the total 49 issues of  

the newspaper published between 1895-1897. A total of 43 articles, quoted 

from 12 Russian newspapers on the Armenian issue and the Armenian issue, 

were analyzed using content sampling method. The Russian press, which 
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refutes the false news of the British press against the Turks, criticizes the Rus-

sian diplomats who do not stand by the Ottoman Empire. From the beginning 

of the issue, Gasprinski explained that the Russian press said that “Armenian 

affairs consist of some mischief- makers and British intrigue.” Important fin-

dings were obtained regarding the three-way procedure for the organizational 

structure of the Armenian gangs, the series of “Tbilisi Letters” by Madame Je-

lihovski and ethnographic map prepared by General Zeloni. Gasprinski stressed 

that the Russians and the Turks had common values and recommended the co-

operation of the entire Islamic world with the Russians in the future. The com-

mon values expressed by Gasprinski should be evaluated in shaping Turkish-

Russian relations. 

Keywords: Russian Press, Armenian issue, Ismail Gasprinski, Tercü-

man 

 

 

1. GİRİŞ  

1.1. Ermeni Meselesi  

Ermeni meselesi Osmanlı Devleti’nin son elli yılına damgasını vuran şüphesiz 

en önemli sorunlardan biridir ve günümüzde de uluslararası kamuoyu ve siyasi are-

nada hâlen güncelliğini koruyan tartışma konularındandır. Bu bakımdan Ermeni me-

selesinde tarihî gerçeklerin daha net ve tarafsız bir şekilde anlaşılması için akademik 

çalışmaların geniş bir yelpazede ele alınması önem arz etmektedir. Özellikle bu me-

selenin kaynağına inilmesi, birinci derecede rol oynayan sebeplerin analiz edilmesi; 

tarihin doğru okunmasına katkı sunacaktır. Tiflis Başşehbenderi Münir Süreyya 

Bey’in “Ermeni Meselesinin Geçirmiş Olduğu Safahat-ı Siyasiyyeye Dair Tarihçe 

(1877-1914)” başlıklı raporu; Ermeni sorununun çıkış noktası ve 1914 yılına kadar 

geçirdiği aşamaları ele alması bakımından önemli bilgiler içermektedir. Münir Sü-

reyya Bey meselenin siyasi evrelerini üç dönemde incelemiştir: Birinci dönem altı 

büyük devlet konsoloslarının Hariciye Nezareti’ne verdikleri 11 Haziran 1880 tarihli 

ortak notayla başlamış ve 1883 yılında sona ermiştir. İkinci dönem 1894 tarihinde 

meydana gelen Sason olayıyla başlamış ve 1897 tarihinde kesintiye uğramıştır. 

Üçüncü dönem ise 1912 tarihinde başlayarak 1914 yılında başlayan Dünya Savaşı 

dolayısıyla duraklamaya uğramıştır. Söz konusu rapora göre üç dönemin en şiddetlisi 

ikinci dönemdir (Sarınay, 2001: 26). 

Bir yandan yabancı ülkelerin müdahaleleri diğer yandan bu dönemde meydana 

gelen olaylar Osmanlı hükümetini zaman zaman içinden çıkılmaz zor durumlara sok-

muştur. 31 Ağustos 1876’da tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid Han Balkan bunalımı, 

Rus işgalleri ve Rusların Doğu Anadolu’da ortaya çıkardıkları Ermeni meselesi ile 

uğraşmak zorunda kaldı. Münir Süreyya Bey’in raporuna göre değerlendirdiğimizde 
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Sultan II. Abdülhamid’in saltanat yılları Ermeni meselesinin siyasi evrelerinin ilk iki 

evresine rastlamaktadır.  

Yaptığımız literatür taramasında Ermeni meselesinin kaynağı ile ilgili benzer 

görüşlere yer verildiği bilgisine ulaştık. 19.yüzyılda dünyadaki sömürgeci güçler 

olan İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan ve yüzyılın ikinci yarısından 

sonra da Almanya ve İtalya “Doğu” sorunu dedikleri, aslında Osmanlı Devleti’nin 

nasıl paylaşılacağı konusuna eğildiler (Avcı, 2010:121-122). Ermeni meselesi ilk 

defa Ruslar tarafından siyasi arenaya çıkarılmış, 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Ant-

laşması’nın 61. maddesiyle uluslararası bir mesele hâline gelmiştir. Buna göre Os-

manlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde bölgesel ihtiyaçların gerektirdiği ıs-

lahatı zaman geçirmeden uygulamayı ve Ermenilerin Çerkes ve Kürt aşiretlerine 

karşı huzur ve güvenliklerini sağlamayı taahhüt etmiştir (Ediz, 2009: 22).  

Gaspıralı İsmail Bey, Ermeni meselesinin kaynağı hakkında Tercüman gaze-

tesine yazdığı yazılarında farklı değerlendirmelerde bulunmuştur. Tercüman gazete-

sinin 18 Kasım 1895 tarihli “Vukuât-ı Ermeniye’nin İç Yüzü” başlıklı yazısında Gas-

pıralı; Ermeni meselesinin iyi anlaşılması için “İngilizlerin dolabını açıp son 20 yılın 

değerlendirilmesi” gerektiğini savunur. Nitekim Ermeni meselesi, emperyalist dev-

letlerin politikalarının bir sonucudur. Çünkü bu devletler Osmanlı Devleti’ni parça-

lamak ve toprakları üzerinde kukla devletçikler kurdurmak istiyorlardı. Bu politika 

çerçevesinde Ermeni meselesinde rol oynayan Batılı devletlerin başında İngiltere 

gelmektedir (Tosun, 2003:145-146).  

 

1.2. Gazete, Tercüman ve Rus Basını 

Haber ve bilgi kaynağı olan gazeteler, aynı zamanda ortaya çıkışından bu yana 

toplumsal iletişimin temel araçlarındandır. Yayımlandığı dönemde toplumu bilgilen-

dirmenin yanında yönlendirme konusunda büyük bir etkiye sahip olan gazetelerin 

tarihî rolü onlara ayrı bir önem katmaktadır. Günü kayıt altına alırken, gelecekte de 

tarihî birer belge olacaktır. Nitekim gazeteler, tarihin birinci elden yazılı kaynakları-

dır (Akt. Yahşi, 2011: 26).  

Gazetenin tarihî gelişim sürecine kısaca göz attığımızda onun Batı’da doğan 

bir tür olduğu yönünde genel kabul olduğu görülür. İlk örneklerinin Romalılara da-

yandığı söylense de günümüzdeki özellikleriyle gazeteler, 19. yy. Avrupa’sının ürü-

nüdür (Tüfekçioğlu, 1993:30). İlk Türkçe gazete 1831 yılında yayın hayatına başla-

yan Takvim-i Vakayi’dir. Ancak bazı kaynaklar, ilk Türkçe gazetenin 1828 yılında 

Mısır’da çıkarılan Vakayi-i Mısriyye olduğunu belirtmektedir. Yarısı Türkçe yarısı 

Arapça olan bu gazeteden sonra 1830’da Hanya’da yayınlanan Vakayi-i Giridiye’nin 

ilk Türkçe gazeteler olduğunu ifade eden kaynaklar bulunmaktadır (Çelik, 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/258185
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2009:178). Osmanlı basınında gazetenin işleviyle ilgili olarak İlber Ortaylı onun bir-

çok disiplinde popüler bir öğretmen olduğunu, Osmanlıların okumaya kitapla değil, 

gazete ve dergi ile başladıklarını ifade etmiştir. Toplumla bu kadar iç içe olan gaze-

tenin 1860’lı yıllarda vilayetlerde de çıkarılması; kültür hayatını etkilemiş, bugün de 

tarihçilik için en önemli belgeleri içeren koleksiyonlar olmuşlardır (Ortaylı, 2007: 

38). Türk matbuat ve fikir hayatında âdeta bir efsane olarak görülen Tercüman gaze-

tesi ise, çıkarılma amacı doğrultusunda çok zengin bir içeriğe sahiptir. 22 Nisan 

1883’te Bahçesaray’da Gaspıralı İsmail Bey tarafından çıkarılmaya başlanan Tercü-

man Gazetesi, 35 yıllık bir yayın hayatına sahiptir. Bunun 31 yılında Gaspıralı, öm-

rünün sonuna kadar gazetenin başmuharriridir (Yılmaz, 2014: IV). 

Türk dünyasında ortak bir millet bilincinin oluşması için gayret sarf eden Gas-

pıralı İsmail Bey (1851-1914) edebiyat, fikir dünyamızın önemli isimlerdendir. 

“Dilde, fikirde, işte birlik” idealiyle çıkardığı “Tercüman” gazetesinde bütün Türk 

dünyasının anlayabileceği ortak bir Türkçeyi amaçlamaktadır. Bu gazeteyle sadece 

ortak bir dil geliştirmemiş, aynı zamanda yazılarıyla Türk dünyasının gönlüne tercü-

man olmuştur. İlber Ortaylı “Dilde, fikirde, işte birlik, düsturuyla çıkarttığı ve tüm 

dünya Türklüğünü kapsayacak şekilde yayın yaptığı Tercüman gazetesi, tüm Türkler 

arasında ortak bir dil oluşturma amacının bir ürünüdür.” demektedir (Akt. Duran, 

2011:105). 

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, “Vefatının 100. Yılında 

Gaspıralı İsmail Bey’e Vefa” kapsamında Taksim Atatürk Kitaplığı’ndaki Tercüman 

gazetesi nüshaları esas alınarak gazetenin tıpkıbasımı ve çevrimyazısını (4 cilt 

hâlinde) yayınları arasına katmıştır. Gazetenin başlık bölümünde, Tercüman isminin 

hemen altında “Siyaset ve Politikaya ve Maarif ve Edebiyata Müteallik” ve de “millî” 

ifadeleri gazetenin hem içeriğinin zenginliğini hem de “millî” bir hassasiyete sahip 

olduğunu göstermektedir. Gazete 1883-1903 yılları arasında haftada bir sayı, 1903-

1912 yılları arasında haftada iki veya üç sayı, 1912-1918 yılları arasında ise günlük 

yayınlanmıştır. Gazetenin ebatları ise -tıpkıbasımına göre- 23 cm x34 cm.dir. 

Yaptığımız kaynak taraması sonucunda Rusya’da 19. yüzyılın sonlarında, 

özellikle 1870 ve 1880 yılları arasında, süreli yayınların hızla arttığı yönünde bilgi-

lere ulaştık. Ülkenin feodal monarşiden burjuva monarşisine geçmesi bu durumun 

nedeni olarak gösterilmektedir. 1890 yılına gelindiğinde ise Rusya’da 29 dergi ve 79 

gazete basılmaktadır (Akt. Gadimov, 2014: 137-138). 1894 yılına gelindiğinde süreli 

yayınların yarıya yakını Petersburg ve Moskova şehirlerinde basılmıştır. Süreli ya-

yınların dili çoğunlukla Rusça olup Lituanya dili, Lehçe, Almanca, Estonca, Gürcü 

dili, Ermenice, Fransızca ve İngilizcedir (Sarıarslan, 2003:16 ). 
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Rusya’da 1866 yılına kadar yurt dışındaki siyasi olaylarla ilgili haber ve bilgi-

ler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla basına ulaştırılmaktaydı. Ancak çoğu zaman ha-

berler sansürlenmekte yahut değiştirilerek basına verilmekteydi. Bu tarihten sonra 

haber ajanslarının kurulmasıyla herhangi bir sansür olmadan telgrafla alınan haberler 

doğrudan kullanılabilmektedir (Gadimov, 2014: 138). Araştırmamızın kapsamında 

ele alınan haberlerin; haber ajanslarının kurulmasından sonraki dönemlere ait olması, 

çalışmada elde edilen bilgi ve bulguların herhangi bir sansür, müdahale ve tahrifata 

uğramadan yayımlandığı fikrini güçlendirmektedir. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Araştırmamızın amacı Rus basınının Ermeni meselesine bakışını Gaspıralı İs-

mail Bey’in Kırım’da çıkardığı Tercüman gazetesi ekseninde analiz ederek 19. yy. 

Türk-Rus siyasi ve sosyal ilişkilerinin ortaya konmasına katkı sunmaktır. 

Çalışmamızda Ermeni meselesinin tarihî seyri içinde Sultan II. Abdülhamit 

Dönemi’ne rastlayan 1895-1897 yılları arasında iki yıllık süreci ele alınmıştır. Bu 

zaman aralığı; Tiflis Başşehbenderi Münir Süreyya Bey’in Ermeni sorununun siyasi 

evrelerine dair raporunda en şiddetli dönem olarak nitelendirdiği 2. Dönemin içinde 

bulunmaktadır. Gaspıralı İsmail Bey’in Kırım’da çıkardığı Tercüman gazetesi ekse-

ninde konuya dair Rus basınının yaklaşımı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmamız nitel olup betimsel tarama modelindedir. Nitel araştırma; göz-

lem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı; 

algıların, olayların doğal ortamda gerçekçi ve birbirini tamamlayacak biçimde ortaya 

konarak nitel bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Nitel araştırmada sosyal olgular, 

bağlı olduğu çevre içerisinde kuram oluşturma anlayışı temel alınarak ele alınır (Yıl-

dırım ve Şimşek, 2008: 39). Yaptığımız kaynak taraması sonucunda Ulusal Tez Mer-

kezi’nin veri tabanında “Tercüman gazetesi, Ermeni, Rus basını, Gaspıralı” anahtar 

kelimeleriyle yapılan aramalar sonucunda araştırma konumuzla doğrudan ilgili bir 

çalışmaya rastlamadık. Gaspıralı ile ilgili genellikle onun edebiyat, dil, milliyetçilik, 

eğitim vs. hakkındaki görüş ve çalışmaları hakkında araştırmalara ulaşılmıştır.  

Çalışmamızın evreni; gazetenin 1895-1897 yılları arasında yayınlanan toplam 

49 sayısıdır. Veri toplama işlemi Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 

Ajansı’nın yayımladığı gazetenin tıpkıbasım ve çevrimyazısından yapılmıştır. 

Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen “Ermeniler ve Ermeni meselesi” 

ile ilgili Rus basınından alıntı yapılmış toplam 43 yazı, araştırmanın amaç ve 
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problemleri doğrultusunda tasnif edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre 

elde edilen bulgular “Ermeni Meselesi ve Kaynağı”, “Güncel Haberler”, “Rus Basını 

ve Ermeniler”, “Ermeni Faaliyetleri ve Teşkilat Yapısı” olmak üzere dört alt başlıkta 

toplanmış; II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi Ya-

yın Kuralları’ndaki sayfa sınırlılığı doğrultusunda çalışmaya ve bulgularına yer ve-

rilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Ermeni Meselesi ve Kaynağı 

Gaspıralı İsmail Bey; “Ermeni milletine muhabbet besleyen Rusya’nın büyük 

gazeteleri bir seneden beri ‘âlem-i siyasiye’yi meşgul eden bu meselede mevcut ha-

yalleri dağıtmaya çalışıyor.” diyerek Rus basınının bu meselede en başından Os-

manlı’nın yanında olduğunu vurgulamaktadır. “Rusya Matbuatı ve Ermeniler” baş-

lıklı ve 3 Eylül 1895’te yayımlanan yazıda Moskova gazetesinden alıntılar yapmıştır. 

Moskova gazetesi en büyük Ermeni patriki Katolikos Mıgırdiç’in Petersburg’a gelip 

S. Katarina Kilisesi’ndeki nutkuna tepki göstererek kilisede dinî işlere dair nutuk ve-

rilirse daha tesirli olacağını vurgulamıştır. Nutuktaki “Ermenistan sağdır ve sağ ka-

lacaktır; komşuları bulunan Asurîlerin, Medyalıların yalnız tarihlerde adları kaldı; 

Ermeniler vücuddadır. Size malum ki Ermenistan iki devlet beyninde taksim olun-

muştur.” ifadelerine yer veren gazete; “Ermenistan” diye bir yerin hiç olmadığını, bu 

yüzden “taksim”den söz edilemeyeceğini, nüfus olarak da Ermenilerin diğer kavim-

lere oranla az olduğunu ve diğer kavimlerle “karmakarışık” yaşadığını, yani belli bir 

bölgede toplanmadığını vurgulayarak bir din adamına, kendi deyimleri ile “kemal-i 

edeble” cevap vermiştir. “Rusya Kafkazya’yı istila etti; Gürcistan’ı, Gence ve Erivan 

ve Karabağ ve Şirvan hanlıklarını tasarrufuna geçirdi; hiçbir yerde Ermenistan rast 

getirmedi! Ermenistan bunun neresidir ki Cenab-ı Katolikos bunun taksim edildiğin-

den bahis buyuruyor?” diyerek patriğin sözlerinin doğruyu yansıtmadığını vurgula-

mıştır. Yine aynı gazete Ermeni basınının Ermenileri “hayalât” ile bulandırıp kalple-

rini çıkmaz yola sevk ettiğini defalarca yazdığını ifade etmektedir. Ayrıca “Bu sefer 

papaz efendiler de kilise kürsülerinden bu boş hayali yayıyorlar. Ancak bundan Er-

meniler zarar görecek.” yorumunda bulunmaktadır. 

Gaspıralı aynı yazıda “büyük gazetelerin diğeri olan” diye takdim ettiği No-

veye Vremya’nın Tiflis’in Ermeni gazetelerinde yayımlanan korkunç haber ve telg-

raflardan bahsettiği bilgisini veriyor ve söz konusu gazeteden şu alıntıları yapıyor: 

“Tiflis’in telgramları her gün Ermeni kırgınından bahsediyorlar; Müslümanlar falan 

yerde şu kadar, falan yerde bu kadar Ermeni kesmişler… Eğer Ermeni matbuatının 
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yaptığı dükkancı hesabı on defa ziyade farz edilse dahi kürre-i arzda bir Ermeni kal-

mamış olduğuna hükmetmek lazımdır.”  

Söz konusu yazıda Grajdanin namında Knez Mesciriski’nin yayınladığı 

Zâdegân gazetesine de yer verilmiştir: “… Kafkazya’yı ‘Ermenistan’ addettikleri gibi 

Anadolu-yı Şarkî’yi Ermenileştirmek için Türkler aleyhinde söylemedikleri ve yaz-

madıkları yalanlar kalmıyor… Ziyade teessüf olunuyor ki diplomatyamız Ermeni hi-

lekârlığına kulak verip İngiltere ile beraber maslahat ediyor; Rusya İngiltere ile be-

raber olmak değil Şark’ın her noktasında İngiltere’ye karşı ve Osmanlı Devleti ile 

beraber bulunması lazımdır.” Ermeni meselesinde İngilizlerle hareket eden Rusya 

hükûmetini Rus basınının belli başlı temsilcilerinin eleştirdiği anlaşılmaktadır.  

Gaspıralı 22 Ekim 1895 tarihli yazısında “Rusyaca en büyük gazetelerden ad-

dolunan” şeklinde bahsettiği Novoye Vremya”dan iki sütun uzunlukta bir alıntı yap-

mıştır. Buna göre gazete; “Hilekârlık ve yalan ve gayrıya kuyu kazmak veya ki gizli 

komiteler, cemiyetler teşkil edip bazı bîgünahları fesada (kurban) etmek ile heyet-i 

medeniye kurulmaz. Müstakil bir cemiyet teşkil etmez.” diyerek yapılan işlerin yan-

lışlığını gerekçelerle ele almıştır. Gazete “Ermeni firarileri ve fesatçıları” şeklinde 

dile getirdiği kişilerin İstanbul’da ve Trabzon’da yalnız Osmanlı Türklerine değil, 

kendi fikirlerine muhalif veya ki muhibb olmayan Ermenileri dahi gizlice katletmek-

ten çekinmediklerini, bu hâllerinin; meydana gelen vukuat ile sabit olduğunu vurgu-

lamaktadır. Ermeni meselesinin kaynağı olarak İngiltere’yi gören gazete; İngiliz dış 

politikasını eleştirmekte, “hile ve yalan ile zapt edip ayakları altına aldıkları bunca 

milletleri emniyet ve muhabbetini celb edemediklerini” yazar. “Ermeniler de İngiliz 

dümencisi sayesinde bir bardak suyun fırtınasında koca bir gemi gark etmek fikrine 

mübtela olmuşlar! Her ne kadar Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Avrupa içerisinde yalnız 

ve ahidler ile bağlı gibi ise de hukukları, maddeten kuvvetleri olmayan bir avuç Er-

meni milletinin çevirebileceği meydan değildir.” diyerek Osmanlı Devleti’nin gü-

cünü de hatırlatır. 

20 Ağustos 1895’te yayımlanan ve 4 sütun uzunluğundaki “Ermeni İşleri” adlı 

yazının başında Ermeni meselesinin geçen güzde ortaya çıktığını belirtiyor. Mösyö 

Gladston’un Türkler aleyhine söylediği son nutkundan bahseden Gaspıralı; Moskova 

gazetesinin nutuk ile ilgili eleştirilerine yer veriyor ve Times’den de şu alıntıları ya-

pıyor: “Doğu Anadolu’da yalnız ıslahat talep eden İngiltere değil, layihayı Rusya ve 

Fransa da imzaladı. Nota imzaladılar sadece. Devlet-i Aliyye’ye ültimatom verdik-

leri yoktur.” Bu fikre karşı çıkan Moskova Gazetesi şöyle diyor: “İcra-yı ıslahat 

tedricen olabilir. Avrupa nezareti ve kontrolü işe fayda vermez. Belki işleri daha zi-

yade karıştırır. Osmanlılara dostane nasihat vermeye yol var ise de Devlet-i Aliyye 

hiç kimseye tabi olmayan bir hükûmet-i müstakile olduğunu hatırdan çıkarmamalı-

dır. Devlet-i Aliyye Avrupa hükumetlerinden hiçbirine bağlı değildir.” Moskova 
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Gazetesi bağımsız bir devletin iç işlerine karışmanın işleri daha karıştıracağını vur-

gulamaktadır. Ayrıca geçen seneden beri İngiliz gazetelerinde Osmanlı idaresizliği 

ve Ermeni kırımları hususunda yalan haberler yayınlandığından bahsetmektedir: 

“Adı geçen gazetelerin sene boyu ‘yalan ile gün geçirdikleri’ yapılan teftişlerce or-

taya çıktı.” Bunun üzerine Gaspıralı; “meselenin başlangıcından beri Rusya matbu-

atının dediği gibi Ermeni işleri bazı fesatçılar ile İngiliz entrikasından ibaret olduğu 

gün gibi aşikâr oldu.” diyerek Ermeni meselesinin kaynağına dair Rus basının yak-

laşımını vurgulamaktadır. 

 

3.2. Güncel Haberler 

Haber metinlerinin yaklaşık %40’ında güncel olaylar ele alınmıştır. Kapsam 

itibariyle geniş olduğundan dönemin gündemini en çok meşgul eden Bâb-ı Âli Gös-

terisi ve Osmanlı Bankası’na yapılan saldırılar alt başlıklar hâlinde ele alınmıştır. 

İncelediğimiz haberlerde genel olarak Ermenileri komitelerinin yalan haberlerine de-

ğinilmiş, münferit vaka ve mahkeme kayıtlarının yanı sıra Osmanlı’nın kaçak silah-

lara dair yaptığı operasyonlar duyurulmuştur. Moskova gazetesinin “Geçen sene 

Amerika’dan Ermeni komiteleri bin adet rovelver ve birkaç yüz tüfenk celb ettikleri 

malumdur ki bunların hepsi ele geçirilmedi.” şeklinde Amerika’nın Ermenilere silah 

verdiği yönündeki haberi ile Novoye Vremya’nın “Sivas vilayetinde ele geçirilmiş 

entrikacı Boğdasar’ın Ermeni Komitesi erkânından olduğu anlaşılmış, odasında 3 

paket dinamit bulunmuştur.” şeklindeki haberi bu kapsamdadır.  

 

3.2.1. Bâb-ı Âli Gösterisi 

30 Eylül 1895’te gerçekleştirilen Bab-ı Âli gösterisinin yankıları dünya bası-

nında olduğu gibi Rus basınında da Novoye Vremya, Moskova ve Sovyet gazetele-

rinde yer almıştır. Avrupa basınının Ermeni “galebeliği” şeklinde duyurduğu bu va-

kayı söz konusu gazeteler; İngiliz entrikasının semeresi olarak değerlendirmiş, hü-

kümet-i Osmaniye’nin mülayim hareketinde bir kusur görmediğini yazmışlardır. 15 

Ekim 1895 tarihli habere göre  “Peterburg’un hükümet gazetesinde Bâb-ı Âli göste-

risi için “hâriçten Der-Saadet’e gelmiş fesatçı Ermenilerin cümlesi İngiliz tebası ol-

duğu malum oldu. Hükümet-i Osmaniye’nin beş on günlerden beri ağırca hâllerde 

göstermiş bîtaraflığı ve adaleti alkışlanmakta olduğu İstanbul’dan gelen haberlerin 

cümlesinde söyleniyor.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre gösteriyi düzenleyenler 

Osmanlı Ermenileri değil, İngiliz vatandaşı Ermeniler olup öncesinde İstanbul’a giriş 

yapmışlardır. Olayın akabinde İstanbul’da asayişin genel olarak sağlandığı fakat beş 

on gün ticarete gelen durgunluğun tüccar senetlerinden yedi milyon Mark senetlerin 
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protestoya verilmesine sebep olduğu, söz konusu karışıklığın ticareti ve ekonomiyi 

olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. 

Tarihî kaynaklarda bu vaka ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: Hınçaklar tara-

fından organize edilen söz konusu gösteriden önce Fransızca yazdıkları bildiride Er-

meni ıslahatının uygulanmasını istemek için gürültüsüz bir gösteri yapacaklarını du-

yurmuşlardır. Göstericilerin Jandarma Binbaşısı’nı öldürmeleri ile polis ve jandarma 

olaylara müdahale etmiş, kaçmaya çalışan Ermeniler kaçarken sağa sola ateş ederek 

birçok kişinin ölümüne neden olmuştur. Babıâli Gösterisi, sonuç itibariyle Hınçakla-

rın kendini başarılı saymalarına neden olmuştur. Çünkü Sultan II. Abdülhamit, ısla-

hatların yapılmasını kabul etmek zorunda kalmıştır (Akt. Eviz, 2014: 69). Avrupa 

basınının bunu “galebelik” şeklinde manşetlerine taşıması da bu algıyı destekleyici 

niteliktedir. 

 

3.2.2. Osmanlı Bankası’na Saldırı 

14 Ağustos 1896’da 30-35 kadar Ermeni, Osmanlı Bankası’na saldırmıştır. 

Olayla ilgili olarak Odessa gazetesi; Osmanlı Bankası’na girmiş “fesatçı”lardan 

3’ünün öldürüldüğü, 6’sının yaralandığı, kalanlarının şimdilik Fransa’da hapis ol-

duğu; bankada 45 adet dinamitli humbara ve on bir buçuk kilogram dinamit bulun-

duğunu bildirmektedir. 25 Ağustos 1896 tarihli Tercüman’da; Ermenilerin Osmanlı 

Bankası’na saldırarak cinayet işlemesi, akabinde bankayı dinamitle patlatmakla teh-

dit etmesi üzerine bankanın direktörü Mösyö Vincente ve Rusya elçihanesi baştercü-

manı Maksimof ile yaptıkları müşavere sonucu onların isteği üzerine salimen bir va-

pura bindirilerek Avrupa’ya gönderilmeleri ile ilgili Novoye Vremya’nın değerlen-

dirmesine yer vermektedir. Novoye Vremya; bankayı basan Ermenilerle anlaşmak 

için konuşulmasına ve işledikleri cinayetlere rağmen şartlarının kabul edilerek gü-

venli şekilde vapura bindirilip Avrupa’ya gönderilmelerine şaşırdığını, hatta böyle 

bir habere inanmak istemediklerini yazmıştır. Bankaya saldırı yapan Ermeniler; asıl 

hedeflerinin devlete yahut bankaya karşı bir eylem olmadığını Avrupa hükümetleri-

nin Ermeni fikirlerine hiç ehemmiyet vermemesine yönelik bir protesto olduğunu 

beyan etmişlerdir. Yine 8 Eylül 1896 tarihli “Ermeni ve Girit İşleri” başlıklı yazıda 

banka saldırısı olayı ile ilgili Gaspıralı Moskova gazetesinden alıntı yapmıştır. Mos-

kova gazetesinin de Daily Chronicle gazetesinden naklen yazdığını ifade ettiği haber 

şöyledir: “Osmanlı Bankası’na saldırıda bulunmuş Ermenilerden 17’si Marsilya’da 

imiş ve gazetecilere verdikleri beyanata göre İngiltere’yi bundan sonra lanetle yad 

edeceklermiş. Çünkü İngiltere defalarca yardım ve himaye vaad ederek binlerce Er-

menilerin kavî gibi kırılmasına sebep olmuşlar.” Bu beyanata dayanarak Moskova 

Gazetesi; İngilizlerin Ermeni fesadında eli olduğu fesatçıların ağzından da ikrar 
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olunuyor, şeklinde yorum yapmıştır. Hizmetten çıkarılmış Patrik İzmirliyan’ın söz 

konusu saldırıda eli olduğu zannolunuyor, diyen gazete bir hayli Ermeni’nin zabta 

alındıkları sırada “Lanet olsun İzmirliyan”a nidaları ile pişmanlıklarını gösterdikle-

rini, olaylarda iki bin kadar Ermeni’nin; Müslümanların evinde gizlenip korundukla-

rını belirtmiş ve “İş İngiliz gazetelerinin yazdıkları gibi olmadığı anlaşılıyor; kaba-

hati yalnız Türklere bırakmak mümkün değildir.” demiştir. 

 

3.3. Rus Basını ve Ermeniler 

Konuyla ilgili Moskova ve Petersburg’daki büyük gazetelerin Ermenilerden 

uzun uzun bahsettiği aktarılıyor. Bu gazetelerden alıntılara yer veriliyor. 3 Eylül 

1895 tarihli “Rusya Matbuatı ve Ermeniler” başlıklı yazıda Moskova gazetesi 

Rusya’daki Ermenilerin Osmanlı ve İran’dan “gelmiş” halklar, muhacirler olduğunu 

söyleyerek buranın onların vatanı olmadığını, “yerli” olmadıklarını vurguluyor. 

Grajdanin namında Knez Mesciriski’nin yayınladığı Zâdegân gazetesi de Ermeniler-

den“Kafkazya’dan gelenlerin cümlesi Ermenilerden şikâyet ediyor; mülk ve ticareti 

ele geçirdikleri hâlde Ruslardan ve hükümetten gülüyorlar, yerlileri yiyorlar.” şek-

linde bahsediyor. 3 Aralık 1895 tarihli “Rusya’da Ermeni Meselesi” başlıklı yazı-

sında Gaspıralı Rus basınının değerlendirmelerine geniş yer vermiştir. Rus basınında; 

diğer milletlere göre nüfusça az olmalarına rağmen devlet memuriyetlerinde 

%50’den 90’a kadar Ermenilerin olduğu; ticarethanelerde, şirketlerde, bankalarda 

Ermenilerin belli yerlerde bulunduğu, ancak onların beğenmediği işlere başka mil-

letlerden insanların alındığı yönünde haber ve yorumlar tespit edilmiştir. Madam Je-

lihofski’nin Tiflis Hatıraları ve Kafkazya Mektupları’nın Rus gazetelerinde yayın-

landığına değinen Gaspıralı; 7 Nisan 1896 tarihinde yayımlanan “Ermeni Milleti” 

başlıklı yazısında “Şu an elimde Petersburg Akademi, Moskova gazetesi, Novoya 

Vremya gazetesi bulunuyor. Bunların birinde Madam Jelihofski’nin Tiflis hatıraları 

ve diğerlerinde Kafkazya Mektupları yayınlanmış.” dedikten sonra bütün yazarların; 

Ermenilerin gidişatından ve düşüncelerinden şikâyet ettiğini vurguluyor. Madam Je-

lihofski’nin dediğine göre bundan 20 sene önce Rus ailesinden kız almak ya da Rus 

ailesine kız vermek ile iftihar eden Ermeniler bugün bunu mekruh görüyorlar. “Övü-

nerek namlarını Rus usulü “Adamof”, “Arslanof” şeklinde söyleyenler şimdi ne ol-

dular da bu namlarını “Adamyaniç” “Arslanyaniç” şeklinde diyorlar?” Madam Je-

lihofski ayrıca Rus yönetiminin gevşekliğini vurgulayarak “Gözümüzü açmalı, 

çünkü merkez idare olan Tiflis çarşılarında güpegündüz komiteciler katle cesaret 

gösterdi.” diyerek hükûmeti eleştirmektedir. Gaspıralı’nın “Halis Rusluk fikirleri ta-

şıyan” diye takdim ettiği Moskova gazetesi; Kafkazya muhbirinin ağzıyla Ermeni-

lere memuriyet verildiğine ve nüfusları oranının üzerinde mekteplere kabul edildi-

ğine razı olmadıklarını yazmıştır. Reisleri bulunan Katalikos’un hudut üzerinde 
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bulunan Ecmiyazin Manastırı’ndan Moskova’ya yani Petersburg’a nakledilmesini ta-

lep etmiştir. Ermenilerin siyasi fikirlerini söndürmek için “müsaade politikasını” terk 

edip mektepte, idarede, belediyede vs. ad ve miktarlarına göre yüzde filan kadar Er-

meni’ye kontenjan verilmesinin bir vazife olduğunu belirtmiştir. Jelihofski’nin yazı 

dizisini yakından takip eden Gaspıralı “Tiflis Mektupları” yazı dizisinin Moskova 

gazetesinde devam ettiğini okuyucularına duyurmuş; Madam Jelihofski’nin “Ermen-

lilerin ipten iğnesine varıncaya kadar” araştırdığını söyleyerek yazıyı Moskova ga-

zetesinden aynen nakletmiştir. Buna göre Jelihofski’nin “…bütün Anadolu’yu Erme-

nistan zannediyorlar. Bu hâlde General Zeloni cenaplarının tertip ettiği etnografya 

haritası Ermenilerin keyfini kaçırdı: Anadolu’da bir karış Ermeni bulunmadığı mey-

dana çıktı. Ermenilerin sair akvama göre çokça bulundukları mahal Tiflis şehridir.” 

ifadeleri; bir etnografya haritasının varlığı ve içeriği hakkında önemli bilgiler sun-

maktadır. 

 

3.4. Ermeni Faaliyetleri ve Teşkilat Yapısı 

Gaspıralı’nın diğer gazetelere nazaran dilinin daha açık, daha şiddetli dediği 

Moskova ve Novoye Vremya gazetelerinde verilen malumata göre Ermeni çeteleri-

nin teşkilat yapısı “üçlük usulü”ne göre şekillenmektedir. Tercüman’da 7 Nisan 

1896’da yayımlanmış “Ermeni Milleti” başlıklı yazıda söz konusu gazetelerden şu 

alıntılar yer almaktadır: “Tiflis’te Ermeni fesadçıları ‘üçlük usulü’nü kullanıyorlar-

mış. Yani Londra’da bulunan komite efradından her birinin “icra ve amel” için üç 

emniyetli adamı bulunuyormuş. Bunların diğer ‘üçler’den ve reislerden hiç haberi 

olmadığından yakalandıklarında ‘tertibat-ı fesadiye’den herhangi bir bilgi veremez-

lermiş.” 20 Ağustos 1895 tarihli “Ermeni İşleri” başlıklı yazıdan Erivan Vilayet 

Mahkemesi’nde görülen bir dava haberi; Ermeni çeteleri hakkında bilgi vermektedir. 

Çete üyelerinin çoğunluğunun 20-24 yaşlarında olduğu, elbiseleri üzerinde “Müsta-

kil Ermeniya” manasında M. G. harfleri işlendiği, Pibudi ve Şnayder silahlar kullan-

dıkları anlaşılmaktadır. Cemiyetin idaresi Tiflis’te ve başında Kokoyanis isimli biri 

vardır. Merkezi Tiflis’te olan bu cemiyetin dışında aslında Anadolu’da öldürme, 

yağma faaliyetleri yapan bu cemiyetlerin merkezinin de Tiflis olduğuna yönelik bir 

bilgiye yaptığımız literatür taraması sonucu ulaştık. Buna göre “İhtilal örgütlerinin 

dikkat çeken en önemli özelliği, örgütleri kuran ve yöneten kimselerin Rusya Erme-

nilerinden olmasıdır. Tiflis, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Van, Erivan, 

Alexandrapol, Tebriz, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da kurulan komitaların asıl 

merkezi hâline geldi.” (Başkan.2013: 27). 

Araştırmamızda Ermeni faaliyetlerinin bilimsel boyutu hakkında da bulgulara 

da ulaştık. Bu çerçevede bilimsel gerçeklerin çarpıtılması yönünde bir yol takip 
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edildiği anlaşılmaktadır. 13 Ağustos 1895 tarihli “Coğrafya Kongresi” tarihli haberde 

Mister Linç’in Ermenistan hususundaki değerlendirmeleri ve Rusyalı Gaspodin Mar-

kof’un cevabı bu konuda fikir verici mahiyettedir. Kongre’de Mister Linç Kafkazya 

dağlarının güneyinde bulunan vilayetlerin yani Tiflis, Şeki, Şirvan, Gence vs. ile Os-

manlı vilayetleri beraber “bir meydanlık, bir çöl olup ikisi koşulup bir Ermenistan” 

olduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine Kongre’de hazır bulunan Gaspodin Markof 

“cebinde Kafkazya kartesini çıkarıp Mister Linç boş efkâra pervane olarak Erme-

nistan dediği kıtada ve ovada on iki bin kadem yükseklikte bulunan koca iki sıra dağ-

ları görememiş olduğunu” ortaya koymuştur. Bu durumda“Koca karlı dağları göre-

memiş coğrafiyûna Rusları, Kürtleri, Türkleri, Tatarları göstermeye lüzum ve müna-

sebet kalmadı.” denilmiştir. Haberde ayrıca hakikate ve insanlığa hizmet etmesi ge-

reken bilim insanları tarafından entrikaların bilim ve hakikatin kapısından içeri so-

kulmasına teessüf edilerek şöyle denilmiştir: “Cemiyet-i ilmiyeleri yalnız hakikate ve 

insaniyete hâdim bilmek lazım ise de nefsaniyet ve entrikalar ulûm ve hakikat kapı-

larından dahi içeriye sokuldukları kemal-i teessüf ile görülüyor.”  

22 Ekim 1895 tarihli Tercüman’ın başmakalesinde kilise mekteplerinde oku-

tulan “Armeniya Tarihi” ile “tarih-i cihanı tebdil etmek istedikleri” belirtilerek Er-

menilerin tarihi çarpıttığına işaret edilmiş, bu yönde eğitilmiş çok talebe olduğu be-

lirtilmiştir. Çalışmamızda Ermeni faaliyetleri kapsamında “Ermenistan” haritalarının 

basılıp kitapçılarda satıldığı; hatta ev dekorasyonunda kullanılmak üzere basılanların 

da bulunduğuna dair bulgulara ulaştık.“Rus tebalığı ile Erzurum’da ikamet eden bazı 

Ermeni madamelerinin misafir odalarında bulunan kanepeleri ve üzerinde ipek ile 

işlenmiş ‘Ermenistan’ haritalarının görüldüğü” ifade edilmektedir. Bu haritalarda 

Ermenistan’ın kuzey sınırı Kafkasya dağlarıdır ve Tiflis şehri başkent olarak göste-

rilmiştir.  

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Rus basınının Ermeni meselesine bakışını Gaspıralı İsmail Bey’in Kırım’da 

çıkardığı Tercüman gazetesi ekseninde analiz ederek 19. yy. Türk-Rus siyasi ve sos-

yal ilişkilerinin ortaya konmasına katkı sunmayı amaçladığımız çalışmada gazete-

nin1895-1897 yılları arasında yayınlanan toplam 49 sayısını taradık. Bu zaman ara-

lığı; Tiflis Başşehbenderi Münir Süreyya Bey’in Ermeni sorununun siyasi evrelerine 

dair raporunda en şiddetli dönem olarak nitelendirdiği 2. Dönemin içinde bulunmak-

tadır. Araştırmamız Ermeni meselesinin kaynağına ışık tutacak ikinci devreye ait bul-

gular içermesi bakımından da önemlidir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak be-

lirlenen Ermeniler ve Ermeni meselesi ile ilgili Rus basınından alıntı yapılmış toplam 

43 yazı, içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre Gaspıralı Rusya’nın büyük 
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gazeteleri ve “en fazla neşrolunan gazeteleri” şeklinde takdim ettiği “Moskova” ve 

“Novoye Vremya” başta olmak üzere,  Genaral Komarov’un neşretmekte olduğu 

“Svet” gazetesi, Grajdanin namında Knez Mesciriski’nin yayınladığı Zâdegân gaze-

tesi, Novosti gazetesi, Novosti Dnya, Petersburg’da San Sinod nezaretinde neşrolu-

nan kilise gazetesi, “Petersburg”un hükümet gazetesi”, Petersburg’da neşrolunan 

Akademya gazetesi, Rusya efkârına hizmet eden “Nur” gazetesi, Kırım’da “Kırım” 

adında Rusça yayınlanan gazete ve Odessa olmak üzere toplam 12 gazeteden Ermeni 

meselesine dair haber, yorum ve görüşlere yer vermiştir. Dünya basınında yer alan 

haberler hakkında da malumat veren Gaspıralı’nın konuyla ilgili çok taraflı bilgileri 

okuyucusuna sunduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırmamız Rus basınının Ermeni meselesine bakışı hakkında önemli bul-

gular içermektedir. İngiliz basınının Türklere yönelik yalan haberlerini çürüten Rus 

basını Osmanlı’nın yanında durmayan Rus diplomatlarını eleştirmektedir. Gaspıralı 

meselenin başından itibaren Rusya matbuatının “Ermeni işleri bazı fesatçılar ile İn-

giliz entrikasından ibarettir” dediğini aktarmaktadır. Rus basınında; diğer milletlere 

göre nüfusça az olmalarına rağmen devlet memuriyetlerinde %50’den 90’a kadar Er-

menilerin olduğu; ticarethanelerde, şirketlerde, bankalarda Ermenilerin belli yerlerde 

bulunduğu, ancak onların beğenmediği işlere başka milletlerden insanların alındığı 

yönünde haber ve yorumlar tespit edilmiştir. Bu hususta Moskova ve Novoye 

Vremya gazetelerinin dilinin “daha açık, daha şiddetli” olduğu haber ve yorumlarda 

ayrıca belirtilmiştir.  

Rusya’da 1866 yılına kadar yurt dışındaki siyasi olaylarla ilgili haber ve bilgi-

ler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla basına ulaştırılmaktaydı. Ancak çoğu zaman ha-

berler sansürlemekte yahut değiştirilerek basına verilmekteydi. Bu tarihten sonra ha-

ber ajanslarının kurulmasıyla herhangi bir sansür olmadan telgrafla alınan haberler 

doğrudan kullanılabilmektedir (Gadimov, 2014). Bu bakımdan çalışmamızın kapsa-

mında ulaşılan bulguların; herhangi bir sansür olmadan telgrafla alınan haberlerin 

doğrudan kullanılabildiği döneme rast geldiği anlaşılmaktadır.  

Rus basınından Ermeni çetelerinin teşkilat yapısına yönelik “üçlük usulü” gibi 

önemli bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca Moskova gazetesinde Madam Jelihovski’nin 

“Tiflis Mektupları” (Tiflis Hatıraları, Kafkazya Mektupları) yazı dizisine ulaşılmış, 

bu yazı dizisinde Madam Jelihovski’nin “Ermenilerin ipten iğnesine varıncaya ka-

dar” araştırdığı söylenerek yazardan alıntılar yapılmıştır. Araştırmamız kapsamında 

General Zeloni’nin tertip ettiği etnografya haritası ve Ermeni faaliyetleri çerçeve-

sinde basılan bir harita ile Osmanlı Bankası’na yapılan saldırıya yönelik haber ve 

yorumlar da bulunmaktadır. 

 Araştırmamızda Sultan II. Abdülhamid Han, Mister Linç, Gaspodin Markof, 

Mösyö Gladston, Ermeni patriki Katolikos Mıgırdiç, Harp polkofniklerinden 
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Graznov ve Knez Vladimir Aleksandroviç, “İkdam” muharriri Cevdet Bey, Osmanlı 

Bankası direktörü Mösyö Vinsent (Vincente) ve Rusya elçihanesi baştercümanı 

Maksimov, Patrik İzmirliyan, Azaryan Efendi, Boğdasar gibi dönemin adından bah-

sedilen kişiler hakkında bilgiler de yer almaktadır. 

Yaptığımız literatür taramasında Rus basınının, Sultan II. Abdülhamid Dö-

nemi’ni korkunç ve despot bir rejim olarak nitelendirdiği, onun mizacı ve kişiliği 

hakkında olumsuz düşünceler ileri sürdüğü bilgisine ulaştık. Ancak bütün bunlara 

rağmen Sultan’ın Osmanlı Devleti’ni maharetle parçalanmadan ayakta tutan dış si-

yasetindeki başarısı takdir edilmiştir (Demirbaş, 2009: 90-91). Araştırmamızda da 

Rus basınının aynı yönde takdir dolu ifadelerinin yanı sıra Sultan’ın kişiliği, mizacı 

ile ilgili adaletli ve ayrımcılık yapmadığı yönünde övgü dolu ifadeleri de tespit ettik. 

Hatta bu kapsamda Peterburg’da San Sinod nezaretinde neşrolunan kilise gazetesinin 

Sultan II. Abdülhamid için yazdığı bir teşekkür mektubu yayımlanmıştır. Söz konusu 

mektupta Sultan’ın “cins ve din tefrik etmeyip umum hakkında tebe’a-perver bir pa-

dişah” olduğu vurgulanmıştır. 

“Rus milleti mütekebbir değildir. Rus milleti dindardır.” diyen Gaspıralı İs-

mail Bey Ruslarla Türklerin ortak değerleri olduğunu vurgulamıştır. “Avrupalı ne-

reye gelir ise gelsin toprağı, ticareti sanatı ele alıp yerlileri maldan servetten düşür-

düğü görülüyor. Ruslar ise mübadeleden ileriye varamıyor.” sözleriyle Rusların Av-

rupalılardan farkını ortaya koymaktadır. Gaspıralı gelecekte Türkler de dâhil olmak 

üzere bütün İslam dünyasının Ruslarla iş birliğini tavsiye etmekte ve şöyle demekte-

dir: “Garbdan yahut şarktan büyükçe bir musibet zuhur edecek olursa millet-i İsla-

miye ile Rus milleti yekdiğeri arka olacak mevkide bulunuyorlar.”  Türk-Rus siyaseti 

şekillenirken ortak değerler ve ortak geçmiş, Gaspıralı gibi  “Dilde, fikirde, işte bir-

lik” şiarıyla Türk dünyasında birliği hedefleyen bir aydının fikirleri değerlendiril-

meli; Gaspıralı’nın Tercüman gazetesi farklı alan ve disiplinlerde içerik analizine tabi 

tutulmalıdır.  

İlber Ortaylı “Dilde, fikirde, işte birlik, düsturuyla çıkarttığı ve tüm dünya 

Türklüğünü kapsayacak şekilde yayın yaptığı Tercüman Gazetesi, tüm Türkler ara-

sında ortak bir dil oluşturma amacının bir ürünüdür.” demektedir (Akt. Duran, 

2011:105). Yayın ağı ile böylesine geniş bir coğrafyayı içine alan bir gazetenin taşı-

dığı bilgilerin tarihi doğru okumada tamamlayıcı bilgiler sunacağı açıktır. Hâlbuki 

Ermeni meselesi ve Sultan II. Abdülhamid Dönemi hakkında Türk dünyasında geniş 

bir coğrafyanın sesi olan Tercüman gazetesinin haber ve yazılarının analizine dair 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanında önceden yapılmış 

bir çalışmaya rastlamadık. Tercüman gazetesi hakkında kapsamlı araştırmalar yapıl-

malı, disiplinler arası ve kurumlar arası iş birlikleri ile projeler geliştirilmelidir. 
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ÖZET: Yabancı dil olarak Rusça öğretimi sürecinde bazı konu anlatım-

larında tarihsel dilbilgisine başvurmak anlatımın daha açıklayıcı olmasını sağ-

lamaktadır.   Rus dili öğretmeni, Rus dilinin tarihsel gelişimini, tarihsel dilbil-

gisini, Rus kültürünü iyi bilmeli ve bu bilgileri ders anlatım sürecinde iyi kul-

lanmalıdır. Bu yaklaşımla öğrencilerin ilgisi sadece Rusçanın dilbilgisi kural-

ları değil, Rus diline ve Rus kültürüne de artacaktır. Ayrıca bu yöntemle Rus-

çanın dilbilgisinde mevcut bazı kuralların, esasen istisnaların, açıklanması ve 

benimsenmesi daha kolay olacaktır. Bu makalede Rusçanın öğretimi sürecinde 

bazı biçimbilimsel ve anlambilimsel konuların tarihsel bakış açısı ile anlatımı 

ele alınmaktadır. Makalede Rusçada cinsiyet kategorisi, özel adlar ve Türkçe 

karşılaştırmalı olarak Rus atasözleri tarihsel dilbilgisi açısından örneklerle 

açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rus dili öğretimi, yabancı dil olarak Rusça, Rus 

gramerinin tarihi  

 

Роль исторических и культурных знаний при изучении русского 

языка как иностранного 

 

Аннотация. На уроках русского языка и литературы в школе, а так 

же при преподвании русского языка как иностранного мы часто 

сталкиваемся с явлениями, для раскрытия которых нам необходимо дать 

историческую справку. Преподаватель русского языка должен знать и 

уметь объяснить исторические процессы русского языка, тем самым 

вызвать интерес у обучающихся не только к граматике или фонетике, но 

и к культуре и истории языка. В данной статье приводятся примеры 
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исторического подхода к изучению некоторых вопросов морфологии и 

лексики русского языка. С исторической точки зрения преподносится 

изучение таких тем, как категория рода, собственные и нарицательные 

существительные русского языка, а так же русские фразеологизмы 

сопоставительно с турецкими. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, преподование 

русского языка, история русской грамматики 

 

The Role of Historical and Cultural Knowledge in Teaching Rus-

sian as a Foreign Language  

 

ABSTRACT: Using historical grammar in lecturing makes the expres-

sion more descriptive in the process of teaching Russian as a foreign language. 

The Russian language teacher should know the historical development of Rus-

sian language, historical grammar, Russian culture and use this knowledge well 

in lecturing. Students' interest will increase towards Russian grammar rules, 

Russian language and Russian culture with this approach. In addition to this, it 

will be easier to explain and adopt some rules, mainly exceptions, in Russian 

grammar. In this article, some morphological and semantic issues in the process 

of teaching Russian language with the historical perspective are discussed. 

Gender category and proper nouns in Russian and Russian proverbs as compa-

rative to Turkish, are explained with examples in terms of historical grammar.  

Key words: Russian language teaching, Russian as a foreign language, 

History of Russian grammar 

 

 

Язык – это брод через реку времени, он ведет нас к 

жилищу ушедших; но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой 

воды.1
 

 

Введение. 

Выбранный  нами эпиграф вполне раскрывает ту проблему, которая 

существует, на наш взгляд, при изучении русского языка как родного, так и 

иностранного. На уроках русского языка и литературы в школе и при 

преподвании русского языка в университетах мы часто сталкиваемся с 

явлениями, для раскрытия которых нам необходисо дать историческую 

справку. Но как часто преподаватель русского языка рискует обратиться к 

истории? С нашей точки зрения, такого обращения почти не бывает.  Однако, 

 
1 В. М. Иллич-Свитыч (1934–1966) – языковед-компаративист, занимался 
восстановлением  ностратического праязыка. 
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это в корне неверно, и преподаватель русского языка должен знать и уметь 

объяснить исторические процессы русского языка, тем самым вызвать интерес 

у обучающихся не только к граматике или фонетике, но и к культуре и истории 

языка. Ведь филолога отличает «любовь к слову», а значит и к его истории, и  

изучении русской филологии предполагает знание и языкознания, и 

литературоведения, и текстологии, и источниковедения, и палеографии. 

Культура и история народа выражена в языке и в литературном творчестве. 

Если изучающие русский язык будут иметь представление об истории его 

развития, тем легче они смогут понять  строй современного русского языка.  

В современном русском языке много реликтовых форм, которые 

являются немотивированным, и мы называем их исключениями или 

грамматическими аномалиями. Но их всегда можно объяснить с точки зрения 

истории языка и они не случайны.  Мы предлагаем давать им объяснения. Во 

время проведения урока русского языка необходимо продумать, какие 

исключения имеются при объяснении данной темы, как они связаны с русской 

историей или культурой. В зависимости от возраста изучающего, цели 

изучения русского языка и уровня знания языка необходимо включать в уроки 

русской грамматики различные конкретные исторические отступления.  

Мы остановимся только на некоторых вопросах морфологии и лексики 

современного русского языка, хотя и в фонетической, и в синтаксической 

системе сохранилось достаточно аномалий, требующих исторического 

объяснения.  

 

1. Исторический подход при изучении категории рода. 

Развитие морфологической системы  русского языка связано с процессом 

упрощения. Русский народ на протяжении истории  унифицировал 

грамматические формы, и происходило это путем утраты многообразия форм 

одной и той же части речи или слиянием разных форм. Говоря о 

существительном как части речи, нужно отметить, что его основные 

грамматические категории не изменились. Они также изменялись по родам, 

числам и падежам, но система имела, однозначно, много отличий.  

Самой неизменяемой оказалась категория рода. Распределение по родам 

за исключением одушевленных существительных не связано с логическим 

значением. Это объясняется тем, что категория рода отражает не современное 

мышление, а мышление людей весьма далеких эпох.  Для изучающих русский 

язык как иностранный в этом плане, несомненно, вспомогательным фактором 

является формальный показатель, то есть распределение по родам благодаря 
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формальному показателю. Лексическое значение оказывается главным 

признаком при распределении одушевленных существительных. Например, 

существительные дедушка, дядя, подмастерье и др.  соотносятся с полом, а не 

с окончанием. Особых замечаний требует категория рода у слов – названий 

животных. Выделяют 3 типа названий животных: 

1) имена существительные, называющие одним словом самца и самку: 

кукушка, носорог, белка, мышь, ястреб, щука, воробей, сельдь и т.д. 

2) называние двумя именами: одно слово называет самца (или самку), 

другое – самку (или самца) и одновременно является общим названием данного 

вида: бык-корова, петух-курица, жеребец-кобыла,лев-львица, волк-волчица, 

баран-овца. 

В.В. Виноградов отмечал, что «категория рода у неодушевлённых 

существительных является пережитком давних эпох, остатком иного 

языкового строя, когда в делении имён на грамматические классы отражалась 

свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений 

действительности. Теперь же форма рода у бóльшей части существительных 

относится к области языковой техники» (Виноградов, 1972: 58). 

3) называние тремя именами: жен. р. – название самки, муж. р. – название 

самца, жен. или муж. р. – общее название: жеребец – кобыла – лошадь, кобель 

– сука – собака, гусак – гусыня – гусь. 

Наблюдения показывают, что родовая дифференциация имён 

существительных в определённой степени зависит от хозяйственной 

деятельности человека. Наиболее распространенные, важные для сельского 

хозяйства домашние животные имеют различные названия для самца и самки, 

а иногда – и общие названия, ср.: козёл – коза, бык – корова, баран – овца, 

селезень – утка, петух – курица, жеребец – кобыла – лошадь,     гусак – гусыня 

– гусь. Если же различия по полу животных не играют особой роли в 

хозяйственной деятельности человека, то для названия самца и самки 

употребляется общее слово: мышь, крыса, лягушка, белка, соболь, куница, 

ястреб, сокол, коршун, тюлень и т. д.   

Род заимствованных несклоняемых существительных определяется  

различными правилами. Так, несклоняемые существительные, обозначющие 

лиц мужского и женского пола, относятся к соответствующему роду (денди, 

атташе, месье  и т.д.– мужского рода,аледи, фрау, мисс, миссис, фрейлин, 

пани, инженю, травести и др. – жен. рода.) 
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 Обозначающие животных несклоняемые существительные относятся 

обычно к мужскому роду, хотя, если подчеркивается, что речь идет о самке, то 

женский род обозначается синтаксически: Шимпанзе родила детенышей. 

Маленькая кенгуру поскакала в лес. При колебаниях форм мужского и женского 

рода побеждает форма мужского рода. (Горбачевич, 1978: 171). 

 В целом распределение древнерусских существительных по родам 

совпадает с их современным распределением,  хотя в некоторых случаях в 

истории языка произошло перераспределение, например, слова перстень, 

лебедь, гусь в древнерусском языке оносились к женскому роду, а печать, 

гортань, степень – к мужскому роду.  Вот пример из А.С. Пушкина:  

Глядь, поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет.  («Сказка о царе Салтане») 

 

2. Исторический подход к изучению фразеологизмов 

Фразеологизмы, как известно, обогащают нашу речь, ими изобилует 

русский язык, и они всегда интересны при изучении русского языка как 

иностранного. Например, можно предложить изучающим русский язык 

турецким студентам проанализировать фразеологизмы с компонентом «волк». 

Выбор нами волка неслучаен. Он связан с тем, что волк является символом 

тюрского мира. Волк является свободолюбивым и неподдающимся 

дрессировке и приручению животным, для волка очень важны ценности стада, 

волчонок, оставшийся без родителей, никогда не погибает, его принимает в 

семью другая вольчья семья. Никогда волк не убивает другое беременное 

животное, или если рядом с жертвой находятся детеныши. Волки ведут очень 

организованный образ жизни. Благодаря всем этим качествам, волки стали 

символами тюркского мира. Рассмотрим некоторые турецкие пословицы, где 

фигурирует волк:2 

 

Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz: За достойным 

уважения и сильным человеком всегда есть те, кто сплетничают и критикуют 

его.  

Kurt kocayınca itin (köpeğin) maskarası olur: эквивалентом может быть 

русская пословица  «старость – не радость», то есть боявшиеся в свое время 

люди впоследствии издевается над постаревшим и обессилевшим человеком. 

 
2 _https://www.lafsozluk.com/2011/03/kurt-ile-ilgili-atasozleri-deyimler-ve.html 

https://www.lafsozluk.com/2011/03/kurt-ile-ilgili-atasozleri-deyimler-ve.html
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Kurt komşusunu yemez: как бы плох не был человек своим близким он 

не навредит.  

Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez: в данном случае 

тоже можно найти эквивалент «горбатого могила исправит». 

Kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür (Kurtla görüşürsen köpeğini 

yanından ayırma): при общении с опасным человеком надо быть 

предусмотрительным. 

Kurda "neden ensen kalın?" demişler "işimi kendim görürüm de ondan" 

demiş: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, то сделай его сам. 

Kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz: нельзя играть с огнём, то есть опять 

таки пословица учит осторожности. 

Kurtla ortak olan tilkinin hissesi, ya tırnaktır ya bağırsak: соглашаясь на 

сделку с сильным, нужно быть готовым довольствоваться остатками. 

Kurdun adı yaman çıkmış, tilki (tilkicik var) vardır baş keser: порой 

признанный и как злодей человек оказывается и не таким опасным, как хитрый 

и увертливый.  

 

Интересно, что наиболее часто представленной лексемой среди названий 

животных в русских пословицах является волк. Каким же видит его русский 

народ?  

Обратимся к порсловицам:  

Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву 

Бояться волка – бегать и от белки.  

Так же как и в турецких пословицах, волк-свободолюбив и не поддается 

дрессировке, не меняет свой нрав:  

Волк и всякий годлиняет, а нрав не переменяет;  

Как волка ни корми, – все в лес глядит.  

 

Языковой образ волка репрезентируется с помощью антитезы: хищник 

противопоставлен как диким, так и домашним животным. Среди диких это 

лиса и медведь – постоянные спутники волка в русских сказках. В результате 

такого противопоставления видно, что волк опасней лисы, но при этом менее 

опасен, чем медведь: Глядит лисой, а пахнет волком; От волка бежал, да на 

медведя напал.  
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Домашнее животное, обычно противопоставленное волку – овца: Худо 

овцам, где волк в пастухах; Отольются волку овечьи слезки; И то бывает, 

что волка овца съедает; Овце с волком плохо жить.  

Также волк противопоставлен белке – животному безобидному: Бояться 

волка – бегать и от белки.  

Волк в представлениях русского народа – постоянный источник страха 

для человека в лесу, поэтому люди стараются научиться не бояться его, 

защитить от него и себя, и скот: Бояться волков – быть без грибков; Волка 

бояться, так и в лес не ходить; Согласному стаду и волк не страшен.  

Волк – существо безжалостное и беспощадное. Его сострадание и 

понимание ложны: Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву; Лошадь 

с волком тягалась – хвост да грива осталась. Волк терпит наказания за свою 

злобу и жадность: Не за то волка бьют,что сер, а за то, что овцу съел. Но при 

этом волк не может быть таким же хитрым, как лиса, поэтому он не может 

избавиться от наказания. Однако мера его наказания невелика: С одного волка 

двух шкур не дерут – то есть за одно и то же преступление его не накажут 

дважды.  

Вышеприведенные примеры показывают, что  «волк в национальной 

картине мира – животное, не поддающееся дрессировке, губящее домашний 

скот, но при этом не могущее избежать наказания за содеянное из-за отсутствия 

хитрости и изворотливости».  

На наш взгляд, подобные паралели вызывают интерес у студентов, 

раскрывают особенности языковой картины мира русских, помогают 

изучающим русский язык выявить своебразное и универсальное в этом языке, 

не ограничиваясь только фактами грамматики. 

 

3. Исторический подход при изучении собственных и 

нарицательных существительных. 

При изучении собственных и нарицательных существительных важно 

обратить внимание студентов на такой раздел языкознания, как ономастика. 

Почему? Русский язык для изучающих его иностранцев не должен являть 

собою только слова и грамматические правила. Например, изучение и 

понимание собственных имен существительных поможет иностранцу понять 

русскую душу. Трудно удержаться и не привести  слова Иоганна Вольфганга 

Гете об именах: «Имя человека не плащ, болтающийся у него на плечах, 

который можно прилаживать и одергивать, но плотное, словно кожа, 
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облегающее платье. Его нельзя соскоблить или порезать, не поранив самого 

человека» (Гете, И «Из моей жизни: Поэзия и правда»).  

Значения собственных имен не даются в словарях, поэтому учеников  и 

студентов нужно познакомить со «Словарем личных имен» Н.А. Петровского. 

С какой целью? Прежде всего, чтобы показать, что собственные имена 

являются такими же словами, как и нарицательные, и имеют грамматическое 

значение. С лексическим значением, дело обстоит иначе. Каждое собственное 

имя имеет доономастическое значение, этимологическое значение того слова, 

которое положено в основу имени.  Вот например,  словарная статья имени 

Иван (Петровский, 1990: 118) После имени и  грамматической справки даются 

формы отчеств и все производные формы. А в заключении сведение о том, 

какая была первоначальная форма имени, из какого языка и значение в том 

языке. 

 

 

 

Имя Иван часто воспринимается как нарицательное обозначение 

русского человека. Интересно было бы узнать мнение иностранных студентов 

о причинах подобного явления и спросить, какое имя может в турецком языке 

соответствовать этому. Об имени Иван можно говорить очень долго: о его 

формах, его истории. Это имя, как и раньше, сегодня остаётся широко 

распространенным, а также одним из наиболее популярных в России и за ее 

пределами. Согласно статистике, имя Иван входит в десятку имён, наиболее 

популярных для новорождённых.  Именин у Ивана по православному 

календарю – более 150. При этом студентам необходимо объяснить, что если 

этимологически имя Василий, напрмер, произошло от древнегреческого «царь» 

– это не означает, что это имя фиксирует какое-то качество человека, так как 

имя дается человеку от рождения, а отчество и фамилию он наследует от 

родителей.  

Совсем иначе дело обстоит в художественной литературе, где как 

чудесно выразился Флобер «Когда нет имени – нет и романа», и  «писатели не 

раз отмечали в себе и в других эту функцию имени – как скрепляющего свод 
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замка» (Флоренский, 1993: 39) Мы предлагаем привести примеры из русской 

классической литературы, показав связь характера персонажа и его имени. 

Литературная ономастика является всегда проекцией имен реальных, 

прошедших сквозь призму авторского творчества, то есть имена в 

художественном тексте отражают русскую историю, русские реалии.  

Интересно было бы прочитать и разобрать отрывок из повести Гоголя 

«Шинель», где автор описывает, как мать по святцам (календарю) выбирала 

имя своему новорожденному сыну. Приведем этот отрывок:  

Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя 

сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, 

несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой 

лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что 

называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский 

климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), 

то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как 

известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие 

похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. 

Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она 

когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом 

произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже 

шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза 

три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, 

читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно 

уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие 

обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло 

именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не 

изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень 

хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. 

Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, 

превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший 

столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина 

редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице 

предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, 

Сессия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала 

покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь 

в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот 

это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда 

и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и 
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Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. 

«Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если 

так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так 

пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. 

Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы 

предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом 

произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, 

что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было 

никак невозможно» (Гоголь, Н. В. «Шинель».)3 

Словарь  Петровского  представляет ценность для иностранцев, 

изучающих русский язык, потому что является как бы словарем в словаре, 

имеет часть, в которой дается грамматическая и этимологическая информация, 

и вторая часть, в которой даются все  уменьшительные формы русских имен. 

Это часть при изучении русского языка как иностранного очень важна, 

иностранные студенты встречаясь с краткими формами имен могут понять к 

какому имени они относятся.  

Большую культурно-историческую информацию также дают топонимы. 

Они раскрывают исторические события, показывают те народности, которые 

жили  на определенной территории. С этой целью изучающим русский язык 

может быть предложен словарь В. А. Никонова. 

Закончить статью мы хотели бы словами Тургенева: «Во 

дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 

язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 

дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 
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ÖZET: Rusya Federasyonu unsurlarının Federal Bölgelerinin (Cumhu-

riyet, Toprak, Vilayet, Federe Kent, Özerk Vilayet ve Özerk Alan) sağlık sis-

temlerinin etkinliğinin araştırılması çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Ça-

lışmanın amacı; 2017 yılında Federal Bölgeleri’nin sağlık sistemlerinin ayrı 

ayrı etkinlik ölçümünün yapılmasıdır. Etkinlik analizlerinin yapılması için pa-

rametrik olmayan, girdi yönelimli Veri Zarflama Analizinin sabit ölçekli ve 

değişken ölçekli yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, on bin kişi başına düşen 

doktor, hemşire ve hastane yatak sayısı girdi, doğumda beklenen yaşam süresi, 

bin kişi başına morbidite oranı ve bebek ölüm oranı çıktı değişkeni olarak kul-

lanılmıştır.  

Çalışmanın bulguları; sabit ve değişken ölçekli analiz sonucunda Fede-

ral Bölgeler’in analizinde 4 bölgenin etkin olduğu tespit edilmiştir.  Rusya Fe-

derasyonunda doğumda beklenen yaşam süresinin hemen hemen tüm unsur-

larda yeterli düzeyde olduğu fakat hasta sayısının ve bebek ölüm oranı düzeyi-

nin mevcut kaynaklar ile daha az olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Sağlık Sistemleri, Etkinlik, 

Sabit Ölçekli (CRS), Değişken Ölçekli (VRS). 

 

Efficiency Analysis of Healthcare Systems in the Federal Regions  

of Russia 

 

ABSTRACT: The subject of the study is to investigate the efficiency 

of the healthcare systems of the Federal subjects of Russia Federal Districts 

(Republic, Territory  Cities of Federal Importance, Region and Autonomous 

Area). The aim of this study is to measure the efficiency of individual health-

care systems in federal regions in 2017. Constant-scale and variable-scale met-

hods of non-parametric, input-oriented Data Envelopment Analysis have been 

used for efficiency analysis. In this study, the number of doctors, nurses and 

hospital beds per ten thousand people was used as input variable, and life 

expectancy at birth, morbidity rate per thousand people and infant mortality 

rate were used as output variable. 
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The findings of study found, as a result of the constant and variable scale 

analysis, that four regions were effective in the analysis of the Federal Regions. 

It is concluded that the life expectancy at birth in Russian Federation was suf-

ficient in almost all subjects, but the number of patients and infant mortality 

rate should be less with the current resources. 

Keywords: Russian Federation, Health Systems, Efficiency, Constant 

Scale (CRS), Variable Scale (VRS). 

 

 

1. GİRİŞ 

Rusya Federasyonu; 22 Cumhuriyet, 9 Toprak, 46 Vilayet, 3 Federe Kent, 1 

Özerk Vilayet ve 4 Özerk Alan`dan oluşmaktadır (The Constitution Of The Russian 

Federation, 2019). Bu unsurların yanı sıra Rusya Federasyonu 8 Federal Bölgelere 

ayrılmıştır. Merkez Federal Bölgesinde17 Vilayet ve 1 Federe Kent (Moskova); Ku-

zeybatı Federal Bölgesinde 2 Cumhuriyet, 7 Vilayet, 1 Özerk Alan ve 1 Federe Kent 

(Sankt Petersburg); Güney Federal Bölgesinde 3 Cumhuriyet, 1 Toprak, 3 Vilayet ve 

1 Federe Kent (Sevastopol); Kuzey Kafkasya Federal Bölgesinde 6 Cumhuriyet ve 1 

Toprak; Volga Federal Bölgesinde 6 Cumhuriyet, 1 Toprak ve 7 Vilayet; Ural Fede-

ral Bölgesinde 4 Vilayet ve 2 Özerk Alan; Sibirya Federal Bölgesinde 4 Cumhuriyet, 

3 Toprak ve 5 Vilayet; Uzak Doğu Federal Bölgesine 1 Cumhuriyet, 4 Toprak ve 1 

Özerk Alandan oluşmaktadır (Federal Devlet İstatistik Servisi, 2019). 

Çalışmada Rusya Federasyonu Federal Bölgelerinin sağlık sistemlerinin 2017 

yılı verileri ile Veri Zarflama Analizinin girdi yönelimli sabit ölçekli Charnes, Coo-

per, Rhodes (CCR) modeli ve değişken ölçekli Banker, Charnes, Cooper (BCC) mo-

delleri ile etkinlik ölçümleri yapılmıştır. Çalışma girdi değişkenleri olarak on bin kişi 

başına düşen doktor sayısı, on bin kişi başına düşen orta sağlık çalışanı sayısı ve on 

bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı, çıktı değişkenleri olarak ise, doğumda 

beklenen yaşam süresi, bin kişi başına düşen hasta sayısı ve bin canlı doğumda bebek 

ölüm oranı (tersi) kullanılmıştır. Ayrıca etkin olmayan bölgeler için iyileştirme öne-

rileri geliştirilmiştir. 

 

2. METODOLOJİ 

Çalışma Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada kul-

lanılan yöntemler girdi yönelimli, sabit getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) 

(1978) ve değişken getirili Banker, Charnes, Cooper (BCC) (1984)’dir. Charnes, Co-

oper ve Rhodes tarafından 1978 yılında yapılmış olan yayında ve  Cooper, Seiford 

ve Zhu tarafından 2011 yılında hazırlanmış olan kitapta CCR modelinin formülas-

yonu yer almaktadır (Cooper, Seiford ve Zhu, 2011:13; Charnes, Cooper ve Rhodes, 
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1978: 431). Banker, Charnes ve Cooper tarafından 1984 yılında yapılmış çalışma-

sında BCC modelinin formülasyonu yer almaktadır (Banker, Charnes ve Cooper, 

1984: 1079). 

 

3. VERİ SETİ 

Çalışmada kullanılan veriler Rusya Federasyonu Federal Devlet İstatistik Ser-

visinden (Federal Devlet İstatistik Servisi, 2019) elde edilmiştir. İstatistik Servisinin 

internet sitesinden bölgelere ait en son 2017 yılının verileri bulunmuş ve çalışma 

kapsamında kullanılmıştır. Rusya Federasyonu bölgelerinin sağlık sistemlerinin et-

kinlik analizlerinde on bin kişi başına düşen doktor sayısı, on bin kişi başına düşen 

orta sağlık çalışanı sayısı ve on bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı girdi, do-

ğumda beklenen yaşam süresi, bin kişi başına düşen hasta sayısı ve bin canlı do-

ğumda bebek ölüm oranı (tersi) çıktı olarak ele alınmıştır. Rusya`da orta sağlık çalı-

şanları; hemşireler, sağlık görevlileri, ebeler, laboratuvar asistanları ve teknisyenler, 

röntgen teknisyenleri, diş hekimleri, diş teknisyenleri vb. meslekleri kapsayan, belirli 

bir iş türünü yapan bir kuruluş içindeki personel olarak tanımlanmaktadır (Health 

Encyclopedia, 2019). 

Tablo 1`de Federal Bölgelerin (FB) 2017 yılı verileri ile genel istatistikleri su-

nulmuştur. Girdi değişkenlerinden on bin kişi başına düşen doktor sayısı en çok olan 

Federal Bölge Kuzey Batı FB (58,1), on bin kişi başına düşen orta sağlık çalışanı 

sayısı en çok olan Federal Bölge Ural FB (114,5) ve on bin kişi başına düşen hastane 

yatağı sayısı en çok olan Federal Bölge Uzak Doğu FB (99,6) olmuştur. Girdi değiş-

kenleri en az olan Federal Bölge ise Kuzey Kafkasya FB (sırasıyla 42,0; 93,9 ve 71,6) 

olmuştur.  

 

Tablo 1. Değişkenlerin Genel İstatistiği 

2017 Girdiler Çıktılar 

Doktor 
Orta Sağlık 

Çalışanı 
Yatak Yaşam Hasta Bebek 

En Çok 58,1 114,5 99,6 75,9 933,7 8,0 

En Az 42,0 93,9 71,6 70,1 639,9 4,6 

Ortalama 48,1 105,5 82,4 72,6 782,8 5,7 

Standart Sapma 5,31 8,51 8,52 1,74 100,9 1,1 
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Çıktı değişkenlerinden doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oran-

ları en çok olan Federal Bölge Kuzey Kafkasya FB (75,9 ve 8,0), bin kişi başına 

düşen hasta sayısı en çok olan Federal Bölge Kuzeybatı FB (933,7) olmuştur. Do-

ğumda beklenen yaşam süresi en az olan Federal Bölge Uzak Doğu FB (70,1), bin 

kişi başına düşen hasta sayısı en az olan Federal Bölge Kuzey Kafkasya FB (639,6) 

ve bebek ölüm oranı en az olan Federal Bölge Kuzey Batı FB (4,6) olmuştur. 

 

4. ANALİZ 

Tablo 2`de girdi yönelimli sabit ölçekli CCR ve değişken ölçekli BCC yön-

temleri tahmin edilmiş etkinlik analizi sonuçları sunulmuştur. Tahmin sonuçlarına 

göre CCR ve BCC analizi sonucunda Merkez, Kuzeybatı, Güney ve Kuzey Kafkasya 

Federal Bölgeleri tam etkinlik skoru almışlardır. 

Tablo 2. Etkinlik Analizi Tahmin Sonuçları 

Ülkeler CCR BCC 

Merkez Federal Bölgesi 1 1 

Kuzeybatı Federal Bölgesi 1 1 

Güney Federal Bölgesi 1 1 

Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi 1 1 

Ural Federal Bölgesi 0,9891 0,9891 

Volga Federal Bölgesi 0,9460 0,9599 

Sibirya Federal Bölgesi 0,8309 0,8733 

Uzak Doğu Federal Bölgesi 0,7813 0,8251 

Ortalama 0,9434 0,9560 

 

Tablo 2`de görüldüğü gibi CCR ve BCC yöntemleri ile yapılmış etkinlik ana-

lizleri sonucunda Ural bölgesinin tam etkinliğe en yakın %98,91 oranında etkinlik 

skoru aldığı, Volga Federal Bölgesinin ise CCB modelinde %94,60, BCC modelinde 

ise %95,99 oranında etkinlik skoru aldığı görülmektedir. Ortalama etkinlik skoru 

CCR yönteminde %94,34, BCC yönteminde %95,60 olmuştur. Ortalama etkinlik 

skorunun altında etkinlik skoru almış olan Federal Bölgeler Sibirya ve Uzak Doğu 
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Federal Bölgeleri olmuştur. En düşük etkinlik skorlarını alan Uzak Doğu Federal 

bölgesi CCR yönteminde %78,13, BCC yönteminde %82,51 etkinlik skoru almıştır. 

Etkin olmayan Federal Bölgelerin etkin olması için gerekli olan potansiyel iyi-

leştirme önerileri tahmin edilmiştir. Potansiyel iyileştirme oranı aşağıdaki şekilde he-

saplanmaktadır (Kutlar, Yüksel ve Bakırcı 2011). 

Potansiyel Düzeltme =
Hedeflenen Veri– Gerçek Veri

Gerçek Veri
𝑥100 

Tablo 3`te potansiyel iyileştirme önerileri sunulmuştur. Tablo 3`ten görüldüğü 

üzere hem CCR hem de BCC yöntemleri ile yapılmış analiz sonucunda etkin olma-

yan Federal Bölgelerde girdi değişkenlerinin atıl olarak kullanıldığı, tam etkinliğe 

ulaşılması için sağlık sisteminde reformlar gerçekleştirmesi gerektiği görülebilmek-

tedir. 

 

Tablo 3. Potansiyel İyileştirme Önerileri (CCR, BCC) 

CCR 

Değişkenler 
Ural F.B. 

0,9890 

Volga F. B. 

0,9460 

Sibirya F. B. 

0,8309 

Uzak Doğu F. B. 

0,7813 

Doktor -1,1 -5,4 -16,9 -21,9 

Hemşire -16,5 -14,3 -19,5 -21,9 

Yatak -1,1 -5,4 -20,9 -29,4 

Yasam 2,2 0,00 0,0 0,00 

Hasta -16,9 -17,2 -17,9 -9,2 

Bebek 0,00 0,0 0,00 0,00 

BCC 

Değişkenler 
Ural F.B. 

0,9890 

Volga F. B. 

0,9460 

Sibirya F. B. 

0,8309 

Uzak Doğu F. B. 

0,7813 

Doktor -1,1 -4,0 -12,7 -17,5 

Hemşire -16,5 -12,8 -15,4 -17,5 

Yatak -1,1 -4,0 -17,8 -26,0 

Yasam 2,2 2,0 5,9 6,2 

Hasta -17,0 -19,0 -22,7 -14,7 

Bebek 0,0 0,0 0,0 -2,2 
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Tablo 3`te görülüyor ki; CCR yöntemi ile yapılmış etkinlik analizlerinde çıktı 

değişkenlerinden bebek ölüm oranlarının yeterli düzeyde olduğu, doğumda beklenen 

yaşam süresinin ise Ural Federal Bölgesinde %2,2 oranında artırılmaya ihtiyaç ol-

duğu, diğer Federal Bölgelerde ise doğumda beklenen yaşam süresinin gerekli dü-

zeyde olduğu söylenebilmektedir. CCR ve BCC yöntemleri ile yapılmış etkinlik ana-

lizleri sonucunda hasta sayısının her bir Federal Bölgede azaltılmasının gerekli ol-

duğu görülmektedir. BCC yöntemi ile yapılmış tahmin sonuçlarına göre etkin olma-

yan tüm Federal Bölgelerde yaşam süresinin %2 -%6 oranları arasında artırılması 

yönünde politikalar uygulanmasının gerekli olduğu söylenebilmektedir. 

BCC yöntemi ile yapılan etkinlik analizi sonucunda Uzak Doğu Federal Böl-

gesinde bebek ölüm oranlarının %2,2 oranında azaltılması gerekli olduğu, diğer Fe-

deral Bölgelerde yeterli düzeyde olduğu tahmin edilmiştir. 

 

5. SONUÇLAR 

Rusya Federasyonu`nun Federal Bölgelerinin ele alındığı Sabit ve Değişken 

ölçekli Veri Zarflama Analizleri sonucunda Merkez, Kuzeybatı, Güney ve Kuzey 

Kafkasya Federal Bölge`lerinin etkin olduğu tahmin edilmiştir. Sabit ölçekli analiz 

sonucunda doğumda beklenen yaşam süresinin ve bebek ölüm oranlarının tüm böl-

gelerde yeterli düzeyde olduğu fakat hasta sayısının mevcut kaynaklar ile daha az 

olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Değişken ölçekli analiz sonucunda ise bebek 

ölüm oranlarının bölgelerde yeterli düzeyde olduğu, fakat mevcut kaynaklar ile do-

ğumda beklenen yaşam süresinin daha yüksek, hasta sayısının ise daha az olması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda sosyo-ekonomik politikaların uygulan-

ması veya sağlık sektöründe sağlık personelinin etkin kullanılması yönünde reform-

ların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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20. YÜZYIL BAŞLARINDA SOVYET RUSYADA TEKSTİL 

BASKI TASARIMININ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ 
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ÖZET: Yirminci yüzyılın sanat ve tasarım akımlarına yön veren avan-

gard hareketlerin bir uzantısı ve 1917 Rus Devrimi’ne ruhunu veren en önemli 

akım olan konstrüktivizm, modern tekstil baskı tasarımının da miladı sayılır. 

Rus konstrüktivist sanatçıların, işçiler ile birlikte benzersiz bir tasarım gelene-

ğini şekillendirmek için devlet ideolojisine dahil olması ile 1920-30 arasındaki 

on yıl tekstil tasarımı tarihinde de en parlak değişimlere tanıklık etmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin sanayileşme adımlarının en 

önemlilerinden biri olan Sümerbank’ın kuruluş yıllarında Sovyet Rusya’da ta-

sarım eğitimi almak üzere gönderilen pek çok kişi uzun yıllar Türk tekstil baskı 

tasarımlarına yön veren Sümerbank basmalarının mimarı olmuşlardır.  

20. yy başlarında Sovyet Rusya’da tekstil baskı tasarımının gelişimini 

tarihsel olarak ele almak ve Cumhuriyet sonrası Türk tekstil baskı tasarımlarına 

etkilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada önce 20. yy sanat ve tasarım an-

layışının tarihsel temelleri ele alınarak tekstil baskı tasarımının devrim sürecin-

deki rolü ortaya koyulmuştur. Ardından dönemin önde gelen tasarımcılarına ait 

Rus baskı tasarımı örnekleri desen, renk ve kompozisyon açısından incelenerek 

Sümerbank baskı tasarımlarındaki etkileri seçilen örnekler üzerinden değerlen-

dirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde yapılan analizlere dair sonuçlara deği-

nilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil baskı tasarımı, 1917 Sovyet devrimi, Rus 

avangardı, Konstrüktivizm, Sümerbank.  

 

ABSTRACT: Constructivism, a Russian originated avant-garde move-

ment that gave its spirit to the 1917 Revolution, is considered as a milestone of 

modern textile printing design. The decade from 1920 to 1930, in which Rus-

sian constructivist artists engaged with state ideology to shape a unique design 

tradition, witnessed the most brilliant changes in the textile design history.  
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In the early years of the Republic of Turkey, people, sent to Soviet Rus-

sia and Europe for design education, became the architects of Turkish textile 

printing design culture. 

In this study, which aims to review the development of textile printing 

design in Soviet Russia in early 20th century and to examine its impacts on 

Turkish printing designs in same age, firstly, the historical basics of 20th cen-

tury’s art and design and the role of textile printing design in the revolution 

process were discussed. Then, Russian printings designed by leading designers 

of the period were examined in terms of patterns, colors and compositions and 

their impact on Sümerbank printing designs were evaluated through the se-

lected samples. In the last part of the study, results of the analysis are men-

tioned.  

Keywords: Textile printing design, 1917 Soviet Revolution, Russian 

avant-garde, Constructivism, Sümerbank.  

 

 

1. GİRİŞ 

Tekstil baskıcılığı, en genel tanımıyla desen ve tasarımların kumaşa aktarıl-

masında kullanılan bölgesel bir renklendirme işlemidir (Miles 1981). Bir ürün ve bir 

sanat olarak baskıcılığının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Arkeolojik kazı-

larda M.Ö 7000-6500 yıllarına tarihlenen değişik desen ve motifleri içeren çok sayıda 

damga ve mühürün ortaya çıkarılması baskı yöntemi ile yüzey süsleme tekniğinin en 

az 9000 yıllık bir tarihi olduğunu göstermektedir (Karoğlu 1999). Tekstil kumaşları-

nın renkli desenlerle basılarak süslenmesi de antik çağlarda başlamıştır ancak günü-

müzdeki tekstil baskı tasarımı kavramının kaynağı, endüstri devrimiyle başlayan sü-

rece dayanmaktadır (Yıldırım 2010).  

18. yy sonlarında başlayan endüstri devrimiyle birlikte el baskıcılığına alter-

natif olarak mekanik üretim sistemleri piyasaya sunulmuştur (Akbostancı 2014). 

Üretim ve teknoloji çağının sunduğu bu yeni olanaklarla kumaş baskılarının görsel 

anlatımları da değişmeye başlamış ve tekstil baskıcılığında tasarım önem kazanmıştır 

(Jackson 2002:10). Bauhaus gibi tasarım okulları kuruluncaya kadar “tasarımcı” kav-

ramı henüz tam anlamıyla oluşmadığı için bu dönem aralığında tekstil baskı tasarım-

larına sanatçıların çalışmalarının hakim olduğu görülmektedir.  

20. yüzyılın başlarında Avrupa’daki avangard hareketlere paralel olarak Rus 

sanatı da köklü bir değişiklik içine girerken avangard sanatçılar, işçi sınıfı ile birlikte 

1917 devriminin aktörlerinden olmuştur. Devrim sonrasında yaşanan hızlı toplumsal 

değişimde önemli roller alan sanatçılar, konstrüktivist yaklaşımla sanat pratiğini seri 

üretim ürünlerin tasarımlarına aktararak sınıf ayrımına meydan okuyan yeni bir tasa-

rım anlayışı ortaya koymuşlardır (Allee 2015).  
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Kuruluşunun ilk yıllarında gücünü yerli sanayiden almayı hedefleyen genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tekstil endüstrisinin kurulması öncelikli bir konu olarak 

ele alınmıştır.  (İnalcık 2008:151) Bu süreçte Dünya ekonomik buhranından güçle-

nerek çıkan Rusya’nın sanayileşme modeli ilgi çekici olmuştur (Semiz ve Toplu 

2009:34). Rusya’dan alınan maddi ve teknik destekler ile 1933 yılında Sümerbank 

kurulmuş, 1937 yılında ilk basma fabrikası “Nazilli Basma”, üretime geçmiştir. Bu 

süreçte fabrikalarda çalışması için pek çok teknik eleman ve tasarımcı Sovyet 

Rusya’ya gönderilerek eğitim almaları sağlanmıştır (Tudita 2015). Yaklaşık 50 yıl 

boyunca Türk ekonomi tarihinin belkemiği olarak kabul edilen Sümerbank, kendi 

kumaşlarını, kendi özgün desenlerini ortaya çıkararak Anadolu’da bir moda devrimi 

yaratmıştır (Er 2011:7).  

Sanatın ve tasarımın içinde bulunduğu dönemin sosyal ve siyasi olaylarıyla 

yakın etkileşim içerisinde olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak 1917 Rus Devriminde 

tekstil endüstrisi ve tekstil baskı tasarımları sosyal ve siyasi olaylardan etkilenen pa-

sif bir unsur olmaktan çok süreci etkileyen, toplumsal değişime yön veren bir aktör 

olarak yer alması bakımından ilgi çekicidir. Bu nedenle 20. yy başlarında Sovyet 

Rusya’da tekstil baskı tasarımının gelişimi, tekstil tasarımının toplumsal rolünü ve 

etkilerini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 1917 devriminin 

bir parçası olan Sovyet Rusya’da tekstil baskı tasarımının gelişimini tarihsel olarak 

ele almak ve Cumhuriyet sonrası Türk tekstil baskı tasarımlarına etkilerini incele-

mektir. Bu amaçla çalışmada önce 20. yy sanat ve tasarım anlayışının tarihsel temel-

leri ele alınarak konstrüktivizm akımı ile şekillenen tekstil baskı tasarımının devrim 

sürecindeki rolü ortaya koyulmuştur. Ardından dönemin önde gelen tasarımcılarına 

ait baskı tasarımı örnekleri desen, renk ve kompozisyon açısından incelenerek Tür-

kiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında kurulan Sümerbank baskı tasarımları üzerindeki 

etkileri örnekler üzerinden değerlendirilmiştir.  

 

2. YÖNTEM 

Betimsel araştırma modeli kullanılan bu çalışmada 20. yy başlarında Sovyet 

Rusya’da tekstil baskı tasarımının gelişimi ve Cumhuriyet sonrası Türkiye’de tekstil 

baskı tasarımı ile ilgili yapılan literatür taramasının ardından dönemin öncü Rus teks-

til tasarımcılarına ait baskı tasarımları ve Cumhuriyet sonrası Türk baskı tasarımları, 

renk desen ve kompozisyon özellikleri bakımından incelenmiştir. Rus tekstil baskı 

tasarımları, devrim sonrası tekstil tasarımında en önemli gelişmelere sahne olan 

1920-30 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde incelenmiştir. İncelenen tasarımlar, 

Sovyet tekstil tasarımının öncü isimleri Lyubov Popova ve Varvara Stepanova’ya ait 

çeşitli kaynaklarından ulaşılabilen geometrik desenler arasından seçilmiştir. 
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Cumhuriyet sonrası Türk baskı tasarımları ise İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle İz-

mir Ekonomi Üniversitesi GSF, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün 2015 yılında 

oluşturduğu Türkiye Dijital Tekstil Arşivi’nde (Tudita) yer alan 1956–2001 yılları 

arasında üretilen Sümerbank basma desenleri arasından seçilmiştir. Tudita dijital ar-

şivinde yer alan desenler içerisinde “Geometrik”, “Çizgili” ve “Diğer” kategorile-

rinde tarih sınırlaması yapılmaksızın gerçekleştirilen desen taramasında Sovyet tasa-

rımlarına benzerlik gösteren tasarımlar belirlenerek renk, desen ve kompozisyon ba-

kımından analiz edilmiştir. 

 

3. YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞLARINDA SOVYET RUSYA’DA TEKS-

TİL BASKI TASARIMININ GELİŞİMİ 

Sovyet tekstil tasarımı, 1917 Devrimi ile başlar ve Sovyet Devleti’nin ilk ba-

şarılarından biri olarak kabul edilir. Bu dönemde sınıf ayrımını ortadan kaldırarak, 

işçi sınıfına yönelik kumaş tasarımlarının yaratılması için yeni bir sosyal temel oluş-

turulmuştur. Batı’ya özgü desenler yerine, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yeni 

desenlerin üretilmesi için yola çıkan tasarımcılar burjuvaya ait görülen geleneksel 

bitki motiflerini tamamen reddeden modern, geometrik desenler kullanılarak oluştu-

rulan bir kumaş tasarımı anlayışı benimsemişlerdir (Gerçek 2006). 

Sovyet tekstil tasarımının geleneksel desenlerden daha çağdaş yorumlara 

doğru olan değişimi ve sanatçıların bu değişime yaptıkları katkıları anlamak için ön-

celikle yirminci yüzyıl sanatının temelleri ve Rusya’da gelişen sanat-tasarım hare-

ketlerini ardından devrim öncesi ve sonrası Rus tekstil baskı endüstrisini ele almak 

gerekir.  

3.1. Yirminci Yüzyıl Sanat ve Tasarımının Temelleri ve Rus Avangardı 

18. yüzyılda halkı kilise ve feodalitenin, sanatı ise aristokrasinin hegemonya-

sından kurtarmak vaadiyle gerçekleşen Fransız ihtilali sonrası sanat, bu kez burjuva-

zinin hegemonyasına maruz kalmıştır. Burjuvazinin yarattığı galeri, müzelerde yer 

alan sanat adeta burjuvazinin iktidarını güçlendiren bir prestij aracına dönüşmüştür 

(Bozdağ 2015;104). 19. Yüzyıl sonlarında yaşanan sanayi devrimi ile başlayan yeni 

düzende burjuva sınıfının güçlenmesi sanat üzerindeki etkisinin daha da artmasına 

neden olmuştur (Üstüner 2017a;49). 20. yüzyıla gelindiğinde sanatı, yaşamdan ko-

pardığı ve elitize ettiği iddiasıyla burjuva sınıfının sanat üzerindeki egemenliğine son 

vermek isteyen “Avangardistler” ortaya çıkmıştır. (Bozdağ 2015;104, Üner 

2013;25).  

Yerleşik, geçerli ve egemen olana karşı siyasi, felsefi, sosyal bir karşı duruşu 

temsil eden avangard hareketler, 20. yüzyılın başında kübizm, fütürizm, 
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konstrüktivizm, dadaizm ve sürrealizm gibi farklı biçimlerde, farklı ideolojilerde 

kendini göstermiştir (Çimen 2010; 5,12). Bu dönemde Avrupa’daki gelişmelere pa-

ralel olarak ve yoğun bir etkileşim içerisinde avangard hareketler Rusya’da da ken-

disini göstermeye başlamıştır.  

19. yüzyılın ilk yarısından 1917 Devrimi’ne kadar olan süreçte Rusya’da “En-

telijansiya” adıyla bilinen aydınlar grubuna dâhil olan sanatçılar, toplumsal, siyasal 

ve sanatsal anlamda Çarlığa karşı gelişen muhalefetin en önemli bileşenini oluştur-

muşlardır.  Muhalif çizgideki sanatçılar, yüksek kültür ürünlerini tekelinde tutan, 

Batı’dan satın aldıkları eserlerle donattıkları malikânelerini müze haline getiren bur-

juva ve aristokratlara karşı radikal arayışlara girmişler ve bu dönemde koloniler ha-

linde örgütlenen sanatçıların başarıları, 20. Yüzyıl başında Rusya’yı avangard sanat 

dünyasında büyük bir güç haline getirmiştir (Özer 2009;33, Keten 2017).  Rus avan-

gardı süpermatistler ve konstrüktivistler olmak üzere iki ana akım etrafında toplanır. 

Bu iki akım da kübizm ve fütürizm etkisinde gelişir (Silka 2016). 

 

3.2. Konstrüktivizm ve Devrimdeki Rolü 

20. yüzyıl başlarında Rus mimar ve heykeltraş Vladimir Tatlin ve Rus sanatçı, 

fotoğrafçı, heykeltıraş Aleksandr Rodchenko’nun öncülüğünü yaptığı avangard bir 

sanat akımıdır (Ockvirk vd. 2013). Ekim Devrimi’ne ruhunu veren en önemli akım 

olan Konstrüktivizm,  mimariden moda ve tekstile, grafikten, dekorasyona kadar bü-

tün sanatları tasarım adı altında toplayarak aynı prensiplerle ele alan bir yaklaşım 

benimsemiştir (Keten 2017).   

I. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen Rus konstrüktivizmi üretimi teşvik ederken 

bu üretimin toplumsal değişime hizmet etmesi ve toplumu bir Ütopya modelinde ye-

niden inşa etmeyi sağlaması gerektiği görüşünü benimsemiştir (Silka 2016). Konst-

rüktivistler, devrim sürecinde endüstride sosyal anlamda faydalı bir çalışmada bu-

lunmanın, resim yapmaktan daha anlamlı olacağına inanmış fikirlerini ve sanatlarına 

dair yöntemleri, seri üretim tüketim ürünlerinin tasarımlarına aktarmaya çalışmışlar-

dır (Gerçek 2006). Bunu yaparken de sanatı ve tasarımı burjuva alışkanlıklarının sı-

nırlarının dışında var edebilmek için çaba göstermişlerdir (Özkan 2015:82). Devri-

min ilk yıllarında toplumsal dönüşümün en önemli aktörlerinden biri olan konstrük-

tivist sanatçılar, hem yeni kurulan okullarda öğrenci yetiştirmişler hem de işçilerle 

birlikte tekstil fabrikalarında çalışarak seri üretime yönelik tasarımlar yapmışlardır 

(Üstüner 2017a;51). Tasarladıkları desenlerin basıldığı modern kumaşlar seri olarak 

üretilip, tüm toplumun ulaşabilmesi adına ucuza satılmıştır (Keten 2007:4, McDer-

mott 2008:8). 
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3.3. Devrim Öncesi Rusya’da Tekstil Baskıcılığı 

Rus imparatorluğunun 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş aşmasında, ekonomik 

olarak Batıya bağımlıdır ve modernleşme çabası içindedir. (Özer 2009:28). Avrupa 

ülkelerinden alınan kredilerle finanse edilen sanayileşme süreci hızla ivme kazanmış 

1914 yılında Rusya dünyanın 5. Büyük sanayisi konumuna gelmiştir (Acar 2008:83). 

Önemli sanayi işletmeleri yabancıların elinde olan Çarlık Rusyasında bu hızlı en-

düstrileşme, işçi kitlelerin büyük işletmelerde toplanmasına yol açarak proleteryayı 

yaratmıştır (Gerçek 2006:93). 

Çoğunluğu yabancı sermayenin elinde olan Rus tekstil sektöründe 1890’dan 

1900’e kadar pamuk üretimi iki katına çıkmış; tekstil üretimi üçte iki oranında art-

mıştır  (Acar 2008:83). Bu döneme kadar Rusya’daki baskıcılığın başkenti olarak 

bilinen Ivanovo’daki pamuk baskıcılığının % 61’inin elle yapıldığı bilinmektedir. 

Devrim öncesi çoğunlukla Fransız taklidi natüralist üsluptaki çiçekli desenlerin kul-

lanıldığı baskılı kumaşlar şehirlerde yaşayan belirli bir kesime hitap etmekte, soylu-

lar daha ziyade nakışlarla süslenen özel tasarım kumaşları kullanmakta, halk ise çok 

daha basit ve desensiz kumaşları kullanabilmektedir (Yıldırım ve Sakalauskaıte 

2011).  

 

3.4. Devrim Sonrası Rusya’da Tekstil Baskıcılığı 

1917 Ekim Devrimi'nden sonra tüm Sovyet endüstrilerini tamamen kamusal-

laştırmak için yoğun bir çaba gösterilmiştir ve bunun ilk örnekleri tekstil endüstri-

sinde gerçekleştirilmiştir. Devrim öncesinde çoğu yabancıların elinde olan ve kapi-

talist düzenin simgeleri olarak görülen tekstil fabrikalarına devrimden sonra el koyu-

larak devlet idaresine alınmıştır (Allee 2015).  

Sovyetlerin tüm sosyo-kültürel programlarını büyük ölçüde yeniden düzenle-

dikleri dinamik bir dönem olan 1920-30 yılları arasındaki on yıl, Sovyet tekstil tasa-

rımı tarihinde en parlak değişimlere tanıklık etmiştir (Gerçek 2006, Allee 2015). Bu 

dönemde sanatçılar, tarihsel olarak benzersiz ve kalıcı bir etkiye sahip olan bir tasa-

rım geleneğini şekillendirmek için devlet ideolojisine dahil olmuşlardır. 1917 Ekim 

Devrimi'nden sonra idealist Sovyet sanatçılar, toplumsal bir dönüşüm için tasarım ve 

metodoloji üzerinde çalışarak bilimsel tasarım ve üretim yaklaşımları geliştirmişler-

dir (Allee 2015, Üstüner 2017a;51).  

 

3.4.1. Geometrik Tasarımlar (Soyut Konstrüktivist) 

Avangard sanat çevrelerinin iki etkili ismi olarak bilinen Lyubov Popova 

(1889-1924) ve Varvara Stepanova (1894-1958),  aynı zamanda ilk Sovyet tekstil 
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tasarımının öncüleridir (Üstüner 2017:49, Allee 2015). Stepanova ve Popova, kari-

yerlerine ressam olarak başlamıştır (Gerçek 2006). İki sanatçı, 1923 sonbaharının 

sonlarında, Moskova'daki İlk Baskılı Pamuk Fabrikası için çalışmaya başlamıştır 

(Üstüner 2017a;51). Moda kavramı, Devrim öncesinde sınıfsal ayrımları görünür kı-

lan ve kapitalizmle iç içe bir konumdayken Stepanova ve Popova, modayı Devrimin 

hedeflerini yansıtacak şekilde yeniden tasarlamışlardır (Keten 2007:4, McDermott 

2008:8). Kısmen proletaryanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan tasarım ürünü 

fonksiyonel giysilik kumaşlar, daha çok yeni Sovyet tüketici sınıfının ihtiyaçlarına 

cevap vermiştir (Allee 2015). 

Popova, 1889 yılında Moskova yakınlarında pamuk baskı merkezlerinden biri 

olan Ivanovo’da tekstil ticareti ile uğraşan bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş 

ve iyi bir sanat eğitimi almıştır.  Avrupa’ya yaptığı seyahatleri sırasında Kübizm 

akımı ile tanışan Popova’nın, resimlerinin karekteri, iç içe geçen daireler, çizgiler ve 

bunların hareket etkisi yaratan kompozisyonlarıyla belirlenmiştir. Kontrast renkleri 

ustaca kullanılarak perspektif etkileri yaratan sanatçı, daha sonra yapacağı kumaş ta-

sarımlarında da aynı çizgiyi sürdürmüştür (Bowlt 1975, Yıldırım ve Sakalauskaıte 

2011). 1894 yılında Litvanya’da dünyaya gelen Varvara Stepanova ise Odessa'da 

Kazan Sanat Okulu'nda öğrenim görmüştür. Stepova’nın resimlerinde de kübizmin 

ve İtalyan fütürizminin etkileri görülmektedir (Sarabianov 2019).  

Geometrik kalıpların kinetik etkisine ilgi duyan bu sanatçıların baskı desen 

tasarımları, devrimin hedeflerini yansıtırken hem modern hem de fonksiyonel olma 

özelliği taşırlar (Üstüner 2017:49, Allee 2015). Stepanova ve Popova, çizdikleri re-

simleri belirgin geometrik şekiller, parlak renkler ve ritmik düzenlemelerle yeniden 

şekillendirerek baskı desen tasarımlarına dönüştürmüşlerdir (Şekil 1) (Keten 2007:4, 

McDermott 2008:8).  

Şekil 1. Lyubov Popova’ya ait çalışmalar (a) Yağlı boya tablo1,  (b) Kumaş 

desen tasarımı2 

 

 
1 https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?work=187 
2 https://mod1gg.wordpress.com/2010/10/04/liubov-popova-diseno-textil/ 



Gökçe COŞKUN – H. Feriha AKPINARLI 

162 

3.4.2. Tematik Tasarımlar 

1920’lerin sonlarına doğru, Stepanova ve Popova’nın da aralarında bulunduğu 

sanatçıların ders verdiği tasarım okulları (Vkhutemas, Textile Faculty of the Institute 

of Arts and Industrial Design) ilk mezunlarını vermiştir. Popova’nın 1924 yılında ani 

ölümünün ardında hızla etkisini yitiren soyut konstrüktivist tasarım anlayışı yerini 

bu okullardan mezun olan profesyonel tasarımcıların tematik tasarımlarına bırakmış-

tır. Tasarımcılar, soyut ve geometrik konstrüktivist tasarımların yerine propoganda 

unsurlarını içeren endüstriyel üretim için tematik tasarımlara imza atmışlardır. Te-

matik tasarımlarda, buğday başağı, orak-çekiç, beş köşeli yıldız gibi amblemlerin, 

harfler ve yıldızlarla birlikte kullanıldığı örneklerin yanı sıra traktör, lokomotif, ma-

kine gibi endüstrileşen güçlü Sovyet Rusya’nın yeni yüzünü anlatan unsurlar da kul-

lanılmıştır (Şekil 2). Büyük fabrikalar tarafından seri üretilerek halka siyasi propa-

ganda ve ajitasyon aracı olarak satılan bu tasarımlarda estetik kaygılardan çok, me-

kanize olmuş güçlü bir devlet imajı yansıtma çabası hakim olmuştur (Gerçek 2006, 

Yıldırım ve Sakalauskaıte 2011). 

Halkı motive etmek amacıyla tasarlanan bu kumaşlar bir süre sonra, ağır ve 

zorlu yaşam şartlarına sahip işçi ve köylüler için kentsel yaşamla kırsal kesim ara-

sındaki farkların altını çizmeye başlamıştır (Allee 2015). Tasarımlar, gün geçtikçe 

estetik unsurlardan ve gerçeklerin dilinden uzaklaşarak kitleler tarafından anlaşıla-

maz hale gelmişlerdir (Akan 2017). Çok geçmeden 1930’larda floral desenler yeni-

den Rus tekstil tasarımında baskın hale gelmiş, devrim sonrası on yıldaki ütopik ta-

sarım anlayışı etkisini yitirmiştir (Gerçek 2006:136, Allee 2015).  

 

Şekil 2. 1920’lerin sonlarında Sovyet Rusya’da yapılan tematik kumaş tasarım 

örnekleri (Allee 2015). 
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4. CUMHURİYET SONRASI TÜRKİYE’DE TEKSTİL ENDÜSTRİSİ 

ve BASKI TASARIMI 

Kuruluşunun ilk yıllarında gücünü yerli sanayiden almayı hedefleyen genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tekstil endüstrisinin kurulması öncelikli bir konu olarak 

ele alınmıştır. Önemli bir kısmı Tanzimat’ın ilanından sonra yabancı uzmanların des-

teği ile kurulan tekstil fabrikalarının çok azı (Feshane, Hereke, Bakırköy dokuma 

fabrikaları, Adana Bez Fabrikası) Cumhuriyet dönemine ulaşmıştır (İnalcık 2008: 

149- 150). Cumhuriyetin ilanından sonra 1927 yılında Kayseri Bünyan Dokuma Fab-

rikası bunlara ilave olmuşsa da mevcut fabrikalar ülkenin ihtiyaçlarına cevap vere-

memiştir. Bu nedenle tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalar 

başlamış kredi ve destek arayışına girilmiştir (Semiz ve Toplu 2019).  

Bu süreçte, Dünya iktisadi buhranından güçlenerek çıkan Sovyet Rusya’nın 

sanayileşme modeli, ilgi çekici bir model olmuştur. İki devlet arasında görüşmeler 

yapılmış ve modelin Türkiye’de uygulanabilmesi için görüşler bildirilmiştir. Bu iş-

birliği çerçevesinde Sovyetler Birliği’nin sanayi maddeleri ve makine ithali için Tür-

kiye’ye yirmi yılda geri ödemeli sekiz milyon dolarlık kredi açması hakkında muta-

bakata varılmıştır (Semiz ve Toplu 2019). Rusya’dan alınan maddi ve teknik destek-

ler ile 1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi hamlesinin temelini teşkil eden 

iktisadi bir devlet teşekkülü olarak Sümerbank kurulmuştur. Başlangıçta dokuma ve 

iplik ağırlıklı üretim yapan fabrikaların ardından 1937 yılında ilk basma fabrikası 

“Nazilli Basma”, üretime geçmiştir (Tudita 2015). Nazilli Basma fabrikasından pek 

çok teknik eleman ve tasarımcı Sovyet Rusya’ya gönderilerek eğitim almaları sağ-

lanmıştır (İnce 2016).  

Sümerbank kültürü ve modası modern Türk ulusu inşası projesi içinde devlet 

politikası tarafından desteklenmiş, dönemin tasarımcıları ulus ve ulusal tasarım kim-

liğine dair sosyal hafızayı yansıtan çok sayıda tekstil deseni yaratmıştır (Himam ve 

Tekcan 2014:227). Yaklaşık 50 yıl boyunca Türk ekonomi tarihinin belkemiği olarak 

kabul edilen Sümerbank, kendi kumaşlarını, kendi özgün desenlerini ortaya çıkararak 

Anadolu’da bir moda devrimi yaratmıştır (Er 2011). Sümerbank, toplumun her kesi-

mine kaliteli ve ucuz tasarım ürünleri sunarak toplumsal eşitleyici bir misyon yük-

lenmiştir. Kumaşlar az renk kullanımı ile dikkati çekmekte olup üretiminde de uzun 

yıllar rulo baskı tekniğinin kullanıldığı bilinmektedir.  
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5. TASARIM ANALİZİ 

5.1. Sovyet Baskı Tasarımlarının Analizi (1920-30) 

Şekil 3’de görülen Lyubov Popova’ya ait 8 adet ve Şekil 4’de görülen Varvara 

Stepanova’ya ait 8 adet olmak üzere 1920-30 yılları arasındaki toplam 16 adet tasa-

rım desen, kompozisyon ve renk özellikleri bakımından incelendiğinde; 

 

Şekil 3. Lyubov Popova’ya Ait Tekstil Baskı Tasarımları 

       

 

 

Şekil 4. Varvara Stepanova’ya Ait Tekstil Baskı Tasarımları 
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➢ Desenlerde, çizgi, daire, üçgen ve dikdörtgen gibi temel geometrik eleman-

lar kullanılmıştır.   

➢ Çizgisel hareketlerle optik etkiler yaratılırken, çizgilerin üzerinde çoğun-

lukla çember formunda kullanılan birimlerle tasarımlara boyut ve perspek-

tif etkileri kazandırılmıştır. 

➢ Üst üste binen desenlerin katmanlı yapısı ve şekillerin yarı transfer görün-

tüsü derinlik algısı yaratmaktadır. 

➢ Tasarımlarının bir bölümünde üst üste yarı transparan çemberler kullanıla-

rak kaleidoskopik görüntüler yakalanmıştır.   

➢ Ağırlıklı olarak mavi, kırmızı, siyah, sarı ve krem renkler kullanılırken 

canlı ve güçlü renklerin bir arada kullanımı ile yakalanan kontrast dinamik 

kompozisyonlar yaratmıştır.  

➢ Az sayıda renk kullanarak konstrüktivizmin sade ve modern yaklaşımını 

yansıtırken aynı zamanda kumaş baskı maliyetlerini düşürdüğü söylenebi-

lir. 

 

5.2.  Cumhuriyet Sonrası Türk Baskı Tasarımlarının Analizi (1956-2001) 

Tudita dijital arşivinin “geometrik”, “çizgili” ve “diğer” kategorilerinde 1956-

2001 yılları arasında yapılan taramada 1920-30 arası Sovyet tekstil tasarımlarına 

renk, desen ve kompozisyon özellikleri açısından benzerlik gösteren 10 adet tasarım 

tespit edilmiştir. Tablo 1’de bu tasarımlara ait bilgiler verilerek desen, renk ve kom-

pozisyon açısından analiz edilmiştir.    
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Tablo 1. Sümerbank Tasarımlarının Analizi 

 

Tasarım 1.  

Üretim Tarihi 1962 / 7 

Varyasyon 2 

Kategori Geometrik 

Kullanım Alanı Ev Tekstili 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

 

Tasarım 1.  

Üretim Tarihi 1962 / 7 

Varyasyon 2 

Kategori Geometrik 

Kullanım Alanı Ev Tekstili 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

Desen Çizgi, daire  Desen Çizgi, daire 

Kompozisyon Zeminde dikey   Kompozisyon Düz zemin  

Desende dağınık  Serbest kompozisyon 

Renk Mavi, yeşil, kırmızı   Renk Sarı, kırmızı, yeşil, krem 

Canlı renklerin bir arada kulla-

nımı 

Canlı renklerin bir arada kulla-

nımı 

 

Tasarım 3.  

Üretim Tarihi 1985 / 8 

Varyasyon 2 

Kategori Diğerleri 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

 

 

Tasarım 4.  

Üretim Tarihi 1959 / 8 

Varyasyon 2 

Kategori Çizgili 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

Desen Kazayağı, Daire  Desen Kırık Çizgi 

Kompozisyon Zeminde Dikey Desende 

Dağınık 

 Kompozisyon Yatay 

Renk Mavi, Kırmızı, Krem  Renk Siyah, Kırmızı, Krem 

Canlı renklerin bir arada kulla-

nımı 

Canlı renklerin bir arada kulla-

nımı 

 

Tasarım 5.  

Üretim Tarihi 1975 / ... 

Varyasyon 3 

Kategori Geometrik 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk/Poliester 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

  

Tasarım 6.  

Üretim Tarihi 1983 / 5 

Varyasyon 3 

Kategori Çizgili 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 
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Desen Çember  Desen Çizgi 

Kompozisyon Dağınık kompozisyon  Kompozisyon Serbest kompozisyon 

Renk Mavi, Kırmızı, Sarı, Turuncu, 

Mor 

 Renk Kırmızı, Siyah, Krem 

Canlı renklerin bir arada kulla-

nımı 

Canlı renklerin bir arada 

kullanımı 

 

Tasarım 7.  

Üretim Tarihi 1977 / 1 

Varyasyon 4 

Kategori Diğer 

Kullanım Alanı Ev Tekstili 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Pike 

 

 

Tasarım 8.  

Üretim Tarihi 1976 /… 

Varyasyon 4 

Kategori Geometrik 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

Desen Çember, Çizgi  Desen Çokgen, Çizgi 

Kompozisyon Dağınık kompozisyon  Kompozisyon Serbest kompozisyon 

Renk Mavi, Turuncu, Krem  Renk Mavi, Lacivert, Kırmızı, Krem 

Canlı renklerin bir arada 

kullanımı 

Canlı renklerin bir arada 

kullanımı 

 

Tasarım 9.  

Üretim Tarihi 1961 / 12 

Varyasyon 4 

Kategori Diğer 

Kullanım Alanı Kadın Giyim 

Hammadde Pamuk 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

 

 

Tasarım 10.  

Üretim Tarihi 1975 /4 

Varyasyon 2 

Kategori Diğer 

Kullanım Alanı Ev Tekstili 

Hammadde Keten 

Dokuma Örgüsü Bezayağı 

Desen Çember, Daire, Kare  Desen Daire, Çizgi 

Kompozisyon Dağınık kompozisyon  Kompozisyon Zeminde yatay, Desende dikey 

Renk Lacivert, Kırmızı, Krem  Renk Mavi, Lacivert, Siyah, Sarı, 

Yeşil, Kırmızı, Krem 

Canlı renklerin bir arada 

kullanımı 

Canlı renklerin bir arada 

kullanımı 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Rus orijinli avangard bir sanat akımı olan konstrüktivizm, 1917 Sovyet devri-

minde toplumsal dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri olmuştur. 1920-30 ara-

sındaki on yıl, konstrüktivizmin ışığında Sovyet tekstil tasarımında en parlak geliş-

melere sahne olurken, dünyadaki modern tekstil baskı tasarımının gelişiminde de 

önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçmiştir.  

Bahsi geçen on yıllık dönemde henüz yeni kurulmuş olan ve gücünü yerli sa-

nayiden almayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tekstil endüstrisinin kurul-

masına öncelik verilmiştir. Sovyet Rusya’nın sanayileşme modelinden ilham alına-

rak kurulan Sümerbank bünyesinde 1937 yılında Nazilli basma fabrikası üretime geç-

miştir. Bu dönemde tasarım eğitimi almak üzere Avrupa’ya ve Sovyet Rusya’ya gön-

derilen pek çok kişi uzun yıllar Türk tekstil baskı tasarımlarına yön veren Sümerbank 

basmalarının mimarı olmuşlardır.  

1920-30 arasındaki Sovyet baskı tasarımlarındaki soyut konstrüktivist yakla-

şımın Türk tekstil tasarımları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacı ile gerçek-

leştirilen bu çalışmada, önce dönemin öncü tasarımcılarına ait 16 adet Sovyet baskı 

tasarımı analiz edilmiştir. Ardından Tudita dijital arşivinde yer alan Sümerbank ta-

sarımları içerisinde yapılan tarama sonucu renk, desen ve kompozisyon özellikleri 

bakımından Sovyet tasarımlarına benzerlik gösteren 10 adet tasarım analiz edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda Sovyet ve Türk baskı tasarımları arasında tespit edilen 

benzerlik ve farklılıklar şu şekilde özetlenebilir; 

En belirgin benzerlikleri; 

➢ Desenler açısından; Temel geometrik unsurların kullanımı (Çember, Daire, 

Çizgi, Kare) 

➢ Kompozisyonlar açısından; Üst üste geometrik şekillerin katmanlı kullanı-

mıyla elde edilen derinlik hissi 

➢ Renkler açısından; Canlı ve güçlü renklerin bir arada kullanımı ile yakala-

nan kontrastlığın yarattığı güçlü ve dinamik etki 

En belirgin farklılıkları; 

➢ Desenler açısından; Sovyet tasarımlarında sık kullanılan üçgen Türk tasa-

rımlarında kullanılmamıştır. Ancak çokgenler, kazayağı desenleri gibi Sov-

yet tasarımlarında yer almayan bazı unsurlar kullanılmıştır.  

➢ Kompozisyonlar açısından; Sovyet tasarımlarında kompozisyonların ta-

mamı belirli bir sistematik içerisindedir. Çoğu dikey kompozisyonda birim 

raporun yarım ya da tam sorter kaydırılması ile elde edilmiştir. Türk tasa-

rımlarına daha ziyade serbest kompozisyonlar hakimdir.  
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➢ Renkler açısından; Sovyet tasarımlarında uygulanan yarı transparan renk 

etkisine Türk tasarımlarında rastlanmamıştır.  

Bu çalışmada Tudita Desen Arşivinin Geometrik, Çizgili ve Diğer kategorile-

rinde taranan yaklaşık 500 tasarım içerisinden renk, desen ve kompozisyon özellik-

leri bakımından 1920-30 arası soyut konstriktivist Sovyet tasarımları ile benzerlik 

gösteren 10 adet tasarım tespit edilmiştir. İlgili kategorilerde benzerlik oranı %2 ci-

varında olduğundan incelenen Sümerbank tasarımlarında soyut konstrüktivist Sovyet 

tasarımı etkisinin düşük olduğunu söylemek mümkündür.   

Desenlerin tarandığı arşivde 1956’dan önceki Sümerbank baskı desenlerinin 

yer almaması nedeni ile 1937-56 yılları arasında yapılan tasarımları incelemek müm-

kün olmamıştır. İleriki çalışmalarda geriye dönük incelemelerin yapılması Türk 

Baskı tasarımlarında Sovyet etkilerini daha detaylı anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca toplumun her kesiminin estetik zevklerine hitap etmeyi hedefleyerek 

kucaklayıcı bir tasarım anlayışı benimsemiş olan Sümerbank Basmalarında soyut 

konstrüktivist etkilerin sınırlı kalmış olması halkın beğeni ve talepleriyle ilişkilendi-

rilebilir. 

Sümerbank basmaları içerisinde bulunduğu dönemin moda ve tasarım anlayı-

şını yakından takip etmiş olmakla birlikte bunları toplumun beğenisi doğrultusunda 

daha ziyade bitkisel ve floral desenlerle kumaşlara aktarmıştır.  Çiçekli desenleriyle 

ünlü Sümerbank basmalarında floral desenlerde 30’lardan sonraki Rus etkilerinin in-

celenmesi bir başka çalışmanın konusu olacaktır.  
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YÜKSEK OKULLARDA YABANCI DİLLERİN 
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Doç. Dr., Gulzar HANBABAYEVA 

Bakü Devlet Üniversitesi 

ÖZET: Halihazırda Cumhuriyetimizde eğitim sistemi yabancı dillerin 

öğretiminin daha da mükemmelleştirilmesini talep ediyor. Psixologlar yabancı 

dillerin öyrenilmesini hem öğretim faaliyeti, hem de şahsiyetlerarası ilişkiler 

sistemi olarak değerlendirilir. Buraya iki taraf – öğreten ve öğrenen – katılır. 

Yabancı dillerin benimsenilmesinde, doğal olarak, bu dilde ünsiyetin 

kurulması daha olumlu sonuçlar oluşturur. Yabancı dilde arkadaşları ile ünsiyet 

müşterek ilişkilere olumlu etkiler, kollektivizmçilik motivasyonunu 

kuvvetlendiriyor. Öyretmenler de öyrencilerin kendi düşüncelerini yabancı 

dilde ifade etmelerine qayret etmeleri için çalışmalıdırlar. 

Psikosal gelişim, nutuk, tefekkür ve dilin benimsenilmesi ayrı ayrılıkta 

gelişemez. O, diğer alanlarda motif, amaç, emosyonel sfera ile vahdette 

alınmalıdır. Bunları göz önünde tutmadan beklenilen sunucu elde etmek olanak 

dışıdır. Kullanılan tüm öğreti yöntemlerinde son amaç yabancı dil nutkunun 

oluşturulmasıdır. Bu hem de iç motive çevrilmeli, faal öğretim faaliyetinin 

temel bir parçası olmalı, bütünlükde ünsiyetin verimli organizasyonuna hizmet 

etmelidir. 

Yabancı bir dilde bilgi ve becerilerini belirtmek için iki yol mevcuttur. 

Kavrama ve öğrenme. Öğrenmeye temel hedef, gramer kurallarının 

bilinçli biçimde öğrenilmesinden sonra, çoğu sayıda temrin ve pratiğe 

uyqulamak aracılığı ile hızla otomatik biçime getirilmesidir. Bu yönden 

yabancı dil “öğretim”i herhangı bir konunun öğretimi ile benzerdir: direksion 

kullanmay, ya da matematik kurallarını öğrenmek gibi. Tüm bu öğrenme 

çeşitlerinde ortak bulunan kuralların bilinçli olarak tahlili hemen sonra 

çoğulluca antreman yapmak hızla bilincaltina indirilmesi, yani 

otomatikleştirilmesidir. 

Doğal dil kullanımını mümkün kılan bilgi ancak “kavrama” yolu ile elde 

ediliyor. Yabancı dili öğretmek ve öğrenmek için doğal çevre oluşturmak 

gerekir. 

Yabancı dili öyrenmek için motivasyon oluşturan ve doğal çevrenin 

oluşmasına yardım eden araçlardan biri de hikaye (öykü) kitaplarının audio 

bantlarıdır. 

Kullanılmış türlü araçlar, yanı resimler, filmler, audio bantlar, türlü 

sadeleştirilmiş sesle hikaye kitapları, slaydlar – hepsi doğal ünsiyet 
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situasyonları oluşturur ve tüm bunlar da şüphesiz, doğal ünsiyet situasyonları 

oluşturur ve tüm bunlar da şüphesiz, doğal nutuk aktifliğini yükseltir ve dile 

sahiplenmeği kolaylaştırıyor. En temeli, yabancı dili öğrenen şahısta tüm 

bunlar motivasyon oluşturmalıdır.   

Anahtar kelimeler: nutuk, ünsiyet, eğitim, dil, yetenek 

 

Some methods of the Teaching Foreign Languages  

in high schools 

 

ABSTRACT: Nowadays, the education system in our country requires 

further improvement of teaching foreign languages. Psychologists regard learn-

ing foreign languages as a system of both educational activities and interper-

sonal relationships. 

There are two sides here – teacher and learner. Communication skills in 

foreign languages, of course, are more effective. Communication with com-

rades in a foreign language has a positive impact on mutual relations and rein-

forces the motivation for collectivism. Teachers should also work hard that 

their students try to express their ideas in a foreign language.  

Mental developments, speech, thinking and language proficiency can-

not develop separately. It should be combined with other areas of motivation, 

purpose and emotional sphere. It is impossible to achieve the expected result 

without considering them. The ultimate goal in all the teaching methods used 

it to form speech in foreign language. It must also be an internal motivation, an 

essential element of an active learning activity, and serve as an effective com-

munication tool as a whole. 

There are two ways to demonstrate knowledge and skills in a foreign 

language: 

Comprehension and learning. The target of the study is to make it 

quickly to automatic state through a large number of tasks and practices, after 

a careful study of grammar. From this point of view, foreign language teaching 

is similar to the teaching of any other subject: driving a car or learning mathe-

matical rules, what is common in all these types of learning is that the conscious 

analysis of the rules can be immediately automated, that is, by automating a lot 

of training afterwards. 

Information that makes it possible to use the natural language is ob-

tained only through “perception” (3p30). It is necessary to create a natural at-

mosphere for teaching and learning foreign languages. One of the methods that 

motivates foreign language learning and promotes the natural atmosphere is the 

audio cassettes of story books. Different ways used, such as pictures, movies, 

audio cassettes, various simplified audio story books, slides – all create a natu-

ral sphere of communication, which in turn enhances natural speech and sim-

plifies learning of the language. Most importantly, all this should motivate a 

foreign language learner. 

Key words: speech, communication, education, language, ability. 
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Currently, the education system in our country requires further improvement 

of teaching foreign languages. Psychologists regard learning foreign languages as a 

system of both educational activities and interpersonal relationships. There are two 

sides here – teacher and learner.  

There are different methods of teaching foreign languages based on 

communicative and interactive approaches. Since we live at the age of technological 

and information development the problem of using audio-visual aids in the process 

of teaching becomes more and more actual. 

Audio-visual aids (audio recordings, video films, radio and TV broadcast, 

audio-books, flash-books and others) are one of main means of technical teaching.  

Technical teaching aids are a complex of technical facilities and information carries, 

providing information circulation in all stages of teaching process. 

At present there is a new tendency in the methods of teaching foreign 

languages – the change from communicative approach into its variety – interactive 

approach, which was suggested by western methodists. The most important fact is 

while applying interactive teaching approach the main attention is given to the 

communication process itself and the educational situation in the classroom whereas 

communicative approach focuses on communicative functions of the language. The 

major objective of interactive method is to promote skills of searching answers 

individually and through interaction. And concentration should be done on student-

student interaction. This interaction allows them to increase vocabulary while 

reading or listening to authentic linguistic material as well as other students’ 

statements in the process of discussion, while doing collaborative tasks. While 

discussing students can also use language in situations close to real. 

The teacher is a facilitator of students’ learning and as such he has many roles 

to fulfill. He is a manager of classroom activities. In this role, one of this major 

responsibilities is to set up activities that promote communication. During 

communicative activities he acts as a consultant answering students’ questions, offers 

advice and provides necessary language items. 

Considering the facts mentioned above we can conclude that the teacher’s 

personality in a learning process is very important not only while participating in the 

activity but also while monitoring the students. The teacher’s less dominant role in 

communicative activities offers the students the opportunity to be involved in 

conversation and improve their speaking skills to be able to cope with the real-life 

situations. 
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 Interactive approach in teaching foreign languages forms:  

     - ability to collaborate; 

     - communicative competence 

     - authentic motives and interests 

     - creativity 

 There are different innovative interactive forms and methods of teaching 

foreign languages. Another way of interactive teaching is an simulation game. 

Simulation game is a conditional reproduction of real practical activity of people. It 

gives conditions for real communication. Playing simulative games develops the 

quality of teaching and motivates subject learning, develops the skills of real 

communication, activates the students’ acquisition of foreign languages, facilitates 

their communicative skills. 

One forms of language communication are listening comprehension and con-

versation, which are opposite to academic reading and writing. Methodologists did 

not pay much attention to listening and abilities to start conversational intercourse. 

On the contrary, others consider oral forms of communication the only one commu-

nicative and focus only on the goal of stimulating conversation and listening com-

prehension. The truth lies somewhere in the middle between “academic” written lan-

guage and “illiterate” oral language. The teacher must define the importance of every 

sort of communication. If spoken language is very stimulating, it can be base for 

complex and deep language learning.  

 Perception of spontaneous speech and literally text gives different results and 

has different communicative purposes. Nevertheless, the teacher must teach to react 

immediately in both the cases. The teacher must take into account that listener cannot 

control speed of information but he adheres to it and makes efforts in order to under-

stand the main idea. 

 Exercises of spontaneous speech and literally text gives different results and 

has different communicative purposes. Nevertheless, the teacher must teach to react 

immediately in both the cases. The teacher must take into account that listener cannot 

control speed of information but he adheres to it and makes efforts in order to under-

stand the main idea. 

Exercises for developing listening comprehension can be the following:  

1. Listen and fill in. 

2. Listen and continue. Listening of some text can be broken off at the most 

interesting point. Then students must continue in oral or written form.  
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3. Listen and check. These exercises reacquire special attention to the details 

and logic.  

4. Listen and find. Students are given maps. In course of listening they must 

mark the places where the action takes place, or where murder happened, etc.  

5. A dynasty. Students are given a scheme of a family tree with empty places 

for grandparents, mother, father, sister, etc. One of the students listen and fill in the 

family tree.  

6. Listen and find differences. Students must find differences between the texts 

they will hear.  

7. Listen and make a summary. The text is read twice. At first, students only 

listen while the second time, they make a summary or a plan. 

 

1. Developing speaking skills. 

Natural conversation forces adjustment of a listener to a produce, but talk and 

perception are mutually connected. Conversational acoustical contact must be a stim-

ulus for a student’s and a teacher’s work. In the communicative class, it is necessary 

to support students’ motivation showing their failures, success and progress. For that, 

the teacher can repeat some exercises, which guarantee success in advance, and then 

to proceed to more complicated exercises. The teacher must take into account the 

freedom in the frame of communicative abilities known to the students. A conversa-

tion should teach the students how to use colloquial language at the most normative, 

optimum level. Students active participating at class conversations is essential if the 

class is the only place to communicate. Relevant and actual material is used in real 

life situations which are not fixed but can vary to different directions. Imitation starts 

from listening. As a rule, students have a lot of listening but they do not speak. The 

teacher must provoke them with a help of a situation, game or discussion. Primary 

stages of colloquial language take a course in imitating, retelling the plot.  

 Very often conversation goes smoothly when students have significant vocab-

ulary, logical and grammar structures, and trust that they will be understood. But 

conversation must start at the very beginning of the learning process and expand ac-

cording to the lexico-grammatical abilities. 

If the student is afraid of talking there will be any communication. He must 

join students of similar abilities and create positive conditions to developing conver-

sation. Conversational skills must be developed step by step. A teacher must prepare 

students for conversations.  
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 Communicative method determines purposes of oral conversation spontane-

ously, without preliminary preparation. A student has to define purposes of conver-

sation at the very beginning or even in the course of it. Defining of conversational 

purposes is dictated by need to transmit some information or emotional state. The 

grammatical aspect has a secondary role if it does not confuse understanding and 

conveying the purpose of the conversation. Grammatical and phonetic correctness is 

developed not before the speech but in its course. 

 We defined some moments of studying conversation, they can be the follow-

ing: 

1. Exercises for improving phonologic system, intonation, stress. 

2. Answer to questions about what was watched on TV or heard or read. 

3. Description pictures. 

4. Summarizing the paragraph or a novel. 

5. Narrating some event. 

6. Discussion. 

7. Dialogues. 

 

1.1. Developing reading skills. 

Reading perceives written in its logical forms. It means reading reproduces 

what is written. Written language differs from colloquial one. That is why a teacher 

has to choose such extracts for reading that the interaction “writing-reading” would 

not be difficult the student. Reading techniques are both “ silent reading” and “loud 

reading”.  Reading aloud is not the aim itself but a tool. It helps putting the right 

stress, improving the correct intonation. Reading aloud, student prepares himself to 

speaking because he accustoms to the audience which listens to him. Before students 

read aloud, the teacher can give some pre-reading exercises. 

After students got acquainted to the text, it is time to read aloud. Reading is a 

cognitive form of perception through printed word. It is an individual form. The 

teacher must to pay attention to a context or a text and choose such a text which 

corresponds to the age and interest of students. Not only understanding is important 

in reading. Every reading leads to some logical conclusions and emotional impres-

sions. Every reading enriches the vocabulary. The teacher must connect what is read 

with the students’ personal experience and personal emotional impressions. It can be 

a topic for discussions in the class. 
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Developing writing skills, as well as in listening, reading and speaking skills, 

first of all it is necessary to pay attention to communicative technique. Today, writing 

is necessary no matter whether we use a pen or a computer. 

Teacher must take all into account and look at writing very carefully and define 

the place of writing in teaching process. The main points in defining place of writing 

are: 

1. Not all the students catch the language in oral forms and they require 

strengthening of what is heard, seen and read. Writing helps such students. 

2. Writing is a kind of proof of the learning process although not always re-

flects the real progress. 

3. Writing develops a special type of logical thinking which focuses thoughts 

on the main ideas. 

Descriptive exercises can be based on a series of pictures. The teacher can 

choose any grammatical form for practice. The teacher can give sheets of paper with 

sentences and give a task to compose a story and write it. Exercises for developing 

writing can be varied not only in difficulties of using “clever” words, but in com-

plexity making up of sentences. Every written complex must not be simply gymnastic 

grammar exercise but informative and emotional structure where grammar is a natu-

ral way of expressing ideas. Starting from a simple copying and finishing by compo-

sitions, teachers always have to stimulate writing by interesting by interesting tasks, 

texts, etc.      

The Direct Approach was developed initially as a reaction to the grammar-

translation approach in an attempt to integrate more use of the target language in 

instruction. 

Lessons begin with a dialogue using a modern conversational style in the target 

language. Material is first presented orally with actions or pictures. The mother 

tongue is never used. There is no translation. The preferred type of exercise is a series 

of questions in the target language based on the dialogue or an anecdotal narrative. 

Questions are answered in the target language. Grammar is taught inductively–rules 

are generalized from the practice and experience with the target language. Verbs are 

used first and systematically conjugated only much later after some oral mastery of 

the target language. Advanced students read literature for comprehension and pleas-

ure. Literary texts are not analyzed grammatically. The culture associated with the 

target language is also taught inductively. Culture is considered an important aspect 

of learning the language. 



Gülzar HANBABAYEVA 

180 

We have considered the main approaches and methods of FLT as models or 

paradigms of theory, research and school practice. Some of them may be considered 

obsolete from a scientific point of view, some others seem to be more current, but in 

fact all of them have introduced innovations at a given moment, superimposing on 

the homier ones in an eclectic way. However, all methods have at least two things in 

common: 1) their belief to be the best one, and 2) a set of prescriptions that teachers 

have to follow necessarily. I do not suggest then -from the assumptions in this article- 

that teaching should be approached following a particular method as a set of prescrip-

tions, but on the contrary as a dynamic and reflective process, which means a perma-

nent interaction 128 among the curriculum, teachers, students, activities, methodol-

ogy, and instructional materials. What actually happens in the classroom, alongside 

careful planning and evaluation, becomes the most important thing teachers have to 

reflect on and then relate to theory or to other experiences. I propose, therefore, an 

active role for teachers, who design her or his own content and tasks, classroom in-

teraction, materials, methodology, evaluation, etc., instead of a passive role which 

means dependence on other people's designs and methods. The expression classroom 

researcher clearly represents the new role considered above. Then, instead of an un-

critical and eclectic way of teaching, teachers should introduce a constant analysis 

and interpretation of what is happening in the classroom. Certainly it is the best way 

of curriculum, teacher and leaner development.    
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AZERBAYCAN’DA ETNİK-KÜLTÜREL DEĞERLERİN 

KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

Doç. Dr., Hörmet CAVADOVA 

 Bakü Devlet Üniversitesi 

ÖZET: Küresel sürecinin zorlu karakterine uygun olarak çağdaş 

zamanımızda kültür alanında önemli değişiklıkler vuku bulmaktadır. Kültürün 

tipleri entaqrasyon sürecinin gelişim yönlerine bağlı olarak belirli tempoya 

uyqun olarak oluşmaktadır ve çağdaş dünyada kültürel türlülük, etnik 

kültürlerin aynı bir tarzda müşterak yaşayışı toplumun aktüel konusu olarak 

gündeme getirilir. Çağdaş devirde dünya sivilizasyonunun türlü kültürlerinin 

korunması, gelecek nesillere aktarılması, dinler ve kültürlerarası diyalogun 

meydana gelmesi çok gerekli önemler kazanıyor. 

Azerbaycan türlü ulusların ve halkların müşterek anlaşma ortamında 

oturduğu ve faaliyette bulunduğu bir memlekettir. Nüfusunun ℅9 nu türlü 

uluslar oluşturuyor: ruslar (℅1,8), museviler (℅0,2), talışlar (℅1), kürtler 

(℅0,2), tatlar (℅0,4), avarlar (℅0,6), lezgiler (℅2,2), gürcüler (℅0,2) v. b 

Azerbaycan’da genel olarak 30 isimde etnosun temsilçileri, bu arada, mehseti 

türkleri, rutullar, malakanlar, ingiloylar, çingeneler, udinler, almanlar, 

darginler v b. ulusların temsilçileri oturuyorlar. 

Cumhuriyet arazisinde oturan ulusal azlıkların, azsayılı halkların 

toplumsal siyasi, sosyal-kültürel gelişimi multikültürel ilkelerle gerçekleştirilir. 

Azsaylı halklar kendi dillerinde eğitim hakkına sahiptirler. rus dilinde 19, gürcü 

dilinde 6 okul faaliyette bulunuyor. 94 okulda lezgi, 248 okulda ise talış dilinin 

öğretimi yapılır. Kuba şehrinde musevilerin beraber oturduğu “Kırmızı 

kasaba” adlandırılan arazide onların kendi ana dillerinde okul, Bakü’de 450 

kişilik “Habad-Or-Anver” eğitim merkezi faaliyette bulunuyor. Cumhuriyet 

arazisinde türlü dillerde yaklaşık 50 kadar – rus dilinde 30, diğer etnik 

toplumların dillerinde ise 15 kadar qazete ve dergi basılıyor. Azerbaycan’ın 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ulusal Azlıkların Alakalandırma Konseyi, 

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinde ulusal azlıkların dil, kültür, tarih ve 

etnografisinin öyrenilmesi üzere özel bölüm, azsayılı halkların ulusal 

değerlerinin korunması için yaklaşık 50 kadar qayri hükümet teşkilatları, 

toplumsal birlikıer, hayriye kurumları ve kültürel merkezleri faaliyette 

bulunuyor. Maddisel kültür anıtlarının korunması kültür anıtlarının korunması 

çerçivesinde Astara, Kah, Kuba, Zagatala v.b bölgelerde tarih-diyarşinaslık 

müzeleri oluşturulmuştur. 
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Tarih zarfında tüm kültürel bu veya diğer etkilerin altında kalmış, bunun 

sonucunda ise ortak faydalanma, senteze dayalı olan türlü düzeyli 

mekanizmalar benimsemiş ve bir sonrakı gelişimini sağlamıştır. Bunun tersine 

olan süreçler ise kültür sistemlerinin gerilemesini ve dağılmasını hızlandırmış, 

“kapalı, tecrit olunma” mekanizmasının kendisini geliştiremediğini açikliğa 

çıkarmıştır.  

Anahtar kelimeler: uunsal azlıklar, etnik-kültürel değerlger, korumak, 

gelişim.  

 

Protection and development of ethnic and cultural values  

in Azerbaijan. 

 

ABSTRACT: Accordance with the complex nature of the process of 

globalization, significant changes are taking place in the cultural sphere in 

modern times. 

The types of culture are formed according to the pace of the integration 

process, and cultural diversity and the coexistence of ethnic cultures in the 

modern world are seen as pressing issues in society. Preservation of various 

cultures of the world civilization, transfer to future generation, interreligious 

dialogue between religions and cultures is of great importance in modern times. 

Azerbaijan is a country where different nations and peoples live and 

work in mutual understanding. 9 per cent of the population is represented by 

different nationalities: Russian (1,8 %), Jews (0,2 %), Tallish (1 %), Kurd (0,2 

%), Tats (0,4 %), Avars (0,6 %), Lezgins (2,2 %), Georgians (0,2 %) and others. 

There are a total of 30 names of ethnic groups in Azerbaijan, including Meck-

hetian Turks, Rutuls, Angels, Malaccans, Gypsies, Udines, Germans, and the 

Dargin. 

Social-political and cultural development of national minority which 

live in the territory of Azerbaijan are carried out by multicultural principles. 

Minorities have the right to education in their own languages. There are 19 

schools in Russian, and 6 in Georgian. 94 schools teach Legit and 248 schools 

the Tallish language. There is a school in their native language in the area called 

“Red Settlement” in Guba, where the Jews live compactly and a 450-seat Cha-

bad-Or-Avner educational center in Baku. About 50 newspapers and magazine 

are published in various languages in the republic – 30 in Russian and 15 in 

other languages. Minority Coordination Council under the Ministry of Culture 

and Tourism of Azerbaijan, special department for studying the language, cul-

ture, history and ethnography of national minorities at the Azerbaijan National 

Academy of Sciences, about 50 non-governmental organizations, public asso-

ciations, charitable organizations cultural centers are functioning to protect the 

national values of minorities. Historical and ethnographic museums have been 

established in the area of preservation of cultural monuments in the regions of 

Astara, Gakh, Guba, Zagatala and others. 

Throughout history, all cultures have been subjected to these or other 

influences, resulting in “shared enjoyment”, various levels of mechanisms 
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based on synthesis have been developed and ensured their further development. 

In contrast, the processes that accelerated the decline and collapse of cultural 

systems revealed that the “closed, isolated’ mechanism did not justify itself. 

Key words: national minority, ethnic-cultural, values, protection, de-

velopment. 

 

 

Cağdaş devirde toplumun gelişimi küreselleşen dünyada vukubulan 

entegrasyon sürecine direk olarak bağlıdır. Tarihsel tekamül sürecinde kültür 

toplumun sosyal gelişiminin, entelektüel ve kültürel terakkisinin temel kaynağını 

oluşturmuştur. Kültürel anlaşma ve kültürel diyalog türlü kültürlerin yaklaşmasında, 

karşılıklı zenginleşmesinde, halkların sosyal kültürel gelişiminde önemli itici 

faktördür. Kültür insanlık sivilizasyonun tekamülünde üniversel bazı oluşturur. 

Herbir toplum, onu meydana getiren muhtelif halkların, ulusların, etnosların 

karşılıklı kültürel işbirliğini ve müşterek yaşayışını kendisinde ihtiva ediyor. Dünya 

halklarının gelişim düzeyi onları oluşturan türlü etnosların kültürlerinin müşterek 

faaliyetinin sonuçlarına bağlıdır. 

Kültürlerin ulusallığını ve genel insanoğlunun vahdeti ise yalnız mültikültürel 

toplumda mümkündür. 

Herhangi bir toplum için kabulü mümkün olmayan, adekvat addedilen yaşam 

tarzı, diger bir halk için norm addedilebilir. Sivilizasyonlu toplumda herhangi bir 

kültür olayı karşılıklı anlayışla kabul edilmelidir. Başka bir kültüre mensup olanların 

kültürlerine saygı gösterilmezse, anlayışla kabul edilmezse, toplumda farklı 

kültürlere karşı tahammülsüzlüğe ve diskriminasyona neden olur. 

Dinsel, ırksal, etnik kültürel kontekstte vukubulan separatizmin, nefret ve 

ayrıseçkinliğin temel nedenleri kendisi dışında diğerini kabul etmemek, başka 

kültürlere saygı göstermemektir. 

Sivilizasyonların kültürel ve dinsel bakımından türlülüğü ve bu türlülüğün 

müşterek ilişkisi her zaman var olmuştur. Kültürlerin karşılaşması yeni kültürün 

meydana çıkmasına, yahut mevcut kültürün daha da gelişmesine neden olabilecek bir 

süreçtir. Böyle olaylar tarihen vukubulmuştur. Örneğin araplarla türklerin, türkdilli 

halklarla rusların karşılaşması kültürlerin kavuşmasına neden olmuştur. 

Genelbeşeri değerler ve etnik-manevi sorunlar konusunda ilk sistematik 

düşünceler ve konseptüel ülküler ilk olarak kadim doğuda, özellikle de Hindistanda 

ve Çinde meydana gelmiştir. Çaynizmi, Buddizmi, Hinduizmi, Konfusiancılık, 

daosizmi v.b. mültikültürel değerleri kendisinde aksettiren kadim felsefi öğretimler 

dünya tarihinde multikulturalizm ülkülerinin ilk taşıyıcılarıdır. Kosmopolitizm 
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ülkülerini terennüm eden bu felsefi öğretimler çağdaş devirde de yüz milyonlarca 

insanın ahlaki manevi dünyagörüşünü belirleyen konsepsiyonlar gibi kendi etki 

kuvvetini kaybetmemişler. 

Kadim Hint sivilizasyonunda teşekkül bulmuş çaynizmi, buddizmi ve 

Hinduizmi dinsel felsefi öğretimleri meydana gelmiş herhangi bir varlığın beşersel 

amaçlara hizmet ettiğini, dinlerin yer üstündeki tüm insanlarda yüksek ahlaki 

değerler terbiye etmekle maddisel dünyada kendi hakiki “benini” bulmakta onlara 

yardım etmesi düşüncesini aşılamışlar. Tolerantlık bu felsefi öğretimlerin insanoğlu 

karakterini ifade eden temel ülküdür. 

Kadım Çin felsefesinde humanizmi ülkülerini ve idraki değerleri terennüm 

eden konfucilik ve daosizmi öğretimleri toplumun  fundamental (temel) esasları 

olarak kabul edilmiştir. İnsanları insan özelliklerine göre değerlendirmek, bireysel 

varlıkların kendisine övgülügünü korumakla daodan geçmek işte üniversallıkla 

muhtelifliğin vahdetidir. Bu ise tolerantlığın ve multikültüralizmin klasik ifadesidir.1 

Doğu dünyagörüşünde özel yeri bulunan Zerdüştlik dinsel felsefi öğretimi 

multikültürel değerlerin, merhametin , müşterek yaşayışın sembolü olmuştur. Bir 

sonraki tarihsel kademelerde hiristiyanlık, manıcılık ve mezdekilik öğretimleri. 

Zerdüştlikten faydalanmışlar. Yanı, Kadim Doğu kültürü bir sonraki devirde Batı 

toplumsal kültürel düşüncesine kuvvetli etki yapmıştır (Aynı kaynakta). 

Orta asırlarda İslam dininin meydana çıkması ile bir arada müslüman kültürü 

de teşekkül buldu. İslam dini arap tayfalarını etnik siyasal yönden birleştirdi. 

Ortadoksal islam sosyal ekonomik, etik manevi, ahlaki-siyası değerler sisteminden 

ibaret idi. İslam dininin ideyolojik temelleri tolerantlığa, bitime ve ilahi merhamete 

dayanırdı. İslam ilkelerine göre insan diger insanlara olar ilişkide merhametli olmalı, 

yardıma ihtiyaç duyanlara, mazlumlara, ihtiyarlara, çocuklara daha fazla dikkat 

etmelidir. 

Hatta bu amaçla zengin müslüman nüfusundan hüms, zekat gibi dinsel vergiler 

de toplanılırdı. Dinsel vergilerden elde edilen kȃrlar (gelirler) işte imkȃnsızlara, 

ihtiyacı bulunan insanlara sarfedilirdi. Humanizm, tolerantlık, insanseverlik, 

yardımseverlik İslam dininin temel amaçlarını oluştururdu. İslam dininin kutsal 

kitabı olan “Kurani Kerim” yer yüzüne nazil olduğu zamandan birçok bilimsel 

insanlara ulaştırmaya gayret etmiştir. 

1948 yılında Birleşmiş Miletler Teşkilatının İnsan Hakları Hakkında 

Beyennamesinin 18 maddesinde dinsel itikat ve vicdan hürriyeti konusunda: “ Herbir 

şahis düşünce, vicdan ve din hürriyeti hakkına sahiptir; bu hakka kendi dinini ve 
 

1 J. Memmedov. Kadim Hindistan ve Çin felsefi düşüncenin tolerant mahiyeti, Bakü 2018,  
  sah. 39-43 
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itikatını değişmek hürriyeti, kendi dinine ve inançlarına, eğitim, dua, dinsel ritüel 

ayinleri zamanı yalnız olarak veya değerleri ile beraber ve bireysel biçimde itikat 

etmek hürriyeti dahildir”, diye yazılmıştır. Bu maddenin kabül edilmesinden ondört 

yüzyıl önce ise İslam dini itikat hürriyeti hakkını kendi ilkelerinde belirtmiştir. 

İnsanın tüm doğal ve toplumsal haklarını ona sunan İslam düşünce ve vicdan 

hürriyeti hakkına da itinasız kalmamıştır. İslamın yasama kaynağı olan Kuranı-

Kerim bu ilkeyi tam dolgunluğu ile ifade etmiştir.2  

Çağdaş dünyada kültürlerin çarpışması veya izolasyonu çok ciddi sorundur. 

Özellikle, İstanbul, Moskva, Nyu-York, Paris gibi megapolislerin nüfusu için bu 

önemli sorunlardandır. Modern insan çağdaş yaşamın taleplerine uygun olarak türlü 

memleketlere seyahat ediyor, eğitim görüyor, oturma yerini de değiştirebilir. Böylece 

bu insanlar kendi kültürlerini muhaceret ettikleri memleketlere taşır, aynı zamanda 

dominant kültürle tanışıyor. Muhtelif kültürlerin karşılıklı ilişkisi ulusal kültürel 

identikliği erezyona uğratmıyor, tersine sivilizasyonları birbirine yaklaştırır. 

Etnik ve ırkı mensubiyet ise çağdaş toplamın sosyal ilişkilerinin oluşmasında 

belirleyici faktörlerdendir. Etnos tarihsel ortama bağlı olarak bir araya gelmiş insan 

qruplarından mürekkep olarak belirli bir arazide uzun süre birlikte oturan, genel dili, 

kültür, birey soy (mensei), yaşam tarzına sahip bir halkı diğerlerinden farklı kılan 

gelenek ve görenek mecmundur. Etnik gruplar, onları oluşturan insanlar tarafından 

kabul edilmiş ve onların benlik bilincine dayanan önemli özelliklere esaslanarak 

belirlenir. Bu bakımdan etniklik kültürel muhtelifliğin sosyal yönden organize 

edilmiş biçimdir.3  

Kadim İpek yolunun üstünde bulunan Doğu ve Batı arasında köprü 

fonksiyonunu üstlenen Azerbaycan tarihen muhtelif kültürlerin, sivilizasyonların, 

dinlerin kavuştuğu mekan olmuş ve burada memleketimizin coğrafi pozisyonu, 

nüfusunun polietnikliği gibi olgular büyük rol oynamıştır. Azerbaycan yüzyıllar 

zarfında fars, arap, rus kültürü ile sıkı temasta bulunmuş, kültürel mubadele süreci 

sonucunda hem bizim kültürümüz zenginleşmiş, hem de diğer kültürler karşılıklı 

ünsiyetten faydalanmışlar. Muhtelif dinlere mensup insanların meskeni olmakla, 

dinlerarası diyalog mekanı olan Azerbaycan arazisinde mültikültürel değerlere kadim 

zamanlardan önem verilmiştir. Kültürel etnik muhteliflik halkımızın tolerant ruhda 

biçimlenmesinde büyük rol oynamıştır. 

Azerbaycan halkının tolerantlığı nedenlerı arasında İslam dini ile bir arada 

irfan kültürünü de özel olarak vurgulamak gereklidir. Sufizmden başlamakla, 

 
2 htt:/islamiyyat dotorg.Wordpress.com/2011/12/islam%C%99-etiqad-azadlığı/, s.18 
3 В.Л. Назаров. “Teория и практика мультикультурализма в странах Запада”. Екатеринбург-2015, 
с 45  
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yaratana hatır seven, inancına bağlı olmamaksızın kamil insan yetiştirmeyi amaç 

eden irfan kültürü Azerbaycanda tolerantlık ortamının oluşmasında eşsiz rol 

oynamıştır.4  

Ulusal kültürümüzün klasiklerinden olan N.Gencevi, Efzelettin Hakanı, 

İmamettin Nesimi, Mehemmet Fizuli, Şah İsmayıl Hatayi ve diğer dühalarımız dünya 

kültürüne kendi töhfelerini vermekle Türk kültürünü zenginleştirmişler. Orta asırlar 

müslüman Doğu kültürünün terkip kısmını oluşturan Azerbaycan poetik kültürünün 

temsilçilerinin eserlerinde humanizm ve genelinsanoğlu değerlerin aşılanması esas 

yer tutmuştur. 

Kültür biçim yönden ulusal, içerikçe beşeri mahiyeti taşıdığından Azerbaycan 

Kültürü ulusal değerleri kendisinde ihtiva etmekle birarada, organize eden 

küreselleşen dünyada vukubulan transmilli siyasete bağlanmak zorundadır. Fakat 

küreselleşmenin derecesine bağlı olmaksızın biz kendi ulusallığımızı, manevi 

simamızı kaybetmiyoruz ve dünyanın kültürel başarılarından faydalanmak için 

cumhuriyetimizde multikültürel ortam sağlanılır. 

Azerbaycan’da oturan herbir halkın kendisinin ulusal dili bulunsa da, muşterek 

ünsiyet dili olarak Azerbaycan dilinden faydalanılır. Halihazırda Azerbaycan’da 

2250 mescit, 14 kilise, 7 sinagog faaliyette bulunuyor. 2003 yılında Bakü’nün 

merkezinde Avrupa Gürcüstan musevilerinin sinagogu açılmıştır. Mabed Bakülu 

mimar Aleksandr Garberin taslağı esasında Küdüs mimarlık üslubunda yapılmıştır. 

Sinagog Avrupa’da en büyük. Son devirlerde Yakın Doğuda yapılmış ilk musevi 

(yahudi) mabedidir. Mabedin inşa edilmesine Kafkasya Müslümanları Müdürlüğü, 

Rus pravoslav kilisenin Bakü Yeparhiyası da yakından katılmıştır. 

Azerbaycan kendi arazisinde oturan tüm halklara, tüm uluslara  

dinine, diline, ırkına, siyasal mensubiyetine bağlı olmaksızın en büyük 

hürriyet olanakları tanıyor.5  

2014 yılın mayıs ayının 15’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyevin fermanı ile Bakü Uluslararası Mültikültüralizm Merkezi 

kurulmuştur. Bu fermanla mevcut tarihsel kültürel türlülük ve ulusal kendine 

övgülük geleneklerine resmi statü verilmiş oldu. Devamlı olarak merkezce 

treningler, değirmi masalar ve humaniter önlemler gerçekleştirilir. Yüksek okullarda 

“Multikültüralizme giriş (önsöz)”, “Azerbaycan multikültüralizmi” dersleri tedris 

edilir, derslikler basılmıştır. 

 
4 C. İsmyılıv “Tolerantlık: bildiklerimiz ve bilmediklerimiz. Bakü-2014, s.109 
5 Azerbaycan’da multikültüralizmi. Bakü, 2016 
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Azerbaycan’da çokkültürlülük ortamının oluşmasında onun korunmasında 

memleketimizin YUNESKO ile işbirliği çok büyük önem taşıyor. Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin birinci vitse prezidenti Haydar Aliyev Fonu’nun Başkanı, 

UNESKO’nun memleketimizde hoşmeramlı elçisi Mehriban hanım Aliyevanın 

faaliyeti sonucunda Azerbaycan – YUNESKO ilişkileri en yüksek gelişim düzeyine 

yükselmiştir. Bu işbirliği çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti kültürel 

muhtelifliğin korunması için YUNESKO’nun iki önemli konvensiyonunu ratifikasi 

etmiştir (onaylamıştır). Bunlar YUNESKO’nun “Kültürel kendisini ifade 

türlülüğünün korunması ve teşvikine ilişkin Konvensiyon” ve “Tahammüllülük 

İlkesi Hakkında Beyanname”dir. Kültürel kendisini ifade türlülüğünün korunması ve 

teşvikine ilişkin konvensiyon 2005 yılın Ekin ayının 20 de YUNESKO’nun 33 

toplantısında kabul edilmiş ve 2007 yıl mart ayının 18’de geçerlilik kazanmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti bu konvensiyona 2009 yıl Kasım ayının 26'da katılmıştır. 

2008 yılında Bakü’de muhteşem “Muğam Merkezi” açılmıştır. 2009 yılın mart 

ayında ise Baküde Uluslararası Muğam festivalı yapıldı. Azerbaycan muğamının 

insanoğlu kültürünün nadirane incileri ile bir arada YUNESKO’nun Dünya kültürel 

irsi içine dahil edilmesi ise bütünlükte onun ne derecede benzersiz sanat çeşidi 

olduğunu bir kez onaylıyor6. 

Tolerantlık ve multikültüralizm taslağı çerçevesinde Fransadaki kadim 

kiliselerin, Strasburk Kafedral kilisenin bir takım kiliselerin, aşağı Normandiya 

regiyonunda 20’den fazla kilisenin, Roma katakombalarının, Pariste Versal sarayının 

avlusundaki genelinsanoğlu anıtların yenilenmesi, Roma’da Kapitoni müzesi’nin 

“Filozuflar Salonu”nun onarımı Astarhan’da Mukaddes Knyaz Vladimire anıt, Lüvr 

müzüsinde islam medeniyeti bölümünün ve Roma’nın Villa Borgeze parkında 

Nizami Gencevinin anıtının yükseltilmesi, Paris şehrinde Azerbaycan kültürü evinin 

açılışı ve Cumhuriyet arazisinde bulunan tüm dinsel mabetlerde onarım işlerinin 

yapılması v.b. bu gibi hayriyeçilik faaliyeti Leyla Aliyeva’nın girişimciliği ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Türlü kutuplu kültürlerin Azerbaycanda huzurlu ve tahammüllülük ortamında 

yaşaması devlet düzeyinde yürütülmekte olan başarılı mutikültürel siyasetin 

sonucudur.  

 

 

 

 

 
6 htt://m/Wikipedia/org>wki>unesko 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN  

GÜNEYDOĞU ASYA MÜSLÜMANLARIYLA 

İLİŞKİLERİNDE RUSYA'NIN ROLÜ  

(1873-1911) 

Doç. Dr. İsmail Hakkı KADI 

 

ÖZET: On dokuzuncu yüzyılda gerek dünya siyasetindeki ve gerekse 

teknoloji alanındaki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni bir taraftan bir takım beka 

sorunlarıyla karşı karşıya bırakırken diğer taraftan da ona yeni fırsatlar sun-

muştur. Genişleyen Batılı sömürge imparatorluklarının kıskacında sıkışıp kalan 

Müslüman halklar ve yöneticilerin Osmanlı hükümetiyle iletişime geçip ondan 

yardım talep etmeleri bir yandan dönemin gittikçe ağırlaşan sömürgecilik şart-

larıyla diğer yandan da yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerin sunduğu imkan-

larla ilgilidir. Bu tebliğde 19. yüzyılın ikinci yarısında Hollanda’nın, bugün En-

donezya olarak bilinen takımdalar bölgesindeki sömürgeci ve yayılmacı siya-

setinin tehdidi altındaki Müslüman halk ve yöneticilerin Osmanlı devletinden 

yardım talepleri ve Osmanlı devletinin bu taleplere karşı verdiği cevaplar üze-

rinde dönemin “büyük güçlerinin” ve özellikle de Rusya’nın etkisi üzerinde 

durulacaktır. 1873’te yaklaşan Hollanda tehdidine karşı Osmanlı devletinin 

yardım ve müdahalesine başvurmak üzere İstanbul’a gelen Açe elçilik heyeti-

nin İstanbul’daki teşebbüsleri başta Rusya olmak üzere Batılı sömürgeci güçler 

tarafından engellenmeye çakışılmış bunda dönemin İstanbul’daki Rus büyükel-

çisi Nikolay Pavlovich Ignatiev önemli bir rol üstlenmişti. 1911’de bu sefer 

Osmanlı hariciyesi, Endonezya’daki Müslümanların hukuki statülerinde bir ta-

kım iyileştirmeler yapılması için Rusya dışişleri bakanının Hollanda’ya diplo-

matik baskı yapmasını talep etmişti. Osmanlı Hariciyesinin bu talebi dönemin 

Rusya dışişleri bakanı Sergey Sazonov tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu 

iki vaka üzerine odaklanacak olan tebliğde Osmanlı İmparatorluğu ile Endo-

nezya Müslümanları arasındaki ilişkiler karşısında Rusya’nın tavrı tahlil edile-

cek ve Rusya’nın bu vakalardaki tutum ve rolünün Osmanlı-Rus diplomatik-

siyasi ilişkilerinin genel seyri tarafından belirlendiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, Açe, Endonezya 

Müslümanları 
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Russian Role in Ottoman Empire's Relations with Southeast Asian 

Muslims (1873-1911) 
 

ABSTRACT: In the nineteenth century the developments in world po-

litics and technological innovations confronted the Ottoman Empire with a 

number of serious threats while offering new opportunities at the same time. 

The fact that Muslim peoples and rulers around the world, trapped in the grip 

of the expanding Western colonial empires requested help from the Ottoman 

government was on the one hand related to the increasingly severe conditions 

of colonialism and on the other, the possibilities created by new communication 

and transportation technologies. This paper deals with the impact of the great 

powers in general and Russian Empire in particular on Ottoman response 

towards the requests of the Indonesian people and rulers for help against Dutch 

colonial expansion and policies during the second half of the 19th and early 20th 

centuries. In 1873, the Russian ambassador in Istanbul, Nikolay Pavlovich Ig-

natiev, played an important role in blocking a possible favourable response of 

the Ottoman government towards an Acehnese mission which arrived in İstan-

bul to apply for the help and intervention of the Ottoman government against 

the approaching Dutch threat. In 1911, this time Ottoman foreign ministry app-

lied to the Russian foreign ministry in order to secure its diplomatic pressure 

on the Netherlands to make some improvements in the legal status of Muslims 

in Indonesia. However, this request of the Ottoman Foreign Ministry was not 

welcomed by the Russian foreign minister Sergei Sazonov. The paper will fo-

cus on these two cases and will analyze Russia's attitude towards the relations 

between the Ottoman Empire and Indonesian Muslims, and argue that Russia's 

attitude and role in these cases was determined by the general course of Otto-

man-Russian relations. 

Keywords: Russia, Ottoman Empire, Aceh, Indonesian Muslim 

 

 

Bugün Endonezya olarak bilinen takımdalar bölgesinde 19. yüzyılın ikinci ya-

rısında, özellikle Hollanda’nın sömürgeci ve yayılmacı politikaları tarafından tehdit 

edilen Müslüman halk ve yöneticilerin muhtelif vesilelerle Osmanlı devletinden yar-

dım talebinde bulunduğunu görmekteyiz. Osmanlı devletinin bu taleplere karşı ge-

liştirdiği siyaset üzerinde dönemin emperyal dünya düzeninin ve bu düzenin baş ak-

törleri olan Düvel-i Muazzama’nın önemli etkisi olduğunu belirtmek gerekir. Örne-

ğin 1873’te, yaklaşan Hollanda saldırılarına karşı Osmanlı devletinin yardım ve mü-

dahalesine başvurmak üzere İstanbul’a gelen Açe elçilik heyetinin İstanbul’daki te-

şebbüsleri başta Rusya olmak üzere Batılı sömürgeci güçler tarafından engellenmeye 

çalışılmış bunda dönemin İstanbul’daki Rus büyükelçisi Nikolay Pavlovich Ignatiev 

önemli bir rol oynamıştı. 1911’de bu sefer Osmanlı hariciyesi, Endonezya’daki Müs-

lümanların hukuki statülerinde bir takım iyileştirmeler yapılması için Rusya dışişleri 
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bakanından Hollanda’ya diplomatik baskı yapmasını talep etmişti. Osmanlı Harici-

yesinin bu talebi dönemin Rusya dışişleri bakanı Sergey Sazonov tarafından olumlu 

karşılanmamıştı. Bu iki örnek vaka üzerine odaklanacak tebliğimizde Rusya özelinde 

dönemin emperyal dünya düzeninin Osmanlı Devleti’nin Osmanlı toprakları dışında 

yaşayan Müslümanlar ile ilişkileri üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Osmanlı Devleti’nin Açe ile ilişkilerinin on altıncı yüzyıla kadar uzandığı bi-

linmektedir. Türkiye’deki arşiv kaynaklarında bu ilişkilere dair en erken kayıt 1566 

tarihli Açe Sultanı Alaüddin Kahhar’ın Osmanlı Sultanına yazdığı Topkapı Sarayı 

Müzesi Arşivinde1 mahfuz namedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin 1560’lara kadar 

uzandığına dair Viyana’da keşfedilen bir mühimme defterindeki kayıtlar (Römer ve 

Vatin, 2015) ve 1530’lara kadar uzandığına dair Venedik kaynaklarındaki bilgiler 

(Reid, 1969a: 401-2; Reid, 2005: 75-7; Göksoy, 2004: 31-2) dikkate alındığında bu 

ilişkilerin başlangıcının daha da gerilere gittiği anlaşılmaktadır.2 Açe Sultanı Alaüd-

din Kahhar’ın 1566 tarihli namesindeki Portekizlilerin bölgedeki saldırganlıklarına 

karşı Osmanlı’dan yardım taleplerine (Casale, 2005: 43–81), Osmanlı İmparatorluğu 

Süveyş’te bir donanma hazırlığı ile cevap vermiş fakat Yemen isyanını bastırmak 

üzere görevlendirilen bu donanmanın (Yıldırım vd. 1999: 123-362) Açe’ye gönde-

rilmesi bir daha gündeme gelmemişti. 

1568 Mart’ında Açe elçisinin ülkesine dönmesine yardımcı olunmasına dair 

mühimme kaydının (Yıldırım vd. 1999: 395) ardından kaynaklar yaklaşık üç asırlık 

bir süre boyunca Osmanlı İmparatorluğu ile Açe sultanlığı arasında herhangi bir 

resmi temasa işaret etmemektedir. Resmi temaslara dair kaynakların suskunluğu iki 

ülke arasında hiçbir temasın olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu süre zarfın-

dan Açe’den gelen hacıların, Mekke’de uzun süre kaldıkları ve burada ilim tahsil 

ettikten sonra ülkelerine döndüklerine dair veriler mevcuttur. Endonezya takımada-

ları bölgesindeki Sinkili, Er-Raniri, Makassari gibi birçok âlimin uzun yıllar 

Mekke’de ilim tahsil ettiği bilinmektedir (Azra, 2004). 

İki ülke arasındaki resmi ilişkilere dair suskunluk 1849’da, zamanın Açe Sul-

tanı Mansur Şah’ın (1838-70) Sultan Abdülmecid’e (1839-61) gönderdiği bir mektup 

ile sonlanacaktır (Yurdakul, 2005; Kadı vd, 2011). İki ülke arasındaki ilişkileri yeni-

den tesis etmek üzere harekete geçildiğinde uluslararası siyasi şartlar on altıncı yüz-

yıldakinden oldukça farklı bulunmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu, Hind Okyanusu-

nun ötesinde askeri-siyasi bir operasyon gerçekleştirmek gücünden mahrum bulun-

duğu gibi Güneydoğu Asya’daki sömürgeciler de asırlardır bölgede faaliyet gösteren 

yerleşik birer güç konumunda bulunmaktaydı. Nitekim bölgenin önde gelen iki 

 
1 TSMA E.8009 
2 Onaltıncı yüzyıldaki Osmanlı-Açe ilişkileri için bkz. Şah, 1967; Reid, 1969a; Reid, 2005; Göksoy, 
2004; Casale, 2005; Casale, 2010; Göksoy, 2011; Lambourn, 2011; Santos, 2015. 
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önemli sömürgeci aktöreleri olan Hollanda ile İngiltere 1824 yılında vardıkları bir 

antlaşmayla Malay yarımadasının İngiliz ve Sumatra adasının da Hollanda nüfuzuna 

bırakılmasını kararlaştırmışlardı (Reid, 1969c: 74-6). Antlaşmanın ardından Sumatra 

adasındaki Sultanlıkları birer birer ele geçiren Hollanda 1837’de Minangkabau’yu da 

sömürgelerine katarak Açe sınırına dayanmış ancak 1824 antlaşmasıyla Açe’nin ba-

ğımsızlığını tanıyacağını taahhüt ettiğinden daha ileri gidememişti. 1871’de İngil-

tere, Hollanda’dan elde ettiği bir takım ticari imtiyazlar karşılığında Açe’nin bağım-

sızlığı konusundaki kaydı kaldırdığında Açe’yi işgal etmek için Hollanda’nın önünde 

hiçbir engel kalmamış bulunuyordu (Reid, 1969b:18, 81-83). 

Mansur Şah’ın daha 1837’de Hollanda’nın Minangkabau’yu sömürgelerine 

kattığında Osmanlı Sultanıyla temas kurmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Mansur Şah 

1849 tarihli mektubunda, Osmanlı Sultanına 1837, 1841 ve 1845 yıllarında muhtelif 

hediyelerle birlikte mektuplar göndermesine rağmen cevap alamadığını ifade ettikten 

sonra, Sumatra adasındaki çoğu Müslüman sultanlıkları işgal eden Hollanda’nın Açe 

sınırına dayandığına işaret ederek Hollandalılara karşı savaşmak için on iki savaş 

gemisiyle birlikte bir elçi ve bölgedeki Müslümanlara, Hollandalılara karşı ayakla-

narak savaşmalarını emreden bir ferman talep etmiştir. Osmanlı hükümeti bu talep-

lerin yerine getirilmesi halinde Avrupa devletleriyle karşı karşıya geleceğinden en-

dişe ettiğinden öncelikle bölgedeki siyasi durum hakkında detaylı ve sağlıklı bilgi 

edinilmesine karar vermiş ve Açe’nin taleplerini sürüncemede bırakmıştır (Kadı vd, 

2011). 

Açe’nin taleplerine hemen olumlu bir cevap verilmemesine rağmen iki ülke 

arasındaki ilişkilerin muhtelif elçilik heyetleri ile sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 1872 

yılına gelindiğinde Hollanda ile altından kalkamayacağı bir savaşın çok yaklaştığını 

fark eden Açe bu sefer Hadramevtli bir Arap olan Habib Abdurrahman El-Zahir’i3 

elçi olarak İstanbul’a göndermiştir. Mart 1873’te Mekke’ye ulaştığı anlaşılan El-Za-

hir’in elinde Açe Sultanı Mahmud Şah’ın (1870-74) mektubunun yanında Açe vüze-

rası ve önde gelenlerinin imza ve mühürlerini taşıyan muhtelif arzlar vardı. Açe’nin 

hiçbir sömürgeci gücün hakimiyetini kabul etmemiş bağımsız bir devlet olduğunu 

ifade eden belgeler ülkenin doğal ve beşeri kaynakları hakkında bilgi verip Osmanlı 

sultanını, Açe üzerinde hakimiyet tesis etmeye davet ediyordu. Osmanlı ile on altıncı 

yüzyılda tesis etmiş olduğu ilişkilere atıfta bulunulan belgelerde, Açe’nin esasen o 

tarihlerden itibaren Osmanlıya tabi olduğu iddia ediliyor ve bir nevi Osmanlı Devle-

tini kendi topraklarını Hollandalılara karşı korumaya davet ediliyordu (Kadı ve Pea-

cock, 2019: 168-84, 195-217). 

 
3 El-Zahir ile iligili olarak bkz. Reid, 1972. 
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El-Zahir İstanbul’a 27 Nisan’da ulaştığında Hollanda-Açe savaşı başlamış bu-

lunuyordu. 26 Mart’ta Açe’ye savaş ilan eden Hollandalılar Nisan’da ülkenin baş-

kenti Banda Açe’ye asker çıkartmış fakat Açelilerin olağanüstü direnişiyle karşılaş-

tıklarından ordu komutanları General J.H.R. Köhler’in de öldüğü çatışmaların sonu-

cunda 29 Nisan’da, Açe elçisinin İstanbul’a gelişinden iki gün sonra Açe toprakla-

rından çekilmek zorunda kalmışlardı (Reid, 1969b: 91-97). 

Açe meselesinin oldukça kritik bir dönemeçte Osmanlı Devletinin gündemine 

yeniden girdiği 1870’li yıllar Âlî Paşa’nın 1871’deki vefatından sonra sık sık Sadra-

zam ve nazırların değiştiği istikrarsız bir yönetimin hâkim olduğu bir dönemdi. Av-

rupa’da değişen güç dengelerinin neticesinde Rusya ile yakınlaşan Osmanlı devleti-

nin yönetiminde bu dönemde Rusya’nın müdahalelerinin çok etkili olduğu bilinmek-

tedir (Karal, 1988: 65-72). Böyle bir siyasi konjonktürde Osmanlı hükümetinin 

Açe’nin oldukça cüretkâr taleplerine olumlu bir cevap vermesi oldukça uzak bir ih-

timaldi. Bu şartlar altında Osmanlı hükümeti Açelilerin gerçek taleplerini bir müddet 

gizli tutup Açe elçisinin misyonunun, Hollanda ile ihtilaflarının çözümünde Osman-

lının arabuluculuğunu talep etmek olduğunu yaymış olmalıdır zira İstanbul’da birkaç 

ay cereyan edecek olan diplomatik trafiğin odak noktası Osmanlı hükümetinin Hol-

landa’ya arabuluculuk teklif edip etmeyeceği meselesiydi. 

Osmanlı hükümetinin Açe Sultanlığı ile Hollanda arasındaki ihtilafın çözüm-

lenmesi için arabuluculuk teklif etmesi fikri Hollandalılar için yeterince endişe veri-

ciydi zira böyle bir teklif Hollanda’nın Sumatra adası dâhil olmak üzere Endonezya 

takımadalarındaki sömürgelerine başka ülkelerin müdahale ettirilmemesi yönündeki 

siyasetinin başarısızlığı anlamına gelecekti. Kaldı ki Osmanlı Sultanının Halife sıfatı 

dolayısıyla bölge Müslümanları nezdindeki itibarı dolayısıyla böyle bir girişim ile 

bölgedeki gelişmelere müdahil olması, Hollanda açısından diğer batılı sömürgecile-

rin müdahalesinden daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Hollandalılar, böyle bir teşeb-

büs, hatta bunun söylentisinin bile bölge Müslümanlarında uyandıracağı umudun 

önüne geçmek için bütün diplomatik imkânlarını seferber etmişti (Schmidt, 1992: 

57). Bu konuda İngiltere’ye de güvenen Hollandalılar, İngilizlerden umdukları des-

teği bulamazken imdatlarına İstanbul’daki Rus elçisi Nikolay Pavlovich Ignatiev 

(1864-77) yetişecektir (Reid, 1969b: 122). 

Rus elçisi Ignatiev’in Açe elçisinin misyonuna karşı gerçekleştirmiş olduğu 

girişimleri hem Hollanda hem de Rus kaynaklarından, elçilerin kendi dışişleri bakan-

lıklarına yazdıkları raporlardan takip etmek mümkündür. Nitekim İstanbul’daki Hol-

landa elçisi Heldewier’in Hollanda dışişleri bakanı Gericke van Herwijnen’a gönder-

diği 11 ve 15 Mayıs 1873 tarihli raporlarında, Ignatiev’in Osmanlı Hariciye Nazırı 

Safvet Paşa ile yaptığı görüşme hakkında verdiği bilgiler rapor edilmektedir. Rapora 

göre Ignatiev Açe elçisinin İstanbul’a gelişi ve bunun basında yarattığı heyecan 
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dolayısıyla Hariciye Nazırı Savfet Paşa ile konuyu görüşme gereği duymuştur. Igna-

tiev, Safvet Paşa’ya, Açe elçisinin İstanbul’a gelişiyle ilgili basında yer alan haber-

lere ne zaman bir son verileceğini sormuş ve elçinin derhal geri göndermesini tavsiye 

etmiştir. Safvet Paşa ise Osmanlı kamuoyunun Açeli dindaşlarının kanlarının Hol-

landalılar tarafından dökülmesine tepkili olduğunu ve Osmanlı’nın dostane bir ara-

buluculuk teklifine Hollanda’nın neden karşı çıktığını anlayamadığını ifade etmiştir. 

Ignatiev, Safvet Paşa’ya, “sizi ilgilendirmeyen bir meseleye müdahil olmanızı haklı 

gösterecek daha mantıklı argümanlarınız olmalı” diyerek, bu mantıkla hareket edil-

diği takdirde Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan birçok farklı inanç gurupları dola-

yısıyla bütün yabancı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesinin meşrulaşa-

cağını belirtmişti. Ignatiev’e göre, bütün Osmanlı Ortodokslarının Rusya’nın hima-

yesi altında olduğuna dair bir antlaşmayı Osmanlı hükümetine kabul ettirmek üzere 

1853’te İstanbul’a gelen Prens Alexander Sergeyevich Menshikov’un misyonu da bu 

mantıkla haklılık kazanacaktır. Ignatiev’in uyarılarının bununla sınırlı kalmadığını 

anlaşılmaktadır. Osmanlı hükümetinin Rusya’nın dostu olan bir ülkeyle ihtilaf çıka-

racak adımlar atması halinde 1856 Paris antlaşmasıyla Düvel-i Muazzama’nın Os-

manlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü için verdiği garantinin de geçersiz sayı-

lacağını da ifade etmiştir. Ignatiev ayrıca, Osmanlı devletinin kadim bir dostu olan 

Hollanda ile savaş halinde olan bir Müslüman ülkeye sempati besleyerek Hol-

landa’ya arabuluculuk teklif etmesi ve Hollanda’nın da bunu reddetmesi halinde Jön 

Türklerin4 bunu kendisinin aleyhinde kullanacağını ihtar etmiştir (Woltring, 1962: 

533, 539-40). 

Bütün bu tehditlerin Osmanlı Hariciye nazırı üzerinde ciddi etki bırakacağını 

tahmin etmek güç değildir, zira Düvel-i Muazzama’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun 

toprak bütünlüğüne yönelik garantisi ve Avrupa ülkelerinden biriyle ihtilafından 

mutlaka başka bir Avrupa ülkesinin desteğini alma çabası dönemin Osmanlı diplo-

masisin en temel dayanak noktalarıydı (Davison, 1996: 181-2). Tabiri caizse Ignatiev 

bu görüşmede Osmanlı dış politikasını bütün sinir uçlarına dokunarak Osmanlı hü-

kümetini Açe’ye diplomatik destek verme fikrinden caydırmaya çalışmıştır. 

Ignatiev’e göre söz konusu ihtar, zaten arabuluculuk konusunda isteksiz olan 

Safvet Paşa’yı oldukça etkilemiş ve Paşa, evvelce Meclis-i Vükelâ’da gündeme gel-

miş olmasına rağmen başka bir toplantıda konuyu tekrar gündeme getireceğini ifade 

etmiştir. Jön Türklerin desteğini arkasına alan Adliye Nazırı Midhat Paşa’nın Meclis-

i vükelâda Açe elçilik heyetini desteklediğini bilen Rus elçisinin konuyu Sadrâzam 

Mehmed Rüşdü Paşa ile de görüştüğü anlaşılmaktadır (Woltring, 1962: 533, 540). 

 
4 1870’ten “sonra Jön Türkler tabirinin Yeni Osmanlılar’a ve ardından Midhat Paşa liderliğindeki bü-
rokrat-askerî kadroya atıfta bulunmak üzere kullanıldığı görülmektedir.” (Hanioğlu, 2001). 
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İstanbul’da meydanın tümüyle Ignatiev’e terkedildiğini düşünmek yanıltıcı 

olacaktır. Ignatiev’in, oldukça kurnaz biri olarak nitelendirdiği El-Zahir misyonu 

doğrultusunda temaslarda bulunmaya devam etmiş hatta Rus elçiliği ile de temas ku-

rup 22 Mayıs’ta elçiliğin baş tercümanı ile Bâb-ı Âli’de görüşmüştür. Görüşmede El-

Zâhir, Osmanlı hükümetinden, Hollanda ile ihtilaflarına arabuluculuk yapma talep-

lerine henüz bir cevap alamadıklarını ve Düvel-i Muazzama’nın katkı yaparak 

Açe’de kan dökülmesine mani olacağını umut ettiğini, Açe Sultanı’nın Hollanda ile 

barış yapmaktan başka maksadının bulunmadığını ifade etmiştir. El-Zahir’in 

Sadrâzam Mehmed Rüşdü Paşa tarafından kabulünde yapılan görüşmeler hakkında 

Mayıs ayında Hariciye Nâzırlığına getirilen Raşid Paşa tarafından bilgilendirilen Ig-

natiev Rusya dışişleri bakanı Gorchakov’a 22 Mayıs’ta gönderdiği raporunda Raşid 

Paşa’nın kendisine şunları ifade ettiğini rapor etmektedir: Açe elçisinin taleplerinin 

Sultan’a arz edilmesi halinde Sultan’ın Açelilerin taleplerine karşılık hiçbir şey yap-

maması neredeyse imkansızdır zira Açeliler kendilerinin Kanuni Sultan Süleyman 

zamanından beri Osmanlı himayesi altında olduklarını iddia etmekte ve hutbeyi Os-

manlı Sultanı adına okuduklarını söylemektedirler. Söylendiğine göre Açelilerin Ka-

nuni Sultan Süleyman’ın adını taşıyan bir topları olup, orduları Osmanlı sancağını 

taşımaktadır ki bu Hollanda elçisi tarafından da doğrulanmıştır. İstanbul kamuoyunu 

ve Osmanlı devlet adamlarını ikna etmek için oldukça etkili bir strateji izleyen El-

Zahir’in provokatif haberler yayarak Sultan Abdülmecid’i, “teba’sına” yardım ve 

Müslümanları himaye etmeye zorladığı anlaşılmaktadır. Elçiye göre, Bâb-ı âli sorunu 

barışçıl bir şekilde çözemezse bütün Sumatra adasının Hollanda eline düşmesi bunun 

da Halifenin prestijine zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır. El-Zahir’in bu çabalarına 

başta “Cevâib” ve “Basiret” gazeteleri olmak üzere Osmanlı basınının da destek ver-

diği anlaşılmaktadır (Guber, 1965: 50-51). Nitekim Basiret gazetesinde yayınlanan 

bir makalede yer verilen Açe elçisinin mektubunda Hollanda-Açe savaşının neden-

leri hakkında bilgi verildikten sonra Bâb-ı Âlî’nin savaşa Açe lehine müdahale etme-

sinden umudu kesen elçinin, hükümdarının emri üzerine ülkesine döneceği ifade 

edilmiştir (Guber, 1965: 58). 

Açe elçisinin Bâb-ı Âli üzerinde baskı oluşturacak faaliyetlerinin Osmanlı hü-

kümetini ciddi anlamda sıkıntıya soktuğu da aşikârdır. Ignatiev’e göre, Bâb-ı Âlî bu 

misafirden kurtulmaktan dolayı üzülmeyecektir zira Meclis-i Vükelâ Açe mesele-

sinde herhangi bir adım atmama yönünde karar almıştır. Ignatiev’e göre bu gayet 

rasyonel bir yaklaşımdır zira Hollanda elçisi Heldewier’in verdiği bilgiye göre Hol-

landa hükümeti savaşa dönüşmüş olan bu ihtilafta hiç bir arabuluculuk teklifini kabul 

etmeye niyetli değildir (Guber, 1965: 58). Dolayısıyla, masrafları kendisine yük olan 

Açe elçisinden kurtulmak isteyen Bâb-ı Âlî, Hollanda’nın, Açe elçisinin temel 
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endişelerini gideren ve Mekke Şerifini de tatmin eden bir takım garantiler verilmesini 

Ignatiev aracılığıyla Heldewier’den talep etmiştir (Guber, 1965: 55). 

Hariciye Nazırı Raşid Paşa konu ile ilgili bir görüşmesinde Ignatiev’e, Açe-

liler’in savaştan ve kan dökmekten kaçınmak yönündeki samimi hissiyatını ifade 

ederek konu hakkındaki görüşünü sormuş, Ignatiev de insani yönden bu ihtilafın ba-

rışçıl yollardan çözümlenmesi konusundaki arzularını takdir etmekle birlikte devlet-

lerin kimi zaman menfaatlerini ve prestijlerini korumak için güç kullanmak duru-

munda olduklarını ve özellikle “yarı barbar Asyalı hükümdarlara” ibret olmak üzere 

zaman zaman cezalandırma yoluna gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir! 

Ignatiev, Raşid Paşa’ya, Açe meselesine vakitsiz müdahalelerinin doğuracağı sorun-

ları da ihtar ederek, dikkatli olunmasını tavsiye etmiştir. Hariciye Nazırının İngiliz 

elçisi Henry Eliot ile yaptığı görüşmeden da farklı bir sonuç çıkmadığı anlaşılmak-

tadır. Zira İngiliz elçisi, Hariciye nazırına Osmanlı’nın yanlış hesaplar yapacağı gi-

rişimi destekleyemeyeceklerini ifade etmiştir. İngiliz menfaatleri buradan kaynakla-

nan korsanlığın önüne geçilmesi için bütün Sumatra adasının Hollanda tarafından 

işgal edilmesinden yanadır. Ancak bütün bunlara rağmen Sultanın Hindistan ve Ara-

bistan’daki prestijini artırmak için Osmanlı devlet adamlarının Açe meselesine mü-

dahil olması ihtimal dahilinde görülmektedir (Guber, 1965: 52, 54). 

29 Mayıs 1873’te Rus dışişleri bakanı Gorchakov’a yazan Ignatiev Açe mese-

lesinin o dönem Osmanlı dış politikası açısından ne anlama geldiği konusunda çok 

enteresan tespitler paylaşmaktadır. Ignatiev’e göre, o güne kadar çoğu Avrupa dev-

letlerinin müdahalesine maruz kalan Osmanlı devleti ilk kez uluslararası bir anlaş-

mazlığın çözümünde arabulucu rolü üstlenme fırsatı yakalamıştır. Böylece Osmanlı 

devlet adamlarına yeni bir siyasi ufuk açılmakta ve Açe meselesi yoluyla Avrupa 

devletlerinin dikkatlerini Osmanlı devletinin üzerinden, Avrupalıların Uzakdoğudaki 

sömürgelerine kaydırmayı umut etmektedirler. Bab-ı Ali’de Hollanda ile Açe arasın-

daki sorunun çözümü için Hind okyanusuna bir gemi ile bir yetkilinin gönderilmesi 

ve bu yetkilinin Kuzey Sumatra’daki din adamlarının yardımıyla sorunu tamamen 

çözüme kavuşturması tartışılmaktadır. Bu yolla hem savaşmalarına gerek kalmadan 

ciddi avantajlar elde edecek olan Hollandalılara bir iyilik yapılmış olunacak hem de 

Açe’yi Osmanlıya bağlayan tabiiyet bağı güçlendirilecektir (Guber, 1965: 54). An-

cak Ignatiev Osmanlı Hariciyesine, başarı şansı çok az olan bu işe müdahil olmanın 

tehlikelerinden bahsetmiştir. Hollanda, Müslüman komşularıyla vaki ihtilafında Os-

manlı yetkilisinin arabuluculuğunu kabul etmek zorunda olmayıp, bu arabuluculuk 

işinin bir askeri gemiyle desteklenmeye kalkışılması halinde Hollanda donanması 

kolayca Türk gemisine zarar verebilecektir. Dolayısıyla bu işin muhtemel zararları, 

Bâb-ı âlinin bu işten umduğu fayda ile kıyaslanamayacak derecededir (Guber, 1965: 

55). 
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Rusya başta olmak üzere Düvel-i Muazzama’nın Bâb-ı Âlî üzerindeki baskı-

larının Haziran sonlarında sonuç vermeye başladığı anlaşılmaktadır. 26 Haziran 

1873’te Hollanda dışişleri bakanlığını bilgilendiren Hollanda’nın İstanbul elçisi Hel-

dewier Açe’ye bir Osmanlı elçisi gönderilmesi düşüncesinin suhuletle halledildiğini, 

savaşa müdahale edilmemek kaydıyla bölgeye Osmanlı donanması gönderilmesi fik-

rinden de vaz geçildiğini ancak Açe elçisi El-Zahir’i ülkesine götürmek üzere Kızıl-

deniz veya Körfezden bir savaş gemisinin gönderilmesi düşüncesinin ise halen gün-

demde olduğunu rapor etmiştir. Açe elçisinin taleplerinin Bâb-ı Âlî tarafından be-

nimsenmediğinin bir göstergesi de 25 Haziran’da tertip edilen kabule Kaşgar elçisi 

davetli olduğu halde Açe elçisinin davet edilmemiş olmasıdır (Woltring, 1962: 571). 

Ancak gelişen olumsuz havaya rağmen Açe elçisi kolay pes etmeye niyetli 

değildir. Ignatiev’in 17 Temmuz’da Çar II. Alexander’a verdiği bilgiye göre, evvelce 

İstanbul’dan ayrılacağı beyan edilen Açe elçisi hâlen İstanbul’da olup Bâb-ı âli nez-

dindeki girişimlerine devam etmektedir. Osmanlı hükümeti, arşivlerinde Açe ile iliş-

kilerinin kaynağına dair yaptığı araştırma neticesinde, Kanuni Sultan Süleyman’ın 

donanmalarını Hind okyanusuna gönderip Portekizlileri Sumatra adasından çıkarttı-

ğında adanın Müslümanları onun hakimiyetini kabul ettiğini doğrulamıştır. Zaman 

zaman Açe’den İstanbul’a gelen elçilere rağmen bu olayların hatırası asırlar içeri-

sinde yavaş yavaş Bâb-ı Âlice unutulmuş iken yirmi yıl önce Abdülmecid, Mekke 

Şerifi vasıtasıyla Açe Sultanının, onu Bâb-ı Âliye tabiiyetini hatırlatan bir mektup 

almıştır. Yemen valisi bu uzak ülke hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmiş ve 

Açe hükümdarına nezaketen mektup gönderilmiştir. Abdülmecid’in o vakit Sumatra 

Müslümanlarına bir de bayrak gönderdiği söylenmektedir. Bu tarihsel arka plana da-

yalı olarak El-Zahir Bâb-ı Âli’yi Açe için bir şeyler yapmaya zorlamaktadır. Anla-

şıldığı kadarıyla, Osmanlı devletinin aktif olarak müdahale edemeyecek kadar güç-

süz olduğunu anladığından sadece diplomatik bir girişim talep etmektedir. Bâb-ı Âlî 

ise Açe ile Hollanda arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu düşündüğü müddetçe 

adım atmaktan imtina etmektedir. Lakin son günlerde El-Zahir Hollanda’nın barış 

teklifinde bulunduğundan bahseden bir takım mektuplar ortaya atmıştır. Bu mektup-

lara göre herhangi bir müdahale ve arabuluculuk teklifini reddeden Hollanda Açe-

lilerden şu tavizleri talep etmektedir: 1-Tazminat, 2-Sumatra'nın Kuzeyinde bir lima-

nın Hollanda’ya bırakılması, 3-Hollanda’nın hakimiyetinin kabul edilmesi. Igna-

tiev’e göre son maddenin mektuba ilave edilmesinden maksat, Türklerin kibrini tah-

rik etmektir (Guber, 1965: 59). 

Mevcut durumda Raşid Paşa Bâb-ı Âlî’nin kat’i temkinlilik yaklaşımını sür-

dürmeyi gerekli görmemekte ve Hollanda hükümetiyle birlikte eş zamanlı olarak Os-

manlı Devletinin dış temsilciliklerine bir tamim göndererek meselenin geçmişini ve 

Osmanlı devletinin Sumatra adasında kendisine tabi hükümetlerle asırlardır 
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süregelen ilişkilerini hatırlatmayı düşünmektedir. Bu adımdaki maksat Hollanda’ya 

itidalli olmayı tavsiye etmek ve Osmanlı devletinin hâl-i hazırdaki eylemsizliğinin 

ileride müdahale etme hakkını ortadan kaldırmadığını ihtar etmektir. Bâb-ı Âlî ayrıca 

Açe Sultanının gönderdiği hediyelere mukabil kendisine gönderilecek hediyeleri ha-

zırlamakla meşgul bulunmaktadır. Elçiye bir nişanın yanı sıra Açe Sultanına güzel 

bir nişan ve bir de murassa kılıç gönderilmesi düşünülmektedir. Bunu öğrenen Igna-

tiev’in Raşid Paşa’ya, nişanlara kimsenin bir diyeceği olamayacağı ancak mevcut 

şartlarda kılıç gönderilmesinin kötü niyetli yorumlara yol açabileceğini ifade etmiştir 

(Guber, 1965: 59). 

Ignatiev’e göre, Osmanlı devletinin güçsüzlüğünden iyice emin olan El-Zahir 

Rus elçisine ulaşmaya çalışmış, elçiliğin baş tercümanı ile görüşüp, Rusya’nın 

Açe’yi Hollandaya karşı himaye edip edemeyeceğini anlamaya çalışmıştır. Ignatiev, 

El-Zahir’in bu teşebbüslerini teşvik etmekten ve kendisiyle görüşmekten imtina etti-

ğini ifade etmekte ancak tekrar elçilikle doğrudan temasa geçmeye kalkarsa onu red-

detmeyip Hollanda ile anlaşmalarını tavsiye etmeyi düşünmektedir (Guber, 1965: 

60). 

Temmuz sonuna gelindiğinde Bâb-ı Âlî’nin Açe meselesi ile ilgili olarak ata-

cağı adım netleşmiş bulunmaktaydı. Mevcut şartlarda Osmanlı hükümetinin Açe’nin 

taleplerine sessiz kalması mümkün görülmediğinden ve Osmanlı gemilerinin Açe’ye 

gönderilmesindeki risk ve güçlükler de iyice anlaşıldığından Hollanda’ya nota veri-

lerek bir takım dostane ihtarda bulunulması yolu benimsenmiştir. 23 Temmuz’da 

Hollanda Dışişleri bakanlığına yazan Heldewier, Ignatiev’in kendisine verdiği bilgi-

lere dayanarak şunları rapor etmektedir: Raşid Paşa, Açe’den gelen ve Padişah’ın da 

görmüş olduğu bir takım önemli belgeler üzerinde çalıştıklarını Ignatiev’e ifade et-

miştir. Söz konusu belgelere göre Açe Sultanı, emirleri ve ileri gelenleri tahtlarını, 

mülklerini ve teba’asını Osmanlı sultanına bağışlamaktadırlar. Ignatiev’e, “kendile-

rini bizim kollarımıza atan bu kardeşlerimizi reddedecek olsam hain ilan edileceğim” 

diyen Raşid Paşa’nın, belgelerin kendisini çok zor durumda bıraktığını, Açelilerin 

taleplerinin Padişah’ın gururunu okşadığını, Sadrâzam Mehmed Rüşdü Paşa’nın mü-

tereddit olduğunu, Mithat Paşa’nın ise Açelilere tatminkar bir cevap verilmesi yö-

nünde bastırmakta olduğunu ifade etmiştir. (Woltring, 1962: 591). Dolaysıyla Hari-

ciye nezareti Hollanda elçisine bir nota vererek Osmanlı İmparatorluğu ile Açe ara-

sındaki tarihi bağların vurgulanarak Hollanda’nın Açe’ye yönelik saldırılarının dur-

durulacağını ümit edildiğini beyan etmeye karar verdi. Hollanda elçisine anlattığına 

göre Ignatiev, Osmanlı Hariciyesinin hazırladığı notayı incelemiş ve üzerinde birta-

kım değişiklikler yapmıştır. Ignatiev’in yaptığı değişikliklerin ardından nota, Hol-

landa ile Osmanlı devleti arasındaki dostane ilişkiler dolayısıyla, Açe-Hollanda sa-

vaşında Osmanlı Sultanının iyi niyetli katkılarını teklif etmekten ibaret kalmıştır. 
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Ignatiev Raşid Paşa’ya ayrıca Hollanda ile bir maceradan kaçınmaları konusunda 

uyarıda bulunmuş ve Osmanlı toprak bütünlüğünün Düvel-i Muazzama’nın garantisi 

altında bulunduğunu bunun, Rusya’nın arzusu hilafına İngiltere ve Fransa tarafından 

Rusya’ya empoze edildiğini de ihtar etmiştir (Woltring, 1962: 592). 

Hazırlanan nota Londra Elçisi Musurus Paşa’nın 26 Ağustos 1873 tarihli mek-

tubuyla Hollanda Dışişleri bakanına iletilmiştir (Woltring, 1962: 629). Osmanlı dev-

letinin Açe ile olan tarihi bağlarına işaret edilen notada bir takım mülahazalar nede-

niyle Hollanda talep etmedikçe arabuluculuk teklif edilmeyeceğini ancak sorunun 

barışçıl bir şekilde çözülmesi için yardıma hazır olunduğu ifade edilmekteydi. Bâb-ı 

Âli’nin notası Hollanda hükümetinin aynı şekilde dikkatli bir dille kaleme alınmış 26 

Eylül tarihli notasıyla reddedildiğinde İstanbul’daki Açe diplomasisi de nihayete er-

miş bulunuyordu (Kadı ve Peacock, 2019: 223-231; 234-240). 

Ignatiev’in Açe diplomasisine bu denli angaje olmasının nedenleri üzerinde 

durmak yerinde olacaktır. Ignatiev, bir raporunda, Bâb-ı Âlî’nin Açe meselesine mü-

dahil olmaması yönünde gösterdiği çabaları Osmanlı devletinin menfaatini dikkate 

alarak ortaya koyduğunu, yoksa Rusya açısından Bâb-ı Âli’nin kendisine tabi dev-

letlerle uğraşacağına Uzak Doğu’da İngilizlerle ihtilafa girmesinin tercihe şayan ol-

duğunu ifade etmiştir (Guber, 1965: 55). Ancak farklı raporlardan elde edilen bilgiler 

meselenin bu kadar basit olmadığını göstermektedir. 15 Mayıs 1873’te Rus Dışişleri 

Bakanı Gorchakov’a yazdığı raporda Ignatiev İstanbul’un son zamanlarda Asya 

Müslümanlarının ziyaretgâhına dönüştüğünü, kısa bir süre içerisinde gelip ülkelerine 

dönen Buhara, Hokand ve Panthay (Çinli Müslüman Hui’ler) elçilerinden sonra 

şimdi de Açe ve Kaşgar elçilerinin İstanbul’da olduğunu yazmaktadır. Sık sık gel-

meye başlayan bu elçiler, Jön Türkler’in savunduğu İttihad-ı İslam’ın Asya’nın en 

ücra köşelerinde bile taraftarlar bulduğunu göstermektedir. Bu durum, Sultan’ın nü-

fuzunu bütün Müslüman ülkelerde yaymak isteyenleri umutlandıracaktır. Halifeye 

gösterilen bu ilgi ılımlı Osmanlı nazırlarını zor durumda bırakmaktadır zira Sultan’ı 

incitmeden bu ilgiyi göz ardı edememektedirler. Mithat Paşa’nın Adliye Nazırı ola-

rak Meclis-i Vükelâda bulunuyor olması Jön Türkler’in bu konudaki yaklaşımını hü-

kümette de etkili kılmaktadır (Guber, 1965: 46). 

Rusya Dışişleri Bakanlığından M. De Westmann, Rusya’nın, Açe meselesiyle 

ilgili İstanbul’da cereyan eden diplomatik trafiğe müdahale etmesinin nedenleri ko-

nusunda daha net ifadeler kullanacaktır. Hollanda’nın Petersburg büyükelçisi Berg 

Van Middelburgh’ün 2 Temmuz tarihli raporuna göre, Rus ordularının Hive’yi işgal 

etmesi dolayısıyla Rus Hariciyesine yaptığı tebrik ziyaretinde M. De Westmann ile 

görüşmüş ve kendilerine Ignatiev’in Açe meselesi konusunda Osmanlı hükümeti 

nezdindeki girişimleri dolayısıyla teşekkür etmiştir. Bunun üzerine M. De Westmann 

Hollanda elçisine, Ignatiev’in sadece kendisine verilen talimatlar doğrultusunda 
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görevini yaptığını ifade etmiştir. De Westmann’a göre son zamanlarda Uzakdoğu 

Müslümanları arasından Osmanlı devletini Halifelik olarak görme eğiliminin ortaya 

çıktığını ve bunun İngiltere ve Rusya’nın menfaatlerine aykırı olduğunu ifade etmiş-

tir. Dolayısıyla Ignatiev’e her fırsatta bu tür eğilimlere karşı mücadele etmesi talimatı 

verilmiştir. Nitekim Ignatiev Sumatra sularına bir savaş gemisi gönderme düşünce-

sinde olan Sultan Abdülaziz’e böyle bir gemiyi Hollandalılar tolore etseler bile İngi-

lizler tarafından tehdit edilebileceğini ifade etmiştir (Woltring, 1962: 572-3). 

Osmanlı devletinin, sınırları dışındaki Müslümanları ilgilendiren meselelere 

müdahil olmasını engellemeye yönelik Rus tavrının istisnai bir uygulamadan ziyade 

uzun vadeli bir politika olduğunu 1911 yılındaki başka bir diplomatik temas ortaya 

koyacaktır. Hollanda sömürgelerinde Müslümanların hukuki statüleri meselesi Bâb-

ı Âlî’yi uzun zamandır meşgul eden bir mesele olup bu konuda bir takım düzenleme-

ler yapılması konusunda Hollanda ile yapılan diplomatik temaslardan bir sonuç ala-

mayan Osmanlı hariciyesi konu ile ilgili olarak 1910’da Rusya’nın diplomatik des-

teğine müracaat etmişti. Rus dışişleri bakanlığının, Osmanlı hariciyesinin yazılı ta-

leplerine cevap vermemesi üzerine Rus Dışişleri Bakanı Sergey Sazanov ile görüş-

mesinde konuyu gündeme getiren Osmanlı elçisi, Rusya’nın bu meselenin çözümüne 

yapacağı katkının, Rusya Müslümanları üzerinde olumlu bir intiba yaratacağını ifade 

etmiştir. Bunun üzerine Sazonov: “biz Müslüman tebʿamızın menâfiʿine çalışdığı-

mızı onlara defâʿatle isbât eyledik o kadar ki artık bu husûsda yeniden ibrâz-ı delâʾile 

ihtiyâcımız yokdur tebʿa-i İslâmiyemiz haklarındaki muʿâmelemizden memnûndur-

lar onlar Rusyaʾda her türlü serbestiden müstefiddirler Samara ʾya kadar gitmiş olan 

Hilmi Paşa bu ahvâli reʾyüʾl-ayn müşâhede etmişdir hattâ Petersburg Hâssa Alayı 

kumandânı dahî bir Müslümandır keşke Rusya Müslümanlarına edilen hüsn-ı 

muʿâmeleye başka memleketlerdeki Hıristiyanlar da nâil olaydı lâkin maʿaʾt-teʾessüf 

memleketimizden bir takım cemʿiyetler Müslümanlarımızı ittihâd-ı İslâm fikriyle 

tahrîk ediyorlar” diyerek Osmanlı talebini reddetmiştir (Kadı ve Peacock, 2019: 855-

59) 

Rus hariciyesinin hem 1873’te Açe meselesinde hem de 1911’de Osmanlı ha-

riciyesinin taleplerine cevap verirken, İttihad-ı İslam düşüncesinin güçlenmesinden 

duydukları rahatsızlığı ifade etmiş olmaları manidardır. Rusların, sahip oldukları 

yüksek sayıdaki Müslüman nüfusun böyle bir düşünceye kapılmalarını kendi emper-

yal çıkarları açısından tehlikeli olarak görmekte oldukları anlaşılmaktadır. Dolayı-

sıyla Halife sıfatını da taşıyan Osmanlı Sultanının nüfuzunun sınırlandırılmasını ve 

kontrol altında tutulmasını İttihad-ı İslam karşıtı siyasetinin bir gereği olarak gören 

Rusya’nın bu konuda oldukça tutarlı ve hassas bir politika takip ettikleri görülmek-

tedir. 
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lümü 2011 yılında açılmıştır. Bölümümüzde esas olarak aşağıdaki dersler dü-

zenlenmektedir: “Gramere Giriş”, “Ses Bilgisi”, “Okuma”, “Sözlü Anlatım”, 

“Morfoloji”,“Edebiyat Bilimine Giriş”, 18. yy. Rus Edebiyatı”, 19. yy. Rus 

Edebiyatı”, 20. yy. Rus Edebiyatı”, “Edebi Metin Analizi” ve diğerleri. Ders-

lerde aşağıdaki ders kitaplarını kullanıyoruz. Bunların arasında: Y. Çialaşvili-

Gordeyeva “Edebiyat Teorisine Giriş”, L.V. Moskovkin, L.V. Silvina “Rus 

Dili” (yabancı öğrenciler için ders kitabı), R. Devletov, O. Şeremet “XVIII. yy. 

Rus Edebiyatı” ve diğerleri. İkinci sınıftan başlayarak, dil derslerine ek olarak, 

program «18. 19. ve 20. yy. Rus Edebiyatı», “Edebiyat Bilimine Giriş”, “Reto-

rik” gibi dersleri içerir. Bölümde Rus Dili ve Rus edebiyatının öğretim meto-

dolojisinin problemlerini inceleyen yüksek nitelikli uzmanlar çalışmaktadır. 

Onlar Öğrencilere Rus kültürünü, Rus tarihini, grameri, edebiyatı en üst dü-

zeyde öğretiyorlar. Bölümümüzün temel amacı, uzmanlık alanıyla ilgili olarak 

okullarda, üniversitelerde, turizm sektöründe vb. kalifiyeli elemanlar yetiştir-

mektir. Ayrıca, Rus edebiyatının yazar ve şairleri A.S.  Puşkin, M. Y. Lermon-

tov, A.P. Çehov, N.V. Gogol, F.M. Dostoyevski, L.N. Tolstoy’un orijinal me-

tinleri analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rus Dili ve Edebiyatı, aktüalite, yazar ve şairler, 

yüksek nitelikli uzmanlar, Rus kültürü, orijinal metinler 

 

“The Relevance of Teaching Russian literatureof the University of Agri 

Named After Ibrahim Chechen” 

 

ABSTRACT: The Russian Language and Literature Department of the 

University of Agri named after Ibrahim Chechen was opened in 2011.Our de-

partment mainly conducts the following classes: “Russian grammar”, “Russian 

phonetics”, “Reading”, “Conversation”, “Morphology”, “Introduction to lite-

rary criticism”, “Russian literature of the 18th century”, “Russian literature of 

the 19th century”, “Russian literature of the XX century "," Analysis of the 

literary text "and others. In the classes we use textbooks such as “Introduction 

to the Theory of Literature” E. Chialashvili-Gordeeva, “Russian Language” (a 

textbook for foreign students) L.V.  Moskovkina, L.V.  Silvina, “Russian 
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Literature of the 18th Century”.  A practical guide edited by R. Devletov, O. 

Sheremet and others. Starting from the second year, in addition to language 

classes, the program includes such classes as “Russian literature of the 18th, 

19th and 20th centuries”, “Introduction to literary criticism”, “Rhetoric”. The 

department employs highly qualified specialists who study the problems of te-

aching methods of the Russian language and Russian literature.They try to te-

ach students Russian culture, Russian history, grammar, literature at the highest 

level.The main goal of our department is to prepare specialists who could find 

a decent job at school, university, in the field of tourism, etc., related to their 

specialty.In addition, through deep analysis, the original texts of such writers 

and poets ofRussian literature as A.S.  Pushkin, M. Y. Lermontov, A.P. Chek-

hov, N.V. Gogol, F.M. Dostoevsky, L.N. Tolstoy, and others. 

Key Words: Russian language and literature, relevance, writers and po-

ets, specialists, Russian culture, original texts 

 

 

«Актуальность преподавания русской литературы в 

Агрыйском университете имени Ибрагима Чечена». 

 

Отделение русского языка и литературы Агрыйского университета 

имени Ибрагима Чечена было открыто в 2011 году. В нашем отделении в 

основном проводятся следующие занятия: «Русская грамматика», 

«Русская фонетика», «Чтение», «Разговорная речь», «Введение в 

литературоведение», «Русская литература XVIII века», «Русская 

литература XIX века», «Русская литература XX века», «Анализ 

художественного текста», «Теория литературы», «Композиция», 

«Античная литература», «История России», «Межкультурная 

коммуникация. Россия-Турция: диалог культур», «Теория перевода», 

«Фонетика», «Лексика», «Фразеология», Состав слова. 

Словообразование», «Орфография и орфоэпия», «Морфология», 

Синтаксис», «Стилистика» и другие. На занятиях нами используются 

такие учебники, как «Введение в теорию литературы» Е.Чиалашвили-

Гордеевой, «Русский язык» (учебник для иностранных студентов) Л.В. 

Московкина, Л.В. Сильвиной, «Русская литература XVIII века»– 

практическое пособие под редакцией Р. Девлетова, О. Шеремет, К. 

Тахсин «Современные тексты для перевода с русского языка на 

турецкий», К. Тахсин «Тексты для перевода с русского языка на 

турецкий», К. Тахсин «Русско-турецкий художественный перевод», Ш. 

Рамазанова, Е. Чиалашвили-Гордеева «Современный русский язык 

(учебник для турецких студентов отделения русского языка и 

литературы»), Ш. Рамазанова, Н. Кипиани «Межкультурная 

коммуникация. Россия-Турция: диалог культур» и другие. Начиная со 

второго курса, кроме занятий по языку, в программу включаются такие 
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занятия, как «Русская литература XVIII, XIX и XX веков», «Введение в 

литературоведение», «Риторика».  

На кафедре русского языка и литературы работают 

высококвалифицированные специалисты, занимающиеся изучением 

проблем методики преподавания русского языка и русской литературы. 

Они стараются обучить студентов русской культуре, русской истории, 

грамматике, литературе на самом высоком уровне. Главная цель нашего 

отделения – подготовить специалистов, которые могли бы найти 

достойное рабочее место в школе, университете, в сфере туризма и т д., 

связанное с их специальностью. Кроме этого, посредством глубокого 

анализа изучаются оригинальные тексты таких писателей и поэтов 

русской литературы, как А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А.П. Чехов,  Н. 

В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и другие. 

Ключевые слова: русский язык и литература, актуальность, 

писатели и поэты, специалисты, русская культура, оригинальные тексты 

 

 

Безусловно, все преподаватели отделений русского языка и литературы 

считают важным преподнести до студентов всё содержание и всю глубину 

русской литературы. Но ввиду того, что студенты-турки ещё недостаточно 

владеют русским языком, то иногда, при крайней необходимости, приходится 

объяснять какие-то отдельные моменты на их родном, т.е. турецком языке. К 

примеру, если они не понимают значение какого-то слова, мы подбираем к 

нему синонимы. А если и этого бывает недостаточно, тогда приходится 

объяснить значение данного слова на турецком языке.  Так как считаем, что 

только так они могут постичь всё богатство и прелесть русской литературы, 

только так у них может появиться интерес к русской литературе и шире – к 

русскому миру. 

Но с другой стороны, многие преподаватели считают, что изучение 

русской литературы на отделениях русского языка и литературы в вузах 

Турции, да и во всех зарубежных вузах, должно подчиняться интересам 

языковой подготовки. Поэтому, по их мнению, русская литература обязательно 

должна преподаваться на русском языке. Считаем, что такой подход имеет 

свои плюсы, но и конечно, определённые минусы. 

Дело в том, что студенты нашего отделения слышат русскую речь только 

на занятиях. То есть, за пределами университета, они вообще не общаются на 

этом языке. Мы, преподаватели отделения русского языка и литературы, 

всячески стараемся помочь студентам. И, с ноября текущего года нами был 
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создан «Клуб общения», куда были привлечены почти все студенты нашего 

отделения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по полтора часа. Здесь 

студенты могут общаться друг с другом, обсуждать интересные темы, смотреть 

короткометражные фильмы, послушать стихи, песни на русском языке. Кроме 

этого, на таких занятиях студентам прививается любовь к русскому языку и 

литературе, изучается жизнь и творчество великих русских поэтов и писателей, 

разыгрываются диалоги на разные темы, проводятся викторины и т.д.  Очень 

надеемся, что созданный «Клуб общения» в скором времени даст 

положительный результат.  

Нужно отметить, что большая часть турецких студентов довольно 

хорошо знакома с русской литературой. В Агры, как и в других городах 

Турции, почти в каждом книжном магазине можно увидеть книги А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, А.М.Горького, переведённые на турецкий язык. 

Вдобавок можно найти переводы русской литературы ХХ века и современных 

писателей: И.А. Бунина, А.И. Куприна, М.А. Булгакова, В.Г. Распутина и 

других писателей. Даже несмотря на то, что произведения вышеупомянутых 

русских поэтов и писателей являются достаточно трудными для их восприятия, 

тем не менее эти произведения по-своему интересны турецкому студенту.  

Как показывает полуторагодичная практика работы с турецкими 

студентами в Агрыйском университете имени Ибрагима Чечена, изучение и 

преподавание русской литературы иностранцам требует специального 

подхода, который учитывает особенности их менталитета. 

В Агрыйском университете имени Ибрагима Чечена курс истории 

русской литературы представлен следующим образом. В связи с тем, что 

студенты год обучаются на подготовительном отделении, то 

литературоведческий цикл бакалавриата начинается с первого семестра курсом 

«Введение в литературоведение», «История России». Вся суть в том, что 

системы турецких и русских литературоведческих терминов не совпадают 

приблизительно на 50%. В большинстве случаев турецкий эквивалент русского 

литературоведческого термина отсутствует. Очень часто, что ещё сложнее,  

приведённый в русско-турецких словарях перевод никоим образом не может 

считаться эквивалентом. К примеру, термин «сюжет» в турецких словарях 

переводится как «konu», а это означает «тема». Или же, термин «басня» 

переводится как «masal» (fabl), что означает «сказка». Именно поэтому, чтобы 
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избежать подобную путаницу и ознакомить студентов с основными терминами 

русского литературоведения и вводится курс «Введение в литературоведение». 

После этого уже следуют такие курсы, как «Русская литература XVIII века», 

«Русская литература XIX века», «Русская литература ХХ века», «Теория 

литературы»,  «Композиция», Анализ художественного текста» и другие. 

При работе с турецкими студентами нам, преподавателям, необходимо 

учесть особенности менталитета, национальной специфики, культуры 

студентов, изучающих русскую словесность. Такой подход становится ключом 

к продуктивности учебных занятий, интересу и самоотдаче студентов в ходе 

изучения ими русской литературы. 

Литературоведческий период рассматривается как один из важнейших 

составляющих РКИ. При этом ставится сверхзадача – привить любовь 

студентов к русской литературе. 

К примеру, в одном из университетов Турции за основу взят историко-

литературный принцип, когда освещаются основные вехи творчества писателя 

в хронологическом порядке. При этом ставится целый комплекс задач, вначале 

– в русле общего курса РКИ: 

а) усвоение новой лексики;  

б) совершенствование навыков чтения, правильного произношения;  

в) совершенствование навыков устной речи;  

г) совершенствование навыков письменной речи, а затем – собственно 

литературоведческих;  

д) непосредственное знакомство с «живым» текстом;  

е) получения представления о биографии и творчестве того или иного 

писателя;  

ж) получения представления об основных особенностях каждой из 

изучаемых эпох;  
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з) знакомство с теоретико-литературными терминами [7: 163]. 

Общеизвестно, что литература, способствуя нравственному воспитанию, 

во многом формирует духовный облик нации и осмысливает её состояние на 

разных этапах её существования. Кроме этого, она ставит вопросы, важные для 

жизни нации, стремится найти на них ответы.  

Изучение литературы даёт возможность познать духовное наследие 

нации, её обычаи, традиции, так как в литературе осуществляется осознание 

единства народа (нации), как исторически сложившейся общности людей, её 

особенностей.  

Принимая во внимание данную специфику в преподавании русской 

литературы в Агрыйском университете имени Ибрагима Чечена, нами активно 

используются методы, которые облегчают процесс восприятия и чтения 

русской литературы как неродной:  

1) использование убедительных фактов о схожих явлениях в русской и 

турецкой литературах, их взаимосвязях;  

2) нахождение произведений, похожих по тематике, близких в жанровом 

и проблемном отношениях, а также сравнение произведений, 

модифицирующих общую тему на различном национальном материале;  

3) обращение к переводам произведений на родной язык студентов. 

Одной из целей преподавания русской литературы в неязыковой среде является 

воспитание толерантного отношения к культуре и литературе другого народа, 

преодоление ощущения различий в литературных процессах русской 

литературы и литературы турецкого народа, выявление непреходящих 

ценностей, их объединяющих, таких, как любовь к ближнему, аскетизм, 

способность нести страдания и жертвы во имя веры, созерцательность, что 

обуславливает высокую нравственность и патриотизм художественных 

произведений русской литературы. Турецких писателей, как и писателей 

России, на протяжении веков одинаково волновали «сквозные» темы: 

постижение Бога, защита Родины и приумножение её благосостояния, образ 

вечной Женственности, проблемы Дома, Семьи, Прекрасного, Жизни и 

Смерти, смысла жизни, которые были и остаются одним из ведущих тем 

высокохудожественной литературы [3; 32-33]. 
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Такое отношение к литературному наследию каждого народа 

воспитывает истинный гуманизм, о котором писал Д.С. Лихачев: «… развитие 

понимания других культур в известной мере сливается с историей гуманизма. 

Это развитие терпимости в хорошем смысле этого слова, миролюбия, уважения 

к человеку, укрощения ненависти к другим народам» [5; 407]. 

Особенно сложным моментом для студентов, которые решили получить 

образование по специальности «Русский язык и литература», оказалась 

грамматика этого языка. Это подтверждают и студенты нашего отделения. 

В целом, сегодня в Турции число людей, желающих связать свою 

карьеру с русским языком, быстро растёт. Наше отделение, как и другие 

отделения русского языка и литературы многих турецких вузов, готовит 

молодежь, способную укрепить связи между Турцией и Россией и странами 

СНГ. 

Русская литература в турецкой (так же как в любой национальной) 

аудитории является не только объектом изучения, но и важным средством 

обучения русскому языку. В связи с этим, преподавание литературы в турецкой 

аудитории тесно связано с развитием речи студентов, с развитием навыков 

осмысления слова в его эстетической функции. При чтении и изучении 

произведений русской литературы следует регулярно проводить различные 

виды словарной работы. Это: знакомство с новой лексикой, разъяснение 

смысла слов из художественных текстов. 

М.В. Черкезова считает, «что при изучении русской литературы 

необходимо придерживаться принципа «единства патриотического воспитания 

и воспитания толерантности» [6; 213]. 

При обучении русской литературы в иноязычной среде нужно проводить 

межпредметные связи, интегрируя содержание дисциплин русской и родной 

литератур, делая акцент прежде всего на общих тенденциях в развитии 

литератур двух народов, а также актуализировать внутрипредметные связи, 

позволяющие рассмотреть литературные явления в исторической 

перспективе». 

Общеизвестно, что художественный текст – одно из наиболее 

эффективных средств обучения русской филологии иностранных студентов (в 
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данном случае – турецких студентов). Работая с текстами русских классиков и 

элементами их литературоведческих исследований, любой студент-иностранец 

получает возможность лучше почувствовать русское слово, попытаться понять 

специфику создания русского текста. Кроме того, подобная работа 

стимулирует выработку и поддержание у студентов интереса к русской 

литературе, а вместе с тем – к культуре, языку, истории. Различные аспекты 

работы с художественным текстом на занятиях по русскому языку и русской 

литературе в иноязычной аудитории рассматривают такие авторы, как Ф.А. 

Аутлева [1], Н.В. Баландина [2] и другие. Исследователи пытаются по-новому 

взглянуть на художественный текст. К примеру, Н.В. Баландина отмечает: 

«Художественный текст может служить не только средством презентации 

нового лексико-грамматического материала, но и выступать как 

самостоятельный объект изучения» [2, с. 59]. 

Но в то же время в большинстве случаев текст просто становится 

источником лексического материала и базой грамматических конструкций. 

Здесь требуется более глубокий подход. И в результате этого художественный 

текст будет восприниматься студентом целостно, в совокупности всех его 

свойств, в том числе с пониманием организующей роли автора. 

Сегодня, когда мы работаем в вузах Турции, сама жизнь ставит перед 

нами следующие задачи: совершенствовать русский язык как иностранный, 

особенно в отсутствие языковой среды; разработать научно-методическую и 

психолого-педагогическую основу организации учебного процесса.  

В методике преподавания РКИ выделяют следующие преимущества 

использования художественного текста (ХТ) в процессе обучения: анализ ХТ 

удовлетворяет интерес студентов к современному русскому языку, его 

истории, эстетике и поэтике слова, к истории и культуре русского народа, 

знакомит с «естественным идеалом» языковой нормы, повышает речевую 

культуру, способствует развитию внутренней речи на изучаемом языке, 

позволяет получать информацию по разным каналам, поскольку при чтении 

ХТ активизируется как мыслительная, так и чувственная сферы и др. Однако 

главным… является то, что ХТ обеспечивает потребность в диалоге – с 

автором, героями, другими читателями и, наконец, с самим собой. Именно в 

процессе такого диалога и происходит понимание, причём не только какого-то 

конкретного текста, но вообще языка, а также людей, для которых этот язык 

является родным» [4: 1743]. 
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Говоря о преподавании русской литературы в нашем университете, 

обращаем внимание на дисциплины литературного цикла. В текущем 

2019/2020 учебном году на нашем отделении проводятся следующие занятия 

по литературе: 

- Теория литературы – IV курс; 

- Русская литература XIX века – III курс; 

- Русская литература XX века – IV курс. 

Кроме вышеперечисленных предметов, проводятся такие занятия, как: 

Риторика (IV курс), Античная литература (III курс), Западная литература (III 

курс), Межкультурная коммуникация. Россия-Турция: диалог культур» (I 

курс). 

На занятия по русской литературе XIX века  (III курс)  нами были 

включены жизнь и творчество следующих поэтов и писателей: 

1. А.Н. Островский. Драма «Гроза»; 

2. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. («Русский язык»); 

3. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»; 

4. Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». Стихотворение 

«Нравственный человек»; 

5. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (по выбору); 

6. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

7. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

8. А.П. Чехов. Рассказы (по выбору). Пьеса «Вишнёвый сад». 

Если учесть то, что на жизнь и творчество всех вышеперечисленных 

поэтов и писателей отводится всего 30 часов (15 недель), то мы, заранее на лето 
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рекомендуем чтение этих произведений. Хотя большинство студентов читают 

эти произведения на турецком языке.  

На занятия по русской литературе XX века  (IV курс) нами были 

включены жизнь и творчество следующих поэтов и писателей: 

1. С.А. Есенин. Стихи (по выбору); 

2. В.В. Маяковский. Стихи и поэмы. «Прозаседавшиеся», Прощанье»; 

3. М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Роман «Мастер и 

Маргарита»; 

4. М.И. Цветаева. Стихи. Стихотворение «Мне нравится, что вы больны 

не мной...». 

На занятиях мы разбираем новые произведения. Затем анализируем их и 

выполняем тесты.  

Визовые и финальные экзамены по литературе проводятся следующим 

образом: 

Литература. 

1. Жизнь и творчество поэта (писателя) – 30 баллов; 

2. Анализ определённого произведения; анализ стихотворения (отрывок 

наизусть) – 30 баллов; 

3. Тесты по произведениям – 40 баллов. 

Теория литературы. 

1. Эпос. Эпические жанры (общее понятие) – 30 баллов; 

2. Ода, элегия, послание (Приведите примеры, проанализируйте один из 

данных жанров) – 30 баллов; 
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3. Тесты по теме «Теория литературы» – 40 баллов. 

Мы уже упоминали о целом комплексе задач в русле общего курса РКИ. 

Кроме этих задач целесообразно выделить ещё одну, а именно: углубить 

представления турецких студентов о русской жизни, о русской ментальности, 

о русской культуре. В конечном итоге, выработать у студентов понимание 

правомерности различных национальных культурных парадигм. В случае с 

турецкой аудиторией это весьма актуально [7]. 

Приведём пример из практики. Студентка III курса  так высказалась о 

главной героине Катерине Кабановой из произведения «Гроза» А.Н. 

Островского: «Драма «Гроза» произвела на меня сильное впечатление. Мне 

было очень странно и удивительно поведение героев (конкретно самой 

Катерины и Бориса). Почему, будучи замужней женщиной, Катерина изменила 

мужу? С другой стороны, почему, будучи холостым, Борис не взял с собой 

Катерину?  Почему Катерина не оставила супруга, не развелась с ним?  В нашей 

культуре семейные так не поступают. А что касается вообще «внебрачных 

отношений» между Катериной и Борисом, то я считаю, что они очень плохо 

поступили, в первую очередь, по отношению к себе, а затем и к своим близким. 

Мне кажется, что Катерина сразу должна была развестись с супругом и уйти из 

дома». Или, к примеру, другая студентка из IV курса при изучении жизни и 

творчества С.А. Есенина и В.В. Маяковского, задала такой вопрос: «Совершить 

самоубийство – это большой грех. Так почему же они поступили так? Неужели 

не было другого выхода? Другой студент из той же группы (IV курс) при 

изучении романа «Мастер и Маргарита» спрашивает: «Хотел бы спросить. В 

романе есть главная героиня – Маргарита Николаевна. Будучи замужем более 

10 лет и живя в достатке, она изменяла супругу, становясь возлюбленной 

другого главного героя, писателя по прозвищу Мастер. Муж её был очень 

молодым, красивым, добрым, честным и обожал её...» Она сама не раз 

признавалась, что он никогда не сделал ей зла...». Маргарита Николаевна не 

нуждалась в деньгах. Она могла купить всё, что ей понравится...». Но была ли 

она счастлива в этом роскошном доме? Нет, ни одной минуты! Она, наверное, 

отравилась бы, потому что жизнь её пуста. Как объяснить её поступок? Можно 

было сразу объясниться с супругом и расстаться.  

По всей вероятности, в таких ситуациях мы, преподаватели, как верно 

отметили наши уважаемые коллеги И. Ш. Юнусов и М. Озтурк, «должны 

довести до студентов мысль, что в рамках каждой культуры свои нравственные 
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приоритеты, своё понимание того, что хорошо и что плохо. И поэтому 

необходимо принять это и как данность, и как то, что, может быть, и несколько 

усложняет, но одновременно и украшает, разнообразит нашу жизнь»[7]. 

В заключении отметим, что, по всей вероятности, преподавание русской 

литературы в турецкой аудитории (на примере отделения русского языка и 

литературы Агрыйского университета имени Ибрагима Чечена) имеет свои 

особенности. Это устанавливается множеством самых различных факторов: 

здесь есть и различие образовательных традиций, и различие в принципах 

обучения литературы в школе и в вузе, и различием в ментальности. Для того, 

чтобы достичь максимальной эффективности в своей работе, нам, конечно же, 

важно учитывать все эти факторы.  
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TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN RUS 

EDEBİYATININ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 

BENİMSENMESİNDE RUSÇA OKUMA BECERİLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Doç. Dr. Larysa SOKOLSKA 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

ÖZET: Edebiyatın toplumdaki ve özellikle genç neslin yetişmesindeki 

önemi yadsınamaz. Edebiyat manevi ve ahlaki değerlerin bir kaynağı olarak 

dünyayı anlama aracı ve kişisel eğitim kaynağıdır. Edebiyat literatürüne hakim 

biri gelişmiş analitik ve yaratıcı düşünceye, daha yüksek yaşam özlemlerine 

sahip olur, çevresindeki dünyayı daha ustaca anlar ve bir bütün olarak daha 

dikkatli davranır. Bununla birlikte, uzmanlara göre, edebiyat öğrenci toplulu-

luklarında bile, elit meslekler kategorisine girmektedir. Bütün bunlara ragmen, 

bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, yüksek teknolojilerin ortaya çıkması, 

izlenen videolar edebiyata ve edebiyat literatürüne ilgiyi azaltmakta ve bu du-

rum öğrencilerin kişilik oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrul-

tuda bu çalışmada yabancı dil öğretimi noktasında “Rus edebiyatı ve Rusça 

nasıl etkili bir biçimde öğretilmeli, hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı?” 

sorularına yanıt aranmakta ve pratik deneyimler sunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: okuma’nın rolü, öğrenme aracı olarak okuma, 

metin üzerinde çalışmaları düzenlemek için yöntem ve teknikler, Rusçanın 

yabancı dil olarak öğretimi, Rus edebiyatı, edebiyat öğretimi 

 

The Formation of Reading Skills in Russian as One of the Most Im-

portant Factors in the Successful Mastery of Russian Literature Turkish-

Speaking Students 

 

ABSTRACT: The significance and importance of literature in society, 

and especially in the formation of the young generation, cannot be overesti-

mated: it is a repository of spiritual and moral values, and a means of under-

standing the world, it is also a source of personal education, etc. A well-known 

fact is that a person who has become involved in literature has more advanced 

analytical and creative thinking, higher life aspirations; more thinly unders-

tands the world around it and treats it more carefully as a whole.   

However, according to experts, today's reality is such that literature is 

gradually moving into the category of elite occupations, even in the student 
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community. This can be explained, first of all, by the fact that everywhere, due 

to the rapid development of science and technology, the advent of high techno-

logy, reading literature, including fiction, is losing its position and becoming 

less priority in relation to watching videos, which negatively affects on the for-

mation of the personality of students. 

Is that really true? How to use reading in the student audience with the 

greatest productivity as a means of teaching Russian literature and Russian as 

a foreign language and achieving the goals set? What methods and techniques 

are more effective in this case? In his speech, the author shares his practical 

experience in solving the above problems, and also tries to give answers to the 

questions posed. 

Key words: the role of reading for professional philologists; reading as 

a means of learning; areas of work on the formation of practical reading skills; 

organization of students' self-control over academic achievements; methods 

and techniques for working on text; work to bridge the gaps in student 

knowledge. 

  

Формирование навыков чтения по-русски как один из важнейших 

факторов успешного освоения русской литературы и русского 

языка туркоязычными студентами 

 

Значение и важность литературы в жизни общества, а особенно в 

становлении молодого поколения трудно переоценить: это и хранилище 

духовно-нравственных ценностей, и средство познания мира, это и 

источник воспитания личности и т.д. Кажется, что о необходимости 

чтения в современном мире стало известно буквально всё и всем: 

написано множество статей, монографий, исследовательских работ и т.д. 

Однако, по мнению специалистов, сегодняшняя действительность такова, 

что в связи со стремительным развитием науки и техники, появлением 

высоких технологий, даже в студенческой среде чтение утрачивает свои 

позиции и становится менее приоритетным по отношению к видео. Так 

ли это на самом деле? Как с наибольшей продуктивностью использовать 

чтение в студенческой аудитории в качестве средства обучения русской 

литературе и русскому языку как иностранному и достичь поставленных 

целей? Какие методы и приёмы являются более эффективными в данном 

случае? В своей статье автор делится практическим опытом работы по 

решению вышеуказанной проблемы, а также старается дать ответы на 

поставленные вопросы. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как 

иностранного, чтение как один из важнейших видов речевой 

деятельности, чтение как средство обучения, роль чтения в процессе 

профессионального становления будущих филологов; направления 

работы, способствующие формированию практических навыков чтения и 

умений студентов относительно данного вида речевой деятельности.  



Türkçe Konuşan Öğrencilerin Rus Edebiyatının Başarılı Bir Şekilde Benimsenmesinde… 

219 

Значение и важность литературы в жизни общества, в первую очередь, 

становлении молодого поколения трудно переоценить. Известным фактом 

является то, что человек, приобщившийся к литературе, имеет более развитое 

аналитическое и творческое мышление, более высокие жизненные 

устремления; тоньше понимает окружающий мир и бережнее относится к нему 

в целом. 

Однако, по мнению специалистов, сегодняшняя действительность 

такова, что литература постепенно переходит в разряд элитных занятий даже в 

студенческой среде.  Это объясняется, в первую очередь, тем, что повсеместно, 

в связи со стремительным развитием науки и техники, появлением высоких 

технологий, чтение литературы, в том числе художественной, утрачивает свои 

позиции и становится менее приоритетным по отношению к просмотру видео, 

что отрицательно влияет на формирование личности студентов, их духовно-

нравственных ценностей. Об этом свидетельствуют как материалы 

исследователей, так и собственный преподавательский опыт работы [8], [9]. 

Каким же образом в современных условиях убедить молодых людей в 

пользе и необходимости чтения литературы для их собственного становления 

как личностей и как профессионалов? Как с наибольшей продуктивностью 

использовать чтение в студенческой иностранной аудитории в качестве 

средства обучения русскому языку, русской литературе и достичь 

поставленных целей? Ведь слова великого Николая Гумилёва о том, что «и 

Шекспир и Овидий – для того, кто их слышит, для того, кто их видит» остаются 

актуальными до сих пор! Какие применять методы и приёмы? Что 

непосредственно используем в своей практике работы? В своей статье мы 

делимся практическим опытом работы по решению вышеуказанной проблемы, 

а также стараемся дать ответы на поставленные вопросы. 

Преподавать русский язык и литературу в Турции мы начали в середине 

апреля 2019 года. На начальном этапе работы была поставлена задача выяснить 

отношение студентов к чтению как виду речевой деятельности, понимание ими 

роли чтения для профессионального становления, а также сформированность 

у них практических навыков и умений относительно вышеуказанного вида 

речевой деятельности. 

С этой целью нами использовались наблюдения за работой учащихся на 

занятиях, анализ выполнения ими разного вида заданий (их сложность и объём 

регулировались в зависимости от курса, то есть, года обучения студентов), 

анкетирование, промежуточный контроль; беседы с ними, а также с коллегами 

по работе.  
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При оценивании ориентировались на государственный стандарт по 

русскому языку как иностранному, где представлены минимальные 

обязательные требования к каждому виду коммуникативно-речевой 

компетенции, в том числе и чтению, и к каждому конкретному уровню общего 

владения русским языком (элементарному, базовому, первому 

сертификационному и т.д.) [11], [10], [3], [4], [13]. Заметим, что данная система 

оценки соответствует подходу Совета Европы к обучению языкам, базовые 

положения которого озвучены в Европейском языковом портфеле [6].  

Период для достижения каждого конкретного уровня владения русским 

языком (то есть, знаниями и всеми видами речевой деятельности, в том числе 

и чтением) определялся с учётом местных особенностей и требований, что 

отражено в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. 
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как 
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ному 
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уровень  

+ 

Базовый  

уровень 
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роговый 

уровень 

I уровень 

(ТРКИ-1) 

Первый 

сертифика-

ционный 

уровень 

 

Пороговый  

уровень 

 

IІ уровень 

(ТРКИ-2) 

Второй 

сертифика-

ционный 

уровень 

 

Постпорого-

вый уровень 

IІІ уровень 

(ТРКИ-3) 

Третий 

сертифика-

ционный 

уровень. 

 

Уровень 

компетентно- 

го владения 

IV уровень 

(ТРКИ-4) 

Четвёртый 

сертифика-

ционный 

уровень 

 

Уровень 

носителя 

языка 

Европ-я 

шкала 

уровней 

владения 

иностран-
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языком 

A – 0 

(beginner) 

А – 1 (ele-

mentary)  

А – 2 

(preinterme-

diate) 

В- 1 

(intermediate) 

 

В – 2 

(upper-inter-

mediate) 

 

С – 1 

(advanced) 

 

С – 2 

(advanced B) 

 

 

В связи с тем, что чтение является рецептивным видом речевой 

деятельности, представляющим собой сложный аналитико-синтетический 

процесс и служит, по Щукину, для извлечения и осмысления информации, 
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содержащейся в печатном тексте [14, с. 256], особое внимание обращали на 

понимание студентами прочитанного, умение увидеть главное и детали, 

разобраться в логических связях между частями текста  и т. п., то есть на те 

параметры, без которых чтение теряет смысл (а не только на скорость и 

правильность чтения). 

В целом, благодаря вышеперечисленным методам диагностирования, 

сделали вывод о том, что около 16% студентов подготовительного, а также ІІ – 

IV курсов (условно выделим их в первую группу), то есть, 8 человек из 49, 

имеют технику чтения, соответствующую требованиям к тому уровню 

владения русским языком, которого они должны достичь, обучаясь каждый на 

своём конкретном курсе. Эти студенты легко справлялись с разными видами 

чтения, демонстрировали понимание прочитанного текста, выполняя 

предложенные задания (например, дать название тексту, определить главную 

мысль текста, ключевые слова; расположить части текста в соответствии с 

логической последовательностью и т.д.). Приблизительно 26% студентов,13 из 

49 (назовём их второй группой), показали знания, навыки и умения, которые 

были близки к необходимому уровню, но не достигли его: им требовалось 

больше времени для чтения и выполнения заданий; иногда, подсказка или 

помощь со стороны преподавателя. На вопросы анкеты (для каждого курса 

предлагалась своя анкета, но здесь мы приводим примеры вопросов без 

указания на год обучения), такие, например, как: «Можно ли в современной 

жизни обойтись без книги?», «Кто в современной жизни может обойтись без 

чтения?», «Любите ли вы читать?», «Могли бы вы назвать свои любимые книги 

и их авторов?», «Читаете ли вы книги на русском языке?», «Какие книги и 

каких авторов на русском языке вы бы могли порекомендовать своим друзьям 

и почему?» и т.д.,  и та и другая группы студентов отвечали чётко, в основном, 

выражая заинтересованность в чтении и понимание необходимости и важности 

книг для своего становления как личности и как профессионала; называли 

любимых авторов как среди турецких, так и среди русских писателей и поэтов. 

Однако, к сожалению, уровень сформированности навыков чтения 

большей части студентов, около 58 %, что по численности составило 28 

человек (выделим их в третью группу, из них 15 студентов подготовительного 

и второго курсов, 13 человек III и IV курсов), был недостаточным для их 

успешной учёбы и не отвечал предъявляемым требованиям.  

Так, для студентов подготовительного и даже второго курса этой третьей 

группы (33% от общего числа студентов, принявших участие в 

диагностировании) оказалось сложным сконцентрировать внимание на 

смысловой стороне текста и выполнить задания на понимание содержания 
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текста в связи с тем, что они не обладали достаточной перцептивно-смысловой 

базой (то есть, набором фонетических, лексических и грамматических 

информативных признаков, по Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, которые делают 

процесс опознавания во время чтения мгновенным [2, с. 224]); показали 

ограниченный запас русских слов (как активный, так и пассивный). Для этих 

студентов был характерным недостаточно сформированный фонематический, 

а отсюда и речевой слух, неумение прогнозировать последующую 

информацию в тексте, многократные возвращения к предыдущей части текста 

(регрессия), что является свидетельствами невысокой техники чтения.  

Студенты III и IV курсов, которых мы условно отнесли к третьей группе 

(25% от общего количества обучаемых), не смогли самостоятельно прочитать 

незнакомый аутентичный текст в нужном темпе и выполнить задания к нему. 

Если использовать семиуровневую шкалу понимания текста, предложенную 

З.И. Клычниковой, можно говорить о том, что эти студенты приблизительно 

достигли III уровня понимания аутентичного текста (условно говоря, уровня 

понимания предложений), так как, к сожалению, не справились с дистантными 

конструкциями (когда одна часть текста отделена от другой, а связаны они 

только по смыслу), конструкциями с инверсиями и т.п. В то время, как, по 

мнению теоретиков, только достижение шестого и седьмого уровней 

понимания текста свидетельствует о полной сформированности технических 

навыков, а также об умении переключаться с одной мыслительной операции на 

другую, извлекать не явно выраженную информацию и т. д. [2, с. 224]. 

Не порадовали и ответы студентов, которых мы условно отнесли к 

третьей группе, на вопросы анкеты. Конечно, большинство из них говорили, 

что любят читать и имеют любимых писателей, но, к сожалению, не могли 

назвать ни имена и фамилии писателей, ни названия книг; некоторые вообще 

показали, что плохо понимают смысл чтения. Так, двое студентов 

подготовительного отделения сказали, что они хотят говорить по-русски, а не 

читать, а один из студентов этого же курса даже написал: «Я не человек-

праздник, чтобы читать». В последствии, в личной беседе этих студентов всё 

же удалось убедить, что необходимо хорошо читать, чтобы научиться говорить 

на русском языке. 

Итак, диагностирование студентов по вышеуказанной проблеме выявило 

пробелы в их знаниях, навыках и умениях по одному из ведущих видов речевой 

деятельности – чтению, что потребовало организации большой и серьёзной 

работы в данном направлении с будущими профессиональными филологами. 



Türkçe Konuşan Öğrencilerin Rus Edebiyatının Başarılı Bir Şekilde Benimsenmesinde… 

223 

Конечно, мы понимали, что сложно коренным образом сразу всё 

изменить: убедить обучаемых в необходимости ежедневного чтение и резко 

улучшить уровень навыков студентов относительно данного компонента 

речевой деятельности, тем более до конца учебного года оставалось полтора 

месяца. Но в любом случае ситуацию нужно было менять и с чего-то надобно 

было начинать. Мы пришли к выводу о необходимости организации работы по 

решению вышеназванной проблемы в нескольких направлениях: а именно: 1) 

организация самоконтроля студентов за собственными достижениями в 

изучении русского языка по всем основным видам речевой деятельности; 2) 

ликвидация пробелов в их знаниях, навыках и умениях, способствующая 

качественному повышению чтения; 3) отбор текстов для чтения и работы с 

ними студентов. 

Для реализации первого направления студентам было предложено 

ведение «Дневника достижений в изучении русского языка» по образцу 

«Европейского языкового портфеля для филологов» (2003 г.) [6]. В дневнике 

нашли отражения требования, предъявляемые к знаниям, навыкам и умениям, 

которые должны быть сформированы в течение определённого временного 

периода; лексический минимум для каждого языкового уровня; виды заданий 

и упражнений, с которыми они должны справляться на каждом конкретном 

этапе обучения. Смысл в том, что студенты самостоятельно могут и должны 

отслеживать свои результаты, отмечать в дневниках всё, что ими усвоено, а 

также то, что требует особого внимания с их стороны; делать выводы и 

принимать нужные меры, в случае необходимости. Кроме того, в дневнике 

были даны некоторые памятки, рекомендации, высказывания о чтении 

известных людей (например, высказывание Яна Коменского о том, что читать 

и не понимать - то же, что совсем не читать).  В беседе со студентами особый 

упор был сделан на необходимости ежедневного чтения для достижения 

высоких результатов в изучении русского языка. 

Для ликвидации пробелов в знаниях, навыках и умениях студентов 

подготовительного отделения и даже второго курса был сделан акцент, в 

первую очередь, на усвоение так называемых общих слов (некоторые авторы 

называют их строевыми словами), то есть лексики, не связанной с какой-либо 

конкретной темой. Среди них есть слова, которые относятся к предлогам, 

местоимениям, наречиям и другим частям речи, однако они часто встречаются 

в разных по содержанию и уровню трудности текстах (под, над, все, эти, 

поэтому, многие, впереди, когда, зачем и т.д.). Можно предположить, что 

быстрое узнавание этих слов положительно скажется на скорости чтения [7]. 

Для этого после объяснения значения слов или их перевода (даётся сразу от 10 
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до 15 таких слов) использовали работу с таблицами, в которых нужно было 

моментально найти их среди прочих слов, а затем найти и объяснить эти слова 

в предложениях. Только потом работали с текстом, в который были включены 

данные слова. На занятиях таким заданиям уделялось до десяти минут, далее, 

по аналогии, студенты работали самостоятельно дома. Кроме того, 

использовались самые разнообразные упражнения на развитие 

фонематического слуха (упражнения на отработку звуков и их соотношение с 

буквами русского алфавита), навыков прогнозирования (например, 

упражнения, созданные на недостатке информации), увеличения словарного 

запаса студентов и так далее. А ещё в «Дневник достижений» внесли 

информацию о разных видах чтения и их значении (изучающее чтение, 

ознакомительное чтение, просмотровое чтение, поисковое чтение, 

филологическое чтение). 

Известно, что в обучении чтению иностранных студентов русскому 

языку огромное значение играет сам текст и организация работы с ним. Именно 

поэтому уделяем огромное внимание подбору текстов с первого дня работы со 

студентами. Отбирая тексты для чтения, руководствуемся критериями, 

предложенными Е.В. Дзюбой и С.А. Ерёминой, основными из которых 

являются следующие: текст должен соответствовать языковому уровню 

студента, иметь познавательно-воспитательную ценность, быть интересным; 

подбирать тексты разных типов и разных стилей (особенно на продвинутых 

уровнях) [5, с.116]. Кроме того, постоянно организуем работу над текстами 

страноведческого характера, используя их возможности для знакомства с 

Россией, её традициями, народом. В качестве адаптированных текстов читаем 

книги издательства «Златоуст» (в основном, классика), серию книг «Классное 

чтение» издательства «Курсы»; серию книг издательства «Настя и Никита» 

(аутентичные тексты). Кроме того, студентам нравится работать с текстами из 

интернета, и в этом плане прекрасную возможность предоставляют 

специальные сайты, например, сайт «Энтузиастов РКИ», где собрана 

замечательная текстотека, помогающая обеспечить учебный процесс 

занимательными текстами разного уровня [12]. 

С подготовительного курса начинается чтение аутентичных текстов, в 

качестве которых выступают небольшие объявления, концертные программки, 

билеты в музей, ресторанные меню, поздравительные открытки, высказывания 

известных людей и т.п. 

Большую роль в обучении чтению играет и организация работы над 

текстом: продуманные дотекстовые и послетекстовые задания, а также 

задания, предлагаемые во время чтения текста. Важно, чтобы они были не 
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только на развитие навыков и умений, обеспечивающих техническую сторону 

чтения, но и на развитие навыков и умений, позволяющих осознать содержание 

текста, его смысл. Интересный опыт в этом плане предлагает Е.С. Абелюк в 

книге «Практика чтения», где представляет свои методические находки, 

способствующие организации чтения художественного произведения и 

пониманию значения каждого слова в тексте (использование «точек 

удивления», визуального комментария к литературно-художественному тексту 

и т.д.) [1]. Её опыт используем в работе со студентами продвинутого уровня и 

планируем использовать в будущем. 

Конечно, что-то было сделано нами за этот небольшой период времени, 

но много ещё только предстоит сделать. Предпосылкой к работе в этом 

семестре стало домашнее задание на летний каникулярный период всем 

студентам: были предложены на выбор книги в цифровом формате для 

самостоятельного чтения (как адаптированные, так и аутентичные, в 

зависимости от языкового уровня студентов), а также ссылки на сайты с 

разнообразными материалами в помощь студентам, изучающим русский язык 

как иностранный. Позволим себе сказать, что даже такая ещё 

непродолжительная работа в данном направлении способствовала 

формированию навыков чтения по-русски, а отсюда повышению 

заинтересованности русским языком и русской литературой в целом. 

Итак, благодаря диагностике были сделаны выводы о том, что 

действительно проблема недооценивания значения чтения в студенческой 

среде как для личностного, так и для профессионального становления 

существует в настоящее время и требует особого внимания со стороны 

преподавателя. Кроме того, проблема и в том, что навыки и умения по чтению 

как одному из видов речевой деятельности многих будущих филологов не 

отвечают необходимому уровню.  

Действенными направлениями работы, которые способствуют решению 

вышеуказанных проблем в процессе обучения студентов русскому языку как 

иностранному, могут быть следующие: 

- организация самоконтроля студентов за собственными достижениями в 

изучении русского языка по всем основным видам речевой деятельности, в том 

числе и по чтению, благодаря использованию системы «Европейский языковой 

портфель»; 

- ликвидация пробелов в знаниях, навыках и умениях обучаемых, 

способствующая качественному повышению чтения (организация работы по 

увеличению словарного запаса на русском языке за счёт так называемых общих 
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слов; использование заданий на развитие фонематического слуха; развитие 

навыков прогнозирования благодаря, например, упражнениям, созданным на 

недостатке информации и т.д.). 

- особое внимание к отбору текстов для чтения и организации работы с 

ними (соблюдение критериев отбора текстов; введение посильных 

аутентичных текстов, начиная с первого года обучения и постепенный переход 

к данному виду текстов на старших курсах; организация работы с 

художественным текстом, способствующая глубокому пониманию его 

содержания и т.д.); 

Есть и другие идеи, осуществление которых может быть полезным для 

решения вышеназванных проблем. Однако всё это требует как апробации, так 

и своего времени. 
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TARİH DERS KİTAPLARINDA ÇARİÇE II. KATERİNA 
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ÖZET: Aslen Alman olan Çariçe II. Katerina Aleksiyevna’nın asıl ismi 

Sofiya-Avgosta’dır. Katerina Ortodoks mezhebini benimsedikten sonra bu ismi 

almıştır. 28 Haziran 1762 tarihinde Kocası Rus Çarı III. Petro’yu devlet adam-

larının yardımıyla tahttan indirmiş ve onun yerini almıştır. Ülkeyi yönettiği 

süre içinde pekçok reform gerçekleştiren Katerina Türk tarih ders kitaplarında 

18. Yüzyıl Osmanlı-Rus Savaşları konularında karşımıza çıkmaktadır. Hatta 

Rusya tarihi ile ilgili konularda ilk akla gelen isimlerden biridir.  

Bu araştırmanın amacı,  Rus ve Osmanlı tarihinde önemli bir figür olan 

Çariçe Katerina’nın Türkiye’de ortaöğretim tarih ders kitaplarında nasıl sunul-

duğunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden dokü-

man ve belge incelemesi tekniği kullanılmıştır.   

Araştırmaya göre,  Çariçe Katerina yönetimde bulunduğu yıllar gereği,  

18. Yüzyıl Osmanlı-Rus Savaşları konuların içinde  anlatılmaktadır. Türk tarih 

ders kitaplarında dikkat çeken husus Katerina Rusya’nın sıcak denizlere inme 

ve Balkanlara hakim olma politikalarını ciddi şekilde sürdürmüş olmasıdır. Bu 

politikalar gerileme sürecinde olan Osmanlı Devleti’ne oldukça fazla zarar ver-

miştir.  Dolaylı olarak tarih ders kitapları, güçlü bir Çariçe Katerina ve başarılı 

bir kadın lider  imajı ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Katerina, Çariçe Katerina, Tarih ders Kitabı, Ders 

Kitabı,  

 

Czarina Catherine II in History Textbooks 

 

ABSTRACT: Czarina Catherine Aleksiyeva II  was from Germany ori-

ginally and her real name was Sofiya-Avgosta. Catherine has taken this name 

after adopting the Orthodox sect. On June 28, 1762,  she overthrew her husband 

Tsar Petro III with the help of the statesmen and took  his place. Catherine, who 

made many reforms during her rule in the country, is  mentioned  in the 18th 

century Ottoman-Russian Wars topics in Turkish history textbooks. Further-

more, she is  one of the most important figures  for Russian History in Turkish 

History textbooks. 

The aim of this study is  to reveal how Catherine is presented  in  history 

textbooks in Turkey. In the research,  document analysis method, which is one 

of the qualitative research methods, was used. 
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According to the research, Czarina Catherine is  taught in the subject of 

Ottoman-Russian Wars in 18th Century in accordance with the years of her 

administration. A noteworthy point in the Turkish history textbooks is that  Cat-

herine has considerably pursued the policies of  Russia  which is desire to gain 

access to the warm waters and dominating the Balkans. These policies have 

done much harm to the Ottoman Empire in the period of regression.  Indirectly, 

history textbooks present the image of a strong Czarina Catherine and a suc-

cessful female leader. 

Key Words: Catherine, Czarina Catherine, History textbook, Textbook 

 

 

1. GİRİŞ 

Çariçe Katerina, III. Petro’nun eşi olarak Rusya tarihinde varlık göstermeye 

başlamıştır. III.Petro ise Büyük Petro'nun kızı Elizaveta’nın (Elizabeth Petrovna)  ça-

baları ile Rus tahtının varisi ilan edilmiştir. Elizaveta kendinden sonra tahta geçecek 

kişinin Büyük Petro’nun (I. Petro) neslinden olmasına çok dikkat etmiş ve bunu ger-

çekleştirmek için bazı önlemler almıştır. Petro’nun neslinden sadece kızı Anna ve 

onun oğlu Karl - Peter Ulrich bulunmaktadır. Kızı Anna Holştein dükü ile evlidir. 

Dolayısıyla çocukları Peter bir Alman gibi yetişmiştir. Rus tahtının varisi ilan edilen 

Karl - Peter Ulrich, 1742’ de Petersburg'a getirildi ve Ortodoksluğa geçirildi. 17 ya-

şına geldiğinde, Alman Anhalt-Zerbst prensinin kızı Sophia-Augusta ile 1745’te ev-

lendirildi. “Katerina Alekseyevna” ismini alan prenses de Ortodoksluğa geçirildi. 

Daha sonraki yıllarda Rus tarihinde “Büyük Katerina” olarak anılacak olan II. Kate-

rina ve eşi III.Petro, Elizaveta’nın kontrolünde bir hayat yaşamaya başladılar. Devlet 

işlerin uzak tutulan veliaht prens ve eşi sarayda kapalı bir hayat sürmek zorunda bı-

rakılmışlardır. Ancak Katerina eşine göre daha yalnızdır. Petro eğitimine devam 

ederken askerlikle de meşgul olmaktadır. Katerina bu yalnızlığı avantaja çevirmeyi 

bilmiş, dönemin önemli kitaplarını okuyarak zamanını geçirmiş ve kendini geliştir-

miştir. 1754’te ise Pavel (I. Pavel) ismini verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. Bu 

yeni prensin eğitiminden de kendini sorumlu hisseden Elizaveta, çocuğu annesinin 

elinden almıştır (Akdes, 1987:  278-279).  

1761’de Elizaveta’nın ölümü üzerine III. Petro tahta geçmiştir. Ancak Eliza-

veta’nın bütün ihtimamına rağmen, III. Petro başarılı bir hükümdar olmayı başara-

mamıştır. Bu durumun arkasındaki temel neden Büyük Friedrich  hayranı olan III. 

Petro’nun Rusya’yı ve Rusları küçük görmesidir  (Akdes, 1987:  278-279). Alkole 

düşkün olan III.Petro resmi törenlerde konumuna yakışmayan davranışlarda bulun-

makta idi. Bu da çevresindeki Rus yönetici ve askerlerinin onun aleyhine düşünceler 

geliştirmesine yol açtı. Bu süreçte Katerina- eşinin tersine- kibar davranışları ile Rus 
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askerlerinin ve yöneticilerinin güvenini kazanmayı bilmiştir. 1762’de Rusya’nın et-

kin ailelerinden biri olan ve aynı zamanda Rus İmparatorluk Ordusunda yer alan  Or-

lov kardeşler III.Petro’yu tahttan indirerek, Petersburg’da II. Katerina’yı imparato-

riçe ilan ettiler. Birkaç gün sonra III. Petro askerler tarafından boğularak öldürüldü  

(Rambaud, 1976: 71; Akdes, 1987:  279).  

1762-1796 yılları arasında Rus tahtında kalan II. Katerina öncelikle ülkeyi ta-

nımak için Rusya içinde birtakım ziyaretlerde bulunmuştur. Senatonun yetkilerini 

azaltan Çariçe’nin konumunu sağlamlaştırması için iki üç yıl geçmesi gerekmiştir. 

II. Katerina’nın tahta geçmesinde etkin olan Orlov kardeşler ise imparatoriçenin yö-

netimi boyunca hep önemli roller üstlenmişlerdir (Akdes, 1987: 281).  

1649’da düzenlenen Aleksey Michaylovic Kanunnamesi (Ulojenye)’nin yeni 

hayat koşullarına uygun olmadığını düşünen II. Katerina öncelikle yeni kanunlar  ha-

zırlamak için herekete geçmiştir. Fransız felsefesinden etkilenen Çariçe bir kurul 

oluşmasını beklemeden 20 bölüm ve 500 maddeden oluşan “Nakaz” adıyla bilinen 

kanun taslağını bizzat kendisi yazmıştır. Arkasından 1766’da 565 kişiden oluşan bir 

delege grubu kanun düzenlemeleri için Granovita Sarayı’nda çalışmalara başladı. 

Uzun süren tartışmaların sonuçsuz kaldığını gören Katerina merkeziyetçi yapıyı güç-

lendirmeye karar verdi  (Akdes, 1987: 282).  Bu sebeple “Dvoryan” adı verilen küçük 

asilzadelerle işbirliği yapma ve bunların desteğini alarak tahtını sağlamlaştırma yo-

luna gitti. Ancak çiftlik sahibi bu asilzadelere bağlı köylerde köylülerin durumu daha 

da kötüleşti, çeşitli isyanlar baş göstermeye başladı. II. Katerina karşılaştığı gerçekler 

yüzünden daha sert tedbirlere başvurmak ve idealist fikirlerinden ödün vermek zo-

runda kaldı (Akdes, 1987: 282). 

Katerina döneminin en önemli isyanlarından biri 1773-1775’te gerçekleşen 

Pugaçev (pugaçof) isyanıdır. Kendini devrik hükümdar III.Petro olarak tanıtan, 

1773’te isyan bayrağını açan ve aslen Kazak olan Pugaçev, kısa sürede hastalık ve 

yokluktan bunalan halkı, özellikle Rus olmayan unsurları etrafında topladı.  Yaklaşık 

25 bin kişi yi bulan isyancıların elindi bazı silahlar da bulunmakta idi. Öfkeli isyan-

cılar “dvoryan”ların malikanelerini yağmalarken yeni taraftarda bulmakta idiler. II. 

Katerina isyanı bastırmakta oldukça zorlandı. 1775’te Pugaçev’in yakalanması ve 

idam edilmesi ile isyan sonlandırıldı. Ancak Çariçe, özellikle Rus olmayan halkın 

tepkisini azaltmak, Müslüman ahaliyi kazanmak amacıyla önceden uygulanan bazı 

tedbirleri yumuşatmak zorunda kaldı. Önceden yasaklanan bazı cami ve medreselere 

tekrar izin verdi. Devamında 1789’da  Rusya Müslümanları Müftülüğü kurularak 

Muhammed-can Hüseyin kurumun başına getirildi (Akdes, 1987: 284-285).  

Çariçe II. Katerina iç idarede de bazı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. İdarî 

bakımdan  20 vilâyetten (guberniya) oluşan Rusya’ya yeni vilayetler ekleyerek sayıyı 
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50’ye çıkarmıştır. Gubernator adıyla atadığı valilere ise geniş yetkiler vermiştir. 

Mahkeme işlerini düzene koymasının yanısıra Dvoryanlara (küçük asilzadeler) ör-

gütlenme hakkı tanımıştır. Bu sayede güçlenen çiftlik sahibi dvoryanlar karşısında 

Rus köylüsü gittikçe ezilmiş, durumları daha vahim hale gelmiştir (Rambaud, 1976: 

101-103; Akdes, 1987: 286).  

II. Katerina yönetimde olduğu sürece dış politikaya da ağırlık vermiştir. Dış 

politikasında gündem oluşturan konulardan biri Osmanlı-Rus savaşlarıdır. Özellikle 

Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması, Osmanlı ile karşı karşıya gelmesine ne-

den olmuştur. Osmanlı’nın dağılma sürecini hızlandıran Lehistan Meselesi ve 1768-

1774 Osmanlı-Rus Savaşları, Rusların Kırım’ı İşgali ve Aynalıkavak Tenkihnamesi 

(1779),  1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları, Ziştovi ve Yaş Antlaşma-

ları II. Katerina döneminde gerçekleşmiştir (Rambaud, 1976: 93-94; Akdes, 1987: 

288-289).   

Katerina döneminde 1788 ve 1789 da İsveçlilerle de savaşlar yapılmış ancak 

bu savaşlar iki devlet açısından herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Yapılan ant-

laşma savaş öncesi durumu muhafaza etmiştir (Akdes, 1987: 292). 

Alman bir prensin kızı iken Rusya’ya III. Petro’nun eşi olarak gelen Çariçe II. 

Katerina izlediği iç ve dış politikalarıyla I. Petro’yu andırmaktadır. I. Petro’nun 

Rusya’ya ilim yayma ve eğitimi yükseltme çabaları kızı Elizaveta döneminde devam 

ettiği gibi, II. Katerine döneminde de sürdürülmüştür. Katerina’nın okumaya olan 

yüksek ilgisi ve dönemin fikirler hareketlerine aşinalığı, Rus edebiyat ve ilminin ge-

lişmesine imkan sağladı.  Onun döneminde  Rus tarihi üzerine çalışmalar yapıldı. 

Novikov 20 ciltlik eski Rus vesikalarını bu dönemde yayınladı (Rambaud, 

1976:110). İlk kitap mağazalarını açan Novikov daha sonraları Katerina’nın şüphe-

lerini üzerine çekmiş, Çariçe ölene kadar da hapiste kalmıştır (Rambaud, 1976:126; 

Akdes, 1987: 292; Şahin, 2014: 173-177).  

Yönetime geldiği ilk yıllarda Fransız filozofların etkisiyle daha esnek bir idari 

anlayışa sahip olan Katerina, zamanla bu demokrat anlayıştan vazgeçmiş, daha mer-

keziyetçi ve otoriter bir tutum sergilmiştir. Bunda Fransa’dan gelen cumhuriyetçi 

fikrin krallık yönetimlerine tehdit oluşturması gerçeği bulunmaktadır. Yine de Kate-

rina’nın yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerin  Rus tarihinde çok önemli bir yere 

sahip olduğu ve bu alanda önemli ilerlemelere yol açtığı  inkar edilemez. İdealleri ile 

Rusya’ya aydınlanmayı getirmeye çalışmıştır. Rus Vyazemski, “Rus (I. Petro) bizi 

Almanlaştırmaya, Alman (II. Katerina) ise bizi tekrar Ruslaştırmaya çalışmıştır.” yo-

rumunda bulunmaktadır (Akt: Şahin, 2014: 172). Ayrıca kültürel ve bilimsel faali-

yetlerinin yanısıra sanatsal gelişime de çok önem veren II. Katerina 1400’ü aşkın 

tablodan oluşan bir koleksiyona sahip olmuş, XVIII. yüzyıl sonlarında dünyaca 
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meşhur Hermitaj Müzesini ortaya çıkarmıştır (Şahin, 2014: 186). Halkının eğitimi 

için çeşitli reformlar gerçekleştiren Katerina zamanında, kadınların eğitimi amacıyla 

1764 yılında Smolnıy (Smolna) Enstitüsü kurulmuştur (Rambaud, 1976: 106; Şahin, 

2014: 177). 

I. Petro’dan sonra Rus tarihinin en önemli hükümdarlarından bir olarak kabul 

edilen ve Büyük Katerina olarak da anılan Çariçe 1796 yılında ölmüştür.  

Çariçe II. Katerina Rus tarihinin en önemli simalarından bir olmasının yanı-

sıra Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşlardan dolayı  Osmanlı tarih kitaplarına adını 

yazdırmış ve Türkiye’deki tarih ders kitaplarında da yerini almıştır.  Tarih ders 

kitaplarında  Çariçe II. Katerina hakkında spesifik bir çalışma bulunmamaktadır. 

Yapılan çalışmalar daha çok Türk tarih ders kitaplarında Rus imgesi ve Rus Tarih 

ders kitaplarında Osmanlı ve Türk imajı üzerinde durmaktadır. Tarih ders kitapla-

rında Çariçe II. Katerina’yı ele alan bu çalışma alana farklı bir boyut getirerek katkı 

sağlayacaktır.  

Cumhuriyet devrinde okutulan tarih ders kitaplarında Rusya imgesini araştı-

ran çalışmalardan biri Aktaş, tarafından 2006’da yapılan “Cumhuriyet Devri Tarih 

Ders Kitaplarında Rusya İmgesi” başlıklı yüksek lisans tezidir. Yine Aktaş’a ait 

2013’te yazılmış “Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Tarih Ders Ki-

taplarında Rusya İmgesi”  adlı makaledir. “Rus Tarih Ders Kitaplarında Os-

manlı/Türk İmgesi (2009)” isimli yüksek lisans tezi Venera Gatina taraından yapıl-

mış diğer bir çalışmadır. Şimşek ve  Cengiz’in bu konuda yapılmış iki araştırması 

bulunmaktadır. Bunlardan biri “Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İm-

gesi (2015)”, diğeri “Sovyetler Birliği Döneminde Rusya’da Okutulan Tarih Ders 

Kitaplarında Türk İmajı (2017)”dır. Rus ders kitaplarındaki Türk imajı çalışmala-

rından biri de Balta ve Demir tarafından yazılan  “Tarih, Kimlik ve Dış Politika: 

Rusya Federasyonu Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı 

(2016)”dır. Ders kitaplarında Sovyet/Rus imajı üzerine yapılan bir diğer araştırma, 

Şahin ve Soysal tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında 

Sovyet/Rus İmgesi” başlıklı makaledir (2018). 

Tarih ders kitaplarında Rus imgesi üzerinde duran çalışmalar içinde kısmen 

II. Katerina hakkında bilgilere yer verilmiştir. İmaj çalışmalarından başka belli ta-

rihi olaylara odaklanan araştırmalar da yapılmaktadır. Bunlardan biri Keskin ve 

Minailova’nın yaptığı “Rusya ve Türkiye Tarih Ders Kitaplarında Kırım Harbi 

(1853-1856)”, makalesidir (2017). Yine aynı araştırmacılara ait “Taraflarının Tarih 

Ders Kitabında 93 Harbi 1877-1878”(2017) konulu bir çalışma literatürde yer al-

maktadır.  
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

II. Katerina hem tarih ders kitaplarında yer alan kadın figürlerden biri olarak 

hem de Osmanlı’nın gerileme dönemindeki olaylara ışık tutması bakımından üze-

rinde durulması gereken tarihi bir şahsiyettir. Bu araştırmanın amacı, Çariçe II. Ka-

terina’nın Türkiye’de ortaöğretim tarih ders kitaplarında nasıl sunulduğunu ortaya 

koymaktır.  

Aynı zamanda araştırmanın genel amacı çerçevesinde şu problemlere cevap 

aranmıştır: 

• Çariçe II. Katerina’nın cumhuriyet dönemi tarih ders kitaplarında görünür-

lüğü ne düzeydedir, 

• Tarih ders kitaplarında  Çariçe II. Katerina’dan  hangi konular içinde bah-

sedilmektedir, 

• Tarih ders kitaplarına göre Çariçe II. Katerina’nın  Osmanlı üzerindeki 

emelleri ve hedefleri nelerdir, 

• Tarih ders kitaplarında Çariçe II. Katerina’ya ilişkin dikkat çeken imajlar 

nelerdir.  

Tarih öğretimi araştırmalarında Rusya söz konusu olduğunda, çalışmaların ta-

rih ders kitaplarında Rus imgesi ve Osmanlı-Rus savaşları  konularına odaklandığı 

görülmektedir. Çar I. Petro’nun Osmanlı üzerindeki emellerini ciddiyetle sürdüren 

Çariçe II. Katerina tarih araştırmalarında kendine yer bulurken, özellikle tarih öğre-

timindeki durumu daha önce ele alınmamıştır. II Katerina döneminde yapılan Os-

manlı-Rus Savaşları Osmanlı açısından oldukça trajik sonlanmıştır. Osmanlı Kırım’ı 

kaybetmiş çok ağır koşulları içeren antlaşmalar  imzalamıştır. Rusya’da Büyük Ka-

terina (Catherina The Great) olarak adlandırılan Çariçe, 18. Yüzyıl Osmanlı-Rus Sa-

vaşları bağlamında, cumhuriyet dönemi tarih ders kitaplarında adı geçen kadınlardan 

biri olmuştur. Bu çalışma tarih öğretiminde Rusya’yı ele alan araştırmalara farklı bir 

boyut kazandırmaktadır. Çariçe II.Katerina’nın tarih ders kitaplarına nasıl yansıtıldı-

ğını ortaya çıkarmak bakımından kayda değer bir çalışmadır. Diğer taraftan tarih öğ-

retiminde kadınları ve kadın imgelerini ele alan araştırmalara katkı sağlayacak nite-

liğe sahiptir. Çariçe II Katerina ise cumhuriyet dönemi tarih ders kitaplarında adı 

geçen az sayıda kadından biridir.   

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Nitel yapıdaki bu araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Do-

küman incelemesi hem basılı hem de elektronik materyalleri incelemek veya değer-

lendirmek için sistematik bir işlemdir (Özkan, 2019: 2) Bu yöntem araştırılan olgu 
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ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Hangi döküma-

nın kullanılabilir olduğu ise araştırmanın konusu ile ilişkilidir. Ders kitapları eğitim 

araştırmalarının önemli dokümanlarından ve veri kaynaklarından biridir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016, 189-190).  

Doküman incelemesinde, dokümanlara ulaşma, orjinalliğini kontrol etme, do-

kümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma aşamaları söz konusudur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 194). Bu çalışmanın niteliğine uygun olarak 1931’den 

günümüze kadar okutulan, Osmanlı tarihinin gerileme dönemini içeren lise tarih ders 

kitaplarından 15 örnek  seçilerek analiz yapılmıştır. Bu kitaplar: Tarih III:  Yeni ve 

Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi (TTTC, 1931)1, Lise III Tarih (Öztuna, 

1976), Tarih Lise III (Oktay, 1979), Tarih Lise 3 (Uğurlu ve Balcı, 1992), Tarih 2 

Ders Kitabı (Kalaycı, 1995), Liseler İçin Tarih 2 (Kara, 1999), Osmanlı Tarihi 1 

(Kara, 2000), Liseler İçin Osmanlı Tarihi (Başaran vd., 2002), Lise Tarih 2 (Kara, 

2002), Lise Osmanlı Tarihi (Kara, 2004), Lise Tarih 2 (Güneş ve Özbek, 2004), Lise 

2 Tarih (Cazgır vd., 2006), Liseler İçin Osmanlı Tarihi (Başaran vd., 2006), Tarih 

10.Sınıf (Cazgır vd., 2011), Tarih (Komisyon, 2018). Seçilen bu kitapların konuya 

yeterli düzeyde ışık tutacağı varsayılmıştır. 

İncelenen kitaplardan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Betimsel analiz, doğrudan konunun resmedilmesi, tanımlanması ve 

açıklanmasını amaçlamaktadır (Ekiz, 2007:195). Yine betimsel analizde verilerin 

doğrudan aktarılması da söz konusudur (Demir, 2014: 313). Bundan dolayı analiz, 

kitapların içinden alınan doğrudan metinlerle desteklenmiştir.  

Verilerin analizinde, araştırmacı tarafından önceden belirlenen şu problemler 

esas alınmıştır:  

• II. Katerina’nın tarih ders kitaplarında görünme düzeyi,  

• II. Katerina’nın hangi konular içinde yer aldığı,   

• II. Katerina’nın tarih ders kitaplarına göre Osmanlı üzerindeki hedef ve 

emelleri, 

• II. Katerina’ya ilişkin tarih ders kitaplarında yer alan imajlar.  

Bulgular ise yukarıda  belirtilen bu problemler çerçevesinde tartışılmıştır.  

 

 

 

 
1 TTTC: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
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4. BULGULAR VE YORUM 

4.1 Tarih Ders Kitaplarında Çariçe II. Katerina   

Bu bölümde yukarıda belirtilen problem çerçevesinde Tarih ders kitaplarında 

Çariçe II. Katerina’ya ilişkin bulgular sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bu problemler-

den ilk ikisi,  II. Katerina’nın hangi ünite ve konular içinde yer aldığı ve tarih ders 

kitaplarında görünme durumudur.   

Bulgulara göre, II. Katerina,  yönetimde olduğu yüzyıla uygun olarak, 18. 

Yüzyıl Osmanlı tarihini kapsayan ders kitapları içerisinde yer almaktadır. Osmanlı 

tarihi içerisinde, Çariçe II Katerina dönemi olaylarını kapsayan ders kitapları şunlar-

dır: Tarih III, Lise III Tarih, Liseler için Tarih 2, Osmanlı Tarihi 1,  Liseler İçin Os-

manlı Tarihi,  Tarih 10, Tarih 11.   

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatta yaptığı değişikliklere göre,  kitaplarda 

ünite ve konu başlıklarının değiştiği farkedilmektedir. Bu bağlamda Çariçe Katerina, 

kitapların içinde yer alan şu ünite ve konularda karşımıza çıkmaktadır: 

“Tarih III Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi III”  İmparatorlu-

ğun İnhitatı/ Rus harpleri, Avusturyanın Rusa yardımı, Kaynarca ve Yaş Muahede-

leri, Katerina II. nin Osmanlı Devletini İmha Planları: Hıristiyan Tebaayı Tahrik, Kı-

rım İstilasının Ehemmiyeti; Hilafet Fikrinden Fransızların İstifade Etmek İstemeleri 

“Tarih Lise III” 5.Ünite: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu,  XVIII. 

Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı imparatorluğunun Siyasal Durumu, XVII.ve 

XVIII.Yüzyıllarda Avrupa ve Amerika/ Rusya 

“Liseler İçin Tarih 2” III.Ünite: Osmanlı Siyasi Tarihi II (1600-1922),  Küçük 

Kaynarca Sonrası Gelişmeler (1774-1839) 

“Liseler İçin Osmanlı Tarihi/ Osmanlı Tarihi 1” 5.Ünite: XVIII. Yüzyılda Os-

manlı Devleti, III. Mustafa ve I. Abdülhamit’in Döneminin Siyasal Olayları 

“Tarih 10” IV. Ünite: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, 4. Konu: 

Rusya’nın Genişlemesi ve Osmanlı-Rus İlişkileri 

Çariçe II. Katerina’dan en fazla bahseden kitap 1931’de Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti tarafından hazırlanan “Tarih III Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk 

Tarihi” kitabıdır. Hatta bu kitapta “Katerina II. nin Osmanlı Devletini İmha Planları: 

Hıristiyan Tebaayı Tahrik, Kırım İstilasının Ehemmiyeti” şeklinde II. Katerina’nın 

politikalardan bahseden bir bölüm bulunmaktadır. II. Katerina hakkında fazla bilgi 

veren diğer bir kitap ise  Emin Oktay’ın 1979’da yayınlanan “Tarih Lise III” kitabı-

dır. Uğurlu ve Balcı’nın 1992 basımlı “Tarih Lise 3” kitabı, Kara’nın  2000 basımlı  

“Osmanlı Tarihi 1” kitabı Katerina’dan ve politikalarından iki üç sayfada bahsetmek-

tedir.  İncelenen 15 kitaptan 12’i bir cümle ya da bir paragraf olsa da Çariçe II. 
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Katerina’dan bahsederken üçünde hiç adı geçmemektedir. Bu kitaplar şunlardır;  

“Lise III Tarih” (Öztuna, 1976),  “Lise Tarih 2” (Güneş ve Özbek, 2004), “Tarih 11” 

(Komisyon, 2018). Yıllar içinde Çariçe Katerina’nın tarih ders kitaplarında görünür-

lüğünün azaldığı farkedilmektedir. Hatta en son gelinen aşamada adı tarih ders kitap-

larında yer almamaktadır.    

 

4.2. Tarih Ders Kitaplarında II Katerina’nın Osmanlı Üzerindeki Hedef-

leri ve Emelleri 

Cumhuriyet dönemi tarih kitapları çoğunlukla II. Katerina’nın Osmanlı üze-

rindeki emellerine vurgu yapmaktadır. Kitaplara göre Çariçe’nin hedeflerinden biri 

Osmanlı’ya son vermektir. Bu fikir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından hazırla-

tılan 1931 tarihli Tarih III kitabında şu şekilde yer almaktadır;  

“Osmanlı İmparatorluğunun hayatına hatime vermek Katerina’nın emeli idi 

”(s.85).  

II. Katerina’nın, tarih ders kitaplarının hemen hemen hepsinde yer alan, genel 

hedefleri ve idealleri şunlardı: Karadeniz’e ve sıcak denizlere inmek, Kırım ve Kaf-

kasya’yı almak, Balkanlarda Rusyaya bağlı krallıklar kurmak (Oktay, 1979: 176; 

Uğurlu ve Balcı, 1992: 161; Başaran vd., 2002: 82; Kara, 2000: 142; Kara, 2004: 

128; Başaran vd., 2006: 84). 

Rusya’nın sıcak denizlere inmesi  ve Balkanlar’a geçiş yapması için, Osmanlı 

ile Rusya arasında tampon bir bölge olan Lehistan’ı alması gerekiyordu ve bu yüzden 

Lehistan’ın iç işlerine karışıyordu. 1768’de başlayan ve 1774 Küçük Kaynarca Ant-

laşması ile biten Osmanlı-Rus Savaşı Lehistan problemi sebebiyle çıkmıştı. Tarih 

ders kitaplarının çoğu Lehistan sorunu ve Çariçe’nin Lehistan  üzerindeki politikaları 

üzerinde durmaktadır. Kitaplara göre Lehistan sorunu Rus çariçesi II. Kateri’nın, 

ölen Lehistan Kralı III. Ogüst (August) yerine, kendi istediği kişi Stanislas Ponya-

tofski’yi seçtirmek için Lehistan’a asker göndermesiyle büyüdü ve bu durum Lehis-

tan vatanseverlerini harekete geçirdi. Rus askerlerinden kaçan Leh milliyetçilerinin 

Osmanlı’ya sığınmasının devamında, Rusların Osmanlı topraklarına gelerek bura-

daki Türkleri de öldürmeleri ile savaş başlamış oldu (Oktay, 1979: 176; Cazgır vd., 

2006: 48) 

Oktay yazdığı ders kitabında (1979) şu bilgileri vermektedir; Rusların beş kol-

dan saldırıya geçmeleri (Kafkasya, Gürcistan, Ukrayna ve Beserabya) ve Osmanlı 

ordusunun disiplinzisliği yüzünden Osmanlı çok ağır kayıplar verdi. Ruslar Hotin 

Kalesini aldıktan sonra, Boğdan ve Eflak’ı istila etti. Ancak savaş bu haliyle sonuç-

lanmadı. Devamında İngilizlerin yardımıyla Septe Boğazı’nı geçerek Akdeniz’e 
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gelen Ruslar Mora halkını da Osmanlı’ya karşı kışkırtarak, Osmanlı’nın Mora isyanı 

ile uğraşmasına sebep olmuşlardır. Osmanlı Mora isyanını bastırsa da, buradan Ege 

Denizine geçen Ruslar Çeşme Limanına sıkıştırdıkları Osmanlı donanmasını yakarak 

yine Osmanlı’ya ağır zayiatlar verdirmiştir. Bu üst üste yaşanan trajik gelişmeler so-

nucunda Osmanlı, Rusya’nın yayılmacı politikasından çekinen Avusturya ile an-

laşma  imzalama yoluna gitti. Bu anlaşmaya göre, Avusturya, Rusya’nın bu savaşta 

işgal ettiği toprakların gerek siyaset ve gerek savaş yoluyla alınmasına ve Osmanlı 

Devletine geri verilmesine çalışacak, buna karşılık, Osmanlı Devleti de Avusturya’ya 

savaş masrafı olarak 20 bin kese akçe ile Küçük Eflak ve Bukovina’yı verecekti. 

Osmanlı’nın çıkış arayışları Prusya’nın devreye girmesi ve Lehistan’ı paylaşma ko-

nusunda Avusturya’yı ve Rusya’yı ikna etmesiyle sonuçsuz kaldı. Yeniden şiddetle-

nen savaş ile Ruslar Rusçuk ve Silistreyi kuşatıp,  Akdeniz’de bulunan donanmala-

rıyla da Mısır’da devlete isyan eden asilere yardım ettiler. Bu gelişmeler Osmanlı 

devleti’ni dört bir taraftan çaresiz bıraktı. O sırada Osmanlı tahtında olan III. Mustafa 

öldü ve yerine I. Abdülhamit geçti (1774). Tarih ders kitaplarının bir kısmında III. 

Mustafa’nın kederinden öldüğü belirtilmektedir (Oktay, 1979:177).  

Ruslar yeniden Şumnu’da bulunan Osmanlı ordusu üzerine saldırıya geçince, 

yanında sadece  12 bin kişilik bir kuvvet bulunan Sadrazam Muhsinzade Mehmet 

barış istemek zorunda kaldı. Osmanlı-Rus temsilcileri Küçük Kaynarca denilen 

yerde, yedi saatlik bir görüşmenin ardından çok ağır koşullar içeren Küçük Kaynarca 

Antlaşmasını imzaladılar (1774) (Oktay, 1979: 177 ). Kırım’ın Osmanlı’dan kopma-

sına yol açan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın maddeleri ders kitaplarının hepsinde 

verilmektedir (Oktay, 1979: 178-179; Uğurlu ve Balcı, 1992: 161; Kalaycı, 1995: 71; 

Başaran vd., 2002: 83; Kara, 2000: 143; Kara, 1999: 76; Kara, 2004: 130; Başaran 

vd., 2006: 84). 

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774), II. Katerina’nın Lehistanı ele geçirme he-

definden sonra Kırım’ı Rus topraklarına katma hayalinin de yolu açmakta idi. Çünkü 

uzun süredir Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Müslüman Kırım Hanlığı bu antlaşma ile 

elden çıkmıştı. II. Katerina Lehistan’da olduğu gibi, Kırım’da da kendi istediği kişiyi 

han yapmak çabası içine girdi. Katerina’nın düşündüğü yeni han, tarih ders kitapla-

rında II. Katerina’nın yaveri Şahingiray olarak geçmektedir. Şahin Giray Rus ordusu 

ile birlikte Kırım’a zorla han seçtirilmiştir (Oktay, 1979: 179). Ancak Osmanlı’nın 

ve Kırım ileri gelenlerinin Şahin Giray’ı tanınamamaları Kırım’da iç savaşa neden 

olmuştu.  Yeni savaş tehlikesinin ardından, Fransa’nın araya girmesiyle,  İstanbul’da,  

Haliç  Ayanalıkavak Köşkünde, Türk ve Rus Delegelerinin görüşmeleri neticesinde 

“Aynalıkavak Tenkihnamesi” imzalandı. Bu anlaşmada, Küçük Kaynarca Antlaşma-

sının maddeleri değiştirilerek, Rusların Kırımdaki askerlerini çekmelerine, Osmanlı 

Devletinin bunun karşılığında Şahin Girayın hanlığını onaylamasına karar verildi 
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(Oktay, 1979: 179).  Ancak II. Katerina Kırım’ı Rusya’ya bağlama hedefinden vaz-

geçmeyerek, Kırım’ın iç işlerine karışmaya devam etti. Şahin Giray tamamıyla 

Rusya’nın güdümünde bir handı. Oktay, Şahin Giray’ın bu süreçte tam bir Rus ajanı 

gibi hareket ettiğini belirtmektedir  (1979: 179).  Tarih ders kitaplarının çoğu, II. 

Katerina ve Şahin Giray işbirliğine dikkat çekerek, bu konu hakkında bilgi vermek-

tedir. Şahin Giray’ın II. Katerina’nın yaveri olduğuna vurgu yapmaktadır (Kara, 

2000: 144; Başaran vd., 2002: 83; Kara, 2004: 131; Başaran vd., 2006: 85; Kara, 

2002: 101).  

Kırım’da tekrar çıkan halk isyanını bahane eden Rusya Kırım’a bir ordu gön-

dererek burayı Rusya’ya bağladığını ilan etti (1783). Bu durum karşısında Osmanlı 

Devleti hiçbirşey yapamadı. Ancak Rusya’nın buradaki halkı kılıçtan geçirmeleri Os-

manlı’da derin üzüntü yarattı.  

Osmanlı toprakları üzerinde adım adım hedeflerini gerçekleştiren Çariçe Ka-

terina’nın tarih ders kitaplarında bahsi geçen hayallerinden biri de Bizans İmparator-

luğunu yeniden canlandırmaktır. “Grek Projesi” olarak adlandırılan bu proje Rusya 

ile Avusturya arasında kararlaştırılmıştır. İki devlet arasında yapılan bir anlaşmaya 

göre, Avusturya; Hotin, Küçük Eflak, Sırbistan, Bosna Hersek ve Adriyatik kıyılarını 

alacak, Ruslar da Eflak’ın geri kalan kısmıyle Boğdan’ı işgal ederek burada bir 

“Dakya Devleti” kuracaktı. Merkezi İstanbul olmak üzere eski Bizans İmparatorlu-

ğunu yeniden kuracaklardı. Bu devletin kralı ise  Katerina’nın torunu XIII. Konstan-

tin olacaktı (Oktay, 1979: 179; Uğurlu ve Balcı, 1992: 163; Kara, 1999: 76; Kara, 

2000: 144; Kara, 2002: 103; Başaran vd., 2002: 84; Kara, 2004: 132; Başaran vd., 

2006: 85). 

Bu anlaşmayı çıkarlarına uygun bulmayan İngiltere, Osmanlı’yı Grek proje-

sinden haberdar ederek savaşa teşvik etmeye başlamıştır. Prusya’da Osmanlı’nın 

Rusya‘ya karşı savaşa girmesi yönünde bir tavır sergilemektedir. 1786’da Güney 

Rusya’ya yapacağı geziye Avusturya imparatoru II. Jozef’i çağıran II. Katerina, üze-

rinde “Bizans Yolu” yazılı zafer takının altından birlikte geçerek, Osmanlı Devleti 

aleyhine gösteri yapmıştır. Osmanlı’da büyük bir tepkiye neden olan bu durum, Os-

manlı’nın Rusya’ya savaş ilan etmesine yol açtı (1787). Böylece Ziştovi ve Yaş Ant-

laşmaları ile sonuçlancak olan 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları baş-

lamış oldu. Osmanlı’nın ordusunda ve gücünde değişen bir durum söz konusu de-

ğildi. Rusya’nın yanısıra Avusturya ile de savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti  

için savaş koşulları daha ağır hale geldi. Rusya Ruslar Özi kalesini alarak ahalisini 

kılıçtan geçirdi. Bu haberden sonra I. Abdülhamit öldü ve yerine III. Selim geçti 

(1789). Yine bazı tarih ders kitaplarında I. Abdülhamit’in kederinden  öldüğü belir-

tilmektedir (Oktay, 1979: 180; Uğurlu ve Balcı, 1992: 163).  
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Belgrat’ta Avusturya ordusu etkisiz hale getirilirken, Ruslar, Beserabya’yı iş-

gal ettiler. Diğer taraftan İsveç Rusya’ya karşı savaşa başladı ve Fransa’da ihtilal 

çıktı. İhtilalden endişelenen Avusturya dikkatini o yöne çevirdi. Ruslar, Bender, Kili, 

Akkerman kalelelerini işgal ederken, Avusturyalılar da Belgrat ve Semendire’ye gir-

diler. Prusya, Rusya ile Avusturya’nın ilerlemesinden endişelendiği için Osmanlı 

Devleti ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma gereği, Avusturyalılar, Tuna’yı aştıkları tak-

tirde, Prusya savaşa girecekti. Prusya, Avusturya’yı barışa zorlamak için ordularını 

harekete geçirdi. Yer kökü kalesini almak isteyen Avusturya ordusu bozguna uğratı-

lınca, Avusturya, Osmanlı devleti ike Ziştovi Antlaşması’nı imzalamak (1791) ve 

Rusya’dan ayrılmak zorunda kalmıştır . Bu Antlaşmaya göre,  Avusturya bu savaşta 

Osmanlı Devletinden aldığı yerleri geri vererek, savaştan önceki sınırlarına çekildi 

(Oktay, 1979: 180; Uğurlu ve Balcı, 1992: 163; Kalaycı, 1995: 73; Kara, 1999: 77; 

Kara, 2000: 145; Başaran vd., 2002: 84; Kara, 2002: 103; Güneş ve Özbek, 2004: 78; 

Kara, 2004: 133; Başaran vd., 2006: 86; Komisyon, 2018: 50). Avusturya’nın aldığı 

topraklardan geri çekilmesine karşılık  Rusya’ ile Unnu Suyu taraflarında bir miktar 

arazi Avusturya’ya bırakıldı.(Oktay, 1979: 180; Uğurlu ve Balcı, 1992: 163 ). Or-

duya güvenmeyen III. Selim 1792’de de Rusya ile  Yaş Antlaşmasını imzalandı. Bu 

anlaşma ile;  Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylanarak,  Özi Kalesi, Buğ Irmağı ile 

Dinyester Irmağı arasındaki arazi Rusya’ya bırakıldı. Dinyester Irmağı iki devlet ara-

sında sınır kabul edildi  (Oktay, 1979: 181; Uğurlu ve Balcı, 1992: 163; Kalaycı, 

1995: 73; Kara, 1999: 77; Kara, 2000: 145; Başaran vd., 2002: 84; Kara, 2002: 103; 

Güneş ve Özbek, 2004: 78; Kara, 2004: 133; Başaran vd., 2006: 86). Böylece Yaş 

Antlaşması ile Çariçe II. Katerina Kırım’ı alma hedefini de gerçekleştirmiş oldu. Bu 

durum II. Katerina’nın ülkesi adına başarılı bir politika yürüttüğünü göstermektedir.  

 

4.3. Tarih Ders Kitaplarında II. Katerina’nın Öne Çıkan İmajları 

Cumhuriyet dönemi tarih ders kitapları II. Katerina’nın siyasi faaliyetleri  üze-

rinde durmaktadır. Ancak anlatılan siyasi olayların arkaplanında II. Katerina’ya dair 

zihinde oluşan imajlar söz konusudur. Anlatılan Osmanlı-Rus Savaşlarının yayılmacı 

ve işgalci bir Katerina tablosu ortaya koyduğu aşikârdır.  Bunların dışında dolaylı 

olarak tarih ders kitapları Çariçe II. Katerina’ya ilişkin bazı imajları da ortaya koy-

maktadır. Bu imajlardan birisi,  başarılı bir yönetici imajıdır. Örneğin, Emin Oktay’ın 

Lise III tarih kitabının, “XVIII. Yüzyılda Avrupa” başlıklı 5. Ünitesinde, Kuzey ve 

Doğu Avrupa konusu içinde Katerina’a dair şu ifadeler bulunmaktadır: 

XVII. Yüzyıl da Romanof soyunun işbaşına geçmesiyle kuvvetlenmeye baş-

layan Rusya, XVIII. Yüzyılda ilerlemesine devam etmiştir. Bu yüzyılda Osmanlı 
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Devleti, Lehistan ve İsveç zararına büyüyen Rusya yüzyılın ikinci yarısında II. Ka-

terina devrinde Avrupa’nın en sözü geçen devletlerinden biri olmuştur  (1979, 2013).  

Yine, Uğurlu ve Balcı’nın yazdığı Lise 3 Tarih kitabındaki benzer şu cümleler: 

“XVIII. Yüzyılda Rusya,  özellikle Çariçe II Katerina devrinde Avrupa’nın en 

kuvvetli devleti durumuna geldi. İsveç, Lehistan ve Osmanlı İmparatorluğundan bazı 

topraklar aldı. İlerlemesini ve gelişmesini sürdürdü” (1992: 191) 

başarılı bir Katerina imajı çizmektedir. Kara’ya ait “Osmanlı Tarihi” kitabı da 

Katerina için aynı anlamda ifadeler kullanmaktadır (2004: 149). Ders kitaplarının 

ortak söylemi, Osmanlı’ya zarar vermesine rağmen, Katerina’nın başarılı politikalar 

yürüterek, ülkesini Avrupa’da sözü geçen bir devlet haline getirmiş olmasıdır. Bu da 

ders kitaplarını okuyanlarda başarılı bir yönetici kadın imajı yaratmaktadır.  

II. Katerina’nın başarılı kadın imajına, idealist kadın imajını da eklemek doğru 

olur. Tarih ders kitaplarına göre Katerina, sıcak denizlere inerek güçlü bir Avrupa 

devleti olmaya çalışan  I. Petro’nun izinden gitmektedir (Komisyon, 85; 1931: Oktay, 

1979: 175; Kara, 2004: 149; Ugurlu ve Balcı, 1992: 161). I. Petro’dan yıllar sonra 

tahta geçen, hatta Almanya’dan gelerek Rus kraliçeliğine oturan II. Katerina’nın, 

Petro’nun hedeflerini anlayarak daha ileri götürmesi onun idealist kişiliğini ortaya 

koymaktadır. Tarih ders kitaplarında Katerina’nın I. Petro ile birlikte anılması ve 

onun peşinden gittiğine vurgu yapılması, zihinlerde idealist bir kadın imajı oluştur-

maktadır.  

Bahsedilen olumlu imajlara rağmen Cumhuriyet dönemi tarih ders kitapların-

dan acımasız ve zalim bir Katerina algısına da ulaşmak mümkündür. Özellikle Kate-

rina’nın ele geçirdiği Lehistan ve Kırım’da bölge halkını katlettiği, kıyımdan geçir-

diği, kılıçtan geçirdiği ifadeleri, karşımıza acımasız bir katerina imajı koymaktadır. 

Oktay’ın kaleme aldığı Tarih ders kitabındaki şu cümleler bu imaja rahatlıkla örnek 

gösterilebilir:  

Lehistan Kralı III.Ogüst ölmüştü. II. Katerina, bu fırsattan faydalanarak, Le-

histanı kendi nüfuzu altına almak istedi. Gözdelerinden Stanislas Ponyatofski’yi 

zorla kral seçtirdi. Leh vatanseverleri Rusyaya karşı gelmek için Polonyada bulunan 

Bar kasabasında toplandılar. Uzun müzakerelerden sonra Karlofça Antlaşma ile Le-

histana bırakılan Podolyanın geri verileceğini bildirerek, Osmanlı Devletinden yar-

dım istediler. Bunun üzerine Ruslar, Bar kasabasını basarak Leh vatanseverlerini da-

ğıttılar. Bunlardan bir kısmı sınırlarımıza sığındılar. Ruslar bunları kovalamak baha-

nesiyle topraklarımıza girerek Lehlileri Türklerle birlikte kılıçtan geçirdiler.”(1979: 

176).  

Yine aynı kitapta yer alan;  
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Aynalıkavak Antlaşmasına rağmen Ruslar, Kırımın iç işlerine karışmakta de-

vam ettiler. …. Kırımda yeniden isyanlar çıktı. Bunu bahane eden II. Katerina Avus-

turya ile anlaştı. Kırımla bir Rus ordusu göndererek burayı Rusya’ya bağladığını ilan 

etti. Osmanlı Devleti Rusya’nın bu haksız tecavüzüne karşı bir şey yapamadı. Fakat 

bir Müslüman devlet olan Kırım Hanlığı’nın Rusyaya bağlanması ve hele Rusların 

Kırımı kendilerine bağladıktan sonra Türkiye’ye göç etmek isteyen halkı kılıçtan ge-

çirmeleri Türk milletine çok ağır geldi.” (1979: 179),  

cümleleri bu imajı güçlendirmektedir. Kalaycı tarafından yazılan Tarih 2 ders 

kitabında II. Katerina’ın han olarak seçtirdiği  Şahin Giray’a karşı Kırım halkının 

isyan ettiği ve isyan edenlerin kılıçtan geçirildiği belirtilmektedir (s.72).  

Cazgır, Yavuz ve Ceyhun’un yazdığı  Tarih Lise ders kitabında “18. Yüzyılda 

Osmanlı Devletinin doğu siyaseti, Mülteci sorunu” başlığı altında yapılan şu açıkla-

malar da Katerina’yı acımasız bir pozisyonda göstermektedir:  

Yaşadıkları ülkelerden çeşitli nedenlerle kendi istekleri dışında ayrılmak zo-

runda kalan insanlara mülteci denilir. Osmanlı Devleti çeşitli dönemlerde kendisine 

sığınan  mülteciler yüzünden sorun yaşadı. İspanya’dan kaçan Museviler, Rus Çari-

çesi II. Katerina’dan kaçan Lehliler, Ruslardan kaçan Kırım ve Kafkas Müslümanları 

ve 19. Yüzyılda Macarlar, Osmanlılara sığınan mültecilerdir.” (2006: 50).  

Genel olarak Cumhuriyet dönemi tarih ders kitaplarının acımasız, zalim, ide-

alist ve başarılı bir Katerina tablosu ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.   

 

5. SONUÇ  

İncelenen 15 kitaptan 12’sinde adı geçen II. Katerina,  18. yüzyıl Osmanlı Ta-

rihi’ni konu alan  tarih ders kitaplarında tarihi bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle Çariçe II. Katerina dönemi Rusya’sı ile yapılan 1768-1774 ve 1787-1792 

Osmanlı-Rus savaşları bu yüzyılın en önemli konularıdır. Osmanlı’nın ağır yenilgiler 

aldığı, Lehistan ve Kırım ‘la beraber ciddi topraklar kaybettiği bu savaşlar, Os-

manlı’nın maddi manevi zarar görmesine, kaybedilen topraklarda halkın acılar çek-

mesine yol açmıştır.  

Tarih ders kitapları çoğunlukla Katerina’nın Osmanlı toprakları üzerindeki he-

deflerine vurgu yapmaktadır. Bu hedefler; Karadeniz’e ve sıcak denizlere inmek, Kı-

rım ve Kafkasya’yı almak, Balkanlarda Rusyaya bağlı krallıklar kurmaktır. Bu he-

deflerin uzantısı olarak yaşanan savaşlar ve yapılan antlaşmalar hakkında bilgiler bu-

lunmaktadır. En fazla bilgi içeren kitaplar 1931 tarihli Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 

tarafından hazırlatılan “Tarih III Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı-Türk Tarihi” 

ile Emin Oktay’ın “Tarih Lise III (1979)” kitabıdır. Zamanla ders kitaplarında 
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Katerina ve onun dönemine ait bilgilerin azaldığı farkedilmektedir. Kalabalık bir ko-

misyon tarafından  yazılan ve bu dönemde okutulan 2018 tarihli Tarih 11 kitabında 

Çariçe Katerina’dan bahsedilmediği görülmektedir. Hatta o döneme ait bilgiler özet 

olarak verilmektedir.  

II. Katerina’nın siyasi faaliyetleri üzerinde duran Cumhuriyet dönemi tarih 

ders kitapları  arkaplanda, başarılı, yayılmacı, idealist, zalim ve acımasız bir çariçe 

imajı çizmektedir. I.Petro’nun izinde giden Katerina Rusya’nın Petro’dan sonra en 

başarılı kadın yöneticisi olmuştur. Ancak ele geçirdiği topraklarda halkı kıyımdan 

geçirdiğini yazan ders kitapları, bize aynı zamanda acımasız bir Katerina sunmakta-

dır. Aktaş tarih ders kitaplarında Rusya imgesi üzerine yaptığı çalışmasında II. Ka-

terina için benzer bulguları ortaya koymaktadır (2006). 

Rus tarih ders kitaplarında Osmanlı’nın benzer şekilde sunulduğunu gösteren 

araştırmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri, Gatina tarafından yapılan “Rus Tarih 

Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmgesi (2009)” adlı çalışmadır. Gatina’ya göre, Os-

manlı adına Rus tarih kitaplarında ortaya çıkan imgeler hem olumlu hem olumsuzdur. 

Örneğin Fatih Sultan Mehmet, bir kitapta övülürken, başka bir ders kitabında zalim 

olarak gösterilmektedir. Yine Türk ders kitaplarının tersine, Osmanlı Hristiyan halka 

zulmektedir (s. 98). Şimşek ve Cengiz’de objektif yazılan Rus tarih ders kitaplarının 

yanısıra Osmanlı’yı barbar ve istilacı gösteren kitapların da olduğunu belirtmektedir-

ler (2015: 250). Türkiye’de okutulmuş olan tarih ders kitaplarında Rusya yayılmacı 

ve istilacı anlatılmaktadır Dolayısıyla Rusya ve Türkiye’deki Tarih kitaplarının ben-

zer anlayışla yazıldığı farkedilmektedir. Yine de Türkiye’de dönemin siyasi koşulla-

rına bağlı olarak tarih ders kitaplarında Rusya’ya ilişkin ifadeler zaman zaman sert-

leşmiş  zaman zaman yumuşamıştır (Şahin ve Soysal, 2018: 338). 

Halihazırda,  Çariçe II. Katerina dönemine ilişkin tarihi olaylar, Tarih 11 kitabı 

içinde yer almaktadır. Ancak bu kitapta “Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı, Ulus-

lararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)” başlıklı üniteler altında konuların 

oldukça kısaltılarak verildiği ve bazı isimlerin çıkarıldığı anlaşılmaktadır.  Bunlardan 

biri de Çariçe II. Katerina’dır. Rusya’nın “Büyük Katerina” olarak bahsettiği ve Os-

manlı Devleti için büyük tehlike oluşturan Katerina’nın ders kitaplarında yer alma-

ması tartışılmalıdır. Bu aynı zamanda tarih ders kitaplarında kadının görünürlüğüne 

ilişkin de geri adımdır. Pek çok ülke kadın tarihini tarih ders kitaplarına dahil etme 

çalışmaları yaparken, Türkiye’deki tarih ders kitaplarında bu konuda bir gerileme söz 

konusudur.  
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MEDYA VE TERÖR: BBC YAYIN İLKELERİ 

ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. M. Mücahit KÜÇÜKYILMAZ 

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 

Modern dönemde medya ile terör arasındaki ilişki hem gazetecilik etiğinin, 

hem de mesleki pratiğin tartışma alanlarından biri oldu.  

Terörün yıldırma, tedhiş, dehşet salma işlevini görmesi için iletişim araçlarına 

ihtiyaç duyması; iletişim araçlarının da yayma, dağıtma işlevi nedeniyle bu iki kav-

ram arasında riskli bir bağ oluştu. 

Terör saldırıları, modern dönemin bir olgusu olarak ortaya çıkmış; terörün 

medya ve propaganda sayesinde yaşam alanı bulduğu yaygın bir kanaat olarak kabul 

görmüştür.  

Bu görüş, medyanın terör olayları karşısında sorumluluğunun sorgulanmasını 

da beraberinde getirmiştir.  

Temel amacı, kamuoyunu yıldırmak, iç ve dış kamuoyunda sesini duyurmak, 

toplumun direniş gücünü kırmak, kitleleri itaate zorlamak ve toplumda taraftar ka-

zanmak olan terörizm; bu hedefe korku, ümitsizlik ve yıkım atmosferi oluşturarak 

ulaşır. 

Bu yönüyle sömürge faaliyetlerinin olduğu coğrafyalarda yaygın görülen terör 

faaliyetlerinin, 20. Yüzyıl sonundan itibaren Avrupa ve ABD topraklarını da güçlü 

biçimde etkilemeye başladığı görülmektedir. 11 Eylül saldırıları bir Batı ülkesinin 

terörle yüzleşmesi açısından milat niteliğinde sayılabilir. 

 

1. 11 Eylül Sonrası Amerika’da Devlet-Medya İlişkileri 

11 Eylül terör saldırılarından hemen sonra 11 Ekim 2001 tarihinde Condoleeza 

Rice tarafından basına bir ültimatom verilmiştir.  

Zira El Kaide lideri Osama bin Ladin’in “Amerika’ya korku salma operasyonu 

başarılı oldu” açıklamasını yaptığı görüntülü ses kaydı önce el-Cezire’de, daha sonra 

da CNN’de yayınlanmış, birçok gazetede ise haber yapılmıştı.  
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Bunun üzerine Rice, aralarında CBS, ABC, CNN, FOX ve NBC’nin de bulun-

duğu birçok kanalın yöneticilerini arayarak “Terör örgütünün amaçlarına hizmet ede-

cek yayınlardan kaçınmaları gerektiğini” kendilerine bildirmiştir. Ardından birçok 

televizyon kanalı ve gazete “bir daha benzer yayınların yapılmayacağına dair” söz 

vermişlerdir.  

Olay, o dönemde, bazıları tarafından basın özgürlüğüne vurulan bir darbe ola-

rak nitelenmiş, Bush yönetiminin sansür uyguladığı iddiaları seslendirilmiştir. Aynı 

günlerde Başkan Bush, Kongre üyelerinin basına verdiği mülakatlar konusunda daha 

dikkatli olmaları gerektiğini de söylemiştir.  

2003 yılındaki bir röportajda, CNN’de program yapımcısı olan Christiane 

Amanpour, “Irak Savaşı sırasında basının kendisine çeki düzen verdiğini, CNN’in 

Bush yönetimi tarafından ikna edildikten sonra kendi kendine sansür uyguladığını” 

açıklamıştır. Bu açıklamayı yaptığı röportajda, kendisine haberini yapamadığı her-

hangi bir hikâye olup olmadığı sorulmuş, Amanpour bu soruya da “Mesele yapıp 

yapmamak değil, haberin tonunu ayarlamaktı” şeklinde cevap vermiştir. Gerçekten 

de Bush ve ekibinin, medya patronlarıyla periyodik olarak toplandığı ve bu görüş-

melerde fikir alış verişinde bulunmaktan ziyade basından beklentilerin sıralandığı bi-

linmektedir.  

 

2. İngiltere Örneği: Margaret Thatcher ve Tony Blair 

“Demir Leydi” lakabıyla anılan ve propagandayı “terörün oksijeni” olarak ta-

nımlayan eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın, Falkland Savaşı sırasında 

başlayan ve basını İngiltere’nin aleyhinde hiçbir haber yapmamaya teşvik eden tavrı, 

iktidarı süresince ağır şekilde eleştirilmesine sebep olmuştur. 1988 yılında Thatcher, 

IRA ve Sinn Fein ile ilgili haberlerin yasaklanması kararını alarak batı demokrasile-

rinde az rastlanan bir sansür uygulamasına gitmiştir.  

2005’te Londra’da gerçekleşen bombalı saldırılar sonrasında ise Tony 

Blair’in, medya ile doğrudan hiçbir teması olmamıştır. Blair, basın yayın organla-

rında çıkan haberlere müdahale etmemiş, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da kar-

şılık vermemiştir.  

Ancak burada belirtilmesi gereken husus, İngiliz medyasının kendi ulusal çı-

karları ve güvenliği söz konusu olduğunda, genel anlamda sorumluluk bilinciyle ha-

reket ettiği gerçeğidir. 2005’teki saldırının ardından, medya yöneticileri muhabirle-

rini “izleyicinin duygularıyla oynamamaları ve olayları sansasyonel biçimde aktar-

mamaları” konusunda uyarmışlardır. Aynı şekilde İngiliz yayıncılar, herhangi bir 
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biçimde suça teşvik eden ya da cesaretlendiren unsurlara yayınlarında yer vermeme 

konusunda ortak karar almışlardır. 

 

3. Fransa Örneği: 13 Kasım 2015, Paris Saldırıları: 

Fransa hükümetinin 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin öldüğü, 351 kişinin 

yaralandığı saldırılardan sonra değiştirilmesini istediği olağanüstü hal (OHAL) yasa 

tasarı mecliste destek buldu.  

Tüm siyasi partilerin lehte görüş bildirdiği yasa tasarısı 6 “hayır”a karşılık 551 

“evet” oyuyla kabul edildi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, sal-

dırılardan sonra en fazla 12 gün uygulanmasına izin verilen OHAL yasasının değiş-

mesini istemişti.  

Yeni yasaya göre, OHAL 3 ay sürecek; güvenlik güçleri, makul şüphe gerek-

çesiyle hiçbir kanıta gerek duymadan aramalar yapılabilecekti. Bunun yanı sıra terör 

propagandası yapan internet siteleri ve sosyal medya ağları da kapatılabilecekti.  

Kamu düzenini tehdit ettiği düşünülen kişiler ev hapsinde tutulabilecek ve te-

rörizmle ilgili olduğu değerlendirilen kişilerin etraflarıyla iletişimi kesilebilecekti.  

 

4. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi: “Medya ve Terör” Raporu 

AKPM tarafından 20 Mayıs 2005’te yayınlanan 10557 No’lu raporda, terör 

olayları karşısında medyanın takınması gereken tutuma dair tavsiyeler ve somut öne-

riler yer almaktadır.  

Buna göre: 

- AKPM terörün, demokratik yönetimlerde ifade özgürlüğünü etkilememesi 

gerektiğine inanır. Bununla beraber, medyanın terör olaylarına dair tekrar 

tekrar aktardığı görüntü ve haberler, terörün yaratmaya çalıştığı korku, 

kaos ve panik havasını artırır. 

- Medya mensupları terörün halkı hedef aldığının ve en güçlü etkiyi yarat-

mak için medyayı kullandığının bilincinde olmalıdır; bu nedenle sansasyo-

nel yayınlardan uzak durulmalıdır.  

- Terör olayları tüm boyutlarıyla aktarılmalı, yayınlarda olayın sosyo-kültü-

rel ve siyasi sebeplerine de yer verilmelidir. Konunun her boyutuyla tartış-

maya açılması, uygun siyasi adımlar üretmeye ve terör örgütüne katılımı 

azaltmaya yardımcı olur. 
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- Medya kuruluşları, terör eylemleri karşısında nasıl tavır takınmaları gerek-

tiğine dair ortak ilkeler oluşturmalıdır. Ayrıca medya çalışanları için bu ko-

nuda kurslar ve seminerler düzenlenmelidir. 

- Devlet kurumları, kamuoyunu ve medyayı, hükümetin teröre karşı al-

dığı/alacağı tedbirler ve stratejilerle ilgili düzenli olarak bilgilendirmelidir. 

 

5. Terörist eylemlere ilişkin haberlerin etkileri  

Terörist eylemlerin medyada yoğun biçimde yer almasının terörist örgütlerin 

amaçlarına uygun bir biçimde farkındalık, korku ve davranış değişikliğine yol açtığı 

araştırmalarla ispatlanmaktadır.  

Öncelikle medyada terörist eylemlerin fazlaca yer almasının toplumun ve in-

sanların psikolojik ve ruhsal sağlığı açısından büyük sakıncaları var.  

11 Eylül saldırıları sonrasında Brigitte Nacos’un yaptığı araştırmaya göre, 

daha çok haber seyreden kişiler diğerlerine göre, çok daha fazla terörizm korku ve 

endişesi ile yaşadığını saptamıştır.1   

Oklahoma bombalı saldırılarından sonra Dr. Adolf Pfefferbaum’un klinik psi-

koloji alanındaki bir araştırmasına göre, Oklahoma’dan 100 mil uzakta yaşayan ve 

saldırıdan etkilenenlerle hiçbir bağı olmayıp saldırıyı sadece medyadan öğrenen ço-

cukların 2 yıl sonra bile saldırı sonrası psikolojik travmaları üzerlerinde taşıdıkları 

görülmüştür.2   

Benzer şekilde, Hoffman’ın 1988’de Lockerbie saldırısı sonrası yaptığı araş-

tırma sonuçları, halkın terörist eylem haberlerinin uçakla seyahat etmekte çekingen-

liğe, isteksizliğe yol açtığını göstermiştir.3   

Hiç şüphe yok ki, terörist eylemlerin medyada yer alması ve yer alış biçimi, 

terörizmin amaçlarına ulaşabilmesindeki tek etken değildir, ancak en önemlisidir. 

Zira terörizmin asıl hedefi, saldırılan hedeften çok daha geniş bir kitledir. Medya 

burada haberler aracılığı ile mesajların yayılmasında, hatta doğrudan terörist örgütün 

mesajlarını ulaştırmakta rol oynamaktadır. 

 
1 Nacos, B.L. (2006), “Terrorism and Media in the Age of Global Communication,” In: Hamilton, 
D.S., (Ed.), Terrorism and International Relations, Washington, DC: Center for 
Transatlantic Relations, p. 81-102.’dan aktaran: Terrorism and Media, Transnational Terrorism, Se-
curity and The Rule of Law, Deliverable 6, Workpackage 4, July 23, 2008. 
2 Pfefferbaum, B. et al. (2003), “Media Exposure in Children One Hundred Miles From a Terrorist 
Bombing,” Annals of Clinical Psychiatry, Volume 15, No.1, March 2003, p. 1-8.’dan aktaran aynı kay-

nak. 
3 Hoffman, B. (2006), Inside Terrorism (Revised and Expanded Edition), New York: Columbia 
University Press. 
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Brian Jenkins, 1970’lerde “Terörist saldırılar, medyanın ilgisini çekebilmek 

için koreografisi dikkatlice düzenlenmiş tiyatrolardır” ifadesini kullanmaktadır.4 El-

Kaide lideri El Zevahiri, “Bu savaşın yarıdan fazlası medya savaş alanı üzerinde ger-

çekleşmektedir” demektedir.5  

Terörist eylem hakkında medyada çıkan her bir haber, silahlardan çıkan mer-

miler ve atılan bombalar kadar etkilidir.  

Teröristler medyada olabildiğince sık ve uzun süre gündemde kalmak isterler. 

O yüzden terörist eylemleri planlayanlar gündeme gelebilmek için giderek daha fazla 

vahşet uygulamaktadırlar.  

Terörün medyada fazlasıyla yer almasının bir diğer olumsuz etkisi ise, litera-

türde “CNN etkisi” olarak ifade edilir. Buna göre, medyada yer alan haberlerin hü-

kümetler ve kamuoyu üzerindeki etki sonucunda, karar vericiler de bir tür panik dav-

ranışı sergileyerek acele ve yanlış, rasyonel olmayan kararlar alarak politika değişik-

liklerine gider ve bunun sonucunda mevcut krizi daha da derinleştirebilirler.  

Medyada yer alan haberler, bazen istemeden de olsa, terörün amaçlarına hiz-

met etmiş oluyor. Bu nedenle, “Medya, terörün amacına hizmet etmeden, nasıl bir 

yayıncılık anlayışı benimsemelidir?” sorusuna uzun yıllardır cevap aranmaktadır ve 

bu konuda farklı ülkelerde, farklı uygulamalar göze çarpmaktadır.  

Ayrıca aynı yayın kuruluşunun farklı ülkelerdeki değişik uygulamaları, yani 

bir tür çifte standart da söz konusu olmaktadır. 

 

a) BBC ve “Medya Terörü” 

Kitle iletişim araçları ve propaganda teknikleri sayesinde kamuoyunda etki 

alanı oluşturan terör örgütleri, bugün kendi yayın organlarına ilaveten kaotik sosyal 

medya ortamında, çoğu kez “kullanışlı aptallar” üzerinden nüfuz ve güç kazanıyor.  

Mesela IŞİD terör örgütünün yayın organı Dabık, Tayyip Erdoğan ile Barack 

Obama’yı hedef göstererek kapağa taşıdığında, BBC Türkçe sitesi bunu “IŞİD'in der-

gisinden Erdoğan ve Obamalı kapak” diye veriyor.  

Haberi oradan alan Türkiye’deki bazı siteler ise “IŞİD dergisi Erdoğan'ı kapak 

yaptı” başlığıyla hem terör örgütünün manipülasyonuna alet oluyor, hem de kendile-

rince Erdoğan ile IŞİD arasında irtibat bulunduğu algısı oluşturmaya çalışıyorlar. 

 

 
4 Jenkins, B. (1974), “International Terrorism: A New Mode Of Conflict”, Research Paper No. 48. Ca-
lifornia Seminar On Arms Control And Foreigen Policy, California Crescent Publications. 
5 Kardaş, T., Özdemir, Ö.B. (2015), “Avrupalı Yabancı Savaşçılar, Ankara: SETA Yayınları. 
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b) BBC Yayın İlkeleri 

Medya ve terör ilişkisi konusunda nadir yazılı kaynaklardan biri, BBC kurumu 

tarafından hazırlanmış ve “Yayın İlkeleri: Savaş, Terör ve Acil Durumlar” (Editorial 

Guideline: ‘War, Terror and Emergency’) başlığıyla yayınlanmıştır.6 

Bakalım, terör haberlerinin özenli verilmesini savunan, ancak Türkçe servi-

sinde son dönemde militan gazeteciliğin ince örneklerini veren BBC’nin terörle ilgili 

yayın ilkeleri nelermiş?  

1. Ölüler saygıyla ele alınmalı, zorlayıcı nedenler olmadıkça görüntüleri ya-

yınlanmamalıdır. 

2. Yakın çekimden kaçınılmalıdır. 

3. Kanlı sonuçlar üzerinde fazla durulmamalıdır. 

4. İnsan hayatına ve onun acı çekmesine değer verilmelidir. 

5. Terör haberleri sorumlu bir şekilde verilmelidir; terörizmle ilgili rivayetlerin 

öldürücü olduğu unutulmamalıdır. 

6. Ulusal güvenliği ilgilendiren konularda resmi sırlar yasası göz önünde bu-

lundurulmalıdır. 

7. Teröristlerle mülakat, kamu çıkarı varsa yapılmalıdır, yapılmadan önce ya-

yın politikası kontrolörüne başvurulmalıdır. 

8. Teröristlerin propaganda ve tanıtım amaçlı gösterilerine BBC âlet olmama-

lıdır. 

9. Teröristlerin dili, basın mensubunun diliymiş gibi kullanılmamalıdır.  

Anılan 9 ilke arasında, Türkiye’deki terör haberlerinde BBC Türkçe servisi 

dâhil, medya kuruluşlarınca ihlal edilmeyeni hemen hemen yok gibi. Özellikle 1, 5, 

6, 7, 8 ve 9 numaralı ilkeler düzenli bir biçimde yok sayılıyor. Anlaşılan 8. madde 

BBC açısından sadece Britanya sınırları içerisinde ve İngiltere’nin çıkarları söz ko-

nusu olduğunda geçerli. 

Gazetecinin savaş, terör olayları ve doğal afetler gibi durumlarda nasıl tavır 

alması gerektiğini detaylarıyla anlatan metinde yer alan ilkeler, İngiliz medyası tara-

fından da benimsenmiştir. 

Söz konusu metne göre; 

1. Haberci, olayla ilgili tüm edindiği tüm bilgileri güvenlik güçleriyle paylaş-

mak zorundadır.  

 
6 https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/war-terror-emergencies, Erişim Tarihi: 
25.09.2019 

https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/war-terror-emergencies
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2. Bir terör saldırısı söz konusu olduğunda muhabir haberi hazırlarken; editör-

lerine ve yöneticilerine danışmak, onlardan onay almak zorundadır.  

3. Haberin “tonu”, en az güvenilirliği kadar önemlidir. Kamuoyunda oluşan 

duygu yoğunluğu, korku ve panik havası nedeniyle habercinin, konuyu ele alırken 

“hassas” davranması gerekir. Özellikle “acıklı hikâyeler” söz konusu olduğunda, ha-

berin çok daha özenli işlenmesi ve duygu sömürüsünden uzak durulması gerekir. 

Yukarıdaki metni ve benzerlerini yurt dışında üretildikçe hayranlıkla alkışla-

yanlar, herhalde ilgili maddeler, hele ki 1 ve 2, günümüz Türkiye’sinde uygulanmaya 

kalksa, dünyayı ayağa kaldırırlar. 

Bu topraklara terörü ihraç edenler, onunla birlikte bir medya düzenini de stan-

dart pakete dâhil etmiş görünmektedir. 7 Haziran seçimleri sonrası, 2015 yazında eli 

silahlı, yüzü maskeli eylemciler belediye araçları ile hendek kazıp kurtarılmış sokak-

lar oluştururken, bundan böyle onları devrimci, özgürlük savaşçısı diye selamlayan 

sadece Türk solunun bazı marjinalleri değildir. Mesela bugün ABD Başkanı tarafın-

dan Beyaz Saray’a davet edilen Mazlum Kobani kod adlı YPG’li terörist Ferhat Abdi 

Şahin’in faili olduğu Türkiye’deki terör eylemlerinden bazıları şunlardır: 

- Çeşme’de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralan-

ması. 

- 16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen 

bombanın patlatılarak 6 kişinin şehit edilmesi. 

- 29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin şehit edildiği, 

87 kişinin yaralandığı saldırı. 

- 27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin şehit edilmesi, 

154 kişinin yaralanması. 

- 20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 

polisin yaralanması. 

- 31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralan-

dığı intihar saldırısı. 

- 20 Eylül 2011: Ankara Kumrular’da 5 kişinin şehit olduğu, 34 kişinin ya-

ralandığı saldırı. 

- 20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğu, 66 kişinin 

de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması.7 

 
7 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/11/13/mazlum-degil-terorist-iste-ypgpkkli-teror-elebasi-
mazlum-kobani-kod-adli-ferhat-abdi-sahinin-kanli-gecmisi 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/11/13/mazlum-degil-terorist-iste-ypgpkkli-teror-elebasi-mazlum-kobani-kod-adli-ferhat-abdi-sahinin-kanli-gecmisi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/11/13/mazlum-degil-terorist-iste-ypgpkkli-teror-elebasi-mazlum-kobani-kod-adli-ferhat-abdi-sahinin-kanli-gecmisi
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ABD Başkanı Trump’ın twit atarak teşekkür ettiği Ferhat Abdi Şahin’in Tür-

kiye İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristlerden biri olduğu ve 4 milyon para 

ödüllü kırmızı listede yer aldığı, hatta CIA raporlarında terörist olarak görüldüğü no-

tunu da ekleyelim.  

Bugün küresel terörizmin destek ve kaynakları konusunda tam bir kaos yaşan-

maktadır. İş o kadar çığırından çıktı ki, barış sözcüğünü anlamsız ve değersiz bir 

kavrama çevirip ağızlarında sakız edenler, PKK’nın cinayetlerini, FETÖ’nün darbe 

girişimini öznesiz cümleler ve edilgen yüklemlerle medyada kutsamaya devam edi-

yor. Terörizmle mücadelenin şampiyonu gibi davranan ABD, Türkiye’de 251 kişinin 

şehit edildiği, 2193 kişinin gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullah 

Gülen’i topraklarında barındırmayı ve korumayı sürdürüyor. 

 

SONUÇ: 

Sonuç olarak, bütün terör eylemlerinin ortak bir takım amaçları vardır. 

Bu amaçların başında "dikkati çekmek", "sesini duyurmak" gelir. Bunu başar-

mak için de terör örgütlerinin medyaya ihtiyaçları vardır. 

Tabii adı üstünde, "terör" ayrıca bireyleri ve mümkün olduğu ölçüde geniş kit-

leleri korkutmaya da yöneliktir. 

Çünkü terörün ana hedefi, saldırdığı düzenin egemenlik yani yönetim ilişkile-

rini sarsmaktır. 

Bu nedenle her terörist eylem, saldırdığı egemenlik ilişkisine karşı olan "dü-

şüncelerini" açıklamak ve ayrıca "gücünü" göstermek ister. 

Bu açıdan bakıldığında her terörist eylem, kamuoyu ilişkileri bakımından bir 

"propaganda" hareketidir de. 

Bu propaganda eylemi üç amaçlıdır: 

1. Bir yandan saldırdığı egemenlik ilişkisini küçültmek, yermek.  

2. Öte yandan, bu egemenlik ilişkisinin içinde yer alanları korkutmak.  

3. Son olarak da kendi taraftarlarına "moral vermek" amacına yöneliktir. 

İşte bu üç amaç ancak ve ancak kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştiri-

lebilir.  

Öyleyse evvela medya örgütleri ve kuruluşları, herhangi bir dış müdahaleye 

imkân bırakmayacak şekilde ulusal çıkar ve etik kurallar dengesini sağlamalı; bunu 

yayın ilkeleri halinde ilan etmelidir.  
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Medya tarafından benimsenecek yayın ilkeleri dokümanlarında kullanılacak 

dilin tercihinden kurbanların istismarına, stratejik bilgilerin terörist örgütün eline 

geçmesine engel olunmasına kadar pek çok konuya yer verilebilir. 

Bu tür yayın ilkeleri kılavuzlarında zikredilecek hususlara örnekler şu şekilde 

toparlanabilir:  

• Terörist olaylarla ilgili kullanılacak dile oldukça özen gösterilmesi, kav-

ramların doğru bir şekilde ve yanlış anlamalara yol açmayacak şekilde kul-

lanılması gerekmektedir.  

• Terörist eylemin, gündemi tamamen ele geçirmesine engel olunmalıdır.  

• Kitleleri tahrik edici, tansiyonu yükselmesine yol açıcı yayınlara karşı dik-

katli olunmalıdır. 

• Terörist örgütün, temsilcilerinin röportaj ve mesajlarına medyada yer veril-

memelidir. (Gizli mesajlar içermesi, örgüt propagandasına hizmet etmesi, 

kin ve nefreti kışkırtması nedeniyle)  

• Medyan terörist grupların dezenformasyonuna karşı duyarlı olmalı ve bunu 

yayma konusunda dikkatli olunmalıdır. 

• Olayın mağdurları, kurbanları, aileleri, yakın çevrelerinin duygusal tepki-

leri, kamuoyu üzerinde etkili olacak ve halkın moralini olumsuz etkileye-

cek biçimde verilmemelidir. (Canlı yayınlar, son dakika haberleri vs.) 

• Medyanın terörist grubun işine yarayacak “stratejik” nitelikli bilgileri ya-

yınlamaması konusunda özen gösterilmelidir.  

• Rehinelerin söz konusu olduğu durumlarda, bu kişilerle ilgili bilgiler veril-

memelidir. 

• Kurtarma veya diğer karşı operasyonlara ilişkin bilgiler verilmemelidir. 

• Arşiv görüntüleri ve bilgileri ile izleyicilerin kafasının karışmasına ya da 

algılarının etkilenmesine yol açılmamalıdır.  

Demokratik ülkelerde, medyanın doğrudan devlet veya hükümet tarafından 

yönlendirilmesi veya uyarılması, “basın özgürlüğüne müdahale” eleştirilerini kaçı-

nılmaz şekilde beraberinde getirmektedir. ABD ve Avrupa’da, “medya-terör olay-

ları” ilişkisinde yazılı metinlere pek rastlanmasa da medya kuruluşlarının içselleştir-

miş olduğu ve herhangi bir uyarıya gerek kalmadan uyguladığı birtakım ilkeler mev-

cuttur. Millî çıkarların ön planda tutulduğu, terörün amaçlarına hizmet etmekten ka-

çınılan ve genel olarak  “sorumlu yayıncılık” diye niteleyebileceğimiz bu davranış 

şeklini Türk medyasında da yerleştirebilmek adına: 
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- Devletin doğrudan müdahalesiyle değil, sivil toplum, basın örgütleri (ce-

miyet ve dernekler) devreye sokularak, belli başlı ilkelerin belirlenmesi ve yazıya 

dökülmesi; 

- Medya çalışanlarına ve yöneticilerine, konunun uzmanları tarafından “terör 

olayları ve doğal afetler gibi felaket anlarında sorumlu yayıncılık” konulu seminer 

ve eğitimler verilmesi; 

- Söz konusu durumlarda, spekülasyona mahal vermemek adına, medya ile 

doğrudan muhatap olacak ve bilgiyi doğru şekilde tek elden dağıtacak bir kuru-

mun/merkezin oluşturulması; 

- Bu konuda kamuoyu oluşmasının, köşe yazıları yayınlanmasının ve prog-

ramlar yapılmasının sağlanması; 

- Medya yöneticileriyle gayri resmî görüşmeler yapılması; 

gibi önlemlere başvurulabilir. 

Özgür basın, demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır ve kural medya, bilgi 

edinme ve ifade özgürlüğüdür. Ancak, terörizm bir istisna halidir ve terörist eylem-

lere ilişkin medyanın sınırlandırılması da bir kural değil, istisna halidir. Hiçbir top-

lum ve devlette sınırsız ifade özgürlüğü olamaz. 

Terörün, daha geniş kitlelere mesajlarını ulaştırması ve korku salmak için 

medyaya ihtiyacı olduğunun bizzat medya tarafından fark edilmesi gerekiyor. Ancak 

bilinçli veya bilinçsiz olarak terörün medyası haline gelen yayın kuruluşları için 

kamu güvenliği ve düzeni çerçevesinde atılacak adımlardan başka seçenek kalma-

maktadır. 
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ÇARLIK, RUSYA GEÇİCİ HÜKÜMETİ VE SOVYETLER 

BİRLİĞİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ MÜLTECİ SİYASETİ (1914-

1922) 

Nermin HANMEMMEDOVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

ÖZET: I Dünya Harbi, o zamana kadar eşi ve benzeri 

görülmemiş bir mülteci kitlesinin oluşumuna sebep olmuş, hem Rusya 

hem de savaşın sürdüğü bölgelerde çözümü çok zor bir problem 
meydana gelmiştir. İlk mülteci akını Batı cephesinde meydana gelse de 

Kafkasya ve İran da büyük mülteci akını ile karşı karşıya kalmıştır.  

Çar yönetimi önceleri, oluşan bu problemin çözümünü kamu 
kurum ve kuruluşlarına havale etmiştir. Çar II Nikola’nın ikinci kızı 

Tatyana’nın önderliğinde Tatyana Komitesi (14. 9. 1914) kurulmuştur. 

Sürekli olarak artan mülteciler konusu devleti belirli tedirleri almaya 

sevk etmiştir. İçişleri Bakanlığı nezdinde bu gaye ile özel bir birim 1. 7. 
1915 tarihinde kurulmuş, daha sonra belirli düzenlemeler yapılmasına 

rağmen Çarlığın yıkılışına (Şubat 1917) kadar bu konuda herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır.  
Rusya Geçici Hükûmeti (1917, 2 (15 Mart) - 25 Ekim (7 Kasım), 

Çarlık tarafından kurulan bu teşkilatı kaldırarak Mülteciler Özel 

Konseyi vb. gibi kurumlar ihdas etmeye başlasa da ömrünün kısa olması 
dolayısıyla başlattığı işleri sona erdirememiştir. Yapılan araştırmalar 

Müslüman mültecilerin hem Çar hem de Geçici Yönetim tarafından 

ayrımcı bir siyasete maruz kaldıklarını göstermiştir.  

Bolşevikler yönetimi ele aldıklarında Rus İmparatorluğu çökmüş, 
iktidarı eline geçiren Sovyet Yönetimi bu konuda önceki yönetim 

tarafından oluşturulan kurumları değiştirmiş olsa da problem uzun süre 

devam etmiştir.  
Anahtar Kelimeler: I Dünya Harbi, mülteciler, Çarlık, Geçici 

Hükûmet, Sovyet Yönetimi. 
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The Refugee Politics of Charism, Provisional Government and the 

Soviet Government in Russia (1914-1922) 

 

ABSTRACT: World War I created an unprecedented number of 

refugees at the time. Refugees have begun in all regions of the war, in-

cluding the Russian Empire. Although the first refugee was formed on 
the Western Front, it also showed itself in the Caucasus front and in the 

areas of the Iranian campaign. 

In the first period, the Char government gave priority to public 
institutions. Of these, vacibi II. Nicholas' second daughter was the 

Tatiana Committee, which was founded under the leadership (1914, 

September 14). The increasing number of refugees required the 
implementation of state measures in this area. To this end, a Department 

(1915, 1 July) was established within the Ministry of Interior for the 

establishment of Refugees. Although new arrangements were made 

later, the Char's government could not make any changes in this field 
until the fall (1917, February). 

The provisional government (1917, 2 (15 March) - 25 October (7 

November) began removing the remaining structure of the Char 
government to form a new system (the Special Council for Refugee 

Affairs, etc.), But its short presence did not allow it to complete its work. 

discrimination in both Char and Provisional Government policies. 
When the Bolsheviks came to power, the Russian Empire 

collapsed. Although the newly formed Soviet government replaced the 

existing structures with new ones, the problem in this area continued for 

a long time. 
Keywords: First World War, refugees, Char government, 

Provisional government, Soviet government. 

 

 

1. GİRİŞ 

I Dünya Savaşı’nın yürütüldüğü bütün cephelerde ilk önce büyük bir mülteci 

akını problemi kendini göstermiştir. Savaşın başladığı anlarda mülteciler konusu 

belirli bir sıkıntıya sebep olsa da ileriki dönemlerde gittikçe büyüyen ve çözümü zor 

bir probleme dönmüştür. Rus İmparatorluğunda ilk mülteci problemi Batı, daha sonra 

ise Kafkas cephesi ile İran’ın yürüttüğü harekât bölgelerinde kendini göstermiştir.1 

Çarlık mültecilerin sayısı ile ilgili olarak kesin istatistiki bilgiler kaydetmediğinden 

bu konuda ancak tahmini rakamlar ileri sürülmüş ve buna göre mültecilerin sayısının 

 
1 Şişov A.V. Persidskiy front (1909-1918). Nezaslujenno zabıtıe pobedı. M.,2010 ve Dilmagani T.M. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Güney Azerbaycan - Soykırım. Bakü, 2010   
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5-10 milyon arasında olabileceği tahmin edilmiştir2. Rusya’nın işgal ettiği Türk 

yurtları ile Müslüman bölgelerinde oluşan mültecilerin sayısı 850 binden fazladır3. 

Mülteci akınına maruz kalan bölgeler içinde Kuzey Azerbaycan oldukça önemli bir 

yer işgal etmiştir. 

 

2. ÇAR HÜKÛMETİ’NİN MÜLTECİ SİYASETİ (1914-1917) 

Çarlık, mülteciler konusununun çözümünü önceleri sosyal kurumlara havale 

etmiştir. Bu tür kurumlar 8-9 Ağustos 1914 tarihinde “Şehirler Birliğinin Hasta ve 

Yaralı Askerlere Yardım Teşkilatı”, 11 Ağustos 1914 tarihinde ise Yelizaveta 

Fyodorovna’nın himayesinde “Rusya Şehirler Birliğinin Hasta ve Yaralı Askerlere 

Yardım Zemstvo” komiteleri kurulmuştur. Ancak sosyal kurumlar içerisinde en 

önemli yeri, 14 Eylül 1914 tarihinde Çar II Nikola’nın (1894-1917) 17 yaşındaki kızı 

Tatyana Nikoloyevna’nın (1897-1918) başkanlığında kurulan “Savaştan Zarara 

Uğrayanlara Geçici Yardım Komitesi” adlı kurum tutmuştur. Bu komitenin gayesi 

savaş dolayısıyla mağdur olan veya geçici olarak yerleştirildikleri bölgelerde bir 

felaketle karşılaşmış insanlara yardım etmekti. Yapılan yardımlar da hem kendi 

bölgelerinde hem de yönetim veya savaş dolayısıyla yaşadığı yerleri terk etmek 

mecburiyetinde kalan insanlar içindi4. 

Mülteciler konusu hem savaşa katılan bütün devletler hem de Rusya için 

büyük bir probleme döndüğünden dolayı bu konuda gerekli tedbirlerin alınması 

zaruri hâle gelmiştir. 1. 7. 1915 tarihinde İçişleri Bakanlığı nezdinde “Mülteciler” 

konusuyla ilgili olarak bir birim oluşturulmuş, aynı tarihde Bakanlar Kurulu kararı 

ile Kuzeybatı ve Güneybatı cephelerindeki mülteciler konusuyla ilgili olarak 

“Mülteciler Yetkili Enstitüsü” oluşturulmuştur5.  

Çar yönetiminin bu problemle ilgili olarak aldığı en önemli tedbir 30. 8. 1915 

tarihinde Devlet Konseyi ve Devlet Duması tarafından kabul gören ve Çar tarafından 

onaylanan mültecilerle ilgili kanun olmuştur6. Bu kanunun karakteristik özelliği ise 

yönetimin bütün yetkili organlarının konuyla ilgili yaklaşımını yansıtmasıdır. 

“Mültecilerin ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili kanun” adlı belge 22 maddeden 

 
2 Volkov E.Z. Dinamika narodonaseleniya SSSR za vosemdesyat  let. M.-L., 1930.s. 75, Polyakov U.A. 
Sovetskaya strana posle okonçaniya qrajdanskoy voynı: territoriya i naselenie. М., 1986  
s. 100-101. 
3 Gasimov M. Birinci Dünya Savaşı sırasında Büyük devletlerin Azerbaycan Siyaseti (1914-1918). Üç 
bölüm, I. Bölüm (Ağustos 1914 - Ekim 1917). Bakü, 2000, s. 224 
4 Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi. Fon 334 (Bakü ilindeki Savaş Kurbanları Komitesi), liste 1, iş 1, v.23  
5 Zakonı i rasporyajeniya o bejentsax. İzd. 2-e, dop. Vıp. 1.M., 1916, s.7 
6 Qosudarstvennaya duma. Çetvertıy sozıv. Sessii 3-5. Stenoqraf. Otcyet. Pq. 1915-1917 
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ibarettir7. Daha önce kabul edilen belgelerde mülteci konusu dile getirilmiş olsa da 

onların herhangi bir hukukî statüsü olmamıştır. Kabul edilen kanunun 1. maddesi bu 

konuya açıklık kazandırmıştır. Bu maddeye göre düşman tarafından tehdit edilen 

veya işgal edilen bölgelerdeki evini barkını terk eden ya da savaş dolayısıyla ordu 

veya hükûmetin kararnamesi ile göç ettirilen, ayrıca Rusya’ya iltica eden düşman 

devletlerin vatandaşları mülteci olarak kabul edilmiştir. Bu maddede yer tutan bir 

ifadeye göre savaş bölgesindeki bir bölgeden polis kontrolünde göç ettirilen şahıslar 

mülteci olarak kabul edilmemiştir. Bu kanun kabul edilene kadar Kafkasya 

bölgesindeki mülteciler konusuyla Kafkasya Genel Valiliği nezdindeki yetkili şahıs 

ilgilenmiş ve bütün yazışmalar Genel Valilik sekreteryası tarafından yürütülmüştür. 

Kanunun kabul edilmesinden sonra 1915 Kasım ayında Kafkasya cephesi mültecileri 

ile ilgili olarak yetkili bir sekreterya tesis edilmiştir. Sekreteryanın çalışma alanı ve 

yetkileri Kafkasya Genel Valisi tarafından 5 Kasım 1915 tarihinde onaylanan 

belgede yansıtılmıştır. Bu birimin yetkileri Kafkasya Genel Valiliği’ne ait bölgelerle 

Türkiye ve İran’ın savaş yürütülen bölgelerini kapsamıştır8.  

Mültecilerle ilgili konular 1916 yılı mart ayında kabul edilen tüzükte göz 

önüne alınmış olsa da edinilen tecrübelerle genelleştirilmiştir. Bu belgeye göre 

mültecilerle meşgul olan sosyal kurumların yetki alanları genişletilmiştir9. 

 

3. GEÇİCİ HÜKÛMETİN MÜLTECİ SİYASETİ (Şubat-Ekim 1917) 

Çarlık tarafından mültecilerle ilgili olarak belirlenen hukuki ve siyasi sistem 

1917 yılının şubat ayından itibaren Bolşevikler tarafından devrildikleri ekim ayına 

kadar devam etmiştir. Çar II Nikola (1894-1917) 2 Mart 1917 tarihinde tahtından 

vazgeçmiştir. Akabinde Petrograd İşçi ve Asker Milletvekilleri Sovyeti ülkenin 

yegâne siyasi ve askerî gücü olduğundan Geçici Hükûmet’i kurmuştur.  

Bu hükûmet kurulur kurulmaz mevcut birçok ekonomik ve sosyal 

problemlerle karşılaşmıştır. Bunların en başta geleni 1917 yılında durumları son 

derece kötü olan mülteciler konusu idi. Şubat ayında gerçekleşen ihtilal bu konudaki 

atmosfere önemli etki etmiş ve durumu değiştirmiştir. Mültecilere olan yaklaşım 

insani boyutlarda gerçekleştirilirken önceki sistem de (Çar II Nikolay’ın kızı 

tarafından kurulan Tatyana Komitesi) yavaş yavaş etkisizleştirilmiştir. Öncelikle 

onlarla ilgili olarak takibat başlatılmış, Komite’nin birçok şubesi kapatılmış ve 

 
7 Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi. Fon 334 (Bakü ilindeki Savaş Kurbanları Komitesi), liste 1, iş 1, 

v.22-23 arxa və Zakonı i rasporyajeniya o bejentsax. İzd. 2-e, dop. Vıp. 1.M., 1916   
8 Basilaya Ş.İ. Zakavkazye v qodı pervoy mirovoy voynı. Suxumi, 1968, s.120 
9 Rukovodyaşie polojenie po ustroystvu bejentsev. Pq., 1916  
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yapılan maddi yardımlara kısıtlama getirilmiştir. Diğer taraftan da mülteciler resmi 

kurumlardan bağımsız olarak teşkilatlanmaya başlamıştır10.  

Yapılan bu işler bazı münakaşalara sebep olmuştur. Tatyana Komitesi’nin 

görevine son verilmesiyle ilgili olarak sunulan teklif atmosferi daha da 

gerginleştirmiş, V. Gerd Neydgard ile arkadaşları şiddetli tenkitlere maruz 

kalmıştır11. 13 Mart 1917 tarihinde A. B. Neydgart ve Duma üyesi M. M. İças (1885-

1941) komitenin geleceği konusuyla ilgili olarak Knez K. E. Lvov’u ziyaret etmiştir. 

Prens K. E. Lvov’un düşüncesine göre Tatyana Komitesi önceki gibi faaliyetini 

yürütecek ve yalnızca belirli düzenlemelerle yeni bir sistem şeklinde çalışmalar 

yapacaktır12. Yeni oluşturulan komiteye “Rusya Savaş Mağdurlarına Yardım 

Komitesi” adı verilmiştir13. 

1917 baharında hükûmet, mülteciler konusundaki işlerin yürütülmesi ile ilgili 

olarak bütün yöneticilerin yetkisini hem cephede hem de cephe gerisinde sona 

erdirmiştir. Bu yöneticilerin faaliyeti mahalli devlet organları ile merkezi mülteci 

komiteleri arasındaki vasıtacılık fonksiyonunu yürütmekten ibaret idi. Hükûmet bu 

çalışmaları sınırlandırarak cephe kısmındaki işlerin yürütülmesi konusunu 

zemstvolara (Çarlık döneminde asilzade sınıfına mensup özel şahısların 

yönetimindeki mahalli yönetim organları) havale etmiştir. 

23 Mart 1917 tarihinde Geçici Hükûmet’in kararı ile 5 Mayıs günü Devlet 

Himaye Bakanlığı oluşturulmuş, bu bakanlık 1912 yılından beri mevcut olan Sosyal 

Yardım Bakanlığı doğrultusunda Geçici Hükûmet’in genelgesi ile oluşturulmuştur. 

Bakanlık, mültecilerin, yaralıların, sakat kalan ve bu şekilde mağdur olan kimselerin 

geçimini temin etmekle birlikte özel ve sosyal hayır kurumları ile birlikte buna 

benzer kurumların faaliyetini izlemekle yükümlü idi14. 

Geçici Hükûmet, halkın sosyal yaşamının önceliğini göz önünde bulundurarak 

mültecilerin problemlerinin halledilmesi ve gerekli yardımların yapılması 

çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu gaye ile 1917 yılı Mayıs-Eylül ayları arasındaki 

dönem için devlet hazinesinden 104 milyon ruble tahsis edilmiştir.  

Hükûmet, Güney Kafkasya’da mülteciler konusunda pek önemli bir 

değişikliğe gitmemiştir. Azerbaycan’daki mülteciler için Tatyana Nikolayevna’nın 

 
10 Peter Gatrell. A whole empire walking: refugees in Russia during World War I. Bloomington and 
Indianopolis, 2000, p. 175 
11 Peter Gatrell. A whole empire walking: refugees in Russia during World War I. Bloomington and 
Indianopolis, 2000, p. 176 
12 Obşee sobranie slujaşix v zemskom otdele i otdele po ustroystvu bejentsev MVD // Vestnik 
Vremennoqo Pravitelstva. 1917. № 4, 9 marta , s.2  
13 Kurstev A.N. Bejentsı pervoy mirovoy voynı v Possii (1914-1917) //Voprosı istorii, 1999. №8  
14Kerzum A.P. Ministerstvo Qosudarstvennoqo 
Prizreniya//http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806468425  
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savaş mağduru insanlar için kurduğu kurumun Bakü Komitesi, Kafkas Cephesindeki 

Mültecilerin Kaydının Tutulması Komitesi Bakü Şubesi gibi dernek ve komiteler 

vasıtasıyla işler yürütülmüştür. Aynı dönemde Azerbaycan’da Bakü Müslüman 

Hayriye Cemiyeti ile birlikte Ermeni Mültecilere Yardım Komitesi, Latış 

Mültecilerine Yardım Komitesi gibi sosyal kurumlar gerekli çalışmaları 

yürütüyordu15. 

Bolşevikler, 1917 yılı şubat ayından ekim ayına kadar mülteciler konusunu 

“demokratikleştirmek” ve “sovyetleştirmek” konusunda çaba göstermiştir. Bu 

doğrultuda mahalli mülteci sovyetleri kurulmuş ve Genel Rusya Mülteciler Kurultayı 

adıyla iki toplantı yapılmıştır. Genel Rusya Mülteciler Birliği kurulmuş, ancak bu 

siyasi adımlar pratikte pek bir neticeye ulaşamamıştır. Ekim 1917 Bolşevik 

İhtilalinden sonra birkaç ay mülteciler konusu devlet ve sosyal kurumlara ait 

teşkilatlar tarafından yüzüstü bırakılmıştır. 

Mülteciler hem millî hem de Genel Rusya anlamında kurultaylar yapmıştır. 

19-27 Kasım 1917 tarihleri arasında yapılan İkinci Genel Rusya Kurultayında 

devletle olan işlerle ilgili olarak çalışacak şehir ve kasaba konseyleri seçilmeye 

başlamıştır. Konseylerin nezdinde kültürel ve eğitimle ilgili birimler 

oluşturulmuştur16. 

 

4. SOVYET HÜKÛMETİ’NİN MÜLTECİ SİYASETİ 

Bolşevikler 25 Ekim 1917 tarihinde Çarlığı devirerek hakimiyeti ellerine 

aldıklarında Lenin devlet başkanı oldu ve böylelikle imparatorluk da son bulmuş 

oldu.  

Bolşevik hakimiyetinin kurulmasıyla birlikte Çarlık dönemindeki birçok 

kurum da ortadan kaldırılmıştır. Bunlar arasında Geçici Hükûmetin mültecilerle ilgili 

olarak kurduğu teşkilat lağvedilmiş, Devlet Himaye Bakanlığı’nın faaliyeti 

durdurulmuştur. Bolşevikler, kurdukları devleti mahiyet olarak sosyal bir devlet 

olarak sunmuş olsalar da mültecilerle ilgili belirlenmiş herhangi bir planları 

olmamıştır. Bolşevikler, ülkede sosyalist sistemi oturtma derdinde olduklarından her 

şeyi yap-boz mantığıyla yürütmüştür. Bu durum da mültecilerin problemlerinin halli 

konusunu içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. I Dünya Savaşı 1918 yılı martında Brest 

Antlaşmasıyla son bulduğundan Sovyet Rusya da yüzünü cepheden ülkedeki 

problemlere çevirmiştir. Böylelikle mültecilerin kendi yerlerine yerleştirilmeleri 

konusu ön plana çıkmıştır.  

 
15 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Tarihi Arşivi. Fon 334, liste 1, iş 1503, v.3  
16 Utqof V.S. Belorusskie bejentsı Pervoy mirovoy voynı v 1914-1922 qq. Sankt-Peterburq, 2003 
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Bolşevik yönetimi Ekim 1917 tarihinden 1918 yılı baharına kadar mülteciler 

konusunda pek önemli bir iş yapamamış, bu problem yalnızca 1918 yılı baharında 

dikkate alınmıştır. 27 Nisan 1918 tarihinde Rusya Halk Komiserler Sovyeti bir 

kararname ile “Esir ve Mülteciler Merkez Kurulu”nu oluşturmuştur. I Dünya Savaşı 

sona ermiş olsa da ülkeye yapılan dış müdahale ve başlayan iç harp mülteciler 

problemini içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. Bu durumdan hareketle mülteciler 

konusunda yeni bir sistem oluşturulmaya başlanmıştır. 26 Şubat 1920 tarihinde 

kurulan “Mültecilerin Tahliyesi Merkezi” Ocak 1923 yılına kadar çalışmalarını 

yürütmüştür. Mültecilerle ilgili olarak merkezî organların oluşturulmasına rağmen 

mahalli bölgelerde mültecilerin yerleştirilmesi ve problemlerinin halli konusundaki 

işlerin organizasyonunda birtakım zorluklar yaşanmıştır. Bu durum da mültecilerin 

yaşam şartlarının normalleştirilmesi ve kendi yerlerine tahliyesine olumsuz etki 

yapmıştır. Bolşevik Rusya 1917-1922 yılları arasında, yani Sovyetler Birliği’nin 

oluşturulmasına kadar bu problemi çözememiştir. Mültecilerle ilgili işlerin halli 

konusu Sovyetler Birliği’nin oluşturulduğu döneme kalmıştır. Mültecilerle ilgili 

problemlerin hallinde yapısal değişiklikler hayata geçirilmiş, bu konunun 

halledilmesiyle ilgili çalışmalar 1923 yılı şubatında “Vilayet İcra Komiteleri”ne, aynı 

yılın sonbaharında ise “Vilayet Polis Teşkilatı”na havale edilmiştir. Mülteciler 

konusunun halli böylelikle 1925 yılı mayıs ayına kadar uzamıştır. Halk İçişleri 

Komiserliği 5 Mayıs günü bir emirle mültecilerin kendi bölgelerine yollanması 

konusunun sona erdiğini, geri dönmeyen mültecilerin de Sovyet vatandaşı ilan 

edildiğini bildirmiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere Sovyet yönetimi bu konuyu en 

sonunda kendi mantığına uyan bir emirname ile halletmiştir. Böylelikle I Dünya 

Savaşı’nın sebep olduğu mültecilik statüsü ortadan kaldırılmıştır17. Bu da geriye, 

kendi yurduna dönemeyen mültecilerin durumunu hiç de iyiye doğru götürmemiş, 

problemlerini hafifletmemiştir. Sovyetler Birliği’nde Stalinin uyguladığı baskı ve 

kıyım siyaseti özellikle 1937-1938 yılları arasında devlet terörüne dönmüş, 

mültecilerin ekseriyeti takibata uğramıştır. 

 

SONUÇ 

Çarlık I Dünya Savaşı esnasında mülteciler konusunun halledilmesi yolunda 

belirli siyasi ve hukuki çalışmalar yapmış ve düzenli yürüyen bir süreç başlatmıştır. 

Yapılan çalışmaları şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

 
17 Laxareva N.A. Sudba bejentsev Pervoy mirovoy voynı v Sovetskoy Rossii, 1918-1925 qq. Na primere 
Kurskoy qubernii. Kandidatskaya dissertatsiya. Kursk, 1999.  
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-Ağustos 1914-Ağustos 1915 tarihleri arasında mültecilerle ilgili problemlerin 

halli konusu genel anlamda sosyal kurumlara havale edilmiştir. Bu alanda da en 

önemli yer yarı resmi statüsü olan Tatyana Komitesi’ne ait olmuştur. 

-30 Ağustos 1915 tarihinde kabul edilen kanunla mülteciler konusunda beş 

istişare toplantısı yapılmış, bununla devletin konuya stratejik yaklaşımı ortaya 

çıkmıştır.  

-Önce Tatyana Komitesi daha sonra da “Mülteciler Özel İstişare Kurulu” 

vasıtasıyla konuyla ilgili koordinasyonun sağlanması çabası gösterilmiştir. 

-Mülteciler konusu hukuki statüye sahip bütün kurumlar ve yönetim 

vasıtalarıyla devlet tarafından kontrol altına alınmıştır. 

Çarlığın devrilmesinden sonra kurulan ve kısa bir müddet (1917, 2(15) mart-

25 oktyabr (7 noyabr) yönetimi elinde bulunduran Geçici Hükûmet’in konuyu 

devletin himayesi altına alması, yapılan özel bağışların da bir merkezde 

toplanmasıyla ilgili çabalar tamamen tesadüfi karakter taşımış ve düzgün bir sisteme 

oturtulamamıştır. Yeni yönetim Rusya’da yüzyıllar boyunca devam eden sosyal 

yardımlaşma sistemini ortadan kaldırsa da onun yerine yeni bir bir kurumu ihdas 

edememiş, mülteciler sorununun halli konusunda köklü değişiklikler 

yapılamamıştır18. 

Rusya’da Çarlığı deviren Bolşeviklerin hakimiyeti ele almasıyla da mülteciler 

konusunda köklü değişiklikler yapılamamış, oluşturulan merkezî ve mahalli organlar 

başarılı olamamıştır. Mülteciler konusu 1917 yılından 1925 yılına kadar devam etmiş 

ve sonunda da Bolşevik tarzı bir emirle sona erdirilmiştir. 
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YAPILMAMIŞ BİR RUS SEFERİ İÇİN SÜRSAT BEDELİ 

TAHSİLİ (1712 SÜRSAT BEDELİ TAHSİLİ) 

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SARI 

Dicle Üniversitesi 

ÖZET: Başlangıçta savaş hazırlıkları içerisinde görünen ve tekalif-i 

harbiye olarak kabul edilen sürsat bedeli vergisi, zaman içerisinde nakdi olarak 

alınan sürekli bir vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürsat Bedeliyesi, avarız 

vergileri içerisinde bulunan nüzul ve iştira gibi diğer vergilerden faklı olarak, 

savaş zamanlarında ordunun iaşe ihtiyacını temin etmek için belirlenen iaşe za-

hirelerinin satın alınabilmesi için yapılan bir düzenleme idi. Merkezden sürsat 

bedeli talep edilecek kazalar, sürsat zahireleri ve bu zahire için bir bedel fiyat 

belirlenirdi. Merkezce belirlenen bu bedel atanan görevlilerce toplanarak hazi-

neye teslim edilirdi. Yapılan çalışmada 1712/13 (H. 1124) senesine ait MAD 

4520 numaralı defter esas alınmıştır. Defterin tutulduğu dönem Prut Zaferinin 

kazanıldığı ve anlaşmanın uygulanmamasından kaynaklı olarak Rusya üzerine 

bir sefer-i Hümayun kararının alındığı bir döneme tekabül etmektedir. Bahse-

dilen seferden, anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi sonrasında 1712 senesi 

Nisan ayı ortalarında vaz geçilmiştir. Defterde 1712/13 (H. 1124) senesinde 

yapılacak seferin masraflarının çok olacağından ve bu nedenle yarım sürsat be-

deli tahsil edilmesinin gerekliliklerinden bahsetmektedir. Çalışmada bahsedi-

len defterde bulunan belgeler üzerinden dönemin siyasi ve askeri faaliyetlerinin 

tahlili gerçekleştirilecektir. Bahsedilen dönemde ayni olarak tahsil edilen sürsat 

zahirelerinin miktarı ve hangi menzillere gönderildikleri ve nakdi olarak tahsil 

edilen sürsat bedeli çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelime: Osmanlı, Rusya, Sürsat, Sefer, Lojistik 

 

Sürsat Tax For an Unsuccessful Russian Campaign  

(Collection of the 1712 Sürsat Tax) 

 

ABSTRACT: Sürsat Tax, which was considered as a war readiness and 

war tax, became a prepaid and permanent tax in time. Sürsat Value that was 

different from the Nuzul and Istira taxes, was a system to obtain garrison ration.  

Districts were appointed and adjusted amount to pick up taxes by the Admi-

nistrative Center. These Taxes were collected and given up to the National Tre-

asury by the officials. In this paper is based on MAD 4520  Book of 1712/1713 

(Islamic Calendar (H) 1124). Book keeping period corresponds to the year in 

which the Prut Victrory was won and a campaign decision on Russia. The 
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campaign was abandoned because the terms of agreement were met in  the mid-

April in 1712. It is mentioned in the book of 1712/13 (H. 1124) that highly cost 

of campaign  and thereof necessity of the collecting half tax. In this paper it 

will be analysed of the politic and military activities of that period by the do-

cuments in that book. Amount of Sürsat grains collected in noncash and which 

menzils (halting and communication place) they were sent and finally the amo-

unt of Sürsat grains collected in cash is the basis of this study.  

 

 

Giriş 

Osmanlı Rus ilişkileri bulundukları kültür coğrafyası nedeniyle şekillenmiştir. 

Osmanlının Karadeniz hâkimiyeti sonrası ilk ciddi çatışmalar XVII. Yüzyıl sonla-

rında ortaya çıkmıştır. Osmanlı ordularının 1683 II. Viyana kuşatmasında istediği 

sonucu alamaması üzerine Avrupa’da oluşan Kutsal İttifaka Rusya’da katılmıştır. Bu 

savaş sonrasında diğer devletlerle Karlofca Anlaşması imzalanmış, Rusya ile de 30 

Temmuz 1700 tarihinde İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’ne karşı 

yapılan bu ittifak ve blok hareketi Rusya için yeni bir dış politika argümanı olarak 

bundan sonra uygulanacak ve artık Rusya buna ilişkin stratejilerinde Avrupa devlet-

leriyle beraber hareket ederek inmek istediği güney topraklarda ilerlemeye devam 

edecektir (Topsakal, 2019:35). 

Bu antlaşma sonrasındaki gelişen süreç ise daha ziyade Avrupa’daki “Kuzey 

Harbi” ve “İspanya Veraseti Harpleri” çerçevesinde ve Avrupa’nın doğu ve batısında 

gelişen bu iki harbin Osmanlı-Rus ilişkileri üzerinde belirleyici olduğunu söylemek 

mümkündür.  Bu dönemin bir diğer dikkat çekici gelişmesi ise,  İsveç Kralı XII 

Karl’ın (Demirbaş Şarl) Ruslara karşı yaptığı savaş ve bunun neticesinde aldığı ye-

nilgi ile birlikte Osmanlı topraklarına ilticası olmuştur. Karlofça barışından sonra 

kısa da olsa bir sükûnet devrine kavuşmuş olan Osmanlı İmparatorluğunda devlet 

işlerinde daha pasif bir siyaset izleyen ve harp kaybetmiş olan II Mustafa’nın hal’i 

ve III. Ahmed’in tahta oturmasını, imparatorluk için yeni bir sürecin başlangıcı ola-

rak dikkati çekmektedir (Kurat, 1943:76). İstanbul Anlaşması ile sağlanan sulh or-

tamı, on yıl sonra Rusya ve İsveç arasında başlayan savaş sonrasında mağlup olan 

İsveç kralının Osmanlı’ya sığınması üzerine ortaya çıkan diplomatik bir kriz ile bo-

zulmuştur. Rusların Osmanlı sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması ve Osmanlı 

sınırları içerisinde yaşayan Ortadoks teb’a üzerindeki etkilerini artırarak Osmanlı 

aleyhine faaliyetler göstermeleri üzerine ilişkiler iyice gerilmiştir. Kırım Hanı Devlet 

Giray Hanın telkinleri ve bahsedilen hususlarla ilgili uyarıları sonrasında yeni bir 

savaş başlatılmıştır (Kuzucu, 2016:65). 
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Padişahın da katılımıyla İstanbul’da toplanan büyük divanda Rusya’nın du-

rumu ve yukarıda bahsedilen gelişmeler tekrar gözden geçirildikten sonra, devrin 

Şeyh’ül-İslamı Başmakcızade Ali Efendi’den alınan fetva üzerine, Rusya'ya savaş 

ilanı 20 Aralık 1710’da resmen kararlaştırılmış ve imparatorluğun her tarafında savaş 

hazırlıklarına başlanmıştı (Aktepe, 1984:25). 

Harp kararı sonrası, devletin değişik coğrafyalarında bulunan askeri birlikleri 

toplamak için Anadolu ve Rumeli’de bulunan eyalet ve Sancakların beylerine emirler 

gönderilmiştir. Gönderilen emirlerde adet olduğu üzere nevruzda Edirne Sahrasında 

hazır bulunmaları istenmiştir. Hükümlerde Rus Çarı’nın 1700 (H. 1112) senesinden 

beri Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için çeşitli hilelere 

başvurduğu ve sınırlardan defalarca askeri tacizde bulunduğu belirtilerek seferin hak-

lılığı ve gerekliliği izah edilmiştir. Ayrıca İslam beldelerinin tehdit altında olması 

nedeniyle fetva çıkartıldığı ve seferin şer’i bir mecburiyet olduğu vurgulanmıştır. 

Bahsedilen hükümlerin Aralık ayı ortaları yazılmış olması nedeniyle taşradan gele-

cek askerlerin istihdamına ait müzakerelerin yaklaşık bir ay sürdüğü söylenebilir 

(Yıldız, 2000:56). 

1711 senesinin baharında yaklaşık 100.000 kişilik bir ordu Sadrazam Baltacı 

Mehmed Paşa komutasında harekete geçerken, Kırım kuvvetleri de Dnyestr boyunda 

Rus ordusunu karşılamaya hazırlanmıştır. Boğdan Beyi Dimitri Kantemir’in Ruslarla 

birlikte hareket etmesi nedeniyle Rus Ordusu kolaylıkla Boğdana girmiştir. I. Petro 

gerekli iaşeyi Boğdan’dan temin edemeyince ordusunda kıtlık başlamış ve Tuna üze-

rinde bulunan İbrail şehrinde bulunan Türk zahire ambarlarını ele geçirebilmek için 

süvari kuvvetlerini asıl ordudan ayırarak önden göndermiştir. Rus ordugâhına Türk-

lerle ilgili hiçbir malumat gelmezken Osmanlı ordugâhına Tatar atlıları aracılığıyla 

çarın hareketleri hakkında günlük bilgi akışı gerçekleşmekteydi (Kurat, 1993:260). 

Osmanlı Devletinin bu seferde başarılı olmasının temelinde lojistik planla-

mada ve istihbarat alımında Ruslardan daha iyi organize olmaları yatmaktadır. As-

keri operasyonlarının başarılı olması genel olarak, sefer öncesi uygulanan lojistik fa-

aliyetleri, yapılan hazırlıklar ve organizasyonlarına bağlıdır. Bu çerçevede Osmanlı 

ordusu, yapılan seferlerde ve komşu  devletlerle yaptığı savaşlar sırasında, ordusunun 

sınır bölgelerinde ve düşman topraklarındaki askerî faaliyetlerini başarılı bir şekilde 

yürütebilmek için, gerekli silah, cephane, erzak, yem ve malî kaynakların temini ve 

ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı bir şekilde ulaştırılması konusuna son derece önem 

vermiştir. Günümüzde lojistik kavramı ile izah edilen,  sefer öncesi ve sefer sırasında 

yürütülen bu tür faaliyetlere Osmanlı döneminde iaşe ve ikmal denilmektedir (İşbilir, 

1996:5). 
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Sefer esnasında iaşe ve ikmal işlerinin ve diğer tamamlayıcı lojistik planlama-

ların iyi işletilmesi ordunun yürütülmesinde ve istenilen stratejik bölgede savaş yeri-

nin belirlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Edirne’de toplanan ordu, hazırlık-

larını tamamlayarak 25 Mayıs tarihinde ordugâha yetişen birliklerle harekete geçti. 

Harekete geçen ordu, Akpınar Menzili, Büyük Derbend, Paşa Köyü, Bahşalı, Kari-

nabad, Aydost, Nadir Derbendi, Kırkgeçid, Köprü Köyü, Prevadi, Kozluca, Evşenli, 

Hacıoğlu Pazarı, Musabey Köyü, Kurnalı Deresi, Karasu, Uzun Ali Çayırı, Müfti 

Kışlası, Babadağı, Hacıkey Kışlasını geçerek İsakçı’ya ulaşmıştır. Osmanlı Ordusu 

Tuna üzerinde önemli bir geçit olan bu bölgeye Ruslardan önce gelmiş olması sava-

şın kaderi açısından önemli bir gelişme olacaktır. Nehri geçen ordu, 19 Temmuzda 

son menzil olan Falçı Geçidine ulaşmıştır (Yıldız, 200:73). 

Çar I. Petro’nun bitkin haldeki ordusu, 21 Temmuz 1711 tarihinde Prut nehri 

boyunda Osmanlı birlikleri tarafından kuşatılmıştır. Kuşatmayı yarma ihtimali kal-

mayan Rus ordusunun imha edilmek veya esir düşme tehlikesi ile karşılaştığı görül-

mektedir.  Çar I. Petro ve mahiyeti Baltacı Mehmed Paşadan sulh istemek zorunda 

kalmıştır. Baltacı Mehmed Paşa başta kâhyası Osman Ağa ve bazı devlet ricalinin 

telkin ve tesiriyle barış teklifini kabul etmiş ve 22 Temmuzda barış akdedilmiştir 

(Kurat, 1990:20) . 

Mütareke barışı anlamında bir temessük belgesi olarak kabul edilebilecek Prut 

Amannamesine göre: “Azak Kalesi arazi ve mühimmatıyla iade edilecek, Taygan, 

Kamenka ve Samara suyu kenarındaki Yenikale yıkılacak, Kamenka içindeki top ve 

mühimmat teslim edilecek ve buralarda her iki tarafça başka bir kale yapılmayacak. 

Lehistan'a, bu devlete ve Kırım'a tabi Kazaklar'a müdahale edilmeyecek. İstanbul'a 

karadan ve denizden tüccarlar gelip gidebilecek, ancak elçi sıfatıyla kimse ikamet 

etmeyecek.  Müslüman esirler serbest bırakılacak. İsveç kralının güvenli bir şekilde 

memleketine gitmesine engel olunmayacak. İki taraf birbirinin ahalisine zarar ver-

meyecek. Bunların dışında metinde esas barış antlaşmasının İstanbul'da yapılacağı 

kaydedilip şimdilik böyle bir temessük verildiği ifade edilmektedir. Rus ordusunun 

serbestçe gidebileceği ve yol boyunca bu antlaşmadan katiyen hoşnut olmayan Ta-

tarlar'ın ve diğerlerinin (İsveçliler) hücumlarından korunacakları. Temessük metni 

tasdik edildikten sonra Şafirov ve Mihael Şeremetyev'in rehin olmak üzere gönderil-

mesi ve antlaşma şartlarına uyulduktan sonra bunların salimen memleketlerine gön-

derileceği temin edilmekteydi (Beydilli, 2007:360).” 

Prut Anlaşması Osmanlı adına faydalı bir anlaşma olmakla birlikte kuşatılan 

Rus ordusunun imha edilmesi veya Çarın tutsak edilmesi gibi tarihi fırsatların kaçı-

rıldığı iddialarıyla, önemli tartışmalara neden olmuştur. Bilhassa Kırım Hanının ta-

rihi bir fırsatın kaçırıldığı yolundaki itirazları etkili olmuştur. 
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Rusların muhasaradan kurtulduktan sonra yapılan muahedeye riayet etme hu-

susunda yavaş davrandıkları görülmektedir.  Anlaşma hükümlerine göre Osmanlıya 

teslim edilmesi planlanan Azak Kalesi verilmediği gibi, yıkılması planlanan kalelerin 

de yıkılmaması üzerine bölgeye gönderilen kaptan paşa ve diğer tahkik memurlarının 

gönderdiği haberlerin de anlaşmaya riayet edilmediği hususunda olması nedeniyle 

padişahın huzurunda devlet erkanıyla yapılan görüşmede ilkbaharda Ruslara harp 

ilanına karar verilmiştir. Bu durum eyaletlere bildirilerek hazırlık yapılması emredil-

mekle birlikte  padişah da Edirne’ye hareket etmiştir. Vaziyetin ciddiyetini gören Rus 

rehinlerin, İngiliz ve Flemenk elçilerine müracaatları üzerine Edirne’ye getirilerek 

görüşülmüş ve bunların Moskova’ya gönderdikleri adamları aracılığıyla keyfiyet 

Çara bildirilmiştir. Rusların bütün arazi ve mühimmatıyla birlikte Azak Kalesini tes-

lim etmeleri ve bahsedilen diğer kalelerle ilgili muahede hükümlerine riayet etmeleri 

neticesinde 1712 Nisan ayı ortalarında seferden vazgeçilmiştir (Uzunçarşılı, 

1988:91). 

 

1712 Sürsat Bedeli Tahsili  

Sürsat, hukuken sözleşmeye dayanan bir yükümlülük olup; reayanın gerekti-

ğinde belirlenen bir fiyat üzerinden ordunun ihtiyacı olan yem, yiyecek maddesi ve 

yakacağı temin etmesidir. Sürsat resmi, askeri birliklerin geçtiği yollar veya konak-

ladığı menzillere yakın bölgelerde aynî, uzak yerlerden ise nakdî olarak alınırdı. Ayni 

olarak alınan sürsat resmi XVII. Yüzyıl sonlarından itibaren bütün bölgelerden elde 

edilen ürün miktarıyla orantılı bir tutarda, nakdî olarak toplanmaya başlanılmıştır 

(BOAR, 2010:175). 

Bir harp mükellefiyeti olarak kabul edilen sürsat, harp zamanlarına mahsus bir 

vergi olarak ortaya çıkmasına rağmen XVII. Yüzyılda savaşların süreklilik arz etmesi 

ile birlikte sürsat bedeli de süreklilik istinadı gösteren bir vergi karakteri kazanmaya 

başlamıştır (Sihillioğlu, 1963:15-21).  

Sürsat resmi ihtiyaca göre aynî veya nakdî olarak tahsil edilmekteydi. Harp 

hazırlıkları yapılırken askeri birliklerin hareketinden önce geçilecek menziller belir-

lenir ve bu menzillere sürsatı aynen getirip teslim etme mecburiyetinde olan kazalar 

tespit edilerek sürsat emri gönderilirdi. Emirle talep edilen erzak toplanarak, temin 

edilen vasıtalarla belirtilen menzillere ulaştırılır, nüzul emini ve ganem emini gibi 

görevlilere teslim edilirdi. Sürsat bedelini nakdî olarak ödeyecek kazalarda da, gön-

derilen tahsil memurları tarafından belirlenen sürsat nakdi olarak tahsil edilir ve ordu 

hazinesine veya hazine-i amireye teslim edilirdi (Gökçe, 200:364). 

Bahsedilen sürsat bedelinin ayni veya nakdi alınmasında ki gaye ordunun ih-

tiyaçlarını daha pratik yöntemlerle çözme isteğinden kaynaklanmaktaydı. Ordunun 
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geçeceği menzillere gerekli iaşenin daha uzak kazalardan temini, nakliye masrafla-

rını artırmaktaydı. Bu nedenle vergilerin uzak bölgelerden bedel şeklinde alınmasına, 

planlanılan güzergâha yakın yerlerden ise ihtiyaç duyulan zahirenin satın alınarak 

temin edilmesi yoluna gidilmiştir (İşbilir, 2007:311). Benzer vergiler içerisinde sür-

satı farklı kılan temel özellik satın alınma yoluna gidilmesidir. Nüzul her meskûn 

yerin avarız hanesi miktarına göre muayyen nispette tespit edilerek kaydedilirken, 

sürsat bedelinin tespitinde, sürsata muhatap olan kaza veya idari ünitenin avarız ha-

nesi göz önünde tutulmadan tevzi edilmekteydi. Ordunun geçeceği menzillere yakın 

kazalar sürsatta kaydedilen malları temin ederken daha uzak kazalar ise bu mallar 

için merkezce belirlenen bedelleri ödüyorlardı (Göçer, 1964:94). 

Çalışılan defterde de sürsat bedelinin Rumeli caniblerinde bulunan yakın ka-

zalardan ayni olarak diğer kazalardan ve Anadolu canibinde bulunan kazalardan ise 

nısfî oranda nakdî olarak tahsil edilmesi istenmiştir. Sürsat bedelinin bahsedildiği 

şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli defterin tutulması 19 Temmuz 1711(3 C.A. 

1123) tarihinde bir ferman-ı ali gönderilerek istenmiştir (MAD, 4521:1). Bahsedilen 

tarihte Baltacı Mehmed Paşa komutasında bulunan Osmanlı ordusu ise Tuna Nehri’ni 

geçerek son menzil olan Falçı Geçidine ulaşmıştır (Yıldız, 2000:73).  

Osmanlı Ordusu Rusları başarılı bir muhasara ile mağlup ederek 22 Temmuz 

1711 tarihinde Prut Antlaşmasını imzalamıştır. 24 Temmuz 1711 (8 Cemaziyülahı-

rilahir 1123) tarihinde sadrolan fermanda bir yıl sonra (H. 1124 senesinde) yapılması 

planlanan sefer-i hümayunun masraflarının çok olacağından bahisle Rumeli ve Ana-

dolu caniplerinde olan vilayetler ve kazalardan nısfî sürsat bedeli tahsil edilmesi is-

tendiği görülmektedir (MAD, 4521:2). 

Çalışılan sürsat kayıtları incelendiğinde, sürsat bedelinin tahsilinde kazaların 

temel idari birim olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.  Defterde kaza olarak kaydedilen 

yerlere bakıldığında kaza sayılarının fazla olduğu ve tahrirlerde nahiye veya karye 

olarak geçen birçok yerleşim yerinin, sürsat defterinde kaza olarak kaydedildiği gö-

rülmektedir. Burada dikkati çeken husus, daha önceki kayıtlarda köy veya nahiye 

kaydedilen mahallerin, yerleşim yeri olarak bir kazaya mı dönüştüğü, yoksa kaza ta-

birinin kadı veya bir kadı naibinin mıntıkasını tanımlamak için mi kullanıldığı mese-

lesidir. Defterler incelendiğinde ikinci ihtimalin daha makul olduğu anlaşılmaktadır. 

Çalışılan defterde belirlenen sürsat bedellerinin tahsili için merkezden görev-

liler atandığı anlaşılmaktadır. Daha önceki sürsat bedeli tahsillerinde yaşanan prob-

lemlere dikkat çekilerek bazı hususlarda bahsedilen görevlilerin uyarıldıkları görül-

mektedir. Sürsat bedeli tahsil edilirken bilhassa reayanın fukarasının rahatsız edilme-

mesi ve belirlenen sürsat bedelinden ziyade harç veya masraf adı altında bir akçe dahi 

alınmaması istenmiştir (MAD, 4521:2). Burada geçen “bir akçe dahi alınmasın” 
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ifadesi bizi yanıltmamalıdır. Defterde belirtilen verginin tahsilinde kullanılan para 

birimi kuruştur. XVII. yüzyılın sonunda akçe reel para olarak dolaşımdan kalkmış ve 

yalnızca maliye servislerinde muhasebe sikkesi olarak kullanılan bir değer birimi ha-

line gelmiştir (Özcan, 2005:250). Ancak belgede geçen “bir akçe dahi alınmaması” 

ifadesi bir deyim olarak kullanılmıştır. Günümüzde “bir kuruş bile ödememek” tabi-

riyle ifade edilen hususla alakalı bir kullanımdır. Belgede sürsat görevlilerinin halk-

tan masraf veya harç adı altında fazladan bir ödeme istememeleri için durumun cid-

diyetini ifade etmek için kullanılmış bir deyim olarak kabul etmek doğru olacaktır. 

Sürsat tahsili için görevlendirilenlerin masrafları için topladıkları sürsat bedeli içeri-

sinden bir tutar belirlenmiştir. Mübaşirlerin memur oldukları mal ve bedelleri topla-

yıp hazine-i amireye teslim etmeleri ve masraflarının karşılığı olarak topladıkları her 

bin kuruş için 12,5 kuruş almaları ve bunu da mahalline kaydetmeleri istenmiştir. 

Görevliler için bu ücret belirlenirken fermanda eski uygulamalara da atıfta bulunul-

duğu görülmektedir. Fermanda 1688/89 (H. 1100) senesinde bahsedilen masraflar 

için toplanılan sürsat bedelinin her bin kuruşundan 12,5 kuruş ödendiği ve bu tutarın 

1697/98 (H. 1109) senesinde her bin kuruş için 25 kuruş olarak tespit edildiğinden 

bahsedilmiştir. Çalışılan defterde görevlilerin masrafları için 1688/89 senesine kı-

yasla toplanılan her bin akçalık sürsat bedeli için 12,5 kuruş alınması ve bu tutarın 

mahalline kaydedilmesi istenilmiştir (MAD, 4521:2). 

Belgede karşılaşılan eski uygulamalara atıfta bulunulmasının nedenlerinden 

birisi de daha önceki sürsat bedeli tahsilinde karşılaşılan problemlerin halledilme-

siyle alakalı olmalıdır. Klasik uygulamada sürsat, duruma göre aynî veya nakdî ola-

rak tahsil edilmekteydi. Askeri birliklerin hareketinden önce geçilecek menziller ve 

bu menzillere sürsatı aynen getirip teslim etme mecburiyetinde olan kazalar önceden 

belirlenirdi. Emirle talep edilen erzak toplanarak temin edilen hayvanlar vasıtasıyla 

belirtilen menzillere ulaştırılarak nüzul emini ve ganem emini gibi görevlilere teslim 

edilirdi. Sürsat bedelini nakdî olarak ödeyecek kazalarda da, gönderilen tahsil me-

murları tarafından belirlenen sürsat nakdi olarak tahsil edilir ve ordu hazinesine veya 

hazine-i amireye teslim edilirdi (Gökçe 2000:364). Burada ortaya çıkan önemli so-

runlardan birisi ister ayni ister nakdi olarak toplanan sürsat bedelinin masraflarının 

karşılanması sorunudur. Osmanlı masrafların toplanan bedeller içerisinden alınarak 

reayanın rahatsız edilmesinin önüne geçmeye çalışmıştır. 

Sürsat bedelinin tahsil edilmesi ve hazineye ulaştırılmasında sorun yaşanma-

ması için, bedelin tahsilatı için yapılan görevlendirmelerde kefil istenildiği görül-

mektedir. Çalışılan defterde Köstendil Kazasının sürsat bedelini tahsil etmek için 

gönderilen Hasan Ağa’ya defter emini Hüseyin Ağa kefil olmuş ve sonrasında 9Ni-

san 1711 (H. 20 Safer 1123) tarihinde defteri verilmiştir (MAD, 4521:12). Defterde 

Beğşehri Livasının sürsat bedelinin de “Bezirgan Osman Çelebi kefaletiyle merhum 



Serkan SARI 

276 

Yahya Efendinin yiğeni Derviş Ağa’ya” 19 Temmuz 1711 (H. 3 Cemaziyülahır 

1123) tarihinde verildiği görülmektedir (MAD, 4521:94). Defterlerde kefalet uygu-

lamasının yanında peşinat alımına da rastlamaktayız. Osmanlının eskiden beri uygu-

ladığı iltizam tecrübesinin bir ürünü olarak gelirin bir kısmını bazen de tamamının 

peşin ödediği görülmektedir. Karahisar-ı Sahip Livası sürsat bedeli “Sabıkan Osman 

Paşa Kethüdası Mehmed Ağa kefaletiyle kendine tabi Diyarbakırlı İbrahim Ağa’ya” 

4 Ağustos 1711 (H. 19 Cemaziyülahır 1123) tarihinde 1500 kuruş peşinat ödemek 

koşuluyla verilmiştir. Başka bir örnekte: Daha önceki kayıtlarda Rumeli Eyaleti, Paşa 

Sancağına tabi Görüce Kazasına tabi nahiye olarak kaydedilen Opar nahiyesi bu def-

terde kaza olarak kaydedilmiş ve sürsat bedelinin tahsili için Gürcü Mehmed ve Ali 

Ağa 7 Ağustos 1711 (H. 22 Cemaziyülahır 1123) tarihinde görevlendirilmiştir. Bah-

sedilen Ağaların bu görevi almalarında Selanik Baruthanesinde görevli İbrahim Ağa-

nın kefaleti ve ağaların bedelin 300 kuruşunu peşin ödemeleri etkili olmuştur. Kaza-

nın sürsat bedeli olarak 1580 kuruş kaydedilmiştir (MAD, 4521:7). Ödenen peşinat-

ların toplam bedele göre belirlenmediği görülmektedir. Merkezi idare tarafından sağ-

lam görülecek bir kefilin ve ödenecek peşinatın miktarının görevlendirmede öncelik 

sağladığı ve taliplerince teklif edildiği anlaşılmaktadır. Görevliler bazen taşradan ba-

zen de merkezde değişik kademelerde görev yapan bürokratlar içerisindeki talipliler-

den seçilebilmekteydi. Bahsedilen defterde Adana’nın sürsat bedeli için oluşturulan 

defterin “Sadrazam hazretlerinin ağalarından Ömer Ağa’ya verilmesi için ferman-ı 

şerif sadır olduğu”, bu nedenle bahsedilen sürsat bedelinin tahsili için Ömer Ağa’nın 

3 Nisan 1712 (H. 25 Safer 1124) senesinde görevlendirildiği anlaşılmaktadır (MAD, 

4521:96). 

Avarız, nüzul, sürsat ve iştira gibi halkın ödemekle yükümlü oldukları vergi-

lerin toplanmasında başlangıçta kadıların da önemli bir yer tutuğu anlaşılmaktadır. 

Ancak sonradan merkezden gönderilen görevliler bu bedellerin tahsilinde öncelikli 

rol oynamaya başlamışlardır. Bu değişime rağmen merkezden sürsat için görevlen-

dirilenlere, çıkabilecek sorunlarda yardımcı olunması için kadılara fermanlar gönde-

rildiği de görülmektedir (Selçuk, 2008:180). 

Sürsat bedelinin toplanmasında, bu iş için fermanla görevlendirilenler önce-

likli sorumluluk sahibi olarak görülmektedir. Merkezi hükümetçe belirlenen sürsat 

bedelinin toplanmasında taşrada karşılaşılan değişik problemlerle ilgi kadı, beyler-

beyi gibi görevlilere de hükümler gönderilerek gerekenlerin yapılması ve belirlenen 

bedelin tahsilinin sorunsuz gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Çalışılan defterde sürsat bedelinin toplanmasında bazı sorunların yaşandığı an-

laşılmaktadır. Karahisar-ı Şarki Livasında dokuz kazada bazı kimselerin sürsat bede-

lini ödemedikleri görülmüş ve 29 Temmuz 1712 (H. 25 Cemaziyülahır 1124) tari-

hinde bahsedilen livanın kadılarına bir hüküm gönderilmiştir. Bahsedilen hükümde 
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bu sene içerisinde yapılması düşünülen sefer-i hümayunun masrafları için nısf sürsat 

bedeli istendiği, dokuz kazada bazılarının belirlenen bedeli ödemediği emre riayet 

etmeyip defteri geri gönderdikleri görülmüştür. Kadılara gönderilen hükümde, belir-

lenen sürsat bedelinin hazine-i hümayuna ulaştırılması istenmiş, şayet itaat etmeyip 

bedelin toplanmasını engelleyenlerin malına el konulup başka bir yere sürülmeleri 

istenilmiştir (MAD, 4521:61). İncelenen defter içerisinde benzer örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Ortaya çıkan problemlerin halledilmesi için başta kadılar olmak üzere 

taşradaki görevlilere hükümler gönderildiği görülmektedir. Teke, Alaiye ve Hamid 

sancağında belirlenen sürsat bedelinin tamamının alınamaması nedeniyle adı geçen 

sancaklardaki kazaların kadılarına, müsellemlerine, kethüdalarına, yeniçeri serdarla-

rına ve ayanlarına hüküm gönderildiği görülmektedir (MAD, 4521:62). 

Bir harp mükellefiyeti olarak ortaya çıkan sürsat resmi bazen aynî bazen de 

nakdî olarak alınan bir vergi iken zamanla süreklilik arz eder bir duruma gelmiştir. 

Aslında Sürsat vergisi, ordunun iaşe ihtiyacı için gerekli görülen malları temin etmek 

maksadıyla ortaya çıkmış bir vergidir. Bahsedilen ihtiyaçlar için sürsat zahiresi kav-

ramı kullanılmıştır. Belirlenen sürsat zahiresi için merkez tarafından bir fiyat belir-

lenmiş ve adına sürsat bedeli veya bedeliyesi denilmiştir. İzah edilen bu tutarın, sür-

sat memuru denilen görevliler tarafından, halktan tekâlif-i harbiye olarak tahsil edil-

diği anlaşılmaktadır (Pakalın 1956:300). 

İncelenen defterlerde sürsat zahireleri farklılık göstermekle birlikte benzer za-

hireler üzerine yoğunlaşıldığı anlaşılmaktadır. İncelenen defter de sürsat bedelleri 

icmal olarak kaydedilmiş olmasına rağmen menzillere gönderilmesi istenen zahire-

leri görmemiz mümkün olmaktadır. Defterde menzillere gönderildiği kaydedilen sür-

sat zahireleri arpa, un, odun ve samandan oluşmaktadır. Diğer sürsat defterlerinde 

gördüğümüz bal, peksimet, ağnam gibi diğer zahirelerin bu defterde yer almadığı 

anlaşılmaktadır (MAD, 4521:122). 

Defterde menzillere gönderilmek için toplanan arpa ve un kile olarak kayde-

dilmiştir. Osmanlıda arpa ticaretinde kullanılan bir İstanbul kilesinin 22.25 kg olduğu 

hesaplanmıştır (Hinz 1990:51). Kayıtlar incelendiğinde değişik menzillere gönderi-

len sürsat zahireleri içinde arpanın önemli bir yekun tuttuğu anlaşılmaktadır. 1712/13 

(H. 1124) sürsatı içerisinde değişik menzillere toplam 119.245 kile arpa gönderilmiş-

tir. Başta ekmek yapımı olmak üzere ordunun yemekleri için toplanan un 7643 kile 

olarak kaydedilmiştir. Çalışılan defterde arpa ve unun yanında 3.958 araba odun ve 

8.977 kantar samanda ilgili menzillere ulaştırılmıştır (MAD, 4521:122). 

Menzillere gönderilen sürsat zahireleri incelendiğinde, en çok zahirenin Ru-

meli’deki ilk hareket noktası olan Edirne Sahrası ve deftere son menzil olarak görü-

len İsakçı menzillerine gönderildiği görülmektedir. Yapılan çalışmada Edirne’ye 
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20.713,50 kile arpa, 1.295 kile un, 523 araba odun ve 1.945 kantar saman toplanmış-

tır. Defterde son menzil olarak görülen İsakçı’ya da 15.337,50 kile arpa, 1212 kile 

un, 311 araba odun ve 1300 kantar da saman toplanılmıştır (MAD, 4521:122). Def-

terde verilen rakamlar incelendiğinde asıl yığınağın bahsedilen iki menzile yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 1: Menzillere Gönderilen Sürsat Zahireleri. 

Menzil 
Arpa 

(Kile) 

Un 

(Kile) 

Odun 

(Araba) 

Saman 

(Kantar) 

Büyük Çek-

mece 
2453,5 170 58 200 

Küçük Çek-

mece 
3158 180 75 225 

Silivri 5513,75 300 100 375 

Kınıklı 5662,75 350 136 450 

Toplam 16788 990 379 1250 

Çorlu 3022 203 106 200 

Karışdıran 4510 303 107 335 

Burgos 6461,75 350 205 400 

Baba-yı Atik 4240 200 145 450 

Toplam 35022,75 2046 943 2660 

Havsa 3031 165 55 200 

Edirne 20713,50 1295 523 1945 

Akpınar 622,75 263 300 125 

Büyük Der-

bend 
4887,50 313 350 146 

Toplam 69877,25 4082 2171 5076 

Paşa Köyü 3343,75 163 325 81 

Bahşalı 2204,75 113 40 150 

Karinabad 1225 50 20 500 
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Aydosd 850 50 25 125 

Toplam 77500,75 4458 2581 5932 

Nadir Der-

bendi 
1062,5 113 70 100 

Kırkgeçid 4655,25 320 388 260 

Köprü Köyü 648,5 75 75 40 

Prevadi 1976,25 150 100 140 

Toplam 85843,25 5116 3114 7472 

Kozluca 3688,75 230 50 230 

Evşenli 3012,50 175 150 180 

Hacıoğlu 1731,25 200 65 110 

Musa Bey 231,25 75 20 170 

Toplam 96407 5796 3399 7162 

Tekfur Gölü 1170 85 38 65 

Uzun Ali Ça-

yırı 
462,5 50 10 75 

Müfti Yaylası 3350,25 275 145 200 

Babadağı 818,75 100 15 50 

Toplam 102208,50 6306 3607 7552 

Hacıkey Kış-

lası 
1698,75 125 40 125 

İsakçı 15337,50 1212 311 1300 

Genel Toplam 119244,75 7643 3958 8977 

 

Menzillere yakın kazalardan aynî olarak alınan sürsat bedeli Rumeli ve Ana-

dolu caniplerindeki daha uzak vilayet ve kazalardan nakdî olarak tahsil edilme yo-

luna gidilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde Rumeli canibinde bulunan kaza ve livalar-

dan 1712/13 (H. 1124) sürsat bedeli olarak toplam 209.029 kuruş ve Anadolu cani-

binden de 436.503,5 kuruş tutarında bir bedel toplanılması planlanılmıştır (MAD, 
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4521:122). Burada verilen tutarlar değerlendirilirken defterde nısfî tutarda bedel alın-

masının istenildiği unutulmamalıdır. 

Defterde bulunan 25 Kasım 1712 tarihli bir kayıtta, hicri 1124 senesinde mü-

tememmim olan seferi hümayun için fermanla Rumeli ve Anadolu caniplerinin sürsat 

defterinin oluşturulduğu kaydedilmiştir. 1712/13 (H. 1124) senesi sürsat bedelinin 

aslı bu minval üzere bağlanıp defterdar efendi tarafından sürsat verilmiştir ifadeleri 

yer almaktadır (MAD, 4521:122). Buradan bu kayıttan, 19 Temmuz 1711(H. 3 Ce-

maziyülahır 1123) tarihli fermanla 24 Temmuz’da başlayan sürecin 25 Kasım 1712 

(H. 25 Şevval 1124) tarihinde bitirildiği anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç 

Osmanlı Rus ilişkileri aynı kültür coğrafyası içerisinde bulunmaları nedeniyle 

şekillenmiş görünmektedir. Aynı coğrafya içerisinde hakimiyet oluşturma isteği ne-

deniyle daha çok savaşların şekillendirdiği bu ilişkiler zaman içerisinde diğer alan-

lara da yansımıştır. 

Savaş hazırlıkları içerisinde değerlendirilebilecek bir uygulama olarak sürsat 

bedeli tahsili dikkati çekmektedir. bir harp mükellefiyeti olan sürsat bedeli ordunun 

ihtiyacı olan zahirenin halktan satın alınmasının sağlanarak menzillere ulaştırılma-

sını hedeflemektedir. Ordunun hareket sahasına yakın kazalar merkezce belirlenen 

sürsat zahiresini yine merkezce belirlenen fiyat üzerinden satar ve bu zahireler belir-

lenen menzillere ulaştırılırdı. Ordunun geçeceği güzergaha uzak bölgelerde bulunan 

kazalardan ise belirlenen zahirelerin bedelleri nakdi olarak alınır ve haziney-i ami-

reye teslim edilirdi. Sonraki yıllarda bahsedilen vergi ekonomik sıkıntılar nedeniyle 

süreklilik arz eder bir duruma gelmişti. 

Çalışmamız 1712 (H. 1124) senesinde tahsil edilmek istenen sürsat vergisi ile 

alakalıdır. Bu dönem Osmanlı ve Rusya’nın Prut savaşı sonrası, anlaşma maddele-

rine uyulmaması nedeniyle Osmanlının Rusya’ya savaş ilanına karar verdiği fakat 

anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi ile harp kararından vazgeçildiği bir dönem-

dir. Bahsedilen dönemde yarım sürsat bedeli tahsili yapıldığı görülmektedir. 

Bahsedilen sürsat bedelinin tahsili için ilk emir 19 Temmuz 1711 (3 Cemazi-

yülahır 1123) tarihinde gönderilmiştir. Bu tarih Prut seferi öncesi ordunun Falçı Men-

ziline ulaştığı tarihle aynı zamana tekabül etmektedir. Emirde, Anadolu ve Rumeli 

Caniblerinde bulunan kaza ve vilayetlerden yarım sürsat tahsili yapılması istenmek-

tedir. Rumeli’de menzillere yakın kazalardan ayni, menzillere uzak kazalardan ve 

Anadolu canibinden de bulunan kaza ve vilayetlerden nakdî olarak yarım sürsat be-

deli alınması istenmiştir.  
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Aynı sürsat bedeli tahsili için 24 Temmuz 1711 (8 Cemaziyülahır 1123) tari-

hinde gönderilen ikinci emirde 1712 (H: 1124) senesinde yapılacak sefer- hümayu-

nun masraflarının çok olacağından bahisle yarım sürsat bedeli tahsil edilmesi istenil-

miştir. Bahsedilen emrin tarihi Prut Antlaşmasının iki gün sonrasına tekabül etmek-

tedir. 

Çalışılan sürsat defteri bahsedilen emirler sonrasında tutulan defterdir. Emre 

uygun olarak Rumeli canibinde menzillere yakın kazalardan aynî bedel alınmıştır. 

Belirlenen sürsat zahiresinin arpa, un, odun ve samandan oluştuğu görülmekte olup 

yukarıda listesi verilen menzillere ulaştırıldığı görülmektedir. Aynî olarak alınan be-

delin haricinde Rumeli canibinde bulunan kaza ve livalardan toplam 209.029 kuruş 

ve Anadolu canibinden de 436.503,5 kuruş sürsat bedeli olarak tahsil edilmiştir. 

Defter incelendiğinde bahsedilen sürsat bedelini tahsil etmek için mübaşirler 

atandığı görülmektedir. Mübaşirlerin bu görevi alabilmek için kefil göstermek zo-

runda kaldıkları ve toplam bedelin belirli bir kısmını peşinat olarak ödemeleri gerek-

miştir. Gönderilen emirlerde mübaşirlerin halktan masraf veya harç adı altında başka 

bir bedel istememesi ve masrafları için toplanan sürsat bedelinin her bin kuruşu için-

den 12,5 kuruşu almalarını ve deftere kaydetmelerini istemiştir. Defterde, masraflar 

için daha önceki uygulamalara atıf yapıldığı 1688/89 (H. 1100) senesine kıyasla bu 

rakamın belirlendiği anlaşılmaktadır. 

Sürsat bedeli tahsilinin 25 Kasım 1712 (H. 25 Şevval 1124) tarihinde bitirildiği 

anlaşılmaktadır. Bazı problemli kazalarda ise bedelin tahsili için kadı, naib gibi taşra 

görevlilerine yazılar gönderilerek sonraya bırakıldığı emre itaat etmeyip bedelin tah-

silini engelleyenlerin uyarılması ve itaat etmezlerse mallarına el konularak sürgün 

edilmeleri emredilmiştir. 
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BAUMAN’IN POSTMODERN  

ETİK ANLAYIŞI 
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ÖZET: Toplumsal hayatı oluşturan ana kavramlardan biriside ahlaktır. 

Bir tanıma göre ahlak, insanlar arası ilişki türlerinden biri olan ve belirli bütün-

lükte bir kişinin belirli bütünlükte bir başka kişiyle eylemde bulunarak yaşadığı 

değer temelli ilişkidir. Dolayısıyla insanlar toplum içerisinde var olurlar ve di-

ğer kişilerle ilişki halindedirler. Bu ilişkiler kişilerin gündelik yaşamlarını oluş-

turur ve günlük yaşam ahlaki bir karaktere sahiptir. Ahlaka ait kavramlar gün-

lük yaşam içerisinde cisimleştirilirler ve bu yönleriyle de toplumsal hayatın ku-

rucusudurlar. Toplumsal yaşamın kurucu aynı zamanda da birleştirici bir un-

suru olan ahlaki kurallar hakkında felsefeciler ile sosyologların konuyu ele alış 

biçimleri birbirlerinden derin ayrılıklar göstermektedir. Filozoflar daha çok ah-

lakın kaynağı, iyi ve kötü’nün ne’liği gibi sorulara cevap ararken, sosyologlar 

ise daha çok ahlakın bireyde ve toplumda nasıl bir işlev gördüğü ile daha fazla 

ilgilenmektedirler.      

Etik ve Ahlak kavramları günlük dilde birbirlerinin yerine kullanılabi-

len, birbirlerinin yerine geçen hatta günlük kullanımda aynı anlamlara işaret 

eden kavramlar olarak kullanılmaktadır. Oysa etik’i ahlak üzerine düşünebilme 

etkinliği olarak gören düşünürlere göre ahlak, olgusal ve tarihsel olarak yaşa-

nan bir şey olmasına karşın etik, felsefi disiplinin adıdır. Etimolojik olarak ba-

kıldığında ise her iki kavramında töre, gelenek, alışkanlık gibi birbirine yakın 

anlamda kullanıldığı görülmektedir. Oysa etik ve ahlakın aynılığına katılmayan 

birçok görüşte bulunmaktadır. Örneğin, Hartmann, ahlakların çoğul olduğunu 

oysa bir felsefe disiplini olarak etik’in tekilliğini öne sürer. Bu anlamda her iki 

kavram arasında ortak bir noktada buluşmayı sağlayabilecek değerler kavra-

mına geçiş yapar. Ona göre ahlak, değerler dünyasının bir parçası olup iyi ve 

kötü başta olmak üzere bir yargı biçimini kapsamaktadır.  

Durkheim’e göre derinlemesine ilerleyen bu değişim karşısında gele-

neği ve adetleri yeniden dirilterek ahlaki buhran engellenemezdi. Ahlaki buh-

ranın sebebi fikri bir hastalık olmadığının da altını çizen Durkheim, topluma 

gerekli olan yeni ahlakın da henüz kurulmamış olduğundan bahsetmekteydi. 

Bu anlamda Bauman’da, modernizmin başlangıç dönemlerinde Durkheim’in 

yapmış olduğu çağrıyı postmodernizme giriş döneminde yenilemektedir. 

Çünkü modernizmle birlikte yok olup giden birçok şey yeniden diriltilemezdi. 

Post-modernizmle birlikte teknolojinin gelişmesi, insan haklarının 
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genelleşmesi, öteki ile ilişkilerin daha karmaşık yapılar haline gelmesi, küre-

selleşme olgusu sonrasında sermayenin ve ulus-aşırı yönetimlerin gücünün art-

ması gibi daha birçok nedenden ötürü toplumsal yapı derinden değişmektedir. 

Bu anlamda, modernizmin başlangıç döneminde Durkheim tarafından yapılmış 

olan denemeyi Bauman postmodernizmin eşiğinde yeniden yapmaktadır. 

Bauman tarafından sistemleştirilmeye çalışılan post-modern etik, kendi 

söylemi içerisinde her ne kadar sorunlardan arındırılmış görünüyor olsa da bir-

çok sosyal bilimci tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Biz çalışma-

mızda, post-modern etik kavramının içerimlerini ve diğer etik tanımlarından 

ayrıştığı noktaları anlamaya çalıştık. Bu kapsamda sonuç kısmında da Bau-

man’a yöneltilen eleştirilerle de post-modern etik’in açmazlarına kısaca vurgu 

yaptık.   

Anahtar Kavramlar: Bauman, post-modernlik, modernizm, etik, 

ahlak 

 

According to Bauman's Postmodern Ethics 

 

ABSTRACT: One of the main concepts of social life is morality. Ac-

cording to a definition, morality is a value-based relation that is an interpersonal 

relation type a person with certain integrity experiences with another person 

that has a certain integrity. In this respect, people exist within society, and are 

in contact with other people. These relations constitute the everyday lives of 

individuals; and daily life has a moral character. According to Durkheim, in the 

face of this deeply progressing change, the moral crisis could not be prevented 

by reviving customs and traditions. Durkheim emphasized that the cause of the 

moral crisis was not an intellectual disease, and argued that the new morality 

that was needed for the society was not yet established. In this sense, in early 

periods of postmodernism, Bauman renewed the call, which was made by 

Durkheim in the beginning period of modernism. Because, with modernism, 

many things that disappeared could not be revived. The social structure is chan-

ging deeply because of many other reasons like the development of technology, 

generalization of human rights, the relations with “the other one” becoming 

more complex structures, and the increase of the power of capital and of the 

transnational governments. In this sense, at the beginning of postmodernism, 

Bauman repeated the trial of Durkheim that was made on the verge of postmo-

dernism. Although postmodern ethic, which was systematized by Bauman, se-

emed to be free of problems in its own discourse, it was also exposed to serious 

criticisms by many social scientists. In the present study of ours, we tried to 

understand the points of post-modern ethics implications and the points it dif-

fered from other ethical definitions. In this context, in the conclusion part, we 

briefly emphasized the dilemmas of post-modern ethics with the criticisms that 

were directed to Bauman. 

Keywords: Bauman, Ethic, Postmodernism, Modernism, Moral 
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Giriş 

Toplumsal hayatı oluşturan ana kavramlardan biriside ahlaktır. Bir tanıma 

göre ahlak, insanlar arası ilişki türlerinden biri olan ve belirli bütünlükte bir kişinin 

belirli bütünlükte bir başka kişiyle eylemde bulunarak yaşadığı değer temelli ilişki-

dir. (Kuçuradi, 2006:4) Dolayısıyla insanlar toplum içerisinde var olurlar ve diğer 

kişilerle ilişki halindedirler. Bu ilişkiler kişilerin gündelik yaşamlarını oluşturur ve 

günlük yaşam ahlaki bir karaktere sahiptir. (Giddens. 2012:107)Ahlaka ait kavramlar 

günlük yaşam içerisinde cisimleştirilirler ve bu yönleriyle de toplumsal hayatın ku-

rucusudurlar. Toplumsal yaşamın kurucu aynı zamanda da birleştirici bir unsuru olan 

ahlaki kurallar hakkında felsefeciler ile sosyologların konuyu ele alış biçimleri bir-

birlerinden derin ayrılıklar göstermektedir. Filozoflar daha çok ahlakın kaynağı, iyi 

ve kötü’nün ne’liği gibi sorulara cevap ararken, sosyologlar ise daha çok ahlakın bi-

reyde ve toplumda nasıl bir işlev gördüğü ile daha fazla ilgilenmektedirler.      

Etik ve Ahlak kavramları günlük dilde birbirlerinin yerine kullanılabilen, bir-

birlerinin yerine geçen hatta günlük kullanımda aynı anlamlara işaret eden kavramlar 

olarak kullanılmaktadır. Oysa etik’i ahlak üzerine düşünebilme etkinliği olarak gören 

düşünürlere göre ahlak, olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşın 

etik, felsefi disiplinin adıdır. Etimolojik olarak bakıldığında ise her iki kavramında 

töre, gelenek, alışkanlık gibi birbirine yakın anlamda kullanıldığı görülmektedir. 

Oysa etik ve ahlakın aynılığına katılmayan birçok görüşte bulunmaktadır. Örneğin, 

Hartmann, ahlakların çoğul olduğunu oysa bir felsefe disiplini olarak etik’in tekilli-

ğini öne sürer. Bu anlamda her iki kavram arasında ortak bir noktada buluşmayı sağ-

layabilecek değerler kavramına geçiş yapar. Ona göre ahlak, değerler dünyasının bir 

parçası olup iyi ve kötü başta olmak üzere bir yargı biçimini kapsamaktadır (Harald, 

1997:336). 

Ahlak konusu üzerinde yapılan tartışmaların sınırsızlığı düşünüldüğünde bu 

tartışmalar çalışmamızın kapsamını zorlaştıracağı için bu konuda sadece postmodern 

etik kavramı çerçevesinde etik ve ahlak kavramları bağlamında durulacaktır. Bu kap-

samda da Bauman’ın çok sık atıflar yaparak, etik ve ahlak kavramlarının kökenine 

ilişkin düşüncesinin temellerini oluşturduğu Levinas’ın ahlakın kaynağı konusunda 

ki görüş temel alınacaktır. Ona göre en basit tanımıyla ahlak düşüncesi, doğuştan 

insanın içerisinde mevcut olan ancak hiçbir hedefe hizmet etmeyen tutumdur (Bau-

man, 2009:31). Bauman en temel referans olarak bu tanımı kabul etmektedir.  

Aslında sosyolojisinin kurucularından olan Durkheim 1893’te yayımladığı 

“İçtimai İş Bölümü” adlı eserinde bile yaşadığı dönemin büyük bir ahlaki kriz içeri-

sinde olduğundan bahsetmekteydi. Kısa zaman içerisinde ve hızlı bir biçimde top-

lumsal yapılar derin şekilde değişmiş, geleneğin saltanatı bir anda yıkılmıştı. Birey, 
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toplumun önüne geçmiş, bireysel taleplerle toplumsal talepler arasında çatışmalar 

meydana gelmiştir. Durkheim’e göre derinlemesine ilerleyen bu değişim karşısında 

geleneği ve adetleri yeniden dirilterek ahlaki buhran engellenemezdi. Ahlaki buhra-

nın sebebi fikri bir hastalık olmadığının da altını çizen Durkheim, topluma gerekli 

olan yeni ahlakın da henüz kurulmamış olduğundan bahsetmekteydi. (Kösemihal. 

1971:59) Bu anlamda Bauman’da, modernizmin başlangıç dönemlerinde Durk-

heim’in yapmış olduğu çağrıyı postmodernizme giriş döneminde yenilemektedir. 

Çünkü modernizmle birlikte yok olup giden birçok şey yeniden diriltilemezdi. Post-

modernimzle birlikte teknolojinin gelişmesi, insan haklarının genelleşmesi, öteki ile 

ilişkilerin daha karmaşık yapılar haline gelmesi, küreselleşme olgusu sonrasında ser-

mayenin ve ulus-aşırı yönetimlerin gücünün artması gibi daha birçok nedenden ötürü 

toplumsal yapı derinden değişmektedir. Bu anlamda, modernizmin başlangıç döne-

minde Durkheim tarafından yapılmış olan denemeyi Bauman postmodernizmin eşi-

ğinde yeniden yapmaktadır.  

 

Klasik ve Modern Yorumlarda Etik 

Ahlak tanımlamalarında göze çarpan en önemli nokta ahlakın iyi ve kötü ta-

nımlamaları üzerinden yapılıyor olmasıdır. Ahlak tanımlarını iyilik ve hak fikirleri 

üzerinden tanımlanmaya çalışılmasını yüksek ahlakın ne olması gerektiğine indirge-

dikleri için Durkheim eleştirir.(Durkheim. 2004:81) Durkheim, ahlak kurallarını 

ikiye ayırır ve birincisini bireysel ahlak olarak nitelendirir. İkincisi ise başka insan-

larla kurduğumuz ilişkiden ileri gelen toplumsal ahlaktır. Bu anlamda vicdan’ın ah-

lak şuurunu oluşturduğunu bu yüzden de ahlak şuurunun bireyden bireye değişme-

yeceğini söyler.  (Durkheim. 1986:12)  Toplumsal ahlakın en yüksek noktasına ancak 

aşağı ama son derece baştan çıkarıcı faydalar feda edilerek ulaşabilir; bunların baştan 

çıkarıcılığı ne kadar fazla ise onlardan yapılan fedakârlık ne kadar derinse, ulaşılan 

yükseklik o kadar yücedir.  (Simmel. 2009:73) Dolayısıyla ahlaki davranışlar bilinçli 

bir seçim ve tercihle yapılan eylemlerdir. Bu tercihleri yapan bireylerin özgür irade-

leri seçim yapma konusunda belirleyicidir. Özgür irade ile yapılan her tercihin sonu-

cunda ahlaksal eylem bazı şeyleri kapsarken diğer bazı şeyleri de dışarda bırakır. 

Dolayısıyla ahlaki eylemlerin yöneldiği hedefler doğrultusunda ahlaksal eylemin da-

ima başkalarına yönelik eylemler olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekmektedir 

(Özlem. 2004:129).   

Bauman daha çalışmasının en başında postmodern etik ve postmodern ahlak 

arasında bir ayrıma gider ve kendinin üzerinde yoğunlaştığı alanın postmodern etik 

olduğunu söyler. Bu anlamda etik ve ahlak arasında yapılmakta olan klasik ayrımı o 

da yapar ve aslında postmodern etik çalışmasının asıl amacının bizzat postmodern 
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perspektifin kendisi olduğunu söyler. (Bauman. 2011:9) Bauman tam da burada bizi 

yeni bir kavramla karşılaştırır: postmodern perspektif. Postmodern perspektif (Lyo-

tard. 20013:34), modernliğin kendini inşa ederken veya içerisinden güç kazanarak 

çıktığı büyük krizleri aşarken kendi üzerinde yapılan tartışmaları bir biçime etkisiz 

kılarak yeni yanılsamalar meydana getiriyordu. Bu anlamda Bauman tarafından ta-

nımlanan postmodernlik süreci modernliğin yanılsamalarını ortadan kaldırarak, bazı 

hedeflerin ulaşılabilir olmadığının kabul edilmesi olarak ortaya konmaktadır.  

Postmodern etiğin klasik etik çalışmalarına çok yeni şeyler eklemediği inan-

cında olan Bauman, yeni olan şeyin yaklaşım tarzı olduğunu ileri sürmektedir. Tam 

da burada insan hakları, toplumsal adalet, kitlesel ve toplumsal barış ile sosyal ada-

letin gerçekleştirilmesini etik kapsamında tartışma konusu yaparak bütün bu konula-

rın yeni bir yöntemle ele alınması ile postmodern etik sürecinin başlayacağını söyler. 

Modernlik, uzun ve yorucu bir toplumsal değişim sürecinin sonucu olarak ahlak so-

rununu doğru ve yanlış arasındaki ayrımı çokta muğlak olmayan bir biçimde tanım-

laması ile belirli bir aşamaya getiriyordu. Aslında modernliğin ahlak konusunda yap-

mış olduğu bu birleştirme çabası uzaktan bakıldığında her şeyiyle bir bütünlük görü-

nümü arz eden geleneksel toplum yapılarından çokta uzak bir bakış açısı ortaya koy-

muyordu. Aydınlanmanın insan hakları, özgürlükler, uygarlık, akıl ve ahlak imgele-

rinin boş olduğuna inanan bir sürü düşünür vardı (Harvey. 2010:29 ). Çünkü Hristi-

yan teolojiside ortaçağ boyunca insanın eylemlerinin hakikati üzerine yürüttüğü tar-

tışmalarda ana konu olarak özgür irade meselesini gündeme getiriyordu. Yanlış ve 

doğru arasında yapılacak bir tercih, Tanrı tarafından bireylere verilmiş özgür irade 

sonucunda bir tercih olarak ortaya konan davranışları işaret etmekteydi. Tanrı’nın 

emirlerini ihlal etmek, O’nun ilahi yasaları karşısında farklı tutumlar içerisinde bu-

lunmak kötü, bunun tam tersi ise iyi olarak görülmekteydi. Dolayısıyla Tanrı’nın 

buyruklarına uygun davranışlarda bulunmak doğru yolda olmak anlamına gelecekti. 

Doğru yolda olmak ise bir tercih meselesi haline gelecekti. Tam da burada hesaplan-

ması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gereken, kişinin seçmesi gereken eylemlerdir, 

seçebilecek olan ama seçilmeyen öbür davranışlar arasından seçtiği eylemlerdir. (Ba-

uman.2011:13) Dolayısıyla değerlendirme ölçütü olarak kullanılacak olan her ne ise 

doğrunun ve yanlışın belirleyicisi o olacaktır. Modernlik böylesi bir süreci tam orta-

sından parçalamıştır. Doğru yol ya da hakikat modernliğin getirmiş olduğu köklü 

değişimler sayesinde tek ve bölünmez olandan ayrılmış ve “ekonomik olarak makul”, 

“ahlaki olarak uygun” ve “estetik olarak hoş” olarak bölümlere ayrılmasıyla eylem-

lerin bir açıdan doğru iken başka açılardan yanlışlanabilirliği süreci başlatılmış oldu.  

Bölünme, çeşitlilik ve müphemlikle varlığını sürdüren modernlik, dinsel 

dogma olarak kabul ettiği inançların bireyler nazarında değer yitimine uğraması so-

nucunda bireyselleşme sürecinin başlamış olduğu kabul edilmektedir. Bauman, 
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modernliğin ilk kurucu kadrolarının ahlakı, tamda bu yüzden, bireylerin uyması ge-

reken ahlaki kuralların doğal ve tabii yasalardan değil de tasarlanması, planlanması 

ve insan yaşamına adapte edilmesi gereken bir şey olduğunu hissettiklerinin altın çi-

zer. Bu bakış açısı sonrasında ise bireylerin ve toplumların yaşamlarına zor kullan-

mak da bir seçenek olmak üzere uyması ve uydurulması zorunlu ahlaki kuralların 

inşa edilerek bireylere dayatıldığını iddia eder. Aslında bu iddiasında haksız da de-

ğildir. Sosyolojinin ilk kurucularını din, ahlak ve toplum üçlemi hakkında kurmuş 

oldukları bağlantılara kısaca bir göz atmamız bile bu gerçeği çok açık biçimde gör-

memizi sağlayacaktır. 

Bauman bu kuralları ‘ustalıkla uyumlulaştırılmış bir dizi rasyonel kural’ ola-

rak nitelendirirken, pozitivizmin dine ve doğaya yaklaşımı derinden sarstığı bir dö-

nemde aklın herşeye gücü yeten bir enstrüman olarak, daha uygar, daha barışçıl ve 

daha rasyonel bir ‘iyi’nin kabul edilmesinin bu süreci yarattığını ifade etmiştir.  Bi-

reylerin kötü itkileri kontrol altında tutulmalı ve bunu da yapacak olan rasyonel dü-

şünce aracılığı ile rasyonel olarak tasarlanmış dışsal baskılar sonucunda mümkün 

olabilecekti. Comte’un önerdiği insanlık dini tam da bu duruma en güzel  örnektir.      

Modern devlet uygulamalarında ‘zora dayalı tekbiçimleştirme’ çabalarını yasa 

koyucular gerçekleştirmektedir. Modern ulus-devletin en belirgin ve ayırt edici vasfı 

zor kullanma gücünü elinde bulunduruyor olmasında yatmaktadır (Weber. 2005:30). 

Tam da bu noktada felsefeciler ile yasa koyucular arasında doğru olan davranışlara 

uyma konusunda bir farklılık ortaya çıkıyordu. Felsefeciler, doğru davranışlar uyma-

nın bu davranışların doğruluğuna olan inancın pekişmesi sonrasında daha da artaca-

ğını ve bireylerin ikna eylemleri sonucunda bir davranışın doğruluğu konusunda fi-

kirlerinde değişim olabileceğine inanmaktaydılar. ‘Neden bu kurallara uymalıyım’ 

sorusuna verilecek ikna edici cevaplar özgür bireylerin davranışlarını daha anlamlı 

kılmak için cevabı tutarlı bir biçimde verilmesi gereken sorulardı. Bireyler, ahlaka 

dayalı olan davranışların ahlaka dayalı olmayan davranışlardan daha kabul edilebilir 

olduğuna inandıklarında istekli davranışlarda bulunacaklar bu da sosyal denge açı-

sında olumlu sonuçlar doğuracaktı.   

Bauman gibi etik kavramının sınırlarını bu bağlamda çizen bir başka önemli 

düşünürde Badiou’dur. Her iki düşünürün etik yaklaşımları arasında birbirlerine ya-

kın temel noktalar bulunmaktadır. Badiou, etik kavramının tanımlanması sürecinde, 

günümüzde bu kavramın insan hakları ve bu kavramın içerisinde mündemiç olan 

canlı varlıkların hakları olarak algılanması konusunda görünmeyen bir baskı yaşan-

dığını iddia eder. Dolayısıyla, bu önermeye ek olarak genel geçerliği olmayan, her-

kesin ortak bir biçimde kabul edebileceği bir insan öznesinin var olmasına bağlı bir 

zorunluk olduğunu iddia eder. Evrensel bir insan öznesi tanımı yapıldığında ise ya-

şama hakkı, kötü muamele görmeme hakkı ve temel özgürlükler olarak kabul edilen 
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düşünce ve ifade özgürlüğü ile birlikte demokratik tercihlerde bulunarak yönetime 

katılma durumlarını kapsayacak bir tanım olacaktır. Etik ise tüm bu hakların korun-

ması, savunulması ve genişletilmesi olarak gösterilecektir. (Badiou. 2013:21) 

Badiou, etik konusu tartışılmaya başlandığında Foucault, Althusser ve Lacan 

için her üçünün de bir davanın dikkatli ve cesur militanları olduğunu söylemektedir 

(Badiou. 2013:23). Aslında Badiou tarafından yapılan bu ciddi eleştirinin altında ya-

tan ana neden her üç düşünüründe son dönemi etkileyen büyük düşünürler olmala-

rıydı. Yani, onların yanılsamalarının sonuçları beklenenden daha fazla tahribata yol 

açabilirdi. Çünkü Foucault gibi son derece önemli bir ismin bütün zamanını 

mahkûmların şartlarının iyileştirmesine ayırdığını düşünen Badiou, Lacan gibi büyük 

bir isminde zamanının büyük çoğunluğunu insanları dinleyerek geçirdiğini iddia edi-

yordu. Althusser’i ise diğer iki düşünürden daha farklı bir konuma yerleştiren Ba-

diou, onu özgürleştirici bir siyaset anlayışını gerçekten yerine getirmek isteyen biri 

olarak nitelendiriyordu. Dolayısıyla her iki düşünürün modern dönemlerin etik yo-

rumcularına karşı eleştirdikleri noktalarda ve eleştirel bakış açılarında yakın benzer-

likler bulunmaktadır.  

 

Postmodern Etik ve Bileşenleri 

Modern ahlak tasarımı müphem olmayan ve aporetik olmayan etik bir kodla 

yazılabilirdi. Kimi sosyal bilimci bunu başardığını düşünmeye başladığında süreç 

tam bir kargaşa ile sonuçlandı ve süreç postmodernizmin istediği noktaya geldi. Mo-

dernliğin bu yaratım ve tasarım sürecinde ortaya koyduğu yoğun enerjinin boşa git-

tiği, yanlış yerde kullanıldığı bu yüzdende imkânsız olanı, gerçekleşmesi muhtemel 

olmayan umutları ve verimsiz çabaları temsil ettiği ortaya konulmuştur. Bu bakım-

dan Bauman’a göre aporetik olmayan, müphem olmayan bir ahlâk, evrensel olan ve 

“nesnel temellere dayanan” bir etik, pratik olarak imkânsızdır; hatta belki de bir oxy-

moron, terimlerdeki bir çelişkidir. (Bauman. 2011:21) Bu anlamda modern ahlak ile 

çelişik durumu ortaya koyan Bauman, yukarda kısaca izah etmeye çalıştığımız post-

modern perspektiften bakıldığında ahlaki durumun dört önemli işaretinin olduğunu 

ifade eder.  

Bu dört işaretin belki de en önemlisi insanın varlığının bizzat iyiliği ya da kö-

tülüğü barındırıyor olduğunu iddia eden geleneksel görüşler hakkında ki eleştirel tu-

tumudur. İki uç görüşten birisi olan insan özünde iyidir dolayısıyla kendi doğal do-

ğasına uygun olarak hareket etmesini sağlamak onun iyi davranışlarda bulunması için 

yeterlidir görüşüdür. Diğer görüş ise, insanın özünde kötü olduğunu, kötülüğü engel-

lemek için ise kendi özgür iradesi ile davranmasının sınırlandırılması gerekmektedir 

görüşüdür. Bauman, bu iki görüşe de katılmaz ve insanın özünde ne sadece iyi ne de 



Serkan YORGANCILAR 

292 

sadece kötü olduğu görüşünü reddeder. Ona göre insan ahlaki olarak müphemdir. 

Müphem olmayan bir ahlakın varoluşsal olarak imkânsız olduğuna inanan Bauman, 

modernistlerin inandığının aksine rasyonelliğin iyi olanın yapılacağı beklentisini za-

yıflatacağını iddia eder. (Bauman. 2011:22 ) 

İkinci önemli işaret, birinci işaretin kaldığı yerden devam eder ve ahlaki feno-

menlerin rasyonelliğini sorgular. Ona göre postmodern etikte aslolan ahlaki davranış 

olarak kabul edilen şeylerin bir gruba veya bireye sağladığı ya da sağlaması beklenen 

faydalarla birlikte değerlendirilemezler. Bu durumda etik, yasa gibi düşünülecek ve 

gri bölgelere yer bırakmayacaktır. Yani, sayısız tercih içerisinde kötü olanlar olduğu 

gibi bir tanede olsa iyinin var olabileceği durumun olması hali. Böylesi bir durumda 

ahlak içsel bir davranış modellemesi olmaktan çok yasa koyuculara ve kanun bekçi-

lerine sorumluluk vermektedir.  

Üçüncü önemli işaret, ahlakın aporetik oluşu üzerine kurulmuştur. Ahlak, çe-

lişkili durumlar arasında bir tercih yapmaktır. Ve son olarak dördüncü önemli işaret 

ise ahlak evrenselleştirilemez varsayımıdır. Bauman bu görüşe kesinlikle karşı çık-

maktadır. Bauman’a yakın olarak Badiou’da tek bir etiğin var olmasının imkânsız 

olduğunu çünkü siyasetin, bilimin, aşkın ve sanatın yani dört temel öznelliğin etiği 

olduğunu düşünmektedir. Her insan verili bir tekil hakikate katılarak, bu dört tipten 

birine dâhil olur (Badiou, 2013: 41). Beşinci işarete göre rasyonel düzen açısından 

ahlak irrasyoneldir çünkü toplumsal düzenin sağlanması ve korunması için işe yarar 

hale getirilemeyen her içsel itki irrasyonel olarak kabul edilmektedir. (Bauman. 

2011:23)  

Bauman’a göre genel kabul gören etik kuralların varlığı bir zorunluluktur. 

Çünkü bu kurallar toplumsal denge ve güven için gereklidirler. Toplumsal yaşamda 

güvenlik, öteki’nden duyulan endişe ve korkunun giderilmesidir. Bu korkuların gi-

derilmesi toplumsal işbölümünün arttırılması ve yasa koyucuların kanunları saye-

sinde mümkündür. Toplumlar, toplumsal dengeyi koruyup gözetecek kurallara her 

zaman ihtiyaç duymuşlardır. Çünkü karmaşık modern toplumlarda bireyler olarak 

bizler, tanımadığımız, bilmediğimiz bir yığın insanla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. 

Dolayısıyla, doğa yasaları ve teknik bilgiden daha çok bize lazım olan şey ahlaki 

bilgi ve becerilerdir. Modern insan bu bilgi ve becerilerin nereden edinileceği konu-

sunda derin şüphelere sahip olduğu gibi, böylesi bilgiler onların önlerine konuldu-

ğunda da bunların gerçekliğinden derin şüphe duymaktadırlar. Bu şüphe, uzun yıllar 

boyunca toplumsal hafızada yavaş yavaş inşa edilmiş olup, geleneksel tutumlar sa-

yesinde edinilmiş ahlaki kurallarında şüphe ile karşılanmasına neden olabilir. Bir ba-

kıma kuralların çoğulluğu ahlaki seçimlerin müphemliğini göstermektedir. İnsanlık, 

hiçbir zaman diliminde olmadığı kadar seçimlerinde özgür olsa da seçimlerimizin 

güvenilir bir otorite ile desteklenmediğine olan inanç yüzünden derin bir ıstırap ve 
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tereddüt toplumları beklemektedir (Bauman. 2011:32). İşte tam da bu durum post-

modern ahlak krizi olarak nitelendirilen durumdur.  

Postmodern ahlak krizini aşmanın bir yolunun olduğuna inanan Bauman için 

bu yol yasalarla belirlenen ve sınırları çizilmiş olan davranış modellemeleridir. Ona 

göre ahlaki seçim yapabilme yeteneği sadece insanlar için mümkün olmakla birlikte 

ahlaki sorumluluk sahibi insanın bu seçimi yaparken kendi özgür iradesinin yönlen-

dirmesi sonucunda ‘kendi iyiliği için’ ya da ‘kendi çıkarı için’ iyi olanı yapmaya 

zorlayan bir dış gücü zorunlu kılmasıdır. (Bauman. 2011:42) Böylesi bir süreçte, zor-

layıcı yaptırımlarla insanların iyi olanı yapacakları üzerine kurulan toplumsal kurum-

ların aslında bireye güvenilemeyeceği varsayımı üzerine inşa edildiği göz önündü 

bulundurulmalıdır. Herhangi bir istenmeyen davranışta bulunmanın sonucu olarak 

vicdan azabı, suçluluk bilinci ya da günah kavramları modernlik bilinci ile parçalan-

dığı için birey çok ciddi bunalımlarla karşı kaşıya gelecektir. Bireyin içerisinde düş-

tüğü kriz derinleştikçe toplumsallaşacak bu da özeli değil geneli ilgilendiren bir so-

run haline gelecektir.  

Bauman, postmodern etik tartışmalarının modern etik tartışmalarından ayrış-

tığı noktada bizleri yeni bir eşiğe getirir. Bu eşik ahlakın yeniden kişiselleştirilmesi-

dir. Ona göre ahlakın kişiselleştirilmesi ahlaki sorumluluğun etik sürecin bitiş çizgi-

sinden başlangıç noktasına dönmesi anlamına gelir. Ona göre, ahlakın kişiselliği ya 

da evrenselliği sorunu felsefecilerin düşüncesiydi. Çünkü Bauman hala iyi veya kötü 

imgelemin yere ve zamana göre değiştiğinin Montaigne’den beri açıkça ortada olan 

bir durum olduğuna inanmaktaydı. Postmodern etik boyunca yenilenen ahlakın de-

ğişebilirliği savunusu kişinin ahlak görüşünün bütünlüğünü de etkilediğini göster-

mektedir.  

 

Öteki Sorunu ve Etik 

Kant 1784 Eylül'ünün başında “Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi”ni ba-

sılması amacıyla yayıncıya gönderdi. Kitap ancak sekiz ay sonra, 1785 Nisan'ında 

basılarak piyasaya çıktı. Kant, ahlak hakkında onun deneyimlerden türetilemeyece-

ğini, yüreğimizde ve aklımızda bulunan ödev kavramı ile açıklanabileceğini söyle-

mektedir. Ahlak ve toplumsal statü arasında da bir ilişki kurulamayacağını söyleyen 

(Kuehn. 2017:280-284) Kant'ın ödev etiğini (deontolojik etik) ise insanı hayvana in-

dirgedikleri için reddeder. (Özlem. 2004:127) Dolayısıyla Kant için ahlak kavramı 

dışsal etkilerden daha çok içsel bir problemdi. Bu yüzden ahlak ve öteki arasında 

modern dönemlerde kurulan karşılıklı ilişkinin Kant dönemi için henüz tam olarak 

ortaya konulmadığı görülmektedir.  
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Oysa, Bauman’ın etik konusunda yapmış olduğu çözümlemelerde en önemli 

anahtar kavramlardan birisi de öteki’dir. Levinas’tan uzun alıntılamalarla Kant’ın 

ahlakın evrenselliği konusunda ortaya koymuş olduğu önermeleri eleştiren Bauman, 

etiğin evrensellikle kurduğu ilişki konusunda Kant’tan ayrılır. Bauman, ilişkilerden 

önce tutum, tek yanlılık, karşılıklı olmayı ve tersine çevrilemeyen bir ilişkiyi ahlaki 

durumun vazgeçilmeleri olarak görür. (Bauman, 2013:66) Bu düşüncesini ise Levi-

nas’tan alıntıladığı öteki kavramı ile Kant’a karşı kullanır. Ötekine karşı duyulan bir 

saygı olarak ahlak ile öteki ile yüz yüze karşılaşmak farklı bir durumdur. Ötekiyle 

yüz olarak karşılaşmak eşitsiz bir ilişkiyi doğurduğuna inanan Bauman, ötekinin ha-

tırına öteki için duyulacak olan kaygının gerçek ahlaki duruşu yansıttığını ifade der. 

Buradan ben ve biz kavramları arasında kurulacak bir ilişkiye atıf yaparak, ahlaki bir 

ilişkide ben ve ötekinin birbirinin yerine koyulamayacağını, ahlaki bir ilişkide tüm 

görevler ve ödevlerin sadece ben’e yönelik olacağına geçiş yapar. 

Bauman’ın Kant’a yapmış olduğu eleştirilerin aksine Badiou Kant’ın ahlak 

üzerine yapmış olduğu değerlendirmelerin daha fazla dikkate alınması gerektiğini 

vurgular. Etik kavramının günümüz toplumlarında ve sosyal bilimcilerinde farklı bir 

anlama geldiğini ortaya koyabilmek amacıyla Badiou, klasik felsefede etik sorunu 

deyince ilk akla gelen ismin Kant olduğu için etiği anlamak amacıyla Kant’a bakma-

mız gerektiğini söyler. Kant’ın öğretisinde etik hem bir önsel kötüyü ayırt etme ye-

teneği olarak hem de siyasi bir yargı ifadesi olarak kullanılmaktadır. İyi, önsel olarak 

kötünün tam zıddıdır ve iyinin tanımlanabilmesi için kötü hakkında bir fikir sahibi 

olunmak zorunluluğu bulunmaktadır. Badiou’ya göre Kant’ın ortaya koymaya çalış-

tığı etik sorununun dört ana önyargısı bulunmaktadır. Birincisi, bir özenin varlığı ki 

bu özen hem pasif bir özne hem de yargılardan bulunan bir öznenin bulunuşudur. 

İkincisi siyaset etiğe tabi kılınır. Üçüncü olarak kötü iyinin kendisinden türediği şey-

dir. Dördüncü ve son olarak insan hakları kötülük görmeme hakları demektir. (Ba-

diou. 2013:25) dolayısıyla bu son önerme bize göstermektedir ki kötüye ilişkin ortak 

bir sonuca ulaşmak iyiye ilişkin ortak bir sonuca ulaşmaktan daha kolaydır.  

Her iki bakış açısının ortaya koyduğu kanılarla birlikte bakıldığında ahlak öğ-

retisine dışardan bir bakışla onun betimlenebilen, kullanılabilen, nesnelleştirilebilen, 

ötekilerle karşılaştırıldığında ölçülebilen, değerlendirilebilen ve yönetilebilen yönle-

rinin olması gerektiğidir. Oysa içeriden bakıldığında ise ahlaki bir benlik olarak biz 

yoktur, sorumluluklarım bana emiri veren karşısında özneldir. Ötekinin olmadığı du-

rumlarda ya da öteki ile beraberliğimin ortadan kalktığı durumlarda ahlaki birliğin 

varlığından söz edilemez. Öteki ile kurulacak ilişkinin eksikliği ahlaki ben’i eksik 

bırakır, ötekinin yerinin doldurulamaz oluşu yüzünden sürekli tehlikededir, ölümün 

gölgesi hiçbir zaman üzerinden eksik olmadan tehlike içerisinde yaşar (Bauman, 

2013: 139) Öteki ile ilişkilerin sürdürülmesi bağlamında ahlaki davranışların 
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özerkliği ile birlikte düşünüldüğünde onun özerkliği kesin ve indirgenemezdir. Ahlak 

tam da böylesi bir durumda hiçbir şeye hizmet etmez ve kendisi dışında hiçbir şeyle 

ilişkiye girmez. Yani öteki, ahlaki davranışlarla ilgili durumların sonucunda cezalan-

dırma tehdidinde bulunamayacağı gibi hiçbir biçimde güzel bir ödül de vaat edemez. 

Burada öteki, birlikte yaşadığımızı geçmişteki karşılaşmaların, iletişimlerin, alışve-

rişlerin, ortak girişimlerin ya da mücadelelerin seçilmiş ve işlenmiş anılarından olu-

şandır. (Bauman. 20013:179)  Dolayısıyla öteki’nin ahlaki davranışlar sonucunda 

oynayabileceği rolün kısıtlılığı yüzünden birey doğrudan ahlaki davranışları sorum-

luluk bilinci ile yerine getirecektir. Ahlaki davranışlar sorumluluk güdüsü ile destek-

lenmediğinde, dışardan bir ödül veya ceza sonucu yerine getirildiğinde, rasyonel çı-

kardan uzak kaldığı müddetçe anlam kazanır. Bu da ahlaki edimlerin özgürlük ka-

zanması için geniş bir alan açar.  Bauman birçok metininde de bu görüşlerini destek-

ler mahiyette ahlakı anlamlı bir davranış, kişisel ve akılcı olmayan bir davranış olarak 

nitelendirmektedir. Aslında burada yapmak istediği, modernliğin insanı toplumsallı-

ğından birer birer soyutladığı ve bunun sonucunda ise bireyi bağımsız ve özerk olarak 

nitelendirip toplumsal olmayan ahlaki bir varlığa indirgediğinden şikâyet etmektedir.  

Modernlik, ahlaki davranışları hukuk zoru ve hukuki yaptırımlar vasıtasıyla 

uygulamaya çalışmıştır. Benlik ile öteki arasında hukuk kuralları aracılığıyla yapı-

landırılmış sınırlandırmalar sayesinde bireyler itaate davet edilmektedir. Ona göre 

böylesi bir ahlaki davranış, kişilerin çıkarlarına hizmet ettiklerini düşündükleri müd-

detçe hukuk kurallarına uymaları gerektiği inancını pekitirmiştir. Dolayısıyla ya-

zılı/yazısız hukuk kuralları sayesinde bireyler kendi çıkarları doğrultusunda tercihte 

bulunacaklardır. Böyle bir arayışta ise Modern etik’e göre öteki, cisimleşmiş çelişki 

ve benliğin tamamlanmaya doğru yürüyüşü önündeki engellerin en korkuncuydu 

(Bauman, 2013:108) 

Postmodern etik konusunda bir diğer önemli konuyu Bauman, Durkheim tara-

fından ortaya konan ahlak ve toplumsallık arasında ortaya konmuş olan olumlu iliş-

kiye karşı yönelttiği eleştirel bakış açısı ile ortaya koymuştur. Toplumsal iş bölümü 

ve profesyonel ayrışma üzerine kurulmuş olan modern dönemlerin sosyal yapısında 

ahlak ancak bireylerin birbirleri ile bir araya gelerek ortak toplumsal çıkarlar etra-

fında birleşmeleri ve bu birlikteliği sürdürebilmeleri amacıyla yeniden üretilebilmek-

teydi. Ahlak, toplumların sıkı bağlarla, ortak çıkarlarla ve ortak amaçlar doğrultu-

sunda bir araya kenetlendikleri durumlarda kendini yeniden üretecektir. Bauman, ah-

lakın Durkheim’ci bu yorumuna karşı çıkarak, rasyonelliği ve sağduyulu bakış açıları 

ile donanmış modern toplumların ahlaki vasatlık evresinden geçtiği için artık eskile-

rin ilkeleriyle heyecanlanılamayacağını yani bu görüşlerin miadını doldurduğunu 

söyleyerek ‘eski tanrılar yaşlanıyorlar, hatta öldüler, yenileri ise henüz doğmadı’ 

(Bauman. 2009:123) der.    
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Etiği Etkileyen Unsurlar 

Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kuralla-

rını saptamak ve incelemek ahlakın konusu olduğunu daha önce belirtmiştik. (Han-

çerlioğlu. 1976:32) Bu kapsamda Hançerlioğlu’nunda belirttiği gibi belirli toplumda 

ve belirli zamanlarda ahlak konusunda değişken unsurlar var olabilir. Zaten Bauman 

ahlaki dürtülerin zamana ve yere göre değişimi konusunda daha da geniş bir düşün-

ceye sahiptir. Ona göre etiği etkileyen unsurlardan bazıları teknoloji, müphemlik, 

sorumluluk, mekan ve önyargıdır. 

 Teknoloji bütün toplumlarda birbirinden farklı süreçlerde farklı etkilere neden 

olmuştur. Teknolojinin bu etkilerini Bauman, bölme, ayırma, parçalama ve atomlaş-

tırma olarak belirtir. Teknolojinin toplumsal yaşamda yarattığı bu dört farklı etkinin 

en büyük kurbanının ahlaki benlik olduğunu, çünkü ahlaki benliğin teknolojinin top-

lumda yarattığı parçalanmadan sonra hayatta kalamayacağını söyler. Ona göre ‘Ha-

ritası isteklere göre çizilen ve bu isteklerin hızlı tatminin önüne çıkan engellerle le-

kelenen dünyada homo luderıs, homo economicus ve homo sentime/ıtalis'e, kumar-

baz, girişimci ya da hedonist’e bol bol yer vardır, ama ahlaki özneye yoktur. Tekno-

lojinin evreninde, rasyonel hesaplamayı ihmal eden, pratik kullanımları hor gören ve 

zevke kayıtsız olan ahlaki benlik kendisini istenmeyen bir yabancı gibi hisseder ve 

öyledir.’  

Müphemlik, bir nesne veya bir olayın birden fazla kategoriye sokulabileceği 

dile özel bir düzensizlik halidir. Bu düzensizlik belirli bir olay veya olguyu okumaya 

çalıştığımızda bu olay veya olgunun doğru okunmasını engelleyen, birden fazla olay 

arasında herhangi birini tercih ettiğimiz zaman ise yaptığımız tercih sonucunda his-

settiğimiz derin rahatsızlıktır. Bir tercih kullanırken yaşadığımız bu gergin ve belirsiz 

ruh hali bize müphemliği bir düzensizlik olarak yaşatır.  Oysa Bauman’a göre müp-

hemlik dilde meydana gelen adlandırma ve sınıflandırmalardır. Burada sınıflandırma 

herhangi bir olguyu bütünselliğinden kopararak parçalar bölmek ve ayrıntılarına 

ayırmaktır. Yani müphemlik vasıtasıyla dünya bir bütün olarak algılanmaz, onun ye-

rine ayrı ve farklılaşmış varlıklardan oluşur. Sınıflandırmanın bunlara ek olarak ay-

rıca dünyaya yeni bir yapı atfetmek olduğunu ileri süren Bauman olaylar arasında ki 

bütünleşik yapının kopmasının yargılarımızı farklı biçimlerde etkileyeceğini belirtir. 

(Bauman. 2003:9-10) 

Etik birlikteliğin öteki ile birlikte kurulmasında esas dayanak noktası sorum-

luluktur. Sorumluluk sayesinde birey ötekinin varlığını kabul eder ve onun haklarını 

garanti altına alır. Ancak ötekini kendine düşman veya rakip olarak görmesi duru-

munda ise etik ilkeler kimi zaman askıya alınabilir. Bireylerden ötekine karşı koşul-

suz bir sorumluluk duygusu ile hareket edilmesini beklemek ise sıradan ve ortalama 
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bireylerin değil azizlerin davranışlarıdır. Dolayısıyla ötekine karşı sorumluluk bilinci 

ile koşulsuz hareket etme davranışı ortalama bireylerden her zamana beklenen bir 

davranış değildir. (Bauman. 2011:96) Hukuk kuralları modern ulus-devlet yapıları 

ile vatandaşlar arasında eşit uygulanma ideali kapsamında yapılandırılma gayretleri-

nin bir sonucu olduğu için ötekinin hakları yazılı hukuk ile güvence altına alınır. 

Modernite, günlük yaşantımızda ve ilişkilerimizde, iş yaşantımızda, müşterileri-

mizle, siyasi kimlik sahibi güç erkleriyle bireyleri birçok sıkıntıya sokmuştur. Birey-

ler bu sorunlar karşısında çoğu zaman güçsüzdür ve bu sorunların altında ezilmekte-

dir. İletişim teknolojileri sayesinde bu sorunları her zaman beraberimizde götürürüz. 

Akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız, e-maillerimiz aracılığıyla her zaman ulaşıla-

bilir olduğumuzdan dolayı tatilde olsak bile sorunlar bizimle birlikte gelmektedir. 

Bauman, bu çalışma biçimi yüzünden boş zaman veya dinlenme zamanı olarak ken-

dimize ayırmayı düşündüğümüz zaman dilimlerinin bile bize ait olmaktan çıktığını 

dolayısıyla kariyer ile ahlaki sorumluluklar arasında, işi yaşamımızı ilgilendiren me-

seleler ile ailemize, bizim ilgimize, şefkatimizde, yardımımıza ve desteğimize ihtiyaç 

duyan insanların talepleri arasında sürekli bir seçimler yapmak zorunda oluşumuzu 

modernizmin sorunu olarak değerlendirmiştir.  

Etik seçimlerimizi etkileyen bir diğer önemli unsuru mekân çerçevesinde de-

ğerlendiren Bauman, sorumluluğun sürprizlerden, bilinmezliklerden ve müphemlik-

lerden soyutlanmış bir mekânda kök bile salamayacağının altını çizer. (Bauman. 

2012:51) 

Bir diğer etik konusu önyargıdır. Önyargılar etik değerlerin ortaya konulma-

sında farklı biçimlerde ortaya çıkar. Bauman burada iç grup ve dış grup olarak top-

lumsal grupları iki ye ayırır. Ona göre iç grup üyeleri ve dış grup üyelerinin etik 

davranışlarında farklılıklar vardır. İç grup üyelerinin kendileri için hak gördüğü şeyi 

dış grup üyeleri için bir lütuf ve iyilik eylemi olarak görmeleri, aynı şekilde dış grup 

üyelerinin de ötekiler için yapmış olduğu şeyleri övgüye değer bir eylem olarak gör-

düklerini anımsatır.  En önemlisi, kişinin dış grup üyelerine karsı kendi yaptığı kötü-

lükler vicdan ahlakıyla çelişmeyen şeylermiş gibi görülürken, çok daha az zararlı 

eylemlerin düşman tarafından yapılması durumunda bu eylemlerin şiddetle mahkûm 

edilmesi beklenir. (Bauman. 1999: 58) 

 

Sonuç 

Ahlak konusunda son dönemde çok fazla konuşulmaya başlamasını sorgula-

yan kitabında Sponville, aslında konuşulmakta olanın ahlakın kendisi değil söylemi 

olduğu üzerinde durur. Onun son derece yerinde tespiti ile ahlak konusunda modern 

dönemlerde aslında yapılmaya çalışılan şeyin daha ahlaklı olmak üzerinden değil de 
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söylem üzerinden gerçekleştiğidir (Sponville. 2012:15). Bu bakış açısıyla düşünül-

düğünde Postmodern etik üzerinden üretilen tartışmalarda ve değerlendirmeleri de 

bu kapsamın içerisinde düşünebiliriz. Postmodern etik böylesi bir yorumlama sonu-

cunda karşımıza bir çeşit söylem analizi olarak çıktığında ise onu diğer söylemlerden 

ayırt eden ana unsurların sınırlarını belirlemek gerekmektedir. Tam da Bauman’ın 

yapmak istediği de budur.  

Bauman etik konusunda en çok vurgu yaptığı şeyin öteki olduğunun altını çiz-

miştik. Bu bağlamda Bauman birçok ahlak felsefecisinin görüşlerini birleştirmiş, bu 

birleşmeler sonucunda kendi özgün eklemelerini yapmış ve bir tanıma ulaşmıştır. 

Ancak bu tanımın özellikle dini alanı dışarda bırakmış olması diğer sosyal bilimciler 

tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Bauman’ın etik tanımlaması yaparken Levinas, He-

idegger, Derrida, Foucault ve Nietszch gibi modern düşünürlere sıklıkla atıf yapması 

postmodern etik iddiası taşıyan bir eser için dini ve gelenekleri de göz ardı etmiş 

olması gözlerden kaçırılmaması gereken bir noktadır (Casanova, 2017:224).  Oysa 

birçok sosyoloğa göre, bunlardan birisi Durkheim’dir, ahlakın kaynağının hatta top-

lumsal kurumların birçoğunun dini duygular olduğunu ifade etmektedir. (Taplama-

cıoğlu. 1963:61) Haklı ve haksız (right ve wrong) olmak ise ahlak ve etik ile ilgilidir. 

(Çelebi 2007:12) Ahlakın problematiğinin iyilik (Taplamacıoğlu. 1963:23) olduğunu 

öne süren din sosyologları, yanlış ve doğru, iyi ve kötü, erdem ve kusur ile yaptıkla-

rımızla ilgili olduğunu söylemektedirler. (Nuttall. 1997:15). Oysa Bauman Postmo-

dern etikte bunları dışarda bırakarak yeni bir etik anlayışı inşa etme arayışındadır. 

Ahlakın kendi mantığı olduğu düşüncesini taşıyan Bauman ısrarla bütün metinle-

rinde ahlaki edimlerin herhangi bir maksada hizmet etmeyeceğinin altını çizer. As-

lında herhangi bir maksada hizmet etmeyen ahlak anlayışı dini ahlak anlayışlarına 

karşı yöneltmiş olduğu bir eleştiridir.  

Bauman’a göre toplumsal ilişkilerde ahlaki niteliğin aranmadığı birçok ileti-

şim gelişmeye başlamıştır. Daha çok geleneksel toplumlarda davranışlar ahlaki öl-

çütler tarafından değerlendirilir ve yargılanırken modern toplumlarda ahlaki ölçütler 

tarafından değerlendirilmemiş ve yargılanmamış davranışlar kural haline gelmiştir. 

Oysa ahlaki ilişkinin temelinde ötekinin iyiliği ve güzelliği için sorumluluk bilinci 

ile davranışa dönüşen çıkar gözetmeyen duygular vardır. Öteki karşısında duyulan 

ahlaki sorumluluk, ötekinin sağlayacağı bir çıkar güdüsüne dayanmadığı gibi yazılı 

bir sözleşme veya yasal olarak yerine getirilen bir şey değildir. Ahlaki davranış, öteki 

kişinin iyi veya kötü olmasına, onun konumuna göre değişmez. Ahlaki davranışlar 

müzakere edilemez ve başkasına devredilemez. Bizzat kişinin kendi sorumluluğunun 

bir sonucudur. (Bauman, 2013:82)  

Ahlaki davranışlar ile değer krizi arasında da bir bağlantı olduğunu belirten 

Bauman, bu bağlantının insanları ahlaki tercihlerinde seçeneksiz bırakmakla ortaya 
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çıkacağını söyler. Seçeneksizlik iki biçimde ortaya konur. Birincisi, ahlak dışı olarak 

kabul edilecek eylemlerin belirlenerek, bu eylemler yapıldığında bedellerinin toplum 

tarafından çok yüksek olarak ödetileceği ortaya konur. Böylelikle tek bir ahlaki 

kod’un gerçekliği kabul edilerek diğer bütün seçenekler kötü kabul edilir. Aslında 

Bauman, bu bakış açısının fundamentalist bir etik anlayışının ürünü olduğunu söyler. 

(Bauman. 2000:157) İkincisi ise ahlaki davranışların ne’liğinden çok ahlaki kurallara 

uyulma çağrısı yapan otoritenin iktidarı ve iktidar destekli meşrutiyedir. Bu durumda 

aslolan yapılması gerekenlerin toplumda hangi tür şeylere neden olduğunun sorgu-

lanmasından çok iktidar buyruklarına olan koşulsuz itaattir.   
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ÖZET: Köken ülkelerinin dışında bulunan, örgütlü ve organize bir ya-

şam süren, anayurduna aidiyet hissi içerisinde yaşayan, yaşadıkları ülkede 

başka topraklardan geldiği yönünde bir kanaatin bulunduğu, anavatanlarıyla 

yürek teması içinde olan ve bunu açık biçimde gösteren toplumlar “diaspora” 

olarak adlandırılmaktadır. Burada sayılan tüm koşulları taşıdığı düşünülen Çer-

kesler kendi yurtlarından travmatik bir şekilde koparılarak dünyanın farklı ül-

kelerinde yaşamak durumunda bırakılmışlardır. Günümüzde dünyadaki en yo-

ğun Çerkes nüfusu, yaklaşık üç milyon kişi ile Türkiye’de yaşamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin toplumsal hafıza oluşturma 

sürecinde geçmişten günümüze Rusya ve Rus algısındaki değişimi incelemek-

tir. Travmatik göçlerle ana yurtlarından koparılan Çerkeslerin zihinsel ve duy-

gusal olarak ne ölçüde ana yurtlarına bağlı olduklarının özellikle kuşaklar arası 

düzlemde tartışılması bu araştırmanın diğer bir amacıdır. Araştırma konusunun 

derinlemesine incelenme gerektirmesi nedeni ile nitel araştırma tasarımı tercih 

edilmiştir. Etnografik desen kullanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış gö-

rüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir.  Araş-

tırmanın Çerkes toplumsal hafızasının şekillenmesine ve somut olmayan kül-

türel mirasın korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diaspora, Çerkesler, Türkiye, Rusya, Toplumsal 

Hafıza 

 

Russia And Russian Perception of the Circassian Diaspora in Turkey:  

An Ethnographic Investigation on Different Generations 

 

ABSTRACT: Societies that are located outside the countries of origin, 

lead an organized life, live in a sense of belonging to their homeland, are con-

vinced that they come from other lands in the country they live in, are in contact 

with their homeland and showing this clearly are called “diaspora”. Circassi-

ans, who are thought to have all the conditions mentioned here, have been 
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traumatically separated from their homeland and left to live in different coun-

tries of the world. Today, the world's densely Circassians population, about 

three million people, live in Turkey. The purpose of this study, changes in the 

perception of Russia and Russian the process of creating the collective memory 

of Circassians living in Turkey is to analyze from past to present. Another ob-

jective of this study is to discuss the extent to which Circassians who are sepa-

rated from their homelands by traumatic migration are mentally and emotion-

ally dependent on their homelands. Qualitative research design was preferred 

because of the necessity of in-depth analysis of the research topic. The content 

analysis was applied by using semi-structured interview form prepared using 

ethnographic design. The research is thought to contribute to the formation of 

Circassians’ social memory and the preservation of intangible cultural heritage. 

Keywords: Diaspora Circassians, Turkey, Russia, Collective Memory 

 

 

1.GİRİŞ 

Köken ülkelerinin dışında varlığını sürdüren, örgütlü ve organize bir şekilde 

yaşayan, bulundukları ülkede başka topraklardan geldiğine yönelik bir inancın bu-

lunduğu, anavatanlarına yürekten bağlı ve aidiyet hissi taşıyan, bunu da somut bir 

şekilde yansıtan toplumlara diaspora denmektedir. Yunanca dia (için, dolayı) ve spo-

ros (tohum) kelimelerinden türeyen diaspora kelimesi, “sağa sola dağılmış/saçılmış 

tohumlar” anlamına gelmektedir (Bauman, 2010). Bir başka tanımlamada diaspora, 

kendi devletinden ayrılmış ve başka devletler arasında dağılmış, öte yandan kendi 

ulusal kültürünü muhafaza eden, kendinden farklı bir ulusun parçasıdır. Diasporanın 

tipik bir örneği, yüzyıllardır kendi ulusal yurtlarının dışında yaşayan Çerkeslerdir 

(Aslan, 2006).  

Toplumların yaşadıkları ve etkileşim yoluyla nesilden nesile aktardıkları 

maddi ve manevi değerler bütünü olan kültürün aktarımında kırılma veya kopuşa 

neden olan çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri kitleler ha-

linde yaşanan göç ve sürgün gibi toplumsal olaylardır. Sürgüne gönderilen insanların 

yeni topraklarda savrulan yaşam biçimleri kültürün toplumsal yaşamdaki yerini ve 

önemimi gösterir. Büyük bir göçe maruz kalan toplumların gittikleri ve uyum sorunu 

yaşadıkları yeni topraklarda korumaları gereken sadece canları değil hayalleri, hatı-

raları, kültürleri ve toplumsal hafızalarıdır. Ancak sürgün bunların çoğunu alır götü-

rür ve hayallerden geriye hatıralar, umutlardan hayal kırıklıkları ve özlemler kalır. 

Toplumsal grupların herhangi bir olayı eşzamanlı yaşamaları şüphesiz önem-

lidir ancak sonraki kuşakların büyük, köklü, trajik veya kahramanlık örneklerini ya-

şatabilmeleri, yani kültürün veya toplumsal hafızanın korunabilmesi için, geçmiş bil-

gisinin paylaşımı ve aktarımının sağlanması önemlidir (Nart ve Tutar, 2018). Bu 
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kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin toplumsal hafıza oluş-

turma sürecinde geçmişten günümüze Rusya ve Rus algısındaki değişimi incelemek-

tir. Travmatik göçlerle ana yurtlarından koparılan Çerkeslerin zihinsel ve duygusal 

olarak ne ölçüde ana yurtlarına bağlı olduklarının özellikle kuşaklar arası düzlemde 

tartışılması bu araştırmanın diğer bir amacıdır. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Kafkasya’yı gezip gören ve eserlerinde buradan 

bahseden antik dönem Seyyah ve tarihçileri; Kuzey Kafkasya’nın otokton (yerli) 

halkları için Kas, Kask, Kasog, Kasogi, Sirkas, Kerkes, Kerakes gibi isimler kullan-

mışlardır. 13. yüzyıldan beri bilinen Çerkes adının kökeni hakkında farklı görüşler 

vardır. Bir görüşe göre “Çerkes” antik çağda Yunanlıların bugünkü Novorossiysk 

(Tsemez) ve Gelencik arasında yaşayan bir kabileye verdikleri “Kerket” adından gel-

mektedir. Başka bir görüşe göre ise Çerkes adını onlara Ortaçağ’da komşu Türkler 

vermiştir. Başka bir görüş Çerkes adının Farsça kökenli olduğunu ileri sürmektedir. 

Farsçada “çeri” asker/kişi’, anlamına “kesen” ise yer anlamına gelmektedir. Sözcü-

ğün etimolojisi söz konusu edilen görüşler kadar farklıdır. Kafkasya’ya yakın coğ-

rafyadaki dillerde bu isim “Çerkes” (Çerkez değil) olarak yerleşmiştir. Birçok Batı 

dilinde sözcük benzer bir Fonetiğe sahiptir: (Almanca, Tscherkessen, İngilizce, Cir-

cassian, Fransızca, Circassien).  Birçok tarihçi Çerkeslerin yurdu anlamında Kafkas 

halklarının tümünü (Adıge, Abhaz, Ubıh, Karaçay, Oset, Çeçen-İngus ve Dağıstan-

lılar) Çerkes üst kimliği kapsamında değerlendirmekte ve tüm Kuzey Kafkasya’yı 

Çerkesya adıyla ifade etmektedir. Bu araştırmada Çerkesler kavramı, söz konusu 

halkların tümünü kapsayacak tarzda ve bir üst kimlik anlamında kullanılmıştır.   

Kuzey Kafkasya’da Çerkesler köklü bir tarihe sahiptir. Ancak günümüzde 

hem kendi yurtları olan Kuzey Kafkasya’da hem de dünyanın dört bir köşesinde ya-

şadıkları ülkelerde var olmaya çalışan Çerkesler, yok olma riski ile karşı karşıyadır. 

Dünyada çeşitli coğrafyalara dağılıp, farklı kültürlere adapte olarak hayatta kalmaya 

çalışan Çerkesler yurtlarını terk etmek zorunda kaldıktan sonra gittikleri ülkelerde 

zaman içinde kültürel kökenlerinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu durumun or-

taya çıkmasına neden olan tarihi süreç Çarlık Rusya’sının 1700’lü yıllardan itibaren 

Kuzey Kafkasya’ya yönelik baskıcı politikalarının ve Çerkesler ile Ruslar arasında 

yaşanan savaşlardır. Çarlık Rusya’sı, topraklarını ve bölgedeki politik etkisini geniş-

letmek için bu coğrafyada yoğun siyasi ve askeri mücadeleye girişmiştir (Kalaycı, 

2015). 

1856-1864 arasındaki dönemde Çarlık Rusya’sı Kuzey Kafkasya’yı tamamen 

işgal etmiştir.  21 Mayıs 1864 tarihinde Soçi yakınlarında Kbaada Vadisi'nde Çarlık 
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Rusya’sının galibiyeti ile sonuçlanan son savaş aynı zamanda Çerkesler için yurtla-

rından ayrılışın başlangıcı olmuştur. 200 yılı aşkın süren Kafkas-Rus savaşları bitti-

ğinde Çerkes halkının yaklaşık %75’i sürgün edilmiştir (Aslan, 2006). O dönemde 

1,5-2 milyon nüfusa sahip olarak tahmin edilen Çerkesler, ya Rus egemenliği altına 

girerek yaşamak ya da Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında yapılan anlaşma kap-

samında Osmanlı topraklarına sığınmak zorunda kalmışlardır.  Nüfusun büyük ço-

ğunluğu, ikinci seçeneği tercih etmiş ve böylece sürgün başlamıştır. Kitlesel şekilde 

göç eden Çerkesler Rumeli, Anadolu ve Suriye topraklarına yerleştirilmiş, böylece 

Kuzey Kafkasya’da yer alan Çerkesya bölgesi büyük ölçüde boşaltılmıştır. Söz ko-

nusu tarihi süreç sonucunda ise dünyanın farklı ülkelerine dağılan “Çerkes diaspo-

rası” oluşmuştur. Günümüzde çoğu Türkiye’de yaşamak üzere 6 milyondan fazla 

Çerkes, Suriye, Ürdün, Filistin, Mısır, Yugoslavya, bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika, 

Kanada gibi çok farklı ülkelere dağılmış durumdadır (Ünal, 2001).  

Oldukça zengin bir kültüre sahip olan Çerkesler, kültürel zenginlikleri saye-

sinde yaşadıkları büyük göçe rağmen varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.  Öte 

yandan yaşanan göç sonrası sahip oldukları kültürden çok daha farklı kültürler ile 

karşılaşma sonucu kültür şoku kavramı ile yüzleşmek durumunda kalmışlardır. De-

vamında ise, kültüre ait bileşenler; Çerkes dili () ve gelenekler zayıflamaya başlamış, 

göç edilen topraklardaki kültürün baskınlığı kültürel çözülmeyi hızlanmıştır. Böylece 

kültür şoku yerini uyum ve asimilasyon sürecine bırakmıştır (Yılmaz, 2015; Aslan, 

2019). 

Bir toplumun kendine özgü inanış, duyuş, yaşayış ve üretiş tarzı toplumsal ha-

fıza olarak nitelendirilir ve kültür ile iç içe geçmiş aynı olgunun iki farklı yüzüdür. 

Herhangi bir topluma ait olan bir insan, aynı zamanda bir kültürün içine doğmuş olur. 

Toplumsal hafıza gündelik hayatı ve geçmişi algılama biçimlerini etkilemenin ya-

nında, geçmişle yüzleşmeyi sağlar. Toplumların birbiriyle yaşadıkları etkileşim ve 

herhangi bir olayın belleklerinde bıraktığı iz, kolektif hafızanın oluşmasının en 

önemli aracıdır. Aynı olayı yaşayan insanlar olayı farklı açılarıyla anımsayabilir, an-

cak anımsanan olay tektir ve toplumsal hafızayı oluşturan işte bu örnek olaylardan 

geriye kalan izlerdir. Toplumların yaşadıkları ve etkileşim yoluyla nesilden nesile 

aktardıkları maddi ve manevi değerler bütünü olan kültürün aktarımında kırılma veya 

kopuşa neden olan çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri kit-

leler halinde yaşanan göç ve sürgün gibi toplumsal olaylardır. Sürgüne gönderilen 

insanların yeni topraklarda savrulan yaşam biçimleri kültürün toplumsal yaşamdaki 

yerini ve önemimi gösterir. Büyük bir göçe maruz kalan toplumların gittikleri ve 

uyum sorunu yaşadıkları yeni topraklarda korumaları gereken sadece canları değil 

hayalleri, hatıraları, kültürleri ve toplumsal hafızalarıdır. Ancak sürgün bunların ço-

ğunu alır götürür ve hayallerden geriye hatıralar, umutlardan hayal kırıklıkları ve öz-

lemler kalır. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma tasarımının belirlenmesinde “Algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma” (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41) olan, nitel araştırma desenine başvurul-

muştur. Verileri analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, insan-

ların veya grupların inançlarını, tutumlarını, düşüncelerini ve değerlerini ortaya çı-

karmada kullanılan bir yöntem (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demi-

rel, 2018) olduğu için tercih edilmiştir.   Bu analiz yöntemi ile veriler gruplara ayrılır, 

alt ve üst sınıflamalar yapılarak, bunlar arasındaki ilişkiyi gösterecek matrisler hazır-

lanır. Gruplar sayısal veriler şeklinde verilir, bilgisayarda nitel veri analiz programı 

ile ihtiyaç duyulan analizler yapılır (Sönmez ve Alacapınar, 2017: 273). 

 

3.1. Evren ve Örneklem 

Nitel araştırmalarda araştırmanın amacını en uygun verileri sağlayacak katı-

lımcıların belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle nitel araştırmalar için önerilen 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum çalışma grubu ile örneklem seçilmiş-

tir. Bu çalışmalarda temsil edici özelliklere sahip olanlar araştırma kapsamına alınır 

(Sönmez & Alacapınar, 2018: 174). Bu yöntemin kullanılacağı evrenin örneklemini 

Türkiye Çerkes diasporasının yoğun olarak yaşadıkları Sakarya ve Balıkesir illerinde 

yaşayan farklı yaş gruplarından 20 Çerkes oluşturmuştur. 

 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada yazın taraması sonucu yarı-yapılandırılmış mülakat soru formu 

hazırlanmıştır. Sorular öncelikle pilot çalışma ile 4 katılımcı tarafından değerlendi-

rilmiştir. Katılımcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda sorular revize edilmiş 

ve son hal verilmiştir. Katılımcılara soru formları zarf içinde dağıtılmış cevaplanan 

soru formları aynı şekilde toplanmıştır. Cevaplanan soru formları analize hazırlık sü-

recinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Her bir katılımcı için ayrı metin belgesi ha-

zırlanmıştır. Katılımcılar sırası ile katılımcı 1,2,3… şeklinde kodlanmıştır. Yarı ya-

pılandırılmış soru formunda yer alan sorular aşağıda sunulmuştur:  

1- Türkiye’de kendinizi yurdundan zorla koparılmış biri olarak görüyor musu-

nuz? 

2- Koparıldığınız topraklara dair bir özlem veya dönme arzunuz var mıdır? 

3-Yaşadığınız ortamda Çerkes kültürünü yaşamak konusunda ne düşünüyor-

sunuz? 
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4- Rus ve Rusya denince sizde çağrıştırdığı duygular nelerdir? Ruslar ve genel 

olarak Rusya algılamanız arasında bir fark var mıdır? 

 

3.3. Veri Analizi ve Bulgular 

Kodlamalar metin belgelerinin dikkatlice araştırmacılar tarafından okunması 

ile katılımcı cevaplarından ortaya çıkartılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen ve-

rilere MAXQDA Analytics Pro 2018 (18.2.0) nitel veri analiz programında içerik ve 

betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır.  

 

3.4. Bulgular 

Bu bölüm altında katılımcılara ait demografik ve görüşmelerden elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri 
   

CİNSİYET 

 

Kadın Erkek Toplam 

Eğitim Lisans  1 8 9 

 

Lisans Üstü 7 4 11 

Yaş 20-30  4 3 7 

 

31-40  2 - 2 

 

41-50  1 3 4 

 

51-60  1 5 6 

 

61 ve üzeri  - 1 1 

Toplam 

 

8 12 
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Katılımcılardan sekizi kadın ve on ikisi erkek olup, yaş aralığı olarak birinci, 

ikinci ve üçüncü kuşağı temsil edecek yaşlara sahiptir. Eğitim durumları incelendi-

ğinde katılımcıların çoğu lisans üstü eğitim almıştır. 

Araştırma kapsamında bulgular altı tema altında değerlendirilmiştir: (1) Ana-

yurt algısı, (2) Rusya devletine yönelik algı, (3) Rus Halkına yönelik algı, (4) kültür, 

(5) geri dönüş,  (6) anayurda duyulan özlem. 

Temalara ilişkin kategoriler ise, tablo 1’de belirtilmektedir. 

 

Tablo-1: Kod Matris Tarayıcısı 
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Şekil-1 Kod Haritası 

 

 

Tablo 1 ve şekil 1 incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğu anayurdundan  

koparılmış gibi histtemektedir. Öte yandan bu duyguyu ikinci ve üçüncü kuşak 

katılımcılarda daha yoğun hissedilmektedir. Bu kategori ile ilgili yanıtları incelersek;  

 

63 yaşındaki bir katılımcı  

«Evet görüyorum, çünkü yurdum orası, ana yurdum orası. Ben isteyerek gel-

medim ki. Rus imparatorluğu tarafından yurdumuzdan koparılmış bir milletin çocu-

ğuyum ben. Kendi isteğimle gelmedim. Nasıl hissetmeyeyim kendimi yurdundan ko-

parılmış birisi olarak. Türkiye’de yaşamaktan mutluyum. Türkiye’de mutsuz yaşa-

mıyorum ama içimde bir ukde var; neden ana vatanımda değil de burada yaşıyorum 

düşüncesi var yani».  

 

55 yaşındaki bir katılımcı  

«Evet kesinlikle görüyorum. Nedeni ana yurdumun Kafkasya olduğunu dü-

şünmem. Türkiye’yi tabi vatanım olarak görüyorum ama ikinci vatanım olarak. Bey-

nimde ana vatanım Kafkasya gibi düşünce olduğu için kendimi tamamen Türkiye’ye 

ait hissetmiyorum. Zorla koparılmış olarak da görmemin sebebi, atalarımın sürgün 

yoluyla gelmiş olması Bu da benim zorla koparılmış olduğum hissini yaşamama se-

bep oluyor». 



Türkiye Çerkes Diasporasında Rusya ve Rus Algısı 

309 

Yine katılımcıların çoğu, Rusya devletine karşı negatif bir algıya sahiptir.  Bu-

nun başlıca nedeni ise, sürgün ve sürgün sonrası yaşanan travmanın yarattığı etkiler-

dir. Öte yandan katılımcıların çoğu Rus halkına karşı pozitif bir algıya sahiptir. Özel-

likle genç kuşak katılımcıların Rus halkı için pozitif duygular beslediği yönünde ya-

nıtlar verilmiştir.  

 

44 yaşında ki bir katılımcı  

«Kafkasya’ya gitmeden önce Ruslar’a karşı bir önyargım vardı. Bu önyargı 

kültürümüzün her tarafına sinmiş durumda. Bu önyargıyı ağıtlarımızda da görebiliriz 

günlük sohbetler de de bir şekilde bu önyargı herkese sinmiş durumdaydı. Ama ben 

Abhazya ya gidip yaşadıktan sonra bu önyargı değişti. Öncelikle orada yaşayan in-

sanlarda bu önyargının olmadığını gördüm. Beraber hiçbir sorun olmadan yaşayabi-

liyorlar. Bunu görmek burada ki yanlıştan sıyrılmamı sağladı. Bir toplumun tamamen 

kötü olması söz konusu olamayacağı gibi bir toplumun her şeyi ile iyi olması ihtimali 

yok.  Ruslar büyük bir toplum, dünya kültürüne önemli derecede katkı sağlamış bir 

toplum, bizden farklı kendilerine göre bir dünya algıları olabilir. Duygularım onları 

tanıyınca değişti. Abhazya için çok çalışan en az Abhazlar kadar o toprakları seven 

Ruslar’da tanıdım. Yani benim açımdan Ruslar’ın herhangi bir insandan farkı yok» 

 

63 yaşında ki bir katılımcı 

«Şu anda ki Rus halkının tamamının da benim gibi düşüneceğine inanıyorum. 

Neden bu insanlar anavatanında yaşamıyor diye düşüneceklerdir. Ama devletin po-

litikası gereği maalesef biz şu anda orada değiliz. Rus halkının bunun farkında oldu-

ğunu düşünüyorum. En azından olmalı diye düşünüyorum. Rusya ve Rus halkını 

farklı olarak düşünüp değerlendirmek lazım. Rusya devleti ve Rus halkının aynı şe-

kilde örtüşecek şekilde düşündüğünü hareket ettiğini zannetmiyorum. Irkçı değilim 

ama neden kültürüm yaşamasın, neden dilim yaşamasın, neden vatanımdan sürüldüm 

neden Diaspora’da yaşamayayım düşüncesi mutlaka var. Bunun için Rus politikasını 

suçluyorum. En azından Ruslarla oturup bu mevzuyu oturup konuşmak isterdim. Tar-

tışmak isterdim. Onlarda bir farkındalık oluşturmak isterdim». 

Verilen yanıtlarda katılımcıların çoğu kültürün devamlılığına yönelik kaygıla-

rını ifade etse de kültürün devamının sağlanabileceğini dile getirmişlerdir.  

 

24 yaşında ki katılımcı 

«Kültürü elimizden geldiği kadar bildiğimiz kadar yaşıyoruz. Tüm kültürler 

maalesef evrilerek değişiyor. Küreselleşmenin ilerlediği bir dünyada Çerkeslerin 
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kendi izlerini çok keskin bir şekilde korumaları mümkün değil. Biz de yaşadığımız 

toplum içerisinde farklı kültürlerle bir arada bulunduğumuz için keskin bir şekilde 

kendi kültürümüzün bütün izlerini yaşatmamız mümkün değil bu bir hayal, yok olu-

yoruz. Ancak kültürün verdiği izler biz de yine bir şekilde yaşıyor». 

Son olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun anayurduna özlem yaşadığı 

hatta belli katılımcıların ana yurda yerleşme konusunda isteklerinin olduğu gözlen-

miştir.  

 

63 yaşındaki katılımcı 

Yani Çerkes olduğumu anladığım andan itibaren koparıldığım topraklara karşı 

bir özlem yaşıyorum. Bu gün oralara gidip yerleşirim. Oraları görme fırsatım oldu ve 

büyük bir ızdırap çektim. Neden burada değilim, neden burada doğmadım? neden 

burada yaşamıyorum diye düşündüm. Ama benim oraya yerleşmem zor. Kendim yal-

nız olsaydım gayet rahat olurdu ama burada doğmuş çocuklarımız var, evimiz var, 

ekmeğimizi burada kazanıyoruz burada yaşıyoruz. Tabi ki ben denerim oraya yerle-

şirim. Ancak bu tek kişi tarafından verilecek bir karar olmadığı için maalesef geri 

dönüş gerçekleşmiyor. Bu da özlem yaratıyor. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma evreninde yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen kanaate 

göre mekânsal ve zamansal bir kopuş yaşamış olan toplumların, arkalarında bırak-

tıkları coğrafya ile olan aidiyet ve bellek bağlarını korumakta genç ve yaşlı kuşaklar 

arasında önemli bir farklılık vardır. Görüşmeye katılan orta yaş üzeri kuşaktan insan-

ların sürgüne dair anılara karşı duyarlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Orta yaş ve genç kuşakların sürgün olayını uzak bir ülkede uzun bir zaman 

önce birilerinin yaşadığı acı bir hatıra gibi gördükleri izlenimi edinilmiştir. Yine ana-

vatan özlemi ve dönme konusunda kuşaklar arasında farklılıklar tespit edilmiştir.  

Genelde 3. kuşağın dönme arzusu ve özlemi bir sonra ki kuşaklara göre daha yoğun 

yaşadığı anlaşılmaktadır. Çerkes kültürünün devamlılığı konusunda ise, tüm kuşak-

ların benzer düşünceye sahip oldukları görülmektedir. Buna göre katılımcılar genel 

olarak kültürün devamlılığının risk altında olduğunu düşünmektedirler. Rus ve Rusya 

algısı konusunda ise, genç kuşakların daha pozitif düşünceye sahip oldukları anlaşıl-

maktadır.  Genel anlamda genç kuşaklar Çerkes tarihini bilmektedir. Ancak kişisel 

husumet beslememektedirler. Rusya’yı komşu ülke olarak değerlendirip, bu doğrul-

tuda ilişkilerin geliştirilmesini arzu etmektedirler. 
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Sonuç olarak Çerkeslerin, kültürün kaynağı ve koruyucusu olan anavatandan 

ayrılmaları, farklı siyasi coğrafyalarda süren yaşam mücadeleleri, Çerkes kültürünü 

asimilasyon ve dejenerasyon sürecine dahil etmiştir (Çeviker, 2009: 84). Bu nedenle 

çoğunluğu Türkiye’de yer almak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinde yaşayan 

Çerkesler, bu süreç içerisinde milli kültürel değerlerini yitirerek, bir millet olarak 

tarih sahnesinden silinme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. Bu kapsamda en temel et-

nik-politik görevlerden biri; kültürün devamlılığını desteklemek ve bu konu da ge-

rekli faaliyetleri gerçekleştirmektir. Tully‟nin Strange Multiplicity'de Octavia 

Paz'dan alıntılayarak aktardığı gibi, “Yok olmaya yüz tutan her bir dünya görüşü, 

yitip giden her kültür, bir imkanı yok eder” (Tully, 2014: 186).  Bu çerçevede ulus-

lararası arenada kültürün yok olmasını önleyici politikaların benimsenmesi son de-

rece önemlidir. Politik risklerin de hesaba katılması ile uzlaşı kanallarının açık tutul-

ması gerekmektedir (Wyile, 2013: 21). 
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ÖZET: Küreselleşme ile önemli bir sosyal politika aktörü haline gelen 

sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal ya-

şama ve sosyal değişime katkı sağladığı bilinmektedir. Demokratik hakların 

elde edilmesi ve ekonomik açıdan bireyler ve sınıflar arasında oluşan denge-

sizlikleri gidermeye yönelik politikalar geliştirme işlevlerine sahip olan sivil 

toplum kuruluşları sosyal sorunların çözümüne yönelik sorumluluk üstlenmek-

tedir. Toplumda “biz” bilincinin gelişmesine aracılık ederek bilinçlenme yö-

nünde rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının sosyal bütünleşme, sosyal refah, 

sosyal adalet gibi sosyal politika hedeflerine yönelik faaliyetler yaptıkları da 

bilinmektedir.  

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan toplumsal hareketliliklerle beraber ge-

nişleyen ve yeniden şekillenen sivil toplum alanı dinamik bir yapı arz etmekte-

dir. Türkiye’de de önemli bir aktör olarak faaliyetler yürüten sivil toplum ku-

ruluşları, kendi faaliyet alanlarında sahip oldukları uzmanlıklarını doğrudan 

hizmet sunumu veya savunuculuk gibi işlevlerle hayata geçirmektedirler. An-

cak Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik ilgi hızla artarken sivil toplum ku-

ruluşlarının sorunlar yaşadığı da bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Tür-

kiye’de sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı sorunları tartışmaktır. Bu kap-

samda sivil toplum alanına katılımın düşük olması, yönetimsel, finansal ve ör-

gütsel kapasite sorunları, yasal mevzuattan kaynaklanan eksiklikler başlıca so-

runlar arasında yer almaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Sorunlar. 

 

An Evaluation on the Problems of Non-Governmental Organizations  

in Turkey 

 

Abstract: It is known that non-governmental organizations which have 

become an important social policy actor with globalization contribute to social 

life and social change in developed and developing countries. Non-governmen-

tal organizations, which have the function of achieving democratic rights and 

developing policies to eliminate imbalances between individuals and classes in 
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economic terms, assume responsibility for the solution of social problems. It is 

also known that non-governmental organizations, which play a role in raising 

awareness by mediating the development of “we da awareness in the society, 

perform pressure activities towards social policy objectives such as social in-

tegration, social welfare and social justice. 

along with expanding social mobility experienced in Turkey and the 

world and reshaped the field of civil society is of a dynamic nature. the activi-

ties conducted by non-governmental organizations as an important actor in Tur-

key, they realize that they have the expertise in their respective fields of activity 

with functions such as direct service delivery or advocacy. However, the prob-

lem of rapidly increasing interest for civil society non-governmental organiza-

tions in Turkey are living in are also known. The aim of this study was to dis-

cuss the problems of civil society organizations in Turkey. In this context, low 

participation in the field of civil society, administrative, financial and organi-

zational capacity problems and deficiencies arising from legal regulations are 

among the main problems. 

Keywords: Civil Society, Non-Governmental Organizations, Prob-

lems. 

 

 

1. GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir aktör haline gelen sivil 

toplum kuruluşları, toplumsal yaşamın her alanında sosyal değişime ve sosyal geli-

şime katkı sunmaktadır. Özel ve kamu sektörünün bir paydaşı olarak görülen sivil 

toplum kuruluşları ulusal, bölgesel ve küresel çapta sosyo-ekonomik faaliyetler de 

yürütmektedirler. Demokrasinin kurumsallaşmasında da önemli role sahip olan sivil 

toplum kuruluşlarının sosyal politika ile aynı amaç ve hedefler üzerinde hareket ettiği 

bilinmektedir. Özellikle neoliberal politikaların ve küreselleşmenin etkisiyle sosyal, 

ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda önemli değişimlerin yaşandığı günümüz dün-

yasında sivil toplum kuruluşlarının sağladığı katkının giderek arttığı görülmektedir. 

Diğer yandan dünyada ve Türkiye’de yaşanan toplumsal hareketliliklerle beraber si-

vil toplum alanının da genişlediği, yeniden şekillendiği, sivil toplum kuruluşlarının 

çeşitliliğinin ve örgütlenme stratejilerinin değiştiği bir yapı ortaya çıkmaktadır. An-

cak sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini, verimliliğini, örgütlenmelerini, kapasite-

lerini engelleyen, çözüm bekleyen sorunlar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Bu çalış-

mada Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının potansiyellerini engelleyen bu sorunla-

rın neler olduğu üzerine bir değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır. 
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2. SİVİL TOPLUMDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA 

Türk Dil Kurumu tarafından “devletin denetimi altında olmayan, kararlarını 

bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu” şeklinde 

ifade edilen sivil toplum, kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkan 

tanıyan ve iletişime açık bir alan olarak tanımlanmaktadır (Akatay ve Har-

man,2017:2). 

Sosyal örgütlenmelerden oluşan bir ara alan olan sivil toplumda, insanların tek 

başlarına gerçekleştiremedikleri amaçları hayata geçirebilmek, dayanışma içinde ha-

reket etmek ve gerek amaçlarını gerçekleştirmek gerekse sorunların çözümü için ile-

tişim sağlamak amacıyla örgütlendikleri görülmektedir. Bu örgütlenmeler sivil top-

lumdan sivil toplum kuruluşlarına geçişi ifade etmektedir. 

Demokrasinin kurumsallaşmasında etkili olan sivil toplum kuruluşlarının bir 

sosyal politika aktörü olarak etkin bir rol oynadığı görülmektedir. Devletten bağımsız 

olarak, tamamen gönüllü birlikteliğe dayalı ve üyelerinin çıkarlarının ötesinde top-

lumsal yarar amaçlı çalışan, kâr amaçsız ve yasal çerçevede faaliyet gösteren kuru-

luşlar (Özdemir vd.,2009:160) olan sivil toplum kuruluşları, sosyo- ekonomik kal-

kınmaya katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedirler. Toplumsal yaşamın her 

alanında örgütlendikleri görülen sivil toplum kuruluşları, sosyal politika ile aynı 

amaç ve hedefleri paylaşmaktadır. Nitekim sosyal politika açısından bakıldığında 

STK’lar; demokratik hakların kazanılması ve bireyler, sınıflar arası meydana gelen 

dengesizliği giderme süreçlerinde sosyal politika geliştirmek amacıyla faaliyet gös-

termektedirler (Gürel,2009:32). 

Tarihsel süreçte 1980’lerde büyük bir dönüşüm yaşayan sivil toplum kuruluş-

larının bu yıllarda önemli bir canlanma yaşayarak, sosyal sorunların çözümü ve de-

mokratik hakların elde edilmesi hususlarında aktör haline geldikleri izlenmektedir. 

Geniş bir yelpaze içinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, aktivite merkezli 

sivil toplum kuruluşları, toplum merkezli sivil toplum kuruluşları ve refah merkezli 

sivil toplum kuruluşları (Özdemir, vd. 2009:158) olmak üzere üç alan içinde sınıf-

landırılmaktadır. Faaliyet gösterdikleri alanlar ve amaçları göz önünde bulundurul-

duğunda sivil toplum kuruluşları, kamuoyu oluşturmak suretiyle bireylerin ihtiyaç ve 

taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak, çoğulcu toplum yapısının sağlanma-

sına katkı sunmak, toplumla devlet arasında tampon oluşturmak gibi temel işlevler 

üstlenmektedir (Uğur,2011: 43-44). Sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk, sorun 

çözme ve doğrudan hizmet üretme şeklinde devleti hizmet üretmeye yönlendirmek, 

demokrasi bilincini geliştirmek, iktisadi kalkınmayı sağlamak, sosyal refah seviye-

sini artırmak, toplumu bilinçlendirmek (Akatay ve Harman, 2017:90-104) gibi işlev-

lere de sahip oldukları görülmektedir. 
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3. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Cumhuriyet öncesi dönemde güçlü devlet geleneğinin sonucu olarak sivil top-

lum alanının geniş olmadığı bilinmektedir. Bir başka ifadeyle Osmanlı’da siyasal ik-

tidarın bürokratik-merkezi örgütlenmesi ve siyasal kültür, sivil toplumun gelişmesine 

imkan verecek şekilde, devletin dışında özerk kurumların oluşmasına izin vermemiş-

tir (Duman, 2003: 368). Cumhuriyet sonrası dönemin ilk otuz yılında sivil toplum 

çok parlak bir dönem geçirmemiştir. Ancak Batı düşüncesinde de sivil toplum söy-

leminin, modern anlamda 1960’lı yıllarda tartışılmaya başlandığı izlenmektedir. Tür-

kiye’de 1960’lı yıllardan sonra, sosyal ve siyasal özgürlüklerin yasalar çerçevesinde 

daha rahat bırakılması sonucu, günümüzdeki anlamıyla faaliyette bulunan STK’ların 

sayısı artmıştır. 1960’lar sonrasında Türkiye’de meydana gelen siyasal ve toplumsal 

değişimleri ele alırsak, özellikle 1960 askeri darbesi ve 1961 Anayasası ile yeniden 

oluşturulan demokratik hayat ile Türkiye’de bir gönüllü siyasal katılım patlaması ya-

şanmış, bireysel girişimle kurulan kültürel, iktisadi ve siyasal dernek sayılarında bü-

yük bir canlılık ortaya çıkmıştır (Kalaycıoğlu,1997:112). 

Ancak Türk sivil toplumu açısından dönüm noktası 1980’li yıllar olmuştur. 

Sivil toplum söyleminin Türk siyasi hayatına girdiği 1980’li yıllarda sivil toplum ve 

liberalizm en çok tartışılan kavramlar arasında yerini almış ve 1980’li yılların ikinci 

yarısıyla beraber sivil toplum kuruluşları sayı ve etkinlik açısından önemli bir gelişim 

göstererek, sosyal ve kamusal yaşamda etkili olmaya başlamıştır (Ercan,2002:70). 

Bu sebeple Türkiye’de sivil toplum bilincinin yeni olduğu literatürde sıklıkla vurgu-

lanmaktadır. Sivil toplum örgütlenmesi ve sivil toplumun oluşumu açısından yeni bir 

başlangıç olarak kabul edilen 1980’li yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

yaşanan tartışmaların da önemli olduğu bilinmektedir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi 

sonrasında toplumun tüm kesimlerini içine çeken “birey devlet için midir yoksa dev-

let birey için midir” tartışması, küreselleşmenin etkileri, piyasa ekonomisinin ön 

plana çıkması gibi gelişmeler sivil toplum alanını genişletmiş ve canlandırmıştır (Be-

dük vd.,2006:57). 

Türkiye’de 1980’li yıllarda, toplum katında ve toplumsal gruplar eşliğinde 

toplumun tümünü ilgilendiren modernleşme, ulusal kimlik, ulusal dayanışma gibi 

büyük ve kapsayıcı konulardan çok hava kirliliği, sağlık, turizm, çevre, insan hakları, 

dini haklar, etnik haklar ve kadın hakları gibi sadece belli başlı grupları bağlayan 

spesifik konular üzerinde yoğunlaşılmış ve sosyal platformlarda bu konularla ilgili 

talepler etrafında siyaset yapılmaya başlanmıştır. Konuların her birini savunan bir 

sosyal grup gelişmiş ve kendi alanında devlet üzerinde etkin olmaya, devletten birta-

kım haklar almaya ve devlet politikalarını etkilemeye başlamıştır (Çaha,2000:262). 
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Türkiye’de 1990’larda yaşanan gelişmeler, sivil toplum kavramına hem aka-

demik hem de kamusal söylemde daha çok yer verilmesine ve STK faaliyetlerinin 

Türkiye çapında artmasına önayak olmuştur. Bu gelişmeler 2000’li yıllarda Tür-

kiye’de sivil toplum alanının da dinamiklerini oluşturmuştur. 1995 yılında sivil top-

lum kuruluşları arasında organik ilişkileri ve işbirliğini yasaklayan anayasa madde-

lerinin kaldırılması, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat 

II’nin 1996 yılında Türkiye’de yapılmış olması, 1999 Marmara Depremi sivil toplum 

kuruluşlarının gelişmesi, sivil toplum kuruluşlarına toplumsal algının değişimi (Öz-

budun,1999:114; İçduygu,2006:7) açısından önemli olaylar arasında yer almaktadır. 

1990’lardan sonra Türk hukuk sisteminin sivilleşmesi bireysel özgürlüklerin 

gelişmesine imkan verirken, sivil toplumun gelişmesinin önündeki engellerin kaldı-

rılmasında da etkili olmuştur. Sivil toplum kuruluşlarının, iktidar ilişkilerinden müm-

kün olduğunca uzak durma, yatay ilişkileri ön plana çıkarma, gönüllülük gibi özel-

liklerinin yanında 1990 sonrası dönemin sivil toplum kuruluşları için ayırt edici özel-

likler arasında kendi ilgi alanları dışındaki diğer konuları dışlamama, yeni üyelere 

açık olma ve farklılıklara imkan tanımanın da yer aldığı görülmektedir (Cengiz vd, 

2005: 235).  

2000’li yıllarla beraber Türkiye’de Avrupa Birliği’ne üyelik çerçevesinde, si-

vil toplum kuruluşlarının mali anlamda desteklendiği ve yeni yasal düzenlemelerin 

gündeme geldiği bir süreç başlamıştır. 2001 yılında Türkiye’nin Kopenhag Kriterle-

rini kabul etmesiyle örgütlenme özgürlükleri üzerinde uzun zamandır var olan kısıt-

lamaların önemli oranda kaldırılması sağlanırken, sivil toplum programları aracılı-

ğıyla da çeşitli mali kaynakların Türkiye’ye aktarımı artış göstermiştir. Bu gelişme-

ler, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimine önemli katkı sağla-

mıştır (İçduygu,2006:7; Akatay ve Harman, 2017: 246). 

Günümüzde etkinliği hızla artan sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de der-

nekler, vakıflar, kooperatifler, meslek örgütleri, yurttaş girişimleri şeklinde örgütle-

nerek faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Türkiye’de mevzuat açısından sivil toplum 

kuruluşları; dernek, vakıf ve kooperatifler ve bu kuruluşların şube ve temsilcilikleri 

ile üst kuruluşlarından oluşmaktadır (YADA,2018:17). Nicel açıdan bakıldığında 

dernekler birinci sırada yer alırken, vakıflar ikinci, çeşitli meslek kuruluşları ise 

üçüncü sırada yer almaktadır (Ersen,2016). Son yıllarda dijital platformları da etkin 

olarak kullanmaya başlayan sivil toplum kuruluşlarının, tanınırlılık ve bilinilirlikle-

rinin de arttığı, örgütlenme stratejilerinin farklılaştığı izlenmektedir. Sivil toplum ala-

nını genişleten, sivil toplum kuruluşlarına yönelik algıyı olumlu yönde etkileyen ge-

lişmeler yaşanmasına rağmen Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının halen önemli 

sorunları olduğu görülmektedir. 
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4. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sivil toplum kuruluşları toplumsal 

yaşamın her alanında karşılaşılan sorunları çözmede, kamuoyu oluşturmada, devleti 

hizmet üretmeye yöneltmede, demokratik hakların elde edilmesinde, savunuculuk 

faaliyetleri gerçekleştirmede, devletin yetersiz ve eksik kaldığı yerlerde devreye gir-

mede önemli bir aktör haline gelmiştir. Sayıları ve çeşitliliği giderek artan sivil top-

lum kuruluşlarının, etkinliklerinin artması, kapasitelerinin gelişmesi, potansiyelleri-

nin hayata geçirilmesi hususlarında önlerindeki engellerin kaldırılması, yaşadıkları 

sorunların çözüme ulaştırılması önem arz etmektedir. Genel olarak bakıldığında Tür-

kiye’de sivil toplum kuruluşlarının algılanışından, yönetimden, örgütlenmeden, fi-

nansmandan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’de sivil toplum alanı başından itibaren 

öncelikle devlet dışındaki alan olarak tanımlanmıştır. Bu bakış açısı sebebiyle sivil 

toplum özgürlükler alanı ve devlete alternatif olarak görülmüş, sivil toplum bir top-

lumsal, siyasal eleştiri potansiyeli taşıyan alan olarak tanımlanmamıştır (Mert, 

1998:38-39). 

Yönetim biçimi açısından özel sektör ve kamu sektöründen farklı olan sivil 

toplum kuruluşlarında günümüzde gönüllülerin yanısıra profesyonellerin de yer al-

dığı bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının yönetimi söz konusu olduğunda bu 

kuruluşlarda kurumsallaşmanın henüz yeni başladığı, vizyon, örgütsel hafıza, kurum 

kültürü gibi unsurların yetersiz olduğu görülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının 

önemli bir kısmı hala gönüllü yönetimle ile işlemektedir. Bu durum organizasyon 

bozukluğu ve modern yönetim tekniklerinden uzak bir yaklaşıma neden olarak kay-

nakların etkin ve verimli kullanılamaması sonucunu doğurabilmektedir. Yönetim be-

cerileri henüz gelişmemiş olan sivil toplum kuruluşlarında karar alma mekanizmala-

rının da iyi çalışmadığı izlenmektedir. Bu durum sivil toplum kuruluşlarının çoğunda 

liderlik sorunu yaşandığının da bir göstergesi sayılmaktadır. Birçok sivil toplum ku-

ruluşunun yönetiminde, temel yönetim becerilerine sahip olmayan kişilerin bulun-

duğu görülmektedir (Kılınç, 2019;Bekmezci vd.,2004:143; Yücebalkan ve Koç, 

2004:151; Çetin, 2005). 21. Yüzyılın gerekleri düşünüldüğünde sivil toplum kuru-

luşlarının değişime ve gelişmelere adapte olabilmesinde yönetimin ve liderliğin 

önemi yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim Mwai ve arkadaşları (2018) tarafından ya-

pılan bir araştırmada, STK'ların örgütsel hedeflerine ulaşmaları ve etkinliklerini ar-

tırmak için net talimatlar veren bir liderlik tarzı kullanmaları önerilmektedir. Çetin 

(2005) tarafından yapılan “Sivil toplum kuruluşlarında liderin başarıya etkisi ve ku-

rumsallaşma” adlı çalışmada da STK’ların başarılarının altında, liderin yaratıcı ve 

transformasyonel liderlik göstermesinin önemli rolü olduğu ifade edilmektedir. 
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Sivil toplum kuruluşlarının üye sayılarına bakıldığında örgütlenme ve katılım 

açısından da sorunlar yaşandığı gözlenmektedir. Sivil toplum kuruluşları sayıca art-

masına rağmen, üye sayılarında istenen artış yaşanmamaktadır. Gönüllü katılımın 

yetersiz olması altında birden çok neden saymak mümkündür. Ancak bu nedenlerin 

başında sivil toplum kuruluşlarının kendilerini iyi ifade edememeleri, toplumla ilişki 

kurmada yeterince başarılı olamadıkları gösterilmektedir. Bu konuda sivil toplum 

kuruluşlarının etkinlik, konferans ve eğitim programları düzenleme, kitle iletişim 

araçları ve internetin kullanımı, hizmet kalitesinin artırılması gibi yollarla halkla iliş-

kiler sürecini başarılı şekilde yönetmesinin önemi vurgulanmaktadır (Akatay ve Har-

man, 2017:268). Sivil toplum alanına katılımın düşük olmasının bir başka nedeni 

olarak Türkiye’de örgütlenmenin hala olumsuz algılanıyor olması gösterilmektedir. 

Teknolojinin sağladığı araçlar vasıtasıyla, internet üzerinden örgütlenme ve protesto 

kültürünün yaygınlaşması, sosyal platformlar üzerinden yardım, imza kampanyaları-

nın yapılması sözkonusu olmakla birlikte bu durumun gerçek bir örgütlenme olup 

olmadığı ise tartışılmaktadır (Ersen,2016). Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının ta-

bana inme ve halka dahil olma sorunu olduğu ifade edilerek, halkın geniş katılımını 

ve ilgisini çekme sorunu yaşandığı da belirtilmektedir (Talas, 2011:397). 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına ilişkin toplumsal algının pek çok faktö-

rün yanı sıra STK’ların kendileri tarafından yürütülen halkla ilişkiler ve iletişim ça-

lışmalarından da etkilendiği bilinmektedir. Yaşama Dair Vakıf tarafından yapılan bir 

araştırmada sivil toplum kuruluşlarının iletişim çalışmalarının önündeki en önemli 

engellerden biri, başka birçok sorunda STK’lar tarafından dile getirildiği gibi, yeterli 

finansal kaynağa sahip olmamak şeklinde ifade edilmektedir (YADA,2018:122).  

YADA tarafından yapılan araştırmada sivil toplum kuruluşlarınca sıklıkla dile 

getirildiği üzere Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının önemli sorunlarından birini 

de finansal sorunlar oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının birçoğunda mali 

kaynakların çok sınırlı olduğu, genellikle bağışlar, hizmet gelirleri ve resmi ödenek-

lerle maddi kaynak elde edildiği görülmektedir (Sezik, 2019:122). Bu anlamda sivil 

toplum kuruluşlarının mali kaynak konusunda yardıma muhtaç kuruluşlar olduğu ve 

finansman sorununun yanısıra fon sağladıkları kurumlarla ilişkilerinde ve kaynakla-

rın kullandırılmasıyla ilgili olarak da sorunlar yaşadıkları ifade edilmektedir (Akatay 

ve Harman, 2017:308). Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının, varlıkları-

nın devamı ve topluma yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için mali kaynak ye-

tersizliklerini aşmaları önem arz etmektedir.  

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının mali kaynak temini mevzuatla sınır-

landırılmıştır. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, sadece mali alanda değil diğer 

alanlarda da Türkiye’nin sivil toplum gerçeği içinde önemli bir sorun olarak ifade 

edilmektedir. Yasal çerçeve ve sivil toplumu ilgilendiren mevzuat 
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değerlendirildiğinde Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında 2004 ve 2008 yılla-

rında Dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuatta birtakım iyileşmeler yapılmasına 

rağmen özellikle uygulamada sorunlar ve kısıtlamalarla karşılaşılmaya devam edil-

diği belirtilmektedir. Birincil mevzuatın yanı sıra özellikle örgütlenme özgürlüğünü 

kısıtlayan yönetmelik ve genelgeler gibi ikincil mevzuat sebebiyle de uygulamada 

yaşanan sorunların önüne geçilemediği izlenmektedir. Yardım Toplama ile Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunları gibi kanunlardaki yaklaşımın sivil toplum kuruluş-

larının sürdürülebilirliği için gerekli kaynak geliştirme faaliyetleri ve toplumu ilgi-

lendiren konularda demokratik şekilde tepki gösterme yollarından biri olan protesto 

ve eylemlerin özgür bir ortamda yapılamaması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca sivil 

toplum ve sivil toplum kuruluşu tanımları ilgili mevzuat ve politika belgelerinde yer 

almamaktadır. Bu durum toplumsal düzeyde sivil toplum algısının oluşamamasına 

ve uygulamada farklılıklar görülmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Tanım 

eksikliğinin bir başka boyutu olarak, kamu vakfı veya derneği olarak özel bir tüzel 

kişiliğin tanımlanmamış olması gösterilmektedir. Kamu kaynaklarından faydalanan 

bu kuruluşların diğer STK’lardan ayrılmaksızın hibe programlarından faydalanması 

sınırlı olan mali kaynakların dağıtımı ve kullanımına yönelik eşit olmayan uygula-

maların yaşanmasına da neden olmaktadır (TÜSEV, 2013). Mevzuattan kaynaklanan 

bir diğer sorun olarak 1990’ların ortalarından itibaren hızla yaygınlaşan sivil plat-

form, sivil girişim, sivil inisiyatif gibi oluşumların yasal mevzuat kapsamında bulun-

maması ve tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için resmi makamlar tarafından muhatap 

kabul edilmemeleri gösterilmektedir (Güder, 2004:14). Sivil toplum alanına yeni bir 

görünüm kazandıran bu oluşumların, son yıllarda özellikle gençler tarafından etkin 

olarak kullanıldıkları bilinmektedir. 

 

5. SONUÇ 

Neoliberal politikaların etkisiyle ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir ak-

tör haline gelen sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de de sayısal olarak artış göster-

diği ve sosyal sorunların çözümü, demokratik hakların savunuculuğu gibi alanlarda 

başarılı faaliyetler yürüttükleri bilinmektedir. Özellikle 1980’li yıllar itibariyle Tür-

kiye’de sivil toplum alanının canlandığı, sivil toplum kuruluşlarının sayıca artarak 

faaliyet alanlarının genişlediği görülmektedir. Ancak bu genişleme ve sivil toplum 

kuruluşlarının içinde bulunduğumuz çağda artan önemine rağmen Türkiye’de sivil 

toplum kuruluşları etkinliklerini, potansiyellerini etkileyecek, engelleyecek önemli 

sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar genel olarak sivil toplum kuruluşlarının yöne-

timi, örgütlenme, mevzuatla ilgili ve finansal sorunlar şeklinde karşımıza çıkmakta-

dır. Sivil toplum kavramının halen bilinmemesi, anlaşılamaması, örgütlenmeye yö-

nelik olumsuz tutum ve algılar, mevzuatta sivil topluma ilişkin kavramların 
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yetersizliği üye sayılarını etkilemekte ve sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi 

önünde engel oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları kar amacı gütmeyen, sınırlı 

mali kaynakları bulunan oluşumlardır. Bu durum yeterli mali desteğin bulunmadığı, 

fonlardan yararlanmanın söz konusu olmadığı durumlarda finansal sorunlara neden 

olmaktadır. Finansal sorunların önemli nedenlerinden biri olarak yine mevzuattan 

kaynaklanan eksiklikler, düzenlenmesi gereken hususlar işaret edilmektedir. Genel-

likle gönüllü yönetime sahip olan sivil toplum kuruluşlarında son yıllarda profesyo-

nellerin de çalışmaya başladığı izlenmekle birlikte genel olarak yönetim becerisi ye-

terli olmayan, modern yönetim anlayışından uzak bir idare anlayışı sözkonusudur. 

Bu durum da sivil toplum kuruluşlarının yönetimsel sorunlar yaşamalarına, karar 

alma süreçlerinde ve organizasyonların etkinliğinde sorunlar yaşamalarına neden ol-

maktadır. Tüm bu genel başlıkların yanısıra ülkedeki demokrasi anlayışı ve kültürü, 

sivil toplum alanının farklı siyasi aktörler tarafından suiistimal edici kullanılışı, katı-

lım ve bilgi eksikliği gibi hususlar da Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı 

sorunlar arasında yer almaktadır. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

AKATAY, A. ve HARMAN, S. (2017), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim, Yöneti-

şim ve Gönüllülük, Ekin Yayınevi, Bursa. 

BEDÜK A., S. USTA, M. KOCAOĞLU (2006), “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde 

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokratikleşme Sürecindeki Mis-

yonları”, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 10, Yıl 9, Hazi-

ran. 

BEKMEZCİ, M., Ahmet GÜRSOY, Çiğdem ÜNKAZAN ve Nilay KALELİ (2004), 

“Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetici Profili”, 1. Ulusal Sivil 

Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale. 

CENGİZ, Kurtuluş, KÜÇÜKURAL Ö., TOL U.U., AKŞİT B. (2005), “Türkiye ve 

Orta Doğu’da Sivil Toplum Tartışmaları”, Sivil Toplum ve Demokrasi, 

Kaknus Yayınları, Edt. Lutfi Sunar, İstanbul. 

ÇAHA, Ömer (2000), Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Yayınları, İstanbul. 

ÇETİN, Müjgan (2005), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderin Başarıya Etkisi ve 

Kurumsallaşma”, 



Sinem YILDIRIMALP – Emel İSLAMOĞLU 

322 

https://www.sistemyon.com.tr/tr/eserlerimiz/makalelerimiz/95-sivil-toplum-

kuruluslarinda-liderin-basariya-etkisi-ve-kurumsallasma, Erişim Tarihi: 

18.11.2019. 

DUMAN, Fatih (2003), “Sivil Toplum”, Siyaset, Edt. Türkone, Mümtaz’ Er Lotus 

Yayınevi, İstanbul. 

ERCAN, Hülya (2002), “ Türkiye’de Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine”, C.Ü. Sos-

yal Bilimler Dergisi, Cilt :26, No:1, Mayıs. 

ERSEN, Tevfik Başak (2016), “Türkiye’de STK’lar ve Son 10 Yıl”, http://www.al-

jazeera.com.tr/gorus/turkiyede-stklar-ve-son-10-yil, Erişim Tarihi: 

06.02.2018. 

GÜDER, Nafiz (2004), Sivil Toplumcunun El Kitabı, Ankara. 

GÜREL, Deniz (2009), Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üze-

rindeki Etkisi:İstanbul Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniv.,SBE, İstanbul. 

KALAYCIOĞLU, Ersin (1997), “Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset” Küre-

selleşme, Sivil Toplum ve İslâm, Der. F. Keyman-A. Y. Sarıbay, Ankara. 

İÇDUYGU Ahmet (2006), Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 2004–2006, 

Araştırma Bulguları ve Çözüm Önerileri, Edt. Filiz Bikmen, Zeynep Meyda-

noğlu TÜSEV Yayınları, İstanbul 

KILINÇ, E. (2019), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik”, Bingöl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:18, ss:1089-1110, 

http://busbed.bingol.edu.tr/en/download/article-file/835642, Erişim Tarihi: 

17.11.2019. 

MERT, N. (1998), “Sivil Toplum Tartışmaları”, Toplum Bilim, Sayı 8, ss: 37-41, 

Haziran. 

MWAİ, G., NAMADA, J. & KATUSE, P. (2018), Does Leadership Style Influence 

Organizational Effectiveness in Non-Governmental Organizations?, Internati-

onal Journal of Business and Management; Vol. 13, No. 8. 

ÖZBUDUN, Ergun (1999), “Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokratik Konsolidas-

yon”, Edt., Elisabeth Özdalga ve Sune Persson, Sivil Toplum Demokrasi ve 

İslam Dünyası, İstanbul. 

ÖZDEMİR, Süleyman, Halis Başel, Hasan Şenocak (2009), “Sivil Toplum Kuruluş-

ları (STK)’nın Artan Önemi ve Üsküdar’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar 

Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. 

İktisat Fakültesi Yayını. 

https://www.sistemyon.com.tr/tr/eserlerimiz/makalelerimiz/95-sivil-toplum-kuruluslarinda-liderin-basariya-etkisi-ve-kurumsallasma
https://www.sistemyon.com.tr/tr/eserlerimiz/makalelerimiz/95-sivil-toplum-kuruluslarinda-liderin-basariya-etkisi-ve-kurumsallasma
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyede-stklar-ve-son-10-yil
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyede-stklar-ve-son-10-yil
http://busbed.bingol.edu.tr/en/download/article-file/835642


Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme 

323 

SEZİK, M. (2019), “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevleri ve Sorun 

Alanları”, Research Studies Anatolia Journal, VOL.2,Issue:4, ss: 118-125. 

TALAS, Mustafa (2011), “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi”, TÜ-

BAR, XXIX, Bahar https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157071, 

Erişim Tarihi: 19.11.2019. 

TÜSEV (2013), “Sivil Toplum İzleme Raporu,” https://tusev.org.tr/usrfiles/files/Si-

vilToplumIzlemeRaporu.29.03.13.pdf, Erişim Tarihi: 10.11.2019. 

UĞUR, S. (2011), Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet 

Faaliyetleri, Ekin Yayınevi, Bursa. 

Yaşama Dair Vakıf (2019), “Verilerle Sivil Toplum Kuruluşları”, Türkiye’de Sivil 

Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Pro-

jesi, Ankara, http://www.raporlar.org/wp-content/uplo-

ads/2018/01/c9b3f2a6d1595bde1124f6df6e830903.pdf, Erişim Tarihi: 

19.11.2019. 

YÜCEBALKAN, Benan ve KOÇ Oktay (2004), “STK’larda İyi Yönetişim ve Akut 

Örneği”, 1. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale. 

 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157071
https://tusev.org.tr/usrfiles/files/SivilToplumIzlemeRaporu.29.03.13.pdf
https://tusev.org.tr/usrfiles/files/SivilToplumIzlemeRaporu.29.03.13.pdf
http://www.raporlar.org/wp-content/uploads/2018/01/c9b3f2a6d1595bde1124f6df6e830903.pdf
http://www.raporlar.org/wp-content/uploads/2018/01/c9b3f2a6d1595bde1124f6df6e830903.pdf




ALEKSANDR PUŞKİN’İN “ERZURUM YOLCULUĞU” 

ESERİNDE TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ 

Tayyip ÇAKAN 

Hacettepe Üniversitesi 

ÖZET: Bu çalışmamızda, ünlü edebiyatçı Puşkin’in Osmanlı-Rus sa-

vaşı sırasında başından geçen olayları yazdığı “Erzurum Yolculuğu” eserini in-

celemekteyiz. Puşkin, eserde oldukça objektif bir tutumla olaylara yaklaşmış-

tır. Kimi zaman Ruslara, kimi zaman da Türklere karşı eleştirileri olmuştur. 

Puşkin’in Ruslara karşı (I.Nikolay hükümetine karşı) bu kadar eleştirel olabil-

mesinin en büyük sebebi kendisinin de bir Dekabrist olmasından kaynaklan-

maktadır. Kendisi zaten o dönemde iktidara muhalif birisidir. Bu durum Rusları 

daha rahat eleştirebilmesine olanak sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Çarlık Rusyası, Puşkin, Erzurum 

 

Turkish-Russian Relations in Aleksandr Pushkin's  

“A Journey to Arzrum” 

 

ABSTRACT: In this study, we examine “A Journey of Arzrum” book 

by famous literary writer Pushkin, who wrote the events that happened during 

the Ottoman-Russian war. Aleksandr Pushkin approaches the events with a ob-

jective attitude in his book. He criticizes sometimes the Russians and someti-

mes the Turks. The main reason that Pushkin was so critical of the Russians 

(against the Nicholas I government) was that he was also a decabrist himself. 

He was already opponent to government at that time. This situation allowed 

him to criticize the Russians more easily. 

Key Words: Ottoman Empire, Russian Empire, Pushkin, Erzurum 

 

 

Giriş 

Puşkin’in “Erzurum Yolculuğu” eserine geçmeden önce, eseri daha iyi anla-

yabilmek adına dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik olaylarını analiz etmek, 1828-

1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın nasıl çıktığını öğrenmek önemli olacaktır. 

Osmanlı Devleti 1828’de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ortak olarak gerçek-

leştirdiği Navarin Baskını ile ağır bir darbe almış idi. Sultan II.Mahmud, Navarin 
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baskının ayrıntılarını öğrenince, Osmanlı Devleti’nin kaybının çok ağır olduğunu, 

donanmanın tamamen bitirilme derecesine getirildiğini anlamıştır. Padişah bu geliş-

melerden sorumlu olarak Rusya’yı sorumlu tutmuştur. Rusya’nın 50 sene beri Os-

manlı aleyhinde planladığı hilelere artık bir son vermesinin gerektiğini, Osmanlı re-

ayasını tahrik ederek, reayanın tamamen kendisine bağlanmasını arzuladığını ifade 

etmiştir.1 

Osmanlı Devleti, Navarin Baskınını uluslararası ortamda protesto etmiştir. Çar 

I. Nikolay ise Osmanlı’nın ordusundaki gelişmelerden (Yeniçeri Ocağının kaldırılıp 

yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni ordunun kurulması) haberdardı. 

Osmanlı’ya saldırmak için Rusya adına daha güzel bir vakit yoktur. Rus Çarı, bir 

fetih amacının olmadığı, yalnızca Yunan sorunun çözümlenmesi için Londra’da ka-

bul edilmiş bulunan protokolü, Osmanlı Devleti’ne uygulatmaktan başka hiçbir savaş 

amacının olmadığı hususunda İngiltere, Fransa ve Avusturya’ya güvence vererek on-

ların savaş sırasında tarafsızlıklarını garanti altına almayı başardı. Rus kamuoyu ise 

Türklerle yapılacak olan bütün mücadeleleri kutsal bir görev olarak görmeye alıştı-

rılmış oldukları için, Osmanlılara savaş ilanını, büyük bir sevinçle karşılamıştır. Os-

manlı Devleti’de 20 Mayıs 1828’de Rusya’ya savaş ilan etmiştir. Ruslar hem Batı 

hem de Doğu cephesinden Osmanlı’ya saldırmışlar, her iki cephede de başarı sağla-

mışlardır. Doğu cephesinde Kafkaslardan gelen Ruslar ise Kars, Ahıska, Erzurum ve 

Karadeniz kıyılarındaki öteki kaleleri almayı başarmışlardır.2  

Osmanlı Devleti büyük bir hezimete uğramıştır. Rusların bu kadar önemli bir 

başarı kazanabileceğini İngiltere ve Fransa’da beklememiştir. İngiltere ve Avus-

turya’nın baskıları sonucu Osmanlı Devleti’nin barış önerisini I.Nikolay kabul etmek 

mecburiyetinde kalmıştır. Edirne’deki barış görüşmelerinde Rusların hazırladıkları 

barış şartlarını Osmanlı Devleti itirazsız kabul etmiştir. Yapılan Edirne Antlaşması 

ile Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Bunun yanında 

işgal edilen Osmanlı memleketlerinden terkedilmesi de maddeler arasında bulun-

maktadır. Fakat Ahıska, Anapa ve Poti Rusların eline geçmiştir. Aynı zamanda im-

zalanan Edirne Antlaşması ile Yunan Devleti de kurulmuştur.3  

Görüldüğü üzere 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Devleti için ağır 

kayıpların olduğu bir savaş olmuştur. Peki, Aleksandr Puşkin neden bu savaşa katıl-

mak istemiş, bu savaşı neden gözlemlemek istemiştir. Bunun sebebini öğrenmek için 

 
1 Ali Fuat Örenç, Ali Fuat, 1827 Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması, Tarih Dergisi, 2007, 
Cilt 0, Sayı 46, s.67 
2 Yaşar Yücel-Ali Sevim, Türkiye Tarihi IV. Osmanlı Dönemi (1730-1861), Türk Tarih Kurumu Bası-
mevi, 1992, Ankara, s.196-197 
3 Yaşar Yücel-Ali Sevim, a.g.e., s.197-198 
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Osmanlı-Rus savaşının öncesinde Çarlık Rusyası’nda hangi olayların olduğuna bak-

mak önemli olacaktır.  

19. yüzyıl başlarında Rusya’da Fransız ihtilalinin etkileri, idealleri ve düşünce 

yolları seçkinleri, özellikle üniversite öğrencilerini coşturmakta idi. Bu düşünceler 

Dekabrist hareketi denilen, Rus tarihindeki ilk devrimci hareketine sebep olmuştur. 

Komplonun merkezinde genellikle soylu sınıfından gelen, Fransa seferi sırasında 

keşfettikleri Batılı fikirlere tutkun genç subaylar bulunmaktadır. Yarı-gizli cemiyet 

içinde toplanan Dekabristler, imparatorun köklü reformlara girişmesini (Anayasanın 

ilanı, köleliğin kaldırılması, Rusların temel hak ve hürriyetlerinin tanınması v.b.) is-

tiyordu.4  

14 Aralık 1825 günü St. Petersburg’da, Muhafız Alayının I.Nikolay’a bağlılık 

yemini töreni sırasında Dekabristler, bir devrim başlatmak istediler. Fakat bu hareket 

başarılı olamamıştır. Başarılı olamamasının asıl sebebi halktan gerekli desteği göre-

memesindendir. Dekabristlerin elebaşları idam edilmiş, büyük bir kısmı ise Si-

birya’ya sürgüne gönderilmiştir.5  

Dekabristler soylu sınıfından olduklarından dolayı çoğu deneyimli ve başarılı 

askerler idi. Büyük bir çoğunluğu, 1812’de Napoleon’a karşı savaşmıştır. Puşkin de 

düşünce olarak Dekabristlerin yanında yer almıştır. Dekabristler, Puşkin’in yakın ar-

kadaşlarıdır fakat kendisi Dekabrist ayaklanmasının içinde bulunmamıştır. 

Rusya’nın güneyinde sürgünde olan Puşkin’e Çar bir gün elçi gönderir ve sürgünü-

nün bittiğini bildirip Çarın huzuruna gelmesini ister. Çar, Puşkin karşısına geldiğinde 

“Dekabrist ayaklanması sırasında Petersburg’da olsaydın, darbenin içerisinde yer 

alır mıydın?” diye sorar. Puşkin “Hiç şüphesiz devletlim! Bütün dostlarım o ayak-

lanmanın içerisindeyken ben de katılamadan duramazdım.” der.6  

Dekabrist hareketinin, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı açısından etkisi mü-

himdir. Bu hareketin ardından Rusya’daki soylu subay ve komutanlar Sibirya’ya sür-

güne gönderilmiştir. Hemen akabinde Osmanlı, Rusya ile savaşa başlayınca, Kafkas 

Cephesinde sürgüne gönderilen bu deneyimli komutanlar savaşta görev almışlardır. 

Bu sebeple Rusların Kafkas Cephesindeki ordusu oldukça kalifiyedir. Dekabrist ha-

reketinin sonucu olarak Ruslar ister istemez Osmanlı ile olan savaşında Kafkas Cep-

hesindeki ordusunun kalitesini yükseltmiş ve bunun sonucu olarak da sayı olarak 

fazla olan Osmanlı ordusuna karşı savaşı kazanmışlardır.  

Puşkin’in düşünce hayatı Dekabrist düşünceyle paralellik göstermektedir. Bu-

nun etkileri arasında yetiştirilirken hocalarının Puşkin’e olan etkisi de yatmaktadır. 

 
4 Helene Carrere d’Encausse, Tamamlanmamış Rusya, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, s141 
5 Helene Carrere d’Encausse, a.g.e., s142 
6 Lev Tolstoy, Dekabristler, Helikopter Kitap Yayınevi, 2017, İstanbul, s.86 
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Puşkin’in Fransızca öğretmeni Fransız Devriminin baş kahramanlarından olan Jean-

Paul Marat’ın kardeşidir. Eserde Rus ordusunda adı geçen kişilerin pek çoğu Dekab-

risttir. Örneğin usta yazar Puşkin, eserde bulunan Dekabrist İvan İvanoviç Puş-

çin’den eğitim almıştır.7  

Puşkin’in yakın arkadaşlarının Sibirya’ya sürgüne gönderilmesi ve ardından 

Osmanlı’ya savaş ilan edilmesi ile Doğu Cephesinde arkadaşlarının komutasında bir 

savaşa gidilmesi Puşkin’i de cesaretlendirmiş ve arkadaşlarıyla birlikte olmak ve bil-

mediği bir dünya olan Osmanlı Devleti’ni yakinen görebilmek ve gözlemleyebilmek 

adına bu yolculuğa çıkmıştır. 

 

Puşkin’in “Erzurum Yolculuğu” 

Puşkin, “Erzurum Yolculuğu” eserine “Bozkır” bölümü ile başlamaktadır. 

Puşkin’in yolculuktaki ilk hedefi Tiflis’e hareket etmek olmuştur. Yolda Dekabrist-

lerin darbe girişimine katılan ve daha sonra kısa süren bir tutukluluğun ardından rüt-

besi düşürülerek Kafkasya’ya sürgüne gönderilen eski dostu Vladimir Alekseyeviç 

Puşkin ile karşılaşır. Dostu da kendisi gibi Tiflis’e gitmektedir. Puşkin, Avrupa’dan 

Asya’ya geçtiklerini, ormanların azalıp yerine çayırların başlamasından anlamakta-

dır.8  

Yolculuğunda Puşkin, bir Moğol halkı olan Kalmukların çadırını ziyaret eder. 

Askeri Gürcü yolunda ilerlerken, Puşkin kağnıların gıcırtılarından rahatsız olmakta-

dır. Tatarlar ise tam tersine “Şerefli insanların kimseden gizlisi saklısı olmaz. Varsın, 

yolculuk yapıldığını herkes işitsin.” 9 demektedirler. Bunun üzerine Puşkin bu kadar 

şerefli bir halk ile bir daha yolculuk etmek istemediğini belirtir.  

Yolda Çerkez mezarlarını gören Puşkin, taşın üzerine oyulmuş kılıç ve hançer 

tasvirlerini görür. Bu tasvirler, savaşçı dededen, savaşçı toruna anı olarak bırakıl-

maktadır. Puşkin burada şöyle der; “Çerkezler nefret ediyorlar bizden (Ruslardan). 

Geniş otlaklarından sürüp çıkarmışız onları. Köyleri yakıp yıkılmış, koca koca aşi-

retler yok edilmiş. Onlar da gitgide dağların derinliklerine çekiliyorlar, oradan bas-

kın yapıyorlar.”10  

Rus uyrukluğunu kabul etmiş Çerkezlere de güvenilmeyeceğini söyleyen Puş-

kin, her an isyancı yoldaşlarının tarafına geçmeye hazır olduklarını belirtir. Çerkezler 

çocuklukta daha konuşmayı öğrenmeden hançer ve kılıç kullanmayı 

 
7 Ataol Behramoğlu, Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013, 
İstanbul, s.93 
8 Aleksandr Puşkin, Erzurum Yolculuğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, İstanbul, s.10 
9 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s10-13 
10 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s14 
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öğrenmektedirler. Puşkin, onların elinden silahlarını almadan onları yola getireme-

yeceğiz diye veryansın etmektedir. Çerkezler için adam öldürmenin basit bir olay 

olduğunu söyleyen Puşkin, tutsaklarına da kötü davrandıklarını belirtir. Çerkezler 

kısa zaman önce Müslümanlığa geçmişlerdir. Çerkezlerin Müslüman olmasında Rus-

lara karşı isyan eden daha sonra ise Ruslar tarafından yakalanıp Solovki Manas-

tırı’nda öldürülen İmam Mansur’un önemli bir yeri vardır. Puşkin eserde, İmam 

Mansur için “olağanüstü adam” tabirini kullanır. Kafkasya’nın Hristiyan misyoner-

leri beklediğini fakat kendilerinin tembel insanlar olduğu için bunlarla uğraşmadık-

larını belirtir.11  

Aleksandr Puşkin’in, Rusların Çerkezleri yurtlarından edip sürmesi olayına 

parmak basması kendisinin ne kadar objektif olduğunu göstermektedir. Puşkin yont-

madan, kesmeden ve çarpıtmadan içinden geçen ne varsa insancıl duygularını ön 

planda tutarak onları dile getirmiştir. Çerkez halkının yaşadığı zulmü anlayabilmesi, 

bir Rus olmasına rağmen Çarı eleştirebilmesi büyük bir olaydır. Bu durum, ünlü Rus 

Tarihçi Kliyuçevski’nin “Rusya tarihi, kendi kendisini sömürgeleştiren bir ülkenin 

tarihidir. Sömürgeleşmenin alanı Devlet toprağının genişlemesiyle birlikte büyümüş-

tür.”12 sözünü akıllara getirmektedir.  

Aleksandr Puşkin, Rus kimliğinin yanında bir Hristiyandır. Çerkezleri Müslü-

man yapmış olan İmam Mansur’a da bir nefret değil, bir hayranlık beslemektedir. 

Hristiyanların çabalamadığının fakat Müslümanların görev bilincini daha iyi idrak 

edebildiklerinin farkındadır. Burada yapılan “tembel insanlar” vurgusu, Rus halkına 

yapılmış bir eleştiridir. 

Valdikafkas’da Osetinlerin bir cenaze alayına katılan Puşkin ardından, Terek 

Nehri’nde yoluna devam eder. Terek Nehri’nde bir başka Dekabrist, Emiliy Karloviç 

Şernval de onların yanındadır. Ertesi gün yolda devam ederken Puşkin, Türk tutsak-

ları görür. Türkler yiyeceklerden dolayı yakınmaktadırlar. Kara Rus ekmeğine bir 

türlü alışamamışlardır. Puşkin, Daryal Geçidi’nden sonra Kazbek Dağı’nın eteğin-

deki Kazbek Köyü’ne gitmiştir. Yolda İranlı bir şair olan Fazıl Han ile karşılaşan 

Puşkin “Saçma sapan sözlerime karşı Fazıl Han, akıllı uslu cevap verdi. Bir daha 

kimseyi kafalarındaki papağa ya da tırnaklarındaki kınaya bakarak yargılamayaca-

ğım” 13  demektedir.  

Rusya’da, Petro ve Yekaterina dönemleriyle birlikte başlayan Batıcılık etkisi 

pek çok Rus edebiyatçısını doğurmasının yanında, onları etkilemiştir de. Batı’nın 

Doğu’ya karşı her zaman bir ön yargısı olmuştur. Doğu halkları geri kalmışlığın bir 

 
11 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.15-16 
12 Helene Carrere d’Encausse, a.g.e., s.7 
13 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.22 
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göstergesi kabul edilmiş, Batı kültürünün daha modern ve daha etkin olduğu yanıl-

gısına düşülmüştür. Puşkin’in burada İranlı şair Fazıl Han’ı kıyafetlerinden dolayı 

yargılaması fakat daha sonra pişman olması da bunun bir göstergesidir.   

Puşkin ertesi sabah Ermeni bir genç ile Kars’ı gezmeye başlar; “Erişilmez sa-

vunma mevzilerine ve yalçın bir kaya üstüne kurulmuş kaleye baktıkça, Kars’ı nasıl 

ele geçirebildiğimize şaşıp kalıyordum.”14 Puşkin, Ermeni gence Rusların ordusuna 

katılmasını teklif eder. Genç de Türklerle savaşma istediğinden hemen bunu kabul 

eder. Yarım saat sonra yanındaki Ermeni genç ile Kars’tan ayrılırlar. Puşkin savaş 

sonucu evini bırakıp kaçan Türk halkının boş evlerini görür; “Ekin tarlaları arasın-

dan geçiyorduk. Çevrede köyler vardı. Fakat ahali kaçıp gitmiş, hepsi bomboş kal-

mıştı.”15 

Her savaşta olduğu gibi 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da askerler dı-

şında, sivil halk zor günler yaşamıştır. Ruslar tarafından toprakları alınan Türkler 

memleketlerinden, evlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kars’ın alınmasının, 

Ruslar için önemi büyüktür. Osmanlı için önemi olan bir şehri almışlardır. Puşkin de 

Kars şehrini görünce Rusların şehri nasıl alabildiğine şaşırmıştır.   

Rus ordusu Kars’ın ardından diğer yamacı olan Erzurum’u almak istiyordu. 

Puşkin, Rayevski’nin yanına gelince, generallerin Erzurum’a nereden saldırılması 

gerektiğini tartıştıklarını gördü. General Burtsov (Dekabrist), büyük Erzurum yolu-

nun solundan ilerleyerek Türk ordugahına cepheden saldıracak ve Türkler kuşatıla-

caktır. Puşkin, Kont Paskeviç’le tanışır, Kont’un gayet neşeli olduğunu görür. Puş-

kin, Kont Paskeviç’in yanında Dekabrist dostu Volhovski’yi görür.16  

Rus ordusu, Soğanlı’ya giderken pusu yapılabilecek dar bir boğazdan geçer. 

Ordu tedirgin olur. Türklerden her an bir hamle geleceğini beklemektedirler. Puşkin 

bu bölümü şu şekilde aktarır; “Gerçekten de tam pusuluk bir yerdi burası. Fakat 

General Burtsov’un hareketiyle oyalanan Türkler, bu durumdan yararlanamadılar. 

Tehlikeli boğazı burnumuz kanamadan geçerek, düşman ordugahına on verst uzak-

lıktaki Soğanlı tepelerine çıktık.”. 17 

Ertesi gün Türkler Rusların öncü müfrezelerine ateş açmıştır. Puşkin alelacele, 

Semiçev ile yola koyulur. Yolda iki kazağın destek olduğu, yaralı bir Kazak askerini 

görürler. Semiçev “Çok Türk var mı?” diye sorar. Kazak ise “Domuz sürüsü gibiler 

efendimiz” diye cevap verir.  Puşkin boğazı geçince savaşa bizzat şahit olur. 200 

kadar Kazak, dağın yamacında bir lav yatağında savaş düzeni alıyordu. Tepelerinde 

 
14 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.45 
15 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.46 
16 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.49 
17 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.50 



Aleksandr Puşkin’in “Erzurum Yolculuğu” Eserinde Türk-Rus İlişkileri 

331 

de 500 kadar Türk askeri bulunmaktaydı. Kazaklar ağır ağır geriliyorlar, Türkler ise 

ani ataklara kalkarak Kazakların 20 adım ötesine kadar geliyor; nişan alıp ateş ediyor, 

sonra dörtnala geri çekiliyorlardı. Türk askerlerinin yüksek sarıkları, kırmızı kaftan-

ları ve atlarının ise parlak koşumları vardı. Kazaklar ise mavi üniformalı, gösterişsiz 

koşum takımlarına sahiptir. İki taraf tam bir zıtlığı yansıtmaktadır. Kazaklardan 15 

kişi yaralanmıştır. Kazak ordusu düzeni kaybetmek üzereyken, Komutan Basov ko-

mutayı elden bırakmamıştır. Destek birliği yetişince de Türk ordusu kaçmaktan 

başka bir seçenek bulamamıştır.18  

Puşkin savaş esnasında kesilmiş bir kafa görür; “Kestikleri kafaları İstanbul’a 

gönderiyorlarmış.” 19  diye yazar. Bu bilginin doğru olmadığı şüphesizdir. Eserden 

anladığımız kadarıyla bunu Puşkin’e başka birisi söylemektedir. Puşkin “gönderiyor-

larmış.” ifadesini kullanmaktadır. Rusların gözünde Türk askerinin barbar profilinde 

olması, Türklerin hakkında efsanevi, doğruluğu bulunmayan sözler söylenmesini 

sağlamıştır. Türklerin kestiği kafaları İstanbul’a (burada kastedilen tabi ki padişaha 

gönderilmesidir) göndermesi olayı da bu efsanelerden biridir.  

Kont Paskeviç, Türklerin ardına çekildiği dağa doğru at sürer. Türkleri dere-

lerde ve hendeklerde siperlenen 4000 atlı desteklemektedir. Dağın tepesinden Ruslar, 

Türk ordugahını görebilmektedir. Puşkin tekrar Rus ordugahına gelince yaralıları zi-

yaret eder. Yaralıların hepsi o gece ölür. Rus ordugahında hayat top atışıyla başlı-

yordu. Öğle yemeklerinde Asya şaşlığı (Günümüzde Kazakistan ve Özbekistan’da 

halen daha yenilmekte olan yöresel koyun şişkebabı) yeniyordu. Ruslar vodka yerine, 

Toros karlarında soğuttukları İngiliz birası veya şampanya içiyorlardı. Müslüman 

alayların beyleri General Rayevski’nin çadırında toplanıp, çevirmen yardımıyla soh-

bet etmektedirler. Bunun dışında Yezidilerde Ruslar adına savaşmaktadır.20   

Hilafet Osmanlı’da iken ve Halife de o dönemde II.Mahmud olduğu halde, 

Müslüman olmasına rağmen Rusların yanında savaşa giren Müslümanların olduğu 

görülmektedir. Ruslar ele geçirdiği Transkafkasya bölgelerindeki halkları ordusuna 

almıştır. Kimi zaman Kazaklar, kimi zaman Tatarlar, Rus ordusunun içerisinde Os-

manlı Devleti’ne karşı savaşmışlardır. Osmanlı-Rus savaşına bakıldığı zaman görül-

mektedir ki, Rus tarafında ön cephede Ruslar değil, Çarlık Rusyası’nın ele geçirdiği 

halkların (Transkafkasya denilen Kafkasya’da yaşayan halklar) askerleri bulunmak-

tadır. Bu halkların askerlerini yöneten general ve komutanlar ise Rus’tur.    

17 Haziran sabahı Karabağ Alayı, sekiz Türk Sancağı ile birlikte dönmüştür. 

19 Haziran sabahı, çatışmalar tekrar başlar. Türk süvari birliği Ruslara saldırıyordu. 

 
18 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.51 
19 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.52 
20 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.52 
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Daha sonra Türkler geri çekilmişlerdir. Rusların yanında savaşan Tatarlar, yaralı 

Türkleri soyup, tarlanın ortasında çırılçıplak bırakıyorlardı. Belli bir boşluğun ardın-

dan çatışmalar tekrar başlıyordu. Silah seslerinin sustuğu sırada, Ruslar ilerlemeye 

başladı. Hızlı ve güçlü atlara sahip olan Tatar alayları en önde gidiyordu. Puşkin 

yolda bir Türk cesedi ile karşılaşır; “Atım yolda yanlamasına uzanmış yatan genç bir 

Türk’ün cesedi önünde durdu. On sekiz yaşlarında olan bir delikanlıydı bu. Bir kı-

zınkini andıran solgun yüzü henüz tazeliğini yitirmemişti. Sarığı tozlar içinde yatı-

yordu. Tıraşlı ensesinde bir kurşun yarası vardı.” 21  Akşamüstü, Erzurum Seraskeri 

Salih Paşa’nın bir çarpışmada bozguna uğratıldığı haberi gelir. Serasker 30.000 kişi-

lik bir orduyla ordusu Soğanlı bölgesinde dağılan, ardından Erzurum’a kaçan Hakkı 

Paşa’ya katılmaya gelmektedir.  

20 Haziran sabahı erken vakitte Rus ordusu harekete geçmiştir. Hakkı Paşa’nın 

ordugahına yakın bir yerde beklemeye koyulan Rus ordusu belli bir süre beklemenin 

ardından Türk ordusuna doğru saldırmaya başlamaktadır. Bir yandan ise atlı birlikleri 

beklemektedir. Puşkin, Nijegorod Alayı ile ilerlerken, Türkler onu hekim zannedip 

yardım isterler. Yaralı bir Türk’ü görür; “Yarasına kanlı bir paçavra bastırarak, or-

mandan bir Türk çıktı. Askerler, belki de acıyarak, işini bir an önce bitirmek için 

yatan Türk’e yaklaştılar. Bu kadarına dayanılamazdı artık. Durmadan kan yitiren 

zavallı Türk’ü onların elinden aldım; bitkin bir halde arkadaşlarının arasına bırak-

tım. 22 

Ruslar, bir yandan Balkanlardan diğer yandan ise Kafkas Cephesi olan Doğu 

Cephesinden ilerlemektedir. Osmanlı Devleti her iki yakadan da sıkışmış, zor du-

ruma düşmüştür. Puşkin, Osmanlı’nın derinliklerine indikçe, savaşın içinde geçirdiği 

vakit arttıkça, hayatında hiç karşılaşmadığı manzaralar ile yüz yüze gelmektedir. 

Yerde gördüğü Türk cesedine bakışı, Puşkin’in ne kadar insancıl bir şekilde olaya 

baktığını bize göstermektedir. Yaralı Türk askerini öldürmek isteyen Ruslara, Puşkin 

karşı çıkmış, askerlerin elinden Türk askerini almış ve arkadaşlarının arasına bırak-

mıştır. Puşkin, savaşta olduğunu çoğu zaman unutmuş bir şekilde hareket etmektedir.    

Savaş sırasında pek çok vebalı insan bulunmaktadır. Puşkin, bir gün ordugaha 

gider ve burada, yüzü sapsarı, sarhoş gibi sallanan, vebalı insanları görür. Puşkin’in 

ilgisini iki Türk çekmektedir. İki Türk, vebalı hastalara iyi olacaklarını ümit etmekte, 

onlara yardım etmektedir. Hastanın koluna giriyorlar, onu soyuyor ve elleriyle vücu-

dunu yokluyorlardı. Vebalı bir hastaya vebalı değil de sanki nezle gibi davranıyor 

olmaları Puşkin’i derinden etkiler ve şöyle der; “Bu olayı görünce Avrupalı ürkekli-

ğimden utandığımı itiraf ederim.”.23   

 
21 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.53-58 
22 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.59-60 
23 Aleksandr Puşkin, a.g.e., s.80-81 
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1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Ruslar adına büyük bir zafer olan, sefere çı-

karken Batılı ülkelere teminat verdikleri Yunanistan’ı bağımsızlığa kavuşturan 

Edirne Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Rus ordusu, Balkanlarda Edirne’ye, Kafkas 

Cephesinde ise Erzurum’a kadar gelmişler, Karadeniz’in doğu sahilini (Kuban man-

sabından St. Nikola limanına kadar) ve Ahaltsıh şehrini almıştır. Bab-ı Ali 8,5 milyon 

lira harb tazminatı ödeyecekti. Edirne Antlaşması ile Rusya, Türkiye’deki Ortodoks 

tebaanın himayesi bahanesiyle, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak hakkı ve 

imkanlarını da elde etmiştir.24  

 

Sonuç 

Puşkin, “Erzurum Yolculuğu” eserinde oldukça objektif bir tutumla olaylara 

yaklaşmıştır. Kimi zaman Ruslara, kimi zaman da Türklere karşı eleştirileri olmuştur. 

Puşkin’in Ruslara karşı (I.Nikolay hükümetine karşı) bu kadar eleştirel olabilmesinin 

en büyük sebebi kendisinin de bir Dekabrist olmasından kaynaklanmaktadır. Kendisi 

zaten o dönemde iktidara muhalif birisidir. Bu durum Rusları daha rahat eleştirebil-

mesini sağlamıştır. Puşkin şair ve yazar olması itibariyle duygusal ve derin bir kişi-

liğe sahiptir. Savaş onun için yeni bir deneyimdir. Eserde de görüldüğü üzere Türk-

lerle yapılan bir savaşta, düşmanı olmasına rağmen Türklere merhamet gösterdiği 

bölümler bulunmaktadır. Bunun yanında o zamanların dünyasında Osmanlı Devleti, 

hep bir kapalı kutu olmuştur. Türklere karşı savaşmak, Ruslar için kutsal bir görev 

sayılmaktadır. Rusların gözünde Osmanlı her zaman barbar, kültürsüz, nasıl davra-

nacağını bilemeyen Doğulu insan tipinde olmuştur. Puşkin’in sefere çıkmaya karar 

vermesinin en büyük sebeplerinden biri de Osmanlı’yı tanımak, hakkında pek bilgi-

sinin olmadığı Türk halkını yakından inceleme fırsatına sahip olmak istemesidir.  

Aleksandr Puşkin, Deli Petro ve Yekaterina dönemi sonrası Rusya’da yaşanan 

Rus modernleşmesi döneminin ardından ortaya çıkan ilk yazarlardandır. Puşkin, sa-

ray halkıyla, soylularla her zaman yakın ilişkilere sahip olmuştur. Kendini de Batıcı 

tipte biri olarak görmektedir. Puşkin’in eserlerine baktığımız zaman görmekteyiz ki, 

eserlerinde hep Batı etkisi hâkim olmaktadır. Puşkin’in Osmanlı ile yapılan bir sa-

vaşa katılması, onun için çok yeni bir adım olmuştur. Osmanlı halkı Puşkin’in gö-

zünde Doğulu bir karaktere sahiptir. Puşkin kendi bulunduğu ortama zıt bir toplumun 

içine girmiştir. Gördüğü manzaralar karşısında çoğu zaman hayran kalmıştır. Vebalı 

hastalara yardım eden Türk askerlerini görünce, kendi ürkek Avrupalı-Rus kimliğin-

den dolayı utanmaktadır.  

 
24 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Türk Tarih Kurumu, 2010, İstanbul, 
s.344-345 
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Esere genel olarak baktığımız zaman, Puşkin’in katı bir Rus kimliğiyle bu 

eseri yazmadığını açık bir şekilde görmekteyiz. Puşkin, savaş içerisinde olduğu top-

luma karşı kimi zaman üzülmekte, kimi zaman onlara sempati beslemekte, kimi za-

man ise hayran kalmaktadır. Puşkin savaşın içerisinde ve daha da önemlisi bir Rus 

olarak Rus ordusunun içerisinde olduğunu çoğu zaman unutmuş gibi hareket etmek-

tedir. Usta yazar, iki taraf arasında kalan bir hakem gibi olayları objektif bir şekilde 

analiz etmektedir.   
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER 

PLANININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: FORMEL 

MESLEKLER VERSUS YOUTUBERLAR 

Dr. Öğretim Üyesi Türker ELİTAŞ 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

ÖZET: İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik birikimlerini 

belirli bir mesleki programa (Gazeteci, Reklamcı, Halkla İlişkiler Uzmanı, 

Radyocu, Televizyoncu, Sinemacı v.s.) göre düzenleyen formel eğitim süreci 

sonucunda, öğrencilerin bu mesleklerin yer aldığı sektörlere katılması planlan-

maktadır. Ancak Youtuber yayıncılığının yükselişi ile birlikte genç kuşak ara-

sında dijital mecralarda uzmanlaşma eğilimleri artmış ve İletişim Fakültesi öğ-

rencilerinin kariyer planlamalarında Youtuber olma isteğine ilişkin tutum da 

dönüşmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Hatay Mustafa Kemal Üniversi-

tesi İletişim Fakültesi özelinde, öğrencilerin kariyer planı yaparken enformel 

dijital meslekler arasında popülerliği sürekli artan Youtuber/Vlogger olmaya 

verdikleri ağırlık ve formel eğitimini aldıkları mesleklere bakış açılarını ölç-

mektir. Bu amaçla, tarama modeline göre hazırlanan saha çalışmasında basit/te-

sadüfi örnekleme ile seçilen 110 öğrenci ile anket yapılmıştır. Çalışmada elde 

edilen bulgular, öğrencilerin kariyer planlarında formel eğitimini aldıkları bö-

lümün ağırlığının Youtuber olma planı karşısında baskın olmadığını, Youtuber 

olmanın ayrıca bir meslek olarak düşünülmediği halde kariyer planlarına dahil 

edildiği ve öğrencilerin önemli bir kısmının formel mesleklerini dijital sisteme 

entegre etmeyi ya da formel meslekleri ile Youtuber yayınlarını birlikte yürüt-

mek istediklerini göstermektedir. Bulgular, İletişim Fakültesi öğrencilerinin 

kariyer eğilimlerindeki dönüşümü haber vermesinin yanında, bölüm ve müfre-

dat düzenlemesinin etkinlik düzeylerini dolaylı olarak ortaya koyması bakımın-

dan önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim Fakültesi, Dijitalleşeme, Youtuber, For-

mel Eğitim, Kariyer 

 

Digital Transformation of Career Plan in Faculty of Communication  

Students: Formal Professions versus Youtubers 

 

ABSTRACT: As a result of the formal education process that organizes 

the theoretical and practical knowledge of the students of the Faculty of Com-

munication according to a specific professional program (Journalist, Adverti-

ser, Public Relations, Radio Player, Television Player, Cinematography etc.), 
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it is planned that the students will participate in the profession sectors where 

these occupations take place. However, with the rise of Youtuber publishing, 

the tendency to specialize in digital media among the younger generation has 

increased and the attitude towards the desire of the Faculty of Communication 

students to become Youtuber in their career planning has also started to change. 

The aim of this study is to measure the weight of to become Youtuber / Vlogger 

whose popularity is increasing among informal digital professions while ma-

king a career plan and to measure their perspectives on the formal occupations. 

For this purpose, a survey was conducted with 110 students selected by simple 

/ random sampling in the field study which was prepared according to the sur-

vey model. The findings of the study show that the weight of the department in 

which the students receive formal education in their career plans is not domi-

nant against the Youtuber plan and being a Youtuber is not considered as a 

profession, it is included in career plans and a significant part of the students 

want to integrate their formal professions into the digital system or to carry out 

their formal professions and Youtuber publications together. Findings are im-

portant in terms of informing the transformation of career tendencies of Faculty 

of Communication students and indirectly revealing the activity levels of de-

partment and curriculum arrangement.  

Keywords: Faculty of Communication, Digitallization, Youtuber, For-

mal Education, Career 

 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim, örgütlü yaşam disiplini içinde yaşayan bireylerin, içinde bulundukları 

toplumun üretken öznelerinden biri olmalarını sağlayan temel itkilerden biridir. Top-

lumsal yapı ve mevcut üretim ilişkilerinin devamlılığını sağlayarak sistemin kendi iç 

dinamikleri çerçevesinde kendini sürekli yeniden üretimini kolaylaştıran eğitim sü-

reci, toplumsal üretime katılım sağlayan bireylerin sosyal yükümlülüklerini en ve-

rimli şekilde yerine getirebilmelerine imkan tanıyan, gerekli donanımı edinebilmeleri 

için sürekli olarak güncellenmekte ve yeni tekniklerle geliştirilmektedir. Son dönem-

lerde eğitimin meslek odaklı profesyonelleşmesi, sistematik ve rasyonel bir tabana 

oturtulması, müfredat adı verilen içerik planıyla kariyere yönelik amaç ve yol harita-

larının çıkarılması, eğitimi toplumsal birimlerden biri olan aile ve benzeri sosyal 

grupların denetiminden, profesyonel eğitim kurumlarının denetimine sunmuştur. 

Formel Eğitim olarak adlandırılan bu süreçte, bireylerin akademik ve mesleki serma-

yelerinin üst düzeyde olması amaçlanmaktadır. Ancak formel eğitim sürecinde he-

saplanmayan dijital kültür etkisi, mesleki kariyer planının dönüşümünde enformel 

bir geçiş ya da başkalaştırıcı olarak öğrencilerin gelecekle ilgili öz görüşlerini ve eği-

timini aldıkları meslekle kurdukları özümseyici ilişkiyi denetlemeye başlamaktadır.  
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Bu çalışmada, enformel bir dijital meslek grubu olarak genç kuşağın gündelik 

yaşam pratikleri, kişilik algıları ve davranış kalıpları üzerinde yükselen Youtuberla-

rın,  kariyer planına ilişkin öğrenci algıları üzerindeki belirleyiciliği araştırılmakta ve 

bu durumun formel meslek bağlılığıyla etkileşimi ölçülmektedir. Bunun için Hatay 

Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden basit/tesadüfi örnekleme ile se-

çilen 110 öğrenci ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiş; bu çalışmada öğrencilerin 

Youtuber olma istekleri/motivasyonlarının formel mesleklerine karşı bilişsel ilgileri 

karşısında nasıl bir konumda olduğu ve kariyer planının ne kadar alanına yayılabil-

diği anlaşılmaya çalışılmıştır. Böylece, genç kuşak üzerinde davranış belirleyicili-

ğine varan bir rol model profili sergileyen Youtuberların (Westenberg, 2016), meslek 

seçimine yönelik algılara ne kadar sirayet edebildiği ve Youtuber olma isteği hakkın-

daki belirleyiciliği hakkında yeni bir tartışma alanı açılabilecektir.   

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: YOUTUBER DİDAKTİĞİ  

Eğitim bireylerin yaşamları boyunca sürekli içinde bulundukları ve onların 

toplumsal yaşam içindeki varlık durumlarını biçimlendiren sosyal ve akademik bir 

süreçtir. Bu bağlamda eğitim, örgütlü yaşam disiplini içinde bireylerin mevcut top-

lumsal yapıya uygun tutum ve davranışlara sahip olması amacıyla kurumsallaşmıştır. 

Nitekim Tyler eğitimi; “Bireylerin davranış biçimleri değiştirme süreci” (2013:4) 

olarak tanımlamıştır. Oliver de eğitim sürecindeki davranış odaklı planlamaların pra-

tiğe dönüştürülmesi gerektiğini vurgular (1977: 339).Toplumsal davranışın sistemli 

kolektif bir formata sokulması için gerekli görülen eğitim, formel anlamda kurum-

laşmış yapılar aracılığıyla sürdürülürken, enformel anlamda ise aile ve diğer toplum-

sal gruplar içinde sürdürülmektedir.  Formel Eğitim amaçlı, sürekli, önceden planla-

nan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş resmi kurumlarca sürdü-

rülen sistematik eğitim sürecidir (Fidan, 1993: 4). Bu süreç ülke çapında örgütlenmiş 

yasal eğitim kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakan-

lığı İlköğretim ve Orta Öğretim kurumlarındaki Formel Eğitim Müfredatını belirler-

ken, Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK) ise Yüksek Öğretim kurumları olan Üniversi-

telerdeki eğitim faaliyet müfredatını belirlemektedir. Profesyonel ve sistematik eği-

tim olan Formel eğitimdeki temel amaç, öğrencilerin akademik ve mesleki verimli-

liklerini azami seviyede tutacak eğitsel içeriklerin en doğru şekilde ve tekniklerle 

aktarımını sağlamaktır. 

Genellikle yüz yüze iletişim hakim olduğu eğitsel iletişim süreçleri, formel 

eğitimin önem kazanmasıyla birlikte eğitsel iletişimin etkinliği artmıştır. “Örgün eği-

tim, belli bir yaş grubundaki bireylere, Millî Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış 

eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir” (Taymaz, 
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1978). Bu eğitim sistemi, profesyonel anlamda örgütlenmiş kamusal ya da özel eği-

tim kurumları aracılığıyla sürdürülmektedir. 

Formel eğitim süreçleri, örgütsel dizayna sahip modern toplumlarda gerekli 

görülen işbölümüne yönelik popülasyon dağılımını sağlayan ve bireylerin mesleki 

yaşantıları öncesinde onları profesyonel nitelikler ve pratikler konusunda yetiştiren 

bir yapıyken, öğrenmenin yayıldığı mobilize süreçlerin bu merkezi yapının etkilerini 

sönümlediği de ifade edilebilir. Youtube platformunda görsel içerikler üreterek po-

pülerleşen ve kitlelerin ilgisini canlı tutan bir içerik yönetimi ile reklam gelirleri elde 

eden Vlogger tipi sosyal içerik üreticilerine ve hikâye anlatıcılarına verilen bir ad 

olan Youtuberlık (Holmbom, 2015), geleceğin mesleklerinden ya da kariyer olanak-

larından söz edilirken sayılan cezbedici meslekler arasında sürekli basamak yüksel-

mektedir (Lenton, 2018).  

S on dönemde dünyayı saran bir etki sarmalı ile genç kuşak üzerinde ciddi 

tesirlerde bulunan Youtuber fenomeni, yeni tip ‘sıradan insandan starların’ gelenek-

sel starlara nazaran yükselişte olduğu (Pereira vd., 2018) bir çağın da kurucuları ara-

sında sayılabilirler. Sahip oldukları etki gücüyle ‘influencer/etkileyen’ olarak bir ka-

naat önderi formunda düşünülen Youtuberlar, aynı zamanda reklam ve pazarlama 

faaliyetlerindeki satın alma davranışı belirleyicilikleriyle oldukça yüksek olduğu zik-

redilen meblağlarda kazanç oluşturabilmektedir. Üstelik bu kazanç ekonomisi, birey-

lerin formel eğitimini aldıkları mesleklerdeki kariyer planlamalarında epeyce zor 

elde edebilecekleri bir konumu kolayca elde edebilen bir kitlenin özendiriciliğini 

içermektedir. Bu ekonomide Youtuberlar sosyal hikaye anlatılarına dahil ettikleri 

‘her şey’ ile kendi kazançlarını yaratırken, bireylerin kariyer ve kolay para kazanma 

idealleri arasında ayrıcalıklı meslek modelini de kurgulayabilmektedir (Rapp, 2016).  

Youtuberların sahip oldukları ve sürekli genişlettikleri toplumsal etki, etkilenenlerle 

birlikte büyük bir ekonominin parçasıdır. Bu ekonominin sürekli genişliyor olması, 

formelleşmesi gerektiğinin de bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ekonomiler için-

deki karmaşık üretim ve tüketim ilişkilerinin yönünde biçimlenen mesleki kariyerler 

de kayıtsız kalınamayacak miktarda bir parasal akışkanlığa karşı ilgili genç nüfus 

barındırmaktadır. Üstelik Youtuberların bu kitlenin yaşam motivasyonlarını uygula-

yan ve yönlendiren sosyal fonksiyonlarla donatılması (Aran-Ramspott vd., 2018), 

fonksiyonel bağımlılıkları artan faydacı neslin mesleklerle kurdukları ilişkilere refe-

rans olmakta yeterlidir.  

 

3. AMAÇ VE YÖNTEM  

Bu araştırmada İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki kariyer planlarının, 

formel eğitimini aldıkları alan ile dijital sosyal ağlarındaki Youtuber izlenimlerine 
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bağlı rol model/idol algıları ilişkisindeki dönüşümlerini; öğrencilerin öznel görüşle-

rine başvurarak açıklamak amaçlanmaktadır. Araştırmanın bir diğer amacı ise, gele-

neksel ile yeni arasındaki dönüşümsel ilişkiyi öğrencilerin mesleki kariyer planları 

özelinde irdeleyerek, enformel sosyal ağlardaki didaktik ilişkilerin formel eğitimin 

geleceği üzerindeki dönüştürücü etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada bu yönüyle 

şu sorulara yanıt aranacaktır; 

• Youtuber olma ergisi, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kariyer planların-

daki formel meslekleri ile nasıl bir ilişki içerisindedir? Öğrencilerin kariyer 

planlarında nasıl bir ağırlığa sahiptir? 

• Öğrencilerin yeni nesil mesleklerden sayılan Youtuber olmaya karşı tutum 

ve kanaatleri ne yöndedir? Formel meslek eğitimleri ile Youtuber olma ara-

sındaki mukayeseyi nasıl yaparlar? 

Bu araştırma, formel eğitimin geleneksel ve kurumsal yapılanmasının öğren-

cilere vaat ettiği mesleklerin, sosyal medyatik ilişkilerde birer yıldız olarak işaretle-

nen Youtuberların cezbedici kariyer jeneriklerine bağlı olarak dönüşüm riskini ba-

rındıran alanlarını tartışması bakımından önemlidir.  

Araştırmanın evreni, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakül-

tesi’nde aktif halde bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım (367), Radyo TV Sinema 

(400) ve Gazetecilik (360) bölümlerinden toplamda 1127 öğrenciden oluşmaktadır. 

Popülasyonu temsilen RTS Bölümünden 45, HİT ve Gazetecilik Bölümlerinden 

35’er öğrenci olmak üzere toplamda 110 öğrenci, tabaka örnekleme esasları çerçeve-

sinde okudukları bölüme göre tabakalara ayrılmış ve basit tesadüfi örnekleme tekniği 

ile seçilmiştir. Bu teknikte örneklem birimlerinin her biri için eşit derecede seçim 

şansı bulunmakta ve araştırmacının şahsi kanaatleri seçim işlemi üzerinde hiçbir şe-

kilde etki göstermemektedir (Erdoğan,2011:81).  

Keşfedici bir araştırma olan bu çalışma, nicel saha araştırmalarından tarama 

(survey) modeline göre modellenmiştir. Araştırmanda 110 öğrenci ile anket çalışması 

gerçekleştirilmiş, çoktan seçmeli ve Likert ölçekli sorulardan oluşan anket formu ile 

veri toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programında frekans analizine tabi tutula-

rak grafikleştirilmiş ve tablolaştırılmıştır.   

 

4. BULGULAR VE YORUM  

Örneklem grubunu oluşturan 110 katılımcının yanıtlarına göre; bu çalışmanın 

demografik profilini cinsiyet değişkeni yönünden belirleyen verilerin birbirine yakın 

oranlarda bir temsil gücü taşıdığı ifade edilebilir. Bu yönüyle erkek katılımcı (%58,6) 
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ile kadın katılımcı (%41,4) yanıtları arasında cinsiyet temelli bir ilgileşim arandı-

ğında, temsilin niteliği açısından bir eşdeğerlik sağlanma ihtimali yükselmektedir.  

Çalışmanın demografik değişkenler açısından önem taşıyan bir diğer ölçüm 

parametresine bakıldığında, katılımcıların yaş bazlı dağılımlarının araştırmanın 

problematik odağına doğrudan katkı sunacak bir spektrum içerdiği görülmektedir. 

Buna göre, katılımcıların önemli çoğunluğun (%64,7) 17-19 yaş aralığındaki konum-

lanışı, Z kuşağının araştırma içindeki anlamlı etkisini tamamlayacak bir oran elde 

etmeye yardımcı olur. Diğer yaş gurubu dağılımları ise sırasıyla 20-22 yaş aralığın-

dakiler (%24,1), 23-25 yaş aralığındakiler (%6,9), 25-27 yaş aralığındakiler (%3,5) 

ve 28 ve üstündeki yaş aralığındakilerden (%0,9) oluşmaktadır. Z kuşağı baskınlığı 

ile birlikte araştırmada Y kuşağını temsil eden katılımcı oranı da yeterli görünmek-

tedir. Kuşaklar sınıflandırması bakımından bu araştırmanın ilgisi ile ilintili olan bir 

diğer görünüm ise, dijital araçları kullanım performansları bakımından ayrıcalıklı dü-

şünülen ‘dijital yerli’ kategorisindeki kullanıcı temsilin baskınlığıdır. Buna karşın 

dijital araçlarla ilişkisi daha düşük ve statik ölçütlerde sınırlanan ‘dijital göçmenler’ 

de temsilin tamamlayıcılık kriterlerini taşımaktadır. Dijital yerlilerin baskın olduğu 

örneklem grubu, eğitim süreçlerinin enformel uzantılarının yayıldığı dijital platform-

lardaki öğrenimsel aktiviteleri tanımlamakta önemli bir görevi yerine getirecektir.  

Aşağıdaki Tablo 1.’de öğrencilerin Youtuberlar ve onların yaptıkları yayın-

larla kurdukları izleme ilişkisine ilişkin veri dağılımına yer verilmektedir.  

 

Tablo 1. Youtuberlar ve Onların Yayınlarıyla Kurulan İzleme İlişkisi 

 

Tablo verilerine göre öğrencilerin önemli bir kısmı (%44) Yotuber içeriklerini 

abone olmadan seyretmektedir. Bununla birlikte yine önemli bir kısım (%32) en az 

bir Youtubera abone olmak kaydıyla izleme pratiklerini abonelik ekseninde 

Youtubere/Yo
utuberlere 

abone
32%

Abone 
olmadan 

seyrediyor
44%

Özellikle 
seyrettiği bir 

Youtuber Yok, 
Denk Geldikçe 

İzliyor
20%

Abone değil ve 
izlemiyor

4%
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özelleştirdiğini belirtmektedir. Youtuberları ve onların içeriklerini bir zaman geçirme 

aracı olarak ve özel bir zaman ayırmadan takip eden katılımcılara (%20) karşılık hiç-

bir abonelik ya da izleme ilişkisi kurmadığını belirtenler (%4) oldukça azınlıktadır. 

Mevcut oranlar odağında öğrencilerin önemli oranda Youtuber seyrettikleri ve bunun 

önemli bir kısmını abonelik/takip ilişkisi özelinde spesifik bir tabana yaydıkları ifade 

edilebilir. Bu durumda, bir öğrencinin Youtuberdan etkilenmesi ya da onun gibi ol-

mak istemesini potansiyelinde tutan bir ilişki gelişmesi yüksek ihtimaldir.  

Aşağıdaki Tablo 2.’de öğrencilerin kariyer planları hakkında fikir veren mes-

leki vizyonları ve ilerlemek istedikleri alana ilişkin verilerin dağılımı gösterilmekte-

dir.  

 

Tablo 2. İlerlenmek İstenen Meslek Grubu 

 

Öğrencilerin mesleki kariyer planlarını ölçen sorunun yanıtlarına göre, en çok 

ilerlenmek istenen meslek, eğitimi alınan formel meslektir (%29). Ancak bu durum 

baskın bir çoğunluğu temsil eden oranlarla ifade edilemez, çünkü ikinci sırada belir-

tilen Youtuber olma isteği (%22) ile belirgin bir fark üretemez. Buna karşın öğrenci-

lerin alanlarına yakın bir meslek tercih etmeleri (%19), İletişim Fakülteleri bünyele-

rindeki formel bölümlerin yakınsanmasından ve birbirleri içindeki kullanışlılığından 

kaynaklanabilir. Youtuber olmak da bu kategoride değerlendirildiğinde ortaya çıkan 

sonuç, eğitimi alınan bölümün ağırlığını ortadan kaldırır. Bir diğer ilgi çekici bulgu 

ise başka bir kamu mesleği (%15) ya da başka özel sektör mesleği (%11) seçenekle-

rindeki gözle görülür temsildir. Bu çoklu değişkenler de hesaba alındığı zaman eği-

timi alınan mesleğe karşı tutumlardaki esneklik görünümü de artmaktadır. Öğrenci-

lerin az bir kısmı ise diğer kategorisindeki (%4) işyeri açma, kendi aile işlerine odak-

lanma, yurtdışına çıkma ya da işsiz kalma gibi seçeneklere odaklanmaktadır.  

Bölümünü 
okuduğu 
meslek

29%

Alanına yakın 
meslek

19%
Başka kamu mesleği

15%

Başka özel 
sektör mesleği

11%

Youtuber
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Diğer
4%
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Aşağıdaki Tablo 3.’te öğrencilerin Youtuber olmayı formel bir meslek olarak 

görüp görmediklerine ilişkin verilere yer verilmektedir.  

 

Tablo 3. Youtuber Olmanın Formel Meslek Ölçütleriyle Değerlendiril-

mesi 

 

 

Tabloda net bir biçimde görüldüğü gibi öğrencilerin önemli bir bölümü You-

tuber olmayı formel bir meslek olarak görmektedir (%72). Buna muhalefet eden azın-

lığa karşılık baskın görülerin toparlandığı etki alanı, kazanç ekonomisinin kişilerde 

uyandırdığı meslek hissi ile bağıntılı olma ihtimali taşımaktadır. Youtuber olmanın 

formel bir meslek olarak algılanması, bu uğraşıyı kariyer olarak düşünen öğrenci sa-

yısındaki yüksek oranı açıklamakta kullanılabilir bir bulgudur.  

Aşağıdaki Tablo 4.’te ise Youtuber olmanın bir formel meslek olduğunu dü-

şünen 79 öğrencinin (%72), açımlayıcı yorumlarına yer verilerek Youtuberları nasıl 

algıladıkları gösterilmektedir.  

 

Tablo 4. Bir Meslek Olarak Youtuber Olmanın Öznel Değerlendirmesi 

 

Meslektir
72%

Meslek 
Değildir

28%

Eğlenceli
36%

Kazançlı
18%

Popüler
13%

Saygın
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İdeal
13%

Sıradan
4%

Güvencesiz/Geç
ici…
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Tabloda görünen, öğrencilerin mesleki kariyer yorumlarında dönüşen ya da 

yeni eklenen bir ölçütü içermesi bakımından önemlidir. Çünkü Youtuber olmaya 

karşı isteği belirlemesi beklenen öznel değerlendirme ve bakış açısında eğlence vur-

gusunun baskın olması (%36), mesleklerle kurulan bilişsel ilişkilerin de enformelleş-

meye başlamasının bir göstergesidir. Bunun yanında Youtuber olmayı kazançlı 

(%18), popüler (%13) ideal (%13) gören katılımcıların olumsal bakışlarına karşılık, 

güvencesiz (%9) ve sıradan (%9) olarak gören bir azınlık da vardır. Youtuber olmak 

olumsal kodlarla kariyer planlarında yer alırken, prekarizasyon odaklı yorumların da 

bir meslek sorunsalı bağlamında tartışılması gerekmektedir. Belki bundan da önem-

lisi, katılımcıların belirli bir miktarda (%7) bu ‘mesleği’ saygın olarak görmeleridir. 

Çünkü Youtuber olmanın saygınlığı, kazancın ve popülerliğin miktarı ile ölçülebilir, 

nicel ve nispeten niteliksiz bir kriter olarak yorumlanabilir.  

Yukarıdaki öznelliği pekiştirmek için Youtuber olmanın mesleki uçlarından 

Youtuberin kim olduğuna ilişkin bir katmana geçilen Tablo 5.’te, katılımcıların Yo-

utuberi nasıl tanımladıklarıyla ilgili soruya alınan yanıtların dağılımı verilmektedir.  

 

Tablo 5. Youtubera Bakış Açısı 

 

Tablodaki yanıtlar, öğrencilerin Youtuberları büyük oranda birer yıldız (%20) 

ve sıradan insan (%16) olarak görme gibi net olmayan bir tutumla anlamlandırdıkla-

rını göstermektedir. Bununla birlikte onları birer hikaye anlatıcısı (%14) ve daha da 

önemlisi birer meslektaş (%13) olarak görenler de önemli çoğunluğu temsil ederler. 

Youtuberları niteliksiz yayıncılar olarak görenler (%9) ile rol model/idol olarak gö-

renler (%7) arasındaki yakınlık da net bir bakışla yorumlamayı imkansızlaştırır. An-

cak bu ihtilaflı tutumlar, Youtuber olmanın nötr kalınamayacak kadar keskin bir et-

kiyle kendini kurduğunu haber verir.  
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Aşağıdaki Tablo 6.’da ise öğrencilerin Youtuber olmak ile formel meslekleri 

arasındaki ilişkiye dair tutumları yer almaktadır.  

 

Tablo 6. Youtuber Olmak ile Formel Meslek Sahibi Olmak Arasındaki 

Mukayeseli İlişki  
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Youtuber olmak 

isterim.  
33,5% 37,0% 16,5% 8,8% 4,2% 100% 

Youtuber ol-

mayı eğitimini 

aldığım mesleğe 

tercih ederim.  

21,2% 29,1% 21,4% 20,2% 8,0% 100% 

Youtuber olmak 

eğitimini aldı-

ğım mesleğe 

göre daha avan-

tajlıdır.  

24,3% 31,0% 20,9% 12,0% 11,4% 100% 

Youtuber olmak 

için eğitime ge-

rek yoktur. 

10,5% 27,9% 26,6% 19,4% 15,5% 100% 

Lisans progra-

mında aldığım 

eğitim, Youtu-

ber olmama 

katkı sunar.  

28,0% 17,8% 29,8% 24,2% 12,0% 100% 

Youtuber ol-

mak, eğitimini 
10,3% 28,4% 32,4% 16,9% 12,0% 100% 
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aldığım mesleği 

yapmaktan daha 

kolaydır.  

Youtuberlık ge-

leceğin mesleği-

dir.  

22,5% 26,1% 30,4% 12,2% 8,8% 100% 

Youtuberlık eği-

timini aldığım 

meslekten daha 

saygındır.  

17,1% 22,9% 26,6% 29,0% 4,4% 100% 

Youtuberlık da 

eğitimini aldı-

ğım meslek gibi 

üniversitede 

okutulmalıdır. 

29,3% 32,4% 15,3% 13,9% 9,1% 100% 

Youtuber olmak 

için para kazan-

mak şarttır.   

16,9% 39,0% 24,6% 12,9% 6,5% 100% 

Hem kendi mes-

leğimi yapıp 

hem de Youtu-

ber olabilirim.  

27,8% 28,0% 27,9% 8,8% 7,6% 100% 

 

Tablo verilerine göre, katılımcı öğrencilerin önemli bir bölümü (%70,5), Yo-

utuber olma konusunda isteklidir. Bu istek, formel meslek ya da hobi tasarımı konu-

sunda bir fikir vermemekle birlikte, öğrencilerin olumsal tutumlarını yansıtması ba-

kımından önemlidir. Bu konuda açık bir okuma sağlayan tercih odaklı mukayeseye 

göre, öğrencilerin yine önemli bir bölümü (%%50,3) Youtuber olmayı kendi formel 

mesleklerine tercih edecekleri yönünde görüş belirtmektedir. Kararsız olduğu anla-

şılan kitle de hesaba katıldığında (%21,4), bu fikre yakın durmayan öğrenci oranının 

azınlıkta kaldığı ifade edilebilir. Youtuber olmanın çekiciliği ise, Tablo 4.’te sapta-

nan mesleki yorumlardaki kazanç, popülerlik, eğlence ve saygınlık kodlarıyla ilintili 

durmaktadır.  
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Öğrenciler, Youtuber olmanın avantajlarını eğitim aldıkları mesleğe göre daha 

yüksek görme eğilimindeyken (%55,3), önemli kabul edilebilecek bir oranda 

(%20,9) kararsızlık görülmektedir. Öğrencilerin bu bağlamdaki bir diğer soruda be-

lirttikleri tutumlar, Youtuber olmak için formel eğitimi gerekli görüp görmedikleri 

konusunda ihtilaflı bir tablo ortaya koymaktadır. Çünkü olumsal bakanlar ile 

(%34,9), olumsuz bakanlar (%38,4) arasında net bir ayrım yapılamaz. Bu durumda 

Youtuber pratiklerini yakından takip etme, Youtuberlara bakış açısı ve kendi mesle-

ğine bakış açısı gibi durumlar arasındaki ilişkiler öğrencilerin görüşlerini yönlendi-

rebilir. Bir diğer ihtilaf ise, öğrencilerin lisans eğitimini aldıkları mesleki bilgilerinin 

Youtuber olmalarına katkı sunup sunmadığı yönündeki görüşlerde belirir. Öğrenciler 

bu katkının varlığını (%28) belirgin olarak savunurken, aynı zamanda yokluğunu da 

(%24,2) belirgin olarak savunmaktadır. Bu ayrımda ise, RTS bölümündeki öğrenci-

ler ile diğer bölümlerdeki öğrencilerin alan farklarının etkisi öngörülebilir. Çünkü 

RTS bölümü yayıncılık olanakları için diğer bölümlere nazaran daha fazla katkı ya-

ratır.  

Araştırmaya katılım gösteren öğrenciler, Youtuber olmanın formel eğitimini 

aldıkları mesleklere göre daha kolay olduğunu düşünmekle birlikte (%38,7), karar-

sızlıklarını da (%32,4) belli etmektedir. Kararsızlığın baskın olarak kendini göster-

diği bir başka ölçekte ise, Youtuber olmanın geleceğin mesleği olduğu yönünde bir 

kanaat bildirimi istenmiştir. Bu bildirime kararsızlık ile yanıt veren öğrenciler 

(%30,4), olumsal bakanlarla birlikte (%48,6) teorik konuşma yapmaya izin vermek-

tedir. Ancak öğrenciler arasında Youtuber olmanın saygınlığı ile formel eğitimini 

aldıkları mesleklerin saygınlığının mukayesesi söz konusu olduğunda, az bir farkla 

da olsa kendi mesleklerinden yana tavır aldıkları görülür (%29,0).  

Öğrenciler Youtuber olmanın formel olarak okutulan bir meslek statüsüne 

alınması fikrine ise genel olarak katıldığını belirtmiştir (%61,7). Bu sonuç, öğrenci-

lerin Youtuber olmanın formel kariyer planlarındaki etkinliğine bakışlarını yansıtan 

önemli bulgular içermektedir. Youtuber olmanın kesin ve periyodik kazanç şartı içer-

miyor olması, öğrencilerin Youtuber olmayı kariyer planlarında düşünürken kazanç 

getirme kıstasını önemsemelerine neden olur (%55,9). Bu durum, Youtuber olmayı 

hobi olarak düşünenler ile meslek odaklı düşünenler arasındaki farkı açıklamakta 

kullanılabilir. Son olarak, öğrenciler, hem kendi mesleklerini yapıp hem de Youtuber 

olmayı düşünerek (%55,8), çoklu meslek tasarımlı bir kariyer planı da oluşturabilir. 

Bu oluşum, Youtuber olmanın bir yan meslek olarak görüldüğünün de bir gösterge-

sidir. Çünkü bu göstergeye göre, kişi esasında iki meslekli olmak yerine asıl mesle-

ğinin yanında hobi üstü formellikte bir gelir kaynağı düşünmektedir. Bu konuda en-

formel nitelikte alınan öğrenci görüşlerinde konu daha derinlemesine okunabilir.  

 “Bu bölümü isteyerek yazmadım. Bizim gibi sözel öğrencileri için çok fazla 

seçenek yoktur. Yüksek puan almazsanız istediğiniz bölüme gidemezsiniz. Ancak 
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yerleşebileceğiniz bir bölüm seçersiniz. Bölümümü hiç sevmiyorum dersler işkence 

gibi. Buradan öğrendiklerimle neden Youtuber olmayayım ki? Zaten artık eski mes-

leklerdeki kasıntılığın insanları sıktığını düşünüyorum. Bir dijital kamera ve güzel 

bir mikrofon yeterli artık. Gerisi benim yaratıcılığımda. Kimsenin altında emeğim 

sömürülmeden kendi kanalımda yaratıcı olursam, para kazanmamak mümkün değil. 

Okulda öğrendiklerimiz yeni çağa hitap etmiyor. Hala yüz yıllık kuramlar. İnternet 

dünyası bambaşka.” 

“ Bölümümü tercih listesinin sonlarında yazmıştım. İstediğim Bölümler gel-

medi. Daha doğrusu istediğim şehir gelmedi. Mesleğimle ilgili hiçbir pratik alan yok. 

Hocalarımız ise eski siteme kafayı takmış durumda. Dijital dünyadan bihaberler. Ar-

tık küçücük çocuk bile yayıncı olabiliyor. Eğitim denilen şeyi dayatmaya gerek yok. 

Çünkü çağ, amatörlerin çağı. Büyük prodüksiyona ya da profesyonellere gerek yok. 

Neden bu bölümde vakit kaybettiğim konusunda kendimle çelişkiye düştüğüm za-

manlar oluyor” 

“İstediğim bölümü okumuyorum. Seneye tekrar hazırlanıp bu bölümü bıraka-

cağım. Youtuber olmak bana göre değil. Ben o durumu biraz soytarılık olarak yo-

rumluyorum. Benim öğretmen olma hayalim var. Youtuberlık gelip geçici. Hepsi 

genç. Yarın yaşlandıklarında devam edebileceklerini mi sanıyorlar. Saçma sapan içe-

rik çekip kendimi rezil etmek yerine, bilgiye ihtiyaç duyan çocuklara öğretmen ol-

mayı tercih ederim”  

 “Bu meslekten fazla bir beklentim yok. Çünkü atama çok az. KPSS zor. Polis 

olmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmiş olsaydım ya da enerjim yüksek olsaydı 

Youtuber olmak isterdim. ‘Cool’ bir meslek. Parası da bol. Buradaki dersleri çok 

fazla kafaya takmıyorum. Zevkine giriyorum diyebilirim. Hocaların söyledikleri ide-

alist fikirleri fazla dikkate almıyorum. Zaten sektörde çalışsam bile ne öğrenirsem 

pratikte öğrenmiş olacağım.” 

“Özel sektörde çalışmak zor. KPSS de zor. Atama düşük. Keşke bize Youtuber 

olmanın püf noktalarını öğretseler. Çünkü hala çok büyük fırsatlar var. İleride You-

tuber olmak da sıradanlaşacak. Çünkü herkes yayıncı olacak. Bize şimdiden bu im-

kanı verirlerse, bizleri önemli Youtuberlar ile bir araya getirirlerse neden bu işte iler-

lemeyelim. Gidip sahada asgari ücretin bir tık üstüne çalışacağıma, enerjimi bu nok-

taya vermek isterim” 

“Ben zaten ufak çaplı bir Youtuberlık yapıyorum. Henüz para kazanmıyorum 

ama toplamda 100 bine yakın izlenmem var. Bunun kriterleri var. Youtube öyle her-

kese para akıtmıyor. Dersleri çok kasmıyorum. Boş zamanlarımda video çekip atı-

yorum. Kurgu dersleri bu anlamda bana en fazla yardımcı olan dersler. Çünkü çe-

kimden daha önemlisi kurgu-montaj. Arkadaş grubumuzla bir kampüs projemiz var. 
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Sosyal videolar çekip atmayı düşünüyoruz. Birkaçımız kamera önünde, diğerleri ka-

mera arkasında olacak. İlgi çekeceğimizi düşünüyorum.” 

“Sosyal medya o kadar büyük bir şans veriyor ki, birazcık yetenekliysen ve 

yaratıcı düşünebiliyorsan milyonlarca izlenme alıyorsun. Ünlü olmak için çetrefilli 

yollardan geçmeye gerek yok. Kendi hayatını yaşarken yanında bir kamera olması 

yeterli. Gerçi artık Youtuberlar da daha profesyonel prodüksiyon yapıyorlar. Bizim 

için de yeni bir sektör demektir bu”. 

“Youtuberlara baktıkça özeniyorum. Ben düzenli takip ederim. En çok sevdik-

lerim ise makyaj ve yemek videoları. Çok eğlenceli ve öğretici. Bir gün kendim vlog 

oluşturmak isterim. Ufak denemelerim şimdilik var ama daha çok Tik Tok’ta. Ken-

dimi geliştirirsem Youtuber olmayı isterim. Parasından ziyade eğlenceli olsun bana 

yeter. Zaten ne kadar iyi eğlenirsen enerjin izleyiciye geçiyor ve daha çok izleniyor-

sun. Eğlendikçe kazanıyorsun yani. Her şekilde okuduğum bölümün stresinden daha 

avantajlı bence”.  

 

SONUÇ  

Yukarıdaki görgül bulgularla açıklanmaya çalışılan Youtuber didaktiği, öğren-

cilerin formel meslekleriyle kurdukları ilişkinin çözülme noktalarındaki bir alternatif 

ya da çözülmeyi tetikleyen bir etken olarak değerlendirilmelidir. Çünkü mevcut mer-

kezi yapıların, geleneksel muhafazakarlığın ve formelliğin çözülüm yaşadığı bir 

çağda, mesleklerin ve eğitimin bundan bağımsız düşünülmesi zordur. Bulgulardan 

da anlaşılacağı üzere öğrenciler formel mesleklerine hala sadık olsalar da Youtuber 

olma isteği de genç kuşakların kariyer planındaki dijital dönüşümün bir gereği olarak 

dikkate alınması gereken bir ayrıntıdır. Bu hızda yaşanan bir dönüşüm, İletişim Fa-

kültelerinin müfredatlarında yeni düzenlemelere ve bölüm ihtiyaçlarına neden olabi-

lir. Hatta Türkiye’de Youtuberlık/Vloggerlık alanlarında formel eğitimin başlaması, 

bu alandaki ilklerden biri olarak sektöre öncülük edebilir. Nihayetinde Türkiye sos-

yal medya endüstrisi, dünyada en fazla kazanç ekonomisinin üretildiği dijital meslek 

alanlarından biridir. İletişim Fakültelerinin bu konuya duyarsız kalmamaları için di-

jital mesleklerle daha kolay entegrasyon ilişkisi oluşturmaları beklenmektedir. Üste-

lik bu şekilde Youtuberların yayın etikleri, zararlı üretimleri ve yozlaştırıcı davranış-

ları da bir kontrol mekanizması altında kısmen denetlenebilir. Çünkü Yotutuberlar 

kendi kendilerine değil, formel bir düzenleme ile yetişmiş olurlar.  

Youtuber olmanın kariyer planlarındaki yükselişi konusunda İletişim Fakülte-

leri özelinde ortaya konulacak en işlevsel öneri, Youtuber eğitimini formelleştirmek-

tir. Aksi takdirde kontrol edilemeyen dijital dönüşüm, formel eğitimin enformelleş-

mesi gibi istenmeyen bir sonucu da beraberinde getirebilir. Çünkü öğrenciler formel 

eğitimin hayatlarında bir karşılığı olmadığını savunurken, dijital dünyayla kurdukları 
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ilişkilerden kurulu hayatlarına atıf yapmaktadır. Gündelik yaşamlarının önemli bir 

kısmında öğrencilere eşlik eden ve hayatlarının ayrılmaz parçası olan Youtuberlara 

ilişkin bir şeyler içermeyen formel eğitim, bu tarz bir hayata yabancı kalmaktadır. 

Üstelik öğrenciler artık bir gazeteci ya da televizyoncu olmak yerine Youtuber ol-

mayı daha işlevsel bulmakta ve eğitim zorunluluğuna sadık kalamamaktadır. Formel 

eğitime bağlılığı arttırmanın yolu ise dijital meslekleri formel standartlara yükselte-

rek kurgulanabilir.  
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